
 
 

Sagsnummer: 1 Navn: Boscor Cosmina Ana   

Alder: 37 Ansøgt om: Medicinhjælp 

 

Ansøgt om beløb 40 Lei pr. måned 

Bevilget beløb 2012 300 Lei I alt 

Bevilget beløb Apr. 2013 0 - afsluttet 

Bevilget beløb Apr. 2014 0 

Sagsfremstilling: 
September 2012 
Cosmina hører ikke til vores målgruppe, men har fået hjælp denne ene gang 
fordi hun hjalp os med at finde egnede modtagere 
Hun har dårligt hjerte og en søn med er meget dårlig fungerende arm. 
Hun er meget fattig og ud over sine egne 2 børn bor hendes tvillinge 
søskende også hos hende. 
April 2013 
Vi mødte Cosmina på vores vej gennem Bagaciu, vi talte kun meget kort 
med hende. Jeg tror ikke hun får sin hjertemedicin. Hun ser ikke for godt ud. 
Da dette kun var en gangs hjælp, er sagen hermed afsluttet. 

 April 2014 

Selv om Cosmina er en afsluttet sag bliver hun ved med at dukke op. 
Det er rigtigt svært at gå forbi hende for der er ingen tvivl om, at hun 
er syg. 
Denne gang tilbyder vi hende, at få målt blodtrykket, det er højt og vi 
beder hende gå til lægen, hvilket hun også gør. Her får hun besked 
på, at hun skal tage på hospitalet. Hun fortæller os, at hun ikke kan 
forlade sin familie, de kan ikke klare sig uden hende. Det er svært at 
lade være med at blive gal på hende, og man får helt lyst til, at råbe 
til hende, at så må de se at få det lært, for kommer hun ikke af sted 
og dør af den grund, så skal de lære at klare sig selv. 
Vi bliver nødt til at give hende penge til hjertemedicin, vi kan ikke 
lade hende dø. En frelsende engel viser sig heldigvis og vil af egen 
lomme gerne hjælpe hende. Måske var det for sent vi ved det ikke, 
men da vi kommer for at besøge hende er hun der ikke, hun er blevet 
akut indlagt om natten, med endnu et hjerteanfald. 
 

 
 



 
 

 
  
  
 

 

 


