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Kozae Romana
Medicinhjælp

Bevilget 2012:
Medicinhjælp
Bevilget sep. 2013
Medicinhjælp & forbinding
Bevilget apr. 2014
Medicinhjælp
Bevilget sep. 2014
Medicinhjælp
Bevilget apr. 2015
Medicinhjælp
Bevilget sep. 2015
Medicinhjælp & rollator
Bevilget apr. 2016
Medicinhjælp
Bevilget sep. 2016
Medicinhjælp
Bevilget apr. 2017
Medicinhjælp
April 2013
Romana har brug for hjælp til medicin. Vi har desværre ikke så
mange penge at gøre godt med, så hun får kun en lille hjælp. Vi
lover at komme igen i september 2013

F. 15-12-1935
September 2013

April 2014

Lille Romana har det skidt, og er ked af det. Hun er blevet bidt i benet af
en hund og har derfor ondt, hun har været hos lægen og fået en masse
indsprøjtninger og nu har hun brug for at komme af sted igen, hun skal
have skiftet forbinding. Jeg nægter, at give 100,00 Lei for at få skiftet en
forbinding, og spørger om jeg må kigge på hendes ben, hvilket jeg får lov
til. Benet er hævet, men sårene er helet fint, det er ikke rødt eller varmt,
så jeg får Karsten til at hente en ny ren forbinding i bilen og jeg får skiftet
hendes hjemmelavede forbinding ud men en fin ren en der står i
skærende kontrast til hendes lettere beskidte ben.
Hun får til hjælp til medicin og så får hun en ekstra forbinding.
Hun virker lidt trist ved vores første besøg, hun tror hun er ved at dø.
Anden gang vi kommer, er hun i bedre humør. Såret på hendes ben er
blevet rigtigt fint.

September 2014

Der er ikke noget nyt hos Romana, hun kan ikke arbejde i haven mere,
men hun hjælper til ved at passe sit oldebarn

April 2015

Der er totalt rod i Romanas kvitteringer, vi skælder ud men hun forstår det
ikke.
Det begynder langsomt at gå op for os, at også hun er ved at blive
dement. Hun virker rigtig ked af rodet og meget forvirret og aftalen
bliver, at for fremtiden tager hendes datter sig af pengene.
Hun får til sin medicin

September 2015

April 2016

September 2016

I juni var hun en tur på hospitalet med bla. Lungebetændelse. Hendes
datter er rejst til Tyskland, så pt. bliver hun passet af sit barnebarn.
Romana er lidt fortabt. Hun hører rigtigt dårligt, og bliver lidt forvirret
over balladen i sigøjner enden.
Hun er begyndt at falde, og derfor vælger vi at give hende en rollator.
Hun får penge til medicin
Hendes øjne ser mærkelige ud. Hun har været syg i vinter og kan ikke
arbejde mere. Hendes datter har brækket benet, Romana prøver at
hjælpe hende så godt hun kan.
Det er ikke pænt at grine af folk der er kommet til skade, men jeg må
ærligt indrømme, at det gipsede ben er noget af det sjoveste, jeg nogen
sinde har set. Det var helt ude i hampen, lignede noget en fra 1. A havde
lagt på.
Hun får penge til sin medicin
Hun er ked af det, fordi hun ikke kan hjælpe til mere. Hun føler hun bare
er til besvær.
Hun starter med at fortælle, at hun er 88 år, men da vi senere spørger om
hendes alder igen, er hun ”kun” 81 år, hvilket stemmer overens med
virkeligheden.
Hun har smerter over alt.

April 2017

Hun får hjælp til medicin
Hun virker ikke så forvirret denne gang.
Hun har ondt over det hele. Og kan kun arbejde lidt i huset.

August 2019

DØD

