
 
 

Sagsnummer: 21 Navn: Precup Mariana   

Alder: 54 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 

Bevilget sep. 2015 Medicin og behandlingshjælp 

Bevilget apr. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2017 Medicinhjælp 

Sagsfremstilling: 
September 2012  
Hun tilhører ikke helt vores målgruppe, så det er ikke helt sikkert, at der 
bliver flere donationer. Mariana har dårligt hjerte, knogleskørhed og gigt. 
April 2013 
Der var heller ikke noget nyt hos Mariana. 
Hun fik til medicin. 
Vi fik også her en gave, 2 glas hjemmelavet grøntsags pålæg og 2 
hjemmelavede flakoner. 

September 2013 Hendes hænder bliver mere og mere krumme at se på, jeg tror hun snart får 
problemer med at passe sit huslige arbejde, vi bliver nok nødt til at prøve og 
finde nogle hjælpemidler til hende til næste gang vi skal derned. 
Hun får til sin medicin. 

Oktober 2013 Marianas helbredstilstand er som forventet, hun er dog bange for, at hun 
har haft en blodprop i hovedet, dette viser sig heldigvis ikke at være 
tilfældet. 
Jeg havde et par håndleds bind med til hende, dem blev hun rigtig glad for 
og jeg håber det kan nedsætte hendes smerter bare en lille smule. 

April 2014 Mariana har ikke fået det bedre tværtimod, det er som om hendes gigt er 
begyndt at brede sig rigtigt hurtigt, nu er det også galt med hendes skuldre. 
Oveni er også kommet et for højt kolesteroltal. 
Mariana er meget begejstret for gymnastikken og kommer trofast hver dag, 
det er rigtigt godt for hende at få rørt sig og få et godt grin. 

September 2014 Hun har fået en ny slags medicin til sine hænder og det ser ud som om det 
begynder at virke, rigtigt dejligt at høre. 

April 2015 Marianas humør er altid I top; men hun får det værre og værre.  
Hendes gigt I hænderne er blevet værre og nu er hendes fødder også 
begyndt.  
Hendes svigersøn har været en tur i Tyskland og arbejde, og skulle gerne 
være kommet hjem med guld i lommen, men desværre har de snydt ham og 
han er kommet hjem med ingenting. 
Hun får til medicin. 

September 2015 Mariana er dybt berørt af sin mors død. Jeg har lavet nogle rigtigt gode 
billeder af Maria, og det bliver hun meget rørt over. Vi er også en tur på 
kirkegården sammen, og det gør endnu en gang godt for de pårørende og 



 
 

for den sags skyld også for mig. Det er en fin måde at få sagt farvel på. 
En af hendes søstre har haft det rigtigt svært efter hendes mors død, så 
svært at hun fik et hjertetilfælde. 
Mariana er dybt taknemlig for den hjælp hun får. For de penge hun får fra 
os, er hun kommet i en rigtig god behandling, god medicin, fysioterapeut og 
indlæggelse på hospitalet, hvor hun får intensiv behandling for sin gigt og 
det har nu givet pote. Hun har fået det bedre. I oktober skal hun indlægges 
10 dage igen til mere behandling. Det er fantastisk dejligt at vide, at vi her 
virkelig gør en forskel og giver et andet menneske et nyt liv. 
Der er også sket det dejlige for hende, at hun igen skal være mormor. 
 
Hun får penge til medicin og behandling. 

April 2016 Har det godt, får indsprøjtninger for sin gigt, de hjælper hende meget, men 
påvirker desværre hendes blodtryk. Dette afhjælper de med piller. 
Hun er blevet mormor til en dejlig lille pige. 
Hun får penge til medicin 

September 2016 Så længe hun får sin medicin, har hun det ok. 
Hun er lidt stresset denne gang. Hun passer børnebørn for 2 af sine piger. 
Den ene er i Tyskland og arbejde den anden hos handicap kommissionen. 
 
Hun får hjælp til sin medicin. 

April 2017 Mariana er virkelig vores solstråle historie. 
De penge vi giver hende til medicin er virkelig godt givet ud. 
Hendes hænder har fået det meget bedre. 
Dog er der lige pt. lidt problemer, hun skal med i et nyt forsøg 
efter påske og derfor har hun skulle holde pause med sin 
nuværende medicin, og det giver bagslag lige med det samme. 
Hun er meget bange for forsøget, så vi prøver så godt vi kan, at 
forsikre hende om, at det nok skal gå. 
Vi krydser fingre for hende. 
Deres økonomi er blevet lidt dårligere. Hendes datter er blevet 
gift, og har derfor næsten mistet sin handicap pension. 
 

 
 

 



 
 

 
 


