AN tACHT
MEABHAIRSHLÁINTE 2001
Alt 23(1)

FOIRM CLEACHTAIS CHLINICIÚIL

ALT 23(1) AN CHUMHACHT OTHAR DEONACH (DUINE FÁSTA) A CHOSC Ó IONAD
CEADAITHE A FHÁGÁIL
[Léigh na nótaí thall roimh duit an fhoirm seo a chomhlánú]
COMHLÁNAIGH I gCEANNLITREACHA BLOIC AGUS DÉAN Í A CHOMHDÚ I gCOMHAID CHLINICIÚLA AN
DUINE

A.
1.) Ainm Iomlán agus Seoladh Baile an
Duine atá á c(h)oinneáil:

2.) Dáta Breithe & Inscne:

/

/

5.) Dáta & Am óna gcoinnítear an Duine:

/

/

:

(clog 24 uair)

6.) Dáta & Am ag a gcríochnaíonn an
tréimhse coinneála:

/

/

:

(clog 24 uair)

F

(ll/mm/bbbb)

B

3.) Uimhir Pearsanta Seirbhíse Poiblí
(UPSP):

4.) Ainm agus Seoladh an Ionaid
Cheadaithe :

7.) Teideal an bhaill foirne atá ag coinneáil
Duine ag Ionad Ceadaithe

Síciatraí Sainchomhairleach
Liachleachtóir Cláraithe
Altra Cláraithe

8.) Ainm an bhaill foirne atá ag coinneáil an
Duine
9.) Ar úsáideadh Measúnú Priacail?

ÚSÁIDEADH (murar úsáideadh, cuir sonraí
ar fáil thíos)

10.) Ar insíodh don Duine go bhfuil siad
á gcoinneáil faoi Alt 23(1)
den Acht Meabhair-Shláinte 2001?

INSÍODH

NÍOR
ÚSÁIDEADH

NÍOR INSÍODH (murar insíodh, cuir
sonraí ar fáil thíos)

11.) I mo thuairim bhí sé riachtanach, ar mhaithe leis an duine thuasluaite, dul i bhfeighil an duine lena
mbaineann agus é nó í a choinneáil go ceann tréimhse nach faide ná 24 huaire an chloig. I mo thuairim
tá neamhord meabhrach ar an duine seo, faoi mar a shainítear é in Alt 3 den Acht Meabhair-Shláinte
2001.
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Sínithe:_______________________________________________________________________________
Dáta:

/

/

(ll/mm/bbbb)

Am:

:

(clog 24 uair)

B.
12.) Ar comhlánaíodh Ordú maidir le
Glacadh Isteach?

COMHLÁNAÍODH

13.) Ar comhlánaíodh Ordú maidir le
Glacadh Isteach?

COMHLÁNAÍODH

NÍOR COMHLÁNAÍODH

NÍOR COMHLÁNAÍODH

Ba chóir a bheith cúramach ag líonadh isteach na foirme seo. Nuair a bheidh sí comhlánaithe ní mór í a
chomhdú in éineacht le taifid chliniciúla an othair ag an Ionad Ceadaithe. Is féidir go ndéanfadh
Cigire de chuid Sheirbhísí Meabhair-Shláinte scrúdú ar an bhfoirm seo, go n-iarrfadh Binse MeabhairShláinte í nó go n-úsáidfí í mar chuid de iniúchadh cliniciúil ar nósanna imeachta ráthú caighdeáin

Section 23(1)
23.—(1) I gcás ina ndéanfaidh duine (seachas leanbh) a bhfuil cóireáil á cur air nó uirthi in ionad
ceadaithe mar othar toildeonach a chur in iúl, aon tráth, gur mian leis nó léi an t-ionad ceadaithe
a fhágáil, ansin, má tá síciatraí sainchomhairleach, lia-chleachtóir cláraithe nó altra cláraithe de
chuid fhoireann an ionaid cheadaithe den tuairim go bhfuil neamhord meabhrach ar an duine,
féadfaidh sé nó sí an duine a choinneáil go ceann tréimhse nach faide ná 24 huaire an chloig nó
go ceann cibé tréimhse is giorra ná sin a fhorordófar agus dar tosach an tráth réamhráite.
Sainmhíniú de leanbh:
Ciallaíonn “leanbh” duine faoi 18 bliana d'aois seachas duine atá nó a bhí pósta;
Sainmhíniú de dhuine fásta:
Ciallaíonn "duine fásta" aon duine nach bhfuil clúdaithe faoin sainmhíniú ar "leanbh" san Acht.
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