Dr. Bánfi András laudációja
Bánfi András 1960. december 05-én született Budapesten.
Az Ady Endre általános iskola után az Árpád gimnázium német szakán
végzett.
1980-tól 1985-ig hallgatója az Állatorvostudományi Egyetemnek. Cum
laude diplomáját 1985-ben szerezte meg.
Végzése után az Alma Mater Sebészeti és Szemészeti Tanszékén
helyezkedett el. A kor követelményeinek megfelelően gyakorlatokat
tartott a sebészeti diagnosztika, műtéttan és a szemészet tárgykörében.
A kisállat-kórházban sajátította el a sebészeti gondolkodást. Német
nyelvből ez idő alatt tett felsőfokú nyelvvizsgát, végzett humán
oszteoszintézis tanfolyamot és járt több külföldi társintézményben
tanulmányúton (Lipcsében, Berlinben, Hannoverben).
Dr. Zsoldos Lászlóval 1990-ben megalapította a Prim-A-Vet Állatgyógyászati kft-t, ezen
belül a kisállat-rendelőt és a gyógyszerek kereskedelmével foglalkozó részleget.
1991-ben lépett ki az Egyetemünk kötelékéből. Az egyetemi sebész kollégákkal mind a mai
napig jó kapcsolatot ápol.
5 évvel később a Prim-A-Vet Állatkórház kft. alapítója Dr. Zsoldos Lászlóval, akivel sebészi
és általában az állatorvosi pályája azóta is szorosan összekapcsolódik. A saját rendelőben is
legfőképpen a sebészeti feladatokat látja el, ezen belül az ortopédiai és a traumatológiai
műtéteket. A számára oly hangsúlyos traumatológiai és ortopédiai kérdések mellett többek
között az idős állatok megbetegedéseivel, gerontológiai kérdésekkel foglalkozik, szakértője
lett a Pfizer gyógyszergyár állatorvosok számára kidolgozott geriátriai programjának, amit
"Pfizer Szenior Egészségprogram" címmel publikáltak és egy magyarországi előadókörút
keretében az ország számos pontján megtartott konferenciákon elő is adott. A Magyar
Állatorvosok Lapjá-ban és a Kisállatpraxis című szakfolyóiratban jelentek meg szakcikkei.
A szakmai publikációkon túl fontosnak tartja a nem állatorvosoknak szóló ismeretterjesztést
is, cikkei 9 éven át jelentek meg a Blikk című napilap állatorvosi rovatában heti
rendszerességgel. 7 éven át havi rendszerességgel állatorvosi rovatot vitt a Calypso rádióban.
Számos hazai és néhány külföldi kongresszuson adott számot tapasztalatairól a sebészet,
illetve a praxismenedzsment tárgykörében. Rendszeres előadója (állandó társszerzőjével
Zsoldos dr-al) a fővárosi kamarai illetve a HSAVA konferenciáknak, de gyakran hívják más
megyék továbbképzéseire is előadónak.
2003-ban kisállat-gyógyász szakállatorvosi másod-diplomát szerzett.
Ugyanebben az évben sok társával együtt alapítója a Magyar Kisállat Ortopédiai
Egyesületnek, ahol két ciklusban is alelnöknek választották. Külföldi, legfőképpen
németországi és svájci kongresszusok rendszeres látogatója, de gyakori hallgatója az Osztrák
Állatorvosi Kamara salzburgi és bécsi szakkonferenciáinak is.
A Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezetében annak megalakulása óta vállal
különböző tisztségeket, 2 ciklusban az Etikai Bizottság tagja, több ciklusban területi küldött,
immár második ciklusban tagja a SZATOK Bizottságnak és mint ilyen, egyik szervezője az
őszi fővárosi kongresszusoknak.
Az állatorvosi Karban közismert és köztiszteletben álló személyiség.
Példamutató segítőkészsége, visszahúzódó szerénysége kiemelkedő szaktudással párosul.
Szakmai pályafutása és az állatorvosi közösségért végzett áldozatos munkája elismeréséül a
Magyar Állatorvosi Kamara országos küldöttközgyűlése Dr. Bánfi Andrásnak az „Év
állatorvosa 2009.” kitüntető címet adományozza.

