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TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 
TELEPSİKİYATRİ UYGULAMA REHBERİ

TELEPSİKİYATRİ UYGULAMALARI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU

Bu form, hastaları telepsikiyatri hizmeti almadan önce bilgilendirmek ve hizmet için 
olurunu almak amacıyla hazırlanmıştır. Form, tıbbi değerlendirme, tanı, tedavi ve 
danışmanlık süreci, biçimi, olası faydalar ve riskler hakkında bilgiler içermektedir. Bilgi 
sahibi olduktan ve sorularınız cevaplandırıldıktan sonra telepsikiyatri hizmeti üzerinden 
tıbbi değerlendirme, tanı, tedavi ve danışmanlık almak istiyorsanız sizden bu belgeyi 
imzalamanız istenecektir. 18 yaşından küçük olması ya da ağır ruhsal hastalığı olması 
nedeniyle vesayeti başkasında olan hastalar için bilgilendirilmiş olur hastanın yasal 
vasisinden alınacaktır ve bunun için vesayet ile ilgili belge sunulmalıdır.

Planlanan tıbbi değerlendirme, tanı, tedavi ve danışmanlık süreci ile biçimi

• Telepsikiyatri hizmeti, hastanın tıbbi değerlendirme, tanı, tedavi ve danışmanlık 
sürecinin planlandığı ve çevrim içi sesli, yazılı ve görüntülü görüşmeler aracılığıyla 
hekim ve hastanın birbirinden uzak mesafelerde bulunarak gerçekleştirdiği bir 
uygulamadır. Telepsikiyatri hizmeti sırasında tıbbi görüntüleme ve tıbbi kayıtları 
ile ilgili bilgiler ve bilgilendirme metinleri hasta ile hekim arasında iletilebilir.

• Bu görüşmeler eş zamanlı (görüntülü konuşma, telefon görüşmesi gibi) veya eş 
zamanlı olmayan (e-posta, mesaj) görüşmeler olabilir. Hasta ve hekim; görüşme 
zamanını, hastanın hekime ulaşabileceği, yanıt alabileceği zaman aralığını önceden 
planlamış olmalı ve bu plana uyum sağlamalıdır.

• Yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi telepsikiyatri uygulamalarında da temel tıbbi 
uygulama ilkelerine göre hareket edilir. Bu görüşme ortamında hekim ve hasta 
kendi tarafındaki uygun şartların oluşturulmasından sorumludur.

• Hekimin, hastanın tıbbi kayıtlarına ulaşma yetkisi vardır. Hekim, muayeneden 
edindiği tıbbi kayıtları, tıbbi görüntülemeleri ve tedavi notlarını hastanın yararını 
gözeterek, hastanın bilgisi dâhilinde, tanı ve tedavi amacıyla diğer hekimlerle 
paylaşabilir.
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• Hasta, hekimin oluru olmadan görüşmeyi kayıt altına almamalıdır. Gerek hasta 
gerekse sorumlu hekim, karşılıklı yazılı olur alınmadan görüşmeyi kaydedemez.

• Hasta dilediği zaman görüşmeyi sonlandırabilir. Teknolojik aksaklıklar, tıbbi 
veya hukuki nedenlerle hekim hastanın Telepsikiyatri görüşmesinden fayda 
göremeyeceğini düşünüyorsa bunu hastaya bildirerek görüşmeyi sonlandirabilir.

• İlk seans öncesinde hasta hekim ile kimliğinin ön yüz fotoğrafını, hekim de hasta ile 
mesleki kimlik kartı ya da diploma bilgilerini paylaşmalıdır. Hasta ve hekim kendi 
kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludurlar. İlk görüşmede her iki taraf bu 
belgeleri karşılıklı birbirlerine kamera ile göstermelidir. Karşılıklı rıza dâhilinde bu 
koşul değiştirilebilir. Hasta, hekimin lisans, sertifikalar, eğitim durumu hakkında 
bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.

• Tedaviye başlamadan önce hekim hastaya olası riskleri ve bunlara karşı alınabilecek 
önlemleri, olası faydaları, uygulamaya alternatif diğer yöntemleri açıklayarak 
hastayı bilgilendirmekten sorumludur. Gerektiğinde yazılı bilgilendirilmiş olur 
karşılıklı olarak istenebilir.

Olası riskler

• Telepsikiyatri uygulamasında olağan görüşmelerden farklı olarak hekim ve hastanın 
birbirini, tüm fiziksel özellikleri ile gözlemleme fırsatı olamamaktadır. Gözlemler, 
kameranın kapsayabileceği ve kişinin göstermeyi tercih edeceği kadarıyla sınırlıdır. 
Hekim hastanın yüz ve beden hareketlerini ayrıntılı olarak göremeyebilir, ses 
iletiminde kesintiler olabilir. Bağlantı hızının da etkili olabileceği bu noktada yanlış 
anlaşılmaların meydana gelme riski vardır. Özellikle e-posta gibi yazı temelli iletişim 
yolları bu yanlış anlaşılmalara daha müsait olabilmektedir. Reçete edilen ilaçlara 
bağlı gözle görülebilir yan etkileri gözlemlemek zorlaşabilir. Teknolojik aksaklıklar 
nedeniyle görüşme sırasında iletişimde bölünmeler meydana gelebilir.

• İnternet ya da telefon aracılığıyla kurulan iletişimlerde, üçüncü kişilerin izinsiz olarak 
görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olması gibi, bazı güvenlik riskleri bulunmaktadır. 
Bu riskleri mümkün olduğunca azaltmak için gerekli bazı önlemlerin alınması 
bireysel sorumluluklar içermektedir. Kullanılan teknolojik cihazda güncel antivirüs 
programlarının yüklenmiş olması, görüşme için kullanılan uygulamanın karşılıklı 
şifrelenmiş olması, kullanılan teknolojik cihazın mümkünse kişiye özel olması, 
görüşmelerin kayıt için oluru alınmış ise şifreli olarak kaydedilmesi gibi önlemler 
her iki tarafça sağlanmalıdır.
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• Acil durumlarda hekimin hastadan uzak olması sebebiyle müdahalesi 
zorlaşabilmektedir. Bu acil durumlar için alınacak önlemler, ulaşılabilecek kişilerin 
telefon numaraları veya yönlendirilebilecek merkezler, tedavi öncesinde hasta ve 
hekim arasında planlanmalıdır.

Olası faydalar

• Telepsikiyatri yoluyla verilen uzaktan sağlık hizmeti, fiziksel engelleri sebebiyle 
özel ihtiyacı olan, rahatsızlığı sebebiyle yaşadığı yerden ayrılmakta zorlanan, salgın 
ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle aynı fiziksel ortamda bulunmanın riskli olduğu 
durumlarda, kısıtlı zamana sahip olan, olağan görüşmelerde kendini ifade etmekte 
zorlanan kişiler için avantajlı bir yöntemdir.

• Telepsikiyatri sayesinde yakın çevresinde tıbbi durumu ile ilgili uzmanlaşmış hekim 
bulunmayan kişiler için danışmanlık almak, tanı ve tedavi sürecini sürdürebilmek 
mümkün olabilmektedir.

Telepsikiyatri Uygulaması Sırasında Hizmet Alan Kişiden Beklenenler

• Çevrim içi görüntülü görüşmeler için kullanılan ekran, program ve internet 
bağlantısının önceden denenmesi önemlidir.

• Kişi üst gövdesi ekranda görünecek şekilde oturuyor olmalı, görüşme için kullanılan 
ekran bir zemin üzerinde sabit durmalıdır.

• Kamera açısını ve ışığı yüzünün net görüneceği bir şekilde ayarlamalı ve görüntüden 
çıkmamalıdır.

• Görüşmenin yapıldığı mekânda ve konuşulanların duyulabileceği yakınlıktaki 
mekânlarda hizmet alan dışında kimse olmamalıdır. Gerekli durumlarda hekimin 
bilgisi dâhilinde görüşmeye hasta yakını katılabilir, bu koşullarda hasta yakını da 
hasta ile birlikte aynı anda ekranda görünüyor olmalıdır

• Görüşmeye randevulu olarak belirlenen saatte başlanır ve bitirilir.
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Olur Verme

“Yukarıda yer alan telepsikiyatri uygulamasına ait; tıbbi değerlendirme, tanı, tedavi ve 
danışmanlık süreci, olası riskler, olası faydalar hakkında bilgiler içeren metni okudum 
veya sözlü olarak dinledim. 

Eksik kaldığını düşündüğüm konularda sorularımı hekime sordum. Hekim tarafından 
alternatif yöntemler hakkında bilgilendirildim. Yazılı ve sözlü olarak tarafıma açıklanan 
bilgileri anladım. Bu uygulamanın tanı ve tedavi sürecinde 
Dr. ………………........………………….… (Hekimin adı, soyadı ve sicil numarası) 
tarafından uygulanmasını kabul ediyorum.”

Kendisi Olur Verebilecek Olan Yasal Vasisi Olan Kişiler için
Kişi Bilgileri Vasinin Bilgileri

Tarih:  Tarih:
Adı Soyadı:  Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:  T.C. Kimlik Numarası: 
Cep telefonu:  Cep telefonu:
E-posta adresi:  E-posta adresi:
İmzası:  İmzası:


