
NAS CRISES, 
COM ENTREGA E DEDICAÇÃO
Homenagem a enfermeiros e auxiliares de enfermagem 
extraordinários
Você conhece alguém assim?

a medalha florence nightingale reconhece o compromisso, a coragem, 
a compaixão e a capacidade de inovar excepcionais de enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem que trabalham durante situações de desastres 
naturais ou de conflitos armados.
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Quem pode ser indicado?
Candidatos do mundo todo podem ser 
indicados por intermédio da Sociedade 
Nacional da Cruz Vermelha ou do Crescente 
Vermelho de seu país. Eles devem ser:

• enfermeiros ou enfermeiras habilitados; ou

• auxiliares de enfermagem (homens ou 
mulheres) que sejam membros ativos ou 
ajudantes regulares de uma Sociedade 
Nacional ou de uma instituição médica ou de 
enfermagem afiliadas.

Que pré-requisitos os 
indicados devem reunir?
As Sociedades Nacionais buscam enfermeiros 
e auxiliares de enfermagem que se destacaram 
em tempos de paz e de guerra por:

• suas atividades inovadoras que melhoraram 
a qualidade do serviço médico e/ou do 
treinamento de enfermeiros;

• sua coragem e sua compaixão ativa;

• suas atividades práticas em prol dos feridos, 
doentes e outras pessoas vulneráveis.

MEDALHA 
FLORENCE 
NIGHTINGALE

Os enfermeiros realizam tarefas excepcionais 
para ajudar os feridos e os doentes durante 
situações de conflitos armados e desastres 
naturais. A Medalha Florence Nightingale é 
a maior distinção que um enfermeiro que 
trabalha durante situações de crise pode 
receber. É uma homenagem à coragem e à 
devoção extraordinárias aos feridos, doentes 
e deficientes ou às vítimas civis de conflito ou 
desastre natural. A medalha, que leva o nome 
da líder da reforma e pioneira da enfermagem, 
Florence Nightingale, também reconhece os 
serviços exemplares ou o espírito pioneiro 
e criativo nas áreas de saúde pública ou na 
formação profissional.

Ajude-nos a homenagear os 
enfermeiros e os auxiliares de 
enfermagem que fizeram um 
trabalho extraordinário
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Como é o processo de seleção?
As Sociedades Nacionais submetem os 
melhores candidatos à consideração do 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
(CICV). Em setembro de 2010, as Sociedades 
Nacionais começarão a identificar os potenciais 
ganhadores e aceitarão recomendações por 
parte da comunidade de enfermeiros.

As Sociedades Nacionais enviam os formulários 
de indicação com detalhes da carreira de 
cada candidato. Os formulários devem incluir 
exemplos de coragem e compaixão ativa, 
ações específicas realizadas para atender as 
necessidades de feridos, doentes e outras 
pessoas vulneráveis ou destacar as atividades 
inovadoras promovidas pelo candidato para 
melhorar a qualidade do atendimento ou da 
formação profissional.

Quem toma a decisão?
Uma comissão formada por representantes 
do CICV, da Federação Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho e do 
Conselho Internacional de Enfermeiros analisa 
as indicações e seleciona os ganhadores. Os 
eleitos serão anunciados no dia 12 de maio de 
2011.

O que você pode fazer?
Entre em contato com o escritório da Sociedade 
Nacional da Cruz Vermelha ou do Crescente 
Vermelho de seu país para recomendar um 
profissional de enfermagem excepcional para 
receber a Medalha Florence Nightingale.
(É importante observar que o CICV não está 
envolvido no processo de indicação.)

Para mais informações, entre em contato com 
o escritório da Sociedade Nacional da Cruz 
Vermelha ou do Crescente Vermelho de seu 
país ou visite www.cicr.org.



Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org  www.cicr.org
© CICV, setembro de 2010

Foto da capa: Talia Frenkel/Cruz Vermelha Americana
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