
Czym jest osteopatia? 
Osteopatia jako systemem terapeutycznym, powstała w Stanach Zjednoczonych 
pod koniec dziewiętnastego wieku. Szybko zyskała popularność nie tylko w USA ale 
i w wielu krajach Europy Zachodniej. Również w Polsce ta forma terapii staje się 
coraz popularniejsza. Osteopaci różnią się od fizjoterapeutów bardziej 
zaawansowanym wykształceniem medycznym i szerszym spojrzeniem na patologie 
układu ruchowego. 
Czym osteopatia różni się od tradycyjnej medycyny i fizjoterapii? 
-Fundamentem medycyny osteopatycznej są cztery podstawowe założenia: 
Ludzkie ciało stanowi jedną całość. Osteopatia opiera się przede wszystkim na 
holistycznym przekonaniu, że organizm człowieka jest całością, a nie sumą 
niezależnych od siebie narządów. Choroba dotycząca jednego organu wpływa na 
cały organizm. Zatem "kawałkowanie" pacjenta i wąskie specjalizacje w leczeniu to 
droga kończąca się często ślepym zaułkiem 
-Organizm posiada naturalne zdolności do samo leczenia. 
-Wszystkie procesy i struktury w naszym ciele, wpływają na siebie nawzajem. 
-Celem procesu leczniczego nie jest choroba sama w sobie ale człowiek. 
 

W osteopatii wychodzi się poza tradycyjny schemat diagnozowania, próbując 

patrzeć na problem bardziej całościowo. Kluczem do zrozumienia dolegliwości 

pacjenta jest spojrzenia poza symptomy choroby. Aby odnaleźć rzeczywistą 

przyczynę schorzenia, należy przeanalizować pracę całego organizmu. Nie można 

również pominąć takich czynników jak styl życia, nawyki żywieniowe czy emocje. 

To właśnie dzięki holistycznemu podejściu do pacjenta terapia osteopatyczna jest 

tak skuteczna.. Zamiast koncentrować się na wyizolowanych objawach, powinno się 

brać pod uwagę całą kondycję człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 

układu nerwowego, ponieważ jesteśmy jednością psychofizyczną. 
 
Osteopatia nie jest magią, ale nauką opartą na racjonalnych zasadach. Osteopaci 
działają w obszarze medycyny klasycznej, wykorzystują jej osiągnięcia i ściśle 
współpracują z lekarzami różnych specjalności. Nie są konkurencją, ale 
uzupełnieniem tradycyjnej fizjoterapii. 
 
Osteopaci dysponują wiedzą z anatomii, fizjologii, biomechaniki, neurologii itp. 
analizują objawy i kojarzą fakty, by rozpoznać przyczynę choroby. Na etapie samej 
terapii używają różnych technik manualnych, które mają na celu pobudzenie 
organizmu do samoleczenia. Dokonuje się tego np. przez rozciągnięcie tkanek, 
zlikwidowanie napięć, lepsze ukrwienie chorego miejsca. Osteopatia jest zatem 
medycyną manualną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dlapacjentow.poradnikzdrowie.pl/
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4366&w=cz%C4%99sto&s=1011
http://centrumosteopatii.pl/osteopatia
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4366&w=nerwowego&s=1011


 
 

 
 
 
STANISŁAW FOLTZER OSTEOPATA D.O. 

Jako dyplomowany osteopata proponuję:  
-konsultacje prywatne domowe 
-konsultacje dla szpitali, firm, zespołów tanecznych/muzycznych /sportowych 
-prowadzenie staży/ szkoleń / konferencji na temat praktyki osteopatycznej  
 
Szeroki zakres praktyk. Prowadzę konsultacje: 
- dla dorosłych: z bólami kręgosłupa, stawów, mięśni, systemu trawiennego, z problemami 
krążeniowymi, dla kobiet w ciąży 
- dla dzieci: w ramach terapii pediatrycznej 
- prywatna praktyka we Francji 
 
Usługi na wysokim i wyjątkowym poziomie. Dyplom i doświadczenie: 
- Państwowy Dyplom Osteopaty (6 lat studiów) w Collegium Osteopatii w Marsylii (Francja)  
- liczne praktyki międzynarodowe: kluby sportowe (m.in. Provence Rugby Aix), oddziały szpitali w 
Marsylii (pediatria, chirurgia, choroby wewnętrzne), domy opieki dla seniorów, praca z 
muzykami/tancerzami  
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailem lub telefonicznie.  
 
0033640393791 lub 12 422 25 49   
 
mail stan.foltzer@sfr.fr 
 
Zapraszam serdecznie! 
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