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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® oddziaływuje na jednostkę 
chorobową uzyskując zmiany w zakresie funkcjonowania organizmu na płaszczyznach: troficznej, 
fizjologicznej, metabolicznej, biomechanicznej, 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 bezbólowego 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 bezbólowe 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 bezbólowy 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, 

- choroby neurodegeneracyjne oraz autoimmunologiczne mające istotny wpływ na dany uraz 
kręgosłupa – ograniczona skuteczność oraz trwałość efektu terapeutycznego, 

3 www.pomorskirehabilitant.pl



 
www.pomorskirehabilitant.pl 

4 
 

- 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, 

- choroby neurodegeneracyjne oraz autoimmunologiczne mające istotny wpływ na dany uraz 
kręgosłupa – ograniczona skuteczność oraz trwałość efektu terapeutycznego, 

4www.pomorskirehabilitant.pl



 
www.pomorskirehabilitant.pl 

5 
 

- 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.  
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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. 

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, 
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- 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 zakończeni 
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3.0  Wypis skrócony zawierający 100 przykładowych 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. 
 

9 www.pomorskirehabilitant.pl



 
www.pomorskirehabilitant.pl 

9 
 

 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. 
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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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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 badania był ból odczuwany 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 

 

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.   

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
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)

91 3,7 3,3 1,7 0,3
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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
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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 badania był ból odczuwany 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 

 

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.   

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
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)

91 3,7 3,3 1,7 0,3
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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
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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 
bezbólowego 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 0-
10), 

3. możliwość wykonania przeprostu tułowia leżąc na brzuchu, (tak / nie;  jeżeli tak, siła bólu w 
skali od 0-10), 

Ocena skuteczności leczenia schematem
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200

400

600

800

1000
997

3

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

 
www.pomorskirehabilitant.pl 

36 
 

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 0-
10), 

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). 
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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 
bezbólowego 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 0-
10), 

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 0-
10), 

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). 
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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.  
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Skuteczność metod leczenia bólu kręgosłupa, które były 
wykonywane u Pacjentów przed przystąpieniem do leczenia 

schematem Rosadzińskiego. 
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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.  
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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 .  

 
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”.  

1000

267

Ilość osób skierowanych na leczenie operacyjne ze względu na 
niezadowalające efekty leczenie metod wcześniej 

stosowanych przez Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia 
schematem Rosadzińskiego

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.
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4.3 Podsumowanie 
Powyższe dane potwierdzają bardzo wysoką skuteczność leczenia bólów kregosłupa oraz bardzo 
wysoką poprawę bezbólowego funkcjonowania, co stawia narzędzie leczenia schematem 
Rosasdzińskiego®  jako najbardziej skuteczną z dotychczas przebadanych metod. 
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leczenia schematem Rosadzińskiego® oraz innymi metodami nieoperacyjnymi
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skuteczność osób wyleczonych metodą Rosadzińskiego
procent osób niewyleczonych metodą Rosadzińskiego
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