Foirm Iarratais le haghaidh

Sochar Cúramóra

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

CARB 1
Rangú Sonraí Faoi Rún

Mar seo a chomhlánaítear an fhoirm iarratais seo.
• Stróic amach an leathanach seo agus bain úsáid as mar threoir chun an fhoirm
seo a chomhlánú, le do thoil.
• Úsáid badhró DUBH, le do thoil.
• Úsáid BLOCLITREACHA le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
• Freagair gach ceist a bhaineann leat, le do thoil.
• Teastaíonn Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) uait sula ndéanfaidh tú
iarratas.
Mura bhfuil céile ná páirtí sibhialta ná comháitritheoir agat:
Mura bhfuil céile, páirtí sibhialta ná comháitritheoir agat, líon isteach Codanna 1,
2, 3, 4, 5 agus 8. Nuair a bhíonn an fhoirm comhlánaithe, léigh Cuid 9 agus sínigh
an dearbhú atá i gCuid 1.
Má tá céile, páirtí sibhialta nó comháitritheoir agat:
Má tá céile, páirtí sibhialta nó comháitritheoir agat, líon isteach Codanna 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 agus 8. Nuair a bhíonn an fhoirm comhlánaithe, léigh Cuid 9 agus sínigh
an dearbhú i gCuid 1.
Cúramóir:
Líon isteach Mír A i gCuid 10 den tuairisc liachta agus iarr ar an duine dá
dtugann tú cúram Mír A i gCuid 10 den tuairisc liachta a shíniú, le do thoil.
Dochtúir:
Líon isteach Mír B i gCuid 10 den tuairisc liachta. Déan deimhin de go síneoidh
tú an chuid seo den bhfoirm agus go gcuirfidh tú stampa uirthi.
Má bhíonn cúnamh ag teastáil uait an fhoirm seo a chomhlánú, téigh i
dteagmháil leis an Oifig Leasa Shóisialaigh i do cheantar nó leis an Ionad Eolais
do Shaoránaigh áitiúil.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.welfare.ie.
Ba chóir duit iarratas a chur isteach ar an Liúntas do Chúramóirí a luaithe agus
a thosaíonn tú cúram a thabhairt do dhuine.
D’fhéadfá cuid de d’íocaíocht a chailliúint mura ndéanfaidh tú amhlaidh.

Mar seo a chomhlánaítear an chéad leathanach den bhfoirm seo
Chun cabhrú linn d’iarratas a phróiseáil:

• Clóigh litreacha agus uimhreacha go soiléir.
• Bain úsáid as bosca amháin do gach carachtar (litir nó uimhir).
Féach an sampla thíos.
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11.Do sheoladh
ríomhphoist:
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Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm Iarratais le haghaidh

CARB 1
Rangú Sonraí Faoi Rún

Sochar Cúramóra
Do shonraí féin

Cuid 1
1. D’Uimhir PSP.:

2. Teideal: (cuir ‘X’ isteach nó Uas.
sonraigh)
3. Sloinne:

Bn.

Eile

Iníon

4. Céadainm(neacha):
5. Do chéadainm mar atá sé
ar do theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Sloinne breithe do
mháthar:
8. Do dháta breithe:
L

L

M M

B B B B

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

10.D’uimhir ghutháin:
GUTHÁN PÓCA
LÍNE TALÚN
11.Do sheoladh
ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn.
Inseoidh mé don Roinn nuair a thagann athrú ar m'acmhainn nó mo chúinsí.

2 0

Dáta:
L

L

M

M

B B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, d'fhéadfaí tú a
ionchúiseamh agus fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort, nó an dá rud.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

12.An bhfuil tú?

Singil

In aontíos le duine

Pósta

I bPáirtnéireacht shibhialta

Scartha

Páirtí sibhialta marthanach

Colscartha

I d’Iarpháirtí sibhialta (bhí tú
i bPáirtnéireacht shibhialta a
díscaoileadh ó shin)

I do bhaintreach

13.Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos, cén dáta ar thosaigh sé seo?
L

Cuid 2

L

M M

B

B B B

Sonraí do phoist agus d’éilimh

14.Má d’éiligh tú riamh Sochar Cúramóra nó Liúntas do Chúramóirí, luaigh, le do thoil:
D’uimhir éilimh nó
thagartha:
Do sheoladh le linn duit a
bheith á éileamh:

15.Má rinne aoinne eile iarratas ar Shochar Cúramóra nó ar Liúntas do Chúramóirí nó má tá
Sochar Cúramóra nó Liúntas do Chúramóirí á fháil aige/aici i leith an duine a ndéanann tú
cúram dó/di i láthair na huaire, luaigh, le do thoil:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
16.Má tá aon íocaíocht ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte á fáil agat, (mar
shampla Liúntas Leasa Forlíontach), luaigh, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
D’uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:

,

.

sa tseachtain

17.Tabhair sonraí faoin bhfostóir ba dhéanaí a bhí agat nó faoin bhfostóir atá agat faoi láthair :
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Uimhir ghuthán an
fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE TALÚN

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí do phoist agus d’éilimh

18.Cathain a thosaigh tú ag
obair leis an bhfostóir atá
agat faoi láthair (má
L L
M M
B B B B
bhaineann)?
19.Cathain a chuaigh tú i
mbun cúram a
L L
M M
B B B B
thabhairt?
20.An bhfuil an dara
Tá
Níl
fostóir agat?
Má scoir tú de d’fhostaíocht, cuir do P45 faoi iamh, le do thoil.
21.Má tá tú fostaithe faoi láthair, cathain atá i gceist agat saoire a ghlacadh chun críocha cúraim?
L
22. An bhfuil tú
féinfhostaithe?

Cuid 3

L

M M

Tá

B

B B B

Níl

Sonraí íocaíochta

Is féidir leat d’íocaíocht a fháil ag oifig an phoist áitiúil, nó curtha go díreach i do chuntas
reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Comhlánaigh ceann de na roghanna thíos.

Oifig an Phoist
Seoladh Oifig an Phoist:

23.An bhfuil Cárta Seirbhísí
Sóisialta agat?

Tá

Níl

Institiúid Airgeadais
Tá na sonraí a leanas clóite ar ráitis ó d’institiúid airgeadais
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Seoladh na hinstitiúide
airgeadais:

Cód sórtála:
Uimhir an chuntais:
Cód aitheantais bainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas
Bainc (IBAN):
Ainm(neacha) sealbhóir (sealbhóirí) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (má bháineann):

Le comhlánú ag an bhfostóir ba dhéanaí a bhí
agat nó ag d’fhostóir reatha

Cuid 4

Nóta tábhachtach: Ní mór do d’fostóir reatha nó don bhfostóir ba dhéanaí a bhí agat an
chuid seo a chomhlánú fiú má d’éirigh tú as an obair. Ní leor P 60 nó P 45.
24.Luaigh sonraí d’fhostaí, le do thoil:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimhir PSP:
Pairtaimseartha

25.Sa phost seo:

Lánaimseartha
26.(a) Luaigh líon na n-uaireanta a d’oibrigh d’fhostaí sular ghlac sé/sí saoire cúramóra:
Uaireanta:

sa tseachtain
nó

Uaireanta:

sa choicís

26.(b) Má dheonaítear saoire cúramóra don bhfostaí, luaigh, le do thoil:
Dáta a bhfuil i
gceist aige/aici an
obair a fhágáil

Ó:
Go:

Dáta a bhfuil i
From:
gceist aige/aici a
c(h)uid uaireanta a To:
laghdú:

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Má tá d’fhostaí ag laghdú a c(h)uid uaireanta, luaigh, le do thoil:
Uaireanta
laghdaithe:

Ó:

sa tseachtain

sa choicís

nó
Go:

sa tseachtain

Olltuilleamh nua (gan aoisliúntas san áireamh):
Asbhaint cánach:
ÁSPC an fhostaí a baintear as:
Tobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí:
Muirear Sóisialta Uilíoch:

sa choicís

,
,
,
,
,

A fhostóirí: Leanann an mhír seo ar aghaidh ar an chéad leathanach eile.

.
.
.
.
.

sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain

Le comhlánú ag an bhfostóir ba dhéanaí a bhí
agat nó ag d’fhostóir reatha

Cuid 4 ar leanúnt
27.Luaigh cén saghas saoire
atá i gceist ag d’fhostaí a
ghlacadh nó atá glactha
aige/aici:

Saoire cúramóra
Eile (sonraigh thíos)

28.Freagair (a) nó (b) thíos, le do thoil:
(a) Tabhair sonraí taifead ÁSPC an fhostaí i leith na tréimhse 12 mhí díreach roimh thús a
s(h)aoire cúramóra:
Tréimhse
fostaíochta:

Ó:

Líon seachtainí: Aicme ÁSPC:

Go:
L L

M M

B B B B

nó
(b) Tabhair sonraí taifead ÁSPC an fhostaí díreach roimh dó/dí d’fhostaíocht a fhágáil:
Tréimhse
fostaíochta:

Ó:

Líon seachtainí:

Aicme ÁSPC:

Go:
L L

M M

B B B B

29.Más lú ná 52 sheachtain atá i gceist, luaigh líon na seachtainí a d’oibrigh an fostaí ar feadh 16 uaire nó
níos mó san 26 seachtaine roimhe (tabhair faoi deara, le do thoil, gurb iad an 26 seachtaine ba
dhéanaí atá caite ag an bhfostaí ag obair go hiarbhír an tréimhse 26 seachtaine lena mbaineann):

Arna shíniú ag an bhfostóir nó thar a c(h)eann
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ní bloclitreacha)

Post sa gcuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Uimhir chláraithe an
fhostóra:
Uimhir ghutháin an
fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE TALÚN

Seoladh r-phost an fhostóra:

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó míthreorach chun Sochar Cúramóra do dhuine
eile a fháil, d’fhéadfaí fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort, nó an dá rud.

Cuid 5
30.Cé mhéad leanbh ar
mhaith leat éileamh a
chur isteach ina leith?
Maidir leis an leanbh,
luaigh, le do thoil:

Sonraí do linbh/leanaí c(h)áilithe
faoi bhun 18
idir 18 - 22 i mbun
oideachais
lánaimseartha*

*Ní mór duit dearbhú scríofa ón scoil nó
ón gcoláiste do na leanaí atá idir 18 22 bhliain d’aois a chur faoi iamh.

Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?

L L
M M
Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

L L
M M
Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

L L
M M
Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

L L
M M
Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

L L
M M
Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
An gcónaíonn sé/sí leat?

Cuid 6

Sonraí do chéile, do pháirtí shibhialta nó do
chomháitritheora

31.A (h)uimhir PSP:
32.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
33.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

34.A c(h)éadainm(neacha):
35.A s(h)loinne breithe:
36.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
37.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

38.A s(h)eoladh:
Tugtar freagra ar an gceist seo
má tá sibh pósta nó i
bpáirtíocht shibhialta gan a
bheith in aontíos.

Cuid 7

Sonraí oibre agus éilimh do chéile, do pháirtí
shibhialta nó do chomháitritheora

Comhlánaigh an mhír seo maidir le do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomháitritheoir.
39.Má tá aon íocaíocht ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte á fáil aige/aici
(mar shampla , Liúntas Leasa Forlíontach), luaigh, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:

,

.

,

.

sa tseachtain
Cuir an duillín pá is deireanaí a fuair tú nó litir ón
nGníomhaireacht Slándála Sóisialta faoi iamh ina ndeimhnítear an
méid thuas.
40.Má tá aon phinsean nó liúntas eile á fháil aige/aici, luaigh, le do thoil:
Cé a íocann an pinsean seo:
Uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid:

sa tseachtain

Cuir an duillín pá is deireanaí a fuair tú nó litir ó na daoine a
íocann iad faoi iamh ina ndeimhnítear an méid thuas.
41.Má tá airgead cothabhála á íoc aige/aici, luaigh, le do thoil:
Méid:

,

.

sa tseachtain

42.Má tá airgead cothabhála á fháil aige/aici, luaigh, le do thoil:
Méid:

,

.

sa tseachtain

Cuid 8

Sonraí an duine dá dtugann tú cúram

43.A (h)Uimhir PSP.:
44.Teideal: (cuir ‘X’ no
sonraigh)
45.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

46.A c(h)éadainm(neacha):
47.A s(h)loinne breithe:
48.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B

49.A s(h)eoladh

50.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
51.Cén gaol atá agat leis an
duine dá bhfuil tú ag
tabhairt cúraim?
52(a). Dáta ar thosaigh tú ag
tabhairt cúraim dó/dí:

B B B

(b). Ar íoc aoinne aigead leat as cúram a thabhairt don duine seo ón dáta seo i leith?
D’íoc

Níor íoc

53.An bhfuil Liúntas Cúram Baile á fháil aige/aici?
Tá

Níl

54.Mura bhfuil, an bhfuil iarratas déanta agat nó ag aoinne eile ar Liúntas Cúram Baile don duine sin?
Tá

Níl

55.Cén saghas íocaíochta
eile atá á fáil aige/aici,
más ann di?
Ná luaigh ach an íocaíocht/na híocaíochtaí leasa shóisialaigh ó Éirinn
nó ó thír eile.
56.An mbíonn an duine atá luaite thuas ag freastal ar ionad cúram lae nó ar ionad athshlánaithe?
Bíonn

Ní bhíonn

57.An bhfanann sé/sí thar oíche in aon cheann de na hionaid seo?
Fanann
Ní fhanann
Nóta: Glactar le duine mar dhuine dá dtugtar cúram lánaimseartha má fhreastalaíonn sé/sí ar
ionad cúraim i gcaitheamh an lae amháin. Má fhanann an duine san ionad cúraim thar oíche,
caithfidh tú é sin a chur in iúl go soiléir.

Cuid 8 ar leanúint

Sonraí an duine dá dtugann tú cúram

58.Má fhanann an duine in áis nó in ionad cúraim thar oíche, luaigh, le do thoil:
Ainm an ionaid:
Seoladh an ionaid:

Uimhir ghutháin an ionaid:
LÍNE TALÚN
Líon uaireanta a
fheastalaíonn sé/sí air:

sa ló

Líon laethanta a
fheastalaíonn sé/sí air:

sa tseachtain
Cuir litir dheimhnithe ón ionad cúram lae faoi iamh, le do thoil.

59.An gcónaíonn an duine dá dtugann tú cúram leat?
Mura gcónaíonn, luaigh, le
Ní chónaíonn
Cónaíonn
do thoil:
Líon uaireanta a thabharfaidh tú cúram dó/di agus tú ar shaoire cúramóra:
sa ló
Líon laethanta a thabharfaidh tú cúram dó/di agus tú ar shaoire cúramóra:
sa tseachtain
An gcónaíonn aoinne eile leis an duine dá dtugann tú cúram?
Cónaíonn
Ní chónaíonn
Má chónaíonn, tabhair na sonraí sa spás thíos, le do thoil.

Achar slí idir na teaghlaigh:

ciliméadair

An bhfuil nasc gutháin díreach idir na teaghlaigh?
Níl
Tá
Mura bhfuil, tabhair sonraí maidir le haon nasc díreach eile sa spás thíos, le do thoil.

Sonraí na ndualgas laethúil a dhéanann tú le linn duit aire a thabhairt don duine seo:

Nóta
Freagair an cheist thuas ina hiomláine, le do thoil, mura gcónaíonn an duine dá dtugann tú
cúram in éineacht leat.

Cuid 9

Liosta Seiceála

An bhfuil Cuid 4 comhlánaithe ag d’fhostóir?
An bhfuil na nithe seo a leanas curtha faoi iamh agat?
— Litir ón scoil nó ón gcoláiste
(má tá leanbh/leanaí agat atá idir 18 agus 22 bhliain d’aois agus iad i mbun oideachais)
— Ráiteas ón gcuntasóir má tá tú féinfhostaithe
Má rugadh tú, má pósadh tú nó má rinne tú páirtíocht shibhialta nó aontas sibhialta lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann:
— Do theastas breithe
— Do theastas pósta nó teastas do pháirtíochta sibhialta nó d’aontais shibhialta
— Teasta(i)s b(h)reithe do linbh/leanaí (má tá iarratas ar mhéadú ina leith á dhéanamh agat)
Nóta: Ní gá teastas breithe a thabhairt dúinn má tá Sochar Linbh á fháil cheana agat.
Glactar le teastais bhunaidh amháin.
Mura bhfuil d’fhoirm comhlánaithe go hiomlán nó na doiciméid chuí curtha faoi iamh, beidh
moill ar chinneadh a dhéanamh ar d’éileamh ar Shochar Cúramóra.

Cuimhnigh, le do thoil, an dearbhú i gCuid 1 a shíniú.
Cuir an fhoirm iarratais chomhlánaithe agus na doiciméid eile le do thoil chuig:
Rannóg an Sochar Cúramóra
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Béal Átha na Lao
An Longfort
Iosghlao:
1890 92 77 70 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
Guthán:

+ 353 43 3340000 (ó thuaisceart Éireann nó ó thíortha thar lear)

Tábhachtach: D’fhéadfá cuid de d’íocaíocht a chailliúint mura ndéanann tú
iarratas a luaithe agus a thosaíonn tú ar cúram a thabhairt.
Nóta
D’fhéadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890
(Íosghlao).
Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí córas coimirce sóisialaí na
hÉireann. Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an
intofacht d’íocaíochtaí agus do shochair a bhaineann le hábhar. Féadfar sonraí pearsanta a
mhalartú le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar a fhoráiltear le dlí. Tá ár mbeartas
cosanta sonraí le fáil ar www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
0K 11-18

Eagrán: Samhain 2018

Cuid 10

Tuairisc Liachta

Nóta chuig an gCúramóir
Tábhachtach
Ní gá duit tuairisc liachta a chur chugainn go fóill maidir le
leanbh go bhfuil Liúntas Cúram Baile á íoc ina leith ag an Roinn
seo.
Tá dhá chuid sna foirmeacha leighis seo a leanas. Iarr ar an
duine dá dtugtar cúram Mír A a líonadh agus a
shíniú.
Ina dhiaidh sin caithfidh tú an fhoirm leighis ar fad a thabhairt do
dhochtúir an duine dá dtugtar cúram. D’fhéadfadh an dochtúir an
fhoirm a thabhairt ar ais duit i gclúdach séalaithe chun sonraí
leighis an othair a choinneáil faoi rún.
Cinntigh go gcuirfidh tú an fhoirm leighis ar ais chugainn i
dteannta d’iarratais.

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Med Rpt CARB1

Tuairisc Liachta le haghaidh

Sochar Cúramóra
Cuid 10

Tuairisc Liachta
Mír A

Sonraí an iarratasóra (sonraí an duine a bhfuil cúram lánaimseartha á thabhairt aige/aici)
Sloinne:
Céadainm:
Uimhir PSP:

Dearbhú ón duine atá ag fáil cúraim agus aire lánaimseartha
Mír A
Údarú
Tá cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil uaim agus tá an duine atá ainmnithe i gCuid 1 ag
tabhairt cúraim agus aire lánaimseartha dom. Cuirfidh mé in iúl don Roinn Coimirce Sóisialaí má
thagann athrú air seo.
Tugaim cead do mo dhochtúir eolas leighis a thabhairt daoibhse, an Roinn Coimirce Sóisialaí, a
d’fhéadfadh a bheith ag teastáil i leith an iarratais seo ar Shochar Cúramóra.
Is eol dom go mb’fhéidir go gcaithfidh mé dul faoi scrúdú leighis ó am go chéile agus go bhféadfaí
athbhreithniú a dhéanamh am ar bith ar mo cheart chuig cúram faoi Scéim an Liúntais Cúramóra.

2 0

Dáta:
L L

M M

B

B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

Mura féidir leat síniú, déan marc agus bíodh finné i láthair. Ní féidir leis an gcúramóir ná le ball
teaghlaigh an chúramóra bheith ina fhinné/ina finné.

2 0

Dáta:
L L

M M

B

B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

Nóta
Má shíníonn tú an t-údarú thuas tugann tú cead do do dhochtúir an t-eolas leighis a
thabhairt dúinn atá ag teastáil uainn chun cinneadh a dheanamh cé acu an gcáilíonn nó
nach gcáilíonn tú i gcomhair cúraim faoi Scéim an Sochar Cúramóra.
Déanfaidh duine dár measúnóirí leighis athbhreithniú ar an eolas leighis agus
coinneoidh sé nó sí faoi rún daingean é. Bíodh is gur doiciméad faoi rún atá ann tá gá
le lucht leighis agus le daoine nach iad a bheith ag plé leis an tuairisc seo.

Cuid 10

Tuairisc Liachta
Mír B

Mír B
A dhochtúir, a chara,
I dtreo is gur féidir linn measúnú a dhéanamh thar ceann d’othair, cé acu an gcáileoidh nó nach
gcáileoidh sé/sí i gcomhair cúraim faoi scéim an Sochar Cúramóra, comhlánaigh an tuairisc
liachta thall le do thoil. Déanfaidh duine dár Measúnóirí Leighis athbhreithniú ar an eolas leighis
agus coinneofar faoi rún daingean é. Bíodh is gur doiciméad faoi rún atá ann tá gá le lucht leighis
agus le daoine nach iad a bheith ag plé leis an tuairisc seo.
Is féidir leat táille ar leith a ghearradh as an tuairisc seo a chomhlánú ina hiomláine agus as í a chur
ar ais chugainn. Chun cinntiú go bhfaighidh tú an íocaíocht cuir d’uimhir phainéil (ón Roinn Coimirce
Sóisialaí) sa bhosca atá ann chuige seo.
B’fhéidir go mb’fhearr leat, ar chúiseanna rúndachta leighis, go gcuirfí cruthúnas leighis d’othair
chuig Príomhchomhairleoir Leighis na Roinne gan iniúchadh a bheith á dhéanamh ag daoine eile
air. Má tá aon cheist agat ina thaobh seo déan teagmháil leis an Roinn ag an uimhir ghutháin thíos,
le do thoil.
Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le Rannóg an Sochar Cúramóra ar Íosghlao:
1890 92 77 70, le do thoil.

Nóta:
Ba chóir go mbeadh Cuid 1 agus Cuid 8 den bhfoirm iarratais líonta ag an gCúramóir cheana féin.
Caithfidh Mír A den tuairisc liachta seo a bheith líonta ag an duine/na daoine atá ag fáil cúraim.
BA CHÓIR DON DOCHTÚIR FOIRM NA TUAIRISCE LIACHTA AGUS Í LÍONTA A CHUR AR AIS
CHUIG AN gCÚRAMÓIR. CUIRFIDH AN CÚRAMÓIR CHUIG RANNÓG AN SOCHAR
CÚRAMÓRA Í I dTEANNTA A FHOIRME/FOIRME IARRATAIS.

Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Liachta
Mír B

1. Sonraí an othair
Sloinne:
Céadainm:
Seoladh:

Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

Uimh. PSP:
Uimh. ghutháin phóca:
D’fhéadfaí úsáid a bhaint as teachtaireachtaí téacs chun teagmháil a dhéanamh
leis an othar maidir le measúnú leighis.
2. Othar leat ó:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

3. Diagnóis(í) (úsáid
BLOCLITREACHA):
4. Có(i)d ICD10:
5. Dáta tosnaithe an
reachta:
6. Cén fhad a mhairfidh an
riocht seo, dar leat?

níos lú ná 3 mhí

3-6 mhí

12-24 mí

ar feadh tréimhse éiginnte

6-12 mhí

Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Liachta

7. Tabhair cuntas, le do thoil, ar
Stair Leighis

Stair mháinliach/
chnáimhseach

Iontrálacha ospidéil

Dáta scaoilte
L L

M M

B B B B

Toradh na n-imscrúduithe
bainteacha

8. Tabhair sonraí má tá ceann ar bith de na rudaí seo a leanas i gceist, le do thoil:
Ag freastal ar speisialtóir

Cógas leighis á thógáil

Cóireáil eile

9. Ag iompar clainne:
Má tá, luaigh an dáta
measta breithe:

Tá

L L

Níl

M M

B B B B

Cuir aon tuairiscí bainteacha/torthaí bainteacha imscrúduithe faoi iamh, le do thoil.
Eolas breise:

Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Liachta

LÉIRIÚ GAIRID AR AN GCUMAS/MÍCHUMAS:
10.Sonraigh méid an tionchair atá ag riocht d’othair ar a chumas nó ar a cumas i nGACH
CEANN de na réimsí seo a leanas.
Nórmálta Beagán
Measartha
Dian
Trom
Meabhairshláinte/Iompraíocht
Foghlaim/Éirim
Comhfhios/Taomanna
Cothromaíocht/Comhordú
Radharc na Súl
Éisteacht
Urlabhra
Coinneálacht
Sroicheadh
Deaslámhacht

Ardú/Iompar
Lúbadh/dul ar ghlúine/dul ar chorraghiob

Suí/Éirí
Seasamh
Dul suas staighre/dréimirí
Siúl
11.D’fhéadfadh go mbeidh gá le Measúnú Leighis ó dhuine de Mheasúnóirí Leighis na Roinne
chun incháilitheacht an othair a dheimhniú.
Níl
An bhfuil sé ar chumas d’othair freastal ar mheasúnú leighis?
Tá
Mura bhfuil, tabhair na
sonraí anseo:

Ainm an dochtúra:
Uimh. phainéal RCS:

Uimhir CDL:

Seoladh:

Stampa oifigiúil an dochtúra
Síniú an dochtúra (ní bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Úsáid oifigiúil amháin
(i)

Cáilithe le haghaidh Sochar Cúramóra:

(ii)

Athbhreithniú:

(iii)

Ná tarchuir arís:

(iv)

Ní cháilíonn le haghaidh Sochar
Cúramóra:
Cúiseanna:

Sínithe ____________________________________ Measúnóir Leighis

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí córas coimirce sóisialaí na
hÉireann. Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an
intofacht d’íocaíochtaí agus do shochair a bhaineann le hábhar. Féadfar sonraí pearsanta a
mhalartú le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar a fhoráiltear le dlí. Tá ár mbeartas
cosanta sonraí le fáil ar www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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