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#1 Partnerstwo

Medicover od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną 

opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, 

diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz  

kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie 

abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są 

zarów-no dla firm, jak i klientów indywidualnych. Od 2009 

roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na 

warszawskim Wilanowie. Medicover Polska jest częścią 

Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej 

usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 

1995 r. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce 

i w Niemczech.

W 2018 roku Medicover wygenerował przychody w wysokości 

672 milionów euro oraz zatrudniał 20 970 pracowników. 

DIAGNOSTYKA

Sieć laboratoriów 

w całej Europie

ZDROWIE

Prywatna opieka 

medyczna

Medicover zapewnia stacji finansowanie, 

wspiera rozwój biznesu oraz dostęp do wiedzy 

medycznej, lekarzy i infrastruktury medycznej.
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Opis nowego kanału telewizyjnego

Badania – zainteresowanie programami medycznymi
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Wybrane programy



Opis kanału

STUDIOMED TV to pierwsza polska telewizja o zdrowiu i 

medycynie skierowana do szerokiej widowni. Jej misją jest 

zwiększanie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie 

leczenia i profilaktyki zdrowotnej. 

STUDIOMED TV od 27 sierpnia jest dostępny na 

platformie nc+ na poz. 139 w pakiecie comfort+ (basic). 

StudioMed TV

Programy emitowane na kanale odpowiadają 

na następujące pytania:

Jak zapobiegać chorobom

Jak żyć z przewlekła chorobą

Jakie są najnowsze odkrycia w dziedzinie leczenia

Jak radzić sobie w realiach systemu opieki

Jakie są prawa pacjenta



Założenia Programowe

W ofercie kanału dostępne są 

cykle programów edukacyjnych 

i poradniczych oraz pojedyncze 

dokumenty. Stosowane formaty 

to reportaże, wywiady oraz 

magazyny informacyjne. 

Nad jakością i aktualnością informacji 

czuwa Rada Programowa składająca 

się z wybitnych ekspertów - lekarzy, 

profesorów i przedstawicieli pacjentów.

StudioMED TV

TWOJE ZDROWIE

NASZE PORADY

TWOJA ROZRYWKA

- Materiały poufne, IDEA4BROADCASTING Sp. z o.o -



Oglądalność programów o zdrowiu

TAK;55,3% NIE;44,7%

"Czy oglądasz programy 
o tematyce medycznej?"

#1

Źródło: KANTAR Millward Brown; CATIbus na reprezentatywnej próbie 1000 osób 

(w wieku 18-74) na temat zainteresowania kanałem telewizyjnym o tematyce medycznej, realizowane w 11-21 grudnia 2016 r. 

4,0%

59,0%

63,2%

65,7%

72,8%

73,9%

84,5%Informacje na temat zdrowia są dla mnie ciekawe

Chcę wiedzieć jak radzić sobie w trudnych sytuacjach 

medycznych - jak rozpoznać objawy choroby, jak 

pomóc w nagłym wypadku

Mogę dowiedzieć się w jaki sposób zapobiegać 

chorobom lub jak leczyć różne dolegliwości

Porad z telewizji słucha się i ogląda przyjemniej 

w domu niż w gabinecie lekarskim

Jest to wiarygodne źródło informacji o chorobach

i dolegliwościach

Takie programy pozwalają lepiej przygotować się 

do spotkania z lekarzem

żadne z powyższych

Q3 Dlaczego ogląda P. programy 

o tematyce medycznej w telewizji?

- Materiały poufne, IDEA4BROADCASTING Sp. z o.o -



Oglądalność programów o zdrowiu

42,5%

42,5%

45,5%

47,4%

50,4%

52,7%

53,6%

62,8%

64,6%

64,9%

65,9%

76,1%

 Jak wybrać dla siebie najlepszy lek bez recepty

 Jak radzić sobie w polskich realiach systemu opieki medycznej

 Jak działa ostry dyżur w szpitalu

 Jak przygotować się do spotkania z lekarzem

 Jak ocenić, czy zalecone leki są skuteczne

Kiedy zdecydować się na operację a kiedy – nie

Jakie są możliwości leczenia różnych chorób w Polsce i zagranicą

 Jak żyć z przewlekłą lub nieuleczalną chorobą

Jak zapobiegać różnym chorobom

 Jakie są prawa pacjenta i jak ich dochodzić

 Jakie są najnowsze odkrycia w dziedzinie leczenia różnych chorób

 Jak udzielić pierwszej pomocy, kiedy wezwać karetkę pogotowia

#2

Źródło: KANTAR Millward Brown; CATIbus na reprezentatywnej próbie 1000 osób (w wieku 18-74) na temat zainteresowania kanałem telewizyjnym o tematyce medycznej, realizowane w 11-21 grudnia 2016 r. 

Zainteresowanie w skali 1-5 gdzie (1) w ogóle niezainteresowany, (5) bardzo zainteresowany. Prezentowane wyniki dla ocen 4 i 5

Gdyby powstał nowy kanał (…) jaką tematyką byłby P. 

w największym stopniu zainteresowany? 

- Materiały poufne, IDEA4BROADCASTING Sp. z o.o -



Oglądalność programów zdrowiu

12%

36%

39%

42%

49%

49%

51%

53%

53%

53%

59%

60%

63%

65%

67%

67%

69%

Operacje plastyczne

Medycyna sportowa

Diety i odchudzanie

Psychiatria

Choroby skóry

Wychowywanie dzieci

Gastrologia (choroby układu pokarmowego)

Ginekologia

Cukrzyca

Alergie

Zdrowie mężczyzny

Neurologia

Zdrowy styl życia

Zdrowie dziecka

Zdrowie kobiety

Rak/Onkologia

Choroby serca (zawały, wylewy, nadciśnienie)

#3

Źródło: KANTAR Millward Brown; CATIbus na reprezentatywnej próbie 1000 osób (w wieku 18-74) na temat zainteresowania kanałem telewizyjnym o tematyce medycznej, realizowane w 11-21 grudnia 2016 r. 

Zainteresowanie w skali 1-5 gdzie (1) w ogóle niezainteresowany, (5) bardzo zainteresowany. Prezentowane wyniki dla ocen 4 i 5

Zainteresowanie programami 

na temat chorób (wszyscy)

- Materiały poufne, IDEA4BROADCASTING Sp. z o.o -



Tematyka
StudioMED TV

Kroki milowe w rozwoju 

dziecka

Zdrowe odżywianie 

od narodzenia

Udzielanie pierwszej 

pomocy dzieciom

Co słyszą dzieci

DZIECI I MACIERZYŃSTWO

Życie z rakiem

Rak piersi

Rak prostaty

Rak mózgu

Rzadkie odmiany raka

Zawały

Wady serca

Nadciśnienie

Cholesterol

Arytmia

CHOROBY SERCANOWOTWORY

Aktywność fizyczna

Bezpieczne zażywanie 

leków

Badania ratujące życie

STARZENIE SIĘ W ZDROWIU

Co to jest Typ 1 i Typ 2?

Prewencja

Opieka na cukrzykiem

Unikać powikłań

Padaczka

Choroby Parkinsona

i Alzheimera

Leczenie bólu

NEUROLOGIACUKRZYCA

Aktywność fizyczna

Bezpieczne zażywanie 

leków

Badania ratujące życie

ZDROWIE MĘŻCZYZNY

Profilaktyka

Dieta

Infekcje intymne

Aktywność fizyczna

Jak radzić sobie ze stresem 

w pracy

Jak rozpoznać objawy 

depresji?

PSYCHIATRIAZDROWIE KOBIETY

- Materiały poufne, IDEA4BROADCASTING Sp. z o.o -



Rada Programowa

Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego;

Dr n. med. Marcin Rawicz anestezjolog dziecięcy, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;

Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego, Medicover;

Prof. dr hab. n. med. Prof. Agata Szulc Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

Prof. Irena Walecka, dermatolog, kierownik Kliniki Dermatologii CSK MSWiA

Baata Ambroziewicz Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”;

Dr hab. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, WUM;

Prof. Zbigniew Gaciong, kardiolog, Krajowy Konsultant ds. hipertensjologii;

Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

Prof. Iwona Liberek, okulistka, kierownik Kliniki Okulistyki w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

Dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii;



Zwiastun

https://drive.google.com/open?id=0B1T4JkM4-U_YeFhpWklCc25IVGs


Wybrane programy
seria, medycyna ogólna

„Dawka zdrowia z Dr Billym” 

Przygotuj się na zaskakujące porady zdrowotne! 

Doktor Billy Goldberg, prześwietla dolegliwości 

i schorzenia, które spotykają nas na co dzień 

w prawdziwym i realnym świecie. Dostarcza 

widzom wskazówki i praktycznych porad. 

Między innymi pomaga swojej przyjaciółce 

i aktorce Julianne Moore jak lepiej spać; 

analizuje rzeczywisty wpływ cukru i kofeiny 

na nasze ciała; wyjaśnia często mylnie 

interpretowane wskazówki na temat 

ćwiczeń i spożywania alkoholu. Poważne 

tematy medyczne przedstawione są 

w lekko rozrywkowy sposób. 



Wybrane programy
seria, medycyna ogólna

„Lekarz w domu”

Wyobraź sobie, że zespół lekarzy wprowadza 

się do Ciebie i analizuje Twoje zdrowie, każdą 

aktywność w Twoim życiu. Wyobraź sobie 

mierzenie cholesterolu podczas śniadania, 

sprawdzanie ciśnienia krwi w biurze lub 

monitorowanie serca podczas oglądania 

telewizji. W serii programów zespół 

doświadczonych lekarzy zamieszka 

z sześcioma rodzinami. Przeanalizuje 

ich styl życia, przedstawi wnioski 

i przepisze zalecenia. 



Wybrane programy
dokument, medycyna ogólna

„Cholesterol – na tropie 

cichego zabójcy”

W programie podejmujemy się zbadania związku 

między cholesterolem, a jednym z dzisiejszych 

największych zabójców - chorobą serca. Około 50% 

osób trafiających do szpitala z powodu zawału serca 

ma "normalny" poziom cholesterolu, z kolei wiele osób 

z wysokim cholesterolem ma zdrowe serca. 

Co tak naprawdę wiemy na temat cholesterolu? Czym 

kierują się naukowcy by powstrzymać cichego 

mordercę? W programie rozmawiamy z wiodącymi 

na świecie autorytetami naukowymi w poszukiwaniu 

ostatnich tajemnic choroby serca, przedstawiamy 

najnowsze odkrycia i obalamy mity.



Wybrane programy
seria, medycyna sportowa

„Kontrola obrażeń”

Obawą każdego sportowca są kontuzje. Zakończyły 

one nie jedną wspaniała karierą sportową. Od chwili 

zdarzenia armie lekarzy, fizjoterapeutów, chirurgów, 

trenerów i zespołów wsparcia wkracza do akcji. 

W serii programów „Kontrola obrażeń” podążamy za 

niezwykłymi przypadkami, śledzimy dramaty, 

wyjaśniamy przypadki traumy, zabiegi chirurgiczne, 

rehabilitacje oraz niektóre szczęśliwe powroty do 

sportowej chwały. Presja na sukces jest olbrzymia. 

Granice wytrzymałości są przekraczane. Seria 

„Kontrola obrażeń” przedstawia przypadki najlepszych 

sportowców takich dyscyplin jak 

rugby, surfing, moto cross SuperX i piłka nożna. 

Narrator: Russel Crowe. 



Wybrane programy
Produkcja StudioMED TV

„Zdrowie za kulisami”

Aktorka teatralna i dubbingowa Beata Jankowska 

zaprasza do programu - znanych dziennikarzy, aktorów 

i artystów, którzy opowiedzą o doświadczeniach 

zdrowotnych swoich lub ich bliskich. Czasami będą to 

doświadczenia i rady 

o charakterze medycznym, a innym razem rozmowa 

dotyczyć będzie wpływu choroby na życie rodzinne lub 

zawodowe.

Goście:

Patrycja Markowska – depresja po porodowa

Zofia Czernicka – poważna operacja neurologiczna

Elżbieta Jędrzejewska – rak płuc ojca

Jarosław Kret – depresja

Aleksander Mikołąjczak, Marzanna Graf – nowotwór

Marta Walesiak-Łabędzka – dziecko z zespołem Noonam



Wybrane programy
seria polska, medycyna ogólna

„Grunt to zdrowie”

Program powstał we współpracy z Wielkopolską Izbą 

Lekarską. 

O tym, że zdrowie jest najcenniejsze nie trzeba 

nikogo przekonywać. Jak o nie dbać i jakie są 

najnowsze metody leczenia opowiedzą 

w programie specjaliści z dziedziny medycyny. 

Program pod redakcją Anny Grzesiak.

W serii dowiemy się jak rozpoznać oraz jak 

leczyć m.in. tarczycę, depresję, bóle kręgosłupa

i stawów, cukrzycę. Poznamy badania 

ultrasonograficzne i hydroterapię.



Wybrane programy
seria polska, medycyna ogólna

„Operacja życie”

Operacja życie to seria dokumentalna, która ma 

uświadomić ludziom, jak ważny jest problem 

transplantacji ze wszystkimi jego odcieniami: 

społecznym, medycznym i etycznym Autorzy 

pokazują liczne trudności, które blokują 

przeszczep, pytają, co zmienić, zmodyfikować, 

polepszyć.



Wybrane programy
seria, zdrowie dzieci

„Być rodzicem”

Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe 

dla jego rozwoju. Ta seria programów zabiera 

widza w podróż magicznych chwil związanych 

z wychowaniem dzieci oraz rodzicielskimi 

dylematami. Młode matki, ich maluchy oraz 

nasi eksperci doradzą w różnych tematach 

od karmienia piersią, depresji po porodzie 

czy infekcji ucha.



Wybrane programy
Serial typu „reality”

„Pielęgniarki”

Serial przedstawia pielęgniarki i pielęgniarzy

z „The Cardiff & Vale University Health Board”. 

Wysoce wykwalifikowani specjaliści i specjalistki 

pracują  na pierwszej linii frontu profesji medycznej. 

Mierzą się z nagłymi, często krwawymi przypadkami. 

Ten serial dogłębnie i bardzo uczciwie przedstawi na 

czym polega ich praca. Będziemy śledzili losy grupy 

pielęgniarek, które na co dzień zapewniają opiekę 

i walczą o życie swoich pacjentów. Co zrobić aby 

dostać taką pracę i jakie cechy charakteru są 

niezbędne by wytrzymać taką presję?



Wybrane programy
Serial typu „reality”

„Wysokogórskie położne”

Co się dzieje, jeśli jesteś w ciąży i mieszkasz w 

wysokich szkockich górach 140 mil od najbliższego 

szpitala? Bez konsultantów, profesjonalnego sprzętu 

do badań, zdrowie  Twoje i dziecka leży w rękach 

wyjątkowych kobiet – wysokogórskich położnych.

W serialu będziemy obserwować ich parce 

i doświadczać wyzwań jakie stawiają przez nimi 

piękne lecz surowe szkockie góry.



Wybrane programy
dokument, zdrowie seniorów

„Lepiej pamiętam gdy maluje 

– życie z Alzheimerem”

Narrator: Olivia de Havilland, dwukrotna laureatka 

Oscara. Dokument zawiera informacje na temat 

leczenia choroby Alzheimera poprzez sztukę. Wiodący 

międzynarodowi neurolodzy dzielą 

się swoimi odkryciami. Na przykładzie rysowania, 

malowania, grania na instrumentach czy 

zwiedzania muzeów udowadniają, że obszary 

mózgu odpowiedzialne za kreatywność i emocje 

w dużym stopniu nie są atakowane przez 

chorobę. Uświadamiają nam, jak mało jeszcze 

wiemy o chorobie Alzheimera.

Narrator: Olivia de Havilland

(w wersji polskiej czyta Krystyna Czubówna)



IDEA4BROADCASTING

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47

NIP: 521 375 42 57

więcej informacji na www.studiomed.tv


