
FLORENTZIA (ITALIA), 1820ko maiatzaren 12a. Eri-
zaintza modernoaren sortzaile Florence Nightinga-
le jaio zen. Gurasoak britainiarrak izan arren, Ita-
lian bidaiatzen ari ziren bigarren alaba jaio zenean,
eta Toskanako hiriaren izena jarri zioten.

Familia aberatsekoa izanda, ondo ezkondu eta
etxean geratzea zegokion, baina 20 urte zituela
matematika ikasteko asmoa zuela esan zien guraso-
ei. Haiek ez zioten nahia betetzen utzi, baina han-
dik gutxira erizain izan nahi zuela erabaki zuen.
Gurasoen ezezkoa jaso zuen berriro ere; ordura
arte, erizaintza pobreentzako lanbidetzat zuten.

1849an Europara eta Egiptora bidaia abiatu
zuen. Han ez zuen gurasoen oniritzirik behar eta
Alexandriako ospitale batean erizain moduan tre-
batzen hasi zen. Alemanian eta Frantzian ere lanbi-
dea ikasten eta hainbat ospitale-sistema aztertzen
jardun zuen. 1853an Londresera itzuli zenean,
sodatarik gabeko superintendente postua hartu
zuen emakumeentzako ospitale batean.

Hurrengo urteko martxoan Britainia Handiak,
Frantziak eta Turkiak Krimeako gerra abiatu zuten
errusiarren kontra. 1854ko irailean, Alma ibaiko
guduan, errusiarrak menpean hartu arren, The
Times egunkariak gogor kritikatu zituen britainia-
rren medikuntza instalazioetako baldintza kaxka-
rrak. Orduan Gerra idazkari eta Florenceren lagun
Sidney Herbertek ospitale militarretan erizain-
administratzaile izateko eskatu zion Nightingaleri.
Urte bereko azaroaren 4an Nightingale eta beste
38 erizain Konstantinoplako Eskutari auzunera iri-
tsi ziren.

Berehala agintari militarren aurreiritziekin egin
zuen topo, baina pixkanaka ospitale-sistema erre-
formatzen hasi zen. Bi urte eta erdian, gaixoen
heriotza tasa %40tik %2ra jaitsi zen.

Baina gaixoak sendatzen laguntzen zuen bitartean,
erizainen buruak bruzelosia harrapatu zuen. Erita-
sunak ohean garai luzeak pasatzera kondenatu
zuen Nightingale bizi izan zen artean. Erizain
moduan lanean jarraitzerik ez zuen izan, baina
behar eskerga egin zuen teoriaren esparruan:
200dik gora liburu eta txosten argitaratu zituen.
Epidemiologian ere ikerketa garrantzitsuak egin
zituen eta, gaztetako bokazioari berriro helduta,
estatistika landu zuen. Hainbat erakunderen esker
ona jaso zuen hil baino lehen; besteak beste, Britai-
nia Handiko Merituaren Ordena jaso zuen lehen
emakumea izan zen, 1907an. Hiru urte geroago hil
zen, 90 urte zituela.

CHARLES PELLEGRINO idazlearen The
last train from Hiroshima saiakera best
seller bihurtu zen urtarrilean argitaratu
eta berehala. Bertan, Hiroshimako
bonba atomikoaren eztandaren leku-
koen testigantzak biltzen dira; besteak
beste, Joseph Fuccorena. Fuccok,
ustez, bonba jaurti zuen Enola Gay

hegazkinarekin batera zihoan beste
hegazkin bateko ingeniaria ordezkatu
zuen. Baina berriki frogatu da Fucco
ez zela Hiroshiman izan. Hala,Pellegri-
noren liburuaren egiazkotasuna auzian
jarri da eta James Cameron zuzenda-
riak lana zinemara eramateko zeukan
asmoa bertan behera utzi du.
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Florence Nightingale
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