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OSATZEN 2018RAKO KOMUNIKAZIOEN OINARRIAK 
 

  Aldizkarietan edo Komunikazio gisa aurkeztu gabeko lan originalak onartuko dira. Aurten 

Jardunaldietan Ikerketa Lan originalak eta Errebisio bibliografikoak onartuko dira eta ez dira 

kasu klinikoei buruzko ezta ikerketa proiektuen protokoloari buruzko komunikaziorik onartuko.  

 

  Batzorde Zientifikoak erabakiko du zein lan aurkeztuko den poster erara eta zein ahozko 

komunikazio gisa. Lana aurkeztu beharreko formatua onartutakoan jakinaraziko zaio egileari 

 

  Laburpen testua: 10 puntuko letra tamainan idatziko da, lerroen arteko tartea 1ekoa 

izango da. Ez dira 250 hitz baina gehiago idatziko. 

 Egileak: sei gehienez. Bi abizenak eta jarraian izena idatziko dira 
 Izenburua: hitz larritan. Bi lerrotan gehienez 
 Hizkuntza: egilearen hautapenekoa izango da. 

 Laburpena: ondorengo atalek osatu beharko dute:  

A) Ikerketa originala: Helburuak, Diseinua, Ikerketa eremua, Pertsonak, 

Metodoak (neurketak eta interbentzioak), Emaitzak eta Ondorioak. 

B) Ikerketa kualitatibo originala: helburua, diseinua, kokapena, parte-

hartzaileak eta/edo testuinguruak, metodoa, emaitzak eta ondorioak. 

C) Errebisio bibliografikoa: Helburuak (erantzun nahi den galdera), 

Kontsultatutako informazio iturriak, Azterketa /Informazioaren laburpena, 

Ondorioak era Erabilpen praktikoa.  

 Ezingo da lanaren jatorriaren inguruko informaziorik eman izenburuan ezta 

laburpenaren edukian ere. 

 HITZ GAKOAK. 3 hitz gako idatziko dira Medical Subjects Headings-ekin 

baliokideak. http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm y en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.  

 

 Erakunde pribatu edo publikoak finantzatutako edo babestutako komunikazioek espresuki 

adierazi beharko dute.  

 Saio kliniko guztiek, dagokion Etika Batzordeko onarpenaren fotokopia atxiki beharko du.  

 Jardunaldien idazkaritza zientifikoak jaso izanaren adierazpena igorriko du. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 Aurretik azaldutako arauak ez betetzeak komunikazioa baztertzea eragin dezake. 

 Ziurtagiria lortzeko ezinbestekoa izango da ondorengo ezaugarriak betetzea: 

• Aurkezlea, komunikazioaren egileetako bat izan beharko da. 

• Egile-aurkezleak jardunaldietako izen ematea doakoa izango du. 

• Egile-aurkezlea saioa amaitu arte presente egon beharko da. 

 
Sariak: 2 izen-emate 2019 SemFYC Kongresurako.  

 
IZEN-EMATEKO IRIZPIDEAK: Osatzen-en idazkari zientifikoari ondorengoa bidali beharko 
zaio: 

• Jarraitu aurretik azaldutako arauak eta bidali komunikazioaren laburpena 
ondorengo helbidera: sede@osatzen.com. Gaia zehazteko “Komunikazioa” 
jarri. Ondorengo datuak zehaztu: 
 Egileak. Aurkezpena egingo duen egilearen izena eta helbide elektronikoa 

zehaztu.  
 Lantokia 
 Izena eta helbidea (posta-trukerako) 
 PK 
 Herria 
 Probintzia 
 Telefonoa 
 Faxa 
 Posta elektronikoa 
 Izenburua 

 

 
LABURPENA BIDALTZEKO EPE MUGA AZAROAREN 8 

IZANGO DA 
 

 

  

 

mailto:sede@osatzen.com

