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Jak wygląda typowe badanie w kierunku 
wykrycia choroby wenerycznej?  

A co, jeśli otrzymam pozytywny wynik?  

Podczas wizyty lekarz najpierw spyta Cię o 
infekcje oraz ryzyko infekcji, na które mogłaś/
eś być narażony/a (łącznie z historią 
kontaktów seksualnych) lub inne objawy 
infekcji i dolegliwości. Nie martw się, 
pracownicy klinik są przyzwyczajeni do 
zajmowania się tymi sprawami. Jeśli cierpisz z 
powodu objawów infekcji, wtedy lekarz zbada 
potencjalnie zainfekowany obszar Twojego 
ciała. W klinice zostaniesz również 
zaproszony/a na badanie krwi, aby sprawdzić 
obecność HIV, zapalenia wątroby typu B i C 
oraz kiły. Próbki, które zostaną pobrane 
dużymi płatkami kosmetycznymi z Twojego 
ciała, zostaną użyte do tego, aby przetestować 
zainfekowane miejsca lub wydzieliny. Próbka 
moczu używana jest do wykonania testu 
chlamydiozy. Test trwa zazwyczaj 30 min, ale 
może zająć do 2 godz., w zależności od czasu 
oczekiwania i wielkości kolejki.  

Kiedy otrzymam wyniki?  

Czas oczekiwania na wyniki zależy od kliniki. 
Niektóre wyniki mogą być dostępne już tego 
samego dnia, np. podstawowe wyniki badania 
krwi na obecność HIV wykonywane w klinice, 
inne – takie jak wyniki badań chlamydiozy, 
rzeżączki, zapalenia wątroby typu A, B i C mogą 
zająć być gotowe w czasie 1-4 tygodni.  

W zależności od kliniki, możesz otrzymać spotkanie 
kontrolne. We wszystkich darmowych klinikach 
zamieszczonych w tej ulotce, dostepne są darmowe 
poradnie z krótkim terminem oczekiwania. W 
klinice możesz również otrzymać skierowanie do 
szpitala, na wizyte u specjalisty. W przypadku 
prywatnej kliniki, możesz zostać poproszony/a aby 
zapłacić za wizyte kontrolna. Sprawdź dokładnie w 
klinice, aby dowiedzieć się więcej informacji.  

Jak mogę zapobiec zarażeniu się chorobami 
wenerycznymi? 

Możesz temu zapobiec na kilka różnych sposobów: 
 
 Zabezpiecz się! Używanie prezerwatyw zmniejsza 

ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą 
płciową.  

 Utrzymuj kontakty seksualne z jednych partnerem! 
Pozostanie z jednym partnerem, który nie jest 
zarażony zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób 
wenerycznych. 

 Zaszczep się! Szczepionki to bezpieczna, efektywna i 
zalecana metoda zapobiegania zakażeniom HPV 
oraz zapaleniu wątroby typu B. HSE zapewnia 
szczepionki HPV dziewczynkom w pierwszym 
roku secondary school.  

 Pamiętaj o higienie osobistej! Umyj się przed i po 
stosunku płciowym. Staraj się unikać korzystania ze 
wspólnego ręcznika z innymi. osobami. 

 



INFORMACJE NA TEMAT ZDROWIA SEKSUALNEGO W IRLANDII 

Gdzie mogę się zbadać za darmo? 
testing? 

Co to są choroby przenoszone drogą płciowa? 

Choroby weneryczne 
to choroby 
przenoszone z jednej 
osoby na drugą 
poprzez kontakt 
seksualny oraz czasami 
przez kontakt 
genitaliów. Każda 
choroba weneryczna przenoszona jest inaczej i 
może być przeniesiona nieświadomie, ponieważ 
wiele chorób wenerycznych nie daje objawów. 
Niektóre powszechnie znane choroby przenoszone 
drogą płciową to: chlamydioza, kiła, rzeżączka, 
brodawka weneryczna, HIV, AIDS, HPV (human 
papilloma virus), żółtaczka typu B i C.  

Dlaczego powinienem/am się zbadać? 

Niektóre choroby weneryczne nie dają objawów, 
dlatego ważne jest, aby się 
zbadać. Niektóre z tych 
chorób, jeśli nie są leczone, 
mogą powodować 
długoterminowe i czasem 
nieodwracalne problemy 
zdrowotne takie, jak: 
bezpłodność, powikłania 

podczas ciąży, zapalenie jajowodów, uszkodzenie 
organów czy nawet śmierć. Choroby weneryczne 
mogą powodować różne objawy: nietypowe upławy 
z penisa, odbytu lub waginy, ból podczas 
oddawania moczu, nietypowe opryszczki, wrzody i 
pęcherzyki w okolicach intymnych, dyskomfort i 
ból w okolicach odbytu, ból podczas stosunku 
seksualnego, krwawienie pomiędzy miesiączkami 
lub po stosunku, opuchlizna jąder.  

 
Badania w niżej wymienionych 
klinikach w Dublinie są 
bezpłatne oraz poufne, co 
oznacza, że nikt nie będzie 
wiedział o Twojej wizycie i nikt 
nie zostanie poinformowany o Twoich wynikach bez 
Twojej wiedzy i zgody. Aby zgłosić się na wizytę, nie 

Czy mogę zostać przebadany/a w przychodni GP 
lub prywatnej klinice?  
Tak. Możesz poprosić swojego GP o badania lub 
skorzystać z usług prywatnej kliniki. Ponieważ nie są 
to świadczenie finansowane ze środków publicznych, 
mogą być płatne.  

Cyz te serwisz są finansowane w ramach 

karty medycznej/karty wizyt GP? 

Niestety nie. Niektóre kliniki mogą jednak 
zaoferować badania w niższej cenie dla osób 
posiadających kartę medyczną.  

A jeśli jestem studentem/-
tką?  
Konsultacje dla studentów są 
bezpłatne lub finansowane 
przez uczelnie. Dowiedz się więcej na ten temat w 
swojej uczelni.  

 
St. James Hospital (Tel: 01 4162315/4162316) 
GUIDE Clinic, James’s Street, Dublin 8 
Kompletne badanie w kierunku chorób wenerycznych, 
tłumacz, bezpłatne szczepionki przeciwko żółtaczce, dla 
osób w wieku 18 lat i poniżej, czwartki, od 10.00 rano. 

 
Gay Men’s Health Service: Baggot Hospital     
(Tel: 016699553) 
18 Upr Baggot St, Dublin 4 
Kompletne badanie w kierunku chorób wenerycznych, 
tłumacz, bezpłatne szczepionki przeciwko żółtaczce. 

 
Mater Misericordiae Hospital (Tel: 01 8032063) 
Infectious Diseases Unit, Eccles Street, Dublin 
Kompletne badanie w kierunku chorób wenerycznych, 
tłumacz, bezpłatne szczepionki przeciwko żółtaczce, dla 
osób w wieku 16 lat i powyżej.  

 
Projekt Women’s Health Project dla kobiet trud-
niących się prostytucją ( Tel: 3531 6699515) 
WHP Clinical Services, Baggot St Clinic 
Kompletne badanie w kierunku chorób wenerycznych, 
tłumacz, dostępny pracownik socjalny. 

 
Dublin AIDS Alliance (Tel: 01 873 3799) 
53 Parnell Square West, Dublin 1 
Tylko test HIV . 
 

Beaumont Hospital (Tel: 01 809 3006) 
Beaumont Road, Dublin 9 
Tylko test HIV, tłumacz. 

 

Czy mogę zostać zbadany/a w domu? 
 
Tak. Irish Family Planning Association (IFPA) oraz 
LloydsOnlineDoctor umożliwiają wysłanie próbek do 
laboratorium i otrzymanie wyników on-line. Możesz 
zamówić standardowy zestaw do wykrywania chorób 
przenoszonych drogą płciową, dzięki któremu będziesz 
mógł/mogła zrobić badanie chlamydiozy i rzeżączki 
lub rozszerzony zestaw do badań, który obejmuje test 
chlamydiozy, rzeżączki i HIV – do pobrania, za 
niewielką opłatą  

Gdzie jeszcze mogę się zbadać? 
Badania wykonywane są w klinikach dla kobiet i 
mężczyzn oraz w klinice IFPA za opłatą. Jeśli 
posiadasz kartę medyczną, możesz otrzymać 
zniżkę. Skontaktuj się z konkretną kliniką w celu 
uzyskania szczegółowych informacji.  


