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Cenevre (ICRC) - 2020 Florence Nightingale Madalyası, 
başkalarına bakmak için en tehlikeli koşullarda çalışmalarını 
sürdüren hemşire ve ebelere verildi. 



 
12 Mayıs 2020  modern hemşirelik mesleğinin öncüsü sayılan 
Florence Nightingale'nin doğumunun 200. Yılı doldu. 2020 yılı 
ayrıca, Nightingale onuruna, Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 
Uluslararası Hemşire ve Ebe Yılı olarak belirlenmişti. 
 
Florence Nightingale Madalyası Komisyonu, bu sene, insani 
çalışmaları yüzünden özgürlüklerinden yoksun bırakılan tüm 
hemşire ve ebelere, küresel bir toplu fahri madalya verdi. Prestijli 
madalya, hemşirelikte en yüksek uluslararası onur statüsünde. 
Seçkin bireysel hemşirelere madalyanın geleneksel bir ödül olarak 
iki yılda bir verilmesinin aksine, bu senenin ödülü kolektif olarak 
verildi. 
 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer 
"Hemşireler COVID-19 müdahalesinin kahramanları arasında. 
Onlar sağlıklı bir toplumun koruyucu melekleri. Bu yüzden 
hemşirelerin tıbbi çalışmaları nedeniyle saldırı veya kaçırmaya  
hedef olmaları kabul edilemez," dedi. " Florence Nightingale 
Madalyası’nın esaret altındaki tüm hemşirelere verilmesi, onlara 
olan sevgimizi ve takdirimizi ve güçlü özlemimizi gösteriyor.” 
 
Maurer;"Uluslararası insancıl hukuka uygun olarak çatışmalar 
sırasında  sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik sayısız 
çağrıya rağmen, hala hastanelerin bombalandığını, sağlık 
çalışanlarının saldırıya uğradığını ve tıbbi malzemelerin ihtiyacı 
olan insanlara ulaşamadığını görüyoruz. Çatışmaların tüm 
taraflarını sağlık hizmetlileri ile başkalarına yardım etmek için 
kendilerini tehlikeye atanları  korumak için ellerinden geleni 
yapmaya çağırıyoruz, " diye konuştu. 
 



Florence Nightingale Madalyası, her iki yılda bir, silahlı çatışma 
veya doğal afet mağdurlarına yardımda gösterdikleri olağanüstü 
cesaret ve bağlılıkları nedeniyle hemşirelere verilir. Bu madalya 
aynı zamanda halk sağlığı ve hemşirelik eğitimi alanlarında örnek 
niteliği taşıyan hizmet ve öncü ruhun tanınmasını temsil eder. 
 
Florence Nightingale Madalyası Komisyonu Başkanı Jacques 
Chapuis, "Hemşire olmak, ister savaş yaralılarının bakımı olsun, 
ister COVID-19'dan muzdarip olanları tedavi etmek veya 
yaşamlarının sonunda olanlara eşlik etmek, olağanüstü bir 
taahhüt gerektirir," dedi. Chapuis şöyle devam etti: "Dünyayı daha 
sağlıklı bir yer haline getirmek için çalışan tüm hemşirelere 
şükranlarımızı sunuyoruz ve, özellikle bu yıl, özgürlüklerinden 
yoksun bırakılanlara hürmetlerimizi sunuyoruz." 
 
12 Mayıs 1820'de doğan Florence Nightingale, hemşireliği bir 
meslek olarak kucaklayarak, zamanının sosyal kurallarının dışına 
çıkmıştı. 1850'lerde Kırım Savaşı'da yaralı askerlere baktıktan 
sonra İngiltere'ye dönen Nightingale, hayatının geri kalanını 
hastane yönetiminde reform yapmaya, İngiliz askeri tıbbi 
hizmetlerini yeniden düzenlemeye ve hemşirelerin eğitimini 
geliştirmeye adadı. Kaleme aldığı vizyoner yazılarda, hastalıkların 
önlenmesi, hijyen ve profesyonel eğitimin önemini vurguladı. 
ICRC'nin kurucusu Henry Dunant da, savaşta yaralı askerleri 
kurtarmak için "gönüllü hemşire grupları" vizyonunu açıklarken 
işaret ettiği gibi, Florence Nightingale'nin yazdıklarından ilham 
aldı. 
 
Nightingale onuruna, 1912'de ICRC, Sekizinci Uluslararası Kızılhaç 
Konferansı sırasında Delegeler Konseyi'nin önerisi üzerine 
Florence Nightingale Madalyası'nı yarattı. Hemşirelik 
profesyonelleri için en yüksek uluslararası onur olan bu madalya 



geleneksel olarak Ulusal Kızılhaç veya Kızılay Dernekleri 
tarafından sunulan seçkin hemşirelere verilir. 
 
Daha fazla bilgi edinmek veya ICRC Başkanı Peter Maurer ile 
röportaj için lütfen iletişime geçiniz: 
 
Didier Revol, ICRC Cenevre, Tel.: +41 79 235 71 93or 
drevol@icrc.org 
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