
 

 

English Slovak 

Gonorrhoea 
Gonorrhoea is a sexually transmitted infection and is caused by a 

bacteria. The number of people getting gonorrhoea in Scotland has 

doubled over the last five years. 

How do I get gonorrhoea? 
Gonorrhoea is passed from person to person through unprotected 

vaginal, anal or oral sex (without a condom). It can also be spread by: 

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

condom each time they're used 

• your genitals coming into contact with your partner's genitals – 

this means you can get gonorrhoea from someone even if there 

is no penetration, orgasm or ejaculation 

• infected semen or vaginal fluid getting into your eye 

Kvapavka  
Kvapavka je pohlavne prenosná infekcia a je spôsobená baktériami. 

Počet ľudí, ktorí dostali kvapavku v Škótsku, sa za posledných päť 

rokov zdvojnásobil. 

Ako získam kvapavku? 
Kvapavka sa prenáša z človeka na človeka nechráneným vaginálnym, 

análnym alebo orálnym sexom (bez kondómu). Môže sa tiež šíriť: 

• zdieľaním sexuálnych hračiek, ktoré nie sú umyté alebo zakryté 

novým kondómom pri každom použití 

• vaše pohlavné orgány prichádzajú do styku s pohlavnými 

orgánmi vášho partnera - to znamená, že od niekoho môžete 

dostať kvapavku, aj keď nedôjde k penetrácii, orgazmu alebo 

ejakulácii 



 

 

• it can also be passed to a newborn during childbirth 

Symptoms of gonorrhoea 
Many people with gonorrhoea will not notice any symptoms. 

If symptoms do appear, they usually show up between 1 to 14 days 

after coming into contact with the infection. 

Symptoms of gonorrrhoea may include: 

• green or yellow fluid coming out of the penis 

• pain or a burning sensation when peeing 

• a rash on the head of the penis 

• discomfort and swelling of the testicles 

• increased discharge from the vagina 

• pain in the abdomen 

• bleeding in between periods, after sex or irregular/heavy 

periods 

• infikované spermie alebo pošvová tekutina, ktoré sa dostanú 

do oka 

• môže sa preniesť aj na novorodenca počas pôrodu 

Príznaky kvapavky 
Mnoho ľudí s kvapavkou nezaznamená žiadne príznaky. 

Ak sa príznaky objavia, zvyčajne sa prejavia medzi 1 až 14 dňami po 

kontakte s infekciou. 

Medzi príznaky kvapavky patrí: 

• zelená alebo žltá tekutina vytekajúca z penisu 

• bolesť alebo pocit pálenia pri močení 

• vyrážka na hlave penisu 

• nepohodlie a opuch semenníkov 

• zvýšený výtok z pošvy 

• bolesť brucha 



 

 

Gonorrhoea can also infect the throat, anus or eyes. You may 

experience pain or discharge in these areas if there is an infection, 

although gonorrhoea in the throat usually has no symptoms. 

Testing for gonorrhoea 
If you think you have gonorrhoea you should make an appointment 

with your GP or local sexual health services. 

The tests for gonorrhoea are simple, painless and very reliable. 

They involve sending a swab from the area thought to be infected to a 

lab for analysis. In most cases, you don’t have to be examined by a 

doctor or nurse and can often collect the sample yourself. 

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, anus or throat 

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

one or two hours after you last peed 

• krvácanie medzi menštruáciami, po sexe alebo 

nepravidelné/silné menštruácie 

Kvapavka môže tiež infikovať hrdlo, konečník alebo oči. V prípade 

infekcie môžete v týchto oblastiach pociťovať bolesť alebo výtok, hoci 

kvapavka v krku zvyčajne nemá žiadne príznaky. 

Testovanie na kvapavku 
Ak si myslíte, že máte kvapavku, mali by ste si urobiť prehliadku u 

praktického lekára alebo v miestnych službách sexuálneho zdravia. 

Testy na kvapavku sú jednoduché, bezbolestné a veľmi spoľahlivé. 

Zahŕňa to zaslanie vzorky z oblasti tela, ktoré sa považuje za 

infikované, do laboratória na analýzu. Vo väčšine prípadov nemusíte 

byť vyšetrení lekárom alebo zdravotnou sestrou a často si môžete 

vzorku odobrať sami. 

Dva hlavné spôsoby, ako je možné odobrať vzorku, sú: 



 

 

Some sexual health clinics may be able to carry out rapid tests, when 

the doctor or nurse can view the sample through a microscope and 

give you your test results straight away. Otherwise, you will have to 

wait up to two weeks to get the results. 

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. 

Treatment for gonorrhoea 
Gonorrhoea is treated with antibiotics usually given as an injection. If 

this is not suitable it can in some cases be treated with tablets. 

Some strains of gonorrhoea are becoming resistant to antibiotics. This 

can make it more difficult to treat. This is checked by sending an 

additional swab to look for resistance and re-testing for the infection 

two weeks after treatment. 

If there's a high chance that you have gonorrhoea, you may be given 

treatment before you get your results back. 

• pomocou tampónu - malý vatový tampón sa jemne utrie cez 

oblasť, ktorá by mohla byť infikovaná, napríklad vo vnútri 

pošvy, v konečníku alebo v hrdle. 

• močením do nádoby - ideálne by to malo byť aspoň 1 alebo 2 

hodiny po poslednom močení 

Niektoré kliniky sexuálneho zdravia môžu byť schopné vykonávať 

rýchle testy, keď lekár alebo zdravotná sestra môžu sledovať vzorku 

mikroskopom a okamžite vám poskytnúť výsledky testov. V opačnom 

prípade budete musieť na získanie výsledkov čakať až dva týždne. 

Liečba kvapavky 
Kvapavka sa lieči antibiotikami, ktoré sa zvyčajne podávajú injekčne. 

Ak to nie je vhodné, môže sa v niektorých prípadoch liečiť tabletkami. 

Niektoré typy kvapavky sa stávajú odolnými na antibiotiká. To môže 

sťažiť liečbu. Toto sa kontroluje odoslaním ďalšieho tampónu na 

zistenie odolnosti a opätovného testovania na infekciu dva týždne po 

liečbe. 



 

 

You may also be offered treatment if your partner is found to have 

gonorrhoea. 

Tell the doctor or nurse if you are pregnant or think you might be, or if 

you are breastfeeding. This may make a difference to the antibiotic 

you're prescribed. 

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

partners. 

Gonorrohea 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. 

If you have a gonorrhoea infection during pregnancy it can result in 

giving birth to the baby early (premature birth). In addition, the 

infection can be passed on to the baby during birth and result in a 

severe eye infection in the infant. 

The infection can also spread to the testicles causing pain, swelling 

and inflammation and in some cases infertility. 

Ak existuje veľká šanca, že máte kvapavku, môže vám byť podaná 

liečba skôr, ako dostanete svoje výsledky späť. 

Môže vám byť tiež ponúknutá liečba, ak sa zistí, že váš partner má 

kvapavku. 

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo ak 

dojčíte, povedzte to lekárovi alebo zdravotnej sestre. To môže mať 

vplyv na antibiotikum, ktoré vám bude predpísané. 

Ak vaša infekcia nie je liečená, môže sa preniesť na iných sexuálnych 

partnerov. 

Kvapavka môže zriedkavo viesť k vážnejším problémom, ako je 

zápalové ochorenie panvy, keď sa infekcia dostane do maternice a 

vajíčkovodov. To by mohlo viesť k dlhodobým problémom, ako je 

neplodnosť a mimomaternicové tehotenstvo. 

Ak máte počas tehotenstva kvapavkovú infekciu, môže to viesť k 

predčasnému pôrodu. Infekcia sa navyše môže preniesť na dieťa 

počas pôrodu a viesť k závažnej očnej infekcii u dieťaťa. 



 

 

 

Avoiding passing on gonorrhoea to a partner 
If you have gonorrhoea your partner will be offered testing and 

treatment. 

It's important to avoid sex until you and your partner have both 

finished the treatment for gonorrhoea and had the results of the two 

week test to prevent reinfection. 

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

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

oral sex. 

Other STI's 
It's recommended that you are tested for all STI's if you have been 

diagnosed with gonorrhoea, including: 

• syphilis 

Infekcia sa môže niekedy rozšíriť do semenníkov a spôsobiť bolesť, 

opuch a zápal a v niektorých prípadoch neplodnosť. 

 

 
Vyvarovanie sa prenosu kvapavky na partnera 
Ak máte kvapavku, vášmu partnerovi ponúknu testovanie a liečbu. 

Je dôležité vyhnúť sa sexu, kým vy a váš partner nedokončíte liečbu 

kvapavky a nebudete mať výsledky dvojtýždňového testu na 

prevenciu reinfekcie. 

Zníženie rizika kvapavky 
Najlepším spôsobom, ako zabrániť všetkým sexuálne prenosným 

infekciám, je bezpečnejší sex. To znamená používať kondóm na 

vaginálny, análny alebo orálny sex. 

Ostatné pohlavné choroby 



 

 

• HIV 

• chlamydia 

 

Odporúča sa, aby ste boli testovaní na všetky pohlavné choroby, ak 

vám bola diagnostikovaná kvapavka, vrátane: 

•  syfilis  

•  HIV  

• Chlamýdia 

 

 

For more health information in Slovak go to 
www.nhsinform.scot/translations/languages/slovak 

Viac informácií v slovenskom jazyku nájdete na 
www.nhsinform.scot/translations/languages/slovak 

 

 


