
 

 

English Polish / Polski 

Trichomonas infection 
Trichomonas is a sexually transmitted infection (STI) caused by a 

small parasite. 

It infects the genitals, and may also lead to infection in the vagina, 

urethra (the passage carrying urine from the bladder) and prostate 

gland. 

How do I get trichomonas? 
The main way to get trichomonas infection is by: 

• having unprotected vaginal, anal or oral sex (sex without a 

condom) 

• sharing sex toys that aren't washed or covered with a new 

condom each time they're used. 

 

Rzesistkowica  
Rzesistkowica jest pasozytnicza choroba przenoszona droga plciowa.  

Atakuje ona genitalia, ale moze rowniez przyczynic sie do 

rozprzestrzenienia infekcji w pochwie, cewce moczowej i gruczole 

krokowym.  

Jak mozna zarazic sie rzesistkowica?   
Glowne drogi zarazenia sie rzesistkowica to : 

•  niezabezpieczony dopochwowy, odbytniczy lub doustny 

stosunek plciowy      ( stosunek bez uzycia prezerwatywy) 

• dzielenie sie gadzetami erotycznymi, ktore nie zostaly umyte 

badz zabezpieczone nowa prezerwatywa podczas kazdego 

uzycia  

   



 

 

Symptoms of trichomonas 
Almost half of all people with trichomonas infection will have no 

symptoms. 

If you do develop symptoms you may experience: 

• a yellow or green discharge from the vagina or penis, which 

can sometimes have an unpleasant, ‘fishy’ smell 

• genital itching and soreness which can lead to infections of the 

urethra (the passage that carries pee from the bladder) and 

infection of the prostate gland 

• pain or a burning sensation when peeing 

• itching and soreness in the genital area 

Some women may also experience pain or discomfort during sex. 

Testing for trichomonas 
If you think you have trichomonas infection, make an appointment with 

your GP or local sexual health services. 

Objawy rzesistkowicy  
Prawie polowa osob zarazonych rzasistkowica nie doswiadcza 

zadnych objawow. 

 

Jezeli juz pojawia sie objawy, moga one obejmowac:  

• zolte lub zielone uplawy z pochwy lub penisa, czasem o 

nieprzyjemnym ‘’rybim’’ zapachu  

• swiad I bol genitaliow, ktory moze prowadzic do zapalenia 

cewki moczowej I gruczolu krokowego  

• boli pieczenie podczas oddawania moczu  

• swiad I bol w okolicach krocza 

Niektore kobiety moga rowniez odczuwac bol lub dyskomfort podczas 

stosunku.  

Rozpoznanie rzesistkowicy  
W przypadku podejrzenia zarazenia rzesistkowica, powinienes 

umowic sie na wizyte do lekarza pierwszego kontaktu lub lokalnej 



 

 

Testing is quick and straightforward. There are two main ways the 

sample can be collected: 

• using a swab – a small cotton bud is gently wiped over the area 

that might be infected, such as inside the vagina or penis 

• peeing into a container – this should ideally be done at least 

one or two hours after you last peed 

Most sexual health clinics can look at the sample straightaway under 

the microscope and see the parasite. In some clinics and at your GP, 

the swab needs to be sent away to a lab to make the diagnosis. 

The test is more accurate from vagina samples and less accurate 

from penile and urine samples. 

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. 

Treating trichomonas  

przychodni swiadczacej uslugi w zakresie zdrowia seksualnego. 

 

Badanie jest latwe I bardzo proste. Probke mozna pobrac na dwa 

sposoby:  

• przy uzyciu wymazu-poprzez potarcie patyczkiem z wacikiem 

miejsca, ktore moze byc zainfekowane, czyli wnetrza pochwy 

lub penisa 

• dostarczenie w pojemniczku probki moczu, pobranej 

przynajmniej 1-2 godziny po wczesniejszym oddaniu moczu  

Wiekszosc przychodni swiadczacych uslugi w zakresie zdrowia 

seksualnego jest w stanie na miejscu wykryc pasozyta za pomoca 

badania mikroskopowego. Jednak w niektorych przychodniach, jak i u 

lekarza rodzinnego , wymaz musi byc wyslany do laboratorium w celu 

zdiagnozowania.  

Badanie jest dokladniejsze jezeli probka pobrana jest z pochwy anizeli 

z pracia lub osadu moczu.  

Internetowa rezerwacja wizyty 



 

 

Antibiotics will get rid of the infection. You should avoid having sex 

until one week after you and your partner(s) have been treated. 

If your infection is untreated you may pass it onto other sexual 

partners. 

Trichomonas can occasionally lead to other more serious problems 

such as pelvic inflammatory disease (PID), when the infection gets 

into the womb and fallopian tubes. This could lead to problems such 

as infertility and ectopic pregnancy. 

The infection can sometimes spread to the testicles causing pain, 

swelling and inflammation. It can also affect the bladder and urethra 

causing pain when peeing. 

Avoiding passing on trichomonas to a partner 
It's advised that both you and your partner(s) are treated if you have 

the infection. 

You should avoid having sex until one week after you and your 

partner(s) treatment has finished. 

Mozliwe, ze na badanie na obecnosc chorob wenerycznych bedziesz 

mogl umowic sie przez internet, ale zalezy to od funkcjonowania 

poszczegolnych oddzialow Funduszu Zdrowia. 

Leczenie rzesistkowicy  
Zakazenie rzesistkowica leczy sie antybiotykami. Nalezy rowniez 

powstrzymac sie od wspolzycia przez tydzien po zakonczeniu 

leczenia twojego i twojego partnera(row).  

Jezeli pozostawisz rzesistkowice nieleczona, mozesz zarazic nia 

kolejnych partnerow seksualnych.  

Rzesistkowica moze czasami prowadzic do powazniejszych 

problemow, np chorob zapalnych miednicy, jesli infekcja dostanie sie 

do macicy i jajowodow, co moze doprowadzic do dlugoterminowych 

powiklan, takich jak nieplodnosci i ciazy pozamacicznej. 

Infekcja moze czasami przemiescic sie do jader, powodujac bol, 

obrzek i stan zapalny. Moze ona rowniez zaatakowac pecherz i cewke 

moczowa prowadzac do bolesnego oddawania moczu.  



 

 

Reducing the risk of trichomonas 
The best way to prevent all sexually transmitted infections is to 

practice safe sex. This means using a condom for vaginal, oral or anal 

sex. 

Other STI's 
If you have been diagnosed with trichomonas, it’s recommended 

you're tested for all STI's including: 

• chlamydia 

• gonorrhoea 

• syphilis 

 

Jak uniknac zakazenia partnera?  
W przypadku wykrycia rzesistkowicy, zalecane jest jednoczesne 

leczenie obu partnerow.  

Nalezy powstrzymac sie od wspolzycia podczas leczenia i na tydzien 

po jego zakonczeniu.  

Zmniejszenie ryzyka zakazenia rzesistkawica 
Najlepszym sposobem zapobiegania zakazeniu wszystkimi chorobami 

przenoszonymi droga plciowa jest uprawianie bezpiecznych 

stosunkow plciowych, cyli z uzyciem prezerwatywy podczas 

dopochwowych, analnych I oralnych stosunkow.  

Inne choroby weneryczne   
Jezeli rozpoznano u ciebie rzesistkowice, zalecane jest abys rowniez 

przeprowadzil badania na obecnosc innych chorob wenerycznych, 

takich jak:  

• Rzezaczka 

• Syfilis 



 

 

• Chlamydioza 

 

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 

 

 


