
Florence Nightingale,  (1820, Itàlia  – 1910, Anglaterra)

Florence és considerada una de les pioneres de la infermeria i creadora del 
primer model conceptual d'infermeria. Va destacar des de molt jove en les 
matemàtiques, de manera que després va poder aplicar els seus coneixements 
d’estadística a la epidemiologia. Va ser la primera dona admesa a la Royal 
Statistical Society britànica, i va ser membre honorària de la American Statisti-
cal Association. Florence es va rebel•lar contra els prejudicis de la seva època i 
contra uns costums que li assignaven, com a dona, les tasques de la llar, i va 
escollir la professió d'infermera. El 21 d'octubre del 1854 Florence, amb un 
batalló format per 38 infermeres voluntàries, va anar a Crimea. A Scutari (avui 
Uskudar), Nightingale i les seves companyes van reformar l'hospital i el van 
netejar, malgrat que els doctors i els oficials no ho volien, i van fer caure la 
taxa de mortalitat del 40% al 2%. Allí, Florence hi va contreure la brucel•losi. 
El 7 d'agost del 1857 va tornar a Anglaterra. Va dedicar la resta de la vida a 
promoure la infermeria. Va fundar una escola d'infermeres que porta el seu 
nom. També va ser una experta estadística i una pionera de l’epidemiologia. 
Va inventar els gràfics de sectors, o histogrames, per exposar els resultats de 
les seves reformes. El 1859 va publicar Notes sobre hospitals i, més tard, Notes 
sobre infermeria. El 1883 la reina Victoria li va atorgar la Royal Red Cross i el 
1907 va ser la primera dona condecorada amb l’Order of Merit. 

Florence va aconseguir realitzar el seu somni d'assistir els malalts després 
d'enfrontar-se als pares i a la resta de familiars. La seva mare, Emily, i el seu 
pare, William, s'oposaven que la seva filla fos infermera, ja que estava mal vist 
que una dona de classe alta es dediqués a aquella professió. Mai no es va 
casar; va dedicar la vida a servir el proïsme i aquells que més ho necessitaven, 
tot buscant com podia millorar-ne la salut o, en altres casos, com podia fer-ne 
més suportables els últims dies. 

Florence Nightingale

infermeria

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un 
distintiu...

* Notas sobre enfermería: qué es y qué no es. Barcelona: Científicas y Técni-
cas. Masson. Salvat Enfermería, 1990
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