
Az Evenimentul Zilei na-
pilap szerint a készítmé-
nyek hiányának oka, hogy 

a Romániát legnagyobb részben 
fogászati termékekkel, köztük 
érzéstelenítőkkel ellátó válla-
lat, a világszerte ismert 3M né-
metországi alegységét nemrég 
átszervezték, emiatt pedig egy 
időre – becslések szerint már-
ciusig – megszűnt a termelés. A 
problémát fokozza, hogy nincs 
olyan hazai vállalat, amely a 

célra alkalmas érzéstelenítőket 
forgalmazna. A lap azt is meg-
jegyzi, hogy még vannak külföl-
di cégek, amelyek Romániába 
exportálnak fogászati érzéste-
lenítőket, viszont azok csak a 
teljes szükséglet kis részét tud-
ják lefedni.

Kezelhető a probléma 

Simon Zoltán, a Hargita Me-
gyei Fogorvosi Kollégium elnö-
ke is megerősítette a hírt, mint 
mondta, ez országos szintű 
probléma. A fogorvosoknak így 
kerülőutakon kell beszerezni-
ük az érzéstelenítőket, ugyanis 
ha az eddigi beszállítóiktól sze-
retnének rendelni, azt a választ 
kapják, hogy nincs raktáron – 
tette hozzá.

Szerencsés időzítéssel vásárolt

Váratlanul érte a piacon ki-
alakult hiány Hermann Örs 

székelyudvarhelyi fogorvost is, 
de ő a felajánlott kedvezmé-
nyeknek köszönhetően épp a 
krízis előtt vásárolt be érzés-
telenítőből, így egy ideig nem 
kell fájjon a feje a beszerzési 
nehézségek miatt. Van viszont 
olyan kollégája, aki megkér-
te, segítsen felkutatni egy ügy-
nököt, akitől tud érzéstelenítőt 
vásárolni, de nem járt siker-
rel – mondta. Volt már hasonló 
válság, akkor is nagyon kel-
lett keresni a forrásokat, ahol 
hozzá lehetett jutni a szüksé-
ges fogtechnikai anyagokhoz 
– emlékezett vissza. Tudomá-
sa szerint most a német gyár-
tó Lengyelországba költözteti a 
gyárát, ezért állt le a termelés. 
Úgy véli, a kelet-európai piacot 
másodrangúként kezelik az el-
látók, és érzéstelenítőkészlete-
iket inkább Nyugat-Európában 
értékesítik, mert ott drágábban 
tudják eladni. Azt még nem tud-
ja pontosan, hogy az ő készlete 

meddig tart ki, de mint mondta, 
szükség esetén biztosan kerül 
majd utánpótlás.

Csak Magyarországon kapott

Ifj. Mózes Gyula sem tudott 
belföldön érzéstelenítőt sze-
rezni. Az Oroszhegy községben 
rendelőt működtető fogorvos 
csak Magyarországon jutott 
hozzá a szükséges készítmény-
hez, onnan hozatott másfél-két 
hónapra elegendő mennyisé-
get. Ő két hete tapasztalta meg, 
hogy krízis alakult ki a piacon, 
amikor megcsappant a készle-
te. Mondta ugyan neki koráb-
ban is a forgalmazó képviselője, 
hogy nem lehet hozzájutni a ké-
szítményhez, de akkor nem hit-
te el – magyarázta. Reméli, 
hogy a most megvásárolt meny-
nyiség kitart a hazai piacon ki-
alakult hiány megszűnéséig.

MOLNÁR RAJMOND, SZÉCHELY ISTVÁN

Érzéstelenítőkrízis márciusig?
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Nincs könnyű helyzetben az a fogorvos, aki érzéstelenítőt vásárolna

Nehéz helyzetben. Kerülőutakon kell beszerezniük az érzéstelenítő készítményeket

Eltűnt az érzéstelení-

tőszerek nagy része 

a romániai fogászati 

piacról, a fogorvosok-

nak pedig nehézséget 

okoz a készítmények 

beszerzése.

Berzsenyi szavaival: „forr a világ bús 
tengere”. Egyre nagyobb hullámok 
csapkodják a partot, föltornyosul-
va törekednek előre. Meg se járjuk és 
a hamarosan beköszöntő télen még 
megélhetjük, hogy kiönt a tenger. De 
félre a képes beszéddel, baj van: nem 
ideológiai gondok adódtak, hanem 
nagyon is testközeliek. Most már saját 
bőrünkre megy a játék. Az eltelt egy 
évnek szinte minden napján megha-
zudtolták az előző napi kijelentéseket, 
az ígéretek szertefoszlottak, a pénz 
értéke zuhan, az árak pedig csúcshódí-
tásra indultak. A legelkeserítőbb mégis 
leginkább az, hogy nincs alternatíva. 
Nincs kire számítani, nincs kiben re-
ménykedni. Az ellenzéknek nevezett 
massza hallgat, illetve ha nagy ritkán 
megszólal, akkor is azért teszi, nehogy 
berozsdásodjanak a hangszálai. És ha 
csak ez a skálázás célú hanggyakorla-
tai volnának, talán reménykedhetnénk, 

hogy előbb-utóbb kialakul saját, mar-
káns arcéle. Csakhogy a lassan magunk 
mögött hagyott huszonnyolc esztendő 
alatt majdnem mindannyiuk megpró-
bálta már a szerencsét. Egyik pártban, 
másik pártban, miniszterként vagy 
államtitkárként, a parlament lépcsőin 
sem egy éve járkálnak, koptatták már 
szenátori vagy képviselői maszkban. 
Egyszóval lett volna alkalmuk tenni a 
közért, de nem sikerült. Ha valaki netán 
firtatná a kudarcok okát, gondolom, 
azonnal előkapnának mellényzsebük-
ből egy-két-három bűnbakot, akire 
rákenhetnék saját tehetetlenségeiket. 
Mert ebben, mások okolásában – pár-
toktól függetlenül – mindenik felkent 
nagyon jó. A politikában még csak 
keveset forgolódók pedig akárhány új 
mozaiknevű pártot dobnak is össze, 
addig lélegzetet sem nagyon vesznek, 
amíg egymást gyorsan fel nem falják és 
alaposan meg nem csócsálják, annyira, 

hogy többé ne legyen kedve politizálni. 
Most viszont a rég levitézlettekből és 
az újonnan előnyomulókból összeállt 
ellenzék olyan helyzetben találta ma-
gát, amikor nem kell mást tenniük, csak 
az egyre dagadó elégedetlenségi hullá-
mokat meglovagolniuk, és akkor még 
gálickő is lehetne belőlük. Országszerte 
egyre többen vonulnak utcára, egyre 
hangosabban igyekeznek elkergetni a 
hatalmon lévőket, és mivel belülről a 
tavalyi dicsőséges „győztesek” is már 
egymás húsán és csontján rágódnak, 
az ügyes szörfösöket a hullámok egy-
szer csak hatalomba dobhatják. Az lesz 
az igazi nagy baj: se elképzelés, se a 
kivitelezéshez úgy-ahogy értő és még 
le nem szerepelt embereik nincsenek. 
Ezt pedig ők is nagyon jól tudják, és 
legtitkosabb imáik ezért szólhatnak 
a siker ellen: a hullámok hátán most 
még jól elvannak, aztán majd csak lesz 
valahogy.

Hullámlovagok
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

MOLNÁR 
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ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS




