
DONATION AF HOSPITALSUDSTYR TIL MAGUNGA, KOROGWE DISTRIKTS HOSPITAL 

I april 2014 blev Magunga, Korogwe Distrikts Hospital (Magunga Hospital) tilbudt en donation af 
hospitals- og engangsudstyr fra Global Medical Aid. Denne donation bestod bl.a. af 
ultralydsmaskiner, anæstesi apparater, senge, rollatorer, gangstativer, talerstole, kørestole, 
undersøgelseslejer og diverse engangsudstyr inklusiv handsker, operationsmasker og urinposer.  

I november 2014 gav København Rotary Klub og Rotary hjælpefond tilsagn til at støtte donationen 
med 40.000DKK til at dække udgifter i forbindelse med forsendelse af en container med 
overstående udstyr fra Danmark til Tanzania. 

Magunga Hospital ligger i Nordøst Tanzania i Tanga Region. Det ligger i hovedbyen i distriktet, 
Korogwe by, 100km fra det Indiske Ocean. Korogwe distrikt er et fattigt landområde med 280.000 
indbyggere. De fleste indbyggere forsørger sig med landbrug og de færreste har et højt 
uddannelsesniveau – kun 30.6% af mændene og 32.5% af kvinderne har færdiggjort 7 års 
skolegang.   

Magunga Hospital har 146 sengepladser. Der er 3 operationsstuer, men kun 2 har det nødvendige 
udstyr. Der er ca. 1300 operationer om året. I 2013 var der 7553 indlæggelser, mere end 14.000 
ambulatorium besøg og 2941 fødsel. Der er 1 speciallæge i kirurgi og 5 yngre læger ansat på 
hospitalet. Derudover er der 20 assistant medical officers/clinical officer som kan varetage nogle 
lægefunktioner, 63 sygeplejersker, 49 sygeplejeske assistenter, og 8 laboranter. Der er et mindre 
laboratorium til diagnostik af malaria, TB, HIV, syfilis, leverbetændelse og blodtype. Hospitalets 
apotek har de mest nødvendige intravenøse væsker, noget antibiotika, smertestillende, og et 
begrænset udvalg af blodtryksænkende, sukkersyge og HIV medicin.     

Magunga Hospital har været base for flere forskningsaktiviteter gennem det sidste årti, udført af 
National Institute for Medical Research (NIMR) og Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), 
Københavns Universitet. Det var med udgangspunkt i CMPs og NIMRs tidligere og nuværende 
forskningsaktiviteter at behovet for hospitals- og engangsudstyr på Magunga Hospital blev 
identificeret, og kontakten til Global Medical Aid og Rotary oprettet. 

Containeren blev afsendt 10. december 2014 med Delmas, ankom til Tanzania den 29. januar 2015, 
og endelig til Magunga Hospital den 14. februar 2015. Den 25.februar blev donationen overgivet til 
Magunga Hospital under tilstedeværelse af NIMR Tanga Center ledelse, Magunga Hospital ledelse, 
Distriktets leder af Sundhedssektoren, Distrikt Kommisæren, samt national og lokal TV (ITV 
svarende til DR; Star TV svarende til TV3; Voice of Africa Tanga svarende til TV2 Lorry) som gav 
overrækkelsen af donationen fin omtale.  

Magunga Hospital er meget taknemmelig for donationen og den er allerede i fuldt brug.  

Donationen har bl.a. medført at der er blevet oprettet en lille fysioterapi enhed med 
undersøgelsesleje, træningscykel, samt rollatorer, gangstativer og talerstole til hurtigere 
mobilisering af patienter. Fysioterapeut Rune Locth fra Danmark er engageret i hele 2015 som 
frivillig, og oplærer aktuelt det faste hospitalspersonale i genoptræningsteknikker. 

Radiologisk og Operations afdelingen er blevet opgraderet med en meget bedre ultralydsmaskine 
end før, funktionelle operationslejer, og bedre anæstesiapparater til at overvåge patienterne.   



Donationen af en ultralydsmaskine der kan bruges med endoskopi har ligeledes medført at 
hospitalsledelse nu diskuterer om en eller to af de faste læger kan sendes til oplæring i endoskopi i 
Dar es Salaam så denne teknik kan indføres på hospitalet.   

Alle sengeafsnittene har fået et par nye senge hvor de mest kritisk syge patienter kan indlægges tæt 
på sygeplejestationen på afdelingerne. Nogle af madrasserne på de andre senge er også blevet 
udskiftet. 

Donationen af de mange uniformer har ligeledes opgraderet arbejdskvaliteten blandt hospitalets 
personale. 

Alt i alt har det været en stor hjælp for hospitalet at modtage donationen. Stor tak fra Magunga 
Hospital og NIMR til Global Medical Aid, Københavns Rotary Klub og Rotary Hjælpefond for at 
medføre at overstående var muligt.  

 

På vegne af Magunga Hospital og NIMR 

Christentze Schmiegelow 

MD PhD, Center for Medicinsk Parasitologi 

 



ANKOMST AF UDSTYRET 

 

Containeren ankommer til Magunga Hospital 

              

Forsejlingen brydes 



              

Med hjælp fra lokale i Kwasemagube Landsbyen beliggende ved siden af Magunga Hospital 
tømmes containeren 

. .                

Efter 3 timer er containeren endelig tømt. 

 



UDSTYRET OVERRÆKKES 

 

Sister Temba, leder at Magunga Hospital fortæller pressen om noget af det engangsudstyr der bliver 
doneret. 

 

Dr. Gesase, leder af NIMR field station i Korogwe, viser noget af udstyret frem til Distrikts 
Kommisæren, Hospitalsledelsen, Distriktets leder for Sundhedssektoren, og pressen.  



 

                                                                  

Udstyret overrækkes officielt til Magunga Hospital 

 

UDSTYRET I BRUG 

 

Dr.Kimaro og Dr. Lyimo viser de nye ultraslydsmaskiner frem på radiologisk afdeling. 



 

Rune Locth viser Sister Mary hvordan man undersøger ryggen i hospitalets nye fysioterapi rum. 
Snart kommer ribben op så flere øvelser kan laves. Cykelslanger købes på det lokale markedet og 
gør det ud for træningselastikker. 

  

Der er nu mere tjek på patienterne på Maternity Ward med de nye rulleborde til journalerne 

 



 

Seng og sengebord klar til næste patient der skal indlægges på Medicinsk afdeling for voksne mænd 
(Børneafdelingen går kun til 5år). Der er vandmangel pga tørketiden, og spand med vandhane tap er 
sat op ved siden af sengebordet for at man kan vaske hænder på afdelingen. 

 

To senge gjort klar til de næste 2 postoperative patienter på Surgical Ward, voksne mænd. 



 

Sister Beatrice fra Maternity Ward viser glad den nye anæstesimaskine frem på en af 
operationsstuerne – iført sin nye uniform. 

 

Dr. Abdul på den anden operationsstue. Hver stue har nu sin egen anæstesi makine. 


