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Cuid 4 – Do Rogha Dochtúra
Ainm an Dochtúra:

Foirm Iarratais ar Chárta
Leighis do Pháis faoi 18 bliain

Seoladh an chleachtais:

MC1(b)

Cé a ba chóir dóibh an oirm seo a úsáid?

Cuid 4A — Toiliú an Dochtúra
Abair le do dhochtúir an chuid seo den oirm a líonadh

Tuismitheoir nó caomhnóir páiste ar bith atá faoi 18 bliain d’aois a fuair diagnóis ailse le cúig bliana anuas.

Toilíonn mé seirbhísí leighis a chur ar fáil don iarrthóir seo.
Síniú an Dochtúra:

STAMPA GMS ANSEO:

Conas iarratas a dhéanamh don Chárta seo?
Céim 1. Léigh an leathanach seo le cuidiú a áil.
Céim 2. Líon amach Cuid 1 agus Cuid 2.
Céim 3. Léigh agus sínigh an dearbhú i gCuid 3.

Uimh GMS.
Dáta:

L

Céim 4. Iarr ar an dochtúir a roghnaíonn tú Cuid 4 a líonadh amach.

L M M B B B

B

Céim 5. Cuir Tuairisc leighis, isteach ó dhochtúir teaghlaigh do pháiste nó an Dochtúir Comhairleach atá
ag cur cóir leighis air/uirthi, dátaithe le sé mhí anuas.
Céim 6. Seol an oirm iarratais comhlánaithe maraon leis an Tuairisc leighis, sa phost, chuig:

Aonad Náisiúnta na gCártaí Leighis, Bosca Poist 12629, Báile Átha Cliath 11 nó

Seicliosta
Ar líon tú na páirteanna cuí den oirm seo?
Ar chuir tú Tuairisc leighis, dátaithe le sé mhí anuas, ina bhfuil sonraí
dhiagnóis ailse do pháiste agus dáta an diagnóis, leis an bhfoirm?
Ar léigh tú, ar shínigh tú nó ar chuir tú do mharc ar Cuid 3.?
Ar líon do dhochtúir Cuid 4A?

Má bhíonn aon cheist agat sula gcuireann tú an oirm chun bealaí cuir scairt ar Glao Sábhála
1890 252 919 nó cuir scairt ar d’Oifig Sláinte Pobail áiúil.
Seol an oirm iarratais comhlánaithe maraon leis an Tuairisc leighis, sa phost, chuig:
Aonad Náisiúnta na gCártaí Leighis, Bosca Poist 12629, Báile Átha Cliath 11 nó
Seol rphost chuig cru.medical@hse.ie
Fógra faoi Chosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Caithfidh FnaSS, faoi rún, le gach eolas pearsanta agus sonraí a chuirfidh tú ar fáil mar chuid den iarratas seo agus coinneoidh sé
go daingean é. Nuair a aigheann FnaSS d’ oirm iarratais comhlánaithe agus cáipéisí tacaíochta déanfar taifead ríomhaireachta
de, faoi d’ainm. Coinneofar gach eolas pearsanta cuí a chuireann tú ar fáil, sa chomhad seo. Úsáidfidh agus coinneoidh FnaSS an
comhad pearsanta seo chun d’iarratas ar Chárta Leighis agus Cárta Cuairte Dr a phróiseáil, agus é sin amháin.
Ní Roinnfidh ( ní scaoilfidh) Fna SS an t-eolas pearsanta seo le daoine nó le heagraíochtaí eile mura bhfuil cead faighte ón duine
lena mbaineann an t-eolas seo nó mura gcaithfidh FnaSS é a roint de réir an dlí.

Seol rphost chuig cru.medical@hse.ie

Cúnamh agus eolas
Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh ar Chárta
Leighis faoin scéim seo?

Má aigheann mo pháiste Cárta Leighis, an
mbeidh mo chlann clúdaithe faoi?

Tuismitheoir nó caomhnóir páiste:
• a fuair diagnóis ailse le cúig bliana anuas;
• atá faoi 18 bliain d’aois: agus
• a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann agus a bhfuil
sé i gceist aige/aici maireachtáil anseo ar feadh
bliana amháin ar a laghad. (Gnáthchónaí)

Ní bheidh. Is an páiste ainmnithe atá faoi 18 bliain d’aois
agus a bhfuil diagnóis ailse aige/aici amháin a bheidh i
dteideal Cárta Leighis.

Tá mo pháiste beagnach 18. An féidir liom iarratas
a dhéanamh?
Má tá do pháiste beagnach 18 bliain d’aois agus ailse
air/uirthi, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chárta
Leighis.

An bhfuil cúnamh uait?
Léigh an leathanach seo le cuidiú a áil. Má bhíonn níos mó cúnamh uait chun an oirm a líonadh cuir
scairt ar Glao Sábhála 1890 252 919 nó buail isteach go d d’Oifig Sláinte Pobail áiúil.
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Foirm Chárta Leighis MC1(b)
ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

Líon Codanna 1, 2, 3 (nó 3A má
bhaineann leatsa) le do thoil i
mBLOCLITREACHA Cuir c
mar is cuí sna boscaí aonair.

3

Cuid 3 — Dearbhú agus Toiliú

Uimhir Iarratais.:

Sula líonann tú an chuid seo den oirm, léigh é go cúramach le do thoil agus déan do mhachnamh faoin eolas
tábhachtach seo. De réir dlí, d’éadfaí neáil, priosúnacht nó an dá rud a ghearradh ar aon duine a thugann
eolas bréagach d’aon ghnó ar an bhfoirm seo nó a cheileann eolas d’aon ghnó bainteach le measúnú
cáilitheachta do Chárta Leighis.

Dáta a fuarthas:

De réir dlí, d’éadfaí neáil a ghearradh ar aon duine a thugann eolas bréagach d’aon ghnó ar an bhfoirm seo
nó a cheileann eolas d’aon ghnó bainteach le measúnú cáilitheachta do Chárta Leighis.
Coinníonn FnaSS an cheart stádas cáilitheachta do Chárta Leighis a athbhreithniú agus a athrú ag an am, más cuí.

Cuid 1 — Sonraí an pháiste

Dearbhú agus Toiliú

Céadainm
(neacha):
Dáta Breithe:

Léigh na ráis a leanas, le do thoil. Má aontaíonn tú leo, líon agus sínigh / nó cuir do mharc ar an bhfoirm
thíos, le do thoil.

Sloinne:

L

L

M M B

B

B

B

Uimhir UPSP:

Déanann mé ar iarratas ar Chárta Leighis fá choinne mo pháiste a bhfuil diagnóis ailse aige/aici.

Inscne :

Fireann

Baineann

Tír Bhreithe:
Cén ad atá tú i do chónaí in Éirinn?

Tá

An bhfuil gnáthchónaí ag do pháiste in Éirinn. ( tá sainmhíniú de “gnáthchónaí” ag bun leathanach 1'.)

Níl

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam mar chuid den iarratas seo or chomh fada agus is eol dom.
Aontaím go gcuirfidh mé aon athruithe a d’éadfadh cur as d’incháilitheacht mo pháiste ar sheirbhísí leighis in
iúl do FnaSS láithreach .
Aontaím gur féidir le FnaSS, agus é ag meas na hincháilitheachta teagmháil a dhéanamh le ranna rialtais eile
lena n-áirítear an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Dlí agus Cirt chun an t-eolas atá tugtha agam a
dhearbhú.
Tugaim cead do Dhochtúir FnaSS teagmháil a dhéanamh le dochtúir teaghlaigh mo pháiste nó leis an Dochtúir
Comhairleach atá ag cur coir leighis air/uithi chun tuilleadh eolais a áil más gá

Cuid 2 - Sonraí an Tuismitheora nó Camhnóra (tuismitheoir nó caomhnóir amháin)
Céadainm
(neacha):
Dáta Breithe:

Sínigh anseo le do thoil:

Dáta:

L

L

M M B

B B

B

Sloinne:

L

L

M M B

B

B

B

Sloinne breithe:

(más éagsúil)

Insnce:

Uimhir UPSP:
Seoladh:

Fireann

Baineann

Fón Póca:

Cuid 3A – Márc agus síniú an inné
Mura féidir leat d’ainm a shíniú, ba chóir duit do mharc a dhéanamh os comhair finné. Beidh ar an
inné a ainm a shíniú agus a s(h)eoladh a bhreacadh sna spásanna thíos.

(má chuireann tú uimhir do fón póca ar fáil, d’éadfadh muid téacs a sheoladh
chugat faoi d’iarratas.)

Cuir do mharc anseo:

Fón i rith an lae:

Dáta:

Tír Bhreithe:
Seoladh rphost:
Cén ad a bhfuil tú i do chónaí
in Éirinn ?
An bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn. ( tá sainmhíniú de “gnáthchónaí” ag bun leathanach 1'.)

Tá

L

L M M B B B

Síniú an inné:

B

Seoladh an inné:

Níl

Gaol leis an bpáiste
Cén ghaol atá agat leis an bpáiste atá luaite san iarratas ?
Máthair

Athair

Caomhnóir

Eile (Sonraigh le do thoil)
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ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

Líon Codanna 1, 2, 3 (nó 3A má
bhaineann leatsa) le do thoil i
mBLOCLITREACHA Cuir c
mar is cuí sna boscaí aonair.

3

Cuid 3 — Dearbhú agus Toiliú

Uimhir Iarratais.:

Sula líonann tú an chuid seo den oirm, léigh é go cúramach le do thoil agus déan do mhachnamh faoin eolas
tábhachtach seo. De réir dlí, d’éadfaí neáil, priosúnacht nó an dá rud a ghearradh ar aon duine a thugann
eolas bréagach d’aon ghnó ar an bhfoirm seo nó a cheileann eolas d’aon ghnó bainteach le measúnú
cáilitheachta do Chárta Leighis.

Dáta a fuarthas:

De réir dlí, d’éadfaí neáil a ghearradh ar aon duine a thugann eolas bréagach d’aon ghnó ar an bhfoirm seo
nó a cheileann eolas d’aon ghnó bainteach le measúnú cáilitheachta do Chárta Leighis.
Coinníonn FnaSS an cheart stádas cáilitheachta do Chárta Leighis a athbhreithniú agus a athrú ag an am, más cuí.

Cuid 1 — Sonraí an pháiste

Dearbhú agus Toiliú

Céadainm
(neacha):
Dáta Breithe:

Léigh na ráis a leanas, le do thoil. Má aontaíonn tú leo, líon agus sínigh / nó cuir do mharc ar an bhfoirm
thíos, le do thoil.

Sloinne:

L

L

M M B

B

B

B

Uimhir UPSP:

Déanann mé ar iarratas ar Chárta Leighis fá choinne mo pháiste a bhfuil diagnóis ailse aige/aici.

Inscne :

Fireann

Baineann

Tír Bhreithe:
Cén ad atá tú i do chónaí in Éirinn?

Tá

An bhfuil gnáthchónaí ag do pháiste in Éirinn. ( tá sainmhíniú de “gnáthchónaí” ag bun leathanach 1'.)

Níl

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam mar chuid den iarratas seo or chomh fada agus is eol dom.
Aontaím go gcuirfidh mé aon athruithe a d’éadfadh cur as d’incháilitheacht mo pháiste ar sheirbhísí leighis in
iúl do FnaSS láithreach .
Aontaím gur féidir le FnaSS, agus é ag meas na hincháilitheachta teagmháil a dhéanamh le ranna rialtais eile
lena n-áirítear an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Dlí agus Cirt chun an t-eolas atá tugtha agam a
dhearbhú.
Tugaim cead do Dhochtúir FnaSS teagmháil a dhéanamh le dochtúir teaghlaigh mo pháiste nó leis an Dochtúir
Comhairleach atá ag cur coir leighis air/uithi chun tuilleadh eolais a áil más gá

Cuid 2 - Sonraí an Tuismitheora nó Camhnóra (tuismitheoir nó caomhnóir amháin)
Céadainm
(neacha):
Dáta Breithe:

Sínigh anseo le do thoil:

Dáta:

L

L

M M B

B B

B

Sloinne:

L

L

M M B

B

B

B

Sloinne breithe:

(más éagsúil)

Insnce:

Uimhir UPSP:
Seoladh:

Fireann

Baineann

Fón Póca:

Cuid 3A – Márc agus síniú an inné
Mura féidir leat d’ainm a shíniú, ba chóir duit do mharc a dhéanamh os comhair finné. Beidh ar an
inné a ainm a shíniú agus a s(h)eoladh a bhreacadh sna spásanna thíos.

(má chuireann tú uimhir do fón póca ar fáil, d’éadfadh muid téacs a sheoladh
chugat faoi d’iarratas.)

Cuir do mharc anseo:

Fón i rith an lae:

Dáta:

Tír Bhreithe:
Seoladh rphost:
Cén ad a bhfuil tú i do chónaí
in Éirinn ?
An bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn. ( tá sainmhíniú de “gnáthchónaí” ag bun leathanach 1'.)

Tá

L

L M M B B B

Síniú an inné:

B

Seoladh an inné:

Níl

Gaol leis an bpáiste
Cén ghaol atá agat leis an bpáiste atá luaite san iarratas ?
Máthair

Athair

Caomhnóir

Eile (Sonraigh le do thoil)
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Cuid 4 – Do Rogha Dochtúra
Ainm an Dochtúra:

Foirm Iarratais ar Chárta
Leighis do Pháis faoi 18 bliain

Seoladh an chleachtais:

MC1(b)

Cé a ba chóir dóibh an oirm seo a úsáid?

Cuid 4A — Toiliú an Dochtúra
Abair le do dhochtúir an chuid seo den oirm a líonadh

Tuismitheoir nó caomhnóir páiste ar bith atá faoi 18 bliain d’aois a fuair diagnóis ailse le cúig bliana anuas.

Toilíonn mé seirbhísí leighis a chur ar fáil don iarrthóir seo.
Síniú an Dochtúra:

STAMPA GMS ANSEO:

Conas iarratas a dhéanamh don Chárta seo?
Céim 1. Léigh an leathanach seo le cuidiú a áil.
Céim 2. Líon amach Cuid 1 agus Cuid 2.
Céim 3. Léigh agus sínigh an dearbhú i gCuid 3.

Uimh GMS.
Dáta:

L

Céim 4. Iarr ar an dochtúir a roghnaíonn tú Cuid 4 a líonadh amach.

L M M B B B

B

Céim 5. Cuir Tuairisc leighis, isteach ó dhochtúir teaghlaigh do pháiste nó an Dochtúir Comhairleach atá
ag cur cóir leighis air/uirthi, dátaithe le sé mhí anuas.
Céim 6. Seol an oirm iarratais comhlánaithe maraon leis an Tuairisc leighis, sa phost, chuig:

Aonad Náisiúnta na gCártaí Leighis, Bosca Poist 12629, Báile Átha Cliath 11 nó

Seicliosta
Ar líon tú na páirteanna cuí den oirm seo?
Ar chuir tú Tuairisc leighis, dátaithe le sé mhí anuas, ina bhfuil sonraí
dhiagnóis ailse do pháiste agus dáta an diagnóis, leis an bhfoirm?
Ar léigh tú, ar shínigh tú nó ar chuir tú do mharc ar Cuid 3.?
Ar líon do dhochtúir Cuid 4A?

Má bhíonn aon cheist agat sula gcuireann tú an oirm chun bealaí cuir scairt ar Glao Sábhála
1890 252 919 nó cuir scairt ar d’Oifig Sláinte Pobail áiúil.
Seol an oirm iarratais comhlánaithe maraon leis an Tuairisc leighis, sa phost, chuig:
Aonad Náisiúnta na gCártaí Leighis, Bosca Poist 12629, Báile Átha Cliath 11 nó
Seol rphost chuig cru.medical@hse.ie
Fógra faoi Chosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Caithfidh FnaSS, faoi rún, le gach eolas pearsanta agus sonraí a chuirfidh tú ar fáil mar chuid den iarratas seo agus coinneoidh sé
go daingean é. Nuair a aigheann FnaSS d’ oirm iarratais comhlánaithe agus cáipéisí tacaíochta déanfar taifead ríomhaireachta
de, faoi d’ainm. Coinneofar gach eolas pearsanta cuí a chuireann tú ar fáil, sa chomhad seo. Úsáidfidh agus coinneoidh FnaSS an
comhad pearsanta seo chun d’iarratas ar Chárta Leighis agus Cárta Cuairte Dr a phróiseáil, agus é sin amháin.
Ní Roinnfidh ( ní scaoilfidh) Fna SS an t-eolas pearsanta seo le daoine nó le heagraíochtaí eile mura bhfuil cead faighte ón duine
lena mbaineann an t-eolas seo nó mura gcaithfidh FnaSS é a roint de réir an dlí.

Seol rphost chuig cru.medical@hse.ie

Cúnamh agus eolas
Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh ar Chárta
Leighis faoin scéim seo?

Má aigheann mo pháiste Cárta Leighis, an
mbeidh mo chlann clúdaithe faoi?

Tuismitheoir nó caomhnóir páiste:
• a fuair diagnóis ailse le cúig bliana anuas;
• atá faoi 18 bliain d’aois: agus
• a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann agus a bhfuil
sé i gceist aige/aici maireachtáil anseo ar feadh
bliana amháin ar a laghad. (Gnáthchónaí)

Ní bheidh. Is an páiste ainmnithe atá faoi 18 bliain d’aois
agus a bhfuil diagnóis ailse aige/aici amháin a bheidh i
dteideal Cárta Leighis.

Tá mo pháiste beagnach 18. An féidir liom iarratas
a dhéanamh?
Má tá do pháiste beagnach 18 bliain d’aois agus ailse
air/uirthi, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chárta
Leighis.

An bhfuil cúnamh uait?
Léigh an leathanach seo le cuidiú a áil. Má bhíonn níos mó cúnamh uait chun an oirm a líonadh cuir
scairt ar Glao Sábhála 1890 252 919 nó buail isteach go d d’Oifig Sláinte Pobail áiúil.
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