
Co zrobić, jeśli masz objawy wulwodynii? 

1. IDŹ NA WIZYTĘ DO GINEKOLOGA I ZAPYTAJ: Doktorze, może ja mam wulwodynię? 

Wulwodynia jest chorobą z wykluczenia innych nieprawidłowości na sromie, w pochwie, 
które mogą wywoływać ból, świąd, pieczenie, nadwrażliwość wejścia do pochwy, łechtaczki 
czy okolicy odbytu.  

2. LEKARZ WŁĄCZY LECZENIE, najpewniej początkowo przeciwdrożdżakowe czy 
przeciwzapalne.   

Może jest jednak inna przyczyna dolegliwości, którą można wyleczyć? Jeżeli lekarz stosuje 
kolejny lek a dolegliwości nie ustępują, powiedz o tym lekarzowi.  

3. ZDARZA SIĘ ŻE DOLEGLIWOŚCI MOGĄ USTĄPIĆ SAMOISTNIE NAWET JEŚLI MASZ 
WULWODYNIĘ. 

Nie oznacza to, że masz na to bezczynnie czekać, tym bardziej, że zdarza się to rzadko. 
Przebieg jest bardzo różny, są remisje (przerwy w dolegliwościach) i nawroty. Albo zmienia 
się nasilenie i spektrum dyskomfortu , czyli dolegliwości dotyczą wejścia do pochwy, potem 
przychodzą dolegliwości ze strony pęcherza moczowego albo inaczej, niestale, różnie u 
różnych kobiet.  

4. WULWODYNIA JEST CHOROBĄ O NIEZNANEJ PRZYCZYNIE.  

Oznacza to, że nie ma jednego skutecznego leczenia dla wszystkich. Lekarze często 
wdrażają leczenie zmniejszające same dolegliwości, nie usuwając przyczyny. W 
wulwodynii  stosowane leki przeciwbólowe np. w bolesnej miesiączce, po prostu nie 
działają. Są leki, które są wykorzystywane w bólach neuropatycznych (w uszkodzeniach 
nerwów obwodowych) czy w padaczce, przeciwdepresyjne (przewlekły ból pogarsza 
nastrój), które zmniejszają lub usuwają dolegliwości. Nie każdy lekarz potrafi leczyć 
pacjentkę z wulwodynią.  

5. WULWODYNIA WYMAGA WIELOSPECJALISTYCZNEJ TERAPII.  

Leczenie jest indywidualizowane, nie ma skutecznych standardów leczenia, dlatego jest to 
taki trudny problem.  

Istnieją w Polsce ośrodki, które mają doświadczenie i potrafią pomóc cierpiącej pacjentce. 

Do terapii kwalifikuje lekarz ginekolog, po wykluczeniu określonej patologii powodującej 

ból, po określeniu przyczyny, czasem po/przy włączeniu leczenia farmakologicznego. 

Programy terapeutyczne stosowane w wulwodynii prowadzone przez zespół terapeutów 

nie są refundowana przez NFZ.  

6. MOŻNA PODJĄĆ LECZENIE W PORADNI LECZENIA BÓLU. 

Leczenie jest wówczas refundowane.  Postępowanie polega na czasowym 

uszkodzeniu/znieczuleniu nerwów przewodzących ból sromu. Istnieją też metody 

polegające na usunięciu przedsionka pochwy, co jest wykonywane w zupełnie skrajnych 

przypadkach.  


