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Foirm Clárúcháin

Comhlánaigh an trí chuid den fhoirm seo.
Bain úsáid as BLOCLITREACHA le do 
thoil agus cuir tic (✓) san áit chuí sna 
boscaí aonair.

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

Uimhir thagartha:

Dáta a fuarthas:

Cuid 1A Sonraí pearsanta (iarratasóir singil nó comhiarratasóirí más cuí) 

Céad 
ainm:

Sloinne: Dáta Breithe:

(LL/MM/BBBB) 
Mar shampla: 
05111938

Inscne

(Ticeáil le 
do thoil)

Uimhir PSP

Mar shampla 
2221111AW

Iarratasóir 1
0 5 1 1 1 9 3 8 2 2 2 1 1 1 1 A

D D M M Y Y Y Y  F  B

Iarratasóir 2 
(Céile nó páirtí má 
bhaineann)

1 5 0 9 1 9 4 0 9 8 7 6 5 4 3 Q A

D D M M Y Y Y Y  F  B

Cuid 1B Sonraí teagmhála

Seoladh:

Fón póca: –

Cuir tic sa bhosca seo chun glacadh le téacs 

teachtaireachtaí SMS ó FSS. Gheobhaidh tú an 

scéal is déanaí maidir le dul chun cinn d’iarratas.  

Fón Baile:

Seoladh 
ríomhphoist:

Léigh ‘Cabhair agus eolas’ ar leathanach 4 más é do thoil é, sula líonann tú an fhoirm seo.

HSE GP VISIT CARD
ARTWORK LOGOS

HSE GP VISIT CARD
IRISH & ENGLISH
ARTWORK LOGO
FOR CARD ONLY

Cuid 1C Cónaitheacht

Dearbhaím go gcónaím nó go bhfuil sé ar intinn agam cónaí in Éirinn ar feadh bliain amháin ar 
an laghad.  Tá  Níl 
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Cuid 2A Rogha DG: Iarratasóir 1

Iarr ar do rogha dochtúir ginearálta (DG)an chuid seo den fhoirm a líonadh.

Tá liosta de na DG atá páirteach sa scéim ar fáil ag www.gpvisitcard.ie nó cuir glaoch 
ar Íosghlao 0818 224 478. Má tá do chéile nó páirtí (más cuí) os cionn 70, agus má 
fhreastalaíonn sí nó sé ar DG eile, beidh air nó uirthi cuid 2B thíos a líonadh.

Ainm an DG: Seoladh an chleachtais:

Uimhir SMG:

Toilím seirbhísí leighis a chur ar fáil don duine atá ainmnithe ar an bhfoirm seo.

Síniú an DG: Stampa SMG anseo:

Cuid 1D Teagmhálaí Ainmnithe

B’fhéidir gur mian leat go líonfadh gaol nó cara an fhoirm seo ar do shon. Más mian, tabharfar 
an teagmhálaí ainmnithe ar an duine sin. Seolfar gach comhfhreagras chuig agus déanfar gach 
teagmháil leis an teagmhálaí ainmnithe.

Ainm:

Seoladh:

Gaol leis an 
iarratasóir:

Fón baile: Fón póca: –



3

CDG(070)
Mí na Nollag 2021

Cuid 2B Rogha DG: Céile nó páirtí

Tabhair faoi deara go gcaithfidh do chéile nó páirtí a bheith os cionn 70 bliain d’aois chun a 
bheith i dteideal na scéime seo. Má cháilíonn do chéile nó páirtí agus má fhreastalaíonn sí nó sé 
ar DG eile, ní mór dá DG an chuid seo a líonadh agus a stampáil.

Iarr ar do rogha DG an chuid seo den fhoirm a líonadh, le do thoil. 

Tá liosta de na DG atá páirteach sa scéim ar fáil ag www.gpvisitcard.ie nó cuir glaoch ar 
Íosghlao 0818 224 478.

Ainm an DG: Seoladh an chleachtais:

Uimhir SMG:

Toilím seirbhísí leighis a chur ar fáil don duine atá ainmnithe ar an bhfoirm seo.

Síniú an DG: Stampa SMG anseo:

Cuid 3B Dearbhú agus toiliú

Tá sé de cheart ag FSS athbhreithniú agus athrú a dhéanamh ar d’incháilitheacht don Chárta Cuairte 
DG (nó incháilitheacht do chéile nó páirtí) ag aon am, mar shampla má thagann athrú ar do stádas 
chónaitheachta (nó stádas do chéile nó páirtí).

Dearbhú agus toiliú
Léigh na ráitis seo le do thoil. Má aontaíonn tú leo, sínigh thíos agus scríobh an dáta.
Déanaim iarratas ar Chárta Cuairte DG dom féin agus (má bhaineann) do mo chéile nó páirtí.
Dearbháim go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam mar chuid den iarratas seo cruinn chomh fada le 
m’eolas.
Aontaím go n-inseoidh mé láithreach do FSS má tharlaíonn aon athrú a d’fhéadfadh a chur isteach ar 
m’incháilitheacht nó incháilitheacht mo chéile nó páirtí (más ann) do Chárta Cuairte DG Os Cionn 70.
Glacaim leis nuair a bheidh FSS ag meas m’incháilitheacht gur féidir leis dul i dteagmháil le ranna 
rialtais eile, an Roinn Coimirce Sóisialaí, na Coimisinéirí Ioncaim agus an Roinn Dlí agus Cirt san 
áireamh, chun an t-eolas a thug mé a dhearbhú.

Sínigh anseo más é do thoil é: Dáta: D D M M Y Y Y Y

Cuid 3A Cosaint Sonraí (Tabhair faoi deara go bhfuil an rannóg seo roghnach)

Toilím gur féidir leis an Dochtúir Teaghlaigh m’eolas sláinte a roinnt le FSS chun críche taighde agus 
pleanála (san áireamh, eolas a bhaileofar le linn na tástála Cycle of Care a bheidh ar fáil ó Dheireadh 
Fómhair 2015 ar aghaidh do dhaoine a bhfuil fáithmheas Diaibéiteas Cineál 2 faighte acu). 

Cuir tic anseo le do chead a thabhairt, mas é do thoil é: 
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Seicliosta

Ar chuir tú isteach do shonraí, sonraí teagmhála san áireamh, ar an bhfoirm?

Ar chuir tú sonraí do chéile nó páirtí isteach (más cuí)?

Ar chuir tú tic ar Cuid 1C (bun Leathanach 1)?

An bhfuil DG roghnaithe agat agus ar stampáil an DG Cuid 2?

Ar léigh tú agus ar shínigh tú an dearbhú i gCuid 3?

Má tá aon cheist agat sula a sheolann tú an fhoirm seo, cuir glaoch ar Íosghlao 0818 224 478 
Seol d’fhoirm comhlánaithe, más é do thoil é, chuig:
Cárta Cuairte DG - Os Cionn 70
Bosca Poist 12629
Baile Átha Cliath 11.

Cabhair agus eolas

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh ar Chárta Cuairte DG Os Cionn 70?
Is féidir le h-aon duine in aois 70 bliain nó níos sine, a bhfuil cónaí air nó uirthi nó a bhfuil sé ar intinn 
aige nó aici, cónaí i bPoblacht na hÉireann ar feadh bliain amháin ar an laghad, iarratas a dhéanamh ar 
Chárta Cuairte DG - Os Cionn 70. 

Cad iad na sonraí a theastaíonn chun an fhoirm a líonadh? 
Líon an trí chuid den fhoirm seo.

1.   Do shonraí agus sonraí do chéile nó páirtí, más cuí.

2.  Sonraí do rogha DG.

3. An Dearbhú agus Toiliú síníthe agus dátaithe. (Cuid 3).

Cad is Teagmhálaí Ainmnithe ann?
Má tá tú ag iarraidh go bhfeidhmeodh cara nó gaol ar do shon, is féidir leat Cuid 1D a líonadh. Seolfar 
gach comhfhreagras chuig agus déanfar teagmhál leis an teagmhálaí ainmnithe.

Sínigh agus seol an fhoirm seo ar ais le do thoil, chuig:
Aonad Náisiúnta na gCártaí Leighis, Cárta Cuairte DG Os Cionn 70, Bosca Poist 12629, Baile Átha Cliath 11.

Cad a tharlóidh má tá mé féin nó mo chéile/pháirtí ag freastal ar DG difriúil?
Má fhreastalaíonn do chéile nó páirtí ar DG eile, agus má tá sé nó sí os cionn 70 bliain d’aois, is féidir é 
nó í a chur san áireamh san iarratas seo. Ní mór dó nó di áfach, Cuid 2B a líonadh le sonraí a rogha DG. 
Beidh ar an DG an chuid sin a stampáil freisin.

Tá Cárta Leighis nó Cárta Cuairte DG agam cheana féin. An gá dom an fhoirm seo a líonadh?
Má tá Cárta Leighis nó Cárta Cuairte DG agat féin (nó do chéile nó páirtí) cheana féin, ní gá duit an 
fhoirm seo a líonadh mar go gcuirtear na seirbhísí DG ar fáil faoi scéim na gCártaí Leighis ginearálta.

Tá iarratas déanta agam ar Chárta Leighis nó Cárta Cuairte DG - ar chóir dom an fhoirm seo a líonadh 
freisin?
Níor chóir.Má tá tú os cionn 70 agus má tá iarratas déanta agat cheana féin ar Chárta Leighis nó Cárta 
Cuairte DG, déanfar measúnú ort i gcomhair ceann de na cártaí sin. Má tá tú i dteideal Cárta Leighis nó 
Cárta Cuairte DG, seolfar chugat é. Mura n-éiríonn le d’iarratas, gheobhaidh tú (do chéile nó páirtí)Cárta 
Cuairte DG Os Cionn 70 ar aon nós.

Tá mo chéile faoi bhun 70 bliain d’aois, an féidir leis/léi clárú?
Ní féidir, ní mór dod’ chéile nó páirtí a bheith 70 bliain nó níos sine chun a bheith i dteideal na scéime 
seo. Má tá do chéile nó páirtí faoi bhun 70 bliain, is féidir leis nó léi iarratas a dhéanamh ar mheasúnú 
incháillitheachta don Chárta Leighis, ach foirm Iarratais don Chárta Leighis (MC1) a líonadh. 
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