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GASTEIZ – 2021eko Berrikuntza Sari 
Nazionala, “berrikuntza pertsonen 
zerbitzura jartzeagatik eta haien osa-
suna eta bizi-kalitatea hobetzeaga-
tik”. Eduardo Anituak (BTI Biote-
chnology Institute konpainiako 
zuzendari zientifikoa eta Eduardo 
Anitua fundazioko lehendakaria) 
2021eko Berrikuntza Sari Nazionala 
jaso du, Zientzia eta Berrikuntza 
Ministerioak emandako saria. 

Sarien helburua da berrikuntza 
beren estrategia profesionalaren eta 
enpresa-hazkundearen garapenean 
ezinbesteko elementua bihurtu 
duten pertsonak eta erakundeak 
bereiztea. Berrikuntza eta Diseinu 
Sailean jada ezagunak diren hainbat 
profesionalek osatu dute sarietako 
epaimahaia. Epaimahaikideek azal-
du dutenez, Eduardo Anitua gasteiz-
tarra publikoki aintzatestea eraba-
ki dute, medikuntza birsortzailea-
ren eta ahozko inplantologiaren 
arloan “munduko erreferente” dela-
ko. Zehazki, beraien hitzetan, “berri-
kuntza hainbat arlotara eramatea 
lortu du, bioinplantologiako eta ehu-
nen birsorkuntzako teknika berrien 
garrantziari esker, baita Hazkunde 
Faktoreetako Plasma Ricoren tekno-
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logiaren egilea izateagatik ere”. 
Berrikuntza hori medikuntzaren 
hainbat arlotan erabiltzea ere ber-
matu dute, hala nola ahoko eta aur-
pegi kirurgian, ortopedian, kirol-
medikuntzan, dermatologian, medi-
kuntza estetikoan edo, duela gutxi, 
oftalmologian. Sari hau jaso ondo-
ren, Eduardo Anituak bere zoriona 
adierazi du eta eskerrak eman ditu, 
sari honek berrikuntzan hiru 
hamarkada baino gehiagotan egin-
dako lan guztia balioesten duela eta 
prozedura medikoetarako teknolo-
gia berrien alde egiten duela balo-
ratuz. 

ZORIONTASUNA “Sari hau jasotzeak 
aitorpen garrantzitsua dakar duela 
30 urte baino gehiago hasi genuen 
berrikuntza eta garapen-lanean. Sari 
honek prozedura medikoetan tekno-
logia berriak sartzeko eta lehen tra-
tamendurik ez zuten arazoak 

konpontzeko bidean aurrera egiten 
jarraitzera animatzen gaitu”, adie-
razi zuen Eduardo Anituak saria ira-
bazi zuela jakin ondoren. Ildo bere-
tik jarraituz, garrantzitsua da azpi-
marratzea Cosentino eta CerTest 
Biotec enpresek ere jaso dutela saria 
berrikuntzaren arloan. Jaime 
Hayon, Expormim enpresa, Danny 
Santaren eta Ramón Úbeda saritu 
dituzte Diseinuaren arloan. 

Ez da lehenengo aldia Eduardo 
Anituak hainbat sari jasotzen ditue-
la bere lanagatik. Adibidez, duela 
hilabete gutxi, Lehen Eskualdeko 
Odontologo eta Estomatologoen 
Elkargo Ofizial Entzutetsuak argita-
ratutako Científica Dentala aldizka-
rian argitaratu zen kasu kliniko one-
naren saria jaso zuen doktoreak. 
Artikulu saritua, “Ondorengo masai-
lezurraren lanketa atrofikoa: sinua-
ren igoera albotik landuz vs. inplan-
te estra-laburrak. Kasu klinikoa, 

zortzi urteko jarraipenarekin”, 
aldizkariaren 17. liburukiko 1. zen-
bakian argitaratu zen (2020ko urta-
rrila-apirila). Aurten ere, Eduardo 
Anituak Hortzetako Gazeta Sari 
Berezia jaso zuen Peldaño Taldea-
ren aldizkariaren 24. edizioan. 
Odontologiaren arloan izan zuen 
talentuaren eta ibilbidearen erreko-
nozimendua izan zen. 

Duela gutxi, odontologiaren arloan 
eragin handiena duen Espainiako 
ikertzaile gisa ere hautatu dute, eta 
Stanford, Stanfordeko Unibertsita-
teak argitaratutako World Scientists: 
World´s Top 2% Scientists-ean. 
“Norbaitek galdetzen didanean zer-
gatik ematen dudan nire denbora-
ren zati bat ikerketara, beti erantzu-
ten dut nire lanbidean nire gaitasun 
sortzailea garatu eta bideratu ahal 
dudalako. Ondo pasatzen nauen pri-
bilegio batek motibatu egiten nau 
eta berrelikatzen da”. ●
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