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I Z  Z G O D O V I N E

Prva strokovna revija za 
medicinske sestre

Marjeta Berkopec

Letos obeležujemo 25-letnico izdajanja Utripa. Informativni bilten 

Zbornice – Zveze je z nami že četrt stoletja. V znamenju tega jubileja 

bomo predstavitev bogate dediščine naših predhodnic v letu 2018 

nadaljevali z zgodovino založniško-informativne dejavnosti.
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Medicinske sestre na Slovenskem so dobile svojo strokov-
no in informativno revijo leta 1954. Na pobudo medicinske 
sestre Cite Bole, ki je bila od leta 1950 zaposlena na Central-
nem higienskem zavodu v Ljubljani, je pod njenim uredni-
štvom Centralni higienski zavod v Ljubljani leta 1954 začel 
izdajati strokovno glasilo Medicinska sestra na terenu. Ker-
šičeva (2017) navaja, da je bila to prva strokovna publikacija 
na področju zdravstvene nege.

V prvi vrsti je bila revija namenjena medicinskim sestram na 
terenu in razvoju patronažne službe in polivalentnosti v zdra-
vstveno-varstveni dejavnosti (Anon, 1967). V uvodniku prve 
številke (1954) je uredništvo zapisalo: »Medicinska sestra v 
danih razmerah nosi pretežno vse breme našega skoraj za-
četniškega dela, namreč breme sistematične in organizirane 
borbe proti obolevanju in smrtnosti naših varovancev – ma-
tere in otroka. Nalogam medicinske sestre na tem, njenem 
najširšem delovnem področju pa bo ustrezala samo tista, ki 
se bo neprestano izpopolnjevala in ki bo znala poiskati vse 
možnosti za stike s čim širšim krogom mater, saj mora le-
-tem biti prva vzgojiteljica in nepogrešljiva svetovalka.« 

Cita Bole je kot glavna in odgovorna urednica orala ledino 
zdravstvenega strokovnega tiska (Gradišek, 1986). K sode-
lovanju je pritegnila številne zdravstvene delavce in različne 
strokovnjake. Mnogi avtorji so prispevali svoje članke v več 
letnikov, saj je bilo treba na novo organizirati in izboljševa-
ti zdravstveno službo na vseh področjih. Pri tem je veljalo 
glavno vodilo vsem piscem, da poudarijo zlasti vlogo zdra-
vstvenih delavcev na terenu. Med njimi so bile v okviru pat-
ronažne dejavnosti medicinske sestre najbolj izpostavljene. 
Preizkušene in s težavami pri delu so začele »Medicinsko 
sestro na terenu« pisati medicinske sestre – pionirke, ki jih 
je bilo iz leta v leto več. Dolžni smo se jih spominjati s spo-
štovanjem. To so bile: Cita Bole, Neda Anžlovar, Neža Jar-
novič, Majda Musek, Hermina Andoljšek, Bogdana Sevšek, 
Dina Urbančič, Anica Čarman, Mira Klemenc, Slava Škrabec, 
Marija Oštrbenk, Marija Gams, Majda Japelj, Ančka Belič, 
Helena Ravnič (Gradišek, 2007). 

Medicinsko sestro na terenu so tiskali v Tiskarni Jože 
Moškrič v Ljubljani. Točnega roka izdajanja v uredništvu 
niso določili, zaradi tehničnih težav in preobremenjenosti 
tiskarn v državi se je zakasnil celo izid prve številke. Izha-
janje posameznih številk je bilo kasneje vezano na aktualno 
problematiko in obseg gradiva, ki jim ga je uspelo pripra-
viti v uredništvu. Od leta 1954 do leta 1961 je izšlo osem 
letnikov revije. Razen prvo leto, ko sta izšli dve številki, so 
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izhajale tri številke letno. Objavljeni prispevki so obravnava-
li strokovne članke, aktualna družbena vprašanja. Posebej 
je bilo poudarjeno področje zakonov in uredb. V beležkah 
ob knjigah so predstavljali strokovno literaturo. V zadnjih 
dveh številkah lahko zasledimo tudi zgodovinske portrete: 
O “medicinskem policistu” Johannu Petru Franku in članek 
ob 50. obletnici smrti Roberta Kocha. V rubriki Obzornik pa 
k branju pritegnejo številne mednarodne in domače strokov-
ne zanimivosti.

Da bi strokovno glasilo doseglo čim širši krog medicinskih 
sester, tudi tistih, ki so službovale v odročnih krajih, so po 
več izvodov pošiljali na naslov referentke za zdravstveno 
zaščito matere in otroka pri okrajnih zdravstvenih domovih 
oz. higienskih postajah. Zlasti slednjim je bila strokovna 
revija v dragoceno pomoč. Gradiškova (2007) navaja, da 
je imela »Medicinska sestra na terenu« v začetku izhajanja 
750 izvodov naklade, leto 1961 pa so zaključili z naklado 
1200 izvodov. 

Ko je Centralni higienski zavod v Ljubljani zaradi reorgani-
zacije revijo ukinil, so medicinske sestre ostale brez svojega 
glasila. Po premoru šestih let (Grbec, 1997) je Zveza društev 
medicinskih sester Slovenije na svoji skupščini leta 1966 
sklenila, da začne izdajati strokovno glasilo. 

Vrzel na področju strokovne literature, ki je nastala po pre-
nehanju izdajanja Medicinske sestre na terenu, je tako za-
polnil Zdravstveni obzornik, ki je leta 1967 ugledal luč sveta.
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