Liktenigais p a v ē r sien.s
.pārliecināta,
kļüsu sko/otāja», -

«Biju

ka .noteikti
droši vien sada pār/iecība institūta studentu sanatorijas profilaktorija vadītājai Intai Abatniecei neradās nejauši, jo
ģim e nē viņa bija
vecākā no bēr
niem, brāļuku's «ie/auzijusi» .grā
matu gudrībās rotaļājolies. Jautā
jiet jebkuram, visi atbitdēs, ka
,bērnībā bijuši «skolotāji». Vai nu
kUjķ ē nam, lellēm vai cilvēkbērniem
-' las nav tik svarīgi. Bet cik no
viņiem liešām kļuvuši par skolotā
.jiem?... Varbūt ari lam, ka Inta
Abatniece šodien ir dip/omēta ārste
(.precīzāk ķirurģe) savā Zi(Jii nejaušibas raksturs. Stin.gri nolem·
.fais - būšu skolo/āfa - .pēkšņi ...

Nē,

laikam gan ne lik pēkšņi.
Pirms tam bija divas darba vasaras Sēlpils slimnīci(Jā, kur vi(w
st/fādāja ;par
sanitāri.
Galvenais
ārsls ievēroja, cik rūpigi un ar lielu .a/bildības sajūtu ,( to ik dienas
saviem bērniem mācījuši lntn s ve·
cāki) meitene veic savus it kā neci·
tos pīe_nākumus. Visi slimnieki bijuši vairāk vai mazāk pazistami,
kas radijis neizsaķāmu vēlēšanos
palidzēt viņiem. Tapēc
galvenais
ārsls pavisam nopietni ar meiteni
sācis runiit par mediķa darbu, par
tā noslēpumiem, u.n viņa
ieinleresēta klausijusies, pat
neapjauzdama, ka apzinā!ī tiek virzīta uz šīs

profesijas izvēli. Nu jau ārste Inta
Abatniece stāsta:
- Un tad - liktenīgais pavēr
siena brīdis.
Vajadzēja
pārsiet
slimnieku, kuram cimputēta kāja.
ledomājielies, cill tas ir . .griiti tavā priekšā dzivs cilvēks, kuram
katrs pieskāriens sap «lidz kau' lam», kuram jāiztira briice, kas ilgi
nedzīst.
Gandriz vai juveliera
darb s! To vajadzē ja veikt ārslam
un diuām jau pieredzējušām mā
sām . Tomēr « velerānes» neizturēja
- viņiim kļuva nelabi. Tā pie asistēšanas tiku es. Ģiboni nekritu. pat
slikti nepalika. Pēc šis reizes tad
ari. nopietni sāku domā! par medicīnu.

-

Jūs

pie

dakterites? -

man

pārjautāja dežurante, kad meklēju
ārsti Abatnieci
(profilaktorija ad-

rese - studentu kopmītnēs Laimdotas ielā 2a). Cik sirsnigi un labsirdīgi tika pateikts šis «pie dakterītes»f

.Profilaktorijs atrodas otrajā stā
vā. Tajā valda parasta
kopmītnes
almos.fēra, tikai klusāka, baltāka un
nopietnāka. Nekas neatgādina slimnicu, jo te tač u atpuša s praktiski
veseli cilvēki, kas nepārtrauc macībri darbu. Kāpēc tad vi~1i ir profilaktorijā? Inta Abatniece uzskata:
- But praktiski veselam, la>
nozīme, ka do/aja bridi .gan juties
labi, taču nelabvēlīgos apstākļos
slimība var sadumpoties. Seit mes
darām visu, lai apstāk{i būtu labvēlīgi.

Un šo labveligo apstakfu radiša-

nā ļoti būUska ir .profiiaktor"
ditājas loma, viņas attieks~Ja va.
darbu. Trijos gados, kopš šeit ~ret
dā Inta Abalniece (.profilaķ/'.~dzimšanas diena ir 1964 °d' 1Ja
) n~_t
1'k uš as_ lielas . izma;.
g (1il
1. aprt'l'.ts:
ņ_as. N_ola_ts~a,as

_telpas ievesfa kār.
ftba, tegadatas. J~U!7-9S .u~cu gultiņl!s. Bet ~pmtertn!Jit?a t sajrīs sie.
nl!s '!av. vtej~s. Vei JOprojam sapi.g~kat~ J~lllaJUI~l s -:- partikns b!ok~
At, ka butu vaJadztga pa šiem sav ·
virtuve! Tagad ēdienu sanem 1 n
• las. ir nelo
..
k afeJntcas
.« A rgo», t acu
piemērols uzturs tiem, kam nepieciešama dieta.
Kamēr sarunājamies. ik p11 IIf t ·
dim kiid~ pieklauvē un pauer d:uf!i~~ ~tudenti nāk . pie energ i.5kas,
tejuttgas, labas arstes . jo vina
ārstē cilvēku, nevis slimību.
·
ELITA PLIĶENA

