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Polio Paul Warwicker Hent PDF Forlaget skriver: Polio. I dag er det svært at forstå den frygt, et ord på fem
bogstaver tidligere kunne fremkalde. Polio er navnet på en virusfremkaldte infektionssygdom, der i

sommeren 1952 ramte København med voldsom kraft. I løbet af en periode på 19 uger - fra juli til december -
blev over 2.700 patienter, hovedsageligt børn og yngre voksne, behandlet på Blegdamshospitalet. Til at

behandle de mange patienter rådede man dengang kun over én såkaldt jernlunge.

I spidsen for behandlingen stod den karismatiske Henry Cai Alexander Lassen, professor i epidemiologi og
overlæge på Blegdamshospitalet. Han noterede bl.a., ´så vidt jeg ved, har man aldrig set noget lignende i
Europa´. En anden vigtig aktør var narkoselægen Bjørn Ibsen. I Danmark regnede man på den tid ikke

narkoselæger for noget, men Ibsen - som netop var hjemvendt fra en stilling som narkoselæge i USA - havde
masser af gåpåmod, og han foreslog Lassen, at de afprøvede en metode, der kunne sikre en fri luftvej hos de
lidende børn. Patienterne skulle håndventileres, og for at holde dem i live måtte der indkaldes ekstraordinært
mange tandlæge- og medicinstuderende, der skulle ventilere 24 timer i døgnet, Hvis nogen af dem faldt i

søvn på vagten, fik det fatale følger.

Polio er den første bog om det dramatiske polioudbrud i Danmark. Den er skrevet af den engelske læge Paul
Warwicker, der undrede sig over, at ingen endnu ikke havde fortalt dette stykke danske medicinhistorie, der
berørte så mange familier, og som gav genlyd verden over. Polio handler om epidemiens hovedpersoner og
giver et indblik i de mange dramatiske episoder, der opstod mellem de involverede læger på det hospital, der

var så underbemandet under epidemien.
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virusfremkaldte infektionssygdom, der i sommeren 1952 ramte

København med voldsom kraft. I løbet af en periode på 19 uger - fra
juli til december - blev over 2.700 patienter, hovedsageligt børn og
yngre voksne, behandlet på Blegdamshospitalet. Til at behandle de
mange patienter rådede man dengang kun over én såkaldt jernlunge.

I spidsen for behandlingen stod den karismatiske Henry Cai
Alexander Lassen, professor i epidemiologi og overlæge på

Blegdamshospitalet. Han noterede bl.a., ´så vidt jeg ved, har man
aldrig set noget lignende i Europa´. En anden vigtig aktør var

narkoselægen Bjørn Ibsen. I Danmark regnede man på den tid ikke
narkoselæger for noget, men Ibsen - som netop var hjemvendt fra en
stilling som narkoselæge i USA - havde masser af gåpåmod, og han
foreslog Lassen, at de afprøvede en metode, der kunne sikre en fri
luftvej hos de lidende børn. Patienterne skulle håndventileres, og for

at holde dem i live måtte der indkaldes ekstraordinært mange
tandlæge- og medicinstuderende, der skulle ventilere 24 timer i
døgnet, Hvis nogen af dem faldt i søvn på vagten, fik det fatale

følger.

Polio er den første bog om det dramatiske polioudbrud i Danmark.



Den er skrevet af den engelske læge Paul Warwicker, der undrede
sig over, at ingen endnu ikke havde fortalt dette stykke danske

medicinhistorie, der berørte så mange familier, og som gav genlyd
verden over. Polio handler om epidemiens hovedpersoner og giver et

indblik i de mange dramatiske episoder, der opstod mellem de
involverede læger på det hospital, der var så underbemandet under

epidemien.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Polio&s=dkbooks

