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Eltűnt az érzéstelenítő szerek nagy része 

a romániai fogászati piacról, a fogorvos-

oknak pedig nehézséget okoz a készítmé-

nyek beszerzése. Azok vannak szerencsés 

helyzetben, akik korábban feltankoltak a 

zsibbasztószerekből.

Az Evenimentul Zilei című 
román napilap szerint 
a készítmények hiányá-

nak az az oka, hogy a Románi-
át legnagyobb részben fogásza-
ti termékekkel – köztük érzés-
telenítőkkel – ellátó vállalat, a 
világszerte ismert 3M német-
országi alegysége nemrég át-
szervezés alá került, ami mi-
att megszűnt a termelés, így az 
árubehozatal is leállt egy idő-
re. Becslések szerint március-
ban indul újra csak a termelés. 
Ugyanakkor nincs olyan hazai 
vállalat, amely a célra alkal-
mas érzéstelenítőket forgal-
mazna. A lap azt is megjegyzi, 
hogy még vannak külföldi cé-
gek, amelyek Romániába ex-
portálnak fogászati érzéstele-
nítőket, viszont azok csak a tel-
jes szükséglet kis részét tud-
ják lefedni.

Kezelhető a probléma 

Simon Zoltán, a Hargita Me-
gyei Fogorvosi Kollégium elnö-
ke is megerősítette a hiányt, 
mint mondta, ez országos szin-
tű probléma. A fogorvosoknak 
így kerülőutakon kell besze-
rezniük az érzéstelenítőket, 
ugyanis ha az eddigi beszál-

lítóiktól szeretnének rendel-
ni, azt a választ kapják, hogy 
nincs raktáron – tette hozzá. 
„Más beszállító cégektől, kül-
földről és kollégák segítsége 
révén juthatnak hozzá a szük-
séges érzéstelenítő ampullák-
hoz a fogorvosok jelenleg. Sze-
rencsés helyzetben van, aki 
a krízis beállta előtt nagyobb 
adagot rendelt, így van belő-
le raktáron” – vázolta a hely-
zetet érdeklődésünkre Galaczi 
Attila. A csíkszeredai fogorvos 
úgy látja, a probléma kezelhe-
tő, azaz egy fogorvos sem ma-
rad érzéstelenítő szerek nél-
kül, amennyiben rendelkezik a 
megfelelő kapcsolatokkal. „Lé-
nyegében nem fenyeget az a ve-
szély, hogy érzéstelenítő nél-
kül maradnának a fogorvosok, 
de a rendelők menedzsment-
jétől is függ, hogy be tudják-e 
szerezni ezeket az ampullá-
kat vagy sem. Van rá lehetőség, 
csak nem olyan egyszerű, mint 
eddig” – húzta alá.  

Évente előforduló jelenség

„A forgalmazóm már augusz-
tusban jelezte, hogy el fog tűnni 
az érzéstelenítő a piacról, így 
hát beszereztem egy jó nagy 

adaggal” – mondta kérdésünk-
re Lukács Attila gyergyóditrói 
fogorvos. Hozzátette, nem ez 
az első alkalom, hogy hiány-
cikk a piacon a szer, gyakran 
szembesülnek ezzel a prob-
lémával a fogorvosok. Szin-
te évente előfordul, hogy hos-

szabb-rövidebb időre eltűnik 
az érzéstelenítő a piacról. Négy 
éve például hat hónapig nem 
lehetett hozzájutni” – mond-
ja a fogorvos. Furcsállja, hogy 
valahányszor előáll a problé-
ma, sem hazai, sem külföldi 
zsibbasztószerekhez nem le-

het hozzájutni. „Valami politi-
ka van benne, de nem tudok rá-
jönni, hogy mi. Mindig egyszer-
re tűnik el a jó, a közepes és a 
gyenge minőségű termék is, le-
gyen az éppen német vagy ha-
zai gyártású” – mondja.

MOLNÁR RAJMOND, PETHŐ MELÁNIA 

Nincs könnyű helyzetben az a fogorvos, aki érzéstelenítőt vásárolna

Fájdalmasabb a fogászati beavatkozás?

Nehéz helyzetben. Kerülőutakon kell beszerezniük az érzéstelenítő készítményeket 
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Dolgoznak a megyei utak felújításán
Elkezdték az egybefüg-

gő aszfaltréteg leterítését a 
Gyergyóújfalu és Alfalu ha-
tára közötti szakaszon, így 
új aszfaltburkolatot húznak 
Gyergyócsomafalván belül is 
az úttestre. A 126-os jelzé-
sű megyei úton a kivitelező 
több mint öt kilométer asz-
faltszőnyeget terít le a na-
pokban – tudatja Hargita Me-
gye Tanácsának sajtóirodája. 
Közleményükben megjegyzik, 
Gyergyótölgyesen is több mint 
két kilométer aszfaltszőnyeget 
terít le a kivitelező a napokban. 
Mindezek mellett a már asz-
faltozott szakaszokon elvégez-
ték a kátyúzási munkálatokat 
egész Gyergyó térségben, köz-
tük Ditró és Cengellér között a 
127-es jelzésű megyei úton is. 

„Borboly Csaba megyei ta-
nácselnök elmondta, a tér-
ség fejlesztése szempontjából 
fontos az utak karbantartása, 
hogy olyan szinten tudják tar-
tani az utakat, amelyre az el-

következőkben a teljes körű 
felújítások során lehet alapoz-
ni. Mindezek mellett pedig fon-
tosnak nevezte az elszigetelt 
települések közötti átjárható-

ság biztosítását is, azok ösz-
szekapcsolását a nagyközsé-
gekkel” – áll a közleményben.

PETHŐ MELÁNIA

Új aszfaltréteg kerül az Újfalu és Alfalu közötti útszakaszra

Jelöléseket várnak

A magyar nyelv ünnepe

Az előző évekhez hasonló-
an, a Szent Miklós Napok ke-
retében megrendezett dísz-
tanácsülésén adják át idén is 
a Pro Urbe és Díszpolgár ki-
tüntetéseket. Hogy kik kap-
hatják meg, azt a képvise-
lő-testület szavazata dön-
ti el, de a lakossági javasla-
tok alapján. Várják tehát a 
gyergyószentmikósiak javas-
latait. A díjakra olyan szemé-
lyek jelölését várják, akik pél-
daértékű közösség- és város-

építő tevékenységgel tesznek/
tettek Gyergyószentmiklósért.

A jelöléshez szükséges a jelölt 
személy fényképe, életrajza, egy 
kísérőlevél, amelyből kiderül, 
miért tartják érdemesnek a díj-
ra, valamint legkevesebb 50 tá-
mogatói aláírás, amelyhez a je-
lölési ívek átvehetők az polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadójá-
ban. Az elismerések odaítélésé-
ről a tanácstestület zárt körben 
dönt majd. Leadási határidő no-
vember 20., délután 15 óra.

A Gyergyóditrói Községi 
Könyvtárba ma 13 órától vár-
ják a diákokat, a könyvtárláto-
gatókat, ugyanis a magyar nyelv 
napja alkalmából szerveznek 
ünnepséget. Faludy György 
mottóval: Magyar nyelv! Ván-
dorutamon kísérőm... címmel 
tartják a rendezvényt, amelyre 
a  Siklódi Lőrinc és a Puskás Ti-
vadar iskola diákjait várják leg-
inkább. A november 13., a ma-
gyar nyelv napja jelentőségét 
Köllő Enikő könyvtáros ismer-
teti, majd Faludy György Óda a 
magyar nyelvhez című költemé-
nyét olvassák fel. „Rövid kis idé-
zeteket, gondolatokat válogat-
tam a magyar nyelvről, amelyet 

úgy terveztem, hogy a  diákok 
olvasnak fel. Verseket hallga-
tunk meg, előadóművészek tol-
mácsolásában. Megzenésített 
versekre is gondoltam, mert úgy 
tapasztalom fogékonyabbak er-
re a fiatalok, hamarabb eljut a 
mondanivaló hozzájuk. Bencze 
Imre Édes, ékes apanyelvün-
ket is tervezem meghallgatás-
ra, Sinkovits Imre előadásában, 
humoros, érdekes megközelítés 
nyelvünk sokszínűségéről. Any-
nyi szép vers van, irodalmunk 
kimeríthetetlen, és ilyenkor, 
amikor válogatok mindig baj-
ban vagyok, melyik férjen bele 
az ünnepi órába” – ismertette 
Köllő Enikő.

A Megyei  Közegészség-
ügyi Igazgatóság elvégezte 
a források éves bevizsgálá-
sát, amelynek értelmében a 
Csiky-kertben található for-

rások vize továbbra sem iható 
a benne található magas bak-
tériummennyiség miatt – tájé-
koztat a gyergyószentmiklósi 
városháza. Közleményében 

megjegyzi: a városlakók által 
közkedvelt 6-os km-nél talál-
ható Szarvas-forrás vize to-
vábbra is alkalmas fogyasz-
tásra.

Nem iható a Csiky-kerti források vize




