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2020. az Ápolók és Szülésznők 
Éve. Ezt az évet ünneplésre és 
figyelemfelhívásra szánta a 
Nursing Now megálmodója, de 
az élet közbeszólt és a járvány 
kap kiemelt figyelmet. Így a 
szlogen is teljesen helytálló, hi-
szen „KÜLÖNLEGES SZAKMA 
KÜLÖNLEGES ÉVE” 2020.

Ez persze óriási terhet ró a vi-
lág, így hazánk ápoló társa-
dalmára is, függetlenül attól, 
hogy egészségügyben vagy 

szociális területen tevékenykedünk. A figyelem ránk 
irányul, a társadalom érzi, hogy szükség van ránk, 
és mi tudjuk, hogy segíteni fogunk. Segíteni, ahogyan 
eddig is tettük, habár nem kaptunk ennyi odafigyelést 
és gondoskodást.

Most nekünk önzetlenül, erőn felül kell teljesítenünk 
annak érdekében, hogy a magyar lakosságot megóvjuk, 
és ha kell, hozzásegítsük a gyógyulásoz. Ehhez minden 
erőnkre szükség lesz, de egyedül nem fog menni.

Szükségünk van védőfelszerelésre, jó útmutatásokra, 
eszközökre és támogató környezetre. Ezek egy része 
adott, vagy teljesülése folyamatban van.

Mi most, Kossuth Zsuzsanna késői leszármazottai, abban 
a helyzetben vagyunk, hogy bizonyíthatjuk, méltóak 
vagyunk arra a szellemi örökségre, amit ránk hagyott. 
Mint már sokszor, ismételten AZT KÉRJÜK AZ ÁGAZAT 
IRÁNYÍTÁSÁTÓL , hogy a kórházparancsnokok mellett 

FELKÉSZÜLT, ÁPOLÁSBAN JÁRTAS ORSZÁGOS FŐNŐ-
VÉRT IS NEVEZZENEK KI.

Kedves Ápolási Egyesületi tagok, kedves egészségügyi 
és szociális területen dolgozó szakdolgozók, ápolók/
gondozók!

A felelősség, ami most ránk hárul ebben a járványügyi 
helyzetben, sokkal koncentráltabb, testet-lelket megfe-
szítő teher, eltér a mindennapokban megszokottól. 

A betegek ellátását felelősséggel SZOLGÁLNI az idő-
sek bentlakásos otthonában a veszélyeztetett korosz-
tályú embertársaink között komoly fegyelmezettsé-
get és szabálykövetést kíván.

Tőletek most azt kérjük, hogy tartsatok ki, magán-
emberként vigyázzatok magatokra, hogy vigyázni 
tudjunk másokra. A Magyar Ápolási Egyesület vezetése 
és a magyar lakosság nevében is köszönjük kitartó, áldo-
zatos munkátokat.

A lap, melyet Ön most a kezében tart Florence 
Nightingale életét és az ápolás fejlődését egyedi mó-
don foglalja keretbe. Az Ápolók Nemzetközi Napja al-
kalmából megjelenő kiadványunkat jó szívvel ajánlom 
minden kedves olvasó figyelmébe.

Köszönöm a megfeszített munkát a szerzőiknek: Sö-
vényi Ferencnének, Perkó Magdának és dr. Fedineczné 
Vittay Katalinnak.

Minya Tünde
elnök

Nagy tisztelettel szólítom meg 
minden kedves kollégámat/tagtársamat!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:
19623317 – 1 – 42

A kedvezményezett neve: Magyar Ápolási Egyesület

TUDNIVALÓK
A nyilatkozatot tegye borítékba.

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, 

a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.
A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adóhivatalnak, vagy adja át a munkáltatójának.

Kérjük, támogassa munkánkat az 1% felajánlásával! Köszönjük!
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Kétszáz éve született Florence Nightingale, 
az ápolók példaképe
A különleges 2020. év, a bûvös 200 év
Kétezer-húsz többszörösen is különleges év a számunk-
ra. Először is az idén emlékezünk mi, magyar ápolók és 
világszerte valamennyi ápoló Florence Nightingale, a 
modern betegápolás úttörője születésének 200. évfor-
dulójára. 
Emellett azért is különleges ez az év, mert a 2018 feb-
ruárjában a WHO és az ICN által az ápolásért elindí-
tott nemzetközi kampány, a Nursing Now 2020-nak, a 
Nightingale-bicentenáriumnak a végéig fog tartani.  A Ka-
talin cambridge-i hercegné fővédnökségével folyó Nursing 
Now kampány célja az egészség javítása az ápolás társa-
dalmi súlyának és arculatának az erősítésével és fejleszté-
sével, az ápolók és szülésznők helyzetbe hozásával.  
A 2020. végére elérni tervezett célok a következők:
1. Jelentősebb befektetések a képzés, szakmai fejlődés, 

standardok, szabályozás és munkafeltételek javításá-
ba az ápolás terén

2. Az eredményes és újító jellegű ápolási gyakorlat foko-
zott és jobb terjesztése

3. Az ápolók és szülésznők nagyobb befolyása a globá-
lis és nemzeti egészségpolitikára azon szélesebb körű 
erőfeszítések részeként, amelyeknek a célja az egész-
ségügyi munkaerőnek a döntéshozatalba történő na-
gyobb mértékű bevonása

4. Több ápoló vezetői munkakörökben és több lehető-
ség az előmenetelre valamennyi szinten

5. Több konkrét tény a szakpolitikusok és döntéshozók 
számára annak bizonyítására, hogy hol fejtheti ki az 
ápolás a legnagyobb hatást, mi akadályozza az ápo-
lókat képességeik és tehetségük kibontakoztatásában 
és hogyan lehet lebontani ezeket az akadályokat.

A kampányban részt vevők célja az egészség javítása azál-
tal, hogy világszerte megerősödjék az ápolók társadalmi el-
ismertsége és az ápolás súlya; ennek érdekében meg kíván-
ják nyerni a politikusokat és támogatni kívánják az ápolói 
hivatást gyakorlókat abban, hogy vállaljanak vezető szere-
pet, képezzék magukat és alakítsanak globális mozgalmat.   
Nagyon jól mutatja be a Nursing Now kampány céljait az 
alábbi néhány gondolat: 
„A 21. század változó igényei azt jelentik, hogy az ápolók-
nak még nagyobb szerepet kell játszaniuk a jövőben. Új 
és innovatív típusú szolgáltatásokra van szükség, inkább 
a  közösségi és otthoni ellátásra építve, holisztikusabb és 
emberközpontúbb megközelítéssel, fokozottabb figyelmet 
fordítva a megelőzésre és jobban alkalmazva a techno-
lógiát.  Mindezek olyan területek, ahol az ápolók vezető 
szerepet játszhatnak. Az ápolónők hozzájárulásának ma-
ximalizálása azonban megköveteli, hogy megfelelő módon 
alkalmazzák őket, értékeljék őket, és bevonják őket a szak-
politika kialakításába és a döntéshozatalba.”

A kampánnyal helyzetbe kívánják hozni az ápolókat an-
nak érdekében, hogy be tudják tölteni kulcsszerepüket a 
21. század egészségügyi kihívásainak megoldásában. 
A Magyar Ápolási Egyesület 2018. november 8-án csat-
lakozott a Nursing Now kampányhoz.
Különleges ez az év azért is, mert az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) tavaly úgy határozott, hogy a 2020-as 
évet az ápolók és szülésznők évének nyilvánítja. 

Ünnepeljünk tehát az Ápolók Nemzetközi Napján! 

Az ember életében az ünnepek üzenetek sorát is jelentik. 
Felismerhető bennük egy közösség értékrendje, a tisztelet, 
a megbecsülés, a tradíció és a múlt, de az előretekintés jele 

is. Az ünnep, emlékezés, értékelés, vissza- és előretekintés, 
törekvés, igény és minőség. Ünnepeljünk, mert az ünnep 
ereje nagy. Emberré változhatunk…

Az ünnep nem csak emlékezés a régi eseményre, hanem 
megújulásra vágyás szükséglete is. A jelen a múltból meríti 
erejét, de a múlt gyakran csak a jelenben kap értelmet, és 
nyeri el az őt megillető elismerést. 

Öltöztessük díszbe a szívünket, és gondoljunk tisztelettel 
az ápolók nagy példaképére, Florence Nightingale-re, aki 
vezércsillagként ragyog az égen.

„Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik 
úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Má-
soknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások, 
a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemé-
ben aranyból voltak. A csillagok viszont mind-mind hall-
gatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki 
másnak. (...) Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott 
nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként fölnézel az 
égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. 
Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik ne-
vetni tudnak! (...) S ha majd megvigasztalódtál (mert végül 
is mindig megvigasztalódik az ember), örülni fogsz neki, 
hogy megismerkedtél velem.”

Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg

Ki volt Florence Nightingale?

„Ha valaki olyan életet él, amely 
mindenki számára fejlődést hoz, 
és ez a fejlődés állandó, nem hal 
meg vele, az ilyen ember életét 
Igaz Életnek nevezhetjük.”

Florence Nightingale jómódú 
angol arisztokrata családban 
született, az itáliai Firenzében 

1820. május 12-én és szülei erről a városról nevezték el 
(Firenze angolul Florence).  Szülei a legjobb nevelést biz-
tosították számára. Nővérével együtt nagyon alapos és 
magas szintű oktatásban részesült. Florence-t lenyűgözték 
a tudományok, különösen a matematika letisztult és logi-
kus világa. Jobban érdekelte a filozófia és a történettudo-
mány, mint a „lányos dolgok”, úgymint a partik szervezése 
és lebonyolítása. Rendkívül művelt volt, a modern nyelvek 
mellett görögül, latinul is tanult, szerette az irodalmat, so-
kat és szívesen olvasott klasszikusokat. Tizenéves korától 
fogva kereste helyét a világban, értelmet keresett az éle-
tének. Lázadt a nők hátrányos megkülönböztetése ellen. 

Hitt abban, hogy többre hivatott, és tizenhét éves korától 
megszállottan kereste isteni küldetését.  Nem követte a 
szülei által neki szánt utat, hogy felserdülve hozzámegy 
egy gazdag brit főnemeshez, és éli az angol úrhölgyek szo-
kásos életét. Ellenszegült a szülői akaratnak, nem értékelte 
a férfiak közeledését, inkább a szociális problémák iránt ér-
deklődött. Rendszeresen látogatta a környékbeli családok 
betegeit, bejárt a kórházakba. Segített, ahol csak tudott, 
vigyázott a gyerekekre, rengeteget mesélt nekik, ápolta, 

Forrás: L'Osservatore Romano 
The lady with the lamp 
· Remembering Florence 

Nightingale ·Aug. 12, 2015 
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gondozta, ellátta a beteg rokonokat, sőt, a környékbeli 
rászorulókat is folyamatosan támogatta. Nem ismert jobb 
érzést annál, mint amikor segít az embereken. 

 Így írt naplójában:
„Az emberi nyomorúság jár mindig az eszemben, ez 
gyötör… hazugnak érzem, ha a költők a világ dicsőségét 
zengik. A legtöbb ember, akivel találkozom, gondban, sze-
génységben, betegségben él.” 
Florence ápolónő akart lenni egy olyan társadalomban, 
ahol az ápolónők még semmiféle megbecsülést nem él-
veztek. 1844-ben titokban részt vett egy három hónapos 
nővérképző tanfolyamon a salisbury-i gondozóházban. 
Huszonévesen bejelentette szüleinek, hogy ápolónő lesz. 
Bejelentése megdöbbenést keltett, hiszen ebben a kor-
ban az úrinők nem dolgoztak, kiváltképp olyan lenézett 
és alantas munkához nem volt semmi közük, mint a beteg-
ápolás, nem is beszélve a korabeli kórházakban uralkodó 
állapotokról. Az ápolónők nem álltak a társadalmi meg-
becsültség magas fokán. Ennek volt is némi alapja, mert a 
kolostorbeli ápoló apácák kivételével jobbára primitívek, 
piszkosak, tanulatlanok, képzetlenek és iszákosok voltak.
Florence bejárta Egyiptomot, Görögországot, Olaszorszá-
got. Ahol csak tehette, felkereste a kórházakat és gyűj-
tötte a tapasztalatokat. A betegek és sérültek ápolásában 
megtalálta hivatását. Florence nem csak a vagyonát és éle-
tét áldozta fel a nemes cél érdekében, hanem a szerelmet 
is. Több kérője is akadt, köztük Richard Monckton Milnes, 
költő és politikus, aki szintén az elesettekért küzdött: neki 
köszönhető, hogy a fiatalkorú bűnözők nem a felnőttek 
közé lettek bezárva, hanem külön javító-nevelő intézetbe. 
A férfi közel hét évet várt Florence-ra és többször is meg-
kérte a kezét, de Florence mindig így felelt:

„Igen, szeretem magát, Richard. De nem lehetek a felesé-
ge, mert maga mellett csak feleség, idővel anya lennék, s 
nekem másfajta hivatásom van. Nekem valami dolgom van 
az életben, még nem tudom pontosan, mi az, de semmi 
esetre sem, hogy egyik kalitkából átrepüljek a másikba. Itt 
van a Nightingale kalitka, jól kibélelve, dúsan aranyozva, 
fogva tart... Ha átkerülnék a maga kalitkájába, az ugyan-
olyan díszes lenne, ugyanolyan dúsan aranyozott, és már 
meg sem kísérelhetném, hogy onnan valaha is kijussak...”

Forrás: https://novellakrajzok.blog.hu/

Görögországból hazafelé tartva megszakította útját és a 
németországi Düsseldorf  melletti Kaiserswerth  protes-
táns diakonissza nővéreinek ápolási tevékenységét tanul-
mányozta. A diakonisszák mellett kitanulta az ápolónői 
mesterséget. Kéthetes ott tartózkodása után hosszú érte-
kezést írt az intézményről. 

Párizsban 1853-ban Szent Vince Irgalmas Nővéreinél be-
tegápolást és sebkezelést tanult. Tanulmányozott minden 
elérhető iratot, kórházi dokumentumokat, zárójelentése-
ket, gyűjtötte az ápolási szokásokat, módszereket. Terve-
ket dolgozott ki, hogy hogyan lehetne jobban szervezni az 
ápolást. Florence, akinek nem voltak illúziói, egyszer ezt a 
furcsának tűnő megjegyzést írta a naplójába:

„A legelső követelmény a kórházban az, hogy ne ártson a 
betegnek.”  

Első állását 1853-ban egy londoni női kórházban töltötte 
be. Fizetés nélküli főfelügyelő nővér lett, miközben megél-
hetését szülei 500 fontos havi apanázsa biztosította. Min-

den addigi tapasztalatát felhasználva irányította az előke-
lő hölgyeket ellátó intézményt, forradalminak számító újí-
tásokat vezetett be, mint az ételhordó lift a házban, olyan 
csengő, amely mutatja a kórteremszámot. A bizottsággal 
már az első héten összetűzésbe került, mert ki akarták til-
tani a kórházból azokat, akik nem az anglikán egyházhoz 
tartoztak. Florence azonban ragaszkodott hozzá, hogy az 
ellátás mindenkire vonatkozzon, vallási hovatartozástól 
függetlenül. Egész életében ezt az elvet vallotta, és azt 
remélte, hogy eljön majd az idő, amikor nem az emberek 
vallását nézik, hanem a lelküket. Később többen kiemel-
ték, hogy harcol a női jogokért, de ő tiltakozott, mondván, 
hogy harcol a szenvedőkért, függetlenül attól, hogy férfi 
vagy nő az illető. Az 1854-es londoni kolerajárvány idején 
önkéntes ápolónőként dolgozott, betegei rajongtak érte, 
földre szállt angyalként emlegették. 

A krími háború kitörése után egy évvel angol szárazföldi 
egységek szálltak partra a törökök oldalán. A Times tudó-
sítójától Sir William Howard Russelltől érkezett hír ar-
ról, hogy az angol sebesültek elhanyagoltan, ellátás nélkül 
sanyarognak. A nyilvánosság ekkor olvashatott először a 
hadviselés embertelen valóságáról. William Howard Rus-
sell az egyik első modern háborús tudósító, aki csatlako-
zott a krími háborúban részt vevő brit különítményhez. 
Az oroszok ellen hadakozó Oszmán Birodalmat támoga-
tó csoportot Russell huszonkét hónapon át követte.  Így 
lett a krími háború a történelem első, a tömegmédia által 
„közvetített” borzalma. Tudósításai nyomán döbbenetet 
és felháborodást keltő jelentések láttak napvilágot a sebe-
sültek ellátásának körülményeiről. Készletek gyakorlatilag 
nem álltak a rendelkezésükre a gyógyításhoz, híján voltak 
gyógyszereknek, kötszereknek, élelemnek, még tiszta víz-
nek is. Napi fél liter vizet kaptak inni és mosdásra. A higi-
énés körülmények borzasztóak voltak, a kórházi folyosón, 
a földön feküdtek a katonák, még abban a piszkos, vé-
res uniformisban, amelyet a harctéren viseltek. Ágynemű, 
tiszta ruha, edények sehol, szappanról, törölközőről hírből 
sem hallott senki. Mindenhol nyüzsögtek a patkányok és 
bolhák. Télen a fűtetlen szobákban fagyoskodtak a bete-
gek, világítás nem volt. Sem orvos, de leginkább ápolók 
nem voltak a fronton.

A kormánynak intézkednie kellett, hogy a helyzet valame-
lyest javuljon. Az egyik intézkedés Florence Nightingale 
felkérése volt. Florence egy pillanatig sem tétovázott, rög-

A Scutari (Törökország) kórház egyik osztálya. 
(Krími háború, 1856)

https://en.wikipedia.org/wiki/
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tön felajánlotta szolgálatait. Régi jó barátja, Sidney Her-
bert hadügyminiszter úgy gondolta, hogy senki más nem 
alkalmas erre a feladatra, csakis Florence Nightingale, így 
felkérte őt a nagy vállalkozásra, őt nevezte ki az Angol 
Kórházak Törökországi Ápolónői Intézetének főfe-
lügyelőjévé. Úgy határoztak, hogy 40 ápolót küldenek 
Nightingale-lel a helyszínre, hogy megszervezzék a had-
színtéren megsérült brit katonák ellátását. A feladat elvég-
zésekor Florence minden képességét latba vetette.

Az egyik feltétele az volt, hogy a kórházban dolgozó ápo-
lónők neki tartozzanak majd felelősséggel, és ez vonat-
kozott a felekezeti küldetésben részt vevő ápolónőkre is. 
Ezzel sikerült kiváltania sokak ellenszenvét, hiszen addig 
nem létezett felekezettől független ápolónői hivatás. A 
felekezetek színeiben megjelenő irgalmas nővérek addig 
csak a saját vallási elöljáróiknak tartoztak engedelmes-
kedni, ettől azonban a kórházi munka ellenőrizhetetlenné 
vált, és szakmailag sem volt megbízható. A felfogásbeli 
különbségek is jelentősek voltak, mivel a kórházi ápoló-
nők minden hanyagságuk ellenére tudták, hogy a betegek 
testi állapotáról kell gondoskodniuk, és be kell tartaniuk 
az orvosi utasításokat, a vallásos rendek nővérei viszont 
bármilyen kitűnő, áldozatkész teremtések is voltak, csak a 
lélekkel törődtek, a betegek testéhez hozzá se értek, azt 
piszkosan hagyták.

Nem volt könnyű munkatársakat toborozni, de Florence 
novemberben már Scutariban volt, 38 ápolónő élén. Az 
ottani katonai vezetők bizalmatlanul fogadták, meg kel-
lett küzdeni azért, hogy elfogadják. A törökországi ka-
tonai kórházban Üsküdarban — a híreket megerősítve 
— katasztrofális állapotok fogadták. A betegellátás elemi 
feltételei sem voltak meg, az orvosok érzéstelenítés nélkül 
amputáltak, a közkatonáknak nem járt kloroform. A bor-
zasztó körülmények miatt a sebesültek állapota nemhogy 
javult volna, de tovább romlott a kórházban. Többen hal-
tak meg kolera, tífusz és egyéb fertőzések miatt, mint a 
sebesülésektől.

Florence első dolga volt, hogy a lehető legnagyobb tiszta-
ságot teremtsen segítőivel, és ezt később is megkövetelte 
az egész kórházban. A higiénés körülmények javításán túl 
igyekezett javítani az ellátást, többször a saját pénzéből 
rendelt élelmiszert és kötszert a betegeknek, emellett 
számtalan, a betegápolást segítő felszerelést is beszerzett. 
Kitartó igyekezetének hála a kórházba került sebesültek 

korábban 42%-ot elérő halálozási aránya 2,2%-ra csök-
kent. Florence vezénylete alatt fegyelmezett ápoló csapat 
alakult ki. A nővéreknek egyenruhát kellett hordaniuk. Til-
totta a részegeskedést és az erkölcstelen, kicsapongó visel-
kedést. A renitenskedőket elbocsájtotta, volt, aki a válto-
zások láttán, maga kérte az áthelyezését másik kórházba. 

Napi 18-20 órát dolgozott. Tudta, hogy a betegek állapo-
tát folyamatosan ellenőrizni kell. A rend fenntartása ér-
dekében éjszakánként is dolgozott, járőrözött a kórház 
folyosóin. 

Magánélete ifjú korától kezdve nem volt. Erről így véle-
kedett

A betegápolás féltékeny valami, nem tűri, hogy aki neki él, 
más urat is szolgáljon.”

https://florence.eoldal.hu/cikkek/florence-nightingale.html

A kórházból a sebesült katonák százai írtak haza levelet 
a családjuknak, és azokban a levelekben számos család 
őrzi ma is annak a tiszteletnek és szeretetnek az emlékét, 

Nightingale a sebesülteket fogadja Scutariban
https://en.wikipedia.org/wiki/

A betegek csónakba szállítása Balaklavában, 
(Szevasztopol melletti település) 

Forrás: http://loc.gov/pictures/

F. Nightingale a sebesülteket ápolja
Forrás: www. mindennapi.hu portál 2011-05-12
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amivel a katonák emlegetik azt, akinek az volt a neve kö-
zöttük: A lámpás hölgy (The lady with the lamp.)  Mert 
éjnek idején, amikor már az orvosok és a többi ápolónő is 
aludni tért, Florence Nightingale még egyszer végigjárta 
a szobákat, az ágyak hosszú sorait, hogy lássa, nem lázas, 
nem szomjas-e valamelyik? 
Sok sebesültben a gyógyulás után is ez a kép maradt meg 
róla: a sötét éjszakában, lázálmaikból felébredve egy fé-
nyes alak halad el előttük, akinek lámpása a reményt és 
az életet jelenti. Ez a kép ragadta meg leginkább a kor 
közvéleményének figyelmét is, és  1855  februárjában 
az Illustrated London News lapjain megjelent „A lámpás 
hölgy” (The Lady with the lamp) első ábrázolása. 

Egy katona azt írta róla haza: 
„Mikor gondoljuk, hogy el fog jönni, ébren maradunk 
készakarva, hogy láthassuk és mikor elhaladt, megcsókol-
juk a falat vagy a vánkost, amelyre az árnyéka rávetődött.”

Florence feladata nem csupán a betegápolás volt, ő irá-
nyított, és a kórházi munka mellett végezte az összes ad-
minisztrációt. Segített a katonáknak a családjukkal való 
kommunikációban, olvasószobát hozott létre. Egyszerűen 
csak „főnöknőnek” nevezték a betegei és munkatársai.
Eredményeit látva azok a katonai vezetők, akikről kiderí-
tette, hogy nem törődnek a katonák megfelelő ellátásával, 
meghurcolták, hamis vádakkal illették, és ahol csak tudták, 
akadályozták a munkáját. Florence-t elkeserítették a vá-
dak, és legalább annyi energiája ment rá az ellenállásra, 
mint a kórházi munka fenntartására. 
Miközben bejárta a többi törökországi kórházat, hogy 
azokról is gondoskodjon, megbetegedett. Két hétig lebe-
gett élet és halál között. Még lábadozott, de visszatért a 
kórházba, és tovább folytatta a munkát.

A háború befejeztével Florence szolgálata is lejárt, 1856 
nyarán tért haza Angliába – miután az utolsó betege is el-
hagyta a kórházat. Nemzeti hősként fogadták, ő azonban 
nem kért az ünneplésből. A háború túlélői elmesélték, hogy 
hogyan ápolta őket, neve legendává vált, dalok születtek 
róla a nép körében. A kitüntetéseket visszautasította, nem 
akart híres lenni, újonnan jött hírnevét kihasználva a kórházi 
viszonyok javításáért lobbizott. 

Fogadta őt Viktória királynő, akinek beszámolt hadi tapasz-
talatairól és az általa javasolt reformokról. A hadügyminisz-
terrel is tárgyalt, kérte egy bizottság felállítását, ami a hadi 
egészségügy megújításával és fejlesztésével foglalkozna. 
Irdatlan munkával majd ezer oldalas jelentést készí-
tett, amelyet később ki is adtak. Egyik legfőbb munkája 
a Notes on nursing, ez klasszikus bevezetés az ápolástan-
ba. Ez tekinthető az első ápolói kézikönyvnek.  

Forrás: http://www.ujakropolisz.hu/uj_akropolisz 

Florence Nightingale, a  „Könyörület angyala” szokásos 
éjszakai lámpás „őrjárata" alatt egy sebesülttel

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale

Notes on Nursing Doris Modly ajánlásával

Forrás: fotó, Sövényi Ferencné könyvtárából



7ÁpolásÜgyoláÁÁÁÁÁ2020. 34. évf. 2. szám

Ránk maradt több mint 200 tanulmánya, cikke, könyve, 
emellett kiterjedt levelezése és naplói. 
Írásai minden oldalról körüljárják az ápolói munkát, példá-
ul, The finest art, Notes on Hospitals, Notes on Nursing for 
the Labouring Classes.
Már ifjúkorában is kedvelte a matematikát, különösen a sta-
tisztikai analízis érdekelte, amit bevezetett a gyógyellátás és 
közegészségügy területére. Nightingale úttörőnek számí-
tott az adatok grafikus, vizuális bemutatásában. Florence 
hangsúlyozta, hogy a kutatás nem pusztán információhal-
mozást jelent:

„Miközben a pontos és objektív megfigyelés életbevágó 
fontosságát hangsúlyozzuk, sosem szabad szem elől té-
vesztenünk azt az indokot, amiért is a megfigyeléseket vé-
gezzük. Mert a megfigyelés nem azt a célt szolgálja, hogy 
egymásra halmozzunk mindenhonnan összeszedett infor-
mációkat és kíváncsiságunkat fokozó tényeket, hanem hogy 
az egészséget növelje, és életet mentsen.”. 

Nőként nem volt egyszerű boldogulnia egy férfiak uralta 
világban. Nem támogatták, féltek a változástól, ezért fél-
tékenység és áskálódás kísérte életútját, beleütközött a 
bürokráciába. Bizonyítékokat gyűjtött, amelyek mind azt 
támasztották alá, hogy a kórházba jutott katonák többsé-
gének halálát nem maga a sebesülés, hanem a minősíthe-
tetlen kórházi körülmények, az angol hadsereg egészség-
ügyi rendszerének elmaradottsága okozta. Célja az volt, 
hogy megdöntse ezt az elavult rendszert, hogy megfelelő 
ellátást biztosítson a betegeknek, mind a háborúban, mind 
békeidőben. Azt mondta, hogy „tízezer gyermeke kéri erre, 
az üsküdari temetőben nyugvó tízezer halott”, és neki nem 
szabad megengednie, hogy még egy hasonló tragédia tör-
ténjen. 

Florence további terve az volt, hogy az egészségügyben 
dolgozók képzését magas szintre emelje. Az általa írt jelen-

tések alapján szervezték meg 1859-ben a Katonai Orvosi 
Egyetemet. Ugyanebben az évben egy alapítványt hozott 
létre, amelyre rengeteg felajánlás érkezett. Bizonyítékainak 
hatására nemcsak a brit orvosi ellátást szervezték át, de 
jelentősen javították a katonák elszállásolásának körülmé-
nyeit is. William Farr statisztikus és John Sutherland, az 
Egészségügyi Tanács munkatársának közreműködésével 
elvégzett elemzései alapján ugyanis kiderült, hogy a kb. 16-
18 000 haláleset megelőzhető betegségek és nem háborús 
sebesülések által következett be a brit haderő kötelékeiben. 

Florence Nightingale kiváló matematikai képességekkel is 
rendelkezett, melyet édesapja hamar felismert és fejlesz-
tett, így válhatott az információs és statisztikai megjele-
nítések úttörőjévé. Munkája szellemi háttere az 1801-ben 
William Playfair által kifejlesztett kördiagram. Ebből fej-
lesztette ki a sarkkör, vagy más néven rózsadiagramot, ami 
a mai centrális hisztogramnak felel meg, amely az 1855. év 
távol-keleti katonai haláleseteit dolgozta fel. Megjelent a 
„Feljegyzések az egészséget érintő kérdésekről” (Notes on 
Matters Affecting the Health) című munkája, a „Hatékony-
ság és kórházvezetés a brit hadseregben” (Efficiency, and 
Hospital Administration of the British Army-ban), és Viktória 
királynő is kapott belőle egy példányt a kiadás évében. A 
kék szín a fertőzésekkel, a piros szín a sebesülésekkel össze-
függő haláleseteket jelöli, míg feketével az összes többi eset 
kerül megjelenítésre. 
Nightingale a hasonló összeállítású diagramokat „kakasta-
réjoknak” (coxcomb) nevezte, de később ezt a kifejezést 
többnyire az egyéni összeállítású adatmegjelenítésekre 
használták. Ezeket elsősorban a krími háború egészségügyi 
helyzetéről és számadatairól készítette olyan parlamenti 
tagok és civilek számára, akik nehézségekkel küzdöttek a 
hagyományos statisztikai adatok leolvasásában. 

Nightingale számszerűen ki tudta mutatni, hogy az általa 

Florence Nightingale poláris diagramja a krími háborúban kezelt sebesültek halálozási arányainak 
változásáról az általa bevezetett intézkedések hatására

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
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vezetett tábori kórházban ápolt katonák közül sokkal ke-
vesebb halt meg, mint a higiénét mellőző kórházakban, és 
ezzel bizonyította, hogy ezekben a kórházakban nemhogy 
javították volna, hanem valójában jelentősen rontották a 
betegek, sebesültek életben maradásának esélyeit. 
Az egyes változtatásokról vezetett feljegyzéseit látványos 
módon tudta összevetni a halálesetek számának változásai-
val. Egyértelmű korrelációt mutatott ki az ápolás sikeressége 
és a higiénés állapotok között.  Szemléletében megelőzte 
korát, a tudományos orvoslás előfutárának tekinthető, a 
számszerűsíthető eredményekre alapozó bizonyítékokon 
alapuló orvoslás úttörője volt, szakmai körökben őt tekintik 
a máig jelentős módszer első következetes alkalmazójának.

Egy nagy infokommunikációs vállalatcsoport „Nők a tech-
nológiában” című internetes sorozatában így mutatta be 
Florence Nightingale-t: 

„Florence Nightingale története megragadja a figyelme-
met. Az ápolás és a kórházak világát nem ápolói képessége-
ivel formálta át, hanem statisztikusi tevékenységével. Úttö-
rője volt annak a gondolatnak, hogy a társadalmi jelenségek 
mérhetőek és matematikai elemzés alá vonhatóak.”
Forrás: https://www.gradiant.org/en/blog/women-in-
technology-florence-nightingale/
Ford: Dr. Fedineczné Vittay Katalin 

1860-ban nyitotta meg kapuit a londoni Szent Tamás Kórház 
Nightingale-féle tanintézete, és ezzel Florence Nightingale a 
modern ápolóképzés úttörő alakjává vált. Legnagyobb tet-
te, hogy a rendi és diakónia ápolás mellett megteremtette 
a tanult ápolók rendjét, megalapozta és segítette az „ápolói 
elit” kialakulását. A történelem során az első szakmai kódex is 
Florence Nightingale nevéhez fűződik: 1893-ban írta meg „Az 
ígéret” című etikai magatartási kódexét.

A Nightingale-fogadalom 

A Florence Nightingale tiszteletére elnevezett Nightingale-
fogadalom az orvosok hippokratészi esküjének módosí-
tott változata, amelyet 1893-ban alkotott meg Lystra Gretter 
egy ápolóképző iskolai bizottsággal együttműködve Detro-
itban. A fogadalom az ápolói hivatás etikai szabályait és fő 
elveit fogalmazza meg. Gretter 1935-ben átdolgozta a Fo-
gadalmat, kibővítve benne az ápolók szerepét az „emberi 
jóllét” elősegítése mellett elkötelezett „egészség misszioná-
riusokká”. Ezáltal az ápolásnak korábban a betegágy mellet-
ti hangsúlyát kiterjesztette a népegészségügyet is felölő te-
vékenységi körre. Emellett beiktatott egy vállalást, miszerint 
az ápoló lojálisan segíti az orvost munkájában. A Fogadal-
mat az Egyesült Államokban évtizedek óta hagyományosan 
az ápolók avatási ünnepségén (pinning ceremony) az ápolói 
kitűző felhelyezésének alkalmával mondják el a frissen vég-
zett ápolók, de általában az 1935-ös változatból kihagyják 
a „lojalitás az orvosok munkájához” kitételt azért, hogy a 
saját etikai szabványokkal bíró, függetlenebbé vált ápolói 
hivatást hangsúlyozzák.                                  Forrás: https://
en.wikipedia.org/wiki/Nightingale_Pledge

A Nightingale-fogadalom 

Ünnepélyesen fogadom Isten és az itt egybegyűltek előtt, 
hogy életemet tisztán élem és hivatásomat hűen gyakorlom.

Tartózkodom az ártalmas és káros dolgoktól, és nem hasz-
nálok, vagy tudatosan nem alkalmazok semmilyen ártó 
szert.
Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy fenntartsam, 
és magasabb szintre emeljem hivatásom színvonalát, és bi-
zalmasan kezelem a foglalkozásom gyakorlásával kapcso-

latban rám bízott személyes adatokat és a tudomásomra 
jutott családi ügyeket.

Ford.: Dr. Fedineczné Vittay Katalin 

A „Nightingale-i iskola” nemcsak Angliában terjedt el, 
hanem kisebb-nagyobb módosításokkal világszerte alapját 
képezte a szervezett ápolónőképzésnek és kórházvezetés-
nek. Európában és Amerikában egyaránt nehezítette mun-
kájának a társadalmi elismerését a nők egyenjogúságának 
problémája is.

A Fogadalom eredeti angol szövege
Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/

A diplomások fogadalmi ünnepségén a Florence 
Nightingale Pledge szövegére tesznek esküt 
Fotó a kanadai Galt Museum archívumából

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
Florence_Nightingale_Pledge_
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Florence Nightingale „hatása” a világra. A Nightingale-i  ápolóképzési rendszer elterjedése 1860 és 1910 között.
Forrás: Hystory of Nursing G.P. Putnam’s Sons New York 

Florence Nightingale műveiben részletezte az ápolási alap-
elveket. Az alapvető dolgok, amelyeket biztosítani kell a 
kórházakban a higiéné, tiszta levegő, tiszta víz, megfelelő 
csatornázás, tisztaság, fény és megfelelő táplálkozás. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az akkoriban óriási gyerek-
halandóságot pusztán a higiéniai szabályok betartásával 
drasztikusan le lehetne csökkenteni. Kiemelte a prevenció 
fontosságát, szerinte ezzel sok baj megelőzhető lenne:
„A nővérek ma még betegápolók, de eljön a nap, amikor 
egészségápolók lesznek.”
Hangsúlyozta az emberi hang, a mosoly és szeretet fontos-
ságát, szerinte az ápolónőnek két fegyvere van: a szeretet 
ereje és a szakértelem. Vallotta, hogy nem elég a testet 
kezelni, a lélekre is figyelni kell. Követte Hippokratész alap-
elvét, amely szerint:
„Nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani.”
Az ápolónőképzés szakszerű beindítása mellett megre-
formálta a tábori kórház rendszert. Kidolgozta a katonai 
egészségügy pontos elszámolási rendszerét, amelyet az-
tán 1947-ig használtak. Az ápolóképzés kidolgozása mel-
lett a bábaasszonyok és dologházi ápolók képzését is szár-
nyai alá vette. Harcolt a szülésznői munka elismeréséért. 

„Látogató ápolói”, „körzeti nővér” (district nurse) szer-
vezetek létrehozását kezdeményezte. Florence Nightingale 
alapelméletét tükrözte ezeknek a szervezeteknek a filo-
zófiája, miszerint a beteg a családjától való elválás okozta 
fájdalom nélkül jobb gondozásban és ellátásban részesül 
a saját otthonában. Az amerikai látogató ápolók átvették 
Florence Nightingale körzeti nővér modelljét, területi vagy 
körzeti ápolói elnevezéssel működtek. A látogató ápolói 
szervezeteknek az volt a feladatuk, hogy laikus gondozást 
és ápolást nyújtsanak az otthonukban fekvő betegeknek.
Nemzetközi hírnévre tett szert, az amerikai polgárháború 

idején az Egyesült Államok tőle kért tanácsot a sebesült 
katonák ellátásának megszervezéséhez. 

Sosem járt Indiában, mégis szakértője lett a hatalmas gyar-
mat egészségügyi ellátásának. Összehasonlító statisztikai 
tanulmányt írt az indiai állapotokról és ezzel kulcsfigurá-
jává vált az indiai közegészségügyi rendszer bevezetésé-
nek. 1863-ban az angol Társadalomtudományi Egyesület 
kongresszusára Florence Nightingale „Hogyan lehetne 
az indiai embereknek életben maradni és nem meghalni” 
(How People may Live and Not Die in India). Tíz évvel ké-
sőbb, amikor újra felkérték, hogy készítsen előadást, tíz-

Forrás: Read more: http://metro.co.uk/2008/09/10/
final-photo-of-the-lady-of-the-lamp
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éves működéséről beszámoló dolgozatának címe már ez 
volt: „Hogyan sikerült egyes indiai embereknek életben 
maradni és nem meghalni” (How some People have Lived 
and not Died in India). Florence Nightingale minden befo-
lyását felhasználta India katasztrofális egészségügyi viszo-
nyainak javítására. Borzalommal és nagy részvéttel töltöt-
te el az akkori indiai éhínség áldozatainak száma, melyet 
először óvatosan 1 250 000 – 1 400 000-re becsültek, majd 
4 millióra korrigáltak, de Nightingale becslése szerint az 
éhínség halálos áldozatainak száma elérte az 5 - 6 milliót is. 
Bár a háborúban szerzett betegségei, „a krimi láz”, és a 
fűtetlen és nedves helyiségektől kialakult reuma, a folya-
matos kemény munka meggyengítették, mégis akaratával 
és szívós kitartásával harcolt tovább ügyéért. Az 1850-es 
évek végétől egyre nehezebben járt, ágyhoz kötötté vált. 
Szobájában fogadta a munkatársakat, és olyan kiterjedt le-
velezést folytatott, amellyel behozta a nagyvilág ügyeit a 
kis betegszobájába. Idős korára látása egyre romlott, 1901-
ben megvakult. 

Életműve elismeréseképpen Viktória királynő a Királyi Vö-
rös Kereszt kitüntetés-
ben részesítette 1883-
ban. 1907-ben – első 
nőként a birodalomban 
- a királytól megkapta a 
Becsületrendet (Order 
of Merit).   

Florence Nightingale 90 éves korában, Londonban halt 
meg, 1910. augusztus 13-án. Végakaratában nem enged-
te, hogy díszsírhelyre temessék a Westminsteri apátságba, 
East Willow település Szent Margit temploma sírkertjében 
helyezték örök nyugalomra, a családi birtok, gyermekéve-

inek színtere, Embley Park közelében. Temetésekor a gyá-
szoló sokaság mérföldekre nyúló hosszú sorban szegélyez-
te az utcát, ahol koporsója elhaladt. A gyászszertartás a 
Szent Pál székesegyházban volt, amelynek összes harangja 
zúgott, úgy, mintha fejedelmi hölgyet temetnének.

A Londontól a Hampshireben levő Embley Parkig minden 
állomáson díszőrség, hat gyászdíszbe öltözött katona vár-
ta a koporsóját. 

Egy öreg, nyolcvanöt éves, félszemű katona ezekkel a sza-
vakkal borult a koporsóra: 
„Én is a betegei közt voltam a Scutari kórházban; ma is 
áldom annak a lámpának a fényét.”
Igen, annak a lámpának a fénye volt az, amely oly sokak-
nak utat mutatott és olyan sok szenvedő felé hintette a 
remény, a vigasztalás és a szeretet sugarát.

A londoni 
Hadtörténeti 
Múzeumban 

megtekinthetők 
F. Nightingale 
kitüntetései

Forrás: 
https://www.nam.ac.uk/

collections

Forrás: https://www.countryjoe.com/nightingale/funeral.htm

Forrás: https://www.countryjoe.com/nightingale/funeral.htm

Nightingale sírja a Szent Margit templom sírkertjében, 
 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
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Életét számos irodalmi műben, többek között  Kertész 
Erzsébet A lámpás hölgy című regényében, sőt gyer-
mekeknek szóló rajzos könyvben, valamint filmben dol-
gozták fel.   

Világszerte több közintézményt neveztek el róla, számta-
lan szobor és emléktábla őrzi emlékét.

Nightingale megjelent a nemzetközi  postai bélyegeken, 
köztük az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Belgium-
ban, Dominikában, Magyarországon.

Az Egyesült Államok Haditengerészetének egyik hajóját, 
és a KLM holland légitársaság egy McDonnell-Douglas 
MD-11-et repülőgépét is róla nevezték el. Egy földközeli 
kisbolygó, a 3122 Florence is a nevét viseli. A kisbolygót 

Schelte J. Bus amerikai csillagász fedezte fel 1981. március 
2-án. A névadó Florence Nightingale még élt a kisbolygó 
előző földközelsége idején, 1890-ben.

A Florence Nightingale Emlékérem születése

A Vöröskereszt VIII. Nemzetközi Konferenciáját 1907-ben 
tartotta Londonban. A kongresszus szervezőbizottsága 
által egy évvel korábban kiküldött felhívásra a Magyar 

https://1outlets.com/go/nightingale+florence

https://en.wikipedia.org/wiki/Statue of Florence Nightingale, London

Emléktábla a 
firenzei Santa 

Croce templomban, 
Firenze, Olaszország
Forrás: https://en.wikipedia.

org/wiki/Florence_
Nightingale

Florence Nightingale 
ólomüveg ablak 

Derby városa Szent 
Péter templomában 
Forrás: https://en.wikipedia.

org/wiki/Florence_
Nightingale

Kossuth Zsuzsanna 
és Florence 
Nightingale 

a magyar bélyegen
Forrás:MEDINFO 
Budapest, 1998.
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Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egyletének képvise-
lőjeként gróf Csekonics Endre elnököt, dr. Farkas László fő-
jegyzőt és báró Piret de Bihain Lajos központi választmányi 
tagot jelentették be küldöttekként.  A magyar delegáció 
vezetője, Gróf Csekonics Endre komoly erkölcsi elismerést 
kiváltó javaslatokat terjesztett be.  

Az értekezlet napirendjére a következő három ügyet ja-
vasolták:

1. Az államok minden hadjárat után a háborúban nyert ta-
pasztalatokról a jelentéseket küldjék meg az összes Vörös-
kereszt egyletek központi választmányainak is,

2. Miután az orosz-japán háborúban kitűnt, hogy az első-
segélynyújtásra a polgári orvosok nem elegendők, célszerű 
lenne, ha a vöröskereszt egyletek a betegápolásból férfiak 
és különösen felserdült fiatalság részére rendezzenek tan-
folyamokat,

3. Miss Florence Nightingale tiszteletére „érem 
alapíttassék” a vöröskereszt terén szerzett kiváló érde-
mek jutalmazására és a nevezettnek a londoni kórház-
ban lévő szobrát megkoszorúzzák azoknak a rendkívüli 
szolgálatoknak jeléül, amelyeket az úr hölgy a beteg-
ápolás terén egy fél évszázad óta tett.

A Vöröskereszt Egylet évente kiadott jelentései közül az 
1907. évi részletesen közli a Konferenciáról készült össze-
foglalót, amelynek teljes szövegét érdemes megismerni.

„ G r ó f  C s e k o n i c s  E n d r e  a következő indokolt 
jelentést terjesztette elő:

A vörös-kereszt egyesületek egyik alapczélja kel-
lő számú ápolónők kiképzésében áll, mert a betegápolás 
terén a nő a háború munkáját megosztja a férfiúval. A 
hadakozás természetesen megmarad tisztán férfias foglal-
kozásnak, de a betegek és sebesültek ápolására a nő hiva-
tottabb azon rendkívüli tulajdonságainál fogva, melyekkel 
őt a természet megáldotta. A férfi ereje kell a harczhoz, 
de a nő gyengédsége a betegápoláshoz. Nem is kételkedik 
ma már senki abban, hogy a nő az ápolás iránt kifejezet-

tebb érzékkel bír, mint a férfi. A nő az orvosi utasításokhoz 
jobban tud alkalmazkodni, pontosabb a végrehajtásban, 
kitűnően segédkezik műtéteknél s a beteget abban a sze-
retetteljes gondozásban részesíti, melyhez a női szív sze-
lídsége, önmegtagadása és türelme kell. Súlyos betegre a 
nő mosolya megnyugtató, a férfié visszatetsző. A nő kitar-
tóbb a virrasztásban, megnyugtatóbb a vigasztalásban. A 
nő hozzászoktatott bennünket, hogy az otthonnak rendje 
és tisztasága tőle származzanak. A hogy társaságban a nő 
kifejezéseink keresettségéhez vezet, úgy hat már egyszerű 
jelenlétével egy nagyobb kórterem durvább betegeire is 
szelidítőleg, míg a férfiak durvább egyénisége a megkí-
vánt képesítettség mellett sem képes elfeledtetni a szolgai 
helyzetét, melyet a beteggel szemben elfoglal.

Ismételten megkísérlették a férfiak rendszeres ok-
tatását a betegápolás tanaiban, de minden kísérlet meghi-
úsult. Az 1889-iki nemzetközi vörös-keresztes conferentián 
Genfben a németországi önkéntes sebesült-védegylet 
képviselője Metzel érdekesen vázolta a meghiúsult kísér-
leteket. E mellett kérkedve emeli ki a német nő lelkének 
nemességét, melyben a szelídség és áldozatkészség mel-
lett elfér az önmegtagadó szeretet s a törhetlen kitar-
tás az ápolás fárasztó munkájához. Még nagyobb lelke-
sedéssel font szónoki koszorút ugyanott dr. Duchaüssoy 
a franczia nők számára, kimeríthetetlen tevékenységűk 
csodával határos eredményeiből. A jövő háborúk dicsősé-
ge — mondá — fele részben az övék, békében pedig a 
betegek körül kifejtett jótékonyság az a meder, melybe az 
emanczipacionális törekvések összefolynak.

Mi természetesebb, mint hogy e német-franczia 
szóharcz a genfi conferentia egyik magasztos episodját 
képezé, hogy midőn az Egyesült-Államok küldötte 
Sheldon Miss Clara Barton viselt dolgait ecsetelé a hosz-
szú polgári háború alatt, majd a vörös-kereszt meghono-
sításában kifejtett tevékenységét magasztalá, Tosi indítvá-
nyára a conferentia kijelentette, hogy Clara Bartonnak a 
humanismus körűl szerzett érdemeiért elismeréssel adó-
zik. A conferentia eme kijelentésével a női hivatás egy mo-
dernebb irányát szentesíté meg.

Éppen öt évtizede annak, hogy egy előkelő angol 
nő, tudva, hogy az élet áldása a munka, hogy a ház leg-
szebb ékessége a tisztaság, hogy a gondviselés legbecse-
sebb ajándéka az egészség s hogy a lélek legszebb meg-
nyilatkozása embertársaink iránti irgalmas szeretet, termé-
szetes hajlamát követve s lemondva fiatalságának kilátása-
iról és társadalmi állásának szórakozásairól, megjelent mint 
az ápolónők legnagyobbika s bebizonyította, hogy a nő az 
egészség védelmében nélkiülözhetlen tényező, e nő M i s s 
F l o r e n c e - N i g h t i n g a l e  a krimi háború rajongá-
sig imádott hősnője. Hogy ezt mivel bizonyította be, az 
minden műveli ember előtt ismert. Mikor Skutariban meg-
jelent, óriási halálozási százalékot (44%) talált s mikor azt 
elhagyta, az egészségi viszonyok kedvezőbbek lettek, mint 
az anyaország bármely kórházában. És ezt a fényes ered-
ményt mikép biztosíthatta? „Megfeledkeztünk teljesen 
arról, hogy tulajdonkép létezünk", írja egyik ápolónő ha-
zaküldött levelében. Élettörténetét nem kell ismertetnem, 
annyival kevésbbé, mert hisz a Gondviselés drága éleiét 
mindeddig megtartotta. Két rövidke irat mégis érdemes 
a felemlítésre. Az egyik az hivatalos, a másik egy katona 
hazaküldöít levelének egy töredéke. Az első Mr. Sidney 
Herbert hadügyminister hivatalos jelentése. A Times nap-
nap után ismertette hadi tudósítójának a csak minap elhalt 

 Miss Florence Nightingale érdemeinek hódoló elismerése.
Forrás: https://www.arcanum.hu a magyar szentkorona voroskereszt-

egylet 109. évi jelentése
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William Howard Russel-nek geniális tollából a kórházak 
egészségileg rettenetesen elhanyagolt állapotát. Mire a 
minister 1854 október 21-én közzétette: Miss Nightingale 
34 ápolónőtői kisérve ma este indul. Miss Nightingale, ki 
úgy hiszem a betegápolás körül nagyobb gyakorlati jár-
tassággal bír, mint bárki az országban, e nemes, de terhes 
munkára annyi önmegtagadással vállalkozott, hogy nincs 
szó hálám kifejezésére.

A másik a beteg katona leveléből való, a mit szüle-
inek küldött haza: „E nő megszólít, kit csak lehet, mások-
nak mosolyogva int, azonban van, ki ebben a szerencsében 
sem részesülhet, mert százával fekszünk egy teremben, de 
legalább megcsókolhatjuk reánk eső árnyékát, azután bol-
dogan hajtjuk le fejünket párnánkra."

A mi e két rövid idézet között történt, arra valóban 
rá lehet szabni Carlyle meghatározását a hősről: A hős az, 
a ki a dolgok benső körében él, az igazban, isteniben és 
örökben, a mely mindig létezik, legtöbbnyire láthatatlanul 
az időleges és köznapi mögött, ebben van létalapja, azt 
nyilvánítja tettel vagy szóval, a mint jön, önmagát juttatva 
kifejezésre. 

És tényleg Miss Nightingale nemcsak tett, hatott, segített, 
hanem bő tapasztalatának, finom megfigyelő képességé-
nek tanúságául fel is jegyzé mindazt, a mi a betegápolás 
terén a legfontosabb. Sajátszerű tiszta felfogás, gondo-
san szerkesztett fogalmazás jellemzik irályát. Minden sora 
elárulja a valódi szakértőt. Ott hol hatni kell a bensőség 
melegével s hol korholni akar, a meggyőződés szigorával 
nyilatkozik. Leg jelentékenyebb s korszakalkotó két műve 
a kórházakról és betegápolásról szól. (Notes on Hospital, 
Notes on Nursing.) Mindkettő a maga valóságában öleli 
fel tárgyát, minden elmélet és elfogultság nélkül. Kiválóan 
értékes az utóbbi mű megdönthetetlen helyes tételeivel. 
Egyik forditója találóan a betegápolás logikájának neve-
zi, mert csupa éleslátás, helyes itélet és teljes otthonosság 
jellemzik azt. De művei bírálatába nem bocsátkozhatom, 
olyanok azok mint a biblia, t. i. egyszerűsége folytán vilá-
gos és igazságainál fogva térítő hatású.

Csoda-e, ha beváltak Mrs. Jameson-nak, ki balsike-
rétől félt, eme szavai: Igaz ugyan, hogy a siker Miss Floren-
ce Nightingale és lelkes segédei csapatának örök diadala, 
le fogja dönteni a vallási, társadalmi és foglalkozási előí-
téletek chinai falát és példa gyanánt fog szolgálni, mely 
példa az idők messzeségében megsokszorozza áldásait.

Halhatatlan érdemeinél csakis szerénysége na-
gyobb. Mikor a krimi háború lezajlásával az egész nemzet 
a legfogékonyabb lelkű királynéval az élén őszinte lelke-
sedéssel készült hősnőjének ünnepléséhez, a nagy invali-
dus észrevétlenül tért otthonába s daczára hogy a király-
né dekorálta és Longfellow egy remek versben: The Lady 
with the Lamp (a nő a lámpával) megénekelte, ő szerényen 
kerülte a nyilvánosságot, mintha csak róla irna Maxim du 
Camp: Plus encore que la justice la vraie charité port un 
bandeau süt les yeux. (Inkább mint az igazságnak, a valódi 
irgalmasságnak vannak bekötve szemei.) De hát mert az 
a magasztos czél, melylyel nemes életének minden moz-
zanata ideális és érdektelen módon egybeforrt, közös a 
mienkkel, hálás kötelességünk a vörös-kereszt jelvényt 
meghajtani nagysága előtt. Teljes tisztelettel kérem azért 
Uraim a következő resolutio elfogadását: Miss Florence 
Nightingale-nak senkiével össze nem hasonlítható nagy 

neve, melyhez az emberbaráti szeretet terén hervadha-
tatlan érdemek fűződnek, melyek legnagyobbika, hogy a 
betegápolást, mely azelőtt lealacsonyító foglalkozásnak 
tekintetett, az irgalmasság művészetévé emelte — a vö-
rös-kereszt egyletek VIII. nemzetközi conferentiájának elő-
kelő kötelességévé teszi, hogy ez érdemeknek hódoljon az 
által:

1. hogy jegyzőkönyvileg a legmelegebb szavak-
ban ad kifejezést magas elismerésének,

2. hogy létesít egy Nightingale-féle alapítványt, 
melyből nemzetközi emlékérem készíttetnék azoknak 
a nőknek a kitüntetésére, a kik a betegápolás terén 
magoknak különös érdemeket szereztek.

Az indítvány első pontja egyhangúlag elfogadta-
tott, a második pontja pedig a központi választmányok elé 
fog terjesztetni véleményezés, illetve hozzájárulás végett.”

A 1910. évi jelentés közölte H.Dunant és F. Nightingale 
elhalálozásának hírét és méltatta mindkettőjük életét, tevé-
kenységét. Nightingale esetében külön kiemelik, hogy Gróf 
Csekonics Endre elnök indítványára a legközelebbi nem-
zetközi konferencia lesz hivatva a „Florence Nightingale 
érem” alapításának kérdéseivel foglalkozni.

Ez megtörtént, a IX. Nemzetközi Konferencia (Washing-
ton, 1912) határozattá emelte a magyar javaslatot, és 
rendelkezett egy nemzetközi munkacsoport létrehozá-
sáról a Nightingale alapítvány szabályzata, valamint a 
kitüntetés adományozása feltételeinek kidolgozására.

A Florence Nightingale emlékérem odaítélésének sza-
bályzata
A Nemzetközi Vöröskereszt küldötteinek 1991. novem-
beri budapesti tanácskozásán 12 cikkelyben módosítot-
ták a Florence Nightingale kitüntetés adományozására 
vonatkozó szabályokat, pontosan meghatározták a ki-
tüntetés odaítélésének feltételeit és megszüntették azt a 
korábbi gyakorlatot, hogy az érmét csak nők kaphatták. A 
medált ápolók, ápolónők, önkéntes segítők, a Nemzetközi 
Vöröskereszt aktív tagjai kapják, akik különleges bátorsá-
got és odaadást tanúsítottak sebesültek, betegek, konflik-
tusba került polgári lakosok, vagy természeti katasztrófák 
áldozatai felé, vagy akik példaszerű munkát végeztek a 

A Florence Nightingale Emlékérem
Forrás: http://the100.ru/en /great-prizes-florence-nightingale-medal
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betegség megelőzése, a közegészségügy vagy az ápoló-
személyzet képzése terén. A kitüntetést a Nemzetközi 
Vöröskereszt elnöksége ítéli oda a nemzeti Vöröskereszt 
szervezetek javaslata alapján. Az emlékérem kiosztására 
kétévente kerül sor, egy alkalommal legfeljebb 50 érmet 
ítélnek oda. A medál kiosztását megelőző év szeptem-
beréig a Nemzetközi Vöröskereszt elnöksége megküldi a 
nemzeti szervezeteknek a jelölési nyomtatványokat. A je-
lölések alapján dönt az elnökség a díj odaítéléséről és a kö-
vetkező év május 12-ikéig megküldi az egyes országoknak 
az általa kiválasztott személyek listáját. A kitüntetést és az 
azt kísérő diplomát az egyes országokban az államfő vagy 
a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke nyújtja át ünnepélyes 
keretek között. 

Jelenleg a 2015-ben korszerűsített változat érvényes. A 
„kétévente adományozható elv” nem változott, de ma 
már nem támogatják a második világháborús történése-
ket, helyette „napjaink modern hősei” felé tekintenek.
Részlet a jelenleg érvényes „kiírásból”: 

2. cikk

„….A Florence Nightingale emlékérem adományozha-
tó szakképzett férfi és női ápolóknak, továbbá önkéntes 
segédápoló férfiaknak vagy nőknek, egy Nemzeti Vö-
röskereszt vagy Vörös Félhold Társaság, vagy egy társult 
egészségügyi vagy ápolási intézmény aktív tagjainak vagy 
rendszeres segítőinek. 
Az emlékérem a fent említett személyek közül azoknak 
adományozható, akik békeidőben vagy háború idején ki-
tűntek
- a sebesültek, betegek vagy rokkantak, vagy egy konf-

liktus vagy katasztrófa polgári áldozatai iránt tanúsí-
tott kivételes bátorságukkal és odaadásukkal;

- a megelőzés, közegészség vagy ápolóképzés terén 
nyújtott példamutató szolgálatukkal vagy kreatív és 
úttörő szemléletükkel. 

Az emlékérem poszthumusz adományozható, amennyi-
ben a leendő kitüntetett aktív szolgálat közben elesett….” 
Forrás: ICRC

Az elmúlt időszakban odaítélt emlékérmek kissé eltérőek, 
de az alapkoncepció azonos.  A vesica piscis alakú arany 
és ezüst medál, és  Florence Nightingale  portréját vi-
seli, körülötte az „Ad memoriam Florence Nightingale 
1820-1910” felirattal. A hátoldalon a kitüntetett neve és 
az odaítélés dátuma van bevésve, amelyet a következő 
felirat övez: Az  igaz és szeretetteljes emberiesség múlha-
tatlan egyetemes tulajdonság. („Pro vera misericordia et 
cara humanitate perennis décor universalis”) Az érem 
egy piros, arany, fehér csíkos éremszalaghoz van csatolva, 
egy piros zománc kereszttel, amelyet egy zöld babérko-
szorú vesz körül.  A kitüntetéshez névre szóló diploma jár. 

Ezt a magas erkölcsi elismerést kifejező kitüntetést először 
az első világháború befejezése után, 1920-ban kapta meg 
51 különböző nemzetiségű ápolónő, közöttük két magyar, 
báró Apor Gizella és Durgó Ilona.

Álljon itt a névsora azoknak a magyar ápolóknak — szám 
szerint 52 fő —, akik Florence Nightingale Emlékérem 
kitüntetésben részesültek. Az ápolói hivatás képviselői 
büszkén tekinthetnek ezekre a magyar ápolónőkre, akik 
jelentős mértékben hozzájárultak az ápolás ügyének fejlő-
déséhez hazánkban. Nem engedhetjük a feledés homályá-
ba süllyedni ezeket az élettörténeteket, hiszen tartozunk 
annyival az előttünk járt ápolói nemzedéknek, hogy emlé-
küket őrizzük és tisztelettel adózunk munkájuk előtt. 
Sajnos közülük csak kevesek életútját tudtuk felderíteni, 
többen a feledés homályába merültek. 

Florence Nightingale emlékérmek 
Forrás: https://www.google.hu/florence nightingale medal 

A kitüntetést kísérő névre szóló diploma
Forrás: a család bocsátotta rendelkezésre
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Florence Nightingale emlékérmet kaptak 1920-tól

1. Apor Gizella (1920.)1,  
2. Durgó Ilona (1920.)2, 
3. Viczián Josephine (1923.), 4. Ibrányi Alíze (1927.), 
5. Nahalka Paulina (1929.), 6. Gácsi Anna (1929.), 
7. Fiat Mária (1931.), 8. Ferencz Zsuzsanna (1931.), 
9. Heyl Antoinette (1931.), 10. Mérő Jenőné (1933.), 
11. Nyári Jánosné (Hankis Ilona) (1933.), 
12. Halper Paula (1935.), 13. Dániel Margit (1937.) 
14. Gebhardt Mária (1939.), 
15. Marschalkó Zsófia, (1947.), 
16. Radnay Mária, (1947.), 
17. Manks Mária, (1947.), 18. Endrey Etelka, (1947.), 
19. Balázs Irma, (1947.), 20. Várnay Mária (1947.), 
21. Komárik Irén (1965.), 22. Deme Sarolta, (1969.), 
23. Smidélius Ernőné (Laborczi Ilona) (1969.), 
24. Sági Ilona, (1973.) 25. Schönfeld Erzsébet (1973.), 
26. Almássy Róza (1975.), 27. Marosközi Zsófia (1975.), 
28. Kárpáti Erzsébet (1977.), 
29. Majoros Lászlóné (Medveczky Gabriella) (1977.), 
30. Alexander Erzsébet (1979.), 31. Bóné Ágnes (1979.), 
32. Kressz Anna (1979.), 33. Nitsch Zsófia (1979.), 
34. Róth Marianne (1979.), 
35. Sárospataky Anna (1979.), 36. Buda Gizella (1981.), 
37. Dolezár Rozália (1981.), 
38. Takács Magdolna (1981.), 39. Tóth Katalin (1981.), 
40. Szikszay Mária (1983.), 41. Szokody Mária (1983.), 
42. Vass Julianna (1983.), 43. Jakab Erzsébet (1985.), 
44. Bodoglári Rozália (1985.), 
45. Kornreich Ilona (1985.), 
46. Harmati Erzsébet (1987.), 47. Magyar Ilona (1989.),  
48. Tompa Mária (1989.), 
49. Rima Anna (Rima Andrásné) (1989.), 
50. Galántai Gabriella (1993.), 
51. Marosi Veronika (dr. Marosi Józsefné) (1993.)3, 
52. Faragó Jánosné (2003.)4.

1, 2. Életútját a Nővér 1918. 31. évfolyam 4. számában ismertettük.

3, 4. Életútját a Nővér 1918. 31. évfolyam 5. számában ismertettük.

1991-ig az érem adományozása csak ápolónőkre korláto-
zódott, az új szabályozás szerint mind a nők, mind a férfiak 
számára lehetőség van az elnyerésére.

Magyar ápoló utoljára 2003-ban kapott Florence 
Nightingale díjat. Vajon miért? Az elmúlt 17 évben 
miért nem történt felterjesztés? Hisszük, hogy vannak 
olyan magyar személyiségek, akik békeidőben kitűntek a 
betegek vagy rokkantak iránt tanúsított kivételes bátorsá-
gukkal és odaadásukkal. Vagy a megelőzés, közegészség-
ügy, vagy az ápolóképzés terén nyújtott példamutató szol-
gálatukkal, kreatív és úttörő szemléletükkel mintaképül 
szolgálhatnának. 

Az Ápolók Nemzetközi Napján emlékezzünk és ünnepeljünk! 

Adózzunk tisztelettel a mai kor ápolói előtt, akik a hét-
köznapok hősei. Akik nem ritkán méltatlan körülmények 
között, erkölcsi és anyagi elismerést nélkülözve ott állnak 
a betegágynál a nap 24 órájában, teszik a dolgukat. Az 
ember legkiszolgáltatottabb helyzetében, betegségé-
ben nyújtanak vigaszt, támogatást, ápolást, gondozást! 
Egy-egy mosollyal, gyógyító érintéssel jelzik, hogy értünk 
vannak! 

Köszönet érte! 
PERKÓ Magda, SÖVÉNYI Ferencné, 

Dr. FEDINECZNÉ VITTAY Katalin
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