
 

 

 

English Polish / Polski 

Adenomyosis 
Adenomyosis is a condition that causes the lining of the womb (the 

endometrium) to bury into the muscular wall of the womb. 

It can affect the whole womb or just one part of the womb. 

Adenomyosis is not a life-threatening condition, but the symptoms 

can have a big impact on your day-to-day life so it's important to 

get the support you need. 

Adenomioza 
Adenomioza to schorzenie, w wyniku którego komórki wyściółki 

macicy (endometrium) przedostają się do wnętrza mięśniowej 

ściany macicy. 

Problem ten może dotyczyć całej macicy lub tylko jednej jej części. 

Choć adenomioza nie jest schorzeniem zagrażającym życiu, to jej 

objawy mogą istotnie wpływać na codzienne życie kobiety, dlatego 

ważne jest uzyskanie odpowiedniego wsparcia. 

Symptoms 

It's possible to have adenomyosis and have no symptoms. 

Symptoms you might experience include: 

• heavy periods that last for a long time 

Objawy 

Adenomioza może przebiegać bezobjawowo. Możliwe objawy to 

m.in.: 

• obfite i długotrwałe miesiączki, 
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• severe period pain 

• a feeling of pressure in your tummy 

• bloating (your tummy sticks out more than normal) 

• silne bóle miesiączkowe, 

• uczucie ucisku w brzuchu, 

• wzdęcia (wystawanie brzucha bardziej niż zwykle). 

Causes 

It's not known exactly why adenomyosis happens. 

Adenomyosis is not an infection and it's not contagious. It is benign 

(not cancerous). 

Przyczyny 

Przyczyna występowania adenomiozy nie jest dokładnie znana. 

Nie jest to jednak infekcja i nie można się nią zakazić. Adenomioza 

jest schorzeniem łagodnym (nie ma podłoża nowotworowego). 

Diagnosis 

When you see your doctor about your symptoms, they’ll carry out 

what is called a pelvic examination. They’ll look at your vulva, 

vagina and cervix (the opening between the vagina and the womb) 

to see if there is something that could be causing your symptoms. 

Sometimes other tests might be needed. Your doctor will discuss 

this with you and you can ask any questions that you might have. 

As this is an intimate examination, the doctor who performs it will 

have another person (chaperone) present. You can ask for 

a female doctor to carry it out. If there isn’t a female doctor 

available, you can ask if there’s a female health professional who 

could carry out the examination. 

Rozpoznanie 

Podczas wizyty u lekarza w sprawie odczuwanych objawów 

przeprowadzone zostanie badanie narządów miednicy (pelvic 

examination). Lekarz zbada srom, pochwę i szyjkę macicy (która 

łączy pochwę z macicą), aby ustalić możliwą przyczynę 

występujących objawów. Czasami konieczne może być wykonanie 

innych badań. Lekarz porozmawia z tobą na ten temat, a ty 

będziesz mogła zadać mu wszelkie nurtujące cię pytania. 

Ponieważ badanie ma charakter intymny, przeprowadzający je 

lekarz wykona je w obecności innej osoby. Możesz poprosić o to, 

by zbadała cię lekarka. Jeżeli lekarka nie jest dostępna, możesz 
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You might be referred to a specialist who'll carry out more tests. 

This might include an ultrasound or an MRI, which will allow 

a doctor to look at your womb. This can also help rule out any 

other health conditions. 

zapytać, czy inny pracownik służby zdrowia płci żeńskiej mógłby 

przeprowadzić badanie. 

Możesz zostać skierowana do specjalisty, który przeprowadzi 

dodatkowe badania. Możliwe, że będzie to badanie 

ultrasonograficzne (USG) lub rezonans magnetyczny (MRI), które 

pozwolą lekarzowi obejrzeć wnętrze twojej macicy. Pozwoli ono 

również wykluczyć wszelkie inne schorzenia. 

Treatment 

Depending on your symptoms, there are different options to treat 

adenomyosis, including: 

• anti-inflammatory medication to help relieve mild pain 

• treatment during your period to help reduce the amount of 

menstrual blood loss 

• hormone therapy such as the contraceptive pill, to help 

control heavy or painful periods 

• a hysterectomy (removal of the womb) - this would only be 

considered in extreme cases, where other treatments do not 

work and if you do not wish to become pregnant 

Your doctor will discuss this with you and you can ask 

any questions that you might have. 

Leczenie 

W zależności od występujących objawów adenomiozę leczy się na 

różne sposoby, do których należą: 

• podawanie leków przeciwzapalnych pomagających 

uśmierzyć łagodny ból, 

• leczenie podczas miesiączki w celu ograniczenia ilości 

traconej krwi miesiączkowej, 

• terapia hormonalna, taka jak tabletki antykoncepcyjne, aby 

pomóc w kontrolowaniu obfitych lub bolesnych miesiączek, 

• histerektomia (usunięcie macicy) – taką metodę leczenia 

bierze się pod uwagę tylko w skrajnych przypadkach, gdy 

inne terapie nie przynoszą rezultatów i gdy pacjentka nie 

chce zajść w ciążę. 

https://nhsinform.scot/campaigns/its-ok-to-ask/
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Lekarz porozmawia z tobą na ten temat, a ty będziesz mogła 

zadać mu wszelkie nurtujące cię pytania. 

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/ 

11 July 2022 11 lipca 2022 r. 
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