
Du bist nicht mit Mantas auf Facebook befreundet
Endocrinologist bei Centre hospitalier universitaire de Toulouse
Hat hier studiert: La Sorbonne Université de Paris
Wohnt in Toulouse
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Begrüße Mantas auf Facebook.
Sveiki, sako, kad mergaitę, panašią į Deimantę matėte – jai gi Nations Unies paskelbė tarptautinę paiešką.
O mergaitė supranta lietuviškai?

Laba diena. Išties mergina yra panaši į Deimantę. Tiesą pasakius, nežinau, ar gerai darau rašydamas, nes 
administracijai sužinojus, jog kalbu lietuviškai, man buvo uždrausta lankytis skyriuje. Ligos istorijoje ji yra Cedeaux
pavarde. Su ja bendrauti buvo sunku, atrodė nekontaktiška, sunkiai orientuota. Su reanimatologu netgi aptariau, ar 
nereikėtų Glasgow komos skalėje jos įvertinti 14 balų (maksimumas yra 15, bet net ir vienas prarastas balas yra 
rimta indikacija). Į endokrinologijos skyrių ji paguldyta be rimtų endokrinologinių indikacijų, todėl iš pradžių 
nesupratau, ką ji pas mus veikia. Po to pamačiau, jog jai skirta androgenų terapija.
Mantas hat deinen Anruf verpasst.
08:17

Erneut anrufen

Na, kad mokate lietuviskai administracijai gi turejo buti zinoma is Jusu vardo ir pavardes Tai uzdrausta 
lankytis? Cia reiketu detaliau. Kaip cia taip? Vardo neprisimenate? Koks tikslus ligonines pavadinimas?
i Centre hospitalier universitaire de Toulouse
15 metu jai?

Na, matote, pilietybė dar nereiškia kalbos mokėjimo. Mano kolega iš radiologijos kabineto taip pat turi lietuvišką 
vardą bei pavardę tarpukario emigrantų senelių dėka, bet kalba tik prancūziškai. Ligoninė - Centre hospitalier 
universitaire de Toulouse, Clinique d'endocrinologie. Ligos istorijoje atkreipiau dėmesį tik į pavardę, vardo 
neužfiksavau. Apsilankymas skyriuje uždraustas epidemijos prevencijos pagrindu, kadangi konsultuoju pacientus ir 
Paryžiaus Départment des maladies infectieuses.

Tai vyksta tik dukart per mėnesį, bet administracijai pagrindo užteko.
Ai, tai draudimas ten lankytis nesusijes su lietuviu kalbos mokejimu? Ar susijes?

De jure - nesusijęs. De facto - manau, kad taip. Pacientus Paryžiuje konsultuodavau ir epidemijos įkarštyje, bet iki 
šiol tokio draudimo nebuvau sulaukęs.



Apžiūrą atliko endokrinologijos klinikos direktoriaus pavaduotojas. Apžiūros metu buvau įėjęs į kabinetą, nustebau, 
kad merginą lydintys asmenys kalbėjo lietuviškai. Pasisveikinau su jais ir pavaduotojas mane persmelkė keistu 
žvilgsniu. Valandos bėgyje ir buvo uždrausta lankytis skyriuje.
Lietuviskai pasisveikinote?

Taip, įsiterpiau. Tiesiog pasakiau, kad malonu girdėti kraštiečių kalbą.
O kas tie zmones lietuviai buvo? Moteris-vyras? Kiek metu? Ne motina?

Du vyrai, apsirengę, kaip aš kad pavadinčiau, Paryžiaus intelektualų rūbais - paltais, skrybėlėmis, kaklaraiščiais. 
Abiems apie penkiasdešimt metų. Tiesą pasakius, vienas iš jų po to iš klinikos išvažiavo, jei neklystu, juodos 
spalvos Citroen. Už priekinio lango buvo pakabintas kažkoks pažymėjimas. Kur dėjosi antrasis vyras - nemačiau.
Deimantei yra paskelbta Jungtiniu Tautu tarptautine paieska Nr. 569/2019. Policija turi ja patikrinti ir pranesti JTO 
ir mums. As dabar bandau skambinti i Tuluzos policija, bet man jau 15 min kartoja "Veuillez patienter".

Prašyčiau tik manęs neminėti, kadangi tą informaciją paviešindamas jau ir tai pažeidžiau bioetikos ir biomedicinos 
taisykles. Iš pradžių tai padariau vedinas emocijų, dabar pradedu gailėtis, turint omenyje, kad už tai galiu netekti 
darbo ar net licencijos.
Taip, aš šitą suprantu. Aš ir Kazimierui ką tik pasakiau. Be abejo.
Tikiuosi, kad Jums nieko nebus – jeigu kas, jos nuotraukas paskelbė Nations unies. Normali reakcija – pranešti 
giminėms ir policijai.

Žinoma. Ačiū už Jūsų žinutę.

Jau 30 min klausausi muzikos Tuluzos policijos telefonu 

Keista, man su tokiomis problemomis, liečiančiomis Prancūzijos teisėsaugą, dar neteko susidurti.
Sekmadienis ir karantinas – gal del to nekelia. As is uzsienio negaliu 112 paskambint – kazkokiu kitu numeriu 
bandau.
Jusu vertinimu kiek ji gali buti laikoma klinikoje? Ji siandien atvyko?

Atvyko šiandien, bet pagal užvestos formos kodo pradžią (AM3 - ) supratau, kad buvo atvežta konsultuoti 
ambulatoriniam gydymui. Tad skyrus atitinkamus preparatus paprastai tokie pacientai paleidžiami iš ligoninės tą 
pačią dieną. Nors tą kodą galima gydymo eigoje pakeisti, tad nežinau, ar ji bus paleista, ar hospitalizuota.
O kas cia per vaistai? Kam jie reikalingi ir nuo ko jie?
diagnozes neprisimenat?
O tie 2 vyrai taip pat pasisveikino su Jumis lietuviskai?



Androgenai. Paprastai leidžiami moteriškos lyties individams norint keisti lytį, bet iš organizmo labai lengvai 
pašalinami suleidus gliukurono. Siuntimo diagnozė buvo labai abstrakti - pagal ICD10 nomenklatūrą užrašytas 
kodas Z00.3: examen de l'état de développement de l'adolescent

Atsiprašau, autocorrectas nusišnekėjo. Protokole skamba: examen de l'adolescent en cours de croissance
O gali buti kita androgenu paskirtis?
Ir tie du vyrai pasisveikino su Jumis lietuviskai?

Na, paprastai androgenais gydomi vyriški sutrikimai, susiję su prostata ar lytinėmis liaukomis bei hipogonadizmu 
(neišsivysčiusiais lytiniais organais). Moterims androgenų terapija kartais taikoma norint padidinti lytinį aktyvumą 
arba osteoporozės prevencijai. Bet paprastai tai liečia moteris, kurioms prasidėjo menopauzė.

O vyrus aš ir išgirdau kalbant lietuviškai. Jiems ir pasakiau, kad malonu girdėti kraštiečių šnektą.
Ir jie atsake lietuviskai?

Kaip minėjau, mergina buvo sunkiai orientuota, todėl su ja nekalbėjau. Užėjau į kabinetą tiesiog iš įpratimo. Kai 
vyksta konsultacijos endokrinologijos klinikoje, visada užeinu į kabinetą, net tada, kai konsultuoja kitas gydytojas.
Taip, tačiau atrodę labai sutrikę. Nukreipė kalbą tiesiog apie šiandienos orus.
Glasgow 14 – tai "somnolence ou coma léger"? https://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_Glasgow

Échelle de Glasgow — Wikipédia
L'échelle de Glasgow, ou score de Glasgow (Glasgow coma scale, GCS), est un indicateur de l'état de conscience. Dans un 
contexte d'urgence, elle permet au médecin de choisir une stratégie dans l'optique du maintien des fonctions vitales. Cette échelle 
fut développée par G. Teasdale et B. Jenn...
fr.wikipedia.org

Taip
Paprastai šitaip įvertinamas neaiškios kilmės mieguistumas su apnėjos reiškiniais.
Lengva koma paprastai praktikoje vertinama 13 balų. 14 balų praktikoje neskiriame, nors teisiškai galėtume.
O tenai Jus parasete, kad "praeita savaite" ji atvyko – tai ne siandien?

Šiandien atvyko ambulatoriniam konsultavimui

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%C3%89chelle_de_Glasgow%3Ffbclid%3DIwAR0xBRpR8jydUGyl_7mftzXMtgyqreVwmi1dTZp-GhsEmIcsfK70VVP36ig&h=AT14sON5yZJ5eO4Q-2dbSddbf7q72zcNprNSX6F3tvb2A5OOnSqVWIRj8vZ1zP2b4Tcd-dBXJZGECV7PyL1BT3OX_r9ZKsaOWNIKptcNEDXOGk4RAAAy3OlSMBAg4aiDlvT2HoeJHw
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Praeitą savaitę buvo atvykusi hospitalizacijai dviems dienoms. Bet šitai aš pamačiau tik atsivertęs kortelę kabinete 
šiandien.
A, o pokalbis su lietuviais ir pirma karta atvyko praeita savaite? Siandien antra karta?

Pirma vizitacija vyko praeitą savaitę, bet apie ją sužinojau tik šiandien. Šiandien, jei neklystu, buvo pildomas tik 
antras konsultacinis lapas, tad ir vizitas turėtų būti antras.
Nebent buvo tokių, kurie buvo neprotokoluojami.
"Is Prancuzijos policijos instituciju gavom nurodyma pradeti intensyvia hormonu terapija" – cia kaip buvo? 
Prancuzijos policijos pareigunas kartu buvo, kuris toki sprendima prieme ar kaip?

Anos savaitės hospitalizacijos protokole parašyta, kad mergina buvo atvežta su SAMU mašina, kurią lydėjo 
policijos automobilis. Pagalbos teikimo protokole nurodyta, jog pacientė konsultuojama instituciniu prašymu (t.y. ne
artimųjų prašymu). Tokius išrašus pirmą kartą pradėjau matyti COVID-19 epidemijos metu, kai policija iš areštinių 
atveždavo karščiuojančius benamius ar narkomanus. Jie turėdavo būti tiriami institucijų prašymu, kad neplatintų 
užkrato areštinėse ar globos įstaigose.\

Tik, žinoma, mergina buvo konsultuojama ne dėl COVID, o dėl Z00.3
Gimimo data 2004? Nematet? Is isvaizdos 15–16 metu?

Tikrai ne daugiau aštoniolikos. Gimimo datos neįsiminiau, bet gimimo mėnuo buvo vasaris. Tiesiog keistai 
įsiminiau, nes man šio mėnesio pavadinimas mokantis užsienio kalbas vis strigdavo, tad dabar nuolat akis jį 
užkliūva.
2004-02-19 gimė
Labai idomu. Aciu labai. Ka tik prisiskambinau i Tuluzos policija – rytoj, pirmadieni su jais pratesiu.
Tai ji paskirta Jusu kolegai, kuris yra Jusu kabinete?

Ją konsultavo endokrinologijos klinikos vedėjo pavaduotojas. Mes nesidalijame kabinetu, jis paprastai būna 
administracinėse patalpose ir pacientus konsultuoja retokai. Labiau užsiima biurokratiniais reikalais.
Bet jis buvo kabinete, kur ir Jus dirbate? Man idomu kaip Jus pas ji atejote.

Mantas hat eine Nachricht entfernt
O Jums reikia ateiti, kai registruojama nauja paciente? Cia ieina i pareigas?
Gesehen: 10:31

mantas enzigmas zemciugas


