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Wstęp
W odpowiedzi na pytania naukowców i moich Pacjentów w opracowaniu przedstawiłem
najważniejsze informacje dotyczące opatentowanego sposobu leczenia schematem
Rosadzińskiego®. Materiał przedstawia najważniejsze informacje dotyczące sposobów
leczenia oraz efektów i wpływu fizjologicznego na organizm schematem Rosadzinskiego®
leczenie bólów kręgosłupa; w swojej ofercie posiadamy również inne bardzo skuteczne
schematy leczenia między innymi, zespołu łokcia tenisisty ,zespołu łokcia golfisty, ostroga
piętowa i inne. Schemat leczenia bólów kręgosłupa powstał w ciągu 10 lat pracy nad
pacjentami z zespołem bólowym kręgosłupa o różnej etiologii. Opracowany przeze mnie w
placówce leczenia bólów kręgosłupa Pomorski Rehabilitant. Prace badawcze prowadzone
były na grupie ponad 1000 pacjentach zakwalifikowanych do leczenia metodą
Rosadzinskiego®. Pacjenci kwalifikowani byli według ustalonych określonych kryteriów
projektu badawczego, który przewidywał między innymi kwalifikacje na podstawie badania
rezonansu magnetycznego. Pacjenci kwalifikowani do leczenia musieli znajdować się w fazie
silnego bólu kręgosłupa, kwalifikowano pacjentów leczonych wcześniej zachowawczo i
skierowanych na leczenie operacyjne. Wyniki zostały przedstawione na platformach
naukowych oraz na naszej stronie. W tym opracowaniu przedstawiam najważniejsze
informacje medyczne z zakresu działania schematu Rosadzinskiego®, jak wygląda
postępowanie w trakcie leczenia oraz najważniejsze efekty jakie wywołuje na organizm i
proces leczenia danej jednostki chorobowej. Schemat leczenia jest obszernym narzędziem
umożliwiającym leczenie bólów kręgosłupa w sposób skoordynowany i co najważniejsze z
powtarzalnym poziomem skuteczności. Schemat leczenia powstawał podczas pracy z
pacjentami bólowymi cierpiącymi na dolegliwości kręgosłupa w różnych odcinkach:
lędźwiowo-krzyżowym, piersiowym i szyjnym a więc jest to narzędzie do kompleksowego
leczenia bólów kręgosłupa. Poszczególne etapy powstawały z czasem. Determinacją była
chęć wyleczenia każdego z pacjentów cierpiących na ból kręgosłupa i tak leczenie było
rozszerzane oraz dopracowywane do granic możliwości, aby swoją procedurą medyczną
objąć jak największą grupę pacjentów z jak najlepszym efektem skuteczność leczenia, który
wynosi 99,7% czyli na 1000 osób tylko 3 wychodzą bez zadowalających efektów; w
większości przypadków jest to całkowite usunięcie dolegliwości bólowych zaznaczając, że
kryterium zakwalifikowania pacjenta do badania było wystąpienie silnego urazu kręgosłupa
dającego znaczne dolegliwości bólowe, co jest ważnym elementem w ocenie całego
schematu ze względu na to, iż takie urazy ciężko się leczy i duża część z tych urazów była
skierowana do leczenia operacyjnego a udało się ich wyleczyć z bardzo wysoką
skutecznością. Dzięki temu pacjenci mogli uniknąć leczenia operacyjnego, które jest
obarczone pewnym niebezpieczeństwem wystąpienia powikłań. W skład schematu
Rosadzinskiego® wchodzą zabiegi fizykalne, terapie manualne, farmakologia, osteopatia,
odpowiednie zabiegi z użyciem odpowiedniego sprzętu do fizykoterapii, a celem tych
wszystkich zabiegów jest osiągnięcie odpowiedniego odczynu fizjologicznego i w
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konsekwencji do kompleksowego wyleczenia danego przypadku. Schemat charakteryzuje się
bardzo szerokim spektrum oddziaływania. Ważną informacją jest to, że schemat
Rosadzinskiego® nie jest tylko rodzajem terapii polegającym na wyeliminowaniu objawów,
jest to kompleksowe leczenie urazów kręgosłupa czego głównym celem jest wyeliminowanie
przyczyny wystąpienia dolegliwości bólowe kręgosłupa, w tym poprawy jakości dysku
kręgosłupa, zmniejszenia uwypuklenia dysku, zmniejszenia przepukliny dysku, zmniejszenia
nacisku na struktury nerwowe i tym samym wyeliminowanie dolegliwości bólowych; jednym
z elementów schematu jest prewencja nawrotowa czyli wprowadzenie czynności –ćwiczeń,
które mają za zadanie przeciwdziałać nawrotom choroby, jaką jest dyskopatia i bóle
kręgosłupa. W niniejszym opracowaniu naukowym przedstawimy kluczowe informacje, które
pozwolą ocenić jakość leczenia bólów kręgosłupa za pomocą schematu Rosadzinskiego®,
oraz wpływ fizjologiczny jakie mają dane czynniki na poszczególne etapy odziaływania
medycznego i cały proces leczenia; natomiast nie będą tu przedstawione narzędzia, za
pomocą których wywołujemy odpowiednie czynniki fizjologiczne, ponieważ jest to część
patentu ograniczona prawami autorskimi, a ich pozyskanie możliwe jest dzięki szkoleniom
prowadzonym przez firmę Medion Pomorski Rehabilitant. W tej pracy naukowej
przedstawiamy najważniejsze czynniki, jakie wywołuje schemat, co jest ważną informacją dla
pacjenta , co odróżnia go od standardowego leczenie dostępnego na rynku medycznym; ale
co najważniejsze, w tym materiale tłumaczymy sedno leczenia bólów kręgosłupa, które
pozwoli ocenić schemat jako kompleksową metodę leczenia. Na szkoleniach skierowanych
do placówek medycznych, przedstawiamy kompleksowo zaawansowane informacje do
stopnia odziaływania komórkowego i immunologicznego, oraz czynniki dzięki którym,
wywołujemy dany efekt terapeutyczny, co pozwala nabyć wiedze jak leczyć dane jednostki
chorobowe za pomocą schematu , ze skutecznością 99,7% wszystkich przypadków bólowych
kręgosłupa, jest to niesamowity wynik dla palcówki medycznej, która wykupi schemat
,zauważając jak wielką grupę pacjentów stanowią wszystkie przypadki bólów kręgosłupa.
Czyli personel medyczny, który zdobędzie tą wiedzę, będzie mógł wyleczyć zdecydowaną
większość wszystkich pacjentów do stanu całkowicie bez bólowego lub stanu
umożliwiającego normalne funkcjonowanie bez konieczności przyjmowania leków
przeciwbólowych. W tej pracy badawczej przedstawimy poszczególne etapy, wpływ
fizjologiczny oraz efekt jaki wywołuje cały proces, ale także poszczególne oddziaływania co
umożliwi odbiorcom lepsze zrozumienie leczenia z pomocą schematu Rosadzinskiego® a
także przybliży i wyjaśni pewne zawiłości związane z urazem kręgosłupa. W pracy
zamieszczono skrócony opis przyczyn występowania urazu kręgosłupa z punktu widzenia
schematu, mechanikę występowania urazów kręgosłupa, co też pozwoli i rozszerzy wiedzę
odbiorcy na temat samej przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa. Dyskopatia ,która jest
chorobą wieloczynnikową w etiologii występowania, została bardzo dobrze przeanalizowana
w pełnej pracy; a w tym materiale zwracamy uwagę na najważniejsze aspekty procesu
chorobotwórczego, razem z możliwością eliminowania tych czynników i wprowadzenia
odpowiednich procedur leczenia dzięki narzędziu jakim jest schemat Rosadzinskiego®.
Schemat Rosadzinskiego® to pierwsze na świecie narzędzie, dające specjalistom możliwość
leczenia w sposób kompleksowy i powtarzalny, także w przypadku zaawansowanych
dyskopatii i przepuklin dyskowych, które wcześniej były uznawane za niemożliwe do
wyleczenia bez interwencji chirurgicznej.

3
schemat Rosadzińskiego®

1.Czym jest schemat Rosadzińskiego®
Schemat Rosadzinskiego® to kompleksowa metoda leczenia bólów kręgosłupa, jest to
procedura, która pozwala leczyć kręgosłup z powtarzalną wysoką skutecznością w sposób
zero- jedynkowy, czyli pacjenci zakwalifikowani do procedury mają szansę w postaci 99,7
procentowej skuteczności na usunięcie dolegliwości do stanu całkowicie bez bólowego, lub
umożliwiającego funkcjonowanie bez konieczności przyjmowania leków przeciwbólowych i
przeciwzapalnych. Schemat Rosadzinskiego® to nowe spojrzenie na możliwości leczenia
bólów kręgosłupa, dotychczas leczenie i możliwości leczenia były pojmowane na zasadzie
wprowadzenia jednego oddziaływania, na przykład w postaci farmakologii lub jednego
działania mechanicznego ,mającego za zadanie wyleczenie danej jednostki chorobowej;
niestety w przypadku leczenia bólów kręgosłupa, takie pojedyncze działania nie mogą mieć
możliwości wyleczenia kompleksowo danej jednostki chorobowej w przypadku
zaawansowanej dyskopatii ,ponieważ etiologia jej wystąpienia jest wieloczynnikowa, tak
samo jak mechanika postępowania choroby i tak samo jak wiele czynników jest
wywołujących uraz kręgosłupa tak samo wiele czynników musi być wpływających na cały
proces leczenia. Proces etiologii dyskopatii opisuje w swojej książce „Etiologia dyskopatii”.
Schemat leczenia Rosadzinskiego® jest to pierwszy na świecie schemat, który daje narzędzie
potencjalnym specjalistom medycznym do leczenia kręgosłupa w sposób przewidywalny;
dzięki takiemu schematowi, pacjent wie czego się spodziewać od procesu leczenia i
przewidywanych wyników. Pacjent, który jest zakwalifikowany do leczenia wie, że
skuteczność tej terapii to 99,7% ,co wprowadza bardzo dużą innowację dotychczasowo
pojmowanego sposobu leczenia. Do teraz leczenie bólów kręgosłupa, było bardzo
zróżnicowane, niejednorodne i mało skuteczne w rozumieniu długotrwałego
kompleksowego leczenia; skuteczność leczenia zależała od wiedzy specjalisty, doboru
czynników oraz dostępności metod leczenia na danym rynku medycznym. Schemat dla
pacjenta jest to jasny, zdeklarowany i przewidywalny proces dający szanse na normalne bez
bólowe życie.
Schemat Rosadzinskiego® zawiera oddziaływanie dla całej grupy bólów kręgosłupa, nie tylko
powodowanych przez dyskopatia ale także inne czynniki. Chcąc skrócić tą publikację, tak aby
byłą zrozumiałą również dla pacjentów, przedstawimy w tej pracy część schematu leczenia,
który oddziałuje na najczęściej występującą przyczynę dolegliwości bólowych kręgosłupa
czyli dyskopatie. Należy pamiętać ,że schemat zawiera oddziaływania również na inne
jednostki chorobowe, a ścieżka leczenia może być odmienna od tej przedstawionej na
dyskopatie ponieważ w schemacie występują elementy zmienne zależne od diagnozy.

2. Przyczyny występowania dolegliwości bólów kręgosłupa.
Bóle kręgosłupa to obszerny dział różnych schorzeń oraz etiologii, schemat dzieli ten
olbrzymi zbiór chorób na dwie podstawowe grupy. Przyczyny występowania dolegliwości
bólowych kręgosłupa, mogą zaliczać się do kategorii nazywanej w schemacie pierwszą, o
następujących czynnikach wywołujących chorobę: fizjologiczne, troficzne, przeciążeniowe,
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degeneracyjne. Na powyższe schorzenie o przedstawionej etiologii, będzie oddziaływać
przedstawione w tej pracy czynniki leczenia, które są elementem całościowej procedury
medycznej schematu Rosadzinskiego®.
Drugą kategorią w skrócie są czynniki mechaniczne w obrębie kręgosłupa, między innymi
takie jak złamania, pęknięcia , silne stłuczenia, odłamy, naderwania, nadciągnięcia itp. Dla tej
kategorii schemat przewiduje również Ścieszkę terapeutyczną i jest ona inna niż
przedstawiona w tej pracy.
W dużym uproszczeniu, rozróżnienie tych dwóch głównych etiologii odbywa się podczas
pierwszego etapu schematu Rosadzinskiego®, który jest wspólny dla wszystkich urazów
kręgosłupa czyli diagnostyce. Następnie, specjalista dzięki kartom diagnostycznym odróżnia
kategorie, oraz podkategorie i wdraża odpowiednia ścieżki leczenia schematem
Rosadzinskiego®.
W tej publikacji naukowej, która jest skróconą informacją, opisujemy tylko pierwszą
ścieżkę postępowania, ze wzglądu na większościowy udział w częstotliwości
występowania wszystkich dolegliwości kręgosłupa czyli leczenie dyskopatii.

Rozszerzonym materiałem jest książka autorstwa Marcin Rosadzińskiego pt: „Schemat
Rosadzńskiego, leczenie bólów kręgosłupa” w której zawarto informacje o kompleksowym
sposobie leczenia bólów kręgosłupa razem z diagnostyką.
Wtrącenie od Autora
Dyskopatia i urazy dysków są jednym z najczęściej występujących przyczyn dolegliwości
bólowych kręgosłupa leczonych ambulatoryjnie sięgającej 99 % wszystkich przypadków, i z
tego powodu chciałbym przedstawić ten materiał ,który przybliży wam możliwość leczenia
,dzięki któremu podejmiecie świadomą decyzje o zakupie książki lub szkoleń dla placówki. Nie
jest to tylko materiał informacyjny, zawarłem w nim mnóstwo potrzebnych informacji do
właściwego diagnozowania oraz przedstawiam metodę leczenia dyskopatii, która wcześniej
uważana byłą za niemożliwą do wyleczenia a tylko zaleczaną przez dostępne na rynku
metody leczenia. Czy mój schemat jest metodą która umożliwia całkowite wyleczenie
dyskopatii? Odpowiedź nie jest prosta z uwagi na wieloczynnikowość występowania choroby;
ale z całą pewnością daje wam metodę do leczenia dyskopatii, odziaływującą na sedno
problemu jakim jest degeneracja i dehydratacja dysku, oraz przyczynę jej występowania,
dzięki tej metodzie udało mi się wyleczyć dyskopatie u moich pacjentów pod kontem oceny w
diagnostyce obrazowej ,czyli na zdjęciu MRI przed leczeniem występuje dyskopatia, a na
zdjęciu MRI po leczeniu dyskopatii nie ma i takie przykłady podajemy na mojej stronie i
mediach społecznościowych , taka odpowiedz zero-jedynkowa, czy schemat całkowicie
wyleczy dyskopatie, nie może być postawiona to tak samo jak powiedzieć ,że po wyleczeniu
grypy pacjent już nigdy nie będzie na nią chorował, co na razie jest nie możliwe i tak samo w
tej metodzie, jesteśmy w stanie wyleczyć dyskopatie, zaleczyć, zmniejszyć do jakiego stopnia
„ wyleczenia” . Czy uda nam się to zrobić, zależy między innymi od stopnia zaawansowania
choroby, środowisku fizjologicznym – wieku pacjenta, jego aktywności- funkcjonowaniu itd. i
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aby to ocenić, musielibyśmy zrobić bardziej szczegółowe badania z podziałem na środowisko
fizjologiczne z eliminacją czynników oddziaływania, co w przypadku tej choroby ,która ma tak
rozległą etiologie jest trudne do uchwycenia ze względu na proces rozległy w czasie; ten
schemat badany był pod różnym kątem terapeutycznym i diagnostycznym, w tym
opracowaniu przedstawię jedno z badan, które najbardziej obiektywnie ocenia skuteczność
leczenia z punkty widzenia pacjenta .Badania cały czas trwają ; mogę natomiast podać
bardzo precyzyjne dane dotyczące „wyleczenia” dyskopatii w pojęciu zmniejszenia dyskopatii,
zmniejszenia dolegliwości bólowych, funkcjonalności pacjenta bez bólu i w tych parametrach
pomiaru skuteczność to 99,7% ,a szczegółowe dane znajdziecie w dalszej części tego
materiału i w pełnej publikacji . Co prawda, bez zakupu książki i lub szkoleń nie będziecie w
stanie odtworzyć całego procesu, ale zrozumiecie na czym ten proces polega i jaka jest jego
wartość. Moim zdaniem zgodnie z dostępną wiedzą na rynku medycznym, jest to pierwsze i
jedyne narzędzie do leczenia dyskopatii w sposób kompleksowy, najzdrowszy dla pacjenta i
bardzo skuteczny. Z cała pewności jedyny sposób na świecie, dający możliwość zmniejszenia
dyskopatii w niektórych przypadkach do całkowitego wyleczenia, co wcześniej było uznawane
za niemożliwe w świecie medycznym; dyskopatia byłą uznawana za chorobę przewlekłą i
nieuleczalną. Dotychczasowe działania medyczne ,skupiały się tylko na zaleczaniu objawów
jej występowania. Naukowcy od lat próbują znaleźć sposób, aby przywrócić właściwości
dysku ale bez skutku – przedstawiam swój sposób na dokonanie kompleksowego leczenia
dyskopatii.

Aby właściwie interpretować sposób leczenia schematem Rosadzinskiego® i zauważyć
potencjał tej metody ,należy wspomnieć o przyczynach występowania dolegliwszości
bólowych kręgosłupa, zaznaczając ,że chodzi o kategorie pierwszą wspominaną powyżej dyskopatie. Dokładną etiologie dyskopatii przedstawiam w swojej publikacji

Etiologie występowania dolegliwości bólowych.
Uszkodzenia dysków kręgosłupa.
Jedną z głównych przyczyn występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa są dyskopatie
czyli choroby dyskowe. Choroby dyskowe, to uszkodzenia dysków kręgosłupa, mające
przyczynę w różnych aspektach funkcjonowania organizmu, czasami w połączonych lub
nakładających się na siebie czynnikach wywołujących uraz. W tej publikacji, w skrócie
przedstawię ,co powoduje dyskopatie.
1. Zaburzenia troficzne.
U wszystkich pacjentów cierpiących na dyskopatię, zaobserwowaliśmy zaburzenia
troficzne w obrębie danego zajętego dyskopatią segmentu kręgosłupa, a więc 100 %
wszystkich przypadków dyskopatii dających silne dolegliwości bólowe.
2. Zaburzenia metaboliczne dysku.
U 100 % pacjentów, występowały zaburzenia w obrębie dysku ,charakteryzujące się
zaburzeniem odżywiania włókien kolagenowo- elastylowych.
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3. Zaburzenia hydratacji dysku.
Ta przyczyna, jest ściśle powiązana z zaburzeniami troficznymi i metabolicznymi,
występującymi u pacjentów cierpiących na dyskopatie. W obrębie zajętego chorobą
dysku bardzo często w granicach 91% wszystkich przypadków występowała
dehydratacja dysku.
4. Inne, jedne głównych sięgające 97 % wszystkich przypadków podane w pełnej publikacji
schemat Rosadzinskiego®
U pacjentów chorych na dyskopatie, dochodzi do zaburzeń troficznych i metabolicznych w
obrębie dysku. Włókna kolagenowo – elastylowe tracą swoją sprężystą budowę i usztywniają
się, a w wewnętrzu dysku dochodzi do dehydratacji, co powoduje obniżenie dysku i
uwypuklenie ściany pierścienia włóknistego. Uwypuklenie dotyka struktur unerwionych np.:
rdzeń, nerw i powoduje ból. Tak osłabiony dysk jest podatny na przeciążenia, a to z kolei
powoduje postęp choroby. W badanych przez nas przypadkach, na pewnym poziomie
zaawansowania choroby, prawdopodobieństwo, ze proces się sam zatrzyma lub cofnie jest
bliskie zeru, a dokładniej mówiąc w śród badanych przez nas pacjentów, takie zjawisko nie
wystąpiło. A więc dyskopatia jest postępująca chorobą, która dotychczas byłą uważana za
niewyleczalną w rozumieniu kompletnym. Pacjent stosując dostępne dotychczas na rynku
metody takie jak leki przeciwbólowe, przeciwzapalne (do nich wrócimy) ,masaże i inne
powoduje tylko zaleczenie objawów, natomiast nie wpływa bezpośrednio na sedno etiologii
dyskopatii. Leki przeciwzapalne są przydatnym ogniwem na drodze radzenia sobie z
dyskopatią, ponieważ redukują stan zapalny i obrzęk, powodując w niektórych mniej
zaawansowanych przypadkach zmniejszenie dolegliwości bólowych. W moim schemacie też
między innymi używamy tego ogniwa leczenia. Natomiast stosowanie głównie i jedynie
leków przeciwzapalnych ma też minusową stronę zastosowania na dyskopatie, a mianowicie
powoduje zwiększenie aktywności pacjenta z trwającym procesem chorobowym. A pisząc
dokładniej pacjent, u którego zaaplikowano leki przeciwbólowe nie czuje bólu i funkcjonuje
„normalnie” ,a czasami jeszcze nawet bardziej aktywnie myśląc, że aktywność ruchowa go
wyleczy. Niestety takie leki nie wpływają na sedno dyskopatii, a zwiększona aktywności w
większej części przypadków powoduje pogłębienie dyskopatii. Dokładnie ten proces opisany
jest w mojej książce. Ale, żeby być dobrze zrozumianym, stosowanie leków jest jednym z
sposobów leczenia objawów i jest lepszym sposobem niż żaden, czyli pacjent powinien
stosować leki zwłaszcza przeciwzapalne, ale jednoczenie powinien być poinformowany, o
konieczności odbycia bardziej kompleksowego leczenia czyli schematem Rosadzinskiego,
oraz co najważniejsze, powinien być poinformowany, o zastosowaniu oszczędnego trybu
życia podczas stosowania farmakologii. Właśnie podczas leczenia tylko farmakologią pacjent
pomimo tego ,iż leki znacznie lub całkowicie usunęły dolegliwości bólowe, powinien
pozostawać w oszczędnym trybie funkcjonowania lub w odciążeniu. Uzupełnieniem leczenia
farmakologicznego, powinno być leczenie schematem Rosadzinskiego, właśnie tym
narzędziem, ponieważ na rynku medycznym, nie istnieje drugi taki kompleksowy sposób
leczenia. Są oczywiście terapeuci manualni, fizjoterapeuci, masażyści, ortopedzi , neurolodzy,
ale leczenie takie ma różną skuteczność i jest zależne od wiedzy i kwalifikacji specjalisty
ponieważ, jak dotąd nie było ujednoliconej, przebadanej i wysoce skutecznej procedury
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leczenia, oddziaływującej na sedno powstania i przebiegu dyskopatii. Schemat
Rosadzinskiego wprowadza taką metodę - procedurę.
Wracając do leczenia farmakologią na rynku medycznym spotykam specjalistów, którzy
podczas leczenia farmakologią zaawansowanej dyskopatii, wręcz nakłaniają do stosowania
zwiększonej aktywności ruchowej, jakie to niesie ze sobą zagrożenia, przedstawiam
dokładniej w swojej książce, ale tu odsłonie rąbek poznanej przeze mnie wiedzy, podczas
prowadzenia badan i odniosę się do takiego zalecenia jako formy leczenia, mówimy cały czas
o zaawansowanej dyskopatii. Farmakologia- tak ; wzmożona aktywność zdecydowanie nie
dlaczego - już tłumacze.
Co prawda ,podczas aktywności dochodzi do pobudzenia krążenie wyrzutu krwi do naczyń
włosowatych oraz produkcji hormonów i czynników miejscowych, które maja dobry wpływ
na proces dyskopatii. Ale organizm usztywnia się i spina, ograniczając przed nadmiernymi
ruchami właśnie po to aby człowiek nie zrobił sobie większej krzywdy, w tedy w obrębie
zajętego dyskopatią poziomu dochodzi do wzrostu stanu zapalanego, co prowadzi do
przekrwienia okalających tkanek i pobudza proces wymiany komórkowej, jeżeli pacjent
jest w odciążeniu, niestety przez zaleconą ciągłość aktywności danej osoby, dysk jest ciągle
obciążany i to jeszcze w początkowej fazie z mocno spiętymi miejscowo mięśniami ,co
prowadzi do zaburzenia pracy pompy ssąco- tłoczącej i odżywiania dysku, a to z kolei , do
zwiększenia ucisku i pogłębienia dyskopatii i wzrostu stanu zapalnego – koło się zamyka.
Osłabiony dysk z toczącym się czynnikiem zapalnym jest dodatkowo obciążany, i to jeszcze
w niewłaściwym wzorcu biomechanicznym, co może prowadzić do uszkodzenia i tym
samym pogłębienia dyskopatii ze względu na asymetryczne obciążenie osiowe dysku i
tendencje do migracji materiału pierścienia włóknistego. Z moich badan wynika, że
znacznie lepiej działają leki przeciwzapalne i maja lepszy efekty, kiedy pacjent przebywa w
odciążeniu w tym etapie leczenia czyli w etapie silnego bólu; pamiętajmy ,że taka
farmakologia nie wpłynęła na sedno procesu dyskopatii, a tylko zalecza jeden z objawów.
Ta zasady dotyczy równie stosowania leków rozluźniających, zmniejszających napięcie
mięśniowe. Dokładnie ten proces przedstawiam w swojej książce.
Badania nad dyskopatią prowadzone były na dużej grupie pacjentów, co dało podwaliny pod
skonstruowanie metody leczenia dającej wysoką skuteczność . Schemat leczenia powstawał
prawie 10 lat i ciągle jest udoskonalany. Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że w przypadku
dyskopatii, w sposobie leczenia należy użyć wiele czynników oddziaływujących na wiele
czynników wywołujących. Moim zdaniem znalezienie jednego farmakologicznego lekarstwa
na dyskopatie jest ciężkie, ponieważ tą chorobę wywołuje wiele czynników wspominanych
powyżej i dokładnie przedstawionych w książce. Taka etiologia dyskopatii prowadzi do
szukania metody wieloczynnikowej, a więc schematu leczenia uwzględniającego wszystkie
czynniki. Schemat Rosadzinskiego® jest sposobem leczenia przebadanym i powtarzalnym na
wysokim poziomie skuteczności, trafiającym w sedno procesu dyskopatii i likwidującym jej
przyczynę, ponieważ wpływa zarówno na czynnik troficzne, metaboliczne, hydratacje i inne .
Dysk nie odżywia się na zasadzie dopływu krwi z naczynia krwionośnego, jak to jest w
przypadku mięśni, dysk odżywia się na zasadzie pracy pompy ssąco- tłoczące przy zjawisku
osmozy- w przypadku zdrowego dysku; w przypadku zaawansowanej dyskopatii i
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pogłębionej dehydratacji dysku praca tej pompy nie funkcjonuje właściwie ,przez co dysk
traci możliwość właściwego odżywiania się i usuwania metabolitów komórkowych, co z kolei
powoduje włóknienie włókien kolagenowych i elastyny, które stają się twarde i mniej
elastyczne ,a to z kolei prowadzi do pogłębienia się zaburzenia pracy pompy dysku i
całkowicie zaburza proces odżywiania się dysku, pogłębiając dyskopatię i taki jest mechanizm
powstawania dyskopatii – oczywiście dokładnie ten proces do poziomu komórkowego
tłumacze w swojej książce. Dzięki schematowi możliwe jest zatrzymanie procesu choroby, a
w niektórych przypadkach nawet cofnięcie zaawansowania dyskopatii. Zastosowanie
schematu zmniejsza stan zapalny i obrzęk wewnętrzny, poprawia procesy fizjologiczne w
obrębie dysku i jego odżywienie, pozytywnie wpływa na hydratacje dysku oraz zmniejsza
jego uwypuklenie i ucisk na struktury nerwowe ,co można określić jako poprawienie
procesów regeneracji dysku, w dalszej części przedstawiam niektóre z wyników badań, które
będą zrozumiałe również dla potencjalnych pacjentów czytających ten materiał. W procesie
uszkadzania dysku jest jeszcze jedne ważny - główny czynnik ,którego tu nie opisuje ,a ma
istotny a może nawet główny wpływ na skuteczność terapii, oczywiście dostępny w pełnej
publikacji.
Dostępne stosowane leczenie na rynku medycznym.
Dotychczas brakowało na rynku medycznym jednorodnej procedury lub też wytycznych
dotyczących kierowania pacjentów na leczenie. Działo się tak dlatego, że bóle kręgosłupa to
bardzo duży zbiór różnego rodzaju jednostek chorobowych, które wywołują dolegliwości w
obrębie kręgosłupa, pleców, bólów promujących do kończyn. Ze względu na mnogość
występowania jednostek chorobowych i objawów, leczenie danych urazów było tak
różnorodne i tak samo cechowało się różną skutecznością.
Ze względu na to, że ta publikacja kierowana jest również do pacjentów, opisze w dużym
sktrócie jakiego leczenia doświadcza przeciętny pacjent na rynku medycznym. Pacjent, u
którego wystąpiły dolegliwości kręgosłupa w pierwszej kolejności kierowany jest do lekarza
ogólnego, lekarza pierwszego rozpoznania, lekarz ten po zrobieniu wstępnej diagnostyki,
kwalifikował pacjenta jako jednostkę chorobową związaną z urazem kręgosłupa, czy też
dyskopatią, rwą kulszową, rwą udową, itd i wdrażał leczenie, po wykluczeniu innych
możliwości występowania dolegliwości bólowych w obrębie pleców, takich jak na przykład
choroby neurodegeneracyjne lub inne. Leczenie rozpoczyna się od zaaplikowania pacjentowi
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, co z perspektywy wiedzy jaką daje schemat
Rosadzinskiego® jest nie do końca kompleksowym sposobem leczenia- „jesteśmy w stanie
zrobić więcej”. Zaaplikowanie leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych powoduje w
ogólnym rozumieniu, zmniejszenie czynników stanu zapalnego i obrzęku wewnętrznego w
obrębie urazu kręgosłupa, a także podniesienie progu lub zatrzymanie impulsów nerwowych
,co powoduje ogólne zmniejszenie dolegliwości bólowych, natomiast nie wpływa to w żaden
sposób na przyczynę wystąpienia urazu kręgosłupa jak wskaże w dalszej części publikacji
niemniej jednak farmakologia jest bardzo ważnym czynnikiem leczniczym hamującym stan
zapalny i powinno się ja stosować przy znacznym, bólowym urazie dysku , między innymi ze
względu na proces przebudowy pierścienia włóknistego który nazwałem przerostem
naczyniowo- nerwowo – tkankowym (nie znalazłem w publikacjach naukowych określenie
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tego zjawiska). Dokładnie ten proces zmian w obrębie dysku przedstawiam w pełnej
publikacji.
Schemat Rosadzinskiego® jako narzędzie diagnostyczno-lecznicze wskazuje, jaka jest
przyczyna wystąpienia urazu kręgosłupa i posiada zabiegi medyczne w celu jej eliminowania.
Zaaplikowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych daje pacjentowi możliwość
lepszego i bardziej komfortowego funkcjonowania i powinno być początkiem procesu
leczenia dyskopatii uzupełnionym przez inne czynniki terapeutyczne. Po otrzymaniu leków
przeciwbólowych, u większości pacjentów dochodzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych i
pacjent odczuwa ulgę, oraz daje to pacjentowi możliwość lepszego funkcjonowania
,natomiast takie działanie nie będzie skuteczne u pacjentów z silnymi dyskopatiami, u
których na przykład występuje bezpośredni ucisk na struktury nerwowe; u tych pacjentów
leki przeciwzapalne nie będą miały wyraźnego działania przeciwbólowego, ponieważ ból
powodowany jest bezpośrednio przez drażnienie struktur nerwowych i w ten sposób
wysyłane są sygnały bólowe; lub u osób u których dyskopatia jest długotrwała w znacznym
procesie zaawansowania gdzie występuje wspomniany wcześniej przerost naczyniowonerwowo- tkankowy z pojawiającym się – nazwę to adaptacyjnym unerwieniem czyli
przerostom nerwowym w obrębie dysku który wysyła impulsy bólowe- oczywiście w dużym
skrócie a całe zjawisko przedstawiam w swojej książce; w takim przypadku mogą zadziałać
leki typowo przeciwbólowe wpływające na aktywność synaps, inhibitory wychwytu
zwrotnego, podnoszące próg drgawkowy itd. itp; W przypadku silnego urazu dysku czyli
zaawansowanej dyskopatii pacjent będzie dalej poszukiwał możliwości leczenia ,ponieważ
przyjmowanie takich silnych leków długotrwale jest niebezpieczne, nie tylko z punktu
widzenia potencjalnego uzależnienia. Ale problem występuje również u pacjentów, którzy
otrzymali leki przeciwbólowe i przeciwzapalne i u których takie działanie dało rezultat,
ponieważ takie postępowanie medyczne nie rozprawiło się w żaden sposób z prawdziwą
przyczyną wystąpienia urazu kręgosłupa, co w większości przypadków będzie powodowały
dalsze postępowanie choroby i nawrotowe dolegliwości z ewoluowaniem całego procesu
chorobowego- oczywiście ten proces zachodzi rozłożony w czasie. Pacjenci, którzy dalej
szukają możliwości leczenia, ze względu na małe lub też niewielkie działanie leków
przeciwbólowych i przeciwzapalnych trafiają w większości przypadków do lekarza ortopedy i
neurologa, jest to 2 etap poszukiwania leczenia przez pacjentów. Na tym etapie pacjent
również dostaje leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, tylko zmienione w celu lepszego
dobrania czynnika przeciwzapalnego lub silniejsze w działaniu ,ale także w niektórych
przypadkach kierowany jest na rozszerzoną diagnostykę np: w postaci badania MRI,
przewodnictwa nerwowego, ewentualnie USG, krwi itp., a następnie do leczenia
specjalistycznego. Lekarz 2 etapu oprócz zaaplikowania leków może również pacjenta
skierować do fizjoterapeuty na leczenie rehabilitacyjne. Leczenie to ,polega na stosowaniu
czynników fizjologicznych farmakologicznych mechanicznych w celu poprawy funkcji i
zmniejszenia dolegliwości bólowych i tutaj też pacjent spotyka schody do osiągnięcia
zdrowia, ponieważ jak wielu jest specjalistów tak wiele jest metod i czynników ,które mogą
zastosować i tak wiele jest różnych procesów leczenia, a co za tym idzie skuteczność
oddziaływania jest także różna, nie wspominając o czasie dostępności do świadczeń
medycznych. Dotychczas, na rynku medycznym nie było ujednoliconej uregulowanej
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procedury leczenia z podziałem na różnorodność etiologii występowania bólów kręgosłupa w
tym dyskopatii. Skuteczność tego etapu leczenia jest tak różnorodna jak różnorodne jest
zaawansowanie medyczne specjalistów, dostępności aparatury medycznej w danej placówce
itp.; w niektórych przypadkach te leczenie jest skuteczne, w niektórych mniej skuteczne ,w
niektórych całkowicie nieskuteczne, niemniej jednak bardzo mało jest placówek, jednostek
lub poszczególnych specjalistów którzy potrafiliby odnieść się do przyczyny występowania, a
tym bardziej w literaturze medycznej i badaniach nie znajdziemy ani jednej publikacji, która
przedstawiała by przyczynę występowania jednostek chorobowych i dawała narzędzie na ich
leczenie w sposób kompleksowy i wysoce skuteczny; można powiedzieć nawet więcej, że w
literaturze medycznej, jest cały szereg informacji mówiących o tym że: dyskopatii nie da się
wyleczyć, wykluczających się wzajemnie badań i czynników oddziaływania; spowodowane
jest to skomplikowaniem procesów jakie zachodzą w dyskopatii, które nie są do końca
poznane i objawów jakie ona powoduje. Jak przedstawimy w dalszej części publikacji
schemat Rosadzinskiego® jest on odpowiedzią na te braki, w procedurach i wiedzy
medycznej, publikacja ta przedstawi, iż za pomocą tego narzędzia możliwe jest wyleczenie
dyskopatii w sposób kompleksowy, a także oddziaływujący na przyczyny jej występowania i
to z bardzo dużą powtarzalną skutecznością leczenia – innymi słowy to pierwszy skuteczny
sposób leczenia.
Wracając do dalszej drogi pacjenta, którą kroczy w celu uzyskania pomocy medycznej, na
etapie skierowania pacjenta do leczenia specjalistycznego czyli fizjoterapii, rehabilitacji,
pacjent doświadcza sprzeczności oddziaływań czyli jedni specjaliści kierują go na dany zabieg
inni mówią ,że tego zabiegu nie powinno się wykonywać, jak w przypadku krioterapii
miejscowej gdzie są zwolennicy tego zabiegu w stosowaniu na bóle kręgosłupa a także
przeciwnicy, którzy wręcz zabraniają stosowania tego rodzaju zabiegu; i takich zabiegów
można wymieniać bardzo dużo w dalszej kolejności, na przykład trakcji kręgosłupa, gdzie
jedni ten zabieg proponują inni w przypadku przepukliny zabraniają; kolejny przykład to
terapia manualna, gdzie u niektórych specjalistów jest to postrzegane jako zabiegi
niezbędne, u innych nie mających doświadczenia w tym zakresie jako działania kolokwialnie
„kręglarskie” mogące wywołać krzywdę; i najzabawniejsze jest to, że wszyscy mogą mieć
racje ponieważ faktycznie stosowanie np. zabiegu „ kręglarskiego” na rozerwany dysk z
wypchniętym jądrem miażdżystym dokanałowo może być bardzo niebezpieczny, tak samo
krioterapia w silnie spiętych mięśniach może pogłębić docisk; i tak każdy z tych zabiegów ma
wskazania i przeciwwskazania, oraz czynniki które wywołuje. Niewielu specjalistów na
świecie ma zaawansowaną wiedzy ze wszystkich czynników, raczej specjalizują się w
konkretnych odziaływaniach , ale co najważniejsze, nie wielu na świecie jest w stanie objąć
umysłem wszystkie te czynniki i stworzyć skuteczne oddziaływanie między innymi z tego
powodu, że niektóre z tych czynników medyczny przeciwdziałają na siebie, albo w połączeniu
mogą na przykład dawać odmienny skutek niż w działaniu pojedynczym; do tego potrzebne
jest skoordynowanie terapii i współpraca kilku specjalistów, co w warunkach
ambulatoryjnych jest trudne. Przewidzenie, jaki będzie efekt odziaływania kilku czynników
razem z wpływem farmakologicznym na środowisko odziaływania wydaje się wręcz
niemożliwe. W przypadku schematu Rosadzinskiego® badania trwały kilka lat ,a efekty
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oddziaływania czynników były skrupulatnie analizowane. Schemat Rosadzinskiego® jest
odpowiedzią na te wszystkie zawiłości w stosowaniu leczenia bólów kręgosłupa.
Wracając , po drugim etapie poszukiwania leczenia pacjent kierowany jest na leczenie
ambulatoryjne lub też stacjonarne w działach i placówkach rehabilitacyjnych ,o których już
wspomnieliśmy ,ale do tego działu z racji tego, że schemat Rosadzinskiego® jest
oddziaływaniem również w dużej mierze fizjoterapeutyczny będziemy jeszcze wracali.
Pacjent, który na tych etapach nie otrzymał wystarczającej pomocy –efektu, dalej próbuje
szukać leczenia, a najważniejszym faktem dotychczasowej drogi medycznej jest to ,że żaden
z tych etapów nie próbował świadomie leczyć przyczyny występowania dolegliwości
bólowych, każdy z tych etapów dotychczas skupiał się na leczeniu objawów, co powoduje iż
dana dolegliwość jest cały czas tak naprawdę nie wyleczona ,ewentualnie zaleczona w
postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych. Co z dużą dozą prawdopodobieństwa wywoła w
przyszłości nawrót choroby lub będzie powodowało ewoluowanie urazu jak w przypadku
dyskopatii.
Po wyczerpaniu leczenia zachowawczego, pacjent skierowany jest do leczenia
interwencyjnego jakim jest konsultacja neurochirurgiczna i na tym etapie chirurg decyduje o
możliwości wykonania operacji i czasami na tym etapie wybitni neurochirurdzy ,którzy
rozumieją złożoność procesów również próbują jeszcze działać leczeniem zachowawczym
czyli farmakologia i fizjoterapia ,wiedząc ,że to może pomóc w przygotowaniu pacjenta do
zabiegu operacyjnego i szybszej rekonwalescencji; i tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia
z urazem kręgosłupa wywołanym czynnikami opisanymi we wcześniejszej części publikacji
oraz dyskopatią, która będzie postępowała w fazie zaawansowanej to wcześniej czy później
każdy z tych pacjentów znajdzie się na tym etapie ,no bo nawet jeżeli doszło do zaleczenia
objawów na etapie leczenia zachowawczego, to i tak ze względu na zaburzenie odżywiania
się dysku i ewulowanie dyskopatii pacjent trafi do konsultacji neurochirurgicznej, kwestia
jest tylko kiedy; dlatego, że dotychczas cały czas nie było oddziaływania na przyczynę
występowania, co jest bardzo trudne diagnostycznie i wymaga odpowiedniego zaplecza
medycznego w placówce, która umożliwi szybką interwencje medyczną w sposób
skoordynowany i przemyślany. Kompleksowe działanie wymaga diagnozy przyczyny
występowania urazu kręgosłupa, która dotychczas nie była rozwinięta; zazwyczaj diagnoza
odbywała się do poziomu stwierdzenie- dyskopatia, a powinna być do poziomu co wywołało
dyskopatie. Schemat Rosadzinskiego® pokazuje ,,jak diagnozować bóle kręgosłupa, jak
znaleźć przyczynę występowania urazu kręgosłupa no i jak ją leczyć co powoduje, że
oddziaływanie to wpływa na przyczynę występowania urazu i w sposób kompleksowy
rozprawia się z jednostką chorobową zwaną dyskopatią ,czy też przepukliną dysku. Jest to
niesamowity wkład w dotychczas pojmowane leczenie bólów kręgosłupa.
Wracając do naszego pacjenta ,który dalej poszukuje możliwości wyleczenia, trafia w końcu
do lekarza neurochirurga ,który decyduje o możliwości zastosowania leczenia operacyjnego.
Jeżeli dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatu ,to taki pacjent z dużą dozą
prawdopodobieństwa ,kierowany jest właśnie na tego typu leczenie. Zależy to oczywiście od
regionu zamieszkania, w różnych krajach te etapy i ta procedura różni się w pewnych
elementach ,ale ogranicza się do zastosowania opisywanych środków. Wytyczne WHO
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mówią o tym, że aby można było zastosować leczenie operacyjne, powinny występować
takie objawy jak silne dolegliwości bólowe uniemożliwiające poruszanie się, nietrzymanie
moczu, lub częściowa/całkowita utrata czucia w kończynach, dopiero wtedy powinno się
stosować leczenie operacyjne, dlaczego to wyjaśnimy za chwilę bo jest to bardzo ważne
moment do zrozumienia jak bardzo potrzebny jest schemat Rosadzinskiego® . Szanse
pacjenta na skuteczne leczenie zależą od zaawansowania specjalisty ,który wykonuje
operacje, rodzaju operacji, rozległości urazu, doboru metody operacyjnej i samego jej
przebiegu i innych, więc wpływ ma wiele czynników. Większość operacji polega na
mechanicznym wyeliminowaniu przyczyny występowania bólu przy bezpośrednim wpływie
mechanicznym na dyskopatie ,ale dalej nie oddziałuje na przyczynę wystąpienia dyskopatii
,co jest dużą różnicą. Przyczyna występowania bólu w przypadku dyskopatii czyli uszkodzenia
dysku, to mechaniczny ucisk na struktury nerwowe i najczęściej stosowaną operację w Polsce
jest Mikrodiscektomia (mikrodekompresja) drogą Foraminotomii/ laminotomia, czyli
usunięcie części pierścienia włóknistego; usunięcie części materiału, który uciska na struktury
nerwowe ,ale to nie wyeliminowuje przyczyny wystąpienia dyskopatii, czyli nie leczy dysku
tylko usuwa jego fragment, przez co segment – pierścień włóknisty staje się osłabiony i/lub
czynniki wywołujące dyskopatie dalej występują i np.: zajmują kolejny poziom kręgosłupa.
Operacja daje szanse pacjentowi na skutecznie wyeliminować ból w sposób długotrwały.
Oczywiście jeżeli nie ma innej możliwości ,to trzeba robić to co możemy ,żeby pomóc
pacjentowi ,ale dzięki schematowi Rosadzinskiego®, wiemy kiedy moment kierowania na
operacje występuje. Schemat wprowadzi jaśniejsze zrozumienie przyczyn występowania
oraz da narzędzie umożliwiające w sposób kompleksowy leczenie bólów kręgosłup.
Rodzajów operacji jest też dużo ,więc różnego rodzaju operacje są stosowane, w różnego
rodzaju stanach chorobowych kręgosłupa, nie każdy operator potrafi wykonać każdy rodzaj
operacji; i na tym etapie ważne jest aby dobrać też odpowiednią operację do odpowiedniego
stanu. Dobranie rodzaju operacji do stanu pacjenta, powinno odbywać się w myśl zasady
oceny ogólnoustrojowej także fizyko-kinetycznej, opracowany przeze mnie schemat właśnie
podpowiada, jak ocenić ten stan kręgosłupa i jak uzupełnić leczenie operacyjne. Schemat
Rosadzinskiego® nie wyklucza leczenia operacyjnego pacjentów, takie leczenie operacyjne
jest konieczne i niezbędne w niektórych przypadkach; schemat takie leczenie również
przewiduje, ale po wcześniejszym przygotowaniu pacjenta do tej operacji, po wcześniejszym
ustawieniu czynników fizycznych i fizjologicznych i wtedy takie leczenia operacyjne jest dużo
bardziej skuteczniejsze, bezpieczniejsze dla pacjenta. Odziaływujące na przyczyny
wystąpienia choroby.
Po przejściu całej już drogi leczenia ,jaką daje szeroko dostępna medycyna pacjent nie ma już
większej możliwości działania. Są co prawda jeszcze takie zabiegi jak termokoagulacja,
kriolezja, „ostrzyknięcia kolagenowe”, i inne ale te metody są bardzo zróżnicowane pod
względem skuteczności to znaczy nie ma dobrych badań potwierdzających skuteczność tych
metod ale też i nieskuteczność, z mojej wiedzy nie mam potwierdzonego doświadczenia co
do skutecznego długotrwałego leczenia bólowego pacjentów którzy korzystali z tych metod ,
opinie są bardzo rozbieżne co podpowiada że zastosowanie tych czynników musi być
również dobrze dobrane do danego przypadku i po wcześniejszym przygotowaniu fizykokinetycznym; występują również operacje z wykorzystaniem implantów np. Pioneera czyli
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stabilizatorów międzykolczystych/międzywyrostkowych /interspinalnych lub jeszcze bardziej
zaawansowanych implantów imitujących prace dysku, skuteczność tego działania jest
również zależna od doboru operacji do danego pacjenta i czynników wymienionych przy
opisywaniu standardowego leczenia operacyjnego; aby podać skuteczność tych bardziej
zaawansowanych operacji należało by dokonać podziału ze względu na czynniki
występowania i środowisko funkcjonowania ale to temat na osobny obszerny artykuł.
U pewnej grupy pacjentów, operacja okazuje się nieskuteczna, ci pacjenci znowu są
kierowani na leczenie farmakologiczne. Druga grupa pacjentów ,u których operacja
zmniejszyła dolegliwości bólowe ,odczuwa większe lub mniejsze powikłania pooperacyjne w
postaci ograniczenia ruchomości lub większych lub mniejszych przejściowych dolegliwości
bólowych ,zaleczanych również farmakologicznie i rehabilitacją. Natomiast występuje jeszcze
trzecia grupa pacjentów ,u których dolegliwości wracają do 3 lat od operacji. Historia znowu
się powtarza ,ponieważ nie zostały wyeliminowane prawdziwe przyczyny wystąpienia
dyskopatii, które opisuje. Schemat Rosadzinskiego® jest odpowiedzią na ten brak w
ówczesnych sposobach leczenia, dzięki zastosowaniu schematu, możliwe jest wyleczenie
pacjentów ze skutecznością 99,7% w sposób kompleksowy ,czyli oddziałując na przyczynę
występowania dolegliwości bólowych, a także w sposób objawowy, eliminują z dolegliwości
bólowe kręgosłupa i w sposób fizjologiczny, czyli poprawiając stan dysku kręgosłupa jego
hydratacji, fizjologię, odżywienie czyli przywracając parametry fizjologiczne kręgosłupa ,co
było dotychczas uważane za niemożliwe z punktu widzenia możliwości medycznego
oddziaływania.
Dostępne na rynku postępowanie medyczne, jest próbą zaradzenia na występującą już coraz
częściej chorobę cywilizacyjną jaką jest ból kręgosłupa. Przedstawione postępowanie
medyczne daje wiele do życzenia, jest bardzo nieskuteczne jeżeli mielibyśmy patrzeć pod
kątem kompleksowości w wymiarze wieloletniego funkcjonowania pacjenta. Skuteczność
dotychczasowego leczenia jest bardzo niska, zgodnie z dostępnymi badaniami których wyniki
różnią się nieznacznie w zależności od kraju, dlatego przytoczę nie dokładną wartość ponad
80 % osób przynajmniej raz w życiu doświadczy silnego bólu kręgosłupa, a około 70%
pacjentów cierpi na nawracające uporczywe dolegliwości bólowe kręgosłupa, które zgodnie z
przedstawioną wiedzą medyczną tak naprawdę były niemożliwe do wyleczenia w sposób
kompleksowy. Jest to bardzo duży problem w ówcześnie funkcjonującej cywilizacji miast
rozwiniętych, gdzie człowiek przebywa coraz częściej w pozycji siedzącej a więc
kontuzjogennej, zwłaszcza dla kręgosłupa ze względu na nie ewolucyjne przystosowanie
człowieka do siedzącego trybu życia. Postęp technologiczny jest dużo szybszy od ewolucji ,co
powoduje, że człowiek nie jest w stanie zaadoptować się do panujących warunków ,które
zmieniają się zbyt szybko i przyjmowanie coraz częściej siedzącej pozycji, niewłaściwa dieta,
ograniczenie ruchu powoduje że choroba w postaci dolegliwości bólowych kręgosłupa jest
coraz bardziej powszechna ,a same jednostki chorobowe coraz bardziej zaawansowane ze
względu na nieumiejętność leczenia, a także na nie wystarczające dotychczas narzędziaprocedury leczenia. Z uwagi na przedstawiony fakt, stworzenie schematu Rosadzinskiego®
było naturalnym elementem pracy z pacjentami cierpiącymi na to schorzenie. Jest to
odpowiedź na lukę, nie tylko proceduralną w kompleksowym pojmowaniu oraz leczeniu
urazów kręgosłupa. Pacjenci dotknięci dyskopatią lub inną chorobą kręgosłupa, często mają
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tendencję do zapadania na inne powikłania i inne jednostki chorobowe ,które są tak
naprawdę wywołane urazem kręgosłupa. Uraz kręgosłupa powoduje ograniczenie
ruchomości ze względu na silny ból; ograniczenie ruchomości wpływa znacząco na
gospodarkę hormonalną, a co za tym idzie na możliwość wystąpienia depresji ,która jest
chorobą śmiertelną. Występuje szereg badań, potwierdzających korelacje występowania
depresji w połączeniu z urazami kręgosłupa ,lub przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i
patrząc na to pod kątem przedstawionych możliwości leczenia, oraz procesu leczenia, którym
dysponuje ówczesna medycyna możliwość wystąpienia depresji jest znacznie zwiększona. Są
badania również potwierdzające ,że depresja może przyjmować cięższy przebieg w
przypadku osób chorujących na urazy kręgosłupa, nie tylko ze względu na silny ból który jest
depresjogenny ,ale także na ograniczenie w życiu społecznym, rodzinnym, funkcjonowaniu
zawodowym. Posłużyłem się tym przykładem, ponieważ depresja jest coraz częściej
występującą chorobą w zurbanizowanych społeczeństwach, natomiast takich przykładów
jest całe mnóstwo. Bóle kręgosłupa przyczyniają się również może nie w sposób bezpośredni,
ale pośrednio na występowanie chorób kardiologicznych takich jak zaburzeń rytmu serca,
zawałów, osłabienia wydolności fizycznej ,zwłaszcza u osób starszych ,co również wpływa na
śmiertelność chorób kardiologicznych i ewentualnych powikłań. Choroby kręgosłupa
wpływają w znacznym stopniu na cały szereg chorób metabolicznych, wliczając w to
cukrzyce, pacjenci u których doszło do silnych urazów kręgosłupa w przebiegu długotrwałej
choroby, a co za tym idzie długotrwałego odczuwania bólu, znacznie ograniczają swoją
aktywność ,która ma znaczący wpływ dla przebiegu chorób metabolicznych ,u takich
pacjentów następuje zwiększenie masy ciała- nadwaga, zmniejszenie metabolizmu co
prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia. Wymieniłem tylko kilka głównych nurtów zaburzeń
zdrowotnych, wywoływanych lub mających ścisły związek z długotrwałymi urazami
kręgosłupa, a dotychczasowe sposoby leczenia nie znajdowały wystarczającej odpowiedzi na
możliwość kompleksowego leczenia. Schemat Rosadzinskiego® jest narzędziem ,który dobrze
wpisuje się potrzeby obecnego rozwiniętego ucywilizowanego świata dając możliwość
skutecznego szybkiego i kompleksowego działania na bóle kręgosłupa w sposób
przewidywalny.
Schemat Rosadzinskiego® jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju medycyny w kierunku
bardziej kompleksowym i bezpośrednim radzeniu sobie z dyskopatią i innymi bólami
kręgosłupa. Pracując z pacjentami cierpiącymi na bóle kręgosłupa, zauważyłem potrzebę
skonstruowania narzędzia ,które w sposób kompleksowy będzie odpowiadało na pytanie jak
leczyć bóle kręgosłupa, zauważając, że dotychczasowe sposoby leczenia nie są jednorodne ,a
skuteczność i wielorakość stosowanych metod daje różne niewystarczające efekty leczenia.
Schemat Rosadzinskiego® był opracowywany podczas leczenia pacjentów cierpiących na ból
kręgosłupa u których dotychczasowe metody leczenia nie dawały wystarczających efektów,
mówimy tutaj o metodach leczenia przedstawionych powyżej, dostępnych dla szerokiej
grupy pacjentów. Opracowałem schemat w swojej klinice leczenia bólów kręgosłupa, do
której zgłaszali się pacjenci w celu uzyskania pomocy w zaawansowanych urazach
kręgosłupa, sposób leczenia powstawał systematycznie ,zgodnie z oczekiwaniami pacjentów
w celu ich kompleksowego wyleczenia, do schematu systematycznie były dokładane
poszczególne etapy, które oddziaływały na coraz większą grupę terapeutyczną ,uzyskując
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coraz lepsze wyniki w skuteczności leczenia. W skład schematu, wprowadziłem takie etapy
jak diagnostyka, oraz właściwa metoda terapeutyczna w postaci schematu, czyli
występujących po sobie zdarzeń i interwencji medycznych ,oraz prewencji nawrotowej czyli
oddziaływaniu mającym na celu wyeliminowanie przyczyn występowania i przeciwdziałaniu
nawrotowi choroby kręgosłupa. W skład schematu weszły takie czynniki jak oddziaływania
farmakologiczne, zabiegi fizykoterapeutyczne, zabiegi manualne, fizykokinetyczne,
fizykochemiczne, mechaniczne, masaże, trakcie kręgosłupa, terapie manualne i ćwiczenia.
Występująca po sobie sekwencja oddziaływań medycznych nie jest przypadkowa i ma za
zadanie wywołać odpowiednią odpowiedź fizjologiczną w organizmie zajętym chorobą
kręgosłupa. Odpowiedź fizjologiczna ma doprowadzić do wyleczenia danej jednostki
chorobowej, w sposób długotrwały i kompleksowy; w dalszej części opracowania
,przedstawimy kolejne etapy oddziaływań medycznych, cel ich wykonania, odpowiedź jaką
wywołują w organizmie i efekt tej odpowiedzi, który przekłada się na skuteczność leczenia w
rozumieniu kompleksowym. Każdy z etapów ma swój cel i jest wykonywany nie bez
powodu, jest elementem niezbędnym do całego procesu leczenia i nie może zostać
pominięty, niewykonanie każdego etapu w odpowiedniej hierarchii, może skutkować
zmniejszoną skutecznością całego procesu leczenia ,ponieważ jak przekonuje dalsza część
pracy, schemat leczenia wywołuje odpowiednie czynniki fizjologiczne, mające w
konsekwencji doprowadzić do poprawy fizjologicznej stanu dysku i tym samym zaleczyć uraz
i zmniejszyć ucisk na struktury nerwowe w sposób mechaniczny.
Z publikacji naukowej, zostały wycięte elementy stanowiące część patentu Rosadzińskiego® i
ograniczenia autorskie ,umożliwiające wykonanie całościowej kompleksowej terapii, te
elementy zostały opublikowane w książce, która jest dostępna do kupienia i także w
szkoleniach które są organizowane przez firmę Medion sp.z.o.o. Aby dobrze wykonać
leczenie z przewidywaną skutecznością, należy zapoznać się z całością materiałów. Takie
działanie, ma na celu zabezpieczenie pacjentów przed niewłaściwym wykorzystaniem lub
wykonaniem schematu. Dzięki szkoleniom i publikacji, specjaliści będą mogli dowiedzieć się
w jaki sposób wykonać leczenie i jak diagnozować pacjentów ,oraz nabędą narzędzie
umożliwiające leczenie pacjentów z bólami kręgosłupa, ze skutecznością 99,7% co stanowi
fenomen pod względem skuteczności leczenia. Każda klinika, chciałaby pochwalić się tak
wysoką skutecznością ale najważniejszą rzeczą w całym schemacie jest fakt ,że schemat
odnosi się do leczenia bólów kręgosłupa w sposób kompleksowy, czyli poprawia właściwości
fizjologiczne w obrębie dysków, poprawia stan dysków, zmniejsza uwypuklenia, zmniejsza
przepukliny i inne, co sugeruje, że możemy tutaj mówić o sposobie na kompleksowe
wyleczenie danych dolegliwości bólowych kręgosłupa.

3. Schemat Rosadzinskiego® jako procedura diagnostyczno- lecznicza.
Schemat Rosadzinskiego® zostało podzielony na 3 główne części :
1. część diagnostyczna
2. leczenie według schematu
3. część prewencji nawrotowej
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1. Część diagnostyczna
Schemat Rosadzinskiego® zaczyna się od części diagnostycznej, w której specjalista bada
pacjenta pod kątem możliwości wykonania leczenia, oraz diagnostyka pozwala wprowadzić
odpowiednie elementy procedury leczniczej schematu. Cześć diagnostyczna, składa się z
elementów diagnostyki obrazowej, testów neurologicznych, funkcjonalnych, ocenie stanu
bólowego pacjenta, i innych.
Skrócona informacja dotycząca etapu przeprowadzania części diagnostycznej:
a) ocena dopuszczenia pacjenta do leczenia schematem Rosadzinskiego®
W tym podpunkcie znajdują się wytyczne, które pacjent musi spełniać ,aby móc być
dopuszczony do leczenia schemat Rosadzinskiego® oraz przeciwwskazania do leczenia.
b) ocena stanu kręgosłupa
specjalista w łatwy sposób ocenia zaburzenia występujące u danego pacjenta oraz
wprowadza właściwe ścieżki leczenia mające na celu przywrócenie właściwej funkcji. Ta
część wykorzystuje w tym celu kartach diagnostyczne schematu Rosadzinskiego®.
c) diagnostyka obrazowa, stan urazu kręgosłupa, przyczyna występowania dolegliwości
bólowych, stan dysku kręgosłupa, wielkość przepukliny dysku i inne
W tej części diagnostyki specjalista ocenia dokładnie poziom wystąpienia urazu, przyczynę
wystąpienia dolegliwości bólowych, stan hydratacji dysku, wielkość uwypukliny lub też
wielkość przepukliny dysku, z podziałem na kategorie przepuklin, dostępne w kartach
diagnostycznych. Odhaczając właściwe elementy specjalista dokonuje kompleksowej
diagnozy przyczyny występowania dolegliwości bólowych. Ta część szeroko przedstawiona
jest podczas szkoleń dla specjalistów, w której specjaliści uczą się odczytywać badania ,oraz
dokonywać oceny rodzaju dyskopatii według schematu.
d) ocena dolegliwości bólowych oraz powikłań związanych z występowaniem urazu
kręgosłupa
ważną częścią pierwszego etapu diagnostycznego jest dokonanie oceny występujących
dolegliwości bólowych oraz możliwych powikłań dzięki kartom diagnostycznym. Proces ten
przebiega w sposób jasny i czytelny dla specjalisty, oraz dla pacjenta, gdzie specjalista będzie
mógł jasno określić i jakie dolegliwości mogą być wywoływane przez wskazany uraz i jakie
powikłania grożą pacjentowi w przypadku danej jednostki chorobowej.
e) wdrożenie schematu leczenia Rosadzinskiego®
W tym etapie specjalista dopuszcza pacjenta do badania oraz dzięki kartom diagnostycznym,
w których pacjent otrzymuje odpowiednie kryteria; może poinformować pacjenta o
przewidywanej skuteczności leczenia, długości leczenia, kosztach, przeprowadzonych
procedurach i spodziewanych efektach.
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W wynikach kartach diagnostycznych przedstawia się rodzaj ścieżki leczenia, zabiegi, etapy,
spodziewany efekt, średnia skuteczność. Diagnostyka pacjenta trwa średnio 25 minut.
W dostępnej do kupienia książce oraz szkoleniach ,przedstawione są karty diagnostyczne
schematu Rosadzinskiego® czyli opis przeprowadzenia diagnostyki pacjentów z bólami
kręgosłupa ,wytyczne dotyczące włączenia pacjentów do leczenia schematem, testy
diagnostyczne, testy biomechaniczne, tabelę dolegliwości bólowych, oraz możliwie
występujące powikłania ze względu na umiejscowienie dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Specjalista po szkoleniu, będzie mógł w sposób kompleksowy,, zdiagnozować pacjenta i
dopuścić go do leczenia schematem Rosadzinskiego® a także wdrożyć odpowiedni proces
leczenia schematem ponieważ schemat ma czynniki zmienne które zależą od właściwie
przeprowadzonej konsultacji diagnostycznej.

2. Leczenie schematem Rosadzinskiego®
Dzięki dokładnej kompleksowej diagnostyce, karty diagnostyczne przedstawiają procedury
,które należy wdrożyć według schematu w celu wykonania kompleksowego i skutecznego
leczenia, wszystkie procedury zostały gruntownie przebadane i sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i skuteczności.
Po wdrożeniu schematu Rosadzinskiego® rozpoczyna się proces leczniczy ,który w zależności
od urazu i rozległości powikłań ma różną długość leczenia. Proces leczenia składa się z
szeregu czynników oddziaływania między innymi fizjologicznego, farmakologicznego,
mechanicznego. Średni czas leczenia etapu 2 to dla zaawansowanej dyskopatii z silnym
uciskiem na struktury nerwowe około 12 wizyt czyli 2 tygodnie i 2 dni. Wizyty wykonywane
są codziennie. Każdy z etapów leczenia ma bardzo istotne znaczenie pod względem
całościowego procesu ,nie może zostać pominięty, musi być dokładnie wykonany ponieważ
każdy z etapów rozpoczyna kolejne zazębiające się procesy które stanowią całość w
rozumieniu przywracania właściwości fizjologicznych w obrębie dysku i tym samym
kompleksowego leczenia kręgosłupa. Karty diagnostyczne dokładnie przedstawiają, jakie
etapy mają być wykonane, w jaki sposób i jakich elementów ruchomych schematu należy
użyć w poszczególnych ocenach uzyskanych przez pacjenta w procesie diagnostycznym. W
tym materiale naukowym, przedstawimy uproszczone informacje schematu Rosadzinskiego®
oraz procesy fizjologiczne i lecznicze ,które zachodzą podczas leczenia tą procedurą,
stosowaną w schemacie na dyskopatie i efekt jaki jest uzyskany podczas procesu
leczniczego, dzięki czemu specjaliści i pacjenci będą mogli lepiej zrozumieć sens
wykonywania danego procesu i docenić efekty jakie niesie ze sobą stosowanie schematu
Rosadzinskiego®. Jest to genialny sposób leczenia bólów kręgosłupa, który oddziałuje na
bezpośrednie przyczyny wystąpienia urazu i przywraca niemożliwe wcześniej do uzyskania
parametry fizjologiczne w obrębie dysku mówiąc dosłownie jest to pierwszy na świecie
sposób kompleksowego leczenia urazów dyskowych, dający szansę przywrócenia właściwych
parametrów fizjologicznych i odbudowy dysków kręgosłupa. Co najważniejsze, jest to sposób
powtarzalny o szerokim bezpiecznym zastosowaniu z bardzo wysoką skutecznością. Część
diagnostyczna rozróżnia występujące dolegliwości kręgosłupa na pochodzenia od dyskowego
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i nie od dyskowego. Na obydwa z tych działów przyczynowych schemat Rosadzinskiego® ma
zaplanowany proces leczniczy, dając w konsekwencji skuteczność dla 2 grup terapeutycznych
na poziomie 99,7%. Z racji tego, że przepuklina dyskowa i dyskopatia uważana jest za
chorobę niemożliwą do wyleczenia i stanowi zdecydowaną większość przypadków bólowych
kręgosłupa ,w niniejszej pracy przedstawiono sposób leczenia schematem tej grupy
terapeutycznej. Przepuklina dysku i dyskopatia, uważane są dotychczas w świecie
medycznym za niemożliwe do wyleczenia bez interwencji chirurgicznej ,dostępne metody
leczenia nawet nie próbują przywracać właściwości dysku, zmniejszać przepukliny dyskowej
lub też uwypuklenia dysku, oprócz operacji, która robi to w sposób mechaniczny. Znane
dotychczas metody działają jedynie objawowo ,zgodnie z tym co przedstawiłem we
wcześniejszych działach publikacji ,gdzie opisałem dostępne sposoby leczenia na rynku
medycznym. Schemat Rosadzinskiego® oddziałuje na przyczynę wystąpienia dolegliwości,
włączając w to procesy odbudowy dysku, zmniejszenia przepukliny dyskowej, zmniejszenia
uwypuklenia dysku i poprawy hydratacji dysku, można więc stwierdzić, że jest to proces
kompleksowego wyleczenia dyskopatii i poprawy właściwości fizjologicznych dysku.
Część lecznicza składa się z poszczególnych etapów, które są zależne od kart
diagnostycznych, ale dla poszczególnych etapów częścią wspólną są działania mające
wywołać określone efekty przedstawione poniżej, składające się na całość procesu
leczniczego. Tylko wykonanie całego procesu, z uwzględnieniem poszczególnych etapów,
daje efekt w postaci poprawienia parametrów fizjologicznych dysku, zmniejszenia
przepukliny dyskowej i zmniejszenia uwypuklenia dysku, pominięcie któregoś z etapów lub
niewłaściwe jego wykonanie, rzutuje na całość procesów fizjologicznych i może powodować
nie rozpoczęcie reakcji fizjologicznej ,która jest sednem procesu leczniczego. W publikacji
oraz na szkoleniach dokładnie przedstawiono procesy które należy uwzględnić w diagnostyce
i sposoby leczniczego oddziaływania na dysk kręgosłupa. Poszczególne etapy są od siebie
zależne, zazębiające się, tworząc cały proces leczenia i wywołując określone odczyny
fizjologiczne wpływające na wystąpienie czynnika leczniczego, który jest elementem
złożonym i zależnym od wielu oddziaływań terapeutycznych. Kolejnej części tego działu
przedstawiają poszczególne etapy, ich wpływ fizjologicznym, prezentując cały proces
leczniczy w przypadku – dyskopatia.

Część lecznicza schematu w przypadku dyskopatii.
Etap 1
Cel
Celem pierwszego etapu jest zmniejszenie stanu zapalnego w obrębie dyskopatii czyli
danego poziomu kręgosłupa, gdzie mamy do czynienia z uszkodzeniem dysku, zmniejszenia
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obrzęku wewnętrznego, poprawy ukrwienia i rozpoczęcia kaskady procesów fizjologicznych
które będą w konsekwencji miały działanie poprawiające prace dysku.
Czynnik wywołujący – terapeutyczny
Te procesy wywołujemy za pomocą odpowiedniej miejscowej farmakologii zabiegów przy
użyciu specjalnych urządzeń terapeutycznych i procesów biochemicznych.
Dokładne przeprowadzenie procesu jest opisane częściowo w pełnej publikacji a dokładnie
przedstawione w szkoleniach prowadzonych przez firmę Medion.
Wpływ na proces leczenia.
Ten etap ma bardzo duże znaczenie na cały proces leczenia, ponieważ trwający obrzęk
wewnętrzny i stan zapalny powoduje osłabienie procesów odżywiania się dysku, zaburzenie
pracy pompy dysku i tym samym może powodować zwiększenie dehydratacji dysku. Stan
zapalny aktywuje również pracę pompy sodowo potasowej i wpływa na przekaźnictwo
nerwowe ,co ma istotny znaczenie dla właściwego działania kolejnych etapów leczenia. Bez
właściwego wykonania pierwszego procesu dalsze etapy nie przyniosły by rezultatu.
Konieczne jest stworzenie środowiska fizjologicznego w obrębie dysku, które umożliwi
wprowadzenie kolejnych etapów leczniczych.
Etap 2
Cel
Najważniejszym celem tego etapu jest wywołanie przekrwienia w obrębie struktur
pierścienia włóknistego, obkurczenie głównych naczyń krwionośnych i wyrzut krwi do
miejscowych naczyń włosowatych, co wprowadza środowisko umożliwiające uruchomienie
procesu naprawczego - metabolicznego w obrębie pierścienia włóknistego. Na tym etapie
pobudzamy metabolizm komórkowy oraz drganie cząsteczkowe komórek dostarczając
energie co wywołuje odpowiednie napięcie elektryczne na błonie komórkowej i tym samym
sprzyja dostawaniu się do dysk odpowiednich substancji odżywczych, płynów ustrojowych i
poprawia procesy metaboliczne aktywując proces osmozy. W odpowiednim przygotowanym
środowisku wywołujemy solubilizacje. Ten etap również ma za zadanie pobudzenie usuwania
metabolitów oraz martwych komórek ,które są główną przyczyną występowania i aktywacji
stanu zapalnego. Ten zabieg rozprowadza również środki farmakologiczne wprowadzone
miejscową oraz przyczynia się do lepszego ukrwienia dysku. Jednym z kluczowych
elementów tego etapu jest pobudzenie pompy dysku w postaci wzburzenia podciśnienia
oraz solubilizacji.

Wpływ na proces leczenia
Jest to kolejny ważny etap po wcześniejszej dobrze przeprowadzonym pierwszym etapie,
który miał zdanie zmniejszyć obrzęk i stan zapalny. Dzięki temu etapowi, przygotowujemy się
do uruchomienia pracy pompy dysku oraz zwiększenia odżywiania się dysku i jego hydratacji.
Ten proces również uruchamia szybszy metabolizm, wymianę komórkową i syntezę kolagenu
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i elastyny we włóknach kolagenowych stanowiących ściany dysku. Zwiększenie drgania
cząsteczkowego komórek doprowadza do szybszej i bardziej efektywnej wymiany
metabolicznej oraz uruchamia procesy odżywiania się dysku.
Wtrącenie od autora. Zdrowy dysk nie odżywia się na zasadzie bezpośredniego dopływu krwi
z naczynia krwionośnego jak to jest w przypadku mięśni; dysk odżywia się na zasadzie pracy
pompy ssąco- tłoczącej i zjawisku osmozy; w przypadku zaawansowanej dyskopatii i
pogłębionej dehydratacji dysku praca tej pompy nie funkcjonuje właściwie przez co dysk traci
możliwość właściwego odżywiania się i usuwania metabolitów komórkowych co z kolei
powoduje włóknienie włókien kolagenowych i elastyny, które tracą swoją strukturę a to z
kolei prowadzi do pogłębienia się zaburzenia pracy pompy dysku i całkowicie zaburza proces
odżywiania się dysku pogłębiając dyskopatię z jednoczesnym stanem zapalnym i obrzękiem
który z kolei pobudza proces nazwany przeze mnie przerostem naczyniowo-nerwowotkankowym ponieważ nie znalazłem opisu tego procesu w dostępnych publikacjach. (jeżeli już
ktoś to opisał lub nazwał proszę o informacje na e-mail). Dokładnie do poziomu
komórkowego tłumacze ten mechanizm w swoich publikacjach: „ Etiologia dyskopatii” oraz
„Schemat Rosadzinskiego®”
Ten etap procesu przygotowuję do uruchomienia się odżywiania dysku i uruchomienia
pierwszy etap pompy ssąco - tłoczącej.

Etap 3 – celowo pominięty przedstawiony jest w książce i szkoleniach.

Etap 4
Cel
Na tym etapie uruchamiamy pracę pompy dysku wywołując podciśnienie wewnątrz dysku co
powoduje zassanie materiału z zewnętrznego środowiska, poprawę hydratacji dysku i jego
odżywienia. Dzięki wywołanemu wewnątrz podciśnieniu uruchamiamy prace pompy ssąco tłoczącej co skutkuje dostarczeniem do wewnątrz dysku płynów ustrojowych mających za
zadanie właściwą hydratacji i odżywienie dysku w tym krwi która dzięki wcześniejszym
etapom lepiej penetruje obszar. Ten etap jest możliwy dzięki wcześniej wywołanym
procesom fizjologicznym z etapu 1, 2 i 3 które dały nam środowisko w postaci usunięcia
stanu zapalnego, zmniejszenia obrzęku, przekrwienia struktur okalających dysk i wyrzutu
krwi do naczyń włosowatych oraz innych celowo pominięty. Dopiero po zorganizowaniu
takiego środowiska jest możliwe efektywne uruchomienie pracy pompy ssąco- tłoczącej
które da efekt odżywienia się dysku. Ten etap to również mechaniczne zmniejszenie
uwypukliny i przepukliny dyskowej poprzez wywołaniu silnego podciśnienia i mechanicznej
pracy pompy dysku doprowadzamy do zassania się materiału przepukliny lub też ściany
pierścienia włóknistego czyli włókien kolagenowo -elastynowych do wewnątrz dysku.
Czynnik wywołujący – terapeutyczny
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Ten proces wywołujemy za pomocą odpowiedniej farmakologii i oddziaływań kinetycznofizjologicznych , oraz czynników mechanicznych.
Dokładne przeprowadzenie procesu jest opisane częściowo w publikacji a dokładnie
przedstawione w szkoleniach prowadzonych przez firmę Medion
Wpływ na proces leczenia.
Jest to etap który jest sednem procesu leczenia dyskopatii. Dzięki inicjacji tych procesów
rozpoczyna się efekt fizjologiczny w postaci regeneracji dysku. zastosowanie czynników
mechanicznych i wywołanie podciśnienia wewnątrz dysku uruchamia pracę pompy dysku i
procesy ssąco – tłoczące dające możliwość odżywienia się pierścienia włóknistego
poprawiając strukturę elastyczną włókien kolagenowych i elastylowych. Ekstremalnie
ważnym procesem tego etapu jest faktyczne zmniejszenie ucisku na struktury nerwowe w
postaci zmniejszenia uwypukliny lub też przepukliny dyskowej. Działanie terapeutyczne
doprowadza do usunięcia przyczyny występowania dolegliwości bólowych oraz prowadzi do
elementów mających wpływ na wyleczenie dyskopatii. Podczas tego etapu dochodzi również
do hydratacji dysku zwiększenia jego wysokości poprawy funkcji amortyzujące czyli sedna
choroby jaką jest dyskopatia. Dotychczas znane światu metody leczenia nie dawały efektów
leczenia takich jak ten proces które bezpośrednio wpływają na czynniki chorobotwórcze w
sposób leczniczy w procesie chorobowym zwanym dyskopatią
Etap 5 – celowo pominięty przedstawiony jest w książce i szkoleniach.
Etap 6
Na tym etapie usuwane są powikłania w postaci zaburzeń biomechanicznych, wywołane
przez uraz kręgosłupa i dolegliwości bólowe promieniujące do kończyn lub narządów. Na tym
etapie procesu leczniczego zazwyczaj dochodzi do prawie całkowitego usunięcia dolegliwości
bólowych w obrębie kręgosłupa. Bóle, które na tym etapie mogą jeszcze występować są
związane z powikłaniami wywołanymi przez dyskopatię a dokładniej uciskiem na struktury
nerwowe które drażnią nerwy i powodują bóle promieniujące do kończyn lub narządów.
Cel
Celem tego etapu jest usunięcie powikłań dolegliwości bólowych przywrócenie właściwego
tonusu mięśniowego właściwe odżywienie mięśni struktur nerwowych poprawa
przewodnictwa nerwowego w sytuacjach jego obniżenia ze względu na długotrwały ucisk.
Czynnik wywołujący – terapeutyczny
Ten proces wywołujemy za pomocą odpowiedniej farmakologii i oddziaływań kinetycznofizjologicznych oraz czynników mechanicznych , terapii manualnej, urządzeń
fizykoterapeutycznych.
Wpływ na proces leczenia.
Częstym przypadkiem występowania są powikłania mięśniowo powięziowe oraz
neurologiczne, występujące po długotrwałym urazie kręgosłupa, w schemacie ten zakres
urazu nazywamy obwodowym objawem. W celu właściwego wykonania etapu 7, konieczne
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jest przygotowanie pacjenta do wykonywania ćwiczeń, w sytuacji kiedy pacjent odczuwa
znaczne dolegliwości lub są znacząco przykurczone grupy mięśniowe unerwiane przez dany
uciśnięty wcześniej nerw, niemożliwe jest właściwe wykonywanie ćwiczeń. Pacjent
podświadomie chroni się przed bólem lub ze względu na przykurcze przyjmuje niewłaściwe
wzorce ruchowe. W przypadkach ,kiedy mamy do czynienia z długotrwałym bezpośrednim
uciskiem na nerw, dochodzi do przykurczu nie tylko grupy mięśniowej unerwianej z danego
poziomu ale także samego nerwu ze względu na zwiększony tonus mięśniowy oraz ciągłe
występowanie napięcia nerwu a dokładniej zaburzenia w kanałach bramkowanych
napięciem.
Ten etap jak i inne etapy są obligatoryjne i koniecznie do wykonania w odpowiedniej
sekwencji w celu wyprowadzenia pacjenta z silnej przepukliny dyskowej dającej silne
długotrwałe objawy za pomocą metody nieoperacyjnej jaką jest schemat Rosadzinskiego®
Dokładne przeprowadzenie procesu jest opisane częściowo w publikacji a dokładnie
przedstawione w szkoleniach prowadzonych przez firmę Medion
Etap 7
Ostatni etap składa się z 2 składowych postępowania.
1. W przypadku dobrego efektu terapii co według przeprowadzonych badań dotyczy
99,7 % wszystkich przypadków poddanych leczeniu wykonywane jest ustawienie
posturalne i prewencja nawrotowa.
2. W przypadku 0,03 % wszystkich przypadków czyli 3 osoby na 1000 kiedy
dotychczasowe działania nie dały pozytywnego efektu terapeutycznego pacjent
kierowany jest na leczenie operacyjne; celem tego podetapu jest przygotowanie go
do właściwego przejścia leczenia operacyjnego i szybkiej rekonwalescencji po
zabiegu.
Czynnik wywołujący – terapeutyczny
Ten proces wykonywany jest w warunkach domowych. Pacjent otrzymuje zalecenia
funkcjonowania po aktywnym etapie leczenia oraz zestawy ćwiczeń do wykonywania w
warunkach domowych. Kontrola co 3 miesiące.
Dokładne przeprowadzenie procesu jest opisane częściowo w publikacji a dokładnie
przedstawione w szkoleniach prowadzonych przez firmę Medion

Żaden z etapów nie może zostać pominięty a niewłaściwe wykonanie nawet tylko jednego
może znacznie rzutować na cały proces terapii i efekt leczenia w rozliczeniu zerojedynkowym to znaczy albo pacjent zostanie wyprowadzony i będzie mógł funkcjonować bez
bólowo albo trafia na operacje.
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1. Charakterystyka jednostki terapeutycznej schemat
Rosadzińskiego® kręgosłup
Schemat Radzińskiego® to opracowana metoda leczenia bólów kręgosłupa. Schemat składa się z części
diagnostycznej, w której Pacjent jest diagnozowany zgodnie z wytycznymi schematu i dopuszczony do
leczenia oraz części terapeutycznej. W części terapeutycznej wykonywana jest sekwencja czynników
terapeutycznych, składająca się z kolejno po sobie wykonywanych wizyt w skład, których wchodzą:
czynniki farmakologiczne, terapeutyczne, mechaniczne, fizjologiczne. Wszystkie wykonywane czynniki
mają na celu uzyskanie określonej odpowiedzi organizmu mającej na celu uzyskanie określonych
wyników terapeutycznych w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz przywrócenie możliwej
maksymalnej sprawności funkcjonowania. Schemat Rosadzińskiego® oddziałuje na jednostkę
chorobową uzyskując zmiany w zakresie funkcjonowania organizmu na płaszczyznach: troficznej,
fizjologicznej, metabolicznej i inne, które według twórcy schematu są odpowiedzialne za wywołanie
jednostki chorobowej kręgosłupa; wprowadzenie tych zmian umożliwia zatrzymanie procesu
chorobotwórczego oraz cofnięcie niektórych zmian wywołujących chorobę kręgosłupa, a tym samym
dolegliwości bólowe. Celem każdego leczenia schematem Rosadzińskiego® jest uzyskanie całkowitego
stanu bez bólowego w obrębie danej jednostki chorobowej oraz stanu maksymalnej możliwej
funkcjonalności Pacjenta. To co wyróżnia schemat Rosadzińskiego® wśród innych metod leczenia jest
powtarzalność postępowania medycznego z przewidywalnym wysokim wynikiem skuteczności
leczenia; czyli Pacjent zakwalifikowany do metody leczenia ma pewność uzyskania zadowalających
wyników ze skutecznością 99,7 % w zmniejszeniu bądź całkowitym wyeliminowaniu dolegliwości
bólowych w sposób długotrwały. Schemat wyróżnia, także szeroka grupa terapeutyczna chorób
kręgosłupa, dla której jest możliwe zastosowanie leczenia; w skład grupy terapeutycznej wchodzą,
także ciężkie przypadki chorób kręgosłupa takie jak: przepukliny dysków, zaawansowane dyskopatie,
ześlizg dysku; urazy co, do których dotychczasowe leczenie nie przynosiło zamierzonych rezultatów.
Leczenie według schematu jest bez bólowe dla Pacjenta.

1.1 Charakterystyczne cechy schematu Rosadzińskiego®
- skuteczność - 99,7% we wszystkich dolegliwościach bólowych kręgosłupa zakwalifikowanych do
leczenia w zmniejszeniu bądź całkowitym wyeliminowaniu dolegliwości bólowych,
-powtarzalność – sekwencja działań medycznych mających na celu wywołanie określonej
fizjologicznej odpowiedzi organizmu prowadzącej do osiągnięcia z góry zamierzonych efektów
terapeutycznych, wpływających na wyleczenie jednostki chorobowej kręgosłupa,
- kompleksowość- mnogość zastosowanych czynników terapeutycznych wpływających na wiele
parametrów chorobotwórczych bólów kręgosłupa,
- zakres zastosowania- mała, określona liczba przeciwwskazań skutkująca możliwością zastosowania
dla dużej grupy Pacjentów cierpiących na ból kręgosłupa,
- szeroki zakres terapeutyczny w bólach kręgosłupa- możliwość zastosowania dla wielu jednostek
chorobowych wywołujących ból kręgosłupa,
-przewidywalność skuteczności leczenia – potwierdzona badaniami zastosowania schematu na grupie
ponad 1000 Pacjentów,
- komfort dla Pacjenta - schemat jest bez bólowy dla Pacjenta, a proces leczenia komfortowy,
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- czas - wyleczenie dolegliwości bólowych w czasie średnio 12-tu wizyt wykonywanych codziennie; w
przypadku Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego bardzo szybki czas leczenia
trwający średnio do 3 tygodni, aż do uzyskania zadowalających zamierzonych wyników leczenia,
pozwalających na usunięcie dolegliwość bólowych; dotychczas najszybszy sposób leczenia,
- trwałość – przy stosowaniu się Pacjenta do zaleceń znacząco zmniejszone ryzyko nawrotu
dolegliwości bólowych.

1.2 Metody terapeutyczne użyte w schemacie Rosadzińskiego® kręgosłup:
- czynniki farmakologiczne,
- terapie manualne,
- terapie troficzne,
- terapie mechaniczne,
- zabiegi fizykoterapeutyczne z użyciem aparatury medycznej,
- trakcje,
- wpływ biomechaniczny,
- wpływ psychosomatyczny,
- ćwiczenia.

1.3 Wskazania do stosowania. Zakres terapeutyczny.
- wszystkie dolegliwości bólowe kręgosłupa oprócz przeciwskazań do zastosowania umieszczonych w
dziale 1.4.

1.4 Przeciwskazania do zastosowania schematu Rasadzińskiego®:
- choroby nowotworowe - ze względu na niewystarczająca ilość badań - ograniczenia, a w stosowaniu
mające możliwy wpływ na skuteczność leczenia,
- ciąża – niepełny zakres stosowania wpływający na możliwości zmniejszenia skuteczności,
- bardzo szerokie zaburzenia biomechaniczne układu ruchu (np. amputacje, porażenia o szerokim
zakresie dysfunkcji funkcjonalnej)- ograniczenia pełnego zastosowania wpływające na skuteczność,
- silne zaburzenia natury psychologicznej uniemożliwiające właściwy kontakt z terapeutą ograniczenia pełnego zastosowania wpływające na skuteczność,
- rozrusznik serca - ograniczenia w stosowaniu mające możliwy wpływ na skuteczność leczenia,
- implanty metalowe- ograniczenia w stosowaniu mające możliwy wpływ na skuteczność leczenia,
- wysoka gorączka, silne infekcje, ostre stany zapalne skóry i tkanek – przeciwwskazanie w czasie ich
trwania,

25
schemat Rosadzińskiego®

- choroby neurodegeneracyjne oraz autoimmunologiczne mające istotny wpływ na dany uraz
kręgosłupa – ograniczona skuteczność oraz trwałość efektu terapeutycznego,
- wiek poniżej 10 roku życia.

1.5 Czas leczenia.
Średni czas leczenia bólów kręgosłupa to 12 wizyt dla wszystkich jednostek chorobowych. Schemat
został tak skonstruowany, że długość leczenia zależna jest od zaawansowania jednostki chorobowej.

1.6 Skuteczność.
Skuteczność leczenia dla wszystkich jednostek chorobowych dopuszczonych do zastosowania
schematu Radzińskiego® to 99,7 % w znaczącym zmniejszeniu bądź całkowitym usunięciu
dolegliwości bólowych.
Czas trwania efektu terapeutycznego uzależniony jest od kilku czynników takich jak:
- wiek pacjenta,
- rozległość urazu kręgosłupa i stopień zaawansowania,
- stosowanie się do zaleceń,
- wykonywanie specjalnie określonych i zaleconych ćwiczeń, które są nieodłącznym elementem
schematu Rosadzińskiego®.

1.7 Inne ważne informacje dotyczące wykonywania procedury medycznej leczenia
bólów kręgosłupa w zastosowaniu schematu Rosadzińskiego®:
- w czasie wykonywania wizyt terapeutycznych: oszczędny tryb funkcjonowania Pacjenta, unikanie
przeciążeń kręgosłupa, dźwigania ciężarów , wzmożonej aktywności, długotrwałego stania lub
siedzenia,
- w niektórych zaawansowanych przypadkach chorób kręgosłupa konieczne jest zastosowanie
odciążenia kręgosłupa po każdej wizycie terapeutycznej (po każdym zabiegu przyjęcie pozycji leżącej
przez Pacjenta na czas minimum 60 minut, w jak najszybszym czasie, nieprzekraczającym 45 minut),
- stosowanie się do zaleceń.

2. Badania skuteczności schematu Rosadzińskiego® kręgosłup.
Badania skuteczności leczenia schematu Rosadzińskiego® zostały przeprowadzone w latach 2013 do
2019 w placówkach NZOZ Medion Sp.z. o.o. Badania przeprowadzono na łącznej grupie ponad 1000
Pacjentach cierpiących na ból kręgosłupa zgłaszających się do placówki w celu leczenia. Pacjenci
zostali przebadani pod kątem możliwości dopuszczenia do leczenia oraz pod kątem ewentualnych
przeciwskazań.
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2.1 Grupa badawcza
W grupie badawczej znalazło się ponad 1000 osób zgłaszających się do placówki w celu wykonania
leczenia w zakresie bólów kręgosłupa. Najmłodszy pacjent wśród badanych osób miał 16 lat, a
najstarszy - kobieta 91 lat. U Pacjentów wykonano konsultacje oraz badania diagnostyczne, u
wszystkich stwierdzono, iż odczuwane bóle pochodzą od kręgosłupa, a następnie sprowadzono
ewentualne przeciwwskazania do wykonywania czynności medycznych, a także wpływ ewentualnych
chorób towarzyszących na odczuwanie dolegliwości. Pacjentów uprzedzono, że wyniki ich leczenia
będą stanowiły badania skuteczności prowadzonego schematu. Aby być pewnym wrażliwości danych,
od Pacjentów pobrano opłatę za leczenia zgodnie z cennikiem oraz zapewniono o 6 miesięcznej
gwarancji na leczenie pod warunkiem wykonywania zaleceń. Stan Pacjenta monitorowany był
codziennie, a testy diagnostyczne wykonywane bezpośrednio przed przystąpieniem do leczenia i
bezpośrednio po zakończonym leczeniu oraz 3 i 6 miesięcy po zakończonym leczeniu.

2.2.Kryterium przyjęcia Pacjentów do badania schematu:
Każdy z przyjętych Pacjentów musiał spełniać następujące kryteria:
- ból pochodzący od kręgosłupa w odcinku ls i/lub th i /lub c, i/lub promieniujący do kończyn , z/lub
obszarami odnerwionymi, o zmniejszonym czuciu, osłabionej sile mięśniowej,
- ból musiał mieć natężenie w skali od 1 do 10 (przynajmniej na 7) oceniany przez Pacjenta gdzie 1 to
ledwie wyczuwalny, a 10 to taki gdzie Pacjent traci przytomność z bólu,
- Pacjent musiał być zdiagnozowany lub potwierdzony diagnostycznie za pomącą badań takich jak:
MRI, TK, RTG, w innej niezależnej placówce medycznej lub przez innego niezależnego specjalistę z
innej placówki medycznej,
- do badania przyjmowany był każdy Pacjent niezależnie od rozległości urazu, także Pacjenci
skierowani na leczenie operacyjne w związku z brakiem efektów w poprzednio wykonanym leczeniu
zachowawczym,
- Pacjent zobligowany był do uczęszczania w leczeniu z częstotliwością codziennych wizyt, oprócz dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z długością harmonogramu leczenia według schematu,
- Pacjent zobligowany był do wykonywania 30 minut zadań domowych zgodnie ze schematem
leczenia,
-każdy Pacjent zobligowany był do stosowania się do zaleceń w trakcje leczenia, czyli oszczędny tryb
życia,
- każdy uczestnik po przystąpieniu do schematu musiał odstawić dotychczas stosowane leczenia,
także farmakologie oraz nie podejmować żadnych innych działa leczniczych, oprócz zastosowanych w
schemacie,
- od ostatnio podejmowanych interwencji medycznych musiało minąć minimum 7 dni,
- po zakończonym leczeniu, każdy Pacjent musiał stosować się do zaleceń i wykonywać specjalne
ćwiczenia, które są elementem schematu (30 minut, minimum 3 razy w tygodniu) oraz stosować
oszczędny tryb życia, przynajmniej przez 3 tygodnie od zakończonego leczenia,
- każdy Pacjent zobligowany był do podawania wiarygodnych informacji o swoim stanie zdrowia
zarówno podczas leczenia jak i po jego zakończeniu.
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3.0 Wypis skrócony zawierający 100 przypadków Pacjentów z grupy
badawczej poddanych leczeniu według schematu Rosadzińskiego®
Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny prawej
nieprzerwanie od 6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu na odczuwane dolegliwości.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: przepuklina dysku na poziomie L4/L5, silny ucisk na
struktury nerwowe, worek oponowy, nerwy
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny L i P od
2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia bez rezultatu
terapeutycznego
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silny ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia – okresowe zmniejszenie
dolegliwości .
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, zmiany zwyrodnieniowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia- okresowe zmniejszenie
dolegliwości
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn od 4 lat,
silna rwa kulszowa
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku na poziomie L5/S1,
przepuklina pierścienia włóknistego, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn od kilku
lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ – okresowe zmniejszenie dolegliwości
max o 30 %
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych w LS, lekkie kłucie w obrębie pośladka podczas
aktywności, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia C, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych na poziomie C5-6, ucisk na
struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, zablokowanie ruchomości rotacyjnej
C, bóle promieniujące do barku, bóle głowy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu, dolegliwości wracały po 2-3
dniach.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku L4-L5, ucisk na struktury
nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, niewielkie zmniejszenie
dolegliwości, które wracają po odstawieniu leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

29
schemat Rosadzińskiego®

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
zmiany zwyrodnieniowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 1 roku
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: przepuklina dysku, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, drętwienia dłoni,
osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku L4-L5, przepuklina dysku
z pęknięciem pierścienia włóknistego i sekwestrem, ucisk na
struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S uniemożliwiające poruszanie się możliwe tylko na silnej farmakologii,
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, niewielkie zmniejszenie
dolegliwości, które wracają po odstawieniu leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku l5/S1 ucisk na struktury
nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- bol
nieprzerwanie od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w c, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka c , bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność. Pozostały niewielkie obszary o
zmniejszonym czuciu.
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Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku l5/S1, przepuklina z
pęknięciem pierścienia włóknistego, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- bol
nieprzerwanie od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości, które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków i przepukliny
pierścienia włóknistego na poziomach L3-L4-L5, l5/S1- dehydratacja,
dyskopatia, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- ból
nieprzerwanie od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości, które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku l5/S1, przepuklina z
pęknięciem pierścienia włuknistego, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- bol
nieprzerwanie od kilku lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości, które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku L4/L5 i L5/S1, ucisk na
struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- ból
nieprzerwanie od kilku lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości, które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku l5/S1, ucisk na struktury
nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- ból
nieprzerwanie od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® ustąpienie dolegliwości bólowych o
90 %, pełna funkcjonalność bez konieczności przyjmowania leków
przeciwbólowych.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysku L4/L5, na poziomie L5/S1
masywna przepuklina dysku z pęknięciem pierścienia ucisk na
struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- ból
nieprzerwanie od roku
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości,które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® ustąpienie dolegliwości bólowych o
90 %, pełna funkcjonalność bez konieczności przyjmowania leków
przeciwbólowych.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysku l5/S1
ucisk na struktury nerwowe, przepuklina dysku
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyn- ból
nieprzerwanie od 2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, terapie manualne,
rehabilitacja NFZ, prywatnie, masaże, akupunktura, osteopatia;
niewielkie zmniejszenie dolegliwości, które wracają po odstawieniu
leków
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność bez konieczności przyjmowania
leków przeciwbólowych.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silne ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® ustąpienie dolegliwości bólowych w
90%, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dyskuL5/S1, silny
ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P od 6
miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silne ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny L od 6
miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, silne ucisk na struktury
nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S od 1 roku
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, silny ucisk na struktury
nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków, silny ucisk
na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w c, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka c , bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silne
ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
2 lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L5/S1 silny
ucisk na struktury nerwowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P 6
miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silne ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
kilku lat
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silny ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

39
schemat Rosadzińskiego®

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, uwypuklenie pierścieni
włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silny ucisk na struktury
nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, uwypuklenie pierścieni
włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silne ucisk na struktury
nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P od 6
miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny L5/S1, silne ucisk
na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silny
ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silne ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych L4/L5 oraz L5/S1, silny ucisk na
struktury nerwowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych L4 /L5 oraz L5/S1, silny ucisk na
struktury nerwowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
,zmiany zwyrodnieniowe, osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silny
ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S od 6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

43
schemat Rosadzińskiego®

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silne ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silne
ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silny ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe,
osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, uwypuklenie pierścieni
włóknistych, przepukliny dysków L5/S1, silny ucisk na struktury
nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® brak rezultatów leczenia, pacjentka
skierowana na leczenie operacyjny, stan po operacji dobry, z bolami
o natężeniu 2 w skali 10

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silny ucisk na struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków, L4/L5
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1, silny ucisk na struktury nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
roku nieprzerwanie
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny dysków L4/L5 oraz
L5/S1
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych L4/L5 oraz L5/S1
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

50
schemat Rosadzińskiego®

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, przepukliny, silny ucisk na
struktury nerwowe, zmiany zwyrodnieniowe, osteofity
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
6 miesięcy
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, L5/S1
Objawy: bardzo silne bóle w L/S
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków , drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, uwypuklenie pierścieni
włóknistych, przepukliny dysków L4/L5, silne ucisk na struktury
nerwowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny L od 6
miesięcy nieprzerwanie
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.

Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, uwypuklenie pierścieni
włóknistych, ześlizg dysku L5/S1, silny ucisk na struktury nerwowe,
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P i L od
roku nieprzerwanie
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
Diagnoza: dyskopatia, dehydratacja dysków, uwypuklenie pierścieni
włóknistych, przepukliny dysków L4/L5, silny ucisk na struktury
nerwowe
Objawy: bardzo silne bóle w L/S promieniujące do kończyny P
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja. Bez
wpływu terapeutycznego.
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
Diagnoza: wielopoziomowa dyskopatia, dehydratacja dysków,
uwypuklenie pierścieni włóknistych, ucisk na struktury nerwowe,
przepuklina dysku pęknięciem pierścienia włóknistego
Objawy: bardzo silne bóle w C, bardzo silne bóle głowy, zawroty
głowy, spięcie całego obszaru odcinka C, bóle promieniujące do
barków, drętwienia dłoni, osłabienie siły mięśniowej kończyn
górnych- stan od 2 lat, odnerwienie w obrębie dłoni
Dotychczasowe leczenie: farmakologia, prywatna rehabilitacja,
masaże, rehabilitacja NFZ. Bez rezultatu
Po zastosowaniu schematu R® całkowite ustąpienie dolegliwości
bólowych, pełna funkcjonalność.
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4.0 Wyniki badań
4.1 Grupa badawcza
W leczeniu bólów kręgosłupa najbardziej miarodajnym sposobem mierzenia skuteczności leczenia danej
metody jest skala odczuwanego bólu przez Pacjenta oraz jego funkcjonalność, ponieważ u danego pacjenta
może występować kilka jednostek chorobowych w obrębie tego samego odcinka kręgosłupa, dających
jednocześnie dolegliwości bóle. Ponadto z wiekiem stan kręgosłupa zmienia się w kierunku zmian
chorobowych. W zdecydowanej większości osób w zaawansowanym wieku, występują mniej lub bardziej
zaawansowane jednostki chorobowe w liczbie mnogiej, dające mniejsze lub większe dolegliwości bólowe
dlatego, aby ocenić skuteczność leczenia należy posłużyć się skalą odczuwania bólu uniemożliwiającego
wykonywanie określonych czynności lub funkcji oraz zadowoleniem Pacjenta z wykonanego leczenie, na które
ma wpływ właśnie odczuwany ból, funkcjonalność oraz takie parametry jak czas leczenia, pewność efektu,
komfort leczenia, trwałość efektu. Posługując się najważniejszym z parametrów skuteczności leczenia bólów
kręgosłupa w grupie badawczej uzyskano skuteczność 99,7 % w zmniejszeniu bądź całkowitym wyeliminowaniu
dolegliwości bólowych wśród pacjentów poddanych leczeniu schematem Rosadzińskiego®. Skuteczność
mierzona w skali odczuwanego bólu przez Pacjentów. Przed przystąpieniem do leczenia pacjent musiał określić
stopień odczuwanego bólu w skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza ból lekko odczuwalny, a dziesięć ból bardzo silny,
„mdlejący”. Jednym z kryteriów przystąpienia do badandczuwany na poziomie minimum 7. Po zakończonym
leczeniu tylko u 0,3 % pacjentów nie nastąpiła poprawa w odczuwaniu dolegliwości bólowych, u 1,7 %
pacjentów pozostało 30 % z odczuwanego wcześniej bólu; u 3,3% pozostało 20 % z odczuwanego wcześniej
bólu; u 3,7 % pacjentów pozostało 10 % z odczuwanego wcześniej bólu; Podsumowując u 91% Pacjentów
nastąpiło całkowite ustąpienie odczuwania dolegliwości bólowych, co jest wartością bardzo wysoką biorąc
pod uwagę fakt, iż kryterium przyjęcia do badania był ból o charakterze silnym. Zastosowanie schematu
Rosadzińskiego® doprowadziło do uzyskania stanu satysfakcjonującego dla pacjenta u 99,7% osób; z
początkowego stanu o charakterze bardzo zaawansowanej jednostki chorobowej kręgosłupa co jest wynikiem
najlepszym na świecie z dostępnych obecnie przebadanych pod względem skuteczności metod leczenia bólów
kręgosłupa.
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4.2 Wyniki badan

Pacjenci z bólem kręgosłupa leczeni schematem Rosadzińskiego®.
( ocena skuteczności dokonana poprzez ocenę Pacjenta w
zakresie odczuwnania dolegliwości bólowych w skali od 1 do 10 w
odniesieniu do stanu bezpośrednio przed leczeniem)
100
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Pacjenci z bólem kręgosłupa leczeni
schematem Rosadzińskiego® ( ocena
skuteczności dokonana poprzez ocenę
Pacjenta w zakresie odczuwnania
dolegliwości bólowych w skali od 1 do
10 w odniesieniu do stanu
bezpośrednio przed leczeniem)

1. stan
całkowicie
bezbólowy

2.10 %
pozostałych
dolegliwości
bólowych

3. 20 %
pozostałych
dolegliwości
bólowych

4. 30%
pozostałych
dolegliwości
bólowych

5. brak
rezulatatów w
zmnejszeniu
dolegliwości
bólowych

91

3,7

3,3

1,7

0,3

1. stan całkowicie bezbólowy
2.10 % pozostałych dolegliwości bólowych
3. 20 % pozostałych dolegliwości bólowych
4. 30% pozostałych dolegliwości bólowych
5. brak rezulatatów w zmnejszeniu dolegliwości bólowych

Na tym wykresie przedstawiono ilość osób, u których uzyskano wynik satysfakcjonujący dla Pacjenta biorących
udział w padaniu pod względem bólowym, u których występował zaawansowany uraz kręgosłupa dający
dolegliwości bólowe o charakterze silnego bólu.
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Ocena skuteczności leczenia schematem
Rosadzińskiego® pod względem odczuwanego bólu…

ilość osób oceniających leczenie za udane pod względem zmniejszania
dolegliwości bólowych
ilość osób oceniających leczenie za nieudane pod względem
odczuwanych dolegliwości bólowych

Ocena skuteczności leczenia bólów kręgosłupa u Pacjentów leczonych schematem Rosadzińskiego®
oceniona przez Pacjentów biorących udział w badaniu. 997 pacjentów z 1000 osób biorących udział w
badaniu ocenia, że ich leczenie było skuteczne pod względem odczuwanego przez nich bólu; tylko 3
ze wszystkich leczonych Pacjentów ocenia, że leczenie w ich przypadku nie przyniosło żadnego efektu
i ich stan bólowy się nie poprawił, tym samym twierdząc, że nie są usatysfakcjonowani z leczenia. Ci
Pacjenci zgodnie ze schematem zostali skierowani na leczenie operacyjne. 997 osób ocenia leczenie
za skuteczne pod względem odczuwanych dolegliwości, które zmniejszyły się do stopnia całkowicie
bez bólowego lub bólu o niskim natężeniu umożliwiającym normalne funkcjonowanie bez
konieczności przyjmowania leków przeciwbólowych.
Kolejnym testem skuteczności leczenia opisywanym schematem był test funkcjonalności motorycznej
oraz odczuwanych dolegliwości podczas poszczególnych zakresów ruchu i czynności; test nazwano
testem skuteczności leczenia bólów kręgosłupa Rosadzińskiego. Test składał się z takich elementów
jak:
1. możliwość wykonania skłonu, stojąc z wyprostowanymi kończynami dolnymi dotykając
palcami od rąk, przynajmniej do stawów skokowych, (tak / nie; jeżeli tak, siła bólu w skali od
0-10 w momencie wykonywania ćwiczenia),
2. możliwość wykonania skłonu siedząc z wyprostowanymi kończynami dolnymi, dotykając
palcami od rąk, minimum do stawów skokowych, (tak / nie; jeżeli tak, siła bólu w skali od 010),
3. możliwość wykonania przeprostu tułowia leżąc na brzuchu, (tak / nie; jeżeli tak, siła bólu w
skali od 0-10),
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4. możliwość stania na jednej nodze w czasie 30 sekund (tak / nie; jeżeli tak, siła bólu w skali od
0-10),
5. możliwość wykonania 10-cio minutowego marszu (tak / nie; jeżeli tak, siła bólu w skali od 010),
6. możliwość wykonania 15-to minutowej pozycji siedzącej (tak / nie; jeżeli tak, siła bólu w skali
od 0-10),
7. czas odczuwania i siła natężenia dolegliwości bólowych w ciągu dnia, podczas normalnej
aktywności dzienne (średnia siła bólu w skali od 0 – 10 oraz czas w godzinach).

Skuteczność leczenia schematem Rosadzińskiego pod
względem funkcjonalnym
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Skuteczność lecznenia schematem Rosadzińskiego pod
względem odczuwanych dolegliwości podczas standardowej
aktywności dziennej

ilość osób, która odczuwała dolegliwości bólowe o sile 3 w
skali 10 po leczeniu

17

ilość osób, która odczuwała dolegliwości bólowe o sile 2 w
skali 10 po leczeniu

33

ilość osób, która odczuwała dolegliwości bólowe o sile 1 w
skali 10 po leczeniu

37

ilość osób, która odczuwała dolegliwości bólowe, podczas
dziennej aktywności po leczenieu

ilość osób, która odczuwała dolegliwości bólowe większe
niż 7 w skali 10, podczas dziennej aktywności przed
leczeniem

90

1000

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że przed przystąpieniem do leczenia 1000 badanych osób
odczuwała silne dolegliwości bólowe o natężeniu 7 w skali do 10, podczas standardowej aktywności
dziennej. Leczenie Schematem Rosadzińskiego® przyczyniło się do zredukowania dolegliwości
bólowych u 997 osób, co stanowi skuteczność leczenia rzędu 99,7 %. Tylko u 3 osób nie udało się
osiągnąć zadowalających efektu i te osoby zostały skierowane na leczenie operacyjne. U 17 osób bóle
zmniejszyły się do stopnia umiarkowanego, co Pacjenci ocenili jako zadowalające wyniki leczenia. U
33 osób spośród tysiąca podanych, bóle zmniejszyły się do poziomu poniżej 2 w skali 10, ocenianych
jako niewielkie dolegliwości bólowe. U 90 osób z tysiąca bóle zmniejszyły się do poziomu 1 w skali 10,
określane jako delikatne dolegliwości (dyskomfort), co zostało ocenione przez Pacjentów jako bardzo
dobre efekty leczenia. U 823 pacjentów na 1000 udało się osiągnąć całkowicie bez bólowy stan co
zostało ocenione przez pacjentów jako fenomenalne wyniki leczenia.
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Pacjenci cierpiący na ból kręgosłupa, którzy zostali zakwalifikowani do badania schematu i leczenia
korzystali wcześniej z innych metod leczenia bólów kręgosłupa takich jak: farmakologia , rehabilitacja
na NFZ i prywatnie, terapie manualne, masaże, akupunktura, osteopatia, joga, medytacja. Poniższy
wykres przedstawia skuteczność leczenia wymienionymi metodami na pacjentów zakwalifikowanych
do projektu badawczego czyli cierpiących na ból kręgosłupa o charakterze silnym, w skali 10 o
stopniu >7, nieprzerwanym.

Skuteczność metod leczenia bólu kręgosłupa, które były
wykonywane u Pacjentów przed przystąpieniem do leczenia
914
schematem Rosadzińskiego.
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ilość osób korzystających z metody
leczenia

914

271

332

385

137

27

ilość osób, u których nastąpiło
zmniejszenie dolegliwości bólowych z
rezultatem długotrwałym > 4 tygodnie

214

46

63

27

16

2

ilość osób, u których wpływ był
krótkoterminowy albo bez wpływu na
dolegliwości bólowe lub zwiększenie
dolegliwości bólowych

677

225

269

358

121

25

ilość osób korzystających z metody leczenia
ilość osób, u których nastąpiło zmniejszenie dolegliwości bólowych z rezultatem długotrwałym > 4
tygodnie
ilość osób, u których wpływ był krótkoterminowy albo bez wpływu na dolegliwości bólowe lub
zwiększenie dolegliwości bólowych
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Powyższy wykres pokazuje, że schemat Rosadzińskiego® jest najskuteczniejszą i jedyną pod
względem kompleksowości, metodą leczenia bólów kręgosłupa, dającą długotrwały efekt
terapeutyczny .

Ilość osób skierowanych na leczenie operacyjne ze względu na
niezadowalające efekty leczenie metod wcześniej
stosowanych przez Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia
schematem Rosadzińskiego
0 0
267

1000

ilość osób biorących udział w badaniu i leczeniu schematem Rosadzińskiego®
osoby, które w dniu rozpoczęcia leczenia schematem Rosadzińskiego® były skierowane na leczenie
operacyjne ze względu na niezadowalające efetky leczenia stosowanych wcześniej metod.

267 osób, które trafiły do badania skuteczności schematu Rosadzińskiego® było przed przystąpieniem
do leczenia zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego ze względu na stan zdrowia i silne
dolegliwości bólowe oraz brak efektu w leczeniu dotychczas stosowanych metod „tradycyjnych”.
Dzięki wykonaniu leczenia schematem Rosadzińskiego® tylko 3 osoby spośród 267 skierowanych
musiały skorzystać z leczenia operacyjnego, natomiast, aż 263 osoby udało się wyleczyć metodą
nieoperacyjną, pomimo braku efektów leczenia wcześniej zastosowanych metod „tradycyjnych”.
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Ilość osób skierowanych na operację ze względu na
niewystarczające efekty leczenia innymi metodami
nieoperacyjnymi przed przystąpieniem do leczenia schematem
Rosadzińskiego
30

264

ilość osób skutecznie wyleczonych metodą Rosadzińskiego®, spośród osób skierowanych na operację
ilość osób, które musiały skorzystać z leczenia operacyjnego ze względu na niewystarczające efekty
leczenia schematem Rosadzińskiego® oraz innymi metodami nieoperacyjnymi

Ilość osób skierowanych na operację
1,20

98,8

skuteczność osób wyleczonych metodą Rosadzińskiego
procent osób niewyleczonych metodą Rosadzińskiego
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4.3 Podsumowanie
Powyższe dane potwierdzają bardzo wysoką skuteczność leczenia bólów kręgosłupa oraz bardzo
wysoką poprawę bez bólowego funkcjonowania, co stawia narzędzie leczenia schematem
Rosasdzińskiego® jako najbardziej skuteczną z dotychczas przebadanych metod.
Na naszej stronie oraz mediach społecznościowych prezentujemy wyniki badań obrazowych
pacjentów leczonych schematem Rosadzinskiego® u których doszło do zmniejszenia przepukliny
dyskowej a dokładnie prezentujemy zdjęcia przed leczeniem i po leczeniu gdzie widać zmniejszenie
przepukliny dyskowej oraz poprawę funkcji i właściwości dysku. Taki efekt terapeutyczny był uważany
za niemożliwy bez interwencji chirurgicznej. Prezentujemy tylko niektóre z przypadków ponieważ
badania częstotliwości występowania oraz jakości tego efektu terapeutycznego w dalszym ciągu
trwają, zaprezentujemy wyniki jeżeli będziemy mieli jasność co do przebiegu procesu oraz
odpowiednią bazę wyników co pozwoli stworzyć odpowiednią statystykę. Efekt jest ciężki do
uchwycenia statystycznie ponieważ występuje wiele zmiennych wpływających na dysk, związanych z
funkcjonowaniem pacjenta i wymaga to szerszych i dokładniejszych badań w warunkach
stacjonarnych. Niemniej jednak taki efekt jest zdecydowanie zauważalny z częstotliwością częstego
efektu terapeutycznego w różnym stopniu zaawansowania.

Podczas pracy nad schematem wykonaliśmy cvały czereg badań które pozwoliły nam lepiej
zrozumieć procesy zachodzące podcza stanu chorobowego kręgosłupa a także wpływu czynników
medycznych na organizm między innymi:
- badania hormonalne
- badania krwi
- badania przewodnictwa nerwowego
-badania tonusu mięśniowego
-badania statycznego napięcia mięśniowego
- badania aktywności troficznej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
- badania MRI z czynnikiem kontrastowym
- badania RTG
- badania Dopplerem
- badania ukrwienia
- badania troficzne
- badania hydratacji dysku
- badania wpływu ćwiczeń na aktywacje mięśni stabilizacyjnych
- badania odruchów bezwarunkowych
- badania odruchów korzeniowych
- badania układu odpowiedzialnego za napięcie mięśniowe
- i inne
Niektóre z tych badań będą publikowane w postaci artykułów naukowych po zakończeniu prac
badawczych.
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KOMPLEKSOWE LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA
POMORSKI REHABILITANT
NZOZ MEDION SP. Z O.O.
WWW.POMORSKIREHABILITANT.PL
MAIL: REJESTRACJA@POMORSKIREHABILITANT.PL
mail dla pytań naukowych: badania@pomorskirehabilitant.pl
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