
 
 

Sagsnummer: 8 Navn: Cisar Doinita    

Alder: 80 Ansøgt om: Medicinhjælp 

 

Ansøgt om beløb 300 Lei pr. måned 

Bevilget beløb 2012 1.000 Lei i alt 

Bevilget beløb Apr. 2013   800 Lei i alt 

Bevilget beløb Sep. 2013   800 Lei + krykker & Rollator 

Bevilget beløb Apr. 2014   800 Lei til medicim 

Sagsfremstilling: 
25. juli 2014 
  
Det er med stor stor sorg, at jeg i dag har modtaget budskabet om, at 
Doinita er død i nat. 
  
Det er næsten ikke til at holde ud, at jeg ikke mere skal se dit tandløse 
smil, se dit helt unikke ansigt, holde din hånd og kramme dig. 
  
Bagaciu har mistet en fantastisk dame, himlen har fået en ny smuk 
stjerne. 
  
Du er højt elsket og vil blive dybt savnet. 
  
Sov godt min ven. 
  
Laila 
 

September 2012 
 

Doinita har astma, dårligt hjerte og for højt blodtryk. Hun er en fantastisk 
sød dame og meget taknemlig, vi får nogle dejlige tandløse smil retur. 
April 2013 
Doinita var blevet mange år ældre på de måneder der er gået siden vi så 
hende sidst. 
Hun har været rigtig syg i vinter med influenza og har også været en tur på 
hospitalet. Det er 20 graders varme da vi møder hende under en parasol i 
haven, men til trods for den dejlige varme sidder hun pakket ind i rigtigt 
mange lag tøj. 
Man kan kun holde af hende og gensyns glæden er stor. 
Hun får 800,00 Lei til hjælp til medicin. 

September 2013 Dette fantastiske gamle rynkede ansigt uden en tand i munden, hun er bare 
så sød. Hun siger selv hun har det ok, men at hun er faldet en enkelt gang, vi 
tilbyder hende nogle krykker men det er ikke nødvendigt. Senere i samtalen 
kommer det dog frem, at hun er faldet rigtigt mange gange. Vi fortæller 
hende at det ikke går, hun får både krykker og rollator, en beslutning som 
hun trods protesterne er glad for. 
Hun får 800,00 Lei til medicin 



 
 

Oktober 2013 Doinita får astma medicin, men som hos hende, som hos mange af de 
andre, er hun ikke blevet vejledt ordentligt i brugen af sin medicin, pulveret 
kommer slet ikke ned i hendes lunger og virker jo derfor ikke. Cheme bruger 
lang tid på at få lært hende den rigtige teknik. 
Hvad vi ikke vidste, var at hun har et grimt åbent sår på benet. Det ser ikke 
kønt ud men de siger, det er blevet bedre, der er ikke tegn på infektion. 

April 2014 Hun er kommet godt gennem vinteren og såret på hendes ben er 
lukket og blevet rigtigt fint. 

 

  
  
 

 

 


