
1 Míchumas a gus/nó Foirm Faisnéise Leighis

TLM – Foirm 1 

Míchumas agus/nó  
Foirm Faisnéise Leighis

Maidir leis an bhfoirm seo
Tá an fhoirm seo ceaptha le haghaidh duine ar bith atá ag cur isteach ar thithíocht 
shóisialta nó ar aistriú tithíochta sóisialta de bharr míchumais nó ar chúiseanna sláinte. 
Úsáidfear an fhaisnéis a sholáthraítear chun a mheas cé acu an cóir nó nach cóir go 
dtabharfaí stádas tosaíochta d’iarratas.

Eolas ar stádas tosaíochta 
D’fhéadfá stádas tosaíochta a fháil le haghaidh tacaíocht tithíochta má tá tú faoi 
mhíchumas nó má tá riocht sláinte ort. Braithfidh sé seo ar do chás tithíochta. Féadtar 
stádas tosaíochta a thabhairt má bhaineann na trí chritéar seo a leanas le do theaghlach: 
• tá míchumas nó riocht sláinte ort féin nó ar dhuine eile i do theaghlach agus
•  ní leor an chóiríocht reatha le freastal ar riachtanais an duine ar a bhfuil an  

míchumas nó riocht sláinte agus
•   beidh cúinsí an duine ar a bhfuil an míchumas nó riocht sláinte feabhsaithe  

mar thoradh ar aistriú tithíochta.

Cé a chaithfidh gach cuid den fhoirm seo a chomhlánú agus a shíniú?
Codanna 1 agus 2 le comhlánú agus le síniú ag an duine ar a bhfuil míchumas nó  
riocht sláinte, nó ag an iarratasóir ar thacaíocht tithíochta sóisialta más cleithiúnach  
an iarratasóra é an duine ar a bhfuil an míchumas nó riocht sláinte.

Codanna 3 agus 4 le comhlánú ag beirt Ghairmithe Cúraim Sláinte a oibríonn
leis an duine ar a bhfuil an míchumas nó riocht sláinte.

Eolas eile
D’fhéadfadh Gairmí Cúraim Sláinte a bheith ag obair sna gairmeacha seo a leanas: 
Comhairleach, Dochtúir Ginearálta (GP), Altra Meabhairshláinte, Altra Sláinte Poiblí, 
Teiripeoir Saothair agus Oibrí Sóisialta. Má tá tú ag smaoineamh ar Ghairmí Cúraim 
Sláinte a úsáid nach bhfuil liostaithe thuas, téigh i dteagmháil le d’Údarás Áitiúil lena 
dhearbhú go bhfuil sin inghlactha. Is gá tuairisc ó Theiripeoir Saothair a chur ar fáil  
i gcás go bhfuil gá le riachtanas cóiríochta sonrach.

Má tá tuilleadh spáis uait chun an fhoirm a chomhlánú, iarrtar ort leathanaigh bhreise  
a chur leis.
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Cuid 1: Míchumas agus/nó Faisnéis Leighis 
Is gá don iarratasóir an chuid seo a chomhlánú.

Chur tic (✓) sa bhosca chun an chatagóir faoina bhfuil iarratas á dhéanamh agat  
a thabhairt le fios. 

Cúiseanna míchumais Cúiseanna leighis

Luaigh do mhíchumas agus/nó riocht sláinte 

Más duine thú a bhfuil míchumas ort, cuir tic (✓) leis an gcatagóir mhíchumais a 
bhaineann leat.

Fisiciúil IlchéadfachMeabhairshláinte Intleachtúil 

Cuid 2: Sonraí Pearsanta 
Is gá an chuid seo a chomhlánú mar atá leagtha amach ar leathanach 1. Bí cinnte  
gurb ionann na sonraí a chomhlánaíonn tú anseo agus na sonraí atá ar d’Fhoirm 
Iarratais ar Thithíocht Shóisialta.

Comhlánaigh sonraí an phríomhiarratasóra ar thithíocht anseo le do thoil.

Céadainm Sloinne

Uimhir PSP Dáta Breithe

Dearbhú
Tugaim cead do na Gairmithe Cúraim Sláinte i gCuid 3 sonraí leighis ábhartha a 
sholáthar don Údarás Áitiúil le gur féidir mo riachtanais tithíochta a aithint. 

Síniú Dáta
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Más rud é nach bhfuil an duine ar a bhfuil míchumas nó riocht sláinte mar an 
príomhiarratasóir ar thithíocht, comhlánaigh a s(h)onraí thíos le do thoil.

Céadainm Sloinne

Uimhir PSP Dáta Breithe

Cuid 3A: Tagairt Leighis 
Is gá do bheirt Ghairmithe Cúraim Sláinte a bhíonn ag déileáil leis an duine ar a bhfuil 
míchumas nó riocht sláinte an chuid seo a chomhlánú (féach leathanach 1).

Sonraí na nGairmithe Cúraim Sláinte atá ag comhlánú na foirme seo

Gairmí Cúraim Sláinte 1

Céadainm Sloinne

Ainm eagraíochta Teileafón

Ríomhphost

Tabhair le fios cén tseirbhís ghairmiúil atá á cur ar fáil agat don duine ar a bhfuil 
míchumas nó riocht sláinte.

Abair linn cá fhad a bhfuil do sheirbhís á fáil ag an duine ar a bhfuil míchumas nó  
riocht sláinte.

Comhairliúchán
amháin

Seachtaine
(líon)

Mí (líon)   Bliana (líon)
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Gairmí Cúraim Sláinte 2

Céadainm Sloinne

Ainm eagraíochta Teileafón

Ríomhphost

Tabhair le fios cén tseirbhís ghairmiúil atá á cur ar fáil agat don duine ar a bhfuil 
míchumas nó riocht sláinte.

Abair linn cá fhad a bhfuil do sheirbhís á fáil ag an duine ar a bhfuil míchumas nó  
riocht sláinte. 

Comhairliúchán
amháin

Seachtaine
(líon)

Mí (líon) Bliana (líon)

Cuid 3B: Cóiríocht Reatha an Iarratasóra 
Is gá do bheirt Ghairmithe Cúraim Sláinte a oibríonn leis an duine ar a bhfuil míchumas
nó riocht sláinte an chuid seo a chomhlánú.

An bhfuil cóiríocht reatha an duine ar a bhfuil míchumas nó riocht sláinte ag dul  
i gcion go diúltach ná go díreach ar a m(h)íchumas nó riocht sláinte? Má d’fhreagair  
tú ‘tá’, mínigh é sin thíos le do thoil.

Gairmí Cúraim Sláinte 1
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Gairmí Cúraim Sláinte 2

Cuid 3C: Riachtanas Cóiríochta an Iarratasóra 
Is gá do bheirt Ghairmithe Cúraim Sláinte a oibríonn leis an duine ar a bhfuil míchumas
nó riocht sláinte an chuid seo a chomhlánú.

Cén chaoi a mbeadh athrú ar shuíomh na cóiríochta chun tairbhe an duine ar
a bhfuil míchumas nó riocht sláinte?

Gairmí Cúraim Sláinte 1

Gairmí Cúraim Sláinte 2
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Cén t-athrú ar chineál na cóiríochta a bheadh chun tairbhe an duine ar a bhfuil 
míchumas nó riocht sláinte? agus conas?

Gairmí Cúraim Sláinte 1

Gairmí Cúraim Sláinte 2

Cén t-athrú ar dhearadh na cóiríochta a bheadh chun tairbhe an duine ar
a bhfuil míchumas nó riocht sláinte? agus conas? 

Gairmí Cúraim Sláinte 1

Gairmí Cúraim Sláinte 2
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Cuid 3D: Riachtanais Tacaíochta an Iarratasóra 
Is gá do bheirt Ghairmithe Cúraim Sláinte a oibríonn leis an duine ar a bhfuil míchumas
nó riocht sláinte an chuid seo a chomhlánú.

An dteastaíonn bearta tacaíochta faoi láthair chun cur ar chumas an duine ar a bhfuil 
míchumas nó riocht sláinte cónaí go neamhspleách? Tabhair sonraí le do thoil.

Gairmí Cúraim Sláinte 1 NílTá

Gairmí Cúraim Sláinte 2 NílTá

An mbeidh aon bhearta tacaíochta nua nó breise de dhíth ar an duine ar a bhfuil 
míchumas nó riocht sláinte? Tabhair sonraí le do thoil.

Gairmí Cúraim Sláinte 1 NílTá

Gairmí Cúraim Sláinte 2 NílTá
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Cuid 4: Dearbhú Gairmí Cúraim Sláinte

Gairmí Cúraim Sláinte 1

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis agus na sonraí atá curtha ar fáil agam san fhoirm  
seo cruinn ceart.

Toilím go mbeidh an tÚdarás Áitiúil i dteagmháil liom, más gá, chun na sonraí a 
dhearbhú atá curtha ar fáil agam. 

Síniú Dáta

Gairmí Cúraim Sláinte 2

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis agus na sonraí atá curtha ar fáil agam san fhoirm  
seo cruinn ceart. 

Toilím go mbeidh an tÚdarás Áitiúil i dteagmháil liom, más gá, chun na sonraí  
a dhearbhú atá curtha ar fáil agam. 

Síniú Dáta

Má tá tuilleadh spáis uait chun an fhoirm a chomhlánú, iarrtar ort leathanaigh  
bhreise a chur leis.
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