
Foirm Iarratais

Drugaí, cógais, fearais leighis agus máinliachta ar fáil saor in aisce faoi Scéim na 
dTinneas Fadtéarmach do riochtaí áirithe

Scéim na dTinneas Fadtéarmach
Registration Form

Medical card
Domiciliary Care Allowance (DCA) 

Please read ‘Help and information’ on page 4 before completing this form.

1

Complete all four parts of this form. 
Please complete in CAPITAL letters
and place a tick (✓) where appropriate
in the single boxes provided.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Reference number: 

Date received:

Part 1A Parent’s or guardian’s details (parent or guardian who is in receipt of a DCA payment)

Part 1B  Parent’s or guardian’s contact details

Part 1C Residency (where you live or intend to live)

Address

Email address:

Mobile

Home telephone:

Surname:First Name: Date of birth:

For example: 

Gender: 

(Please tick)

PPS number:

For example: 

0 5 1 1 1 9 7 0

D D M M Y Y Y Y

2 2 2 1 1 1 1 A W

M F

Does your child (or children) live, or intend to live, in the Republic of Ireland for at least one year?   Yes    No

-

Please tick this box to accept SMS (text message) 

from the HSE. You will receive updates on the 

progress of your application.

MC-DCA: May 2017

(parent or guardian who is in receipt of 
a DCA payment)
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Níor chóir iarratas ar dhéanamh ar Scéim na dTinneas Fadtéarmach ach amháin má tá ceann de na galair nó 

míchumais atá ar an liosta seo a leanas ort:

Géarleoicéime Diaibéiteas Mellitus
Ní áirítear Diaibéiteas le linn Toirchis

Míchumas Intleachtúil
Éislinn Mheabhrach an téarma sa 
reachtaíocht

Galar Parkinson

Pairilís Cheirbreach Titimeas
Meabhairghalar 
Faoi 16 Bliain. Ní áirítear Uathachas 
mar dhiagnóis aonarach

Feinilcéatónúire

Fiobróis Chisteach Haemaifilia Scléaróis Iolrach Spina Bifida

Diaibéiteas Insipidus Hidriceifileas Diostróife Mhatánach Tailídimíd

Comhlánaigh gach rannóg  den fhoirm 
seo a bhaineann. Líon an fhoirm le 
BLOCLITREACHA le peann dubh agus cuir 
tic (✓) sna boscaí chuí.

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

Uimhir Thagartha:

Dáta a fuarthas:

Is féidir iarratas a dhéanamh ar Scéim na dTinneas Fadtéarmach ag www.myLTI.ie

Tá dhá rannán ar an bhfoirm iarratais seo:

Rannán 1: Ní mór don iarrthór nó tuismitheoir nó caomhnóir atá ag síniú ar son an iarrthóra, an  
 chéad rannán a líonadh.
Rannán 2: Ba chóir do dhochtúir (m.sh. Do dhochtúir teaghlaigh nó Comhairleoir Ospidéil) an  
 dara rannán a líonadh.

Seol an fhoirm comhlánaithe ar ais chuig SACP, Bosca Poist 12962, 
Baile Átha Cliath 11. D11 XKF3.



Rannóg 1A: Sonraí Pearsanta an Iarrthóra

L L M M B B B B

É I R C H Ó D

Céad Ainm:

Dáta breithe:

Uimhir PSP:

Seoladh:

Éirchód:

Sloinne:

Ainm Breithe:
(más éagsúil)

Inscne: Fireann Baineann

Fón póca:
(má chuireann tú isteach d’uimhir fón póca, d’fhéadfadh muid 
téacs a sheoladh chugat faoi d’iarratas.)

Fón lae:

Seoladh ríomhphost: 

Rannóg 1B: Do Stádas Cónaithe

Ní mór d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FnaSS) a bheith sásta go bhfuil  ‘gnáthchónaí’ ort in Éirinn 
chun teidlíocht a bheith agat do Scéim na dTinneas Fadtéarmach. Ciallaíonn seo go bhfuil cónaí ortsa(agus 
do theaghlach) in Éirinn agus go bhfuil ar intinn agaibh cónaí anseo ar feadh bliain ar an laghad.
Más páiste faoi 18 an té ar a bhfuil an riocht TF (Tinneas Fadtéarmach) ní mór fianaise 
chónaitheacht don tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil a chur ar fáil.  

An bhfuil Gnáthchónaí ort in Éirinn? Tá             Níl

Cén fhaid ar mhair tú in Éirinn?

An bhfuil tú?
 
 Éireannach  AE/CEE nó an Eilbhéis

 neamh AE/CEE nó an Eilbhéis

Chun a chruthú go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn, ní mór fótacóip de cheann amháin de na nithe 
ar an liosta thíos a chur ar fáil do FnaSS: 

1. Bille fóntais dátaithe laistigh de trí mhí, mar shampla, bille gáis, leictreachais nó fóin.
2. Polasaí reatha d’árachas chairr nó baile in ainm an iarratasóra.  
3. Cáipéis oifigiúil eisithe ó rannóg rialtais, ó na Coimisinéirí Ioncaim nó údarás áitiúil. Mar shampla, fógra 

measúnaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim, cruthúnas gur íocadh cíos ón Íocaíocht Cúnta Tithíochta nó 
comhairle contae. 

4. Comhfhreagras ó bhanc, cumann foirgníochta, comhar creidmheasa nó institiúid airgeadais, mar 
shampla, ráiteas bainc nó ráiteas chárta creidmheasa..

Má chuir tú tic sa bhosca ag léiriú nach ón AE, LEE nó ón Éilbhéis a dtagann tú ní mór duit 
fótachóip de gach ceann de na trí nithe seo a leanas a chur ar fáil dúinn.

1. TAn leathanach aitheantais ó do phas.

2. An leathanach ó do phas leis an stampa tuirlingthe air.

3. Do Chead Cónaithe Éireannach (CCÉ).

Mura dtagann tú ón AE (Aontas Eorpach), 
San LEE(Limistéar Eorapach Eacnamaíoch) 
nó ón Eilbhéis, cén stádas inimirceach atá 
agat?
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Rannán 1C: Cógaslann Ainmnithe 

(Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil seo roghnach.)

Ainm:

Seoladh:

Más mian leat, is féidir ainm an chógaslann a mbeidh tú ag freastal air a chur anseo. Cuirfidh seo ar ár gcumas aon eolas 
ábharthach faoi dhrugaí a roinnt leo. Mura mian leat cógaslann a ainmniú, is féidir an bhosca seo a fhágáil folamh.

Rannán 1D: Sonraí do Dhochtúir Teaghlaigh
Ainm:

Seoladh:

Rannóg 1E: Dearbhú agus Toiliú – Ní mór an rannán seo a líonadh ar mhaithe le próiseáil.

Táim ag déanamh iarratais ar theidlíocht faoi Scéim na dTinneas Fadtéarmach.

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a thug mé fíor go bhfios dom.

Aontaím gur féidir le SACP teagmháil a dhéanamh leis an gCógaslann ainmnithe chun eolas cógaisíochta a 
dhearbhú faoi na cógais a luaitear ar m’iarratas.

Aontaím gur féidir le mo chógaslann teagmháil a dhéanamh le FnaSS chun deimhniú go bhfuil na cógais atá 
ordaithe dom ceadaithe faoin scéim.

Aontaím gur féidir le hOifigeach Míochaine SACP teagmháil  le mo DT nó Comhairleoir Ospidéal chun eolas 
leighis ar m’iarratas a dheimhniú.

Má bhaineann sé, dearbhaím gur mise tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an iarrathóra ainmnithe agus toilím 
ar a s(h)on.

Síniú: Dáta: L L M M B B B BSínigh 
anseo ✗

Rannóg 1E: Dearbhú agus Toiliú

Ní gá an dá líne thíos a líonadh ach amháin má tá tú ag síniú ar son an duine atá ag déanamh an 
iarratas faoi Scéim Tinneas Fadtéarmach

D’ainm:

Gaol leis an Iarrthóir:
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Rannán 2 – Deimhniúcháin ó dhochtúir teaghlaigh nó comhairleoir ospidéil 
Iarr ar do dhochtúir teaghlaigh nó comhairleoir ospidéil an chuid seo den fhoirm a líonadh, le do thoil

Deimhním go bhfuil [ainm]

 ceann nó níos mó de na galair nó míchumais ainmnithe ar an liosta ar leathanach 1 ort, atá buan nó fadtéarmach mar 
a sonraítear i Rannóg (3) den Acht Sláinte 1970 (leasaithe).

L L D D B B B BUimhir PSP an Othar: Dáta Breithe an Othar:

Diagnóis: Ainmnigh na galair nó riochtaí ar fad faoi Scéim na dTinneas Fadtéarmach a bhaineann mar go mbeidh 
tionchar ag an diagnóis sin ar líon na ndrugaí, na gcógais,na fearais míochain agus máinliachta a chuirfear ar fáil saor 
in aisce.

Teastaíonn na drugaí, cógais, fearais miochaine agus máinliachta chun cóireail a dhéanamh ar an ngalar 
nó míchumais:

Drugaí nó cógais, ag lua an láidreacht nó leagan cógaisíochta (mar shampla: piolla, uachtar, 
tuaslagán d’instealladh) nó cur síos ar an bhfearas míochaine nó máinliachta a theastaíonn*.

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Síniú:

Ainm:

Stampa an Dochtúra

Uimhir 
Chomhairle 
na nDochtúirí 
Leighis

Stampa an Dochtúra

Dáta: L L M M B B B B

*Ní mór duit na socrúcháin a dhéanamh tríd an Oifig Sláinte Áitiúil chun do chuid fearais 
míochaine nó máinliachta a fháil
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Fógra Cosanta Sonraí agus Saoráil Faisnéise

Coinneoidh FnaSS aon eolas nó sonraí a chuireann tú ar fáil mar chuid den iarratas seo faoi rún agus stóráilte 
go daingean. 

Nuair a fhaigheann FSS d’fhoirm Iarratais agus na doiciméid tacaíochta, déanfar taifid ríomhaire  don iarrthóír 
ainmnithe ar an bhfoirm.Beidh an fhaisnéis phearsanta a thug tú dúinn coinnithe sa taifid seo.

Coinneoidh muid an taifead pearsanta seo agus is ar mhaithe le d’iarratas ar an Scéim Tinneas Fadtéarmach 
a phróiseáil amháin a úsáidfear é.

Ní roinnfidh FSS an fhaisnéis phearsanta atá tugtha agat dúinn le h-aon duine ná eagraíocht eile ach amháin 
má thugann an té lena mbaineann an fhaisnéis cead nó go mbíonn ar FSS é a thabhairt de réir dlí.

Míníonn an fógra príobháideachas conas a mbainfear úsáid as na sonraí a thugann tú dúinn ar d’fhoirm 
iarratais. Is féidir an fógra seo a léamh ar www.medicalcard.ie nó ar Íosghlao 1890252919.

Seicliosta na gcáipéisí a theastaíonn in éineacht leis an bhfoirm seo

Chun moill a sheachaint le próiseáil d’iarratas, déan cinnte an méid seo a leanas a sheoladh chugainn:
Foirm iarratais comhlánaithe agus sínithe. 

Cóipeanna na horduithe cógais ábharthacha.

Más faoi Neamhord Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde (NHEA) atá iarratas 
a dhéanamh, ní mór teastais measúnaithe agus fáithmheas NHEA a chur ar fáil 
ó speisialtóir um Neamhord Iompraíochta i Leanaí.

Cáipéisíocht chun ‘gnáthchónaí’ a chruthú - ní mór duit ceann amháin ón liosta 
1 - 4 thíos a chur ar fáil dúinn.

1. Bille Fóntais reatha, dátaithe le linn na trí mhí seo caite, do sheirbhís éigin, mar shampla:
• gáis
• leictreachais
• fón

2. Polasaí reatha d’árachas chairr nó baile in ainm an iarratasóra.  
3. Cáipéis oifigiúil a d’eisigh Rannóg Rialtais, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim nó Údarás Áitiúil
 Mar shampla:
 fógra measúnaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim
 cruthúnas gur íocadh cíos ón Íocaíocht Cúnta Tithíochta nó comhairle contae.
4. Comhfhreagras reatha ó bhanc, cumann foirgníochta nó institiúid airgeadais eile.
 Mar shampla:

• Ráiteas Bainc
• Ráiteas Cárta Creidmheasa

Má chuir tú tic sa bhosca ag léiriú nach ón AE, LEE nó ón Éilbhéis a dtagann tú ní mór duit 
fótachóip de gach ceann de na trí nithe seo a leanas a chur ar fáil dúinn.

An leathanach aitheantais ó do phas.

An leathanach ó do phas leis an stampa tuirlingthe air.

Do Chead Cónaithe Éireannach (CCÉ)
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Agus d’fhoirm á chur isteach agat

Má tá aon cheist agat roimh an fhoirm seo a sheoladh cuir glaoch ar íosghlao 1890 252 919. 

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

Scéim na dTinneas Fadtéarmach

An tAonad Cláraithe Cliaint

Bosca Poist 12966

Baile Átha Cliath 11

D11 XKF3
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