
Amerikada Teletıp Kanunları

Her eyaletin telesağlık uygulamalarıyla ilgili kendi yasaları vardır. Genel kural, tele-sağlığın hem 
hekimin bulunduğu eyaletin yasasına ("ana eyalet") hem de hastanın bulunduğu eyaletin yasasına 
("uzak eyalet") tabi olmasıdır.

Çoğu eyalette (çoğu değilse de) - bazı istisnalar dışında - doktorun Ana Eyalette olduğu kadar Uzak 
Eyalette de lisans alması gerekir. Bu nedenle, hastanın başka bir eyalette ikamet etmesi durumunda
hekimin Kaliforniya'da lisanslı olması yeterli değildir.

Ayrıca, bazı eyaletler doktorun - veya (örneğin) bir NP veya PA gibi uygun bir lisanslı görevlinin - 
hastanın yüz yüze muayenesini yapmasını gerektirebilir. "İyi niyet muayenesi" (bazen "uygun ön 
muayene" olarak da bilinir) gerekliliği, ikinci bir analiz düzeyidir - ilki, doktorun Uzak Devlette 
lisanslı olup olmadığı veya geçerli bir muafiyet kapsamına girip giremeyeceğidir.

Teletıp ve E-Sağlık avukatları, teletıp ve telesağlık müvekkillerine işletmelerine uygulanan yasal 
kurallar hakkında tavsiyelerde bulunur. Teletıp ulusal düzeyde gerçekleştiğinden, bu, farklı 
eyaletlerdeki yasaların nüanslarına karşı hassasiyet gerektirir. Bazı eyaletler, özel teletıp lisanslarına 
izin verirken, diğerleri, doktorların eyalet içinde herhangi bir hastayı teşhis etmek veya tedavi 
etmek için eyalet içinde lisans almasını gerektirerek teletıp'ı yasaklar.

https://cohenhealthcarelaw.com/healthcare-compliance-regulatory/telemedicine-and-e-health/

Medicaid ve Medicare
Medicare, 65 yaş üstü ve daha genç engelliler ve diyaliz hastaları için bir sağlık sigortası 
programıdır. Medicaid, düşük gelirli hastaların tıbbi harcamaları için bir yardım programıdır.

Delaware'de telesağlık ruh sağlığı bakımı için lisans gereklilikleri nelerdir?
Delaware lisans gereklilikleri, bir doktor-hasta ilişkisi kurmuş olmanız koşuluyla , Delaware 
eyaletinde lisanslı herhangi bir sağlık uzmanının size teletıp veya teleterapi hizmetleri 
sunabileceğini şart koşar. Bu ilişkiyi yüz yüze veya canlı senkronize video aracılığıyla kurabilirsiniz. 
Ayrıca hekime yazılı bilgilendirilmiş onam vermiş olmalısınız.

Eyalet dışı tedavi için gereklilikler

Delaware şu anda Interstate Licensure Medical Compact üyesi olmasa da, eyalet dışı doktorlar 
belirli durumlarda tele-sağlık hizmeti sağlayabilir. Bu durumlarda, sağlayıcı kendi yetki alanında 
lisanslı olmalı, bir DE Medicaid Yönetilen Bakım Kuruluşuna veya DE Medicaid Programına kayıtlı 
olmalı, 48'in altındaki eyaletlerde yer almalı ve sizinle bir doktor-hasta ilişkisi kurmuş olmalıdır.

https://cohenhealthcarelaw.com/healthcare-compliance-regulatory/telemedicine-and-e-health/


Acil durum ruhsatı

Mart 2020'de Vali John Carney , diğer eyaletlerde aktif lisansları olan ve iyi durumda olan sağlık 
profesyonellerinin Delaware sakinlerine yüz yüze, teletıp ve telemental sağlık hizmetleri 
sağlamasına izin vermek için bir acil durum emri yayınladı . Bu önlemler, acil durum emri süresince 
yürürlükte kalacaktır.

Delaware'deki çevrimiçi reçete yazma düzenlemeleri nelerdir?

Bir Delaware sağlık hizmeti sağlayıcısı, önce bir doktor-hasta ilişkisi kurmadan ilaçları çevrimiçi 
olarak reçete edemez. Bu, çevrimiçi bir sitenin sizinle zaten bir ilişkisi yoksa size ilaç yazamayacağı 
anlamına gelir. Önceden bir ilişki varsa, bir sağlık uzmanı size yüz yüze muayene olmaksızın 
kontrollü maddeler de dahil olmak üzere ilaç sağlayabilir. 

Delaware'deki diğer yaygın telesağlık kısıtlamaları nelerdir?

 Delaware'deki mevcut yasa, yalnızca teletıpın canlı görüntülü sohbetler yoluyla yapılmasına izin 
veriyor. Örneğin, Delaware yasası, doktorlarla önceden bir ilişki kurmak için yalnızca sesli 
iletişimlerin kullanılmasına izin vermez. Bu, sağlık hizmeti sağlayıcılarının sizinle bir ilişki kurmak 
için bir telefon görüşmesi yapamayacakları anlamına gelir.

İzin verilen telesağlık hizmetleri türleri

Delaware'in Medicaid programı olan Delaware Tıbbi Yardım Programı (DMAP), belirlenen yerlerde 
belirli sağlık hizmeti sağlayıcılarına geri ödeme yapacaktır. Ancak, bu yalnızca canlı video hizmeti 
için geçerlidir. DMAP, sağlık hizmeti sağlayıcılarına depola ve ilet prosedürleri (X-ışınları, çizelgeler 
veya MRI'ların iletilmesi dahil) için geri ödeme yapmaz. Ayrıca Delaware yasasında, sağlık hizmeti 
sağlayıcılarına uzaktan hasta izleme için geri ödeme yapılmasına ilişkin bir referans yoktur.

Telesağlık hizmetleri sunmasına izin verilen sağlayıcı türleri

Aşağıdaki sağlık hizmeti sağlayıcıları, normal Delaware yasalarına göre teletıp uygulayabilir. (2018 
yılında yürürlüğe giren parite yasasına göre, özel ödeme yapanların ayrıca aşağıdaki sağlayıcılarla 
telesağlık hizmetleri için geri ödeme yapmaları gerekmektedir).



• Hekim ( Psikiyatristler dahil, Delaware'de tıp doktoru olarak lisanslı herhangi bir kişi )
•Doktor asistanı (hekim gözetiminde)

•Pratisyen hemşire

•hemşire ebe

•Psikolog

•Ruh Sağlığı Profesyonel Danışmanı

•Klinik sosyal hizmet uzmanı

•odyologlar

•Konuşma-Dil terapistleri

Acil durum ödenekleri

Hükümet Carney'nin COVID-19'a yanıt olarak verdiği acil durum emri uyarınca , herhangi bir sağlık 
hizmeti sağlayıcısı, uygulamalarının kapsamı içinde kalırsa teletıp verebilir. Eyalet dışı bir sağlık 
hizmeti sağlayıcısı, kendi yetki alanlarında lisanslı olmaları ve Amerika Birleşik Devletleri kıtasında 
bulunmaları koşuluyla, sizi tedavi etmek için teletıp kullanabilir. Herhangi bir teletıp sağlayıcısı, 
devletin Medicaid programı tarafından geri ödenmek isterse, DMAP'a kaydolmalı veya kaydolma 
sürecinde olmalıdır.

Interstate Medical Licensure Compact 

Amerikada eyaletler arası lisans birliği gibi bir şeydir. Doktorlar eğer kendi eyaletleri bu anlaşmayı 
imzalamışsa obirlik içinde online hekimlik yapabilirler(Eğer o eyaletin lisansına sahip iseler). 
Delaware eyaleti Temmuz 2022 yılında bu anlaşmayı imzalaması öngörülmektedir.

https://www.imlcc.org/apply/ adresinden lisan alınabilir. Başvuru için 700 dolar ve her lisans için 
ayrı lisan ücreti ödenmesi gerekmektedir.

https://www.imlcc.org/apply/
https://www.dhss.delaware.gov/dhss/dmma/files/telehealth_faq.pdf






Amerikada Servis Sağlayıcıları İçin Politikalar

https://www.cms.gov/files/document/telehealth-toolkit-providers.pdf

Servis sağlayıcıları HIPAA ile uyumlu olmalıdır.

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/guidance/cybersecurity/index.html

Amerika Sağlık Bakanlığı Teletıp İçin Düşünülmesi Gerekenler

Telesağlık hizmetleri sunmak için sağlık ekibinizi nasıl hazırlayacak ve eğiteceksiniz?

Telesağlık randevuları için uygunluk durumunuz ne olacak

Hastalar randevularını nasıl planlayabilir?

Her hasta ziyareti için ihtiyaç duyduğunuz hasta bilgilerine nasıl erişeceksiniz?

Ziyarete katıldıklarında hastayı ilk kim karşılayacak? Bir tıp asistanı, siz katılmadan önce birkaç 
başlangıç sorusu sorabilir.

Akıcı İngilizce konuşamayan hastaları nasıl destekleyeceksiniz?

İşitme kaybı veya görme bozukluğu gibi engelli hastaları nasıl destekleyeceksiniz?

Telesağlık ziyareti sırasında bir hastaya yardımcı olacak bir bakıcıyı, çevirmeni veya diğer kişileri 
nasıl destekleyeceksiniz?

https://telehealth.hhs.gov/providers/planning-your-telehealth-workflow/

Görüşme Sırasında Yapılması Gerekenler

Telesağlık randevusunun nedenine dalmadan önce hastanızla görüşmek isteyeceksiniz. İşte 
başlamak için birkaç ipucu:

Kendinizi yeni hastalara tanıtın.

Hastanın telesağlık bağlantısının düzgün çalıştığını doğrulayın.

Bağlantı kesilirse ne yapacağınızı tartışın.

https://telehealth.hhs.gov/providers/planning-your-telehealth-workflow/
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/guidance/cybersecurity/index.html
https://www.cms.gov/files/document/telehealth-toolkit-providers.pdf


Hastanın kimliğini ve yerini onaylayın.

Özellikle davranışsal telesağlık hastaları için bir kriz durumunda acil durum planı oluşturun

Hastanın ihtiyaç duyduğu mahremiyete sahip olup olmadığını sorun.

Ziyareti mümkün olduğunca samimi bir vücut dili ve göz teması kullanarak yüz yüze bir ziyaret gibi 
tutun.

Telesağlık ziyareti en iyi uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı için bkz.:

Telehealth Best Practices       (video) - from Hawaii’s State Department of Health

AMA Telehealth practice implementation       - from the American Medical Association

Doktorların Alaskada Lisans alması için aşağıdaki yerden başvuru yapmaları gerekmektedir.

https://www.commerce.alaska.gov/web/cbpl/ProfessionalLicensing/TelemedicineBusinessRegistry

Siber Güvenlik

Şirketler için önerilen siber güvenlik politakası aşağıdadır.

https://healthsectorcouncil.org/wp-content/uploads/2018/12/HICP-Main-508.pdf

HIPAA

ABD Kongresi, 1996 yılında ABD sağlık sisteminin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla Sağlık
Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasasını (HIPAA) yürürlüğe koydu. Zamanla, hassas hasta
bilgilerinin korunmasına odaklanan HIPAA'ya çeşitli kurallar eklendi.

HIPAA kapsamındaki kuruluşlar arasında sağlık planları, sağlık takas odaları ve sağlık talepleri, 
yardımların koordinasyonu ve sevk yetkileri gibi bilgileri elektronik olarak ileten herhangi bir sağlık 
hizmeti sağlayıcısı bulunur. Kapsam dahilindeki kuruluşlar, araştırma kurumları ve devlet kurumları 
dahil olmak üzere bireyleri, kuruluşları ve kurumları içerir.

Uyumsuzluğun Sonuçları

HIPAA, iş ortakları da dahil olmak üzere kapsanan kuruluşların, korunan sağlık bilgileri (PHI) için 
teknik, fiziksel ve idari önlemler almasını gerektirir. Bu güvenlik önlemleri, yalnızca gizliliği değil, 
aynı zamanda verilerin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini de korumayı amaçlamaktadır.

https://www.commerce.alaska.gov/web/cbpl/ProfessionalLicensing/TelemedicineBusinessRegistry
https://healthsectorcouncil.org/wp-content/uploads/2018/12/HICP-Main-508.pdf
https://www.hhs.gov/disclaimer.html
https://www.hhs.gov/disclaimer.html
https://www.ama-assn.org/practice-management/digital/ama-telehealth-practice-implementation
https://www.hhs.gov/disclaimer.html
https://www.hhs.gov/disclaimer.html
https://youtu.be/kdTc2Wbi_Ag
https://www.hhs.gov/disclaimer.html
https://www.hhs.gov/disclaimer.html


Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sivil Haklar Ofisi (OCR), HIPAA'nın cezai olmayan ihlallerini 
uygular. Uyumsuzluk, takvim yılı başına “aynı hükmün” ihlali başına 100 ila 50.000 dolar arasında 
değişen para cezalarıyla sonuçlanabilir.

Birçok OCR HIPAA anlaşması 1 milyon doların üzerinde para cezasıyla sonuçlandı. Eylül 2016 
itibariyle en büyük uzlaşma, toplam 4 milyon kişiyi etkileyen çeşitli ihlallerden kaynaklanan 
Advocate Health Care'e karşı alınan 5.5 milyon dolardı.

Medeni cezalara ek olarak, kişi ve kuruluşlar, PHI'yi bilerek, yanlış beyanlarla veya ticari kazanç veya
kötü niyetle kullanma niyetiyle elde ettiklerinde veya ifşa ettiklerinde cezai olarak sorumlu 
tutulabilirler. HIPAA kapsamındaki suçlar, ABD Adalet Bakanlığı'nın yargı yetkisine girer ve para 
cezasına ek olarak 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

HIPAA Uyumluluğunun Sağlanması

HIPAA, kapsanan her varlık için ve teknoloji kuralcı olmaktan ziyade zaman içinde geliştikçe esnek 
ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Her kuruluş kendi ortamına göre makul ve uygun 
güvenlik önlemlerinin ne olduğunu belirlemelidir.

Bazı çözümler maliyetli olsa da, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS), maliyetin tek 
belirleyici faktör olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. HHS, risk değerlendirmeleri gerçekleştirmeye 
ve riskleri azaltmak ve yönetmek için planlar uygulamaya önem verir.

Güvenlik Kuralı teknolojiden bağımsız olsa da (yani belirli bir güvenlik teknolojisi türü gerektirmez), 
şifreleme önerilen en iyi uygulamalardan biridir. OCR'ye bildirilen çok sayıda HIPAA veri ihlali, 
şifrelenmemiş cihazların çalınması ve kaybolmasından kaynaklanmaktadır.

Son iki veya üç yılda, giderek daha fazla olay siber saldırılardan kaynaklanmaktadır. Korunan 
verilerin şifrelenmesi, ihlalin cihaz kaybı veya hırsızlığı veya siber saldırı nedeniyle olup olmadığına 
bakılmaksızın yetkisiz taraflarca kullanılamaz hale getirir. Ek bir not olarak, kaybolan veya çalınan 
şifrelenmiş veriler, veri ihlali olarak kabul edilmez ve HIPAA kapsamında raporlama gerektirmez.

Kuruluşlar buluta geçerken, bulut hizmetlerini kullanmanın HIPAA Güvenlik Kuralı uyumluluğunu 
nasıl etkilediğini de düşünmeli ve CASB gibi 3. taraf bulut güvenliği çözümlerini keşfetmelidir. 
ePHI'yi yöneten bir bulut hizmeti, HIPAA kapsamında bir iş ortağıdır ve bu nedenle uyumluluğu 



belirten bir iş sözleşmesi imzalaması gerekir. Bununla birlikte, durum tespiti - ve nihai sorumluluk - 
üçüncü bir taraf veri ihlaline neden olsa bile, kapsam dahilindeki kuruluşa aittir.

OCR yalnızca bildirilen ihlalleri araştırmakla kalmaz, aynı zamanda bir denetim programı da uygular.
Son birkaç yılda hem HIPAA yerleşimlerinin sayısı hem de cezalar artıyor. Para cezalarıyla 
sonuçlanan ihlaller, kötü amaçlı yazılım bulaşması ve güvenlik duvarı eksikliğinden risk 
değerlendirmelerinin yapılmamasına ve uygun iş ortağı sözleşmelerinin yürütülmemesine kadar 
uzanmaktadır.

HIPAA Journal'a göre , ortalama HIPAA veri ihlali, OCR tarafından uygulanan herhangi bir ceza hariç,
bir kuruluşa 5,9 milyon dolara mal oluyor. OCR cezaları milyonlarca dolara kadar çıkabilirken, 
uyumsuzluk, iş kaybı, ihlal bildirim maliyetleri ve etkilenen kişilerden dava açılması gibi çeşitli başka
sonuçlara ve ayrıca kuruluşun itibarının zarar görmesi gibi daha az somut maliyetlere neden olabilir.

Teletıp Ne Zaman Yasal Olarak Riskli Bir İştir?
Kurumsal tıp uygulaması ve ücret bölüşümü

İnternet üzerinden reçete yazma

"İyi niyet sınavı" veya "uygun ön sınav" olmadan reçete yazma

Hastayı bizzat görmeden kontrollü madde reçetesi yazmak ve hekim-hasta ilişkisini kurmak

Temel uygulama bileşeni olarak düşünülen belirli uygulamalar ve/veya iş modeli veya maddeye 
ilişkin FDA, FTC ve diğer düzenleyiciler tarafından yapılan açıklamalar

Tıbbi olarak gerekli olmadığında olası reçete yazma suçlamalarına dayalı doktor disiplin riski .

Bir veya daha fazla eyalette Başsavcı (AG) tarafından potansiyel icra eylemi endişesi.

Teletıp girişimi, telesağlık şirketinin esas olarak müşteriler için, yani ilgili tıp doktorunun hastaları 
için bir dizi tedaviyi paketlediği bir iş modeline bakıyordu. Yasal Risk: Yüksek .

Model, kontrollü bir maddenin reçete edilmesini içeriyordu. Yasal Risk: Yüksek .

Telesağlık kuralları, birçok eyalette reçete yazma ve özellikle kontrollü maddelerin reçetelenmesi 
konusunda özellikle liberal değildir. Yasal Risk: Yüksek .

Telesağlık girişimcileri tıp doktorlarına ödeme yapmak istemediler; hemşirelere güvenmek 
istiyorlardı. Yasal Risk: Uyarı, tehlike Will Robinson!

Ayrıca, birçok eyalette reçete yazmadan önce gerekli olan iyi niyet sınavından veya uygun ön 
muayeneden vazgeçmek istediler. Yasal Risk: Yüksek .

Dahil edilen kontrollü madde, tıbbi gerekliliği açısından klinik olarak sorgulanabilirdi. Yasal Risk: 
Yüksek .



Teletıp yatırımcıları, hızlı ve kolay kar olasılığı karşısında adeta salyalarını tükürdüler, ancak 
içlerinden biri boş bir ifade kullandı: "Geniş bir düzenleyici soruşturma açılırsa, bir işletme olarak 
büyük bir yıkıma uğrarız." Tehlike, Tehlike! 

Söz konusu ilaç enjekte edilecekti (ve bilimsel literatür tahmin edilebileceği gibi etkinlik açısından 
zayıf).

https://cohenhealthcarelaw.com/2018/04/telemedicine-legally-risky-business/

https://cohenhealthcarelaw.com/2018/04/telemedicine-legally-risky-business/












Okunması gereken yazılar:

https://www.kff.org/womens-health-policy/issue-brief/opportunities-and-barriers-for-
telemedicine-in-the-u-s-during-the-covid-19-emergency-and-beyond/

HIPPA ile uyumlu yazılım geliştirme
https://topflightapps.com/ideas/build-a-hipaa-compliant-app/#:~:text=Limit%20information
%20access%20in%20the,2%2Dfactor%20authentication

https://www.quora.com/If-I-m-building-a-medical-mobile-app-how-can-I-find-out-HIPAA-
compliance

https://www.quora.com/If-I-m-building-a-medical-mobile-app-how-can-I-find-out-HIPAA-compliance
https://www.quora.com/If-I-m-building-a-medical-mobile-app-how-can-I-find-out-HIPAA-compliance
https://topflightapps.com/ideas/build-a-hipaa-compliant-app/#:~:text=Limit%20information%20access%20in%20the,2-factor%20authentication
https://topflightapps.com/ideas/build-a-hipaa-compliant-app/#:~:text=Limit%20information%20access%20in%20the,2-factor%20authentication
https://www.kff.org/womens-health-policy/issue-brief/opportunities-and-barriers-for-telemedicine-in-the-u-s-during-the-covid-19-emergency-and-beyond/
https://www.kff.org/womens-health-policy/issue-brief/opportunities-and-barriers-for-telemedicine-in-the-u-s-during-the-covid-19-emergency-and-beyond/
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