
 
BIOGRAFIA 

Florence Nightingale va nàixer a Itàlia el 12 de maig de 1820. Malgrat 
l'oposició familiar, va decidir consagrar la seua vida a la infermeria i a 
lluitar per una millor atenció sanitària i millors condicions de salubritat 
per a tothom. La seua labor durant la guerra de Crimea va originar la 
llegenda de la Dama del Llum, i la seua experiència en aquell conflicte 
bèl·lic va ser el que la va impulsar a continuar avant: investigant, 
escrivint i fent campanya de manera incansable. Les idees amb visió 
de futur i les reformes han influït en la pròpia naturalesa de 
l'assistència sanitària moderna.  

Després de la Guerra de Crimea, va sol·licitar una Comissió Reial 
sobre els hospitals militars i la salut de l'exèrcit, i va començar a 
investigar les condicions sanitàries i de salubritat de l'exèrcit britànic a 
l'Índia i de la població local. Els diners que el públic en general li 
havia enviat com a agraïment per la seua tasca a Crimea els va utilitzar 
per a fundar la primera escola organitzada de formació d'infermeres, la 
Nightingale Training School, en el St Thomas’ Hospital. També va 
establir una escola d'infermeria d'obstetrícia del King College 
Hospital, que es va convertir en un model per al país. A Florence se li 
acredita la invenció del gràfic circular i va ser la primera dona a ser 
guardonada amb el Freedom of the City of London l’any 1909.  

Va inspirar els fundadors de la Creu Roja Internacional: els premis de 
la Medalla Florence Nightingale per a les infermeres que han donat 
una atenció excepcional als malalts i ferits en la guerra o la pau.  

El seu major èxit va ser fer de la infermeria una professió respectable 
per a les dones. Els escrits i la planificació i organització hospitalària 
de Florence van deixar una profunda petjada a Anglaterra i a tot el 
món; va publicar més de 200 llibres, informes i fullets, incloent-hi la 
seua obra més famosa: “Notes sobre la infermeria: Què és i què no és”.  

Va ser guardonada amb la Creu Roja Reial l’any 1883. El 1907 va ser 
la primera dona a rebre l'Ordre del Mèrit, la més alta condecoració 
civil a la Gran Bretanya.  

Florence va morir amb 90 anys, el 13 d'agost de 1910: s'havia convertit 
en una de les dones més famoses i de més influència del segle XIX. La 
seua obra continua sent, encara avui dia, una referència per a 
infermeres, administradors i planificadors d'institucions sanitàries. 

FLORENCE NIGHTINGALE EN INTERNET 

Página web del Museu Florence Nightingale a Londres 
http://www.florence-nightingale.co.uk/cms/ 

En este enllaç de YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=ax3B4gRQNU4&translated=1 pots 
escoltar la veu de Florence Nightingale grabada en 1890 per Edison 
Bell 

Escolta la cançó “Lady with the Lamp” que el cantant Country Joe 
MacDonald li dedica a Florence Nightingale 
http://www.countryjoe.com/nightingale/lady.htm 

Obituari sobre Florence Nightingale publicat en The New York Times 
el 15 d’agost de 1910 
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0512.html 

Llig a text complet a través de Google Books llibres escrits per 
Florence Nightingale i sobre ella 
http://www.google.es/search?q=%22florence+nightingale%22&btnG=
Cerca+llibres&tbs=bks%3A1&tbo=1&hl=ca 

Pàgina web del any 2010 com “Any Internacional de la Infermera” en 
honor al centenari de la mort de Florence Nightingale 
http://www.2010iynurse.net/Default.aspx 

Pàgina web de la “Florence Nightingale International Foundation” 
http://www.fnif.org/ 

Pàgina web de la publicació “Florence Nightingale Historical Bulletin” 
http://www.florence-nightingale-avenging-angel.co.uk/ que está sent 
regularment actualitzada com a consecuència del centenari de la mort 
de Florence Nightingale. 

Interessant pàgina web del Hampshire County Council dedicada a 
Florence Nightingale http://www3.hants.gov.uk/florence-
nightingale.htm Destaquen els grabats i les fotografies. 

Florence Nightingale en YouTube: documentals, homenatges, imatges, 
pel·lícules, dibuixos animats sobre ella, etc. 
http://www.youtube.com/results?search_query=florence+nightingale&
aq=1 

Pàgina sobre el funeral de Florence Nightingale realitzada per Country 
Joe MacDonald http://www.countryjoe.com/nightingale/funeral.htm 

Pàgina web de la Fundació Index sobre la “Iniciativa Nightingale 
2010” que conté activitats a nivel nacional i internacional, recursos 
sobre Florence Nightingale, etc. http://www.index-f.com/2010n.php 

Pàgina web del CRAI de la Universitat de Barcelona dedicada a 
Florence Nightingale i amb una amplia selecció d’interessants recursos 
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-
tematiques/infermeria/florence-nightingale/#c22685 
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"La infermeria és un art i, si ha de ser un art, requereix 
tant una devoció exclusiva com una dura preparació, igual 
que la del treball de qualsevol pintor o escultor" 
Florence Nightingale 
 
"Si no fóra pels qui estan descontents amb el que tenen, el 
món mai no arribaria a res millor" 
Florence Nightingale 
 
"He basat el meu èxit en això: mai no he donat ni he 
acceptat una excusa" 
Florence Nightingale 
 
"El primer requisit d’un hospital és que no ha de fer cap 
dany als malalts" 
Florence Nightingale 
 
"Que poc es pot fer sota l’esperit del temor" 
Florence Nightingale 
 
"Jo utilitze la paraula infermeria a falta d’una altra de 
millor. Se l’ha limitada a significar poc més que 
l’administració de medicaments i l’aplicació de 
cataplasmes. Però hauria de significar l’ús apropiat d’aire, 
llum, calor, netedat, tranquil·litat i la selecció i 
administració adequada d’una dieta. Tot amb la menor 
despesa d’energia per al pacient" 
Florence Nightingale 
 
"La malaltia és un procés reparador" 
Florence Nightingale 
 
"L’observació indica com es troba el pacient; la reflexió 
indica què s’ha de fer; la destresa pràctica indica com s’ha 
de fer. La formació i l’experiència són necessàries per a 
saber com observar i què observar, com pensar i què 
pensar"   
Florence Nightingale 
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