
 

 

English Slovak 

Thrush 
Thrush is usually caused by a yeast fungus called candida albicans. It 

isn’t a sexually transmitted infection. 

Candida albicans usually lives harmlessly on the skin and in the 

mouth, gut and vagina. 

Occasionally, however, signs and symptoms can develop. This is 

commonly known as thrush, thrush infection or candida. 

How do I get thrush? 
Your chances of developing thrush increase if you: 

• are pregnant 

• wear tight clothing (such as tight jeans) or synthetic clothing 

(such as nylon underwear) 

• are taking antibiotics 

Kandidóza 
Kandidózu obyčajne spôsobuje kvasinková huba nazývaná candida 

albicans. Nie je to sexuálne prenosná infekcia. 

Candida albicans zvyčajne žije neškodne na koži a v ústach, črevách 

a pošve. 

Príležitostne sa však môžu prejaviť príznaky. Toto je všeobecne 

známe ako svrbienka, kandidózna infekcia alebo kandida. 

Ako získam kandidózu? 
Vaše šance na rozvoj kandidózy sa zvyšujú, ak: 

• ste tehotná 

• nosíte tesné oblečenie (napríklad tesné džínsy) alebo 

syntetické oblečenie (napríklad nylonové spodné prádlo) 

• užívate antibiotiká 



 

 

• are having chemotherapy 

• have uncontrolled diabetes, HIV or other illnesses that affect 

your immune system 

• use products that may irritate the vagina, such as vaginal 

deodorant or perfumed bubble bath or shower gel 

Symptoms of thrush 
Some people won’t have any signs or symptoms at all. If you do get 

symptoms you might notice: 

• itching 

• soreness and redness or fissures (like paper cuts) around the 

vagina or anus 

• unusual, white discharge from the vagina that may be thick and 

look like cottage cheese – it sometimes smells yeasty 

• pain when peeing or having sex 

Testing for thrush 

• podstupujete chemoterapiu 

• máte nekontrolovanú cukrovku, HIV alebo iné choroby, ktoré 

ovplyvňujú váš imunitný systém 

• používajte výrobky, ktoré môžu dráždiť vagínu, napríklad 

vaginálny dezodorant alebo parfumovaný perličkový kúpeľ 

alebo sprchovací gél 

Príznaky kandidózy 
Niektorí ľudia nebudú mať vôbec žiadne príznaky. Ak sa u vás 

vyskytnú príznaky, môžete si všimnúť: 

• svrbenie 

• bolestivosť a začervenanie alebo trhliny (ako rez papierom) 

okolo vagíny alebo konečníka 

• neobvyklý biely výtok z pošvy, ktorý môže byť hustý a vyzerať 

ako tvaroh - niekedy vonia ako droždie 

• bolesť pri močení alebo sexe 

Testovanie na kandidózu 



 

 

If you think you may have thrush, a test can be done at your GP 

practice, your local sexual health service or in some pharmacies. 

It’s not always necessary to have a test for thrush. If you do have a 

test, a doctor or nurse may: 

• look at the genital area 

• use a swab (cotton bud) to collect a sample from the parts of 

the body that could be affected such as the vagina 

It only takes a few seconds and isn’t usually painful, though it may be 

uncomfortable for a moment. You may also be asked to take this 

swab yourself. 

Thrush may have similar symptoms to some STI's, so it’s important 

you seek advice if you think may be at risk of an STI. 

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. 

Ak si myslíte, že máte kandidózu, môžete si urobiť test u svojho 

praktického lekára, miestnej klinike sexuálneho zdravia alebo v 

niektorých lekárňach. 

Nie vždy je potrebné podstúpiť test na kandidózu. Ak sa podrobíte 

testu, lekár alebo zdravotná sestra môžu: 

• pozrieť sa na oblasť genitálií 

• pomocou steru (vatovým tampónom) odoberú vzorku z častí 

tela, ktoré by mohli byť postihnuté, napríklad z pošvy 

Trvá to iba pár sekúnd a zvyčajne to nie je bolestivé, hoci to môže byť 

na chvíľu nepríjemné. Možno vás požiadajú, aby ste si tento výter 

urobili sami. 

Kandidóza môže mať podobné príznaky ako niektoré pohlavné 

choroby, preto je dôležité vyhľadať radu, ak si myslíte, že môže byť 

vystavený riziku pohlavnej choroby. 

Liečba kandidózy 



 

 

Treatment for thrush 
Treatment is simple and only necessary if you have signs and 

symptoms of thrush. 

You may be given antifungal cream to apply to the genital area, 

vaginal pessaries (tablets that you put into your vagina), oral pills or a 

combination. 

The doctor or nurse will tell you how to use the treatment. 

You can buy some antifungal treatments from a pharmacy. These are 

useful if you’re sure you have thrush and want to treat it yourself. The 

pharmacist will answer any questions and explain how to use the 

treatment. 

It’s very important to take the treatment as instructed and finish any 

course of treatment even if the symptoms go away earlier. 

Some antifungal products can weaken latex condoms, diaphragms 

and caps. So avoid sex while undergoing treatment if this is your 

method of contraception. 

Liečba je jednoduchá a nevyhnutná, iba ak máte známky a príznaky 

kandidózy. 

Môže sa vám podať antimykotický krém na aplikáciu na oblasť 

genitálií, vaginálne čípky (tabletky, ktoré si dávate do pošvy), orálne 

tablekty alebo kombináciu. 

Lekár alebo zdravotná sestra vám povedia, ako používať liečbu. 

Niektoré protiplesňové kúry si môžete kúpiť v lekárni. Sú užitočné, ak 

ste si istí, že máte kandidózu a chcete si ju liečiť sami. Lekárnik 

odpovie na všetky otázky a vysvetlí, ako liečbu používať. 

Je veľmi dôležité, aby ste sa liečili podľa pokynov a dokončili 

akýkoľvek kurz liekov, aj keď príznaky ustúpia skôr. 

Niektoré protiplesňové produkty môžu oslabiť latexové kondómy, 

membrány a čiapočky. Takže sa počas liečby vyhýbajte sexuálnemu 

styku, ak je to vaša metóda antikoncepcie. 



 

 

You should tell your doctor, nurse or pharmacist if you’re pregnant, 

might be pregnant, or if you’re breastfeeding. This may affect the type 

of treatment you’re given. 

If thrush isn't treated it eventually goes away on it's own. 

There’s no need for your partner(s) to have treatment unless they 

have signs and symptoms of thrush. 

Avoiding thrush 
Some people find that different triggers cause vaginal thrush. If you 

notice a pattern, you may be able to help control it. 

For example, you should avoid wearing tight, restrictive or synthetic 

clothing, such as: 

• tights 

• nylon underwear 

• leggings 

• lycra shorts 

Ak ste tehotná, môžete byť tehotná alebo dojčíte, povedzte to svojmu 

lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi. To môže mať vplyv na 

typ liečby, ktorú dostanete. 

Ak sa kandidóza nelieči, nakoniec zmizne sama. 

Nie je potrebné, aby vaši partneri podstúpili liečbu, pokiaľ nemajú 

známky a príznaky kandidózy. 

Ako sa vyhnúť kandidóze 
Niektorí ľudia zistia, že rôzne spúšťače spôsobujú vaginálnu 

kandidózu. Ak si všimnete nejaký vzor, možno to budete schopný 

ovládať. 

Mali by ste sa napríklad vyhnúť noseniu tesných, obmedzujúcich 

alebo syntetických odevov, ako napríklad: 

• pančuchy 

• nylonové spodné prádlo 

• legíny 

• lajkrové šortky 



 

 

• tight jeans or trousers 

You should also make sure your vagina is well lubricated before and 

during sexual intercourse and wash and wipe your genital area from 

front to back after using the toilet. 

Avoid using soap and deodorants near the genital area, including 

genital sprays, bubble bath, and any other irritants such as 

disinfectants and antiseptics. 

If you’re prescribed an antibiotic for another condition, remind your 

doctor that you tend to get thrush and ask for some preventive 

treatment for thrush at the same time. 

Regular thrush 
Some people may only get thrush once. Others may get it multiple 

times. Getting thrush four or more times in a year is called recurrent 

thrush. If this happens, get medical advice and don’t treat it yourself. 

If you get recurrent thrush the doctor or nurse will want to check that 

other conditions, such as diabetes, aren’t the cause of the thrush. 

• úzke rifle alebo nohavice 

Mali by ste sa tiež ubezpečiť, že je vaša vagína dobre namazaná pred 

a počas pohlavného styku a po použití toalety si umyť a utrieť oblasť 

genitálií spredu dozadu. 

Nepoužívajte mydlo a deodoranty v blízkosti genitálnych oblastí, 

vrátane sprejov na pohlavné orgány, perličkového kúpeľa a iných 

dráždivých látok, ako sú dezinfekčné prostriedky a antiseptiká. 

Ak máte predpísané antibiotikum na iné ochorenie, nezabudnite 

lekárovi povedať, že máte tendenciu na kandidózu, a súčasne 

požiadajte o preventívne ošetrenie na ňu. 

Pravidelná kandidóza 
Niektorí ľudia môžu dostať kandidózu len raz. Iní ju môžu dostať aj 

viackrát. Získanie kandidózy štyri alebo viackrát za rok sa nazýva 

opakovaná kandidóza. Ak k tomu dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc a 

neliečte sa sami. 



 

 

They will also check the type of thrush you have is the most effective 

treatment and may suggest you take antifungal treatment on a regular 

basis. 

You should stop using soap and use an emollient (soap substitute) 

instead and this will help you to identify any thrush triggers. 

Ak sa u vás opakovane vyskytuje kandidóza, lekár alebo zdravotná 

sestra budú chcieť skontrolovať, či iné ťažkosti, ako napríklad 

cukrovka, nie sú príčinou vzniku kandidózy. 

Taktiež skontrolujú, aký typ kadidózy je pre vás najefektívnejšou 

liečbou, a môže vám navrhnúť pravidelnú antifungálnu liečbu. 

Mali by ste prestať používať mydlo a namiesto neho používať 

zmäkčovadlo (náhrada mydla), čo vám pomôže identifikovať 

akékoľvek spúšťače kandidózy. 

 

 

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 

 

 


