
Прирачник за телепсихологија 

 

Услови кои треба да ги исполни психологот кој ке  работи телепсихологија: 

 лиценца , актуелно важечка,  општа или посебна издадена од комората  
 сертификат за завршена обука за психолошко советување или 

психотерапија  (признаени школи од комората)  
 потврда за постојана супервизија од лиценциран супервизор за својата 

работа во тек на 3 години (минимум 25 часа на годишно ниво , вкупно 75 
часа). 

 потврда за работен однос или привремен работен ангажман. 
 
 

 
НАСОКИ  ЗА РАБОТА ПРИ ТЕЛЕПСИХОЛОГИЈА 
 
 

I .Компетенции на психологот 

Психолозите имаат примарна етичка обврска да обезбедат професионална услуга 
единствено во рамките на нивната компетентност базирана на нивната едукација, 
тренинг, супервизија и професионално искуство. Психолозите се обврзани да ги 
применуваат и почитуваат сите стандарди на работа со клиенти  како и во 
физички контакт. Психолозите се охрабруваат да побараат  професионална или 
техничка консултација или помош од други колеги или други извори ( релевантна 
литература, вебинари за телепсихологија, најнови истражувања) за да можат да 
дадат соодветна услуга во полето на телепсихологија. Пожелно е да покажат 
континуирана одговорност во однос на нивната надоградба за професионалната и 
техничка компетентност, додека обезбедуваат телепсихолошки услуги.  

Психолозите кои нудат телепсихолошки сервис се задолжени да ја супервизираат 
својата работа и важат истите пропишани процедури за консултација и 
супервизија кои се одредени  за давање психолошки услуги лице во лице. 
Супервизиските средби е возможно да се организираат преку различни онлајн 
платформи. 

Психолозите мора да ги земат во предвид одредените индивидуални 
карактеристики на клиентот кој ја добива услугата преку телепсихолошкиот сервис 
( медицински статус, психички статус, физичка/ когнитивна попреченост, лични 
преференци)кои може да имаат влијание на квалитетот  на телепсихолошката 
услуга.  



Психолозите мора да вложат значаен напор и да се информираат за соодветни  
интервенции во ургентнo/кризни ситуации  и да се запознаени со  ургентни 
контакти од типот: телефони за кризни состојби ( болници, брза помош, полиција), 
лице за поддршка од околината на клиентотво случај на ризик од суицид, 
автодеструктивно однесување или опасност од било кој облик на насилство врз 
клиентот.  

Психолозите се задолжени да проценат кога телепсихолошкиот сервис не е 
повеќе потребен во електронски облик со можност соработката да се 
трансферира на  физички контакт лице во лице или  соработката со клиентот 
целосно се завршува. 

Доколку психолозите проценат дека клиентот поминува низ кризно-ургентна 
состојба важно е да  сугерираат средба со физички контакт лице во лице или 
клиентот да биде упатен на други извори за грижа на  ментално здравје ( болница, 
психијатриска помош) 

 

2. Стандарди за испорака на телепсихолошки сервис  

Телепсихологијата овозможува употреба на различни технологии за давање на 
услугите , во договор со клиентите и нивната можност да располагаат со одредени 
технолошки уреди и онлајн платформи од типот на: Skype, Zoom, Viber, Whats 
App, Webex, Messenger и други.  Важно е модалитетот на сервисот да обезбедува 
адекватна, ефикасна и безбедна услуга. 

Во кризни ситуации можни се кратки интервенции преку телефон или интернет 
дописки , смс пораки, мобилни апликации и слично . Во сите останати случаи се 
преферира аудио и видео контакт со клиентот. 

Технички услови  

Условите за ефикасен телепсихолошки сервис  ги опфакаат следниве барања од 
страна на клиентот и од страна на психологот : 

- пристап до интернет мрежа по можност со добар квалитет 
- простор кој обезбедува приватност и безбедност за двете страни 
- вербален договор со кој двете страни  ќе се залагаат за намалени 

дистракции од различен карактер со цел да се минимизираат  прекини на 
телепсихолошките средби 

- Препорачано е и клиентот и стручното лице да ги следат етичките правила 
за online работа ( бонтон , online дрес код ) 

- На клиентите се препорачува да ги почитуваат условите за работа. 

Психологот во првото интервју  има задача да обезбеди  релевантни информации 
за клиентот на кој му нуди телепсихолошки сервис ( здравствена состојба, 
ментален статус и стабилност, психијатриска дијагноза, актуелна состојба на 



зависност од супстанци или историја на болест на зависностод суптанци, историја 
на психијатриски или психолошки третмани и други индивидуални специфики ) со 
цел да се процени ефикасноста и соодветноста  на  телепсихолошкиот сервис за 
одреден клиент. Доколку е потребен иницијален  контакт лице во лице  со 
клиентот , психологот е должен да го обезбеди со цел запознавање и договор за 
телепсихолошки сервис ако условите ја дозволуваат физичката средба. Во случаи 
каде физичкиот контакт е ризичен ( полициски час, услови на пандемија, заболени 
клиенти, ризични средби по здравјето на клиентот или психологот ) иницијалниот 
контакт се реализира онлајн и се постигнува договор за понатамошени средби 
преку телепсихолошкиот сервис.  

На иницијалната средба во живо или online  психологот е должен да ги објасни 
условите на работа во однос на ефикасност, приватност и безбедност на 
телепсихолошката интервенција.  

Доколку психологот процени дека телепсихолошкиот сервис не нуди и понатаму 
ефикасност и  бенефит  на клиентот или претставува ризик за физичкото/ 
менталното здравје на клентот, психологот е задолжен да понуди  други 
алтернативни сервиси за давање психолошка помош.  

 

3. Информативна согласност 

Психологот е должен  вербалнода понуди целосен и јасен опис на 
телепсихолошкиот сервис со цел да добие вербална информативна согласност од 
страна на клиентот . Потребна е  информативна согласност од родител или 
старател во случај на малолетен клиент кој има потреба од телепсихолошка 
услуга.  

Информативната согласност вклучува  договор за почитување на етичкиот кодекс 
и обезбедување на услови за заштита на податоци и информации кои психологот 
ги добива од клиентот пр. забрана за аудио или видео снимање на 
телепсихолошките средби и споделување со трети лица, заштита на приватност 
на електронски дописки психолог/клиент . Освен во случај на добивање на 
согласност од клиентот за супервизијски потреби. 

Информативната согласност вклучува информации за компетентноста на 
психологот,  времетраењето на поединечна телепсихолошка средба, избор на  
адекватна електронска  платформа за реализирање на средбите, цена на 
средбите и начин на плаќање, процедура за нереализирани телепсихолошки 
средби, договор за итни средби во кризни интервенции и др . 

 

4. Доверливост, безбедбост и отстранување на информации и податоци 



Психолозите кои нудат сервиси како телепсихологија треба да пружат заштита и 
да го запазат процесот на доверливост на податоците и информациите поврзани 
со нивните клиенти и  да ги известат клиентите за потенцијален ризик и можност 
да се наруши доверливоста на податоците, која се должи на употреба на 
телекомуникациски технологии.  

Психолозите кои нудат телепсихолошки услуги треба да се информираат за 
потенцијалните ризици во однос на доверливоста на податоците пред да започнат 
да користат технологија.  

Некои од потенцијалните ризици во однос на доверливост на податоците се 
поврзани со употребата на алатки за пребарување и учество на социјални мрежи.  

Психологот во истовреме разбира  и ги информира своите клиенти за 
ограничувањата во однос на доверливите податоци и ризикот за можен несакан 
упад во доверливите податоци  и информации кое  може да се случи во тек на 
испораката на услугите, вклучувајќи и ризик од пристап до електронски 
комуникации (пр.телефон, меил) помеѓу психологот и клиентот. Психологот 
вообичаено информира на кој начин заштитува податоци (пасворди, заклучување 
уреди исл.) но и клиентот е должен да преземе мерки на заштита на своите 
податоци.  

Психолозите кои користат социјални мрежи за професионална и персонална 
употреба се охрабруваат да прегледаат и да се едуцираат за потенцијалните 
ризици од аспект на приватноста и доверливоста и да ги земат во предвид и 
искористат алатките за регулирање на приватноста како би го редуцирале 
ризикот. Во истовреме треба да се свесни за опцијата дека секоја електронска 
комуникација може да придонесе за поголем ризик од јавно разоткривање. 

Психолозите  треба да осигураат дека се воспоставени политики и процедури за 
да се обезбеди и контролира пристапот до информации и податоци за клиентот во 
рамките на информатичките системи. Препорачливо е да се шифрираат-
енкриптираат доверливи податоци за клиентпри складирање или пренесување, и 
да се користат такви други безбедни методи како безбеден хардвер и 
софтвер.Задолжителни се робусни лозинки за сите електронски уреди, за да се 
заштитат електронски зачуваните или пренесените податоци и информации 
поврзани со клиентите. 

Доколку има повреда на некриптирани електронски комуницирани или сочувани 
податоци, од психолозите се бара да ги известат своите клиенти и други 
соодветни лицаорганизации што е можно поскоро, за да превземат веднаш 
соодветни мерки за корекција во безбедноста.  

Психолозите се охрабруваат да креираат политики и процедури за 
безбедноуништување на податоци и информации и технологии кои се користат за 
создавање, складирање и пренесување на податоците и информациите. 



 
 
 
 
5. Телепсихолошко тестирање и проценка 
Психолозите, при обезбедување на теле психолошки услуги, се охрабруваат да ги 
разгледуваат предизвиците што можат да се појават со користењето на 
инструментите за тестирање и оценување кои се всушност дизајнирани за 
имплементација во живо. 
Психолошко тестирање и други процедури за тестирање се област на 
професионалната пракса во која психолозите се обучени и посебно 
квалификувани за спроведување на вакви тестови.  
 
 Кога психолошки тест или друга алатка за проценка се спроведува како 
телепсихологија, психолозите се охрабруваат да го осигураат  интегритетот и 
психометриските својства на тестот или друга алатка за процена (на 
пр.релијабилност и валидност), како и условите за спроведување означени во 
упатството за тестирање и  се  прилагодени за  телепсихолошка употреба. Се 
препорачува психологот да го предупреди клиентот дека пристап до телефон , 
интернет или други лица за време на проценката може да влијаат на 
веродостојноста или валидноста на дадениот инструмент и негово спроведување. 
Понатаму, ако психологот процени дека клиентот добива информации од друго 
лице или има пристап до потенцијални одговори на тестот резултатите од тестот 
може да бидат компромитирани и погрешно толкувани.  
 
При документирање наоди од процедури за проценка, психолозите се 
охрабруваат да наведат дека одреден тест или друга алатка за проценка е 
спроведена преку телепсихологија и да ги опишат сите модификации што се 
направени за истата. 
Психолозите треба да користат норми за тестирање добиени од досега 
спроведени тестирања на телекомуникациски технологии, доколку им се такви 
достапни.  
Психолозите се охрабруваат да ги препознаат потенцијалните ограничувања на 
сите спроведени процеси на проценка преку телепсихологија и да бидат 
подготвени да ги пријават ограничувањата и потенцијалното влијание на тие 
постапки. 
 

 
 
 
 
 
 


