
Samarbejde med Global Medical Aid( GMA). 
 
Stomiforeningen COPA har ved et tilfælde fået et fint og meget økonomisk fordelagtigt tilbud om 
transport af alle de stomihjælpemidler, der bliver indsamlet til stomiopererede i Odessa, Ukraine. 
 
De to sidste forsendelse af i alt 6 paller er kommet til Odessa med hjælp fra GMA, der sender 
hospitalsudstyr til Kiev. Vi fik vores paller med fra GMA lageret i Kokkedal til en MEGET billigt 
pris. Den sidste forsendelse helt gratis.  
Udgifterne har derved kun været transport fra Kolt til Kokkedal og senere fra Kiev til Odessa. 
GMA sender årligt 3-4 fyldte lastbiler, hver med plads til 33 paller.  
Vores indsamlede kasser med hjælp er GMA så venlige at medtage som fyldgods. Bilen koster det 
samme uanset antal paller. Men det er yderst rimeligt, at COPA betaler en vis del af fragtprisen. 
 
Hidtil har vi sendt med Post Danmark. Der har overhovedet ikke været problemer med Post 
Danmark, blot har det været yderst besværligt med en masse dokumenter til tolden i Ukraine. 
Desuden måtte man heller ikke sende for mange kasser til privatadresser på personer i 
Stomiforeningen, Odessa. Det er sket, tolden har forbudt en person at modtage flere pakker fra 
COPA.  Derfor ændrede vi proceduren ved at sende til en bestemt person på et hospital i Odessa. 
Det var for det meste ok. Alle kasserne er kommet frem. Der skulle blot udfyldes en del papirer, og 
hvis der f. eks stod en kasse vejede 12.1 kg og den vejede 12.2 kg så skulle der rettes. Stod der bare 
et forkert tal på den lange række af pakkeinformationerne, var det også om igen. Blot et ciffer ud af 
måske 18 pakkers talkoder! 
Gid f. havde de besværlige offentlige personer. De stomiopererede i Odessa beklager virkeligt, de 
besværligheder, der er – har været for at modtage vores hjælp. 
Men alle stomiopererede, der hjælper her i Danmark, skal vide dette: i Odessa er de dybt taknemlige 
for alt den støtte, vi kan sende til Odessa. Det betyder, de kan leve et næsten normalt liv uden at 
tænke på, hvordan skal jeg klare dagen uden stomihjælpemidler. 
 I forvejen har de nok at tænke på i den svære situation, der har været de sidste par år, krig, stor 
inflation, måske ingen pension, ingen varme og el, kort sagt mangel på alt muligt. 
 
Ved forsendelse med GMA fragtes vores hjælp med et transportfirma fra Kiev. Der medsendes 
dokumenter, hvor der står Stomiforeningen i Odessa har myndighedernes tilladelse til at modtage 
humanitær hjælp fra Stomiforeningen COPA i Danmark. 
Det har været nødvendigt, at der her tæt på min bopæl er lejet plads i et depotmagasin. Her står 
stomihjælpmidlerne pakket på paller med modtageradresser påsat. Så er de hurtig klar til at fragtes 
til Kokkedal, når der skal sendes udstyr til Ukraine.  
Både min kone og jeg er meget tilfredse med, at kasserne ikke mere står hos os. 
  
Stomiforeningen COPA er glad for at kunne hjælpe et sted, hvor vi kan gøre hverdagen lettere for 
stomiopererede, der ikke selv har mulighed for at få/købe stomihjælpemidler. 
 
Vi er også taknemlig for et fint samarbejde med GMA, ikke mindst Hans Frederik Dydensborg, der 
er leder af GMA.  
Det samlede slutresultat er en besparelse på næsten 40 % ca. 30.000 kr. årligt. 
En stor tak fra Stomiforeningen COPA til GMA og Hans  
 
Henning Granslev, Landsformand COPA 

 

 



 

LIDT OM GLOBAL MEDICAL AID  

BAGGRUND 

 
Hver dag bliver der i Danmark destrueret over 5 tons medicin, hvoraf langt det meste stadig er fuldt 
anvendeligt. Samtidig bliver der på de danske sygehuse kasseret funktionsdygtigt hospitalsudstyr for 
flere millioner kr hvert år, fordi der udvikles ny teknologi og man løbende skifter ”forældede apparater” 
ud med nyere udstyr. 
  
  

KONCEPTET 

 
Konceptet bag GMA er simpelt. Vi indsamler brugbart medicin og funktions-dygtigt udstyr til fordel for 
fattige lande. På nuværende tidspunkt har vi doneret til Afghanistan, Albanien, Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Makadonien, Nepal, Senegal, Somaliland, Sri Lanka, Tanzania og Ukraine i 
samarbejde med de pågældende landes sundhedsministerier og/eller internationale organisationer. På 
længere sigt forventer vi at donere til flere lande. GMA bliver støttet af DANIDA, som betaler fragten til 
de enkelte lande. 
 

AMBULANCER I KRIG 

 
.. Krigen raser i Ukraine. Den østlige del af det store land er blevet kastet ud i en blodig krig, som 
begyndte hurtigt og uden varsel. Ingen var forberedt på det angreb, som russiske separatister satte 
ind, og Ukraine lider. Men over hele Europa slider ildsjæle med at hjælpe, hvor de kan. Også i 
Danmark, hvor den velgørende organisation, Global Medical Aid, for længst har taget førertrøjen. 

GMA har gennem det seneste år sendt 500 kubikmeter medicin og medicinsk udstyr til det kaos-ramte 
land. De taler ikke bare om problemerne og de enorme behov, der altid følger i kølvandet på en krig. 
De gør noget ved dem. Effektivt og organiseret 
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På hjemmesiden: globalmedicalaid.com kan der læses mere om GMA hjælpen til Ukraine og rundt 
til mange andre lande.  


