Scéim Íocaíochtaí Drugaí
Scéim thábhachtach í seo a chlúdaíonn teaghlaigh agus daoine aonaracha ar chostas a gcógas ordaithe. Faoi Scéim na n-Íocaíochtaí Drugaí, íocann daoine
aonair nó teaghlaigh uasmhéid in aghaidh mhí an fhéilire ar dhrugaí, míochainí ná fearais ordaithe atá ceadaithe don duine sin nó dá t(h)heaghlach don
mhí áirithe sin.
Sainmhíniú ar Theaghlach Chun Críocha na Scéime
Clúdaíonn caiteachas teaghlaigh Ceann ainmnithe an Teaghlaigh (duine fásta a bheidh i gceist), a c(h)éile (ar a n-áirítear duine a bhfuil an té sin ina c(h)ónaí
leis/léi mar fhear nó bean chéile) agus leanaí faoi ocht mbliana déag d’aois. Is féidir cleithiúnaithe os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi bhun 23 bliana
d’aois atá ag dul don oideachas go lánaimseartha, a chur san áireamh (teastóidh deimhniú ón scoil/gcoláiste).
I gcás cleithiúnaí le míchumas fisiciúil nó a bhfuil bac nó tinneas meabhrach air/uirthi agus nach bhfuil in ann é/í féin a chothú, a bhfuil gnáthchónaí
air/uirthi i dteach an teaghlaigh, agus nach bhfuil aon chárta leighis aige/aici, is féidir é/í a áireamh sa chaiteachas teaghlaigh faoin Scéim seo, beag
beann ar aois.
Cáilitheacht
Is féidir le gach duine a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi in Éirinn cur isteach ar an Scéim Íocaíochta Drugaí, ar choinníoll NACH BHFUIL cárta reatha leighis
acu. Is féidir úsáid a bhaint as an Scéim Íocaíochtaí Drugaí le Leabhar Tinnis Fhadtéarmaigh.
Nós imeachta don iarratais
Tá sé tábhachtach an fhoirm Chlárúcháin seo a líonadh láithreach chun a chinntiú gur féidir leatsa agus do theaghlach an Scéim a úsáid.
Ba chóir go gcláródh Ceann ainmnithe an Teaghlaigh (duine fásta a bheidh i gceist) an teaghlach. Seol an fhoirm ansin chuig an Oifig Sláinte Áitiúil. Tá
liosta na seoltaí leis an fhoirm seo.
Conas an Scéim seo a úsáid
Nuair a bheidh próiseáil déanta ar d’fhoirm Chlárúcháin gheobhaidh gach duine cárta clárúcháin. Caithfear an chárta seo a thabhairt don Chógaslannaí
sula dtugtar amach an chógais.
Go dtí go mbeidh áis ann inar féidir le Cógaslannaí teacht ar bhunachar lárnach chun an méid atá íoctha cheana a dheimhniú, ba chóir do bhaill teaghlaigh
an Chógaslann céanna a úsáid i rith na míosa chun chógais leighis a fháil.
Sonraí an Scoil/Coláiste
Ba chóir don scoil/coláiste an mhír seo a líonadh má tá do pháiste idir
18 agus 23 bliain d’aois agus ag leanacht ar aghaidh ag dul don
oideachais lán-aimseartha.

(Ar son agus thar ceann an Phríomhoide)

Síníthe:
Gutháin:
Dáta:

Dearbhaím go bhfuil ________________ ag dul don oideachais
go lán-aimseartha ag an scoil/coláiste seo (scríobh an dá dháta)

Stampa Oifigiúil an Scoil/Coláiste

Dáta iontrála

 / /   

Scéim thábhachtach í seo a chlúdaíonn teaghlaigh agus
daoine aonaracha ar chostas a gcógas ordaithe

Agus táthar ag súil go bhfanfar go dtí

 / /   
Glacfar le teastais dó/trí bliana.
Tá an macléinn seo i mbliain

 de chúrsa  bliana.

Scéim
Íocaíochtaí
Drugaí

Áit a bhfuil níos mó ná macléinn amháin ag dul don oideachais lánaimseartha , cuir isteach sonraí an scoil/coláiste do gach duine díobh. Tá
foirmeacha iarratais breise ar fáil ón Oifig.
Seoladh do Oifig Sláinte Áitiúil:
Feach ar www.hse.ie nó glao ar 1850 24 1850

Treoir chun an t-Iarratas a líonadh

Seoladh an Iarratasóra/Teaghlach

Seoladh roimhe seo má d’athraigh an seoladh le cúig bliain anuas:

____________________________________________

____________________________________________

•

Más iarratas nua atá i gceist líon isteach Cuid A le do thoil.

•

Chun ball nua den teaghlach m.sh. páiste nó céile/páirtí a chur le
SÍD an teaghlaigh, lion isteach Cuid B (cuir sonraí an chárta atá
agat cheana féin ar fáil le do thoil)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

•

Níor chóir do dhaoine a bhfuil cárta leighis reatha acu an fhoirm seo
a líonadh.

____________________________________________

____________________________________________

•

Tá cead ag aon duine atá ag maireachtáil in Éirinn cur isteach ar an
scéim seo.

____________________________________________

____________________________________________

•
•

____________________________________________

Caithfear ceann an teaghlaigh a ainmniú agus is duine fásta atá i
gceist.
Caithfidh tú uimhreacha Pearsanta Seirbhísí Poiblí gach
duine a chur ar an fhoirm. Tá an uimhir seo mar a chéile le
d’uimhir RSI, atá ar fáil ó na foinsí seo:
•

D’fhoirm chánach/duillín páí

•

Rannóg Clárúcháin an Roinn Sóisialta agus Gnóthaí
Teaghlaigh. Chun uimhir PSP do pháiste a fháil ón rannóg
seo

•

tabhair uimhir do Liúntais Leanaí.

•

Má athraíonn do chúinsí m.sh. breith, bás, clárú do chárta leighis,
cleithiúnaí ag fágáil oideachas lán-aimseartha, ba chóir an t-eolas
sin a thabhairt don Oifig Sláinte Áitiúil.

•

Mura bhfuil dóthain spás ar an bhfoirm seo dod’ shonraí teaghlaigh,
líon isteach foirm eile agus cuir le d’iarratas é. Is féidir foirmeacha
breise a fháil ón Oifig Sláinte Áitiúil.

•

Bain úsáid as Peann Dubh chun na sonraí a chur isteach.

•

Bain úsáid as BLOCLITREACHA.

•

Scríobh go soiléir agus beacht sna boscaí. Ná ceangal na litreacha.

•

Fág spásanna cuí sa seoladh.

•

Tabhair an cód le d’uimhir ghutháin.

•

Úsáid DDMMBB sna boscaí don dáta: m.sh. 170796 sin 17 Iúil
1996.

•

Bí cinnte go bhfuil síniú agus dáta ar an bhfoirm.

•

Seol an fhoirm comhlánaithe chuig d’Oifig Sláinte Áitiúil. Féach
liosta na seoltaí.

Cód Fón



Uimhir

 

An bhfuil Cárta SÍD agat faoi láthair

Tá



Níl

Fógra Cosanta Sonraí



•

Eagraíonn Seirbhísí Aisíocaíochta Chúram Phríomhúil an
tSeirbhís Chomhroinnte, eisiúint na gcártaí don Scéim
Íocaíochtaí Drugaí – déanann siad an phróiseáil d’íocaíocht
ar éilimh ó na Cógaslainne. Seolfar na sonraí ar an fhoirm
seo chuig Seirbhísí Aisíocaíochta Chúram Phríomhúil an
tSeirbhís Chomhroinnte ionas gur féidir cártaí SÍD a eisiúint do
na daoine thíos ainmnithe.

•

Is féidir leis an gCógaslannaí sonraí na cógais a thugtar amach
don duine ainmnithe a sheoladh chuig Seirbhísí Aisíocaíochta
Chúram Phríomhúil an tSeirbhís Chomhroinnte, chun a
chinntiú nach n-íocann an duine ainmnithe, leis féin nó mar
bhall incháilithe de chomhluadar an uasmhéid atá leagtha
síos ar Ordú an Aire Sláinte agus Leanaí.

•

Is féidir leis na daoine thíos ainmnithe faisnéis a rochtain
fúthu féin amháin ar éilimh a próiseálann Seirbhísí
Aisíocaíochta Chúram Phríomhúil an tSeirbhís Chomhroinnte
ina n-ainm.

Má tá, abair cén Oifig Sláinte Áitiúil (tá an uimhir seo i
gcló trom ar do chárta SÍD)



Chun iarratas nua a dhéanamh líon isteach CUID ’A’
Chun ball nua teaghlaigh a chur le grúpa teaghlaigh a bhí ann cheana líon isteach CUID ‘B’
COMHLÁNAIGH SEO LED THOIL AGUS AINMNIGH CEANN AN TEAGHLAIGH – DUINE FÁSTA
(A) Líon an mhír seo más iarratas nua atá ann
Sloinne

Céad ainm

Uimhir PPS – Ní mór uimhir ceart a
líonadh do gach bhall clainne

Gnéas F/B
Lá

Dáta Breithe
Mí
Bliain

Ceann Tí
Céile/Páirtí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí

Cleithiúnaí fós sa
gCóras Oideachais

Tá
Tá
Tá
Tá
Tá
Tá
Tá
Tá










Níl
Níl
Níl
Níl
Níl
Níl
Níl
Níl










Ní mór an cheann tí mar atá cláraithe cheana a lua agus seo á líonadh.
CUID B – Tabhair sonraí faoi bhaill do theaghlaigh a fágadh ar lár ó Chuif A ar an leathanach roimhe seo
Sloinne

Céad ainm

Uimhir PPS – Ní mór uimhir ceart a
líonadh do gach bhall clainne

Gnéas F/B
Lá

Dáta Breithe
Cleithiúnaí más fós
Mí
Bliain sa gCóras Oideachais

Ceann Tí
Céile/Páirtí
Cleithiúnaí
Cleithiúnaí

Tá
Tá




Níl
Níl




SEOL AN T-IARRATAS COMHLÁNAITHE CHUIG AN RANNÓG AISÍOCAÍOCHTAÍ DRUGAÍ SAN OIFIG SLÁINTE ÁITIÚIL
D'úsáid Oifigiúil an Oifig Sláinte Áitiúil: Uimhir an Oifig Sláinte  Cód an Cheantar Riaracháin



Toghroinn Ceantair



