
 
 

Sagsnummer: 7 Navn: Costea Ludovica   

Alder: 72 Ansøgt om: Medicinhjælp 

 
F. 24-06-1945 

  

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 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget sep. 2016 Medicinhjælp 

Bevilget apr. 2017 Medicinhjælp 

Sagsfremstilling: 
September 2012 
Ludovica har dårligt hjerte. Hun har ikke fået dækket hele sin medicin 
udgift, fordi hendes pension er lidt højere end gennemsnittet. 
April 2013 
Ludovica var i rigtigt skidt humør, helbredet driller, hun havde problemer 
med at få luft, men en ting som næsten pinte hende mere var ensomheden, 
hun savner sin afdøde mand rigtigt meget. 
Hun blev glad for at se os og vi fik muntret hende lidt op med lidt historier, 
og så var vi så heldige, at hun var ved at bage kager til præsten, og som I 
ved når det regner på præsten så drypper det på degnen, den dag var vi 
degnen, mums nogle lækre kager. 
Hendes medicin udgift er steget, hun til hjælp til dette. 

September 2013 Ludovica er i bedre humør denne gang, hun er ved at gøre klar til vinteren 
og glemmer nok lidt sin ensomhed på den konto. 
Hun har stor glæde af sin kirke og kommer der flittigt, hun får også 
arrangeret et møde mellem os og hendes præst. Mere om dette i referatet 
fra turen. 
Hun vil så gerne have at vi bliver og bare hyggesnakker, og for at holde lidt 
på os har hun lavet frokost til os, brød med indbagt kål, det smager godt og 
det mætter. 
Hun til medicin 

Oktober 2013 Hendes helbredstilstand er som forventet. 

April 2014 Ludovica var slemt plaget af smerter i ryggen og havde svært ved at 
gå, det blev heldigvis bedre i løbet af ugen. Hun havde som alle andre 
i Bagaciu meget travlt med forberedelserne til påsken, og om det var, 
fordi hun var travlt beskæftiget med disse forberedelser ved jeg ikke, 
men hun var ikke så deprimeret som hun plejer. 
Igen var der bagt kager, mange kager 

September 2014 Hendes ryg og nakke har det rigtigt skidt. 
Men hun har fået en gave som hun er dybt taknemlig for, Maria som er 
datter er Doinita der lige er død, og Ludovica har fundet sammen. Maria 
mangler en mor og Ludovica en datter, så nu har de to besluttet at danne 
”par” til stor glæde for dem begge to. 



 
 

April 2015 Ludovica virkede gladere denne gang i forhold til besøget i september. 
Hun klagede heller ikke sådan over smerter i ryggen, som hun gjorde sidst. 
Formentlig har sorgen over veninden Doinitas død lagt sig lidt. 
Doinitas datter Maria og Ludovica ser stadig ud til at hygge sig sammen. 
I Ludovicas have gik en høne med 24 kyllinger. Det var et dejligt syn. 

September 2015 Hun har mange smerter i kroppen. Kan ikke klare haven mere og må betale 
for at få hjælp. Hende og Maria tilbringer stadig meget tid sammen. 
Kirken har fået ny præst, og som med den gamle præst hjælper Ludovica 
ham så godt hun kan. Sammen med præsten er en lidt ældre mand flyttet til 
Bagaciu. Han hjælper Ludovica, med at få repareret lidt på huset. 
 
Hun får hjælp til medicin. 

April 2016 Der er ikke de store ændringer, hun nyder stadig Maria’s selskab og hjælper 
alt det hun kan i kirken. 
Hun har haft lungebetændelse 2 gang i år og har lidt problemer med 
nyrerne. 
Hun får penge til medicin 

September 2016 Hun har haft smerter i ryggen de sidste 2 måneder. Hun kan ikke klare 
haven mere, heldigvis har hun gode naboer der træder til. Meget mere om 
det i referatet. 
Hun har nyresten, ondt i ryggen og i sin ene balle. 
 
Hun får hjælp til medicin. 

April 2017 Ryg og hofter gør ondt. Hun går skidt og man kan se, at det 
virkelig gør ondt. 
Hun har igen fået indsprøjtninger i hoften, det er snart prøvet 
mange gange, men det virker ikke som om det hjælper. 
Hun kan ikke selv klare haven mere, så hendes søster kommer 
og hjælper til. 
Hun er stadig aktiv i kirken og hjælper præsten så meget hun 
kan. 
 

 
 



 
 

 
  
  
 

 

 


