
 

 

English Polish / Polski 

Thrush 
Thrush is usually caused by a yeast fungus called candida albicans. It 

isn’t a sexually transmitted infection. 

Candida albicans usually lives harmlessly on the skin and in the mouth, 

gut and vagina. 

Occasionally, however, signs and symptoms can develop. This is 

commonly known as thrush, thrush infection or candida. 

How do I get thrush? 
Your chances of developing thrush increase if you: 

• are pregnant 

• wear tight clothing (such as tight jeans) or synthetic clothing (such 

as nylon underwear) 

• are taking antibiotics 

Kandydoza -Thrush 
Kandydoza jest zwykle wywoływana przez drożdżaka zwanego 

candida albicans. To nie jest infekcja przenoszona drogą płciową. 

Grzyb candida albicans zwykle żyje nieszkodliwie na skórze oraz 

w jamie ustnej, jelitach i pochwie. 

Czasami jednak mogą pojawić się oznaki i objawy. Jest to 

powszechnie znane jako pleśniawka , bielnik biały,  i candida. 

Jak mogę zarazić się kandydozą 
Twoje szanse na rozwój kandydozy zwiększają się, jeśli: 

• Jesteś w ciąży 

• Nosisz obcisłą odzież (na przykład obcisłe dżinsy) lub 

odzież syntetyczną (na przykład nylonową bieliznę) 

• Przyjmujesz antybiotyki 



 

 

• are having chemotherapy 

• have uncontrolled diabetes, HIV or other illnesses that affect your 

immune system 

• use products that may irritate the vagina, such as vaginal 

deodorant or perfumed bubble bath or shower gel 

Symptoms of thrush 
Some people won’t have any signs or symptoms at all. If you do get 

symptoms you might notice: 

• itching 

• soreness and redness or fissures (like paper cuts) around the 

vagina or anus 

• unusual, white discharge from the vagina that may be thick and 

look like cottage cheese – it sometimes smells yeasty 

• pain when peeing or having sex 

Testing for thrush 

• Przechodzisz chemioterapię 

• Jeśli masz niekontrolowaną cukrzycę, HIV lub inne choroby 

wpływające na układ odpornościowy 

• Używasz produktów, które mogą podrażniać pochwę, takich 

jak dezodorant pochwowy, perfumowany płyn do kąpieli lub 

żel pod prysznic 

Objawy kandydozy 
Niektórzy ludzie w ogóle nie będą mieli żadnych oznak ani 

objawów. Jeśli pojawią się objawy, możesz zauważyć: 

• swędzenie 

• bolesność i zaczerwienienie lub pęknięcia (jak nacięcia 

papieru) wokół pochwy lub odbytu 

• niezwykłe, białe wydzieliny z pochwy, które mogą być gęste 

i wyglądać jak twaróg - czasami pachną drożdżami 

• ból podczas oddawania moczu lub seksu 

Test na kandydozę 



 

 

If you think you may have thrush, a test can be done at your GP practice, 

your local sexual health service or in some pharmacies. 

It’s not always necessary to have a test for thrush. If you do have a test, a 

doctor or nurse may: 

• look at the genital area 

• use a swab (cotton bud) to collect a sample from the parts of the 

body that could be affected such as the vagina 

It only takes a few seconds and isn’t usually painful, though it may be 

uncomfortable for a moment. You may also be asked to take this swab 

yourself. 

Thrush may have similar symptoms to some STI's, so it’s important you 

seek advice if you think may be at risk of an STI. 

Online appointment booking 
You may be able to book an appointment for an STI test online using the 

online booking system. This varies for different NHS board areas. 

Jeżeli podejrzewasz ze możesz mieć kandydoze, możesz 

wykonać test w przychodni lekarza rodzinnego, lokalnej placówce 

zdrowia seksualnego lub w niektórych aptekach. 

Nie zawsze jest konieczne wykonanie testu na obecność 

kandydozy. Jeśli masz badanie, lekarz lub pielęgniarka mogą: 

• Obejrzeć okolice narządów płciowych 

• Użyć  wacika (wacika), aby pobrać próbkę z części ciała, 

które mogą być dotknięte chorobą, takich jak pochwa 

• Zajmuje to tylko kilka sekund i zwykle nie jest bolesne, 

chociaż może być przez chwilę niekomfortowe  

• Mogą  również poprosić o samodzielne pobranie tego 

wymazu 

Kandydoza może mieć podobne objawy do niektórych chorób 

przenoszonych drogą płciową, dlatego ważne jest, aby zasięgnąć 

porady, jeśli uważasz, że możesz być zagrożona chorobą 

przenoszoną drogą płciową. 



 

 

Treatment for thrush 
Treatment is simple and only necessary if you have signs and symptoms 

of thrush. 

You may be given antifungal cream to apply to the genital area, vaginal 

pessaries (tablets that you put into your vagina), oral pills or a 

combination. 

The doctor or nurse will tell you how to use the treatment. 

You can buy some antifungal treatments from a pharmacy. These are 

useful if you’re sure you have thrush and want to treat it yourself. The 

pharmacist will answer any questions and explain how to use the 

treatment. 

It’s very important to take the treatment as instructed and finish any 

course of treatment even if the symptoms go away earlier. 

Some antifungal products can weaken latex condoms, diaphragms and 

caps. So avoid sex while undergoing treatment if this is your method of 

contraception. 

Internetowa rezerwacja wizyty 
Możesz umówić się na wizytę na badanie w kierunku chorób 

przenoszonych drogą płciową przez internet, korzystając z 

systemu rezerwacji internetowej. To  zależy od obszaru w jakim 

znajduje się  zarząd NHS. 

Leczenie kandydozy 
Leczenie jest proste i konieczne tylko wtedy, gdy występują oznaki 

i objawy kandydozy.. 

Możesz otrzymać krem przeciwgrzybiczy do nałożenia na okolice 

narządów płciowych, globulki dopochwowe (tabletki, które 

wkładasz do pochwy), tabletki doustne lub kombinację. 

Lekarz lub pielęgniarka poinformują Cię, jak stosować lek. 

Możesz kupić leki przeciwgrzybicze w aptece. Są one przydatne, 

jeśli masz pewność, że masz kandydozę i chcesz samodzielnie ją 

leczyć. Farmaceuta odpowie na wszelkie pytania i wyjaśni, jak 

stosować lekarstwo. 



 

 

You should tell your doctor, nurse or pharmacist if you’re pregnant, might 

be pregnant, or if you’re breastfeeding. This may affect the type of 

treatment you’re given. 

If thrush isn't treated it eventually goes away on its own. 

There’s no need for your partner(s) to have treatment unless they have 

signs and symptoms of thrush. 

Avoiding thrush 
Some people find that different triggers cause vaginal thrush. If you notice 

a pattern, you may be able to help control it. 

For example, you should avoid wearing tight, restrictive or synthetic 

clothing, such as: 

• tights 

• nylon underwear 

• leggings 

• lycra shorts 

Bardzo ważne jest, aby zastosować leczenie zgodnie z instrukcją i 

dokończyć cykl leczenia, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. 

Niektóre produkty przeciwgrzybicze mogą osłabiać lateksowe 

prezerwatywy, krążki maciczne i kapturki maciczne. Dlatego unikaj 

seksu podczas leczenia, jeśli jest to Twoja metoda antykoncepcji. 

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie jeśli 

jesteś  w ciąży, podejrzewasz że możesz być w  ciąży lub o  

karmieniu piersią. Może to mieć wpływ na rodzaj zastosowanego 

leczenia. 

Jeśli kandydoza nie jest leczona, ostatecznie ustępuje samoistnie. 

Nie ma potrzeby, aby Twój partner / partnerzy poddawali się 

leczeniu, chyba że mają oznaki i objawy kandydozy. 

Zapobieganie kandydozie  
Niektórzy ludzie zauważają, że różne czynniki wyzwalające 

powodują kandydozę pochwy. Jeśli zauważysz wzorzec, być może 

będziesz w stanie go kontrolować. 



 

 

• tight jeans or trousers 

You should also make sure your vagina is well lubricated before and 

during sexual intercourse and wash and wipe your genital area from front 

to back after using the toilet. 

Avoid using soap and deodorants near the genital area, including genital 

sprays, bubble bath, and any other irritants such as disinfectants and 

antiseptics. 

If you’re prescribed an antibiotic for another condition, remind your doctor 

that you tend to get thrush and ask for some preventive treatment for 

thrush at the same time. 

Regular thrush 
Some people may only get thrush once. Others may get it multiple times. 

Getting thrush four or more times in a year is called recurrent thrush. If 

this happens, get medical advice and don’t treat it yourself. 

If you get recurrent thrush the doctor or nurse will want to check that 

other conditions, such as diabetes, aren’t the cause of the thrush. 

Na przykład należy unikać noszenia obcisłej, ograniczającej lub 

syntetycznej odzieży, takiej jak: 

• rajstopy 

• bielizna nylonowa 

• legginsy 

• spodenki z lycry 

• obcisłe dżinsy lub spodnie 

Należy również upewnić się, że pochwa jest dobrze nawilżona 

przed i podczas stosunku płciowego oraz umyć i wytrzeć okolice 

genitaliów od przodu do tyłu po skorzystaniu z toalety. 

Unikaj używania mydła i dezodorantów w pobliżu narządów 

płciowych, w tym sprayów na genitalia, płynów do kąpieli i innych 

środków drażniących, takich jak środki dezynfekujące i 

antyseptyczne. 

Jeśli przepisano Ci antybiotyk z powodu innego schorzenia, 

przypomnij swojemu lekarzowi, że masz tendencję do 



 

 

They will also check the type of thrush you have is the most effective 

treatment and may suggest you take antifungal treatment on a regular 

basis. 

You should stop using soap and use an emollient (soap substitute) 

instead and this will help you to identify any thrush triggers. 

zachorowania  na kandydozę i poproś jednocześnie o jakieś  

zapobiegawcze leczenie kandydozy. 

Nawracająca kandydoza 
Niektórzy ludzie mogą nabyć kandydozę tylko raz. Inni mogą 

nabyć wiele razy. Kandydozę cztery lub więcej razy w roku nazywa 

się nawracającą kandydozą. Jeśli tak się dzieje , zasięgnij porady 

lekarza i nie lecz  tego samodzielnie. 

Jeśli wystąpią nawracające kandydozy, lekarz lub pielęgniarka 

będą chcieli sprawdzić, czy inne schorzenia, takie jak cukrzyca, 

nie są przyczyną kandydozy. 

Sprawdzą również,  rodzaj kandydozy, którą masz,  i mogą 

zasugerować regularne stosowanie leków przeciwgrzybiczych jako 

najskuteczniejszy sposób leczenia. 

Powinno się  przestać używać mydła i zamiast tego użyć 

emolientu (substytutu mydła), co pomoże ci zidentyfikować  

przyczyny wywołujące kandydozę. 

 



 

 

For more information in Polish go to 
www.nhsinform.scot/translations/languages/polish  

Więcej informacji na w języku polskim można znaleźć na 
stronie: www.nhsinform.scot/translations/languages/polish 

 

 


