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Hematoloji Hemşireliğinin Tarihçesi

Rahime ŞEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Ülkemizde hemşirelik eğitiminde hematoloji 
hemşireliği alanında uzmanlaşma yoktur. Bu 
yüzden hematoloji hemşireliğini klinik düzeyinde 
incelemek gerekir. 

Birçok hastanede hematoloji kliniği ayrı yer 
alırken, bazı hastanelerde ise  İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı içinde bulunmaktadır. Burada sadece 
ayrı yer alan hematoloji klinikleri incelenmiştir. 
Gönderdiğimiz anket sonuçlarından bize ulaşan-
lar arasında, en eski hematoloji klinikleri arasında  
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı yer alırken, yatak kapasitesi 
ve çalışan hemşire sayısı en fazla olan hematoloji 
kliniği Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi 
olarak tespit edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastanesi 1911 yılında kurulmuş, 1961 yılında ise 
hematoloji kliniği açılmıştır. Ünite, açıldığında 16 
yatak kapasitesine sahipken şu an 29 yatak kapa-
sitesi ile hizmet vermektedir. Ünite açıldığındaki 
hemşire sayısı bilinmiyor, bize gelen veriler sonu-
cunda şu anda çalışan hemşire sayısı 20’dir. Bu 
bölümde çalışan hemşirelerin eğitim düzeylerine 
bakıldığında; sağlık meslek lisesi mezunu hemşire 
sayısı 8, ön lisans mezunu hemşire sayısı 8, lisans 
mezunu hemşire sayısı 2, yüksek lisans mezunu 
hemşire sayısı 2’dir. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
1974 yılında kurulmuş, hematoloji kliniği 1978 
yılında açılmıştır. Ünite 10 yatak kapasitesiyle ve 
1 hemşireyle hizmete başlamıştır. Ünite şu an 19 
yatak kapasiteli ve 10 hemşire ile hizmet vermek-
tedir. Eğitim düzeylerine bakıldığında; sağlık mes-

lek lisesi mezunu hemşire sayısının 1,  ön lisans 
mezunu hemşire sayısının 6,  ve  lisans mezunu 
hemşire sayısının 3 olduğunu görmekteyiz.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si 1977 yılında kurulmuş, Hematoloji B.D. 1983 
yılında 9 yataklı olarak açılmıştır. Açıldığında 7 
hemşire ile  çalışmaya başlayan birim,  şu an 
35 yataklı kapasitesiyle ve 13 hemşireyle hizmet 
vermektedir. Eğitim düzeylerine bakıldığında; sağ-
lık meslek lisesi mezunu hemşire sayısının 6, ön 
lisans mezunu hemşire sayısının 3, lisans mezunu 
hemşire sayısının 4 olduğu tespit edilmiştir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi 
1943 yılında kurulmuş, Hematoloji B.D. 1984 
yılında açılmıştır. Hematoloji B.D. açıldığında 26 
yatak kapasitesi mevcuttu ve  klinik 3 hemşireyle 
hizmet vermekteydi. En son elde edilen veriler 
doğrultusunda yatak kapasitesinin 31, çalışan 
hemşire sayısının 9 olduğunu görmekteyiz. Eği-
tim düzeylerine bakıldığında; sağlık meslek lise-
si mezunu hemşire sayısı 1, ön lisans mezunu 
hemşire sayısı 3, lisans mezunu hemşire sayısı 
3’ tür. 

Numune Hastanesi 1950 yılında kurulmuş, 
Hematoloji B.D. 1984 yılında açılmıştır. Hema-
toloji B.D. açıldığında 11 yatak kapasitesine 
sahipti ve klinikte çalışan hemşire sayısı 5’di. Şu 
an hematoloji kliniği 17 yataklı ve çalışan hem-
şire sayısı 6’dır. Hemşirelerin 1’i sağlık meslek 
lisesi mezunu, 4’ü ön lisans mezunu ve 1’i lisans 
mezunudur. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1955 
yılında kurulmuş, Hematoloji Bilim Dalı 1988 
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yılında 16 yatak kapasitesiyle açılmıştır. Klinik 
açıldığında 3 hemşire çalışmaktaydı. Hematoloji 
kliniği şu an 40 yatak kapasitesine sahiptir ve 6 
hemşireyle hizmet vermektedir. Hemşirelerin 2’si 
ön lisans mezunu, 6’sı lisans mezunudur. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi 1992 yılında kurulmuş, Hematoloji 
B.D. 1994 yılında 10 yatak kapasitesiyle açıl-
mıştır. Klinik açıldığında 3 hemşire hizmet ver-
mekteydi. Şu an hematoloji kliniğini 20 yatak 
kapasitesine sahiptir ve 8 hemşire çalışmaktadır.  
Hemşirelerin 3’ü ön lisans mezunu, 5’i lisans 
mezunudur.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 
1998 yılında kurulmuş, aynı yıl Hematoloji B.D. 
açılmıştır. Hematoloji kliniği açıldığında 30 yatak-
lı ve çalışan hemşire sayısı 9’du. Elde edilen son 
verilere göre şu an 30 yatak kapasitelidir ve 11 
hemşireyle hizmet vermektedir. Bu bölümde çalı-
şan hemşirelerin eğitim düzeylerine bakıldığında; 
sağlık meslek lisesi mezunu hemşire sayısı 4,  ön 
lisans mezunu hemşire sayısı 3, lisans mezunu 
hemşire sayısı 4’dür.

Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi 1998 
yılında kurulmuş, Hematoloji B.D. 2003 yılında 
15 yatak kapasitesiyle açılmıştır. Hematoloji klini-
ği açıldığında 7 hemşire görev yapmaktaydı. Şu an 
yatak sayısı ve hemşire sayısı aynıdır. Hemşirele-
rin 3’ü sağlık meslek lisesi mezunu, 2’si ön lisans 
mezunu ve 2’si lisans mezunudur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
–Onkoloji Bilim Dalı 1982 yılında İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı’na bağlı olarak Cebeci’de kurul-
muştur. 1985 yılında İbn-i Sina Hastanesinin 
açılmasıyla Hematoloji-Onkoloji BD 9. katta 75 
yatak kapasitesiyle yer almıştır. Hematoloji kli-
niği açıldığında 7 hemşire hizmet vermekteydi. 
Hematoloji B.D. şu an 53 yatak kapasiteli ve 
27 hemşireyle hizmet vermektedir. Bu bölümde 
çalışan hemşirelerin eğitim düzeylerine bakıl-
dığında; sağlık meslek lisesi mezunu hemşire 
sayısı 12, ön lisans mezunu hemşire sayısı 7, 
lisans mezunu hemşire sayısı 7 ve  yüksek lisans 
mezun hemşire sayısı 1’dir.  Hematoloji Bilim 
Dalı B, C blok ve kök hücre nakli ünitesinden 
oluşmaktadır. Gündüzleri bir blokta  3 hemşire 
çalışmakta iken, gece nöbetlerinde ise bu sayı 
2’dir. 

Klinik içinde hasta yakınları için  yapılan bek-
leme salonunda şu an hasta bakımı ile ilgili eği-
timlerin gösterildiği DVD ve televizyon mevcuttur. 
Her hafta sorumlu başhemşire ve blok sorumluları 
tarafından hasta bakımı ve servis düzeniyle ilgili 
eğitimler yine bu salonda hasta yakınlarına veril-
mektedir. 

Serviste hemşireler tarafından yürütülen 
birçok çalışma vardır. Geçmişte yaptığımız çalış-
malar; European Group for Blood and Marrow 
Transplantation Kongresi’nde toplam 4 bildiri, 
XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde 1, XV. Ulusal 
Hematoloji Kongresinde 1, 5. Ulusal İç Hastalıkları 
Kongresi’nde 1, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongre-
si’nde 2, 29. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde 4, 
2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde 8 çalışma 
yayınlanmıştır. Ayrıca bilim balı başkanının lider-
liğinde Hematoloji Hemşireliği Derneği kurulma 
aşamasındadır.

Hematoloji Hemşireliği Derneğinin kuruluş 
amaçları:

 - Hematoloji hemşireliği ile ilgili araştırma-
lar yapma ve yapılan araştırmaları destek-
leme

 - Hemşirelere hematoloji konusunda eğitim 
verme, tedavi uygulamaları konusunda 
bilinçlendirme

 - Hematoloji hemşirelerini yurtiçi ve yurtdı-
şı toplantılarda temsil etme

 - Kongre, konferans, seminer, sempozyum, 
kermes, piyango ve benzeri çalışmalar 
yapma

 - Hematoloji ile ilgilenen dernek, vakıf, 
sosyal kurum, hastane, dispanser vb. 
kurumlarla işbirliği yapma

 - Gönüllü hematoloji hemşireleri projesini 
geliştirme, uygulama

 - Kök hücre transplantasyon hemşireliğini 
geliştirme

 - Aferez hemşireliğini geliştirme

 - Kan bankası hemşireliğini geliştirme

Dernek hematoloji hemşirelerinin gelişimini ve 
ortak sorunların daha kolay çözüme ulaşmasına 
katkıda bulunacaktır. 
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Grafik I. Hastanelerin Hematoloji Kliniklerinin Yatak Sayıları

Grafik II. Hematoloji Servislerinde Çalışan Hemşire Sayıları

Grafik III. Hematoloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri




