
 
 

Możesz nie wiedzieć o zakażeniu! 
Poddaj się badaniu na chlamydię. 

 

Chlamydia – co to znaczy? 
Chlamydia to najczęściej diagnozowane w Wielkiej Brytanii zakażenie przenoszone drogą płciową. 

Występuje ono najczęściej u mężczyzn i kobiet w wieku poniżej 25 lat. Bakterie powodujące 

zakażenie chlamydią znajdują się w spermie, wydzielinie z pochwy oraz w ślinie osób zakażonych. 

Zakażenie łatwo przenosi się podczas stosunku płciowego bez zabezpieczenia (np. bez 

prezerwatywy). 

 

Dlaczego chlamydia jest problemem? 
Nieleczone zakażenie chlamydią może powodować bóle w obrębie miednicy, ciążę pozamaciczną 

oraz bezpłodność. Ryzyko zwiększa się w przypadku powtarzających się zakażeń. 

 

U większości osób zakażonych nie występują żadne objawy. W niektórych przypadkach można 

zauważyć następujące objawy: 

 nietypową wydzielinę z pochwy 

 ból podczas oddawana moczu lub przy stosunku płciowym 

 krwawienie po stosunku płciowym lub pomiędzy miesiączkami 

 ból w obrębie miednicy (czyli w dolnej części brzucha) lub bolesność jąder 

 

W razie zauważenia któregoś z powyższych objawów należy zgłosić się do placówki ochrony zdrowia, 

nawet jeżeli badanie na chlamydię dało wynik negatywny, ponieważ może to oznaczać inne 

zakażenie. 

 

Jak często należy poddawać się badaniu na chlamydię? 
Osoby w wieku poniżej 25 lat, które są aktywne seksualnie, powinny podawać się badaniu na 

chlamydię co rok lub przy zmianie partnera. 

 

Gdzie można się poddać bezpłatnie 

badaniu na chlamydię? 
 Przychodnie lekarskie 

 Apteki społeczne 

 Poradnie zdrowia seksualnego 

 Zestawy do pobierania próbek w warunkach 

domowych, które można zamówić przez Internet 

lub SMS 

 



Na czym polega badanie na chlamydię?  
Badanie jest bezpłatne i proste do przeprowadzenia. Należy oddać próbkę moczu lub samodzielnie 

pobrać wymaz z pochwy. Badanie lekarskie nie jest konieczne. Konieczne może być wypełnienie 

formularza. W razie potrzeby można uzyskać pomoc. Konieczne będzie również podanie danych 

kontaktowych w celu przekazania wyniku badania. Może to być adres korespondencyjny, numer 

telefonu komórkowego lub e-mail. Należy pamiętać, że żadne badania medyczne nie gwarantują 

stuprocentowej dokładności. Błędy w badaniach na chlamydię zdarzają się jednak rzadko. 

Ewentualne obawy można omówić przy odbiorze wyniku badania. 

 

Badanie jest przeprowadzane poufnie. Osoby w wieku poniżej 16 lat mają takie samo prawo do 

zachowania poufności. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy lekarz lub pracownik medyczny uzna, 

że pacjentowi grozi poważne niebezpieczeństwo, możliwe jest przekazanie informacji na temat 

pacjenta innym osobom, ale można to zrobić dopiero po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta. 

Zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. 

 

Informacje statystyczne dotyczące liczby zachorowań na chlamydię i inne choroby przenoszone 

drogą płciową w Anglii zbierane są przez organizację o nazwie Public Health England. Wyniki badania 

zostaną przekazane tej organizacji, ale bez nazwiska i danych kontaktowych pacjenta. 

 

Co zrobić w razie zachorowania na chlamydię? 
Zakażenie chlamydią leczone jest antybiotykami. Kobiety podejrzewające, że są w ciąży, muszą o tym 

poinformować, gdyż konieczne może być zastosowanie innych antybiotyków. Kuracja antybiotykowa 

może powodować działania niepożądane, z których najczęstszym jest rozstrój żołądka. Badaniu 

powinny się poddać również osoby, z którymi pacjent odbywał niedawno stosunek płciowy.  

 

Zalecane jest wykonanie powtórnego badania po 3 miesiącach od zakończenia leczenia. Jest to 

związane z tym, że u osób zakażonych uprzednio chlamydią stwierdza się większą podatność na 

ponowne zakażenia, a powtarzające się zakażenia zwiększają prawdopodobieństwo poważnych 

problemów zdrowotnych. Kontakt z pacjentem może być konieczny w celu przeprowadzenia 

kolejnych badań. Bardzo ważne jest również przestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących 

bezpiecznego seksu.  

 

Jak chronić się przed chlamydią i innymi chorobami przenoszonymi drogą 

płciową? 
Zagrożenie zakażeniem chlamydią lub przenoszeniem tej i innych chorób przenoszonych drogą 

płciową można zmniejszyć w następujący sposób: 

 Podczas stosunku płciowego z przygodnymi lub z nowymi partnerami należy zawsze używać 

prezerwatywy. 

 Można zmniejszyć liczbę partnerów seksualnych lub unikać utrzymywania związków z różnymi 

osobami jednocześnie. 

 Należy poddawać się badaniu na chlamydię co rok oraz po zmianie partnera. 

 

Dalsze informacje, w tym o placówkach prowadzących badania, można uzyskać: 

 na stronie http://www.nhs.uk/Conditions/Chlamydia/Pages/Introduction.aspx 

 telefonicznie pod numerem infolinii zdrowia seksualnego: 0300 123 7123; telefon tekstowy: 

0800 521 361 
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