
DOMOWE leczenie wulwodynii 

1. jednak najpierw wizyta u ginekologa z zapytaniem:  

DOKTORZE, A MOŻE TO WULWODYNIA?  

Wulwodynia jest chorobą z wykluczenia innych przyczyn przetrwałego 
bólu sromu, krocza, odbytu. Przy czym należy pamiętać, że ból to także 
świąd, suchość przedsionka pochwy, nadwrażliwość oraz wszelkie 
odmiany bólu jak uczucie otarcia, ucisk, pieczenie, ciągnięcie, kłucie i 
wiele innych nieprzyjemnych odczuć z tej okolicy ciała.  

Lekarz powinien wykluczyć zmiany patologiczne na sromie, w 
pochwie, odbycie. Choroby, które mogą być przyczyną bólu: rak sromu, 
liszaj płaski, twardzinowy czy prosty, będą wymagały leczenia. Sprawę 
komplikuje fakt, że liszaje towarzyszą wulwodynii. Kolejne leczenie 
zapalenia pochwy, kłykcin kończystych czy nadżerki, nie powinno być 
brane pod uwagę.  

2. eliminacja czynników drażniących i stosowanie emolientów 
(nawilżanie,  natłuszczanie) 

Przy wrażliwym, tkliwym wejściu do pochwy panuje prosta zasada: na 
srom można aplikować to, co można zjeść. Obmywamy srom samą 
wodą, delikatnie osuszamy i aplikujemy naturalne oleje, ze sklepu 
spożywczego (kokosowy, migdałowy, inny). Pamiętać jednak należy, że  
w sytuacji współżycia z prezerwatywą (dla tych, które mogą, często 
mimo bólu, dyskomfortu w trakcie lub po współżyciu, odbywać stosunki 
pochwowe) naturalne oleje nie powinny być aplikowane na srom przed 
współżyciem, lepiej rano, po obmyciu wejścia do pochwy. 

Nie należy golić sromu. Włosy stanowią naturalny bufor przed 
drażnieniem przez czynniki zewnętrzne.  

Nie należy nosić czarnej czy ciemnej bielizny, barwnik może uczulać czy 
podrażniać. Zatem jasna, bawełniana, przewiewna bielizna.  

Nie należy na stałe nosić wkładek, podpasek.  

Unikamy zakładania do pochwy gałek z probiotykami, nie stosujemy 
płynów do higieny intymnej. Uzasadnienie stanowi lubrykant (żel przed 
współżyciem), najprostszy, z apteki. 

3. unikanie ćwiczeń dna miednicy (ćw. Kegla), jeśli prawidłowy 
rozkurcz mięśni nie został obiektywnie potwierdzony 

U większości kobiet z wulwodynią przyczyną dolegliwości jest 
nadmierny, przewlekły skurcz mięśni dna miednicy. Wówczas, kobieta 
wykonując ćwiczenie Kegla, potrafi pogłębić skurcz, nie potrafi jednak 
prawidłowo wykonać rozkurczu. Dolegliwości się wówczas nasilają.  



4. poczucie szczęśliwości, techniki relaksacyjne, uważne życie 

Wulwodynia rzadko ulega całkowitej remisji i nie nawraca. Niemniej, jest 
to możliwe i zawsze można liczyć na samoistne, trwałe ustąpienie 
dolegliwości.  

Najczęściej przebieg choroby polega na zaostrzeniach, czyli nasileniach 
dolegliwości i różnie długich okresach bez bólu albo z niewielkim bólem. 
Poza tym dolegliwości mają różnoraki obraz i kolejny nawrót może różnić 
się od poprzedniego (np. po pieczeniu sromu przychodzi nasilenie 
dolegliwości pęcherzowych albo zmienia się zupełnie charakter bólu). 
Naturalny, nieleczony przebieg choroby posiada tendencję nasilania się 
dolegliwości w kolejnych rzutach choroby. 

Wulwodynia należy do rodzaju bólu funkcjonalnego, niemniej ma wiele 
cech bólu neuropatycznego. Z tą różnicą, że powszechnie stosowane 

leki przeciwbólowe są nieskuteczne.  

Ból jest chorobą samą w sobie i wymaga leczenia.  
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