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Tisztelt Érdeklődők és Jelentkezők!
Az egészségipar napjainkban olyan széles spektrumot ölel fel, hogy szükséges a
gyógyszerészeknek a szűken vett pharma területen kívül a többi fontos szakterülettel is, mint
gyógyászati segédeszköz ellátás, orvostechnikai eszközök, állatgyógyászat vagy éppen a fitotéka
forgalmazás és ellátás szabályaival is tisztában lenniük. Ezt szolgálja ez a kétnapos tanfolyam,
ahol nagy tapasztalattal és tudományos vénával is rendelkező előadók adják át a témákkal
kapcsolatos aktuális és korszerű ismereteket.

Dr. Ari Lajos
Az EGVE leköszönő elnöke
Közgazdász, egészségügyi szakközgazdász,
egészségügyi menedzser.

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Karán végezte, ahol
gyógyszermérnöki
diplomát
szerzett.
Ausztriában,
az
Egészségügyi
Menedzserképző iskolában hat szemesztert
végzett el.
1983-2012 között az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet gazdasági igazgatója,
két évig megbízott főigazgatója volt,
jelenleg nyugdíjas.
Az EGVE alapító tagja, kezdetben alelnök,
több mint egy évtizedig elnök volt.
Szakmai munkája elismeréseként a Magyar
Köztársasági
Érdemrend
kiskeresztje
kitüntetést,
Vass
Imre
életműdíjat,
Batthyány-Strattmann-László díjat kapott.
Nemzetközi
minősítésű
sportbíró,
a
Nemzetközi Motorcsónak Szövetség volt
megfigyelő ellenőre, Forma-1 motorcsónak
versenyigazgatói licenc birtokosa.
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségi
tagja.
Amire különösen büszke: százhatszoros
véradó.

A XXI. század high-technológiájú egészségügyét két tényező erőteljesen befolyásolja.
Egyrészről a betegek hozzátartozóik egyre informáltabbak, életüket átszövi az informatika, egyre
többen használják a rohamosan fejlődő egyéni diagnosztikai egészségi állapotot ellenőrző
készülékeket, az informatikával kombinált egyéni terápiás állapotmegőrző orvostechnikai
eszközöket. Forradalmi változások vannak az egészségügyi adatok tárolásában, felhasználásában.
Másrészről az idősödő társadalom igényli az életvitelt, az önellátást, ápolást gondozást, segítő
orvostechnikai termékek felhasználását, nem csak az intézményekben, hanem a saját
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lakóközösségben is. Lényeges szempont továbbá a felhasználók emberi méltóságának
életminőségének biztosítása, javítása.
A fent említett eszközök jó része gyógyszertárakban is forgalmazható, mely komoly bevételt
biztosíthat. Ezért fontos, hogy a gyógyszerészek megismerkedjenek az orvostechnikai eszközök,
az európai szabályzásnak megfelelő csoportosításával, besorolásával, alkalmazásuk jogi
feltételeivel.
Lényeges szempont az is, hogy a gyógyszerészek fontos kapcsolatteremtők, felhasználók,
azok családja a házi orvosok, az intézmények, valamint az orvostechnikai eszközök kínálói
között.
Baráti üdvözlettel:
Dr. Ari Lajos
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