
                                                                                                                   

 

EKG Kaydı Alabilme Becerisi 
 

KONU:  EKG kaydı yapılması 
 
AMAÇ:  Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve 
sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir. 
 
GEREKL Đ ARAÇLAR:  EKG cihazı, tek kullanımlık elektrotlar, alkol ya da serum fizyolojik, 
pamuk 
 
DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLER Đ 
1.GELĐŞTĐRĐLMESĐ GEREKĐR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 
sırasında uygulanmaması 
2.HENÜZ OLGUNLA ŞMAMI Ş: Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında 
eksikliklerin olması 
3.YETERL Đ: tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin 
olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması 
4.ĐYĐ SEVĐYEDE:  Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve 
sırasında uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması 
5.USTALAŞMI Ş: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında 
uygulanması 
 
Katılımcının adı-soyadı: 
Eğitim tarihi: 
 
Basamak no Đşlem basamakları Uygulama (1-5)*  

1.  Elerinizi yıkayınız.      
2.  Hastaya bilgi veriniz.      
3.  Tüm işlem boyunca hastanın mahremiyetine saygı 

gösteriniz 
     

4.  Hastaya metal içeren giysi ve aksesuarlarını, cep telefonu 
gibi elektronik cihazlarını üzerinden uzaklaştırmasını 
söyleyiniz. 

     

5.  Hastaya gövdenin üst kısmı ile el ve ayak bilekleri açıkta 
kalacak şekilde giysilerini çıkarmasını söyleyiniz. 

     

6.  Hastayı muayene masasına sırtüstü düz yatmasını 
söyleyiniz. Eğer ağrı vb nedeniyle mümkün değilse masayı 
yarı yatar vaziyete getiriniz 

     

7.  EKG kablolarının takılacağı elektrotları hastanın göğüs ve 
ekstremitelerindeki EKG kayıt noktalarına yapıştırınız. 
Bazen göğüs kıllarının uzaklaştırılması ya da alkol veya  
SF damlatılmış pamuk ile derinin silinmesi gerekebilir 
(kol ve bacaklara elektrot yerleştirilmesi mümkün değilse 
sol kol için sol omuz, sağ kol için sağ omuz ön yüzleri ve 
sağ bacak için sağ, sol bacak için sol kasık üstüne 
yerleştirebilirsiniz) 

     

8.  Elektrotlara uygun kabloları takınız.       
9.  EKG cihazını açma düğmesine (on) basarak çalıştırınız.      



                                                                                                                   

 

10.  Eğer cihaz özelliklerinde varsa hasta bilgilerini giriniz.       
11.  Hastaya sakin ve rahat bir şekilde yatmasını söyleyiniz. 

Hastanın varsa diğer kişilerle temasını kesiniz. 
     

12.  Cihazdaki auto veya start gibi uygun bir düğmeye basarak 
kayda başlayınız.  

     

13.  Kayıt bittiğinde çıkan kaydı kontrol ediniz. Gerekirse 
yeniden çekiniz. Bozuk çıkan derivasyonların elektrotlarını 
veya bağlantılarını kontrol ediniz. 

     

14.  Çıkan kayıtta her bir derivasyon adını otomatik yazma 
özelliği yoksa elle derivasyon kayıtlarının adlarını kaydın 
altına yazınız. 

     

15.  Hasta detayları daha önce yazılmamışsa hastanın adı, 
soyadı, yaşı, cinsiyet, tarih ve saati başlangıç bölümünün alt 
kısmına mutlaka yazınız 

     

16.  Kabloları elektrotlardan çıkarınız. Elektrotları sökerken 
hastaya acı vermemeye özen gösteriniz. 

     

*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan üzerinden 4 
puan) 
 
Eğitimcinin adı-soyadı: 
Đmzası: 
Anabilim Dalı: 
 
 


