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SARRERA 
 

Dagoeneko hamalau urte bete dira Txagorritxu eta Santiago Ospitaleek euren urteroko Ikerkuntza 

Jardunaldiak egiten hasi zirenetik. 2010 urtetik aurrera  ospitale biek jardunaldiak batu zituzten 

Arabako Unibertsitate Ospitalea sortzearekin batera. Lankidetza horrek ahalbideratu digu AUOn 

barruan egiten den ikerkuntza eta Osakidetza eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun sailaren esparruan 

Araban I+G+b-ko Osasun sistema publikorako lortutako emaitzak erakustea. Halaber, jardunaldiak 

egiteak jasotzen du herritarrei  euren interesekoak diren gaiak erakustea.  

AUOko ikerkuntzak laguntza-egitura garrantzitsuak ditu; besteak beste, Ikerkuntzarako euskal 

BioBankoaren nodoa, Biologia molekularraren laborategi bat eta Ikerkuntzari laguntzaren unitatea. 

Ikerkuntza talde arabarren ahalegin bateratua elkartu da BioAraba proiektuan (Osakidetza-Araban 

egindako ikerkuntza publiko guztia bildu duen ekimena).  Horretaz gain, proiektuak lankidetza 

aurreikusten du kanpoko entitate publikoekin, adibidez EHU-UPV, Gasteizko udaleko Osasun eta 

kontsumo saila (DEMSAC), Arabako Foru Aldundia, eta  baita instituzio pribatuekin ere, besteak beste, 

Eduardo Anitua institutua, Txikagoko Unibertsitatea eta Mikel Sanchez Kirurgia Artroskopikoaren 

Unitatea. Zentzu honetan, krisialdiak alde batera utzita, aipatzekoa da ahalegin handia egin dela, 2009 

eta 2012 bitartean ekoizpen zientifikoa bikoiztea ahalbidetu duena. 

 

XIV Ikerkuntza jardunaldietan AUOko ikerkuntza-taldeek, eurek burututako  ikerketa proiektu 

garrantzitsuen aurkezpena egingo dute, dagoeneko kongresu nazional eta nazioartekoetan aurkeztu 

eta ospeko aldizkarietan argitaratuak izan direnak. Ahaleginak  zenbait sari zientifiko eta 

berrikuntzarenen bidez aitortuak izango dira. Era berean, programaren zati bat bereziki eskaini diegu  

herritarrei zuzenduriko osasun-arloei. Hori dela eta, aurtengo gai nagusiak dira elikadura eta 

osasunaren arteko erlazioa eta elikaduraren desorekak.  Gai horietaz  bai AUOko adituek, bai 

pazienteaz gain, sukaldaritzako profesionala den David de Jorgek berba egingo digute. 

 

AUOko XIV Ikerkuntza jardunaldietan itxarongo dizuegu. 

 

 

 

 
 
 



EGITARAUA 
 

Azaroaren, 7, 14, 21 eta 28, osteguna  
8:15-9:15: Batera Santiago eta Txagorritxu egoitzetan (Areto nagusia)  

 
Ikerkuntzan urteko onenak aukeratuak izan diren lanek lortutako emaitza nagusiak azaltzea. 
 

 

Moderatzaileak:  
Andrés Canut . Mikrobiologia zerbitzua (Santiago egoitza). 
Nela Hernandez . Zainketa Intentsiboetako Unitatea (Txagorritxu egoitza). 
Carlos Egea . Loaren Unitatea (Txagorritxu egoitza). 

 

Azaroaren 27, asteazkena 

12:00-14:00:Txagorritxu egoitza (Areto nagusia)  

 

 
PROFESIONALEN ARTEKO BILERA 
 

Jesús Muñoz Fernández.  

Arabako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari kudeatzailea. 

 

12:10  I+G+b euskal osasun sistema publikoa  

María Aguirre Rueda.  
Ikerkuntza eta berrikuntza sanitarioaren zuzendaria. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

12:30  Ikerkuntza Araban. BioAraba proiektua 

Joaquín Durán-Cantolla.  
Ikerkuntzaren koordinatzailea. Arabako Unibertsitate Ospitalea 

 

12:45  2012ko Arabako Unibertsitate Ospitaleko sariak ematea 

María Aguirre Rueda.  
Ikerkuntza eta berrikuntza sanitarioaren zuzendaria. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza. 
 

  

13:00  BUKAERAKO HITZALDIA: 
 “ Elikatze jokabidearen nahasteen zergatiak” 
 
Josep Toro 
Bartzelonako Unibertsitateko Medikuntza fakultateko irakaslea. 
Bartzelonako Ospitale klinikoko haur eta gazteen Psikiatria eta Psikologiako zerbitzuburua 
 

Moderatzailea: 
María Aguirre Rueda.  
Ikerkuntza eta berrikuntza sanitarioaren zuzendaria. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza. 

 



Azaroaren 27, asteazkena 

19:00-20:30: Vital kutxako Ajuria gela 

 
HERRITARREKIN BILERA 
 
Guillermo Viñegra García jaun gorena 
Osasuneko sailburuordea. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

Arabako biztanleentzat interesekoak izan daitezkeen gaiak medikuntza eta erizaintzako 

profesionalek aurkeztuko dituzte. 

 

19:15  Dieta mediterraneoaren onurak. PREDIMED ikerketa. 

PREDIMED ikerketaren emaitzak aurkeztea. Nola gutxitzen ditu  dieta mediterraneoak arazo kardiobaskularrak epe 

ertainean?  

Fernando Arós.   
Arabako Unibertsitate Ospitaleko (Txagorritxu egoitza) Kardiologiako zerbitzuburua 

 

19:30  Anorexia: aurrea hartu dakioke? 

Batzuek jaten duten bitartean, beste batzuek bakarrik irensten dute ispiluari begira. Batzuek dastatzen duten  

bitartean, beste batzuek ez dute jateko denborarik aurkitzen. Horrek zerikusirik ote du anorexiarekin? 

Isabel Pérez de Lazarraga Villanueva.   
Arabako Unibertsitate Ospitaleko (Santiago egoitza) elikatze jokabidearen nahasteen tratamendu intentsiboaren 

programaren psikologo klinikoa. 

 

19:45  Jatea arriskutsua bihurtzen denean. 

Jangaiek alergiak sor ditzakete eta adin bakoitzak bere arriskuak ditu. Ezagutu nahi al dituzu? 

Maite Audicana  
Arabako Unibertsitate Ospitaleko (Santiago egoitza) alergologoa  

 

20:00  Gizeneria: pisuzko arazoa. David de Jorgerekin (Robin Food) 

Nola argaldu sukaldetik atera gabe? Sukaldari eta pazientearen esperientzia 

Aurkezlea:  

Cándido Martínez Blázquez  
Arabako Unibertsitate Ospitaleko (Txagorritxu egoitza) digestioko kirurgialaria 
David de Jorge 

Sukaldaria eta “Robin Food”- programa aurkezlea 

 

20:15  Eztabaida irekia publikoarekin 


