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#ikerkuntzaXVIII

Vitoria-Gasteiz · 2017ko azaroaren 8a eta 9a
Europa Biltzar eta Erakusketa Jauregia

http://osaraba.eus/eu/xviii-ikerkuntza-jardunaldiak/

Egitaraua
Zientzia jardunaldiak profesionalekin

Antolatzaileak

Babesleak Parte-hartzaileakLaguntzaileak

Azaroaren 9tik 12ra (Bibat museoa)
Zientziaren Astean parte hartzea: Standak eta jarduerak Bibat Museoan 
eta Arabako Medikuntzako Irakasguneko Ospitale Birtuala bisitatzea.

Asteazkena, azaroaren 8a
(Europa Biltzar Jauregia)

16:00 - 16:30
Dokumentazioa ematea eta parte-hartzaileak banatzea. 
(Francisco de Vitoria auditoriuma)

16:30 - 18:00 

1. work-shop txanda
• Kardiobaskularra, obesitatea eta nutrizioa, endokri-

nologia eta arnasbideetako eritasunak.

• Garapen farmazeutikoa, aurrerapen teknologikoak, 
telemedikuntza eta aplikazioak, medikuntza 
birsortzaile eta pertsonalizatua.

• Gaixotasun infekziosoak, inmunologia eta alergia: 
gaixotasun infekziosoak. Antibioterapia, inmuno-
logia, mikrobiologia, gaixotasun birikoak. GIB eta 
hepatitisa. Epidemiologia molekularra.

• Epidemiologia, komunitateko medikuntza, osasun 
eta osasun-integrazioko zerbitzuak. 

18:00 - 18:30 Atseden-kafea (Avenida begiratokia)

18:30 - 20:00 

2. work-shop txanda
• Genetika, epigenetika eta metabolomika. 

• Neurozientziak: osasun mentala eta hauskortasuna, 
neurozientziak (oinarrizkoak eta aplikatuak), 
loaren nahasmenduak, neurofarmakologia zelular 
eta molekularra. Gaixotasun neurologikoak eta 
endekapenezkoak. 

• Eremu mistoa: garapen bidean den ikerketaren beste 
alderdi batzuk jasotzen ditu, aurreko eremuetan 
sartzen ez direnak. Besteak beste, honako arlo 
hauetako ikerketa: ginekologia, pediatria, digestiboa, 
anatomia patologikoa, ZIU/larrialdiak, hematologia, 
kirurgia orokorra, erreumatologia, dermatologia, 
endokrinologia. Medikuntza fi sikoa/medikuntza 
nuklearra/erradiologia, nefrologia/urologia, aneste-
sia/minaren unitatea, traumatologia, oftalmologia 
eta pazientearen arreta integrala. 

Azaroak 9, osteguna
(Europa Biltzar Jauregia)

Goizean

09:00 - 09:30
Parte-hartzaileei harrera egitea eta dokumentazioa 
ematea. (Green Capital aretoa)

09:30 - 11:30 Ezagutzaren Azokaren garapena. (Green Capital aretoa)
11:30 - 12:00 Atseden-kafea (Green Capital aretoa)
12:30 - 13:30 Ezagutzaren Azokaren garapena. (Green Capital aretoa)

13:30 - 14:00
Parte-hartzaileak agurtzea. Goizeko jardunaldiaren 
amaiera. (Green Capital aretoa)

Arratsaldean

16:00 - 17:00
Workshopen mahaiei buruzko ondorioak.
(Francisco de Vitoria auditoriuma)

17:00 - 17:30 Ikerketa eta Berrikuntzarako Sariak ematea.
(Francisco de Vitoria auditoriuma)

17:30
Jardunaldien inaugurazio ofi ziala.
(Francisco de Vitoria auditoriuma)

17:30 - 20:00

Topaketa herritarrekin: “Aurrerapenak 
minbiziaren prebentzioan”
(Francisco de Vitoria auditoriuma)

18:00 - 18:15
Aurkezpena eta moderazioa Iván Pascual 
(Kazetaria).

18:15 - 18:35

Paziente baten lekukotasun pertsonala. Zer 
ikas dezakegu? Alfredo Ibisate. Arabako Minbiziaren 
aurkako Espainiako Elkarteko (AECC) eta AROSeko 
(Arabako ostomitizatuen Elkartea) kidea.

18:35 - 18:55
Minbiziaren biologia: prebentzioa eta etorki-
zuna. Arkaitz Carracedo. CIC BioGUNEko Ikerbasque 
ikertzailea. Minbiziaren biologian aditua.

18:55 - 19:15
Osakidetzak garatutako minbiziaren baheke-
ta-programen emaitzak. Antonio Arraiza. Osasun 
arloko koordinatzaile korporatiboa Osakidetzan.

19:15 - 19:35

Erronka berriak minbiziaren prebentzioan. Zer 
egin dezakegu? Isabel Orbe. Minbiziaren Aurkako 
Espainiako Elkarteko (AECC) Zientzia Fundazioko 
Zuzendari nagusia.

19:35 - 20:00 Eztabaida irekia entzuleekin.
20:00 Jardunaldien amaiera.

Lehen urteetan bezala, Araba Erakunde Sanitario Intregratuak/Bioaraba 
antolatzen dute Ikerketa jardunaldien beste edizio bat, aurten, XVIII. 
edizioa, hain zuzen ere. Ekitaldian osasun arloko profesionalak, iker-
lariak, eta herritarrak geroko ongizateari buruzko esperientziak eta 
ezagutzak eztabaidatuko dituzte.

Zientzia-ikerketaren ondorioak zabaltzea ezinbestekoa da gizartean 
onura sor dadin. Arabako osasun-ikerketari dagokionez, lana osasuna-
ren arloko erakundeetatik zein unibertsitatetik egiten duten profesio-
nalak daude; bi erakundeok integratuta eta elkarrekin erlazionaturik 
daude laguntzako zein irakaskuntzako jarduerari esker, baina baita 
Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuaren barruko ikerketa-lanari berari 
esker ere. Institutu horrek Araba Erakunde Sanitario Integratuaren 
(ESI) testuinguruan egindako ikerketa publiko oro biltzen du, eta 

elkarlanean aritzen da erakunde zein enpresekin. UPV/EHUren zuzeneko 
parte-hartzea ere badu.

Jardunaldi hauetan, gainera, Araba ESI/Bioarabak lehendabiziko aldiz 
parte hartuko du UPV/EHUk antolatutako Zientziaren Astean, eta lehen 
aldiz ere egingo da ikertzaileen eta enpresen arteko topaketa bat 
(Ezagutzaren Azoka); azken horretan Arabako enpresak eta biomedi-
kuntzako ikertzaile taldeak egongo dira harremanetan. Topaketa horren 
bidez antolamendu-egitura bat sortu ahal izango da ikerketak sortzen 
duen ezagutza produktu bihurtu ahal izateko, era horretan komuni-
tatearen osasuna hobetzeko eta ingurunean aberastasuna sortzeko.


