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Sagsfremstilling:
September 2012
Petru er en fantastisk dejlig person, han er venlig og meget positiv til trods
for hans handicap. Petru er krumrygget og har krumme hænder og fødder.
Han har rigtigt svært ved mange ting. Han bor sammen med sine 2 sønner
og de ene søns kone og deres barn. Begge hans sønner lider af den samme
sygdom. Den ugifte søn er dybt religiøs og til trods for sit handicap, hjælper
han folk der har det svært, en fantastisk familie.
Petru får en dejlig varm vinter jakke vi har med fra Danmark.
Tingenes tilstand hos Petru er ikke så meget anderledes end sidst, måske
har han fået det lidt værre i sine hænder. Han kan ikke så godt klare, at få
tøj på, men heldigvis har han en sød og hjælpsom familie.
Han ønsker sig et skohorn, en fleece trøje med velcro lukning, diverse
special værktøj der er nemme at holde på og en varmepude, vi ser hvad vi
kan finde inden vi tager af sted næste gang.
Han fik til medicin
Besøget hos Petru er næsten en hel juleaften, vi har en masse hjælpemidler
med til ham, han er lidt overvældet og rigtig glad, jeg tror ikke han har set
så mange gaver før.
Petru får til medicin
Han får jakker med velcro luk, en speciel kniv og saks, varmepude,
fodmassageapparat, massageapparat, en knaplukker og en lynlås lukker,
varmepude, skumgummi rør til at sætte uden på f.eks. bestik så det passer
til hans krumme fingre, og træningsbolde til hans hænder.
Jeg skal hilse alle og sige en stor tak for de gaver I har doneret.
Hans helbredstilstand var som forventet. Der er nu sat navn på hans
sygdom Morbus Scheuerman.

Af etiske grunde og min egen samvittighed har jeg denne gang
besluttet, at jeg ikke vil oplyse noget om hans helbreds tilstand. I skal
nok på et senere tidspunkt få en forklaring på dette.
Jeg håber naturligvis, at I forstår og respekterer denne beslutning.
Han træner rigtigt flittigt med de ting vi havde med i september, da vi
spørger om der er andet han har brug får, fortæller han at han ønsker
sig en 3-hjulet cykel, jeg fortæller ham, at det kan vi desværre ikke

klare, men at jeg vil tale med Case fra Holland om det. Det er klaret
og han vil se om han kan skaffe en.
September 2014

April 2015

September 2015

April 2016

September 2016

Petru var nok den der chokerede mest, han er blevet alvorligt syg, men ved
det ikke selv, af en eller anden årsag har hans familie valgt ikke at fortælle
ham det.
Han var blevet meget meget tynd, og hans medicin havde givet ham
bivirkninger der gjorde, at han ikke kunne tåle lyset.
Hvis bare alle sigøjnere var som Petru og hans familie så ville verden på det
punkt se meget anderledes ud. Der er sygdom og ulykker men de kæmper
og kæmper.
Petru har fået det værre, det kniber med at spise selv, han hænder kan ikke
vende gaflen.
Vi lover ham at prøve at skaffe ham noget buet bestik, vi har en drikke kop
med - sådan en til børn.
Den er egentligt tiltænkt Elza; men Petru har mere brug for den.
Den ene af hans døtre er midlertidigt flyttet hjem, hendes mand drikker og
smadre huset med jævne mellemrum, og for at det ikke skal være løgn har
den ene af Petrus børnebørn lige fået bidt en finger på højre hånd af.
Han ville hjælpe en mand med en løbsk hest. Hesten takkede prompte ved
at bide hans finger af og æde den, så den kunne ikke sættes på igen.
Han skal på hospitalet og have skiftet forbinding hver anden dag, for det
skal de betale 30 Lei.
Lige nu er de bange for at hele hans hånd er ødelagt - det ser heller ikke for
godt ud, der løber hele tiden betændelse ud af såret.
Han får til medicin
Petru har fået flere smerter, og selv om han får mere smertestillende,
kniber det med at sove om natten.
Han har tabt 6 kg siden vi så ham i april.
Denne gang har vi bøjeligt bestik med til ham, - en gave fra Inger-Lise.
Der er problemer med hans rollator. Den kan ikke bremse mere. Desværre
har vi ikke nogle nye hjul til den; men vi har et par ideer til hvordan den kan
fikses. Det vil han finde nogen som kan kigge på.
Han får penge til medicin.
Han er som altid positiv, men der er ingen tvivl om, at det ikke går godt.
Han har tabt sig. Det er blevet værre med hans hænder og ben.
Hans smertestillende virker godt, men giver ham mavesmerter.
Han er utrolig glad for sin rollator, og går ingen steder uden den.
Han får penge til medicin.
Han har haft en ok sommer. Men lige nu har han det ikke så godt. Han tisser
blod og skal på hospitalet når weekender er ovre. Efterfølgende er han
blevet opereret. Han er hjemme igen, men har smerter.
Hænderne er uændrede, men hans fødder er meget dårlige og smerter.
Hans fødder ser meget forkerte ud.
Han har tabt sig lidt igen.
Han får hjælp til medicin.

April 2017

Han ser bedre ud end han har gjort længe. Med undtagelse af
hans fødder, de er nu så skæve at han går på ydersiden af
foden.
Han har mange smerter.
Han tisser ikke blod længere, så det er da positivt
Han mangler en kop med stor hank, dette vil vi finde til ham og
tage med i september

