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A vágyott fájdalommentesség
Innovatív fogászati felszerelés a fájdalommentes és pontos munkáért

ISZLAI KATALIN

A ndrás Edina 2014-ben végzett 
a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE). Noha a fogászaton nem 
kötelező a rezidensképzés, a  csík-
szeredai szakember mégis a további 
hároméves képzés mellett döntött, és 
2019 októberében le is tette a rezidens-
vizsgát. Protetika (fogpótlás) szakor-
vosként végzett, elmondása szerint 
azért választotta ezt a területet, mert 
fontosnak tartja, hogy visszaadja a 
páciensek mosolyát, önbizalmát vagy 
éppen a fogak rágófunkcióját.

Közös tervezés

Csíkszeredai rendelőjét júliusban nyi-
totta meg a 29 éves fogorvos, célja pe-
dig az volt, hogy olyan modern beren-
dezésekkel szerelje fel, amelyekkel 
minőségi munkát tud végezni. Ezért 
vágott bele a Start-Up Nation prog-
ramba, pályázatában pedig részletes 
piackutatással alátámasztva bizo-
nyította, hogy Hargita megyében hi-
ánycikknek számító gépeket szeretne 
beszerezni a pénzből. A pályázat által 
kapott 40 ezer eurót végül az alapfel-
szerelés (fogászati szék és sterilizáló 
gépek) mellett olyan innovatív gépek 
beszerzésére fordította, mint az úgy-
nevezett inhalo-szedáló gép, lézer, 
intraorális szkenner és intraorális 
röntgen, implantáló rendszer, mik-
roszkóp és endomotor a gyökérkeze-
lésekhez. Az inhalo-szedáló gép érde-
kessége, hogy egy maszk segítségével 
egy bódító gázt lélegez be a páciens, 
amelynek hatására megnyugszik. Ez 
a technológia nagyon jól működik 
gyerekek és felnőttek esetében is, 
és semmilyen káros hatása nincs. A 
másik innovatív eljárás az intraorá-
lis szkenner által vált lehetővé. Mint 
András Edina elmondta, régebben 
sablonosan, életkortól és nemtől 
függetlenül mindenkinek egyforma 
„paszulyfogakkal” pótolták a hiány-
zó fogait. A modern technológiáknak 
köszönhetően azonban ma már sze-
mélyre szabottan lehet megtervezni 
a fogakat, hiszen a szkennerrel digi-
tálisan tudják lefotózni vagy videózni 

a szájban lévő állapotot, a fogakat, ez 
pedig lehetővé teszi a számítógépes 
tervezést, kiküszöbölve a lehetséges 
manuális hibákat. Így az orvos és a 
páciens egy számítógép előtt ülve kö-
zösen tervezheti meg, hogyan nézzen 
ki a fog, milyen legyen a formája, szí-
ne, így működik a személyre szabott 
fogpótlás. A gépek közül továbbá a 
lézer is hiánycikknek számított ko-
rábban a megyében, pedig a modern 
berendezésnek számos funkciója van 
a sebek gyors gyógyulásától kezdve 
a parodontális (fogágyi) kezelésekig. 
A modern berendezések ugyanakkor 
hajlandóságot és szakmai felkészült-
séget követelnek a szakemberek ré-
széről, ezért is tartja fontosnak a fog-
orvos, hogy rendelőjében hat olyan 
fi atal szakorvos és asszisztens dolgo-
zik, akik nyitottak az új technológiák 
alkalmazására.

Van hová fejlődni

András Edina azt is elárulta: Hargita 
megyében továbbra is viszonylag el-
maradottak a fogászati felszerelések, 
sőt a nagyvárosokat leszámítva egész 
Románia le van maradva nemcsak 
Nyugathoz, de még a környező orszá-
gokhoz képest is. Elmondása szerint 
a pályázat által megvásárolt, nálunk 
újdonságnak számító gépekkel hét 
évvel ezelőtt találkozott Magyaror-
szágon, amikor fél évig ott tanult egy 
diákcsereprogram által. „Fényévek-
re vagyunk a külföldi szinttől, de jó 
azt látni, hogy a fi atalabb generáció 
próbál felzárkózni és nyitni a digitá-
lis fogászat felé. Az országon belül is 
látszanak különbségek, tapasztalata-
im szerint Maros megyében például 
sokkal igényesebbek a páciensek 

és a fogorvosok is. Ha ebből a szem-
pontból Marosvásárhely egy tízes 
skálán 10-es minősítést kapna, akkor 
Csíkszereda egy 7-est. Azt szeretném, 
hogy itt se sablonos munkákat ad-
junk ki a kezünkből, hanem legyen 
egy munka mögött tervezés. Ne csak 
az történjen, hogy pótoltunk egy hi-
ányzó fogat, hanem legyen az szép és 
kényelmes is” – emelte ki. Hozzátet-
te: semmi sem lehetetlen, ha igazán 
akarja az ember. Ezt bizonyítja az is, 
hogy már tavalyelőtt is próbálkozott 
egy kisebb értékű pályázattal, akkor 
azonban nem nyert. Ennek ellenére 
nem adta fel az álmait, és 2019-ben 

ismét belevágott. „Arra buzdítok 
másokat is, hogy próbálkozzanak, 
vágjanak bele nagyobb értékű pályá-
zatokba. Hargita megyét egyébként is 
támogatják, mivel innen kevesen pá-
lyáznak, így a pontozásnál bónusz-
pontokat kapnak az itteni pályázók. 
Ha nem is nyeri meg egyből az ember, 
nem szabad feladni, ha jó az ötlet, 
előbb-utóbb sikerülni fog” – zárta.

A jövő Csíkszeredába is 
meg érkezett. Ma már – ha 
szükséges – a fogorvos 
beavatkozás előtt „elbódít”
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Színházi programok
A marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Kistermében január 
8-án, szerdán és 9-én, csü-
törtökön 19.30-tól Az ördög 
próbája című előadás látható. 
A marosvásárhelyi Spectrum 
Színházban szerdán 19 órától 
a Függöny című előadást 
lehet megtekinteni. Az Ariel 
Stúdióban szerdán szintén 19 
órakor a Jóisten és pszicholó-
gusa című, 14 éven felülieknek 
ajánlott előadást játsszák.

Az Elektro tekézői
Hétfőn 17.10 órától a Marosvá-
sárhelyi TVR idei első Sípszó 
után című műsorának az Elekt-
romaros Romgaz női tekecsapat 
két tagja a meghívott. Szucher 
Ervin Orosz István főedzővel és 
Seres Bernadettel, az együttes 
fiatal tagjával beszélget.
 

Aláírásgyűjtés 
Madéfalván
A január hetedikei madéfalvi 
Siculicidium-megemlékező 
ünnepség előtt, alatt és után 
Csíkszék Székely Tanácsa és 
az RMDSZ Csík Területi Szer-
vezete aláírásgyűjtést szervez 
az SZNT által elindított, a 
Nemzeti Régiókért polgári 
kezdeményezés támogatása 
céljából. Az íveket az emlék-
mű bejáratánál lehet aláírni. 
Az aláíráshoz szükséges a 
személyazonossági igazol-
vány. Előzetesen tájékozódni 
a megadott telefonszámon 
lehet: 0743-663590 – jelezte 
közleményben az RMDSZ Csík 
Területi Szervezete.

Olcsóbb euró, 
drágább arany

Enyhe növekedéssel kezdte az 
évet a román deviza az egysé-
ges európai fizetőeszközhöz 
képest: a Román Nemzeti Bank 
(BNR) 2020-as első hivatalos 
referencia-árfolyama 4,7789 
lej/euró, ami visszaesést jelent 
az év utolsó napján regisztrált, 
4,7793-as szinthez képest. A 
román deviza eközben 2015 
januárja óta a leggyengébb 
szinten van a svájci frankhoz 
képest a BNR referencia-ár-
folyamán, ami 4,4033 lejről 
pénteken 4,4084 lejre nőtt. Az 
amerikai dollárhoz mérten is 
teret veszített a lej: a pénteki 
árfolyam elérte a 4,2922-es 
szintet a tavalyi év utolsó napján 
regisztrált 4,2608-as szint 
után. Az arany grammonkénti 
ára eközben rekordot döntött a 
pénteki 213,7734 lejes szinttel. 
December 31-én még 208,5985 
lejbe került egy gramm arany.

• RÖVIDEN 

• Fájdalommentes, pre-
cíz, esztétikus és funk-
cionális kezelések bizto-
sítása – ezt a célt tűzte 
ki András Edina csík-
szeredai fogorvos, aki a 
Start-Up Nation program 
által Hargita megyében 
egyedülállónak számító 
gépekkel szerelte fel ren-
delőjét. A fiatal szakem-
ber úgy látja, a térségben 
van még ahová fejlődjön 
a modern fogászat.

András Edina protetika szakorvos




