
 

 

 

English Polish / Polski 

Irregular periods 
Most people who menstruate have their period around every 28 

days, but it's different for everyone. Periods can range from day 24 

to day 38 of your cycle. 

Signs of irregular periods can include: 

• the number of days in between each of your periods is 

different and keeps changing 

• the amount of menstrual blood changes from one period to 

the next 

• your periods come closer together – less than 25 days from 

the start of one to the start of the next one 

• your periods come further apart – longer than 35 days 

between the start of one and the next one 

Nieregularne miesiączki 
U większości osób, które miesiączkują, krwawienie miesięczne 

występuje mniej więcej co 28 dni, ale długość cyklu jest inna 

u każdego. Miesiączki mogą występować w cyklach trwających od 

24 do 38 dni. 

Objawy nieregularnych miesiączek to m.in.: 

• inna i stale zmieniająca się liczba dni między 

poszczególnymi miesiączkami, 

• różna ilość krwi menstruacyjnej wydalanej podczas 

poszczególnych miesiączek, 

• zbliżanie się terminów miesiączek – od początku jednej do 

początku drugiej upływa mniej niż 25 dni, 

• oddalanie się terminów miesiączek – od początku jednej do 

początku drugiej upływa więcej niż 35 dni. 
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Some people might have a less regular cycle, and experience a 

different cycle each month (this is often the case when girls first 

start their period). However, it can also be caused by things like 

stress, certain health conditions or pregnancy. Irregular periods 

can also be a sign of menopause. Most of the time there's no need 

to worry but sometimes it is important to speak to your doctor. 

If you think you might be pregnant, it’s important to take a 

pregnancy test as soon as possible. 

Further information on your options if you're pregnant 

Niektóre osoby mogą mieć mniej regularny cykl i co miesiąc 

obserwować odmienne objawy (często zdarza się zwłaszcza 

u dziewczynek, które dopiero zaczynają miesiączkować). Może to 

być jednak spowodowane takimi czynnikami jak stres, niektóre 

schorzenia czy ciąża. Nieregularne miesiączki mogą być również 

oznaką menopauzy. w większości przypadków nie ma powodu do 

zmartwienia – czasem warto jednak porozmawiać z lekarzem. 

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

ciążowy. 

Dodatkowe informacje o możliwym dalszym postępowaniu, jeśli 

jesteś w ciąży 

Speak to your doctor if: 

You're not pregnant and: 

• you have started your period but haven’t had one for a while 

(around 3 to 6 months) 

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

menopause 

• you experience irregularities with your periods for example 

the number of days in between your period keeps changing 

• your periods are closer together or further apart than usual 

Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeżeli: 

Nie jesteś w ciąży i: 

• zaczęłaś już miesiączkować, ale od pewnego czasu nie 

miewasz okresu (mniej więcej od 3 do 6 miesięcy), 

• zdarza ci się krwawienie między miesiączkami, po stosunku 

lub po menopauzie, 

• miewasz nieregularne miesiączki, na przykład zmienia się 

liczba dni między kolejnymi miesiączkami, 

• miesiączki występują częściej lub rzadziej niż zwykle. 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/later-years-around-50-years-and-over/menopause-and-post-menopause-health/menopause
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/middle-years-around-25-to-50-years/sexual-health-contraception-and-pregnancy-options/your-options-if-youre-pregnant/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/later-years-around-50-years-and-over/menopause-and-post-menopause-health/menopause
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/middle-years-around-25-to-50-years/sexual-health-contraception-and-pregnancy-options/your-options-if-youre-pregnant/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/middle-years-around-25-to-50-years/sexual-health-contraception-and-pregnancy-options/your-options-if-youre-pregnant/
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If you’re seeing your doctor, there are some useful pieces of 

information to think about beforehand: 

• the first day of your last period (when it started) 

• how many days your period usually lasts 

• what was the shortest time between your periods (from the 

first day of one period to the first day of the next) 

• what was the longest time between your periods (from the 

first day of one period to the first day of the next) 

• how often you need to change your period products on a 

heavy day 

• if you are over 25, when you had your last smear test 

It can be helpful to keep a note of your period dates and symptoms 

using a calendar, a diary or an app. You can then discuss this with 

your doctor who can decide if any tests or treatments might be 

needed. 

Jeśli wybierasz się do lekarza, warto zawczasu przygotować sobie 

kilka przydatnych informacji: 

• pierwszy dzień ostatniej miesiączki (kiedy się zaczęła), 

• ile dni zazwyczaj trwa u ciebie miesiączka, 

• jaki był najkrótszy czas między miesiączkami (od 

pierwszego dnia jednej miesiączki do pierwszego dnia 

następnej), 

• jaki był najdłuższy czas między miesiączkami (od 

pierwszego dnia jednej miesiączki do pierwszego dnia 

następnej), 

• jak często musisz zmieniać artykuły menstruacyjne 

w dniach najbardziej intensywnego krwawienia, 

• jeśli masz ponad 25 lat, kiedy miałaś ostatnie badanie 

cytologiczne. 

Pomocne może być zapisywanie sobie dat miesiączki i objawów 

w kalendarzu, dzienniczku lub w aplikacji. Następnie możesz 

porozmawiać o tym z lekarzem, który zdecyduje, czy potrzebne są 

jakieś badania. 
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Causes of irregular periods 

Irregular periods can be caused by lots of different things, usually 

involving hormonal changes, including menopause or hormonal 

contraception. 

Your menstrual cycle is regulated by 2 hormones, oestrogen and 

progesterone. Both of these hormones can be affected by natural 

changes in your body. For example puberty, pregnancy, childbirth, 

breastfeeding and menopause. 

Your period will start during puberty. It can take up to 2 years for 

oestrogen and progesterone levels, and your periods, to settle. 

Your period will stop during pregnancy but you might still 

experience some bleeding or spotting early on. If you’re worried 

about bleeding during pregnancy, speak to your midwife, doctor or 

local early pregnancy centre. 

Most women won't have periods when they’re exclusively 

breastfeeding. But you can still get pregnant so you should think 

about your contraceptive options if you don't want another 

pregnancy. 

Irregular periods can be common before menopause. The amount 

of menstrual blood can vary from one period to the next. 

Przyczyny nieregularnych miesiączek 

Nieregularne krwawienia miesiączkowe mogą wynikać z wielu 

różnych przyczyn. Zwykle wiążą się ze zmianami hormonalnymi, 

w tym z menopauzą lub antykoncepcją hormonalną. 

Za regulację cyklu menstruacyjnego odpowiadają dwa hormony: 

estrogen i progesteron. Na poziom tych hormonów mogą wpływać 

zmiany naturalnie zachodzące w twoim organizmie. Na przykład: 

dojrzewanie, ciąża, poród, karmienie piersią i menopauza. 

Miesiączki pojawiają się w okresie dojrzewania. Ustabilizowanie 

się poziomu estrogenów i progesteronu w organizmie oraz 

przebiegu miesiączek może potrwać nawet 2 lata. 

W czasie ciąży miesiączki ustaną, choć na początku możliwe jest 

jeszcze występowanie krwawienia lub plamienia. Jeżeli martwisz 

się krwawieniami w czasie ciąży, porozmawiaj ze swoją położną, 

lekarzem lub z ośrodkiem zdrowia prenatalnego. 

U większości kobiet karmiących dziecko wyłącznie piersią 

miesiączka nie będzie występowała. Nadal jednak możesz zajść 

w ciążę, dlatego powinnaś przemyśleć dostępne środki 

antykoncepcji, jeśli nie chcesz kolejnej ciąży. 

https://nhsinform.scot/healthy-living/contraception/getting-started/the-different-types-of-contraception/
https://nhsinform.scot/healthy-living/contraception/getting-started/the-different-types-of-contraception/
https://nhsinform.scot/healthy-living/contraception/getting-started/the-different-types-of-contraception/
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Nieregularne miesiączki zdarzają się często przed menopauzą. 

Ilość krwi menstruacyjnej wydalanej podczas poszczególnych 

miesiączek może być różna. 

Other things that can cause irregular periods are: 

• stress 

• weight gain 

• eating disorders 

• extreme exercise 

• hormonal contraception 

Irregular periods can also be caused by underlying health 

conditions, including: 

• endometriosis – a long-term (chronic) condition where tissue 

similar to the lining of the womb is found elsewhere in the 

body 

• pelvic inflammatory disease – an infection of the womb, 

ovaries and/or fallopian tubes 

• fibroids – non-cancerous growths that can develop in the 

muscular wall of the womb 

Inne przyczyny nieregularnych miesiączek to m.in.: 

• stres, 

• przyrost wagi, 

• zaburzenia odżywiania, 

• bardzo intensywna aktywność fizyczna, 

• antykoncepcja hormonalna. 

Przyczyną nieregularnych miesiączek mogą być schorzenia 

pierwotne, takie jak: 

• endometrioza – długotrwały (przewlekły) stan, w którym 

tkanka podobna do wyściółki macicy zagnieżdża się 

w innych miejscach ciała, 

• zapalenie przydatków (narządów miednicy mniejszej) –

choroba zapalna macicy, jajników i/lub jajowodów, 

• mięśniaki macicy – łagodne guzy, które mogą rozwijać się 

w zbudowanej z mięśni ścianie macicy, 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/stress/struggling-with-stress
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/endometriosis/
https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/pelvic-inflammatory-disease/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/fibroids/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/stress/struggling-with-stress
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/endometriosis/
https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/pelvic-inflammatory-disease/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/fibroids/
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• adenomyosis – when the tissue that normally grows within 

the womb (the lining) grows into the muscular wall of the 

womb instead 

• polycystic ovary syndrome – a hormonal condition which 

affects how your ovaries work 

• thyroid problems 

In rare cases, irregular periods may be a sign of cancer of the 

womb or the neck of the womb (cervix). These cancers can cause 

bleeding in between periods or during sex. If you’re worried, speak 

to your doctor. 

• adenomioza – schorzenie, w wyniku którego tkanka 

wyściółki macicy (endometrium) przedostaje się do wnętrza 

mięśniowej ściany macicy, 

• zespół policystycznych jajników – zaburzenie hormonalne, 

które negatywnie wpływa na funkcjonowanie jajników, 

• schorzenia tarczycy. 

W rzadkich przypadkach nieregularne miesiączki mogą być oznaką 

raka trzonu macicy lub szyjki macicy. Nowotwory mogą 

powodować krwawienie między miesiączkami lub podczas seksu. 

Jeśli masz obawy, porozmawiaj z lekarzem. 

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/ 
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https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/adenomyosis/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/polycystic-ovary-syndrome-pcos/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/adenomyosis/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/girls-and-young-women-puberty-to-around-25/periods-and-menstrual-health/polycystic-ovary-syndrome-pcos/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/polish/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/chinese-simplified/

