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Smernice za zdravljenje predrakavih sprememb na 
materničnem vratu pripravlja strokovna skupina za 
pripravo Smernic za zdravljenje predrakavih spre-
memb na materničnem vratu. Smernice predsta-
vljajo tretjo publikacijo v seriji smernic za obrav-
navo žensk s spremembami materničnega vratu. 
Nove smernice vsebinsko dopolnjujejo, vendar ne 
posegajo v še vedno sodobne in veljavne Smernice 
za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spre-
membami materničnega vratu (Uršič Vrščaj 2011) in 
Smernice za obravnavo bolnic z rakom materničnega 
vratu v Sloveniji (Uršič Vrščaj 2012).

V Smernicah za obravnavo bolnic z rakom mater-
ničnega vratu je bilo poleg diagnostike raka mater-
ničnega vratu natančno opisano tudi zdravljenje. 
Smernice za celostno obravnavo žensk s predra-
kavimi spremembami materničnega vratu iz leta 
2011 so se posvetile predvsem obravnavi žensk 
glede na citološki izvid ter spremljanju žensk s CIN 
1 in po zdravljenju CIN, pri čemer se v Smernicah 
nismo osredotočali na zdravljenje teh sprememb. 
Le to bo natančno opisano v novih smernicah, ki 
bodo tako zaokrožile obravnavo žensk s predraka-
vimi spremembami materničnega vratu.

Nove smernice bodo razdeljene na več poglavij. 
Epidemiološkemu uvodu bodo sledila tri poglav-
ja, v katerih bo ločeno opisano predlagano zdra-
vljenje nizkorizičnih in visokorizičnih displazij ter 
sprememb žleznih celic. V ločenem poglavju bo 
opisana obravnava in zdravljenje predrakavih spre-
memb materničnega vratu in adenokarcinoma in 
situ v nosečnosti. Prikazan bo tudi pomen multi-
disciplinarnega pristopa k obravnavi pacientke. 
Zadnje poglavje predstavlja opis možnih zapletov 
po konizaciji.

Nove smernice bodo omogočile natančnejši vpo-
gled v najnovejša priporočila za zdravljenje pre-
drakavih sprememb materničnega vratu. Z novimi 
smernicami bodo izbrani ginekologi dobili infor-
macijo o najprimernejšem zdravljenju predrakavih 
sprememb, tako da bodo ženskam lahko dali na-
tančne informacije o prednostih in slabostih pre-
dlaganega zdravljenja.
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