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NOWOŚĆ
INTYMNE METAMORFOZY
ŚR 21:50
OD 28 PAŹDZIERNIKA
O tych problemach nie mówi się publicznie, ale kobiety, u których one występują, często mierzą się z traumą samotnie.
Deformacje, blizny i dysfunkcje miejsc intymnych to dla większości powód do wstydu i kompleksów.
Spowodowane trudnym porodem, tragicznym wypadkiem czy cechą wrodzoną obniżają samoocenę, hamują współżycie,
a nawet zagrażają zdrowiu. W nowym programie Discovery Life „Intymne metamorfozy” przybliżymy jedną z najmłodszych
dziedzin medycyny estetycznej, która zmieniła życie kobiet na całym świecie – waginoplastykę. Bohaterki tej serii
przerywają tabu, by stać się głosem kobiet cierpiących po cichu. W programie poznamy 5 pacjentek, zmagających się
z kilkoma różnymi dolegliwościami stref kobiecych – od wrodzonych defektów estetycznych, przez blizny po cesarskim
cięciu, po zagrażające zdrowiu problemy natury anatomicznej. Ich leczeniem zajmie się dr n. med. Piotr Kolczewski.
Opowie widzom jakie przypadłości kwalifikują się do zabiegu, jak należy się do nich przygotować, jak wygląda ich przebieg
i ile trwa rekonwalescencja. Dowodem sukcesu będzie radość pacjentek, które odzyskają pewność siebie.
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KLINIKA BEZ TAJEMNIC
CZW 21:50
OD 29 PAŹDZIERNIKA
Lekarze z Kliniki Ambroziak podzielą się z widzami programu „Klinika bez tajemnic” tajnikami swojej pracy i pokażą
jak na co dzień mierzą się z trudnymi przypadkami.
W najnowszej serii eksperci jednej z najbardziej prestiżowych prywatnych placówek medycznych w Polsce ponownie
odmienią los pacjentów i w przystępny sposób pokażą, jak zaskakująco wiele oferuje dziś współczesna medycyna.
Poznamy szczegóły zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej i klinicznej, chirurgii plastycznej, ginekologii estetycznej,
laryngologii, fizjoterapii czy kosmetologii. W przeciwieństwie do innych medycznych programów, seria „Klinika bez
tajemnic” zbudowana jest wokół lekarzy. W programie przybliżymy sylwetki charyzmatycznych doktorów: Marcina
Ambroziaka, „pierwszej damy kliniki” Joanny Ambroziak oraz pozostałych członków personelu, którzy dzięki pasji oraz
zaangażowaniu spełniają marzenia i poprawiają jakość życia pacjentów. Nasze kamery ponownie zajrzą do lekarskich
gabinetów, gdzie wśród pacjentów na wizytę oczekują też osoby znane z pierwszych stron gazet!

JESIEŃ 2020
OFERTA PROGRAMOWA

RAPORT LIFE
JESIEŃ
„Raport Life” powraca na antenę Discovery Life z nowymi odcinkami! Popularna dziennikarka i prowadząca
– Ewa Drzyzga – przybliży widzom najnowsze i najciekawsze odkrycia medyczne, a także najskuteczniejsze według
ekspertów metody leczenia.
W programie jak zwykle pojawi się grono wybitnych lekarzy z Polski i zagranicy, którzy omówią raporty na temat
wybranych chorób i rewolucyjne ich zdaniem metody leczenia. „Raport Life” to wrota do wszystkiego, co oferuje medycyna
XXI wieku: ciekawe urządzenia, rewolucyjne lekarstwa i nowoczesne zastosowania niekonwencjonalnych środków.
Uwaga, spoiler! W tym sezonie dowiemy się m.in. o leczniczym kąsaniu przez pijawki, które od setek lat pomagają
w walce z różnymi dolegliwościami. Zobaczymy jak dzięki tym małym stworzeniom można leczyć nadciśnienie, choroby
płuc i wątroby, obrzęki powypadkowe, kontuzje sportowe, a nawet zaburzenia miesiączkowe i problemy z niepłodnością!
Te i inne ciekawostki dla spragnionych wiedzy o życiu i zdrowiu już tej jesieni na Discovery Life!
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WŁĄCZ ZDROWIE
JESIEŃ
Badania dowodzą, że Internet jest dziś podstawowym źródłem wiedzy i korzysta z niego aż 90% Polaków. Dla wielu
z nich sieć pełni funkcję domowego lekarza. „Pięć najczęstszych przyczyn bólu głowy”, „Jak wyleczyć się
z przeziębienia domowymi sposobami?” „Co może oznaczać podwyższone ciśnienie?” – to przykładowe nagłówki
artykułów internetowych, na które możemy trafić szukając leku na nasze choroby. Jak nie dać się ponieść fali
fałszywych informacji i jak odnaleźć wiarygodne dane?
„Włącz zdrowie” to program o zdrowiu, w którym Internet i telewizja przenikają się, by trafić do widzów
poszukujących wiedzy w sieci! Podczas rozmowy online na żywo dziennikarka i pasjonatka zdrowego trybu życia
– Agata Młynarska – rozmawia na najczęściej wyszukiwane w Internecie tematy medyczne z lekarzami, dietetykami,
naukowcami oraz pacjentami. Dyskusję ekspertów uzupełniają ciekawe materiały filmowe. „Włącz zdrowie” cechuje się
aktualnością oraz rzetelną wiedzą – przyciąga ogromną publiczność i w błyskawicznym tempie zyskuje popularność.
Zapraszamy do wspólnego oglądania najnowszych odcinków z serii „Włącz zdrowie” na antenie Discovery Life.

