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I Z  Z G O D O V I N E

Magistrsko delo s področja 
zgodovine zdravstvene nege

Irena Keršič

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine 

zdravstvene in babiške nege pri Zbornici 

– Zvezi si prizadeva spodbujati zanimanje 

za raziskovanje zgodovine obeh poklicnih 

skupin. Bor Zavrl je leta 2017 diplomiral na 

Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani 

z diplomskim delom Partizansko 

zdravstvo in zdravstvena 

nega na področju Kočevskega 

roga. Raziskovanje zgodovine 

zdravstvene nege je nadgradil 16. 

12. 2021 z zagovorom magistrskega 

dela Slovenske medicinske sestre 

v osrednji Sloveniji v obdobju 

1919–1945. Mentor magistrskega 

dela je bil izr. prof. dr. Tomaž 

Pavlin, somentorici pred. Andreja 

Mihelič Zajec in Irena Keršič 

ter recenzentka doc. dr. Marija 

Zaletel.

Posebna vrednost opravljenega dela je, poleg 

raziskovanja in osvetlitve zgodovine lastne poklicne skupi-

ne, v iskanju in objavi primarnih virov, za katere si je Bor 

Zavrl vzel veliko časa. Pri dolgotrajnem iskanju literature, 

do katere je dostopal v različnih virih, zaradi zgodovinske 

tematike ni upošteval časovnega okvira izdane literature. 

Tako je gradivo iskal v Narodni in univerzitetni knjižnici, 

knjižnici Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Inštituta 

novejše zgodovine, knjižnici Medicinske fakultete, knjižni-

ci Arhiva Republike Slovenije, Mestni knjižnici Ljubljana in 

knjižnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana. 

Fotografija: Zagovor magistrskega dela Bora Zavrla, od leve 
proti desni: Tomaž Pavlin, Bor Zavrl, doc. dr. Marija Zaletel, 
pred. Andreja Mihelič Zajec, Irena Keršič. Fotografija: Tita 
Stanek Zidarič.  (Vir: Andreja Mihelič Zajec)



45Vir: UTRIP                       Februar, marec 2022

I Z  Z G O D O V I N E

Pot do sekundarnega gradiva je opravil s pregledom dnev-

nega časopisja in strokovnih revij ter hkrati uporabil ustne 

vire oz. pogovore ali pričevanja starejših ljudi, ki so mu 

predstavljali poseben izziv. Zaradi oddaljenosti dogodkov 

imajo takšni pogovori in njih zapisi še toliko večjo zgodo-

vinsko, strokovno in osebno vrednost. V magistrskem delu 

so zbrani podatki o mnogih zaščitnih sestrah, o njihovih 

delovnih mestih in delokrogih, organizaciji izobraževanja ter 

njihovem delovanju v civilni zdravstveni službi in partizanski 

saniteti v času pred in med drugo svetovno vojno. Nakazani 

so zapleti pri raziskovanju zgodovine zdravstvene nege, zlas-

ti v smislu pomanjkanja znanja o raziskovanju zgodovine oz. 

metodiki zgodovinskega raziskovanja, hkrati pa avtor izrazi 

smiselnost raziskovanja zgodovine slovenske zdravstvene 

nege, ker se zaveda, da je to prispevek temeljem naše stroke.

Veliko o sebi Bor Zavrl pove kar sam v zahvali magistrskega 

dela, kjer med drugim tankočutno zapiše: »Za podporo in po-

moč med študijem in nastajanjem tega dela se zahvaljujem 

svoji družini. Posebna zahvala gre mojima mamama. Moji 

večni medicinski sestri mami Greti ter pokojni mami Silvi, ki 

mi je v času svoje bolezni dovolila, da sem skrbel zanjo; ob 

tem me je nevede naučila ogromno o poklicu. To delo je tudi 

odgovor na njeno večkrat ponovljeno vprašanje, kdaj bom 

zaključil študij. Zdaj, mama, sem ga!«

Spoštovani Bor, nič ni dokončno (razen ene stvari). Danes 

velja poudariti prednost vseživljenjskega učenja, zato ni za-

nemarljivo upanje za vaš nadaljnji študij. Iskrene čestitke za 

izvrstno opravljeno delo v imenu članic Delovne skupine za 

ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbor-

nici – Zvezi in v mojem osebnem imenu. 
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»Vse naše sanje se lahko uresničijo – če le imamo 

pogum, da gremo za njimi.« 

                                                 (W. Disney)

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin 

je naša sodelavka Klaudija Cimbola, 

zaposlena na Internem oddelku Splošne 

bolnišnice Murska Sobota, uspešno 

zagovarjala magistrsko delo z naslovom 

»Nekateri vidiki kakovosti življenja pri 

osebah s tveganjem za razvoj srčnega 

popuščanja med prebivalci mesta 

Murska Sobota – presejalna presečna 

raziskava« 

in si pridobila naziv magistrica promocije 

zdravja.

Za pridobitev strokovnega naziva ji 

iskreno čestitamo in ji v prihodnje želimo 

veliko uspehov na poslovni in osebni poti.

Vodstvo in sodelavci Splošne bolnišnice 

Murska Sobota


