Tváře z chodeb naší školy
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Narodila se 12. května 1820 ve vzdělané a vlivné anglické rodině. Její otec William Edward
Nightingale se svou manželkou Frances vedli společenský život. Jejich dvě dcery Parthenope a
Florence byly pojmenovány podle míst v Itálii, kde se narodily. Florence dosáhla na svou dobu
vynikajícího vzdělání. Milovala matematiku a statistiku. Nebylo jí však umožněno, aby některou
z těchto věd studovala. Rodina žila v Lea Hurst na venkovském panství, tam také strávila většinu
svého dětství. Podle zmínek byla Florence velmi plaché a bázlivé dítě. Pamětníci ve svých
vzpomínkách uvádějí, že Florence, jako mladá, byla vysoká, štíhlá a okouzlující. Říká se o ní, že byla
vysloveně studijní typ.
Dá se říci, že docela náhodně navštívila venkovskou nemocnici, a když viděla tu bídu,
prohlásila, že bude ošetřovatelkou. Již od roku 1845 docházela do nemocnic a zdravotnických
zařízení, aby si udělala představu o této práci. Rozhodla se také sbírat zkušenosti v zahraničí. Florence
procestovala Německo, Itálii, Francii, ale také Turecko a Egypt. Když rodičům oznámila, že se cítí
povolána stát se ošetřovatelkou, upřímně se zděsili. Touha Florence Nightingalové věnovat se
medicíně a ošetřovatelství se ještě umocnila po návštěvě Nemocnice svatého Bartoloměje v Londýně.
Florence Nightingalová se stala ředitelkou Ústavu pro dámy v nouzi. V krátké době
vybudovala z tohoto ústavu vzorovou nemocnici své doby. V roce 1854 uvažovala o funkci ředitelky
nemocnice sester v King’s College. Ale zprávy o velkých ztrátách Velké Británie v Krymské válce
v bitvě u Almy znamenaly v jejích úvahách zásadní zvrat.
V Krymské válce čekaly Florence nové obrovské úkoly. Organizovala na straně koaličních
armád dobrovolnou ošetřovatelskou péči. Kladla velký důraz na čistotu a dbala o to, aby se

v nemocnici topilo. Po ukončení veškeré práce s lampou v ruce konala poslední obchůzky po
nemocnici, jejíž chodby byly dlouhé až šest km. Florence byla od té doby nazývána „Dáma s lampou“
a později se lampa stala symbolem péče o raněné a nemocné. S posilou osmdesáti sester dokázala
snížit úmrtnost na pouhá 2% a ke konci války na 1%. Několikrát byla nalezena, jak pomáhá vojákům
uprostřed bitvy, a to nejen britským.
Poznámky o ošetřovatelství. Tak nazvala Florence Nightingalová svoji knihu, kterou vydala
v roce 1859. Položila zde důraz na důkladnou teoretickou a praktickou přípravu budoucích
ošetřovatelek. Florence v této knize preferovala tyto základní požadavky: ochranu zdravého prostředí,
čistý vzduch, čistou vodu, funkční odpady, čistotu a světlo.
K výraznému ocenění práce Florence za Krymské války došlo na veřejném zasedání, které se
konalo 29. listopadu 1855. Řídil ho vévoda z Cambridge a bylo na něm rozhodnuto o vytvoření Fondu
Florence Nightingalové. Smyslem fondu bylo, aby vznikl institut pro výcvik, prohloubení a ochranu
sester a pacientů nemocnic. Škola byla otevřena 15. června 1860 při londýnské Nemocnici sv. Tomáše
a nesla jméno Škola Florence Nightingalové pro zdravotní sestry. Sice nezaložila první školu
ošetřovatelství, ale její pojetí bylo velmi rozdílné od předchozích škol. Od roku 1864 pracovala na
projektech domácí ošetřovatelské péče. Byla první, která rozdělila poskytování ošetřovatelské péče
různým pacientům. Také byla konzultantkou pro zdravotní péči o raněné a nemocné vojáky
v občanské válce v USA, ve francouzsko-pruské válce, ve válce v Egyptě, Súdánu a Jižní Africe.
Připomeňme také, že se Florence postavila za ženská práva ve své knize Názor na hledání
náboženské pravdy. Dožila se i prvního kongresu Mezinárodní rady ošetřovatelek, který se uskutečnil
v roce 1904 v Berlíně. Florence Nightingalová zemřela 13. srpna 1910. Jejího pohřbu se zúčastnily
tisíce lidí.
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