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nia wi dze nia, choć są one tak spek ta ku lar ne, bo czę sto
wią że się to z za nie wi dze niem na jed no oko, że pa cjen ci
tra fia ją w pierw szej li nii do oku li stów. Nie po ko ją ce bę dą
za wro ty gło wy, na wra ca ją ce drę twie nia koń czyn. Dla
pa cjen tów my lą ce jest to, że te go ty pu ob ja wy utrzy mu ją
się przez pe wien (róż nie dłu gi czas) i ustę pu ją. Wte dy
my śli my, że coś się dzia ło, ale tak na praw dę sko ro usta ło
to nic po waż ne go. Nic bar dziej myl ne go. To wła śnie
mo że być po czą tek stward nie nia roz sia ne go. 

Ja ki jest prze bieg tej cho ro by?
Są róż ne po sta ci tej cho ro by. Zde cy do wa nie naj częst -
sza to po stać rzu to wo -re mi syj na, w któ rej po okre sach
po gor sze nia (rzu ty) do cho dzi do po pra wy neu ro lo -
gicz nej pod wpły wem le cze nia ste ry da mi. W kon se -
kwen cji rzu tów w ośrod ko wym ukła dzie ner wo wym
do cho dzi do po wsta nia ognisk, któ re są nie od wra cal -
ne. Im dłuż szy prze bieg cho ro by tym rzu ty sta ją się
mniej ewi dent ne, a po wie lu la tach cho ro ba prze cho -
dzi w po stać po stę pu ją cą. Zde cy do wa nie gor sze ro ko -
wa nie jest w przy pad ku po sta ci pier wot nie
po stę pu ją cej, czy li ta kiej w któ rej od po cząt ku nie ob -
ser wu je się rzu tów tyl ko stop nio we po gar sza nie spraw -
no ści.

Czy idzie tę cho ro bę za trzy mać?
W tej chwi li ta kie go pa na ceum na stward nie nie roz sia ne
nie ma, na to miast od wie lu lat po ja wia się na ryn ku co -
raz wię cej le ków, któ re wpły wa ją na układ im mu no lo -
gicz ny. Ich za da niem jest ta ka mo dy fi ka cja ukła du
im mu no lo gicz ne go, aby nie do cho dzi ło do nie pra wi dło -
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neu ro lo gicz ny Nie pu blicz ny Za kład Opie ki
Zdro wot nej Ośro dek Ba dań Kli nicz nych
w Ple wi skach za ło ży ła w 2011 ro ku dr Han ka

Hert ma now ska. I choć od dwóch lat nie ma jej wśród
nas, przy drzwiach do ga bi ne tu wciąż wi si ta blicz ka
z jej na zwi skiem. – Czu je my jak by wciąż tu by ła – mó -
wią pra cow ni cy. To ona prze ko ny wa ła pa cjen tów z SM,
że by cie szy li się ży ciem każ de go dnia i ni gdy się nie
pod da wa li. By ła wy bit nym au to ry te tem w śro do wi sku
le kar skim i nie zwy kłą oso bą, dla któ rej pa cjent był
przede wszyst kim czło wie kiem. Dziś
kli ni ką kie ru je jej syn – Wi to sław Cie -
ślak, któ ry sku pia wo kół sie bie fan ta -
stycz nych le ka rzy, kon ty nu ują cych
fi lo zo fię dr Hert ma now skiej. Jed nym
z nich jest dr Ju sty na Hry nie wicz, spe -
cja li sta neu ro log, któ ra co dzien nie
pod po wia da jak żyć, ota cza opie ką
i pro wa dzi pa cjen tów z SM. 

Ko go Pa ni le czy?
Le czy my ge ne ral nie pa cjen tów neu ro lo gicz nych z roz -
ma ity mi pro ble ma mi, ale zde cy do wa na więk szość to
są pa cjen ci ze stward nie niem roz sia nym. 

Na czym po le ga SM?
Jest to cho ro ba o pod ło żu au to im mu no lo gicz nym, do -
ty ka ją ca ośrod ko wy układ ner wo wy. W jej prze bie gu
do cho dzi do nie pra wi dło wej od po wie dzi im mu no lo -
gicz nej skie ro wa nej prze ciw ko ko mór kom wła snym,
w tym przy pad ku osłon ce mie li no wej ner wów. W kon -

se kwen cji do cho dzi do sta nu za pal ne go, któ ry uszka -
dza tę mie li nę. Uszko dzo ne ob sza ry nie funk cjo nu ją
pra wi dło wo i da ją kon kret ne ob ja wy neu ro lo gicz ne.
Ich spek trum jest ogrom ne, w za leż no ści od lo ka li za cji
i wiel ko ści ognisk. Mo gą być zlo ka li zo wa ne w róż nych
ob sza rach ośrod ko we go ukła du ner wo we go: w struk -
tu rach mó zgo wia lub po szcze gól nych od cin kach rdze -
nia krę go we go. Czę sto pierw szy mi ob ja wa mi SM są:
za bu rze nia wi dze nia zwią za ne z po za gał ko wym za pa -
le niem ner wu wzro ko we go, mo gą też być roz ma ite ob -

ja wy czu cio we, za bu rze nia
rów no wa gi, za wro ty gło wy, osła bie nie
koń czyn, trud no ści w cho dze niu. By -
wa, że ob ja wy te są tak nie spe cy ficz ne,
że upły wa du żo cza su od ich wy stą pie -
nia do mo men tu po sta wie nia osta -
tecz nej dia gno zy.

Skąd to się bie rze?
Przy czy na nie jest do koń ca po zna na.
W przy pad ku stward nie nia roz sia ne go

ma my do czy nie nia z nie pra wi dło wą ak tyw no ścią
ukła du im mu no lo gicz ne go, któ ry kie ru je swo ją od po -
wiedź prze ciw ko ko mór kom wła snym, a w tym kon -
kret nym przy pad ku prze ciw ko ko mór kom ner wo wym.
Nie rzad ko spo ty ka my ge ne tycz nie uwa run ko wa ną
skłon ność ukła du im mu no lo gicz ne go do ta kiej nie pra -
wi dło wej ak tyw no ści. Czę sto wy stę pu ją u tych pa cjen -
tów i w ich ro dzi nach in ne cho ro by z ga tun ku
au to agre sji, ta kie jak łusz czy ca, cho ro ba Ha shi mo to,
cho ro ba Gra ves -Ba se do wa, cu krzy ca ty pu I, RZS, cho -
ro ba Croh na.

Najczęściej dotyka młodych ludzi. Przychodzi niespodziewanie i nie ma swoistych
objawów. Diagnozę można postawić po szczegółowych badaniach i wizycie

u neurologa. I choć do niedawna kojarzyła się z wózkiem inwalidzkim to dziś wcale nie
tak wygląda finał tej choroby. – Stwardnienie rozsiane to nie koniec świata, chorując
można żyć normalnie – przekonuje dr Justyna Hryniewicz z Neurologicznego NZOZ

Centrum Leczenia SM im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach. 

rozMawia: joanna Małecka |   zdjęcia: Marek kaMińSki

Żyję z SM

DOK tOR HAN KA HERt MA NOW SKA 

W 1992 roku była współzałożycielką
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego Oddział w Poznaniu
oraz członkiem Doradczej Komisji
Medycznej Rady Głównej PTSR
w Warszawie. Z Jej inicjatywy

powstała pierwsza w Poznaniu
i pierwsza w Polsce poradnia SM.

Od 1981 do 2009 roku pełniła funkcję
ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu. Poza
tym utworzyła w Michorzewie w 1998 roku Ośrodek
Rehabilitacyjny dla osób z SM oraz będących po udarze. W 1985
roku rozpoczęła wraz zespołem program kompleksowej,
monitorowanej opieki osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Na oddziale neurologicznym prowadziła go do 2006 roku,
a następnie kontynuowała tę misję w prywatnym gabinecie, aż
w w 2011 roku otworzyła Neurologiczny Niepubliczny ZOZ
Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych w Plewiskach. 
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Tak naprawdę 
jesT To choroba
o sTu Twarzach

W któ rym mo men cie trze ba udać się do le ka rza?
Trud no po wie dzieć kon kret nie pa cjen to wi, któ re ob ja -
wy moż ne uznać za bła he i nic nie zna czą ce, bo każ dy
pa cjent bar dzo su biek tyw nie od czu wa swo je do le gli wo -
ści, na to miast ge ne ral nie wy zna ję ta ką za sa dę, że le piej
trzy ra zy nie po trzeb nie zgło sić się do le ka rza niż raz
za ma ło. Szcze gól nie alar mu ją cym ob ja wem są za bu rze -



pa mię ci dr Hert ma now ska za wsze mó wi ła pa cjen tom, że
trze ba wie dzieć, że cho ro ba jest, ale żyć jak by jej nie by ło.
Trud no traf niej to ująć. Trze ba mieć świa do mość pew -
nych ogra ni czeń i na pew ne rze czy po pro stu uwa żać. Nie
moż na jed nak bu dzić się co ra no z my ślą: mam SM.

Ja kieś szcze gól ne ob ostrze nia?
Wy zna ję za sa dę, że ży cie zdro wo roz sąd ko wo przy no si
naj lep sze efek ty. Wy star czy pra wi dło wo się od ży wiać
i dbać o ak tyw ność fi zycz ną. Pa cjen tom ra dzi my też uni -
kać wy so kich tem pe ra tur.

Mia ła Pa ni stycz ność z pa cjen tem, któ ry po po -
sta wie niu dia gno zy stwier dził: je stem zdro wy, nie
bę dę się le czył?
Nie raz mia łam do czy nie nia z ta ki mi oso ba mi. Ge ne -
ral nie po cząt ko wo re ak cja jest ta ka, jak by pa cjent był
ob ra żo ny na dia gno zę. Do sko na le to ro zu miem, bo
czę sto po trze ba cza su, że by zro zu mieć, za ak cep to wać
i przy jąć fakt. Nie rzad ko trze ba skon sul to wać wy ni ki
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z kil ko ma le ka rza mi. Do nas tra fia ją ra czej pa cjen ci,
któ rzy już za ak cep to wa li dia gno zę i świa do mie szu ka ją
po mo cy, moż li wo ści le cze nia.

W ja kim wie ku naj czę ściej dia gno zu je się SM?
To są lu dzie mło dzi. Naj czę ściej roz po zna je się się SM
u osób po mię dzy 20, a 40 ro kiem ży cia.

Co zro bić, że by nie cho ro wać?
Nie ste ty nic nie moż na zro bić. To tak jak z ka ta rem,
przed któ rym nie mo że my się uchro nić. 

Czy to jest dro gie le cze nie?
Gdy by śmy chcie li wy ce nić koszt sa me go pre pa ra tu to
tak, na wet po wie dzia ła bym, że bar dzo dro gie. Na to miast
u nas w Ośrod ku pro wa dzi my ba da nia kli nicz ne, w ra -
mach któ rych pa cjen ci ma ją po da wa ne le ki, wła śnie
z za kre su tych im mu no mo du lu ją cych i dla nich le cze nie
jest bez płat ne. Wią że się z tym bar dzo pre cy zyj ny nad zór
nad pa cjen tem, wy ni ka ją cy z ba dań kon tro l nych neu ro -
lo gicz nych i ogól no le kar skich. Na si pa cjen ci ob ję ci są
szcze gó ło wą opie ką, a nie ode sła ni z re cep tą do do mu.
Za wsze mo gą tu przy je chać, za dzwo nić je śli coś się dzie -
je, a my chęt nie udzie li my po mo cy. 

Dla cze go Pa ni wy bra ła aku rat to miej sce?
Ko cham neu ro lo gię i swo im en tu zja zmem za ra zi ła mnie
ś.p. pa ni dok tor Hert ma now ska, jej od da nie dla pa cjen -
tów, od da nie pra cy, jej wia ra w moż li wo ści po mo cy pa -
cjen to wi, ho li stycz ne spoj rze nie, a na wet swe go ro dza ju
psy cho te ra pia. Uświa da mia nie pa cjen ta, że mo że nor -
mal nie żyć. Pra co wa łam w róż nych miej scach, rów nież
ta kich, gdzie le czy się w ra mach świad czeń NFZ. Pa -
cjen tów czę sto trak tu je się tam na za sa dzie: na stęp ny
pro szę. Ja nie umiem tak pra co wać i chcę mój czas po -
świę cić cho rym, w koń cu je stem le ka rzem.

Wie Pa ni, dziś trud no o do bre go, od da ne go le ka rza…
Za wsze po wta rzam, że je stem neu ro lo giem z krwi i ko -
ści i nie wy obra żam so bie, że by by ło ina czej. Ko cham
swo ich pa cjen tów i mam tak że po czu cie mi sji. Mo że to
się wy dać śmiesz ne, ale ja ko le karz chcia ła bym wy le -
czyć wszyst kich mo ich pa cjen tów al bo po móc im
na ile tyl ko to moż li we. Cie szę się, że mam dla nich
czas, że przez te pól go dzi ny (lub je śli trze ba – dłu żej)
w ga bi ne cie mo że my po roz ma wiać. A je śli przy oka zji
ktoś wy cho dząc stąd po czu je się le piej i bę dzie chciał
wal czyć to jest dla mnie naj lep sza na gro da. z
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wej od po wie dzi na ko mór ki wła sne. Ge ne ral nie dzia ła -
nie tych le ków jest ta kie, że spo wal nia ją dal szy po stęp
cho ro by, ale o wy le cze niu nie ma mo wy. Ob sza ry uszko -
dze nia któ re zo sta ją w mó zgu czy rdze niu krę go wym ni -
gdy nie znik ną. I nie ma moż li wo ści, że by je w ja kiś
spo sób na pra wić i zre ge ne ro wać. Dzię ki le cze niu do pro -
wa dza my do te go, że rzu ty wy stę pu ją zde cy do wa nie rza -
dziej, a ich prze bieg jest na ty le ła god ny, że stan pa cjen ta
aż tak bar dzo się nie po gar sza. 

Czy in ter fe ron jest jed nym z le ków spo wa la nia ją -
cych prze bieg cho ro by?
Tak, zde cy do wa nie. U pa cjen tów wcze śnie zdia gno zo wa -
nych roz po czy na my le cze nie m.in. in ter fe ro nem. 

Stward nie nie roz sia ne wszyst kim ko ja rzy się
z wóz kiem in wa lidz kim. Czy ta ki mu si być fi nał
tej cho ro by?
O za koń cze niu cho ro by trud no mó wić. Wal czy my o to,
że by po stęp był jak naj wol niej szy i jak naj mniej szym
kosz tem je śli cho dzi o funk cjo no wa nie ukła du neu ro lo -
gicz ne go. Do nie daw na jesz cze pa cjen ci cho ru ją cy
na SM rze czy wi ście po wie lu la tach trwa nia cho ro by po -
trze bo wa li wóz ka in wa lidz kie go. Obec nie, przy tej do -
stęp no ści le ków i przy sta łym po stę pie me dy cy ny
ob ser wu je się jed nak, że pa cjen tów nie spraw nych jest
co raz mniej. Tak na praw dę jest to cho ro ba o stu twa -
rzach – by wa ją pa cjen ci cho ru ją cy wie le lat, któ rzy są
spraw ni i świet nie funk cjo nu ją za rów no w ży ciu oso bi -
stym jak i za wo do wym, ale nie ste ty są rów nież ta cy,
u któ rych po mi mo sto sun ko wo krót kie go cza su trwa nia
cho ro by do cho dzi do zna czą cej nie spraw no ści

Czy li klu czo wa jest szyb ka dia gno za i pod ję cie le -
cze nia?
Tak. Ogrom ne zna cze nie ma też re ha bi li ta cja i sa mo świa -
do mość pa cjen ta, że by dbać o sie bie i nie pod da wać się.

Jak po wie dzieć pa cjen to wi, że jest cho ry?
Jest to du ży pro blem, po nie waż czę sto mło dzi pa cjen ci
sły sząc ta ką dia gno zę wy pie ra ją ją, uzna ją, że to po mył ka i,
że to ich nie do ty czy. I ta ką po sta wę też mu si my zro zu -
mieć – każ dy ina czej ra dzi so bie z cho ro bą zwłasz cza
na pierw szym eta pie jej roz po zna nia, czę sto zwy czaj nie
po trzeb ny jest czas. Naj lep szą dro gą jest mi mo wszyst ko
za ak cep to wa nie te go, że jest jak jest i pod ję cie le cze nia.
Cho ro ba mo że mieć prze bieg bar dzo róż ny i trze ba wie -
rzyć w to, że u pa cjen ta prze bieg bę dzie po myśl ny. Świę tej

NEU RO lO gICZ Ny NZOZ
Cen trum le cze nia SM Ośro dek Ba dań Kli nicz nych 
im. dr n. med. Han ki Hert ma now skiej 
62-064 Ple wi ska k. Po zna nia, ul. Fa bia now ska 40,
tel. 61 863 00 68 – re je stra cja te le fo nicz na w godz. 10:00 – 16:00
kom. 506 444 900 w godz. 10:00 – 16:00
neu ro lo gicz ny.nzoz@gma il.com 
www.hert ma now ska.pl

Czym się zaj mu je my?
– mo ni to ro wa ne le cze nia stward nie nia roz sia ne go
– mo ni to ro wa ne le cze nie cho ro by Al zhe ime ra
– kon sul ta cje neu rop sy cho lo gicz ne
– kon sul ta cje neu ro lo gicz ne – trud ne dia gno stycz nie za bu rze nia

i ob ja wy neu ro lo gicz ne: dia gno sty ka róż ni co wa, opra co wa nie
pro gra mu le cze nia, mo ni to ro wa nie prze bie gu cho ro by

– bo re lio za – pro ce du ry dia gno stycz ne, le cze nie
– za ka że nia od klesz czo we w cho ro bach neu ro lo gicz nych

BA DA NIA KlI NICZ NE
Jed nym z za dań re ali zo wa nych przez Ośro dek jest pro wa dze nie ba -
dań kli nicz nych. Po wy ra że niu przez pa cjen ta zgo dy na udział w ba -
da niu roz po czy na się tzw. pro ces prze sie wo wy. Jest on mo że nie co
uciąż li wy dla pa cjen ta, ale je go ce lem jest bie żą ca oce na sta nu
zdro wia pa cjen ta. Pod czas te go pro ce su wy ko nu je się sze reg ba dań
i te stów, w tym te sty la bo ra to ryj ne. Za rów no Głów ny Ba dacz, jak
spon sor ba da nia mu szą się upew nić, że pa cjent bę dzie bez piecz ny
w ba da niu tak da le ce, jak to jest moż li we. Je śli pa cjent za kwa li fi ku je
się do ba da nia, za czy na otrzy my wać lek ba da ny. Wi zy ty w ba da niu
od by wa ją się we dług ści śle usta lo ne go har mo no gra mu, któ ry za -
wsze kon sul to wa ny jest z pa cjen tem. 
Bar dzo istot nym aspek tem tych czyn no ści jest fakt, iż wszyst kie one
są dla pa cjen ta bez płat ne, po dob nie, jak otrzy my wa ny lek ba da ny.
W ra zie nie spo dzie wa ne go po gor sze nia sta nu zdro wia pa cjent pod -
da wa ny jest stan dar do wym pro ce du rom me dycz nym. 


