
 

 

 

English Polish / Polski 

Delayed start to periods (primary 
amenorrhoea) 

Some people start their periods later than others, and that’s 

normal. If your mum or sister started their periods later, you may 

too. It's good to chat with them about this if you can. 

A delay in starting periods isn't usually anything to worry about. If 

you haven’t started your period by around 16, it’s a good idea to 

see your doctor to find out why it hasn’t happened yet. 

Reasons for delayed periods can include: 

• being underweight 

• a hormone imbalance 

• severe stress – if you feel this way, speak to someone about 

how you’re feeling 

Opóźnienie pierwszej miesiączki 

(pierwotny brak miesiączki) 

U niektórych osób menstruacja pojawia się później niż u innych – 

i to normalne. Jeśli twoja mama lub siostra zaczęły miesiączkować 

później, możliwe, że podobnie będzie u ciebie. Warto jest o tym 

z nimi porozmawiać, jeśli masz taką możliwość. 

Opóźnienie pierwszej miesiączki zwykle nie jest niczym 

niepokojącym. Jeśli nie zaczniesz miesiączkować do mniej więcej 

16. roku życia, warto udać się do lekarza, aby sprawdzić, dlaczego 

jeszcze to nie nastąpiło. 

Możliwe przyczyny opóźnionej pierwszej miesiączki: 

• niedowaga, 

• zaburzenie równowagi hormonalnej, 

https://young.scot/campaigns/national/aye-feel
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• eating disorders 

• taking part in extreme amounts of exercise 

• pregnancy 

• a medical condition 

Whether you need treatment will depend on the reason why your 

period is delayed. When you speak to your doctor, they'll be able to 

talk you through any treatment options, if needed. 

It's ok to ask any questions about your care to help you get the 

information you might need. 

• silny stres – jeśli tak się czujesz, porozmawiaj z kimś 

o swoim samopoczuciu, 

• zaburzenia odżywiania, 

• bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne, 

• ciąża, 

• stan chorobowy. 

Ewentualna potrzeba wdrożenia leczenia zależy od przyczyny 

opóźnienia miesiączki. Podczas wizyty lekarz omówi z tobą w razie 

potrzeby wszelkie możliwe sposoby ewentualnego leczenia. 

Możesz śmiało zapytać o wszelkie aspekty opieki nad tobą, tak 

abyś miała wszystkie potrzebne ci informacje. 

Irregular periods 

Some people may experience irregular periods that don’t come 

every month. This is often the case when girls start their periods 

but it can also be caused by things like stress, certain health 

conditions or pregnancy. Irregular periods can also be a sign of 

menopause. 

If you think you might be pregnant, take a pregnancy test as soon 

as possible. 

Further information about irregular periods 

Nieregularne miesiączki 

Niektóre osoby mogą miewać nieregularne miesiączki, które nie 

pojawiają się co miesiąc. Zdarza się tak często, gdy dziewczynki 

dopiero zaczynają miesiączkować, ale może to być także 

spowodowane takimi czynnikami jak stres, niektóre schorzenia czy 

ciąża. Nieregularne miesiączki mogą być również oznaką 

menopauzy. 

Jeśli uważasz, że możesz być w ciąży, jak najszybciej wykonaj test 

ciążowy. 

https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/eating-disorders/
https://young.scot/get-informed/national/understanding-pregnancy
https://www.nhsinform.scot/campaigns/its-ok-to-ask
https://young.scot/campaigns/national/aye-feel
https://young.scot/campaigns/national/aye-feel
https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/eating-disorders/
https://young.scot/get-informed/national/understanding-pregnancy
https://www.nhsinform.scot/campaigns/its-ok-to-ask
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/irregular-periods/
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Bleeding between periods (spotting) or 
bleeding after sex 

Some people will bleed between periods (known as ‘spotting’) or 

bleed after sex. There are lots of different reasons why this might 

happen. If you experience this you should speak to your doctor. 

Dodatkowe informacje o nieregularnych miesiączkach 

Krwawienie między miesiączkami (plamienie) 
lub krwawienie po stosunku płciowym 

U niektórych osób pojawia się krwawienie między miesiączkami 

(tzw. plamienie) lub po stosunku. Może to wynikać z wielu różnych 

przyczyn. Jeżeli zdarzy się to u ciebie, porozmawiaj ze swoim 

lekarzem. 

Periods and pregnancy 

If you're trying to get pregnant, or you don't want to get pregnant, 

it's important to know how your period is linked to fertility. 

Further information about periods and pregnancy 

Speak to your doctor if: 

• you’ve started your period but haven’t had one for a while (3 

to 6 months) 

• you bleed between your period, after sex or after the 

menopause 

Miesiączki a ciąża 

Jeśli starasz się zajść w ciążę lub nie chcesz zajść w ciążę, 

powinnaś wiedzieć, w jaki sposób twoje miesiączki związane są 

z płodnością. 

Dodatkowe informacje o miesiączkach i ciąży 

Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeżeli: 

• zaczęłaś już miesiączkować, ale od pewnego czasu nie 

miewasz okresu (3 do 6 miesięcy), 

• zdarza ci się krwawienie między miesiączkami, po stosunku 

lub po menopauzie. 

For more information about periods in Polish go to 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/polish/ 

Dodatkowe informacje na temat menstruacji w języku polskim 

można znaleźć pod adresem: 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/polish/ 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/irregular-periods/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/periods-and-pregnancy/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/periods-and-pregnancy/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/polish/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/chinese-simplified/
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