Pressemeddelelse
Ny bog om polioepidemien og den revolutionerende
behandling, der satte Danmark på verdenskortet
Bogen Miraklet på Blegdammen udkommer samtidigt med, at Coronapan
demien dagligt koster tusindvis af mennesker livet og er årsag til økono
misk krise i adskillige lande. Bogen beskriver den seneste store epidemi i
Danmark: Polioen, der kom til landet i 1952 og ramte over 7.000 danskere,
hvoraf de fleste var børn og unge. 300 mistede livet, mens 2.500 fik livs
varige mén. Men som titlen antyder var der håb forude ...
I begyndelsen stod lægerne magtesløse og måtte forlade sig på naturens helbredende kræfter.
Vendepunktet indtraf i form af en ung læge, der trods megen modstand fra medicinske
autoriteter, introducerede en ny behandling, der mirakuløst mangedoblede chancen for at
overleve.
Med hjælp fra hundredvis af lægestuderende blev de små patienter holdt i live med kunstig
respiration. De studerende sad helt bogstaveligt med børnenes liv i hænderne, og netop dét
reddede menneskeliv.
Mange af de ramte fik følger i form af livslange handicap, men de fleste har fået et godt og
aktivt liv med indhold og mening. Ud over deres handicap et det et fælles træk, at de har
formået at udnytte deres evne, mod og ihærdighed til grænsen for det mulige. Hertil kommer
en særegen form for humor og sans for proportioner.
Miraklet på Blegdammen fortæller om et unikt stykke dansk medicinalhistorie, som fuldt
fortjent har fået anerkendelse ude i verden og om de børn, der var indlagt med polio på
Blegdamshospitalet i København og i dag kæmper med senfølger. For polioen har i næsten 70
år ligget skjult i deres krop og slår nu til igen.
Miraklet på Blegdammen er en bog til alle, der interesserer sig for danmarkshistorien og de
videnskabelige gennembrud, der har ændret vores holdninger og forståelser.
Henriette Bendix er journalist og driver eget kommunikationsbureau. Preben Lund er journa
list ved DR Nyheder.
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