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Laburpena
IkerGazteren 3. edizioa egin dugu Baionan eta guztira jaso ditugun 104 artikuluetatik 23 osasun
arlokoak izan dira. Osasungoa euskalduntzeko ahaleginean dihardutenen artean ditugu osasun arloko
ikertzaileak. Osagaizek ere hartu du parte IkerGazten: osasun arloan saria jaso dutenek euren lana
berton argitaratuko dute.

Abstract
IkerGazte’s 3rd edition was recently held in Baiona and 23 articles out of the 104 that were accepted
were related to health sciences. Researchers in this area are among those who contribute to the
normalization of Basque in the healthcare system. Osagaiz too joined IkerGazte: those who were
awarded in the health sciences will get their work published in the journal.

1. Azalpena
2019ko ekainean gauden honetan maiatzean izan berri den hitzordu garrantzitsua oraindik ere
bueltaka
dabilkigu
buruan:
IkerGazteren
3.
edizioa
izan
dugu
aurten
(http://www.ueu.eus/ikergazte/), eta non, eta Baionan bildu gara!
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Urteak dira ikertzaile euskaldunentzako bilgunea osatzeko ideia buruan zebilkigula UEUn eta
2015ean ideia hori gauzatu eta 1. IkerGazte kongresua izan genuen Durangon. Erronka handia izan
zen lehen kongresu hari forma ematea eta buruan zebilzkigun asmo horiek guztiak gauzatzea. Orain,
oso urruti irudikatzen dugu 2015eko IkerGazte hura eta ordutik pauso erraldoiak eman ditugula
iruditzen zaigu. IkerGazte aipatzeak ez dakar honezkero “Zer?” “Iker zer?” “Gazteak?” tankerako
galderarik. Ibilbide erlatiboki labur eta oparo honen uzta da IkerGazte ikergazteentzako erreferentzia
izatea; bi urterik behin, abendu aldera, ikergazteek buruan daukate euren ikerlanak testuinguru
dibulgatzaile batera doitu behar dutela, eta, beraz, euren lanak ahalegin handiz prestatzeari ekiten
diote sasoi horretan.
2019 eta IkerGazteren 3. edizioa Baionan, eta 1. ediziotik emandako aurrerapausoak handiak izan
diren arren, IkerGaztek hasieratik zituen helburu berberak izan ditugu itu aurtengoan ere. (i)
Ikertzaile gazteak Euskal Herriko gizartearentzat ikusgarri izan daitezela nahi dugu: zer ikertzen
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duten, nola egiten duten lan, nortzuk diren ikerketa-lan horien atzean dauden gazteak, zer ikertzen
den Euskal Herrian… hori guztia jakinarazi nahi diogu euskal gizarteari. (ii) Ikertzaile horien arteko
sareak ehuntzen bidelagun izan nahi dugu: Euskal Herriaren txikitasun fisiko horrek baditu abantailak
eta kongresu berean, aterki beraren pean, diziplina anitzetan ikerketan diharduten gazteei Baionan
biltzeko aukera ematen die IkerGaztek. Hori baita IkerGazteren berezitasunetariko bat, arlo
desberdinetan, gizarte-zientziak, giza zientziak, natura-zientziak, zientzia zehatzak, arkitektura,
ingeniaritza edota osasuna izan ikergai, gazte horien guztien arteko elkarrekintzak, lagun berriak
egiteko baliagarria izateaz gain, proiektu, ideia berriak martxan jartzeko parada ere eman dezakeela.
(iii) Eta nola ez, ikergazteek egindako ahaleginari, euren ikerketa espezializatu hori modu
dibulgatzailean azaltzeko egiten duten ahalegin horri, merezi duen balioa eman nahi diogu;
euskarazko ekoizpena handituko dutelako, ikerketa euskaraz azaldu daitekeela erakutsiko dutelako,
gai jakinetan ikergazteek euskarazko terminologia berria lantzen, normalizatzen, erabilerara ekartzen
egiten duten lana aintzakotzat hartu behar dugulako, horregatik guztiagatik asko zor diegu
ikergazteei. Zor hori kitatzeko, modu xumean bada ere, ikergazteen artikulu guztiak ISBNdun
argitalpen batean jaso ditugu. Horretaz gain sariak ere banatu ditugu eta alorrez alorreko ahozko
aurkezpenik onenak zein posterrik onenak saria izan dute. Saridunek, besteak beste, euren artikulua
alorrekoa den aldizkari espezializaturen batean (Aldiri, Bat aldizkaria, Ekaia, Elhuyar, Osagaiz, Senez
eta Uztaro) argitaratzeko aukera izango dute eta aldizkarirako urtebeteko harpidetza ere jasoko dute.
Aurten guztira 104 artikulu jaso ditugu eta kopuru horrek beste behin ere erakusten digu IkerGazte
kongresua beharrezkoa dela. Ikerketa-esparru anitzetako 104 ekarpen. Horien artean 23 osasunarlokoak izan dira. Osasungintza euskalduntzeko ahaleginean dihardutenen artean kokatu behar
ditugu ezinbestean osasun-arloko ikertzaileak ere eta ahalegin horretan mugarri da sortu berri den
Osagaiz izeneko honako aldizkaria. UEU eta OEEren (Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea) eskutik
jaio zen 2017an osasuneko profesionalei zuzendutako aldizkari hau. Bertan, osasun-zientziei buruzko
artikulu zientifikoak argitaratzeaz gain, ikerketa-taldeen lanak ezagutzera emango dira. Osagaiz
presente egon da IkerGazten: osasun-arloan saria jaso dutenek hemen bertan, Osagaizen, euren
artikulua argitaratzeko aukera izango dute. Aukera polita eta ekarpen handia osasun-arloko
profesionalek hemen, Euskal Herrian, osasun-arloan egiten den ikerketa ezagut dezaten, eta
euskaraz!
Osasungoa euskalduntzeko IkerGazte bidelagun! IkerGazte 2021era arte bada!
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