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VERIGA PREPREČEVANJA

IZOBRAŽEVANJE OPAZOVANJE PREPOZNAVA KLIC NA POMOČ ODZIV

EKG



RAZUMEVANJE PRINCIPA

• Ključni člen 

• Poudarek na tehničnih izvedbi

• Hitra interpretacija

• V okviru kompetenc?

KARDIOLOGI

INTERNISTI, INTENZIVISTI, 
URGENTNI, IPD.

SPLOŠNI ZDRAVNIKI, IPD.

KIRURGI, IPD.

ZN



RAZUMEVANJE PRINCIPA



CILJI PREDAVANJA

• Razumeti osnovno fiziologijo EKG

• Prepoznati indikacije za EKG

• Učinkovito uporabljati in interpretirati EKG s 6-stopenjskim 
pristopom k prepoznavi ritmov

• Prepoznati pogoste EKG vzorce AMI

• Ustrezno odreagirati ob odstopanjih

• Pridobljeno znanje lažje in učinkovito prenesti v klinično okolje



ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

• Grafični zapis električne aktivnosti srčne mišice

• Oblika krivulje prikazuje stanje v električni prevodnosti srčne 
mišice

• Neinvazivna diagnostična metoda, pri kateri z aparatom, ki je z 
elektrodami povezan z različnimi deli (točkami) na telesni 
površini, merimo električno napetost, ki samodejno nastaja v 
prevodnem delu srca



ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

• Poudariti je potrebno, da moramo rezultate meritve vedno 
vrednotiti skupaj z drugimi kliničnimi in laboratorijskimi podatki

• Postavitev dokončne diagnoze samo z vrednotenjem EKG 
praviloma ni mogoče

• Enake ali podobne zapise EKG lahko namreč dobimo pri popolnoma 
različnih bolezenskih stanjih

• V klinični praksi je postala nepogrešljivo klinično orodje, posebej 
pri motnjah srčnega ritma in IBS

• Diagnostičen pomen ima tudi pri večini preostalih srčnih bolezni, 
pri elektrolitskem neravnovesju, toksičnem učinku zdravil, itd.



FIZIOLOŠKE OSNOVE NASTANKA EKG KRIVULJE

• Akcijski potencial srčne 
mišične celice

• AP - depolarizacija

• Krčenju srčne mišice predhodi
električna sprememba – AP

• MP – AP

• Prevodni del srca



FIZIOLOŠKE OSNOVE NASTANKA EKG KRIVULJE

• Tvorba impulzov v SA vozlu

• Prevajanje impulzov po PS srca

• Depolarizacija A in V

• Repolarizacija



FIZIOLOŠKE OSNOVE NASTANKA EKG KRIVULJE

• Nastanek EKG krivulje



OPREDELITEV EKG POJMOV

• Depolarizacija preddvorov se 
kaže z zobcem P

• Depolarizacija prekatov se 
kaže s kompleksom QRS

• Repolarizacija prekatov se 
kaže z zobcem T

• QRS zobci



OPREDELITEV EKG POJMOV

• Konec kompleksa QRS 
imenujemo točka J

• Repolarizacija prekatov se 
kaže kot T val, ki mu včasih 
sledi U val

• Deli EKG: zobci in intervali



EKG ODVODI

• Barvne kode elektrod

• Ekstremitetni

• Prekordialni

• 3-kanalni, 5-kanalni, 12-
kanalni, 15-kanalni in 18-
kanalni

• AHA in IEC



EKG ODVODI: EKSTREMITETNI

• Usmerjena premica, s katero 
ponazorimo smer med dvema 
elektrodama, med katerima 
merimo električno aktivnost srca

• Elektrode postavljamo na 
okončine in prsni koš

• Elektroda N za zmanjšanje 
motenj pri snemanju EKG

• Položaj elektrode na posamezni 
okončini ne vpliva na posnetek 
(+/-) 



EKG ODVODI: EKSTREMITETNI

• R/RA (aVR) – d. 
intraklavikularna kotanja, 
medialno od delotidne m.

• L/LA (aVL) – l. 
intraklavikularna kotanja, 
medialno od deltoidne m.

• F/LL – l. iliačna kotanja

• N/RL – d. iliačna kotanja



EKG ODVODI: EKSTREMITETNI



EKG ODVODI: EKSTREMITETNI

• R/RA (aVR) – nad d. 
zapestjem, medialno

• L/LA (aVL) – nad l. zapestjem, 
medialno

• F/LL – nad l. kležnjem, 
medialno

• N/RL – nad d. gležnjem, 
medialno



EKG ODVODI: EKSTREMITETNI

• Med ekstremitetnimi ločimo 
unipolarne in bipolarne odvode

• Pri bipolarnih ekstremitetnih
odvodih merimo razliko med 
ele. potencialom med 
posameznimi okončinami

• Pri unipolarnih merimo razliko 
med ele. potencialom med eno 
ekstremitetno elektrodo in 
osrednjo točko



EKG ODVODI: EKSTREMITETNI

• Unipolarne (R, L, F)

• Bipolarne (I, II, III) 

• Vertikalna ravnina

R L

FN



EKG ODVODI: 5 ELEKTRODNI SISTEM

• Uporablja 5 elektrod (RA, RL, 
LA, LL in prsni koš)

• Monitor prikazuje bipolarne 
elektrode (I, II in III)

• Ena unipolarna elektroda 
(odvisno od položaja rjave 
prsne elektrode: položaji V1–6)

• V1/V – na poziciji V1

R L

FN



EKG ODVODI: PREKORDIALNI

• Standardne prekordialne
odvode označujemo V1-V6

• Desne prekordialne odvode 
označujemo V3-V6R

• Dodatne leve prekordialne
odvode V7-V9

R L

FN



EKG ODVODI: STANDARDNI PREKORDIALNI

• Določitev mesta 4. medrebrnega 
prostora

• V1 – d. ob prsnici, 4. MP

• V2 – l. ob prsnici, 4. MP

• V4 – sr. klavikularna linija, 5. MP

• V3 – sredina diagonale V2-V4

• V5 – spr. aksilarna linija v 
horizontalni liniji V4

• V6 – sr. aksilarna linija v 
horizontalni liniji V4, V5

R L

FN



EKG ODVODI: STANDARDNI PREKORDIALNI



EKG ODVODI: PREVISOKA POZICIJA V1, V2



EKG ODVODI: NAPAKE

• Pozicija V1 in V2

• Napačna postavitev 
ekstremitetnih odvodov

• Louisov kot (sternalni kot)

• Zamenjava elektrod

R L

FN



EKG ODVODI: DESNI PREKORDIALNI

• Desne prekordialne odvode 
označujemo V3-V6R 

• Specifika V4R

• Ekstremitetni

• Označevanje na EKG zapisu

R L

FN



EKG ODVODI: DESNI PREKORDIALNI



EKG ODVODI: DESNI PREKORDIALNI



EKG ODVODI: DODATNI LEVI PREKORDIALNI

• Dodatne leve prekordialne
odvode V7-V9

• Položaj pacienta

• Označevanje na EKG zapisu

RL



EKG ODVODI: DODATNI LEVI PREKORDIALNI



EKG ODVODI: DODATNI LEVI PREKORDIALNI



EKG ODVODI: DODATNI LEVI PREKORDIALNI



EKG ODVODI: POSEBNOSTI

• Dekstrokardija

• Lewis odvodi

• Fontaine odvodi

• Brugada odvodi



EKG ODVODI: POSEBNOSTI

• Pediatrija V4R

• Specifika



PRINCIP iii

I
indikacija

I
interpretacija

I

izvedba

ANAMNEZA

STATUS



i. INDIKACIJA

• Indikacija se postavi vedno v povezavi s klinično sliko in se v 
sklopu le-te rezultati tudi vrednotijo

• Interpretacija EKG brez ustrezne klinične slike ni v skladu s 
principi dobre strokovne prakse

• Anamneza, status (ABCDE)



i. INDIKACIJE

RELATIVNE

ABSOLUTNE

ANAMNEZA

STATUS

Nisi 

prepričan?

Posnemi 

EKG!



i. INDIKACIJE

• Naročilo s strani zdravnika/nadrejenega

• MDPŠ, preventivni pregledi, priprava na OP, ipd

• Bolečine v PK 

• Bolečina v zg. delu abd, epigastrij

• Ishemija mikarda

• Sistemske bolezni, ki lahko prizadanejo srce

• Elektrolitski disbalans

• Ocena učinka nekaterih zdravil

• Ocena delovanja srčnega spodbujevalnika,

• Abnormalen pulz, palpitacije

• A. Hipertenzija

• Težave s ščitnico

• Hipotermija

• Uporaba določenih zdravil

• Nevrološki izpadi

• Šok

• Presinkopa / sinkopa

• Kolaps

• Motnje zavesti

• Anamneza nezavesti

• Predoziranje z drogami / zdravili

• Dispneja

• Nepojasnjena oslabelost

• Polimorbidnost in nepojasnjene težave

• Po povrnitvi spontane cirkulacije 

• Sum na PE, IMK, MK, anafilaksija, disekcijo aorte, itd

• Travmatološka stanja



i. INDIKACIJE: TRAVMATOLOŠKE

• Udarci v predel PK

• Utesnitveni sindrom

• Rabdomioliza

• Motnje zavesti 

• Sum na SAH

• Poškodbe neznanega vzroka

• Stanja, ki se ne ujemajo s 
poškodbo



ii. IZVEDBA

• EKG bo pravilno in pravočasno 
posnet PRIPRAVA 

IZVAJALCA
PRIPRAVA 
PROSTORA

PRIPRAVA 
APARATA

PRIPRAVA 
PACIENTA

EKG



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA IZVAJALCA IN 
PROSTORA

• Izobraževanja in usposabljanja

• Pregled literature

• Poznavanje opreme

• Izkušnje in znanje

• Seznanitev (seznanimo se s 
stanjem, naročilom, pacientovo 
osveščenostjo, izvidi, ipd.)

• Tehnične in ne tehnične veščine

• Diskreten, ogret prostor

• Čimbolj mirno okolje

• Brez potencialnih 
elektromagnetnih motenj

• Aparat

• Potrebni pripomočki (sprej, gel, 
alkoholni zloženci, britvice, 
krpice, koš za odpadke, razkužilo 
za roke)



ii. IZVEDBA: ELEKTROKARDIOGRAF

• Električni signal s površine telesa ojačijo, digitalizirajo, digitalno filtrirajo in natisnejo na 
obdelani signal kot krivuljo na mm papirju

• Digitalni, analogni ali kombinacija

• Mobilni, lahki, ergonomični, kompaktni, enostavni in manj občutljivi na mehanične poškodbe

• Programska oprema za avtomatično analizo EKG (kot pomoč)

• Pri novejših, boljših aparatih si lahko pred tiskanjem na zaslonu ogledamo EKG posnetek

• Digitalizirane posnetke se shranjuje in lahko pošilja po elektronskih povezavah

• Prenosni EKG aparati za potrebe NMP, anestezije in intenzivne medicine imajo vgrajen 
defibrilator

• Poleg aparatov za snemanje EKG v standardnih 12 odvodih uporabljamo še EKG monitorje ter 
prenosne EKG naprave



ii. IZVEDBA: ELEKTROKARDIOGRAF

• EKG zapis je največkrat na formatu A4

• Posnetek je običajno razdeljen tako, da so odvodi razdeljeni po 
skupinah v 3 vrste in 4 kolone, vsak odvod je prikazan v trajanju 
2,5 s (4 x po 2,5 s = 10 s posnetek)

• 4. vrsta je namenjena daljšemu, 10 s posnetku izbranega odvoda 
(običajno II odvod) za analizo srčnega ritma

• Razpored odvodov se lahko postavi tudi drugače (6x2, 12x1, 1x12 –
daljši posnetek)



ii. IZVEDBA: ELEKTROKARDIOGRAF



ii. IZVEDBA: ELEKTROKARDIOGRAF



ii. IZVEDBA: ELEKTROKARDIOGRAF

1. Podatki o pacientu 

2. Datum in ura

3. Meritve/dobe

4. Avtomatska interpretacija

5. Črna oznaka

6. Časovna ločljivost

7. Napetostna ločljivost

8. Frekvenčno območje

9. Ime ustanove

10. Različica sistemske programske opreme

11. ID opreme/aparata



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA

• Časovna ločljivost: 25 mm/s

• Napetostna ločljivost: 10 
mm/mV

• Frekvenčni obseg: 0,05 in 100 
Hz 

• Filtri spremenijo EKG krivuljo, 
upravičena uporaba samo pri 
specifičnih pacientih



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA - FILTRI

• Nastavitev filtrov je nastavitev 
prepustnega frekvenčnega 
območja aparata

• Standard nizkoprepustnega in 
visokoprepustnega filtra 0,05 
in 100 Hz (AC filter združuje)

• Dodatnemu filtriranju se 
izogibamo

• Če dvignemo frekvenco 
nizkoprepustnega filtra z 0,05 
na višjo vrednost, ne moremo 
več zanesljivo vrednotiti 
sprememb spojnice ST

• Če znižamo frekvenco 
visokoprepustnega filtra s 100 
na nižjo vrednost, znižamo 
amplitudo kompleksa QRS



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA - FILTRI



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA - FILTRI

• Filter 0,01 – 40 Hz

• Dodatni filter 0,32 – 40 Hz



ii. IZVEDBA: PRIPRAVA APARATA - LOČLJIVOST

• Napetostna ločljivost 10 mm/1 
mV

• Časovna ločljivost 25 mm/1 s

• Ločljivosti lahko spreminjamo, 
česar pa v praksi zaradi 
primerljivosti posnetkov ne 
počnemo

• Sodobni aparati sami zmanjšajo 
napetostno ločljivost kadar je 
amplitud QRS kompleksa 
prevelika za prikaz na papirju



ii. IZVEDBA: NAPETOSTNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: NAPETOSTNA LOČLJIVOST

NIZKA VOLTAŽA ALI BOLEZENSKO STANJE?



ii. IZVEDBA: NAPETOSTNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: ČASOVNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: ČASOVNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: ČASOVNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: ČASOVNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: ČASOVNA LOČLJIVOST



ii. IZVEDBA: PREDNASTAVITVE



ii. IZVEDBA: POSTOPKE SNEMANJA 

• Identifikacija pacienta, ga 
seznanimo, mu razložimo 
postopek in ga pomirimo

• Razkužimo si roke

• Pacienta namestimo v primeren 
položaj (45 stopinj, glava)

• Vklopimo EKG ter preverimo 
pravilne predstavitve, v EKG 
aparat vpišemo zahtevane 
podatke o pacientu



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA

• Ob vklopu preverimo pravilno kalibracijo EKG aparata, čistost elektrod

• Mesto za elektrode po potrebi osušimo, obrišemo z alkoholom ali po potrebi 
obrijemo

• Kožo razmastimo, uporabimo kontaktni gel in omogočimo dober stik z elekrodami

• Uporabimo gel, tekočino ali prevodna želatina (EKG elektrode za 1x uporabo)

• Izberemo primeren/učinkovit vakuum 

• Namestimo elektrode na primerna in pravilna mesta

• Izogibamo se zvijanju in križanju elektrod

• Namestimo ekstremitetne in nato prekordialne elektrode

• Stik elektrode z žico mora biti dober, elektrode na PK se ne smejo dotikati druga 
druge



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA

• Ekstremitetne:
• R – d. intraklavikularna kotanja, medialno od deltoidne m.

• L – l. intraklavikularna kotanja, medialno od deltoidne m.

• F – l. iliačna kotanja

• N – d. iliačna kotanja



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA

• Prekordialne: 
• V1 – 4. medrebrni prostor na d. strani prsnice

• V2 – 4. medrebrni prostor na l. strani prsnice

• V3 – med V2 in V4

• V4 – 5. medrebrni prostor, srednja ključnična linija

• V5 – sprednja pazdušna linija v višini V4

• V6 – srednja pazdušna linija v višini V3

• Modificirani odvodi p.p. (ključno označevanje)



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA

• Pomirimo pacienta

• Preverimo kakovost posnetka pred tiskom in nato natisnemo posnetek

• Preverimo kakovost posnetka po tisku in morebitna večja odstopanja

• Na EKG zapis dopišemo pacientove podatke v kolikor to nismo opravili predhodno

• Odstranimo elektrode, elektrodna mesta očistimo in posušimo

• Pacienta uredimo in namestimo v ustrezni položaj

• Pospravimo pripomočke, očistimo in pripravimo EKG elektrode za naslednje 
snemanje

• Razkužimo si roke 

• Interpretiramo EKG zapis in ga nato pokažemo zdravniku

• Postopek dokumentiramo in EKG zapis arhiviramo



ii. IZVEDBA: POSTOPEK SNEMANJA



ii. IZVEDBA: MOTNJE 

FIZIOLOŠKE

•Napetost v mišicah

•Premiki

•Bolezen

•Telesni

NEFIZIOLOŠKE

•Neprimeren prostor

•Neprimerna postavitev elektrod

•Kopičenje statične energije

•Izguba stika med aparatom in elektrodo

•Nezadostna navlaženost

•Nepravilne prednastavitve

•Filtri

•Elektromagnetne motnje

•Stisi PK

•Terapija

Najslabši, pa čeprav najhitrejši ukrep za 

odpravljanje motenj v EKG posnetku je 

uporaba dodatnih fitrov. Dodatna filtracija 

učinkovito zmanjša motnje, vendar 

pomembno popači EKG krivuljo.



ii. IZVEDBA: MOTNJE 



ii. IZVEDBA: MOTNJE 



ii. IZVEDBA: MOTNJE 



iii. INTERPRETACIJA



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: NORMALEN 

• Težko je podati tak opis normalnega elektrokardiograma, ki bi 
vseboval tudi vsaj tista odstopanja, ki jih odkrijemo pri zdravih 
osebah

• O tem, ali so nekatere spremembe v elektrokardiogramu 
bolezenske ali ne, se pogosto odločamo/jo na podlagi ki ga 
ustvarimo o pacientu z anamnezo, telesno preiskavo in ostalo 
diagnostiko

• Nekatere EKG spremembe se lahko ustrezno vrednotijo le, če se 
opazuje dinamiko teh sprememb v več zaporednih EKG posnetkih



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: NORMALEN 

• Električna aktivnost

• Sinus ritem s frekvenco 60-100 utripov na minuto

• Zobec P je sinusnega izvora. Os zobca P je normalna, zobec P je pozitiven v II. Odvodu ter 
negativen v aVR odvodu

• Stalna oblika zobca P v posameznem odvodu

• Stalen in normalen P-Q

• Normalna oblika in amplituda kompleksov QRS

• Stalen in normalen P-P ali R-R (variacija večja 0,16 s aritmija)

• Normala oblika in amplituda valov T

• Večina sodobnih EKG aparatov najdbe v samem zapisu tudi analizira

• Večina le-teh je sicer zanesljivih, a kljub temu lahko dobimo lažne rezultate pri nekaterih 
oblikah aritmij



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: NORMALEN 



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: NORMALEN 



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: PATOLOŠKI 

• Spremembe P vala

• Spremembe dolžine P-Q

• Q zobec

• Spremembe QRS kompleksa

• Spremembe ST spojnice

• Spremembe T-vala

• U val

• J val



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA

• 6 VPRAŠANJ:

1. Ali je prisotna električna aktivnost?

2. Kakšna je frekvenca prekatov?

3. Ali je ritem reden (regularen)?

4. Ali je širina QRS kompleksa normalna?

5. Ali je prisotna preddvorna aktivnost?

6. Kako sta povezani preddvorna in prekatna aktivnost?



1. ALI JE PRISOTNA ELEKTRIČNA AKTIVNOST?



1. ALI JE PRISOTNA ELEKTRIČNA AKTIVNOST?



1. ALI JE PRISOTNA ELEKTRIČNA AKTIVNOST?



2. KAKŠNA JE FREKVENCA PREKATOV?



2. KAKŠNA JE FREKVENCA PREKATOV?



2. KAKŠNA JE FREKVENCA PREKATOV?



3. ALI JE RITEM REDEN (REGULAREN)?



3. ALI JE RITEM REDEN (REGULAREN)?



3. ALI JE RITEM REDEN (REGULAREN)?



4. ALI JE ŠIRINA QRS KOMPLEKSA NORMALNA?

QRS do 0,12 s



4. ALI JE ŠIRINA QRS KOMPLEKSA NORMALNA?



4. ALI JE ŠIRINA QRS KOMPLEKSA NORMALNA?



5. ALI JE PRISOTNA PREDDVORNA AKTIVNOST?



5. ALI JE PRISOTNA PREDDVORNA AKTIVNOST?



5. ALI JE PRISOTNA PREDDVORNA AKTIVNOST?



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST?



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST?



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST?



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST: AV BLOK I.



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST: AV BLOK II., MOBITZ I.



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST: AV BLOK II., MOBITZ II.



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST: AV BLOK III.



6. KAKO STA POVEZANI PREDDVORNA IN 
PREKATNA AKTIVNOST



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: AMI



iii. INTERPRETACIJA EKG ZAPISA: STEMI 

• Vsaj 2 sosednja odvoda z ele. 
spojnice ST  v točki J za 1 mm

• Za odvoda V2-3 2,5 mm pri 
moških pod 40 let 

• 2 mm pri moških nad 40 let

• 1,5 mm pri ženskah

• Denivelacije

• Inverzni ali bifazni T valovi



PRINCIP iii

I

indikacija

I

interpretacija

I

izvedba

a. Takojšno obveščanje in     

ukrepanje

b. Takojšno obveščanje ali 

preloženo obveščanje in brez 

(večjih) ukrepanj

c. Preloženo obveščanje ali brez 

obveščanja (priložnostno) in brez 

(večjih) ukrepanj

ANAMNEZA

STATUS



EKG PRIMERI



PRIMERI: EKG 1



PRIMERI: EKG 2



PRIMERI: EKG 3



PRIMERI: EKG 4



PRIMERI: EKG 5



PRIMERI: EKG 6



PRIMERI: EKG 7



ZAKLJUČEK

• EKG je enostavna in lahko dostopna diagnostična metoda. Skupaj z 
ostalimi anamnestičnimi, kliničnimi in laboratorijskimi podatki pa 
uporaben diagnostični pripomoček.

• Razmislimo o indikacijah, izvedemo kvalitetno snemanje, hitro in 
učinkovito interpretiramo zapis ter ga predstavimo/posredujemo 
zdravniku.



PRINCIP iii

I
indikacija

I
interpretacija

I

izvedba

ANAMNEZA

STATUS



VPRAŠANJA?

Hvala za vašo pozornost


