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MOLADH ÓN STIÚRTHÓIR CLINICIÚIL
OTHAR A AISTRIÚ
CHUIG AN bPRÍOMH-OSPIDÉAL
MEABHAIR-GHALAR

AN tACHT
MEABHAIRSHLÁINTE 2001

ALT 21(2)
LEATHANACH 1
DE 2

CEANNLITREACHA BLOIC (Léigh na nótaí thall roimh duit an fhoirm seo a chomhlánú)
Faoi réir Chuid 2 den Acht Meabhair-Shláinte 2001, glacadh isteach

1. Ainm Iomlán an Othair atá á
m(h)oladh i gcomhair aistrithe

2. Uimh. PSP
Inscne

F

B

ar bhonn ainneonach chuig

3. Ainm agus Seoladh an Ionaid
Cheadaithe ar scaoileadh an
t-othar isteach ann

Barda:

Uimh. Taifid Ionaid:

an

4. Dáta Ghlactha

/

/

MOLADH I GCOMHAIR AISTRITHE
Arna Mholadh ag:

5. Ainm Iomlán an
Stiúrthóir Cliniciúil
(agus Seoladh Gairmiúil más
éagsúil ó Alt 3 thuas)

Tá mé den tuairim go mbeadh sé chun sochair don othar thuasainmnithe a bheith aistrithe chuig an
bPríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar ar na cúiseanna seo a leanas

6. Tabhair sonraí den chaoi ina
mbeidh an aistriú seo chun
sochair don Othar agus/nó go
bhfuil sé riachtanach i gcomhair
cóireáil speisialta a
fháil don Othar

Iarraim go gcuirfeadh an Coimisiún Meabhair-Shláinte an moladh seo faoi bhráid Bhinse Meabhair-Shláinte.

Tá fógra i scríbhinn tugtha agam don othar go bhfuil an moladh seo á dhéanamh agam.

Sínithe:
(Stiúrthóir Cliniciúil)
Dáta:

/

/

Am:
(clog 24 uair m.sh. scríobhtar 2.41i.n. mar 14.41)

:

Le húsáid faoi réir an Achta Meabhair-Shláinte 2001 amháin. Bíonn pionóis i gceist má thugtar faisnéis bréagach nó míthreorach.
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Is treoir amháin atá sna nótaí agus ní ráiteas cruinn atá iontu ar fhorálacha an Achta Meabhair-Shláinte 2001.
Lánscoireann an tAcht Sláinte 2004 na Boird Sláinte. Ní mór tagairtí do Bhoird Sláinte san Acht Meabhair-Shláinte 2001 a léamh mar thagairtí
do Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.
ALTANNA AN ACHTA MEABHAIR-SHLÁINTE 2001
21.—(1) I gcás ina bhfuil stiúrthóir cliniciúil ionaid cheadaithe den tuairim go mbeadh sé chun sochair d’othar atá á choinneáil nó á coinneáil
san ionad sin, nó gur gá chun cóireáil speisialta a fháil don othar sin, é nó í a aistriú chuig ionad ceadaithe eile (seachas an PríomhOspidéal Meabhair-Ghalar), féadfaidh an stiúrthóir cliniciúil socrú a dhéanamh chun an t-othar a aistriú chuig an ionad eile, ach sin le
toiliú ó stiúrthóir cliniciúil an ionaid sin.
(2)

(a) Más rud é, maidir le stiúrthóir cliniciúil ionaid cheadaithe—
(i) go bhfuil sé nó sí den tuairim go mbeadh sé chun sochair d’othar atá á choinneáil nó á coinneáil san ionad sin, nó gur gá
chun cóireáil speisialta a fháil dó nó di, é nó í a aistriú chuig an bPríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar, agus
(ii) go mbeartaíonn sé nó sí déanamh amhlaidh, déanfaidh sé nó sí fógra maidir lena bhfuil beartaithe a thabhairt i scríbhinn
don Choimisiún agus déanfaidh an Coimisiún an t-ábhar sin a tharchur chuig binse.
(b) I gcás ina dtarchuirfear togra chuig binse faoin alt seo, déanfaidh an binse athbhreithniú ar an togra a luaithe is féidir ach tráth
nach déanaí ná 14 lá dá éis sin agus déanfaidh sé——
(i) más deimhin leis go gur ar mhaithe le sláinte an othair lena mbaineann déanamh amhlaidh, aistriú an othair a údarú, nó
(ii) más rud é nach deimhin leis amhlaidh, diúltóidh sé í a údarú.
(c) Beidh feidhm ag forálacha ailt 19 agus 49 maidir le togra a tharchur chuig binse faoin alt seo mar atá feidhm acu i ndáil le hordú
maidir le glacadh isteach a tharchur chuig binse faoi alt 17, fara aon mhodhnuithe is gá.
(d) Ní thabharfar éifeacht do chinneadh lena mbaineann mír (b) roimh—
(i) dhul in éag don tráth chun achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda, nó
(ii) má dhéantar an t-achomharc sin, sula dtabharfar breith ina leith nó sula dtarraingeofar siar é.

(3)

I gcás ina n-aistreofar othar chuig ionad ceadaithe faoin alt seo, déanfaidh stiúrthóir cliniciúil an ionaid as ar aistríodh é nó í, a luaithe
is féidir, fógra maidir leis an aistriú a thabhairt i scríbhinn don Choimisiún.

(4)

Measfar, chun críocha an Achta seo, gurb ionann othar a choinneáil in ionad ceadaithe eile faoin alt seo agus é nó í a choinneáil san
ionad as ar aistríodh é nó í.

(5)

San alt seo folaíonn tagairtí d’ordú maidir le glacadh isteach tagairtí d’ordú athnuachana.

Le húsáid faoi réir an Achta Meabhair-Shláinte 2001 amháin. Bíonn pionóis i gceist má thugtar faisnéis bréagach nó míthreorach.

