
TEMEL EKG 
KURSU
Yoğun bakım üniteleri, acil servis, kardiyoloji servisi, kateter laboratuvarı,  
ameliyathane ve uyanma odalarında çalışan hemşire, hekim, ebe, acil 
bakım teknikeri, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları:

• EKG’yi sistematik olarak analiz edin

• Sinüs ritmi, tüm aritmileri doğru ve hızlı biçimde tanıyın

• Aritmilerin nedenlerine, tedavisine doğru ve hızlı biçimde karar verin

• Ritm bozukluğu olan hastalarınıza uygulanacak tedavilerin gecikmeden  
 yapılmasına katkıda bulunun

Sözlü 
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PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı, ritm bozukluğu olan hastalara 
doğru ve hızlı biçimde girişimde bulunulmasını 
sağlamak üzere sağlık profesyonellerine EKG’nin 
sistematik analizi ve aritmilerin tanı ve tedavisi ile ilgili 
temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.  

PROGRAMIN SÜRESİ
Programın toplam süresi 6 gün, 40 saattir. Eğitim 
programı teorik ve  EKG örnekleri üzerinden vaka 
çalışmalarından oluşur. Programı başarı ile 
tamamlayan katılımcıya 40 ANCC kredisi verilir.

EĞİTİMCİLER
Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
eğitimcileri görev alır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

• Kalbin anatomi ve fizyolojisini bilir.

• EKG’yi sistematik olarak analiz eder. 

• Sinüs ritmini tanır. 

• Sinüs düğümü, AV kavşak, atriyum ve ventrikül kökenli  
 aritmileri tanır.

• Atriyoventriküler blokları tanır. 

• Pacemaker işlev bozukluklarını doğru şekilde   
 çözümler

• Aritmilerin nedenlerini sıralar.

• Aritmilerin ve pacemaker işlev bozukluklarının   
 tedavilerini sıralar.
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EĞİTİM DÖKÜMANLARI
Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır 
ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün 
katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

• Eğitim başlangıcında ön test, eğitim sürecinde üç test, sonunda  

 da son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için yazılı  

 sınavların ortalamasından en az 80 puan almaları,

• Öldürücü aritmileri (sinüs arrest, ventriküler taşikardi, ventriküler  

 fibrilasyon, ikinci derece AV blok, AV tam blok, asistoli)  tanımaları  

 gerekmektedir.

• Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Özel durumlarda sadece  
 %10 devamsızlık kabul edilebilir. 

VERİLECEK BELGE 
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. 
Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı Belgesinde kurs süresi ve 
kursta yer alan konular belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun olarak 
kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım 
Belgesinde kurs süresi ve katılımcının katıldığı tüm konular belirtilir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu programa, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak 
olan hemşire, sağlık memuru, ebe, acil bakım teknikeri, fizyoterapist, 
hekim ve diğer tüm sağlık profesyonelleri katılabilir.
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