
 

 

English Slovak 

Syphilis 
Syphilis is a sexually transmitted infection caused by bacteria.  

It can be serious if it's left untreated or passed on to a baby during 

pregnancy or childbirth. 

The number of people getting syphilis in Scotland has greatly 

increased over the last five years. You could be at higher risk if: 

• you are a man who has sex with men 

• you have had sex overseas 

• you have had multiple sexual partners 

How do I get syphilis? 

Syfilis  
Syfilis je sexuálne prenosná infekcia spôsobená baktériami.  

Môže to byť vážne, ak sa to nelieči, a môže sa to preniesť na dieťa 

počas tehotenstva alebo pôrodu. 

Počet ľudí chorých na syfilis v Škótsku sa za posledných päť rokov 

výrazne zvýšil. Mohli by ste byť vystavení vyššiemu riziku, ak: 

• si muž, ktorý má sex s mužmi 

• mali ste sex v zámorí 

• ste mali viac sexuálnych partnerov 

Ako získam syfilis? 



 

 

Syphilis is usually spread by contact between moist skin areas 

anywhere on or inside the body. Some of the ways you can catch it 

include: 

• Unprotected vaginal, anal or oral sex (without a condom) 

• Mutual masturbation  

• Kissing or licking the anus 

• 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 syphilis from someone even if there is 

no penetration, orgasm or ejaculation 

• Infected semen or vaginal fluid getting into your eyes 

It can also be passed to a baby during pregnancy or childbirth. 

Syphilis also makes HIV easier to pass on and catch. 

Symptoms of syphilis 

Syfilis sa zvyčajne šíri kontaktom medzi vlhkými oblasťami pokožky 

kdekoľvek na tele alebo vnútri tela. Medzi spôsoby, ako sa môžete 

nakaziť, patria: 

• nechránený vaginálny, análny alebo orálny sex (sex bez 

kondómu) 

• Vzájomná masturbácia  

• Bozkávanie alebo lízanie konečníka 

• 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 syfilis, aj keď nedôjde k penetrácii, orgazmu alebo 

ejakulácii 

• infikované spermie alebo pošvová tekutina, ktoré sa dostanú do 

oka 

Môže sa tiež preniesť na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. 



 

 

Many people with syphilis will not notice any symptoms either at the 

time of infection or later. 

Syphilis usually has three stages. 

The first stage (primary syphilis) 
Ten days to three months after infection, a small, painless sore or 

ulcer will appear on the part of your body where the infection was 

transmitted. This is typically on the penis, vagina, anus, rectum, 

tongue or lips. 

Most people only have one sore, but some people have more. 

The sore will then disappear within two to six weeks and, if the 

condition is not treated, syphilis will move into its second stage. 

Swelling in your lymph glands (such as in the neck, groin or armpit) 

often happens with the ulcers. 

The second stage (secondary syphilis) 

Syfilis tiež uľahčuje prenášanie a nakazenie sa HIV . 

Príznaky syfilisu 
Mnoho ľudí so syfilisom nezaznamená žiadne príznaky ani v čase 

infekcie, ani neskôr. 

Syfilis má zvyčajne tri štádiá. 

Prvý štádium (primárny syfilis) 
Desať dní až tri mesiace po infekcii sa na vašom tele, kde sa infekcia 

preniesla, objaví malá bezbolestná rana alebo vred. To je zvyčajne na 

penise, vagíne, zadnici, konečníku, jazyku alebo perách. 

Väčšina ľudí má iba jednu boľavú ranu, niektorí však majú viac. 

Rana potom do dvoch až šiestich týždňov zmizne a ak sa tento stav 

nelieči, syfilis prejde do druhého štádia. 

Pri vredoch sa často objavuje opuch lymfatických žliaz (napríklad krku, 

slabín alebo podpazušia). 

Druhé štádium (sekundárny syfilis) 



 

 

The symptoms of secondary syphilis will begin a few weeks after the 

disappearance of the sore. At this stage common symptoms include: 

• a non-itchy skin rash appearing anywhere on the body, but 

commonly on the palms of the hands or soles of the feet 

• tiredness 

• headaches 

• swollen lymph glands 

Less common symptoms include: 

• fever 

• weight loss 

• patchy hair loss 

• joint pains 

These symptoms may disappear within a few weeks, or come and go 

over a period of months. 

Príznaky sekundárneho syfilisu sa začnú prejavovať niekoľko týždňov 

po zmiznutí ranky. V tomto štádiu bežné príznaky zahŕňajú: 

• nesvrbivá kožná vyrážka, ktorá sa objavuje kdekoľvek na tele, 

ale obyčajne na dlaniach alebo chodidlách 

• únava 

• bolesti hlavy 

• opuch lymfatických uzlín 

Medzi menej bežné príznaky patria: 

• horúčka 

• chudnutie 

• nepravidelné vypadávanie vlasov 

• bolesť kĺbov 

Tieto príznaky môžu zmiznúť v priebehu niekoľkých týždňov alebo 

môžu prichádzať a odchádzať v priebehu niekoľkých mesiacov. 



 

 

Syphilis will then move into a stage where you will experience no 

symptoms, even though you remain infected. This is called ‘latent 

syphilis’. You can still pass it on during the first year of this stage. 

However, after a couple of years, you can't pass the infection to 

others, even though you remain infected. 

The latent stage can continue for many years (even decades) after 

you first become infected. Without treatment, there is a risk that latent 

syphilis will move on to the most dangerous stage – tertiary syphilis. 

The third stage (tertiary syphilis) 
The symptoms of tertiary syphilis can begin years or even decades 

after initial infection. Up to one in three (10-30%) people who are not 

treated for syphilis develop serious symptoms eventually. 

The symptoms of tertiary syphilis will depend on what part of the body 

the infection spreads to. For example, it may affect the brain, nerves, 

eyes, heart, bones, skin or blood vessels, potentially causing any of 

the following symptoms: 

• Stroke 

Syfilis potom prejde do fázy, v ktorej nebudete mať žiadne príznaky, aj 

keď zostanete nakazení. Toto sa nazýva „latentný syfilis“. Stále to 

môžete prenášať počas prvého roka tejto fázy. Avšak po niekoľkých 

rokoch nemôžete preniesť infekciu na ostatných, aj keď ňou naďalej 

zostávate infikovaní. 

Latentné štádium môže pokračovať mnoho rokov (aj desaťročí) po 

vašej prvej infekcii. Bez liečby existuje riziko, že latentný syfilis prejde 

do najnebezpečnejšieho štádia - terciárneho syfilisu. 

Tretie štádium (terciárny syfilis) 
Príznaky terciárneho syfilisu môžu začať roky alebo dokonca 

desaťročia po počiatočnej infekcii. Až u jedného z troch (10 - 30%) 

ľudí, ktorí sa neliečia na syfilis, sa nakoniec vyvinú závažné príznaky. 

Príznaky terciárneho syfilisu budú závisieť od toho, do ktorej časti tela 

sa infekcia rozšíri. Môže napríklad pôsobiť na mozog, nervy, oči, 

srdce, kosti, pokožku alebo krvné cievy, čo môže potenciálne spôsobiť 

niektorý z nasledujúcich príznakov: 

• Mŕtvica 



 

 

• Dementia 

• Loss of co-ordination 

• Numbness 

• Paralysis 

• Blindness 

• Deafness 

• Heart disease 

• Skin rashes 

At this stage, syphilis can be dangerous enough to cause death. 

Testing for syphilis 
If you think you may have syphilis, you should make an appointment 

with your GP or local sexual health services. 

The only reliable way to tell if you have syphilis or not, is to have a 

blood test. This is usually sent to the lab, however in some sexual 

health services a same day test can be done if you have symptoms. 

• Demencia 

• Strata koordinácie 

• Znecitlivenie 

• Paralýza 

• Slepota 

• Hluchota 

• Ochorenie srdca 

• Kožné vyrážky 

V tomto štádiu môže byť syfilis dostatočne nebezpečný na to, aby 

spôsobil smrť. 

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

praktického lekára alebo v miestnych službách sexuálneho zdravia. 

Jediným spoľahlivým spôsobom, ako zistiť, či máte alebo nemáte 

syfilis, je podstúpiť krvný test. Spravidla sa odosiela do laboratória, 



 

 

In the very early stage of the infection, syphilis in an ulcer can be 

seen if a swab is taken from the ulcer and looked at under a 

microscope or sent to the laboratory for syphilis detection. These tests 

are only available in some sexual health services. 

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 syphilis 
Early syphilis infections can be easily treated with antibiotics (usually 

penicillin), even during pregnancy. 

In late stage syphilis infections, treatment at any time can stop further 

illness and cure the infection itself, though it does not repair any 

damaged organs. 

Treatment is usually given by injection and may involve one or more 

doses, depending on the stage of the infection. In some cases tablet 

treatment may be offered. 

avšak v niektorých službách sexuálneho zdravia je možné vykonať 

test v ten istý deň, ak máte príznaky. 

Vo veľmi skorom štádiu infekcie je možné pozorovať syfilis vo vrede, 

ak sa z vredu odoberie ster a pozrie sa na naň pod mikroskopom 

alebo sa odošle do laboratória na detekciu syfilisu. Tieto testy sú k 

dispozícii iba v niektorých službách sexuálneho zdravia. 

Liečba syfilisu 
Skoré infekcie syfilisom sa dajú ľahko liečiť antibiotikami (zvyčajne 

penicilínom), a to aj počas tehotenstva. 

Pri neskorých štádiách infekcie syfilisom môže liečba kedykoľvek 

zastaviť ďalšie ochorenie a vyliečiť samotnú infekciu, hoci neopravuje 

poškodené orgány. 

Liečba sa zvyčajne podáva injekčne a môže zahŕňať jednu 

alebo viac dávok v závislosti od štádia infekcie. V niektorých 

prípadoch sa môže ponúknuť liečba tabletkami. 



 

 

Once the treatment has finished, further blood tests are carried out to 

make sure the infection has gone. These tests may be required at 

intervals for up to a year. 

Avoiding passing on syphilis to a partner 
While you are being treated and until you get a clear test result you 

should: 

• not have any kind of sex 

• avoid intimate contact with your partner and others 

This will stop you from infecting your partner if they're clear, and stop 

you being re-infected if they also have syphilis. 

Your partner should also get tested for syphilis. It can be hard to spot 

in it's early stages and they might not realise they have it. They will 

generally be offered treatment regardless. 

Syphilis and pregnancy 

Po ukončení liečby sa uskutočňujú ďalšie krvné testy, aby sa 

zistilo, či infekcia prešla. Tieto testy môžu byť požadované v 

intervaloch až do jedného roka. 

Vyvarovanie sa prenosu syfilisu na partnera 
Počas liečby a pokiaľ nedosiahnete jasný výsledok testu, mali by ste: 

• nemať žiadny druh sexu 

• vyhýbať sa intímnemu kontaktu s partnerom a ostatnými 

Toto vám zabráni v infikovaní partnera, ak je čistý, a zabráni 
vám opätovnú infekciu, ak má aj on syfilis. 

Váš partner by sa tiež mal podrobiť vyšetreniu na syfilis. V 

počiatočných fázach ho môže byť ťažké spozorovať a možno si 

neuvedomuje, že je nakazený. Spravidla im bude tiež ponúknutá 

liečba. 

Syfilis a tehotenstvo 
Syfilis sa môže tiež preniesť na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. 

Testovanie na syfilis v tehotenstve sa ponúka univerzálne. 



 

 

Syphilis can be passed to a baby during pregnancy and childbirth. 

Syphilis testing in pregnancy is offered universally. 

It can be successfully treated during pregnancy with a course of 

antibiotics. The treatment does not harm the unborn baby. 

If syphilis is left untreated during pregnancy it can cause serious birth 

defects, miscarriages or stillbirths. 

Reducing the risk of syphilis 
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 
If you have been diagnosed with syphilis it’s essential you are tested 

for all STI's including: 

• HIV 

• chlamydia 

Dá sa úspešne liečiť počas tehotenstva antibiotikami. Liečba 

nepoškodzuje nenarodené dieťa. 

Ak sa syfilis nelieči počas tehotenstva, môže to spôsobiť vážne 

vrodené chyby, potraty alebo mŕtvo narodené deti. 

Zníženie rizika syfilisu 
Najlepším spôsobom, ako zabrániť všetkým sexuálne prenosným 

infekciám, je bezpečnejší sex. To znamená používať kondóm na 

vaginálny, análny alebo orálny sex. 

Ostatné pohlavné choroby 
Ak vám bol diagnostikovaný syfilis, je nevyhnutné, aby ste boli 

testovaný na všetky pohlavné choroby vrátane: 

•  HIV  

• Chlamýdia 

•  Kvapavka  

 



 

 

• gonorrhoea 

 

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

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

 

 


