Utbildningsfilm för skolan

I Bacillakuten träffar vi barn och läkare och lär oss om
vinterkräksjukan, förkylningar, hosta, astma, stukade
fötter och ben. Varför blir vi sjuka och hur blir vi smit
tade? Vad händer i kroppen? Programledaren Petter
Oest ger tips på hur du undviker att bli sjuk och hur du
underlättar när du väl blivit sjuk. Det blir också expe
riment och besök på sjukhus.

Lär mer om kroppen och hur vi blir sjuka!
Se programmen där barnen ställer frågorna och experternas svarar. Upplev
experiment och följ med till sjukhuset!

Baciller och kräks

Varför har vi bakterier? På rätt ställe är bakterier hjälpsamma, men om bakterier hamnar på fel ställe, till exempel i ett sår,
kan de ställa till med problem. De snälla bakterierna är bra för våra magar och i en vuxen kropp finns det ett och ett halvt
kilo snälla bakterier. Det blir experiment kring handtvätt och tips om hur man undviker att bli sjuk. Vi får också besöka
isoleringen på ett sjukhus för att få veta vad man gör om man blir uttorkad.
Medverkande: Mikrobiologen Elisabet Holst och orkestern "Bacillerna".

Hosta och Astma

Varför hostar man, varifrån kommer allt slemmet, och kan man dö av astma? Det är några av frågorna barnen ställer i studion. Vi får också följa med Felicia som undersöks för sina andningsproblem och Noah som kommer in till akuten med falsk
krupp. Dessutom blir det sugrörspingis och vi lära oss hur vi ska sova bättre när vi har hosta.
Medverkande: Barnläkaren Anna Claesson Ahlin och orkestern ”Luftrören”.

Tandtroll

Varför heter det mjölktänder och varför måste man borsta mjölktänderna när man ändå ska få nya tänder sedan? Och
måste man gå till tandläkaren när man sugit på tummen? Det är några av frågorna barnen ställer i studion. Vi får följa med
Matilda till tandregleraren när hon får sin nya tandställning. Dessutom blir det tandborstningsskola i studion.
Medverkande: Övertandläkaren Susanne Brogårdh-Roth, Högskoletandsköterskan Pia Björklund och orkestern ”Tandtrollen”.

Stukade fötter och brutna ben

Hur kan man laga ett brutet ben med en spik? Vad är växtvärk och gipsas alla ben som är brutna? Det är några av frågorna
barnen ställer i studion. Vi får följa med Albin till sjukhuset när han har skadat sina handleder. I studion bygger vi egen en
röntgenmaskin och så blir det gipsskola och målarskola.
Medverkande: Ortopeden Måns Persson och orkestern ”Benknotorna”.
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