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Teodor Elza
Medicinhjælp

Bevilget 2012
Medicinhjælp og bleer
Bevilget apr. 2013
Medicinhjælp + bleer & tøj
Bevilget sep. 2013
Medicinhjælp + gangstativ
Bevilget apr. 2014
Medicinhjælp
Bevilget sep. 2014
Medicinhjælp + tøj + bleer
Bevilget apr. 2015
Medicinhjælp + Vaskemaskine & bleer
Bevilget sep. 2015
Medicinhjælp
Bevilget apr. 2016
Medicinhjælp
Bevilget sep. 2016
Medicinhjælp & bleer
Bevilget apr. 2017
Medicinhjlæp
Sagsfremstilling:
September 2012
Jeg mødte Elza førte gang i juli 2012, hun sad i sin kørestol uden for sit hus
hvor hun bor sammen med sin fantastiske mand, et barnebarn dennes
ægtefælle og 2 oldebørn.
Elza sidder i kørestol fordi hun har haft 2 blodpropper i hjernen, benene
fungerer ikke og hun taler meget dårligt.
Da vi fortalte Elza hvorfor vi kom brød hun helt sammen, hun græd som et lille
barn og havde rigtigt svært ved at forstå, at vi ikke kom fra himlen men med
fly fra Danmark.
Det blev ikke mindre tårevædet da vi kom igen i september og fortalte
hende, at vi ville hjælpe hende.
Vi valgte, at give hende til at dække hendes medicin udgifter og bleer det
næste halve år.
Elza's kørestol er en hun har lånt af kommunen, og den vil de gerne
have tilbage nu, dette vil forringe hendes livs kvalitet rigtigt meget, så vi
besluttede, at "låne" en kørestol på plejehjemmet og give den til hende.
Vi havde lidt vintertøj med fra Danmark så Elza fik sig en varm vinter jakke og
nogle trøjer. Hun manglede lange bukser, dette vil Susi prøve at skaffe.
Vi fik også fingre i nogle bleer, som hun fik en del af.

April 2013

Hvis der var nogen der blev glade for at se os, var det Elza, det kan godt være
hun ikke fungere så godt, men kende os, det kan hun, hun uddelte mange
dejlige våde kys.
Elza fik medicinhjælp, nogle bleer og lidt tøj.
Hun mangler sko så det vil vi prøve at finde til hende inden vi tager af sted
næste gang.
Elza og hendes familie har også brug for, at hun kommer en tur på hospitalet
til noget genoptræning, men det er et ophold til 1.800,00 Lei og de penge kan
vi ikke finde lige nu.
Elza og hendes familie er nogle skønne mennesker, altid søde, venlige og
positive selv om tingene er svære, der ingen tvivle om, at de sætter pris på
vores hjælp.

September 2013

Elza og hendes søde lille mand. Elza har det som hun plejer men hendes mand
ser lidt brugt ud, siden vi var der i april har han haft en hjerneblødning, men er
kommet sig fint, men han mangler søvn, Elza sover kun 2 timer om natten, så
den stakkels mand får heller ikke sin nattesøvn og det holder ikke i længden.
Vi skælder lidt ud på Elza og prøver at forklare hende, at han ikke har
overskud til at passe hende hvis han ikke får sin nattesøvn, vi taler lidt om
sovemedicin til Elza, hun får et mildt præparat p.t. lægen tør ikke give hende
noget stærkere pga. hendes hjerte.
Inden vi tog hjemmefra havde jeg talt med min fysioterapeut om Elza. Jeg ville
gerne prøve hende lidt af, han forslog at vi prøvede at give Elza et gangstativ,
og prøvede og få hende op at stå.
Som sagt så gjort, vi ankom med gangstativet og sådan et havde hun set før,
hun blev helt elektrisk og var straks på vej ud af kørestolen. Hendes mand og
Karsten tog hende under hver sin arm, og da hun stod på sine ben, begyndte
hun at gå, alle var totalt i chok det havde vi ikke forventet. Første dag gik
hun 4 meter med små usikre skridt, men inden vi tog hjem gik hun 12 meter.
En fantastisk oplevelse at være vidne til, og ikke nok med det, Elza der ellers
altid græder, grinede pludselig som en flækket træsko.
Jeg håber at tingene ser fornuftige ud næste gang vi kommer, men frygter lidt
at den stakkels mands grænse snart er nået.

Oktober 2013

Elza og hendes mand bor i samme hus som deres søn og svigerdatter.
Svigerdatteren har tidligere været meget på når vi har været der, men vi har
ikke rigtigt set noget til hende det sidste 2 gange. Det viser sig desværre, at de
er blevet uvenner over noget så skørt som en gas regning.
Dette uvenskab er utroligt hårdt ved både Elza og Domitro de græder begge to
og vil gerne flytte, hvis muligheden havde været der ville de gerne flytte på
plejehjem.
Elza’s helbredstilstand er som forventet.
De betaler leje til kommunen for hendes kørestol, vi giver hende en ny, så er
den udgift væk.

April 2014

Der er stadigvæk gang i familie stridighederne, men Elza og hendes
mand virker lidt mere afslappede, og vi ser da også deres børnebørn
være på besøg. Elza græder lidt men som ugen går og hun får flere og
flere besøg af bla. fysioterapeuten så begynder smilet at bred sig, hun
viser stolt hvilke øvelser hun har lært.
Hun vil så gerne træne, så vi taler lidt med hendes mand om, at lade
hendes trænings elastik ligge ved siden af hende, så hun kan bruge den
når hun har lyst.

September 2014

Det går stadig væk skidt med forholdet til svigerdatteren.
Elza græder en del denne gang, hun sover ikke om natten og det gør hendes
mand heller ikke, de sover i en utrolig smal seng, og vi prøver at foreslå dem,
at de prøver at få en seng mere, måske bliver det lettere at sove hvis de ikke
ligger så tæt.
Det bedste ville være hvis de kom på plejehjem, det her holder ikke i længde,
jeg tror at vi næste gang skal bede borgmesteren om hjælp.

April 2015

Det var rigtigt galt hos Elza, hendes mand er blevet opereret og har fået lavet
en stomi.
Han er enormt syg og det er min store frygt at han ikke overlever. Der støder
hele tiden komplikationer til. Forholdet til sønnen og svigerdatteren er godt
igen, sønnen er med sin far på hospitalet og svigerdatteren passer Elza. De er
ved at bygge huset om, så det er nu er det 2 lejligheder. De laver det nu om
til en, så de kan høre de 2 gamle om natten - en rigtig klog beslutning. Elza er
meget urolig mens hendes mand er på hospitalet. Hun ved den er tosset;
men jeg tror ikke hun forstår alvoren. Da han kommer hjem falder hun til ro
og bliver forbavsende rolig - hun sidder bare i sin kørestol og kigger og prøver
at følge med.
Vi sætter hende til at lave gymnastik med ham, så har de noget meget banalt
som de kan være sammen om.
Vi hjælper dem med Lei til bestikkelse af lægen, til et telefonkort, en
vaskemaskine, bleer og hjælp til medicin

September 2015

Elza har det skidt, hun er for 8 dage siden blevet kørt ned af en hestevogn,
mens hun sad i kørestolen. Hun er faldet ned på næsen, har slået benet og
skulderen. Det har kostet et par ture på hospitalet. Hun er ok igen bortset fra
nogle sår i ansigtet, og smerter i skulder og ben. Man kan mærke at hun er
meget chokeret over ulykken.
Hendes mand Dumitro er frisk igen. Han har været gennem 3 operationer
siden vi forlod dem i april, men er nu fit for fight. Han er lidt ked af det denne
gang - han fortæller at han ikke har lagt kvitteringerne for bleer i kuverten.
Han syntes det er flovt, at skulle aflevere disse kvitteringer. Voksne
mennesker skal ikke bruge bleer. Jeg prøver at trøste ham lidt, og fortælle
ham at det ikke er flovt. Fortæller ham at han er en god mand og gør et godt
stykke arbejde med Elza
Når han skal flytte Elza er han ved at slæbe sig ihjel. Vi prøver at tale med ham
om, at få Elza til at hjælpe lidt til, når hun skal flyttes - men det duer ikke, hun
kan ikke stå på sine ben.
Situationen mellem de 2 generationer i huset er nu igen mere end anspændt.
Det er så synd nu gik det lige så godt mens Dumitro var syg. Vi foreslog dem,
at sætte sig ned og få talt om tingene; men det ville/kunne de ikke.
Da vi kommer på vores andet besøg, spørger Dumitro om vi ikke kan skaffe
Elza en ny kørestol. Han kan næsten ikke skubbe den gamle mere. Vi har en
stol stående uden fodstøtter som er i god stand, og en med fodstøtter som er
i meget dårlig stand. Desværre er fodstøtterne ikke lige til at tage af, men med
lidt vold og en hammer lykkedes det Andreea og Karsten at få flikket en fin
stol sammen.
Hun får hjælp til medicin.

April 2016

Der er ikke sket de store ændringer hos Elza. Sønnen er pt. i Tyskland og
arbejde, svigerdatteren kommer kun hjem når hun skal lave mad til dem, og
når hun skal sove.
Hun får hjælp til medicin

September 2016

Hendes mand er meget opsat på at hun skal på genoptrænings center. Men
han har ikke styr på økonomien i det, hvor det skal være eller hvor lang tid,
hun skal være væk.
Der er ingen hold i hans planer. Vi vælger derfor at prøve at tage sagen i egen
hånd. Meget mere om det kan læses i referatet.
Hun sover dårligt om natten, ca. 3 timer. De er igen flyttet sammen i en meget
lille dobbeltseng, der absolut ikke er velegnet til en god nattesøvn.
Dejligt at Elza igen er blevet en smilende dame.
Hun får hjælp til medicin og bleer

April 2017

Hun har kun været oppe og gå 1 gang siden vi tog hjem i
september. Det er en skuffelse for os, men så sandelig også for
Elza. De underskylder det med, at de ikke kan magte det.
Vi prøver en anden taktik, nemlig at få hende til at træne sine
ben, ved at sidde på en rollator og gå, dette mislykkes desværre
også, fordi hendes små korte ben ikke kan nå jorden, når hun
sidder på rollatoren.
Vi beslutter, at det var det sidste forsøg. Vi vil ikke mere sætte
noget i gang som de ikke selv orker at arbejde videre med. Det er
super ærgerligt.
Elza er lidt ked at det denne gang.

Elza med gangstativ

