
 
  

 Sagsnummer:  20  Navn:  Precup Maria    

Alder:  79  Ansøgt om:  Medicinhjælp  

 

  

Bevilget 2012  Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2013  Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2013  Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2014  Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2014  Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2015 Medicinhjælp 

29. juni 2015 DØD 

Sagsfremstilling:  
September 2012  
Maria har hjerteproblemer.  
Hun har haft en voldsom blodstyrtning der har skadet hendes hjerte. 
Det er ikke helt til, at finde ud af om hun fatter alt hvad der sker 
omkring hende. April 2013  
Der var intet nyt hos Maria, hun har ikke fået afleveret alle sine 
kvitteringer, de havde dog lige sendt en kuvert mere, vi så kvitteringen. Vi 
talte lidt om vigtigheden af disse kvitteringer. Hun fik til medicin  

September 2013  Besøget hos Maria er ikke så spændende, hun har fået det værre og vil 
helst bare dø. Hun er også meget ked af det, fordi hendes søn er meget 
syg, lige pludselig går det op for os, at hendes søn er Rusalim som vi også 
hjælper, og vi kan godt sætte os ind i hendes sorg. Maria får til medicin  

Oktober 2013  Maria har det rigtigt svært og er meget deprimeret pga. hendes søn 
Rusalim.  
Hun bliver meget ked af det selv når gode ting sker, hun græder voldsomt 
og har svært ved at stoppe igen.  
Vi brugte meget tid på, at fortælle hende at det var vigtigt, at hun 
fokuserede på de positive ting, vi ved godt vi ikke kan gøre Rusalim rask, 
men han gør så store fremskridt, at der er nok at glæde sig over.  
Maria var til stede da vi testede Rusalim og jeg tror hun tænkte at jeg var 
lidt skør, så derfor lavede jeg en aftale med Maria om, at hun hver morgen 
skulle stille sig foran spejlet og tænke på hende den tossede fra Danmark 
og så få sig en sund latter, om det virker hver dag ved jeg ikke, men det 
virkede lige da det blev sagt.  
Ellers er hendes helbredstilstand som forventet.  



 

April 2014  Inden vi tager af sted til Bagaciu modtager jeg et brev fra Maria. Der er 
problemer i familien, hun vil gerne flytte og spørger om vi kan bygge hende 
et nyt hus.  
Maria bor i samme hus som hendes søn, han drikker og bliver ond i sulet 
når han får for meget at drikke.  
Vi taler med Marias datter om chancen for at han virkelig sætter sin mor 
på porten. Hun tror ikke det sker, men hvis det gør, kan Maria flytte ind 
hos hende.  
Vi forklarer Maria, at vi desværre ikke kan hjælpe, det rækker vores midler 
ikke til.  
Marie er stadigvæk meget deprimeret, kan godt forstå hende 2 sønner der  

 

 drikker og en der er meget syg.  
Vi får lokket Maria til gymnastik, igen rykker Poul Erik ud med taxa service, 
og selv om Maria har lidt svært ved tingene, så hygger hun sig og får grinet, 
hvilket hun trænger rigtigt meget til.  
Nogle gange i løbet af ugen, får hun besøg af sygeplejerskerne der går en 
tur med hende, rigtigt godt med lidt omsorg.  
  

September 2014  Maria er naturligvis meget berørt af Rusalim’s død, det ser ud til at hende 
og Vilma har fundet sammen i sorgen og det er jo positivt.  

April 2015 Maria har det rigtigt skidt efter at Rusalim er død.  
Hun vil ikke rigtigt spise og hendes seng er blevet hendes bedste ven. Hun 
ser mærkelig ud, hendes hoved er hævet og hun har nogle underlige røde 
kinder. 
Vi prøver at give hende en rollator og håber at det kan lokke hende lidt ud. 
Hun får til medicin 

Juni 2015 Det er med meget meget stor sorg, at jeg i går modtog besked om, at Maria 
Precup er død. 
  
Kære Maria 
  
Rigtigt rigtigt mange tårer har du grædt ved mine skuldre, og jeg kan betro 
dig, at jeg forstår hver og en af disse tårer. Ingen mor bør se sit barn sygne 
hen og ingen mor skal begrave sit barn, men søde Maria det blev desværre 
dit lod her i tilværelsen, et lod som du på et tidspunkt prøvede at løbe fra, 
men som du også indså, at det gik ikke. 
  
Jeg ved, at du mange gange har ønsket mig hen hvor pebret gror, fordi du 
syntes at jeg satte for mange krav til Rusalim. Jeg ved også at du har gjort 
alt for modarbejde de fremskridt vi gjorde med ham. Jeg ved, at du ikke 
gjorde fordi der var ondt skabt i dig, du gjorde det fordi du er hans mor. 
  
En helt speciel oplevelse vil vi 2 altid dele, jeg vil aldrig glemme den dag 
Rusalim siddende i sin kørestol med mig ved sin side, gik den lange vej op og 
besøgte dig. Jeg vil aldrig glemme dit ansigts og de tusindevis af tårer der 



 

løb ned af dine kinder, at være med til at give dig denne helt specielle 
oplevelse var fantastisk. 
  
Du var en alvorlig kvinde og en stædig kvinde, men når man fik trykket på 
de rigtige knapper, så havde du det skønneste smil og en rigtig god humor 
og så kunne man med lidt list få dig overtalt til mange ting. 
  
Jeg ved du ikke frygtede at dø, den dag Rusi gik bort blev en i flamme i dig 
slukket, du ville ikke leve når han var væk. I april så du skidt ud og din 
familie fortalt, at du ikke ville spise og ikke ville ud af din seng. Vi prøvede at 
opmuntre dig men det var ikke nok. 
  
Maria jeg har elsket dig fra første gang vi mødtes og du vil for altid have en 
stor plads i mit hjerte. Jeg vil savne dig rigtigt meget, men jeg vil også glæde 
mig over, at jeg fik lov til at lære dig at kende og blive en del af din skønne 
familie og så vil jeg glæde mig over, at du nu kan sidde oppe på din lille sky 
med Rusi ved din side. 
  
Sov sødt min ven, hils Rusi og pas godt på hinanden, jeg elsker jer. 
  
Kærlig hilsen 
  
Laila 
 

  

  
  



 
    

    

  

  

  


