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1  |  Réamhrá 
Is athnuachan é an prótacal seo ar an gcomhpháirt bainistíochta liosta feithimh de ‘The Management of Outpatient 
Services 2.1, OSPIP 2014’ agus ionchorpraíonn sé athruithe le déanaí ar Bhainistíocht Liosta Feithimh Othar 
Seachtrach (OP). Forbraíodh é i gcomhar le: 

n   Grúpaí Ospidéil 
n   Ionadaithe Ospidéil Aonair 
n   Ceannaire Náisiúnta um Chúram Comhtháite, Dearadh Cliniciúil agus Nuálaíocht, FSS
n   An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF)
n   Cúram Sceidealta, Oibríochtaí Géara, FSS 
n   Clár Athchóirithe Cúraim Sceidealta, Géarstraitéis & Pleanáil, FSS
n   Aonad Feidhmíochta Cúraim Sceidealta & Neamhsceidealta, An Roinn Sláinte

Tá sé mar aidhm ag an bprótacal treoir a sholáthar don fhoireann atá ag obair i réimse na bainistíochta liostaí feithimh 
othar seachtrach agus tá sé mar aidhm aige a chinntiú go bhfuil cur chuige comhsheasmhach agus caighdeánaithe 
atá éasca le húsáid i leith bainistiú gníomhach agus sceidealú othar ar liostaí feithimh OP laistigh de gach pobal 
ospidéil agus thar ghrúpaí ospidéil. 

Rinneadh clár iniúchta othar seachtrach, ‘Cruinneas Aighneachtaí Liosta Feithimh Othar Seachtrach (OPWL) chuig an 
CNCC’ in 2019 agus in 2020 ar fud roinnt ospidéal poiblí. Léirigh torthaí an chláir iniúchta seo an gá atá le tuilleadh 
forbartha a dhéanamh ar threoir náisiúnta, leathnú chuig an Íostacar Sonraí (MDS) chun tacú le cur i bhfeidhm an 
phrótacail náisiúnta agus na cláir oiliúna agus forbartha a bhaineann leis. Chuidigh príomh-mholtaí ón gclár iniúchta 
seo le forbairt an phrótacail athnuaite bainistíochta liostaí feithimh seo.

Is é cuspóir an phrótacail seo a chinntiú go ndéantar bainistiú riaracháin ar othair atá ag lorg rochtana ar Sheirbhísí 
OP ar bhealach sábháilte, tráthúil, cothrom agus cothrom agus iad ag fanacht.

Tá tús curtha ag FSS le clár oibre claochlaithe sceidealta cúraim a éileoidh eagraíochtaí maoinithe seirbhísí a 
sholáthar ar bhealaí nua agus nuálaíocha. Feabhsófar an clár athraithe seo go mór ar phróisis bhailithe sonraí agus ar 
ardáin léirshamhlaithe, rud a éileoidh cur i bhfeidhm tacar sonraí íosta náisiúnta comhaontaithe do sheirbhísí cúraim 
sceidealaithe. Áireoidh sé seo bailiú míreanna sonraí breise a mbeidh oiliúint ag teastáil uathu don fhoireann atá ag 
seachadadh na seirbhísí seo faoi láthair. 

Tá bealaí nua cúraim á gcomhaontú leis na cláir chliniciúla, agus ceanglas ar gach ceann acu tuairisc a thabhairt 
ar phríomhtháscairí feidhmíochta agus ar mhéadracht. Tacófar le conairí nua trí fheabhsuithe suntasacha agus 
nuachóiriú ar ríomh-atreoraithe agus meicníochtaí tacaíochta cinntí DT, próisis lárnacha atreoraithe agus áirithinte, 
tosaíocht ríomhchliniciúil (triáise), agus cumas othar rochtain a fháil ar a gcuid faisnéise féin ar bhealach éasca, 
sruthlínithe. Príomhriachtanas den chlár athchóirithe is ea beartais agus nósanna imeachta comhaontaithe, 
caighdeánaithe a fhorbairt le haghaidh gach gné de bhainistiú othar sceidealaithe agus seachadadh bealaí nua oibre.

Cuirfidh an doiciméad seo sraith feabhsuithe ar riarachán liostaí feithimh OP ar bun a fhágfaidh go mbeifear in ann 
aistriú níos rianúla chuig próisis nua agus muid ag dul ar aghaidh. Ba cheart mar sin breathnú ar na próisis a bhfuil 
cur síos orthu anseo mar an chéad chéim i dtógáil na seirbhíse nua-aimseartha a bheidh ag teastáil chun spriocanna 
Cúram Sláinte a sheachadadh a sholáthróidh rochtain d’othair sheachtracha laistigh de 10 seachtain ón atreorú. 

Ciallóidh an sprioc níos fadtéarmaí seo, áfach, go bhfuilimid ag bogadh isteach i dtréimhse aistrithe agus athraithe 
a chuirfear in iúl don chóras ospidéil de réir mar a chomhaontófar forbairtí ag an leibhéal náisiúnta, agus beidh gach 
treoir faoi réir athbhreithnithe agus nuashonraithe ar bhonn leanúnach.
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2 |  Bunús na 
  Liosta Feithimh Riaracháin 
  Bainistíocht

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

2.1 Struchtúir soiléire Rialachais agus Tuairiscithe 

2.2 Foireann Tiomnaithe Oilte 

2.3 Nósanna Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin (SOPs) 

2.4 Sonraí agus Faisnéis Athbhreithnithe agus Deimhnithe Cáilíochta 
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2  |  Bunús an Riaracháin  Bainistíocht  
  Liosta Feithimh

Is próiseas dúshlánach, casta agus dinimiciúil é bainistiú riaracháin na liostaí feithimh OP. Tá cur síos ar na 
bunghnéithe a bhaineann le próiseas an liosta feithimh a bhainistiú sa léaráid thíos agus sonraítear iad sa chuid seo.

Struchtúir Rialachais agus 
Tuairiscithe Soiléire  Foireann Tiomnaithe Oilte 

Nósanna Imeachta 
Caighdeánacha 

Oibriúcháin 
(SOPs)

 Sonraí agus Faisnéis 
Athbhreithnithe agus 
Deimhnithe Cáilíochta 

2.1  |  Tuairiscithe Soiléire agus Struchtúir Rialachais agus Tuairiscithe 
Chun liostaí feithimh OP a bhainistiú go héifeachtach tá gá le struchtúir rialachais agus tuairiscithe soiléire ‘ó bharr 
anuas’, ‘bun aníos’ a bheith ann ag leibhéal an ospidéil agus an ghrúpa ospidéil araon.

Ba cheart Ceannairí Cúraim Sceidealta, le freagracht agus cuntasacht as gach gné de bhainistiú liostaí feithimh lena 
n-áirítear cur i bhfeidhm an Phrótacail Náisiúnta um Bainistíocht Liostaí Feithimh Othar Seachtrach, a cheapadh 
agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal ospidéil agus grúpa ospidéil. Ní mór do bhainistíocht gníomhach liostaí feithimh 
a bheith mar mhír sheasta ar an gclár oibre le plé ag cruinnithe cúram sceidealaithe agus feidhmíochta ina bpléitear 
rochtain OP, príomhtháscairí feidhmíochta (KPIí) agus liostaí feithimh agus forbraítear agus comhaontaítear pleananna 
bainistíochta liostaí feithimh OP. Ní mór na miontuairiscí ó na cruinnithe seo a dhoiciméadú agus a bheith ar fáil chun 
críocha iniúchta.

2.2  |  Foireann Tiomnaithe Oilte
Tacaítear le bainistiú rathúil liostaí feithimh trí fhoireann riaracháin thiomanta oilte a cheapadh. Is féidir le gach 
ospidéal agus grúpa ospidéil é seo a bhaint amach trí Cheannaire Cúraim Sceidil tiomnaithe agus foireann 
thacaíochta a cheapadh chun oibriú i réimse na bainistíochta liostaí feithimh OP.
 
Ceanglaítear ar bhaill foirne freastal ar Chlár Oiliúna agus Forbartha an Phrótacail Othar Seachtrach agus ar 
Laethanta Feasachta Sonraí (DAD) a sholáthraíonn an CNCC, chomh maith le modúil oiliúna ar líne ábhartha 
HSeLanD a chomhlánú.
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2.3  |  Nósanna Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin (SOPs) 
Chun bainistíocht liostaí feithimh OP a chaighdeánú go náisiúnta, ní mór do gach Ceannaire Cúraim Sceidealta Grúpa 
Ospidéil a chinntiú go bhfuil SOP Bainistíochta Liosta Feithimh OP curtha i bhfeidhm ag ospidéil aonair laistigh dá 
ngrúpa atá ar aon dul leis an bPrótacal Bainistíochta Liostaí Feithimh Othair Sheachtracha Náisiúnta. 

2.4  |  Sonraí agus Faisnéis Athbhreithnithe agus Deimhnithe Cáilíochta 
Tá sé de fhreagracht ar Cheannaire Cúraim Sceidealta an ospidéil a chinntiú go bhfuil sonraí agus faisnéis liostaí 
feithimh OP reatha, cothrom le dáta agus bailí. 

Is féidir é seo a bhaint amach trí:

n    Tiomantas do Chlár Bailíochtaithe Liosta Feithimh OP NTPF

n    Cloí le Clár Cáilíochta Sonraí Comhláine Sonraí an NTPF (DCDQ).

n    Bailíochtú rialta sonraí ar leibhéal ospidéil a dhéanamh chun coinní atá imithe i léig a áireamh,  
     dúblaigh, CNAí agus DNAí, agus araile.

n    Monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach ar KPIí mar atá leagtha amach ag FSS

n    Iniúchtaí an CNCC a éascú agus a bheith rannpháirteach iontu
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3 |  Iniúchadh agus  
  Dearbhú Cáilíochta  
  (AQA)
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3 |  Iniúchadh agus Dearbhú Cáilíochta  
  (AQA)

Beidh cur i bhfeidhm an phrótacail seo ag leibhéal ospidéil aonair faoi réir iniúchta ag Foireann AQA an 
CNCC chun:

A fháil amach an bhfuil cleachtais bainistíochta liostaí feithimh OP ospidéil ag 
teacht leis an bprótacal náisiúnta

A chinneadh an bhfuil aighneachtaí sonraí liosta feithimh OP chuig an CNCC 
ag comhlíonadh na gceanglas tuairiscithe Íosta Sonraí (MDS)

Sainaithin saincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar chruinneas na sonraí 
agus treochtaí coitianta a mbíonn tionchar acu ar thuairisciú náisiúnta

Moltaí a dhéanamh chun cruinneas sonraí agus comhlíonadh ospidéil le 
ceanglais náisiúnta prótacail agus MDS a fheabhsú bunaithe ar thorthaí ginte 
d’ospidéil aonair

Tacú le caighdeánú agus feabhsuithe a chur chun cinn ar chleachtais 
bhainistíochta liostaí feithimh OP go náisiúnta
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4  |   Liosta Giorrúchán 
Téarmaíocht Sainmhíniú
AQA Iniúchadh agus Dearbhú Cáilíochta
AMAU Aonad Measúnaithe Leighis Géar
ANP Ardchleachtóirí Altranais
ASAU Aonad Measúnaithe Leighis Géar
CDU An tAonad Cinnidh Cliniciúil
CNA Ní Féidir Freastal
CNS Altra-speisialtóir Cliniciúil
CP Beartú Tosaíochta Cliniciúil
CPC Catagóir Tosaíochta Cliniciúil
CPP Bealacha Tosaíochta Cliniciúil
CRT Fráma Ama Molta Cliniciúil
DCDQ Comhláine Shonraí Cáilíocht Shonraí
DNA Ní Féidir Freastal
DB Dáta breithe
ARS An Roinn Sláinte
ARE An Roinn Éigeandála
GI Gastra-Stéigeach
DG Dochtúir Ginearálta
HCAN Cealú Ospidéil
HCR Taifead Cúram sláinte
HIQA An tÚdarás Um Fhaisnéis Cailiocht Sláinte
HSCP Gairmí Sláinte Cúraim Sóisialta
FSS Feidhmeannacht Seirbhíse Sláinte
ID Aitheantas:
IPDC Othair cónaitheach/Cás lae
IDPP Othar Cónaitheach, Cás Lae agus Nós Imeachta Pleanáilte 
IHI Sláinte Aonair Aitheanta
ETF Eochair-tháscairí Feidhmíochta
MAU Aonad Measúnaithe Leighis Géar
MDS Tacar Sonraí Íosta
MT Meabhrán Tuisceana
MRN Taifead Uimhir Leighis
MSK Matánchnámharlaigh
NCCP Cláir Cúraim Cliniciúil Náisiúnta
NTPF An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
OoCCO Oifig an Phríomhoifigigh Chliniciúil
OP Othair Sheachtracha
OPD Roinn na n-Othar Seachtrach
PAS Córas Riaracháin Othair
SOR Foinse Atreoraithe
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5 |  Bainistíocht de  
  Atreoruithe Othair  
  Seachtracha (OP). 

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

5.1 Foinse Atreoraithe (SOR)

5.2 Atreorú na n-Othar Seachtrach

5.3 Eolas íosta a éilítear

5.4 Atreorú Othair Seachtrach

5.5 Atreorú Othair Seachtrach Nua

5.6 Fáil Atreoraithe Othair Seachtrach

5.7  Atreoruithe Páipéir agus R-Atreoruithe

5.8 Othair a Chuardach agus a Chur leis an Modúl Liosta Feithimh OP de PAS

5.9 Ardriachtanais Cliniciúla agus/nó Sóisialta

5.10 Atreoruithe Dúblacha agus Dara Atreorú
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5  |  Bainistiú Atreoruithe Othair  
  Seachtracha (OP). 
5.1  | Foinse Atreoraithe (SOR) 

Sainaithnítear othair a dteastaíonn rochtain uathu ar chúram othar seachtrach agus atreoraítear iad ó sheirbhísí 
laistigh den phobal cúram sláinte, ar a dtugtar Foinse Atreoraithe (SOR). 
 
Is féidir le Foinse Atreoraithe a bheith inmheánach, m.s. laistigh d’ospidéal a bhfuil an t-othar ag freastal air, nó 
seachtrach laistigh den phobal cúram sláinte i gcoitinne. Tá liosta i dTábla 1 thíos Foinsí aitheanta Atreoraithe. 

Tábla 1: Foinsí Aitheanta Atreoraithe
Foinse Atreoraithe Inmheánach Foinse Seachtrach Atreoraithe

Comhairleoirí laistigh den ospidéal ar a bhfuil an t-othar ag 
freastal Dochtúirí Ginearálta (GP)

Comhairleoirí in ospidéal eile ina bhfuil seirbhís chomhroinnte 
aontaithe

Sainchomhairleoirí in ospidéal eile (poiblí/príobháideach) nuair 
nach bhfuil seirbhís chomhroinnte aontaithe

Roinn Éigeandála (ED) laistigh den ospidéal ar a bhfuil an 
t-othar ag freastal Rannóga Éigeandála in ospidéal eile (poiblí/príobháideach) 

Aonad Measúnaithe laistigh den ospidéal, m.s.. Aonad 
Measúnaithe Míochaine (AMM), Aonad Measúnaithe Leighis 
Géar (AMLG), Aonad Cinnidh Chliniciúil (ACC), Aonad 
Measúnaithe Géarmháinliachta (AMG)

Fiaclóirí

Limistéir Othair Cónaithe Seirbhísí Meabhairshláinte

Seirbhísí Cháis Lae Roinn Sláinte Poiblí

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúram Sóisialta Seirbhísí do Dhaoine Aosta

Ard-chleachtóirí Altranais(ANP) Seirbhísí Míchumais

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúram Sóisialta

Ionaid Sláinte na mBan 

Seirbhísí Scagtha

Foirne Cúraim Phríomhúil eile m.s.. foirne leochaileachta, agus araile.
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5.2  | Atreorú na n-Othar Seachtrach  

Tosaíonn turas othair chun rochtain a fháil ar chúram othar seachtrach nuair a fhaigheann an t-ospidéal atreorú othar 
seachtrach ó Fhoinse Atreoraithe aitheanta (SOR) (féach Tábla 1). 

Seolann an tarchuradóir (SOR) an litir/foirm atreoraithe chuig speisialtacht nó seirbhís le bheith san áireamh ar liosta 
feithimh comhthiomsaithe agus féadfaidh sé sainchomhairleoir roghnaithe a lua. Tá sé de fhreagracht ar an tairgeoir 
a chinntiú go gcuirtear an t-eolas íosta a theastaíonn san áireamh sa litir atreoraithe mar a leagtar amach i mír 5.3 
thíos. 

5.3  | Eolas íosta a éilítear 

Chun próiseáil shábháilte agus 
measúnú cliniciúil ar atreorú othar 
seachtrach a chumasú, ní mór 
na sonraí atá leagtha amach ag 
HIQA (2011) in ‘Seit Sonraí Íosta 
HIQA le haghaidh Atreoraithe 
Othair Seachtrach agus Healthlink 
caighdeánach’ a bheith ann, ar 
a laghad. Chun tuilleadh eolais a 
fháil ar ‘Tacar Sonraí Íosta HIQA 
le haghaidh Atreoruithe Othair 
Seachtracha’, , cliceáil anseo le 
do thoil. 

Seo a leanas na sonraí íosta atá leagtha amach ag HIQA:

   n Ospidéal

   n Speisialtacht/Seirbhís

   n Tosaíocht (DG)

   n Dáta Atreoiraithe

   n Ainm an othair – sloinne, céad ainm

   n Seoladh

   n Uimhir theileafóin theagmhála (líne thalún nó fón póca)

   n Dáta breithe

   n Inscne

   n Ainm Atreoiraithe

   n Seoladh Atreoiraithe

   n Síneadh Atreoiraithe

   n An chúis leis an atreorú/an toradh a  
 bhfuiltear ag súil leis

   n Comharthaí (lena n-áirítear stair na gcoinníollacha  
 cur i láthair agus idirghabhálacha go dtí seo)

   n Stair Leighis Caite

   n Ailléirgí

   n Cógais reatha

Féadfar faisnéis íosta bhreise a leagan amach de réir speisialtachtaí mar a chomhaontaítear le cláir chliniciúla 
náisiúnta agus le conairí riocht-shonracha.

I gcás nach gcuirtear an t-eolas íosta san áireamh ní mór dul i dteagmháil leis an SOR chun an fhaisnéis riachtanach 
a chomhlánú. I gcás nach féidir teagmháil a dhéanamh leis an SOR laistigh de 48 uair an chloig, ní mór an t-atreorú a 
chur in iúl do chliniceoir a chinnfidh cibé an bhfuil nó nach bhfuil an tarchur inghlactha nó ar cheart é a chur ar ais. 

Níor cheart do riarthóirí faisnéis chliniciúil a ghlacadh ó atreoraithe thar an nguthán.

https://www.hiqa.ie/sites/default/files/2017-02/gp_referral_report%20(1).pdf
https://www.hiqa.ie/sites/default/files/2017-02/gp_referral_report%20(1).pdf
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5.4  | Atreorú Othair Seachtrach 
 
Sainmhínítear atreorú othair fillte mar othar a bhfuil:

n   D’fhreastail agus/nó a scaoileadh amach as seirbhís othair 
seachtrach le 12 mhí anuas don riocht céanna, leis an 
sainchomhairleoir céanna nó leis an speisialtacht céanna, laistigh 
den ospidéal céanna nó laistigh d’ospidéal poiblí eile áit a 
bhfuil seirbhís chomhroinnte ar fud an dá shuíomh.

n   Glacadh isteach i mbarda othar cónaitheach, Aonad Leighis 
Géar, Aonad Measúnaithe Leighis Géar, Aonad Cinnidh Cliniciúil, 
Aonad Measúnaithe Géarmháinliachta é le 12 mhí anuas faoin 
sainchomhairleoir céanna nó faoin speisialtacht céanna, don 
riocht céanna, laistigh den ospidéal céanna nó laistigh 
d’ospidéal poiblí difriúil. áit a bhfuil seirbhís chomhroinnte ar fud 
an dá shuíomh 

Nóta: Baineann freastal ar sheirbhísí othar seachtrach le seirbhísí duine le duine, fíorúil, pobail agus seirbhísí 
comhroinnte. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Bhainistiú Clinicí Fíorúla cliceáil anseo le do thoil.

5.5  | Atreorú Othair Seachtrach Nua

Ní shainmhínítear atreorú othar seachtrach nua mar atreorú fillte. Is éard is atreorú othar nua ann ná atreorú 
d’othar nach bhfuil rochtain faighte aige ar chúram don riocht céanna, leis an sainchomhairleoir céanna nó leis an 
speisialtacht céanna, laistigh den ospidéal céanna nó laistigh d’ospidéal poiblí eile ina bhfuil seirbhís chomhroinnte 
chomhaontaithe ar fud an dá shuíomh sa deireadh. 12 mhí. 

5.6 | Fáil Atreoraithe Othair Seachtrach

Is féidir litreacha/foirmeacha atreoraithe othar seachtrach a fháil i bhformáid pháipéir tríd an bpost nó go leictreonach 
tríd an gcóras r-atreoraithe. Ós rud é go dtosaíonn am tosaithe an othair ar an liosta feithimh OP ar an dáta faighte 
atreoraithe, ní mór atreoruithe a chur le modúl liosta feithimh na n-othar seachtrach den PAS laistigh de 24 uair ó 
fhaightear iad. 

5.7  | Atreoruithe Páipéir agus R-Atreoruithe

Nuair a fhaightear atreorú ní mór an dáta ceart faighte atreoraithe a thaifeadadh, mar seo a leanas:

Atreoruithe Páipéir - Nuair a fhaightear litir/foirm atreoraithe OP, ní mór stampa dáta a chur ar an 
tarchur ar an lá céanna a fhaightear é. Tosaíonn am tosaithe na n-othar ar an liosta feithimh OP ar an lá a 
fhaightear an litir atreoraithe agus an dáta a stampáiltear é. Tugtar an ‘dáta faighte atreoraithe’ air seo. 

Má tá stampa dáta ar an litir atreoraithe cheana féin ag oifig eile san ospidéal céanna nó ag ospidéal eile 
laistigh den ghrúpa céanna, ní mór an dáta seo a úsáid mar an dáta faighte atreoraithe. Ní mór an dáta a 
luaithe a úsáidtear i gcónaí (i.e. an dáta stampa tosaigh).

R-atreoruithe - Is é an dáta a chruthaigh an ríomh-atreorúchán an ríomh-atreoraithe agus a chuir 
an atreorú ar an gcóras r-atreoraithe an dáta a bhfuarthas an tarchur; lipéadaítear an dáta seo mar 
‘Atreoraithe Seolta’ ar an ríomh-atreorú faoi shonraí DG. Áirítear leis seo atreoruithe a fhaightear lasmuigh 
de ghnáthuaireanta oifige. Más gá an t-atreorú a phriontáil chun críocha tosaíochta cliniciúla (triáise), ba 
cheart gurb é an dáta stampáilte an dáta ar cruthaíodh an ríomh-atreorú ar an gcóras r-atreoraithe.

Sa chás go bhfuil an ríomh-atreorúchán comhtháite le córas PAS an ospidéil, ba chóir dátaí a mhapáil dá 
réir.  

https://www.hse.ie/eng/about/who/acute-hospitals-division/outpatient-services-performance-improvement-programme/procedure-for-the-management-of-virtual-outpatient-clinics.pdf
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5.8 | Othair a Chuardach agus a Chur leis an Modúl Liosta Feithimh OP de PAS

Nuair a bhíonn othar á chur leis an modúl Liosta Feithimh OP den PAS (laistigh de 24 uair an chloig féach Cuid 5.6), 
ní mór don riarthóir an córas a chuardach ar dtús féachaint an bhfuil Uimhir Thaifid Leighis (MRN) bunaithe ag an 
othar cheana féin, Aitheantas Othair (ID). ) nó Aitheantóir Sláinte Aonair (IHI). 

Ní mór gach atreorú nua a chur leis ag baint úsáide as an Dáta Atreoruither nua a Fuarthas. Má thógtar an t-am 
chuige seo laghdófar an baol go ndéanfaí dúbailt ar othair ar na Liostaí Feithimh PAS agus OP áitiúla. 

Tá sé tábhachtach nach roghnaíonn an riarthóir iontráil nó coinne atá ann cheana féin ar an liosta feithimh don 
sainchomhairleoir céanna, don sainiúlacht agus/nó don riocht a dtugann an litir atreoraithe aghaidh air. Má 
roghnaítear iontráil nó coinne ar an liosta feithimh atá ann cheana féin, féadfaidh PAS an dáta faighte atreoraithe don 
atreorú nua a líonadh go huathoibríoch le dáta na hiontrála nó na coinne reatha ar an liosta feithimh.

Ba cheart rialacha áitiúla um iontráil sonraí a leanúint agus othar á gcuardach agus á chur leis an Liosta Feithimh OP. 
Soláthraíonn Tábla 2 thíos rialacha samplacha iontrála sonraí agus PAS á chuardach.

Tábla 2: Rialacha Samplacha Iontrála Sonraí chun Othar a Chuardach ar PAS

1. | Aithnigh an bhfuil Uimhir Thaifid Leighis reatha ag an othar

Cuardaigh de réir othair: 
• Sloinne
• Céadainm 
• Dáta breithe (ll, mm, bbbb)
• Seoladh/Cód Eir
Más cosúil go bhfuil sonraí an othair cosúil le chéile (i.e. ainm comhchosúil le litriú difriúil, DOB amach in aghaidh an lae nó na 
míosa, agus araile.) ba cheart don riarthóir dul i dteagmháil leis an atreoraí nó leis an othar, de réir mar is cuí, chun sonraí cearta 
déimeagrafacha an othair a dhearbhú.

Mura bhfuil an t-othar ar an PAS cheana féin, téigh ar aghaidh chun an t-othar a chur leis; mar sin gintear MRN agus A.

Má tá MRN, A nó IHI reatha ag an othar lean ar aghaidh trí chuardach a dhéanamh an bhfuil iontráil ar an liosta feithimh cheana féin ag 
an othar.

2. | Tá sé tábhachtach nach roghnaíonn an riarthóir iontráil nó coinne atá ann cheana féin ar an liosta feithimh don    
      sainchomhairleoir céanna, don sainiúlacht agus/nó don riocht a dtugann an litir atreoraithe aghaidh air.

Má tá iontráil liosta feithimh OP ag an othar ar PAS cheana féin don lia comhairleach, don shainiúlacht chéanna agus/nó don riocht ina 
dtugtar aghaidh ar an litir atreoraithe, ní mór an t-atreorú a bhainistiú ar aon dul le próiseas bainistíochta liosta feithimh na litreach nó an 
dara litir OP (féach Alt 5.10).

Mura bhfuil iontráil ar an liosta feithimh cheana féin ag an othar, nó ag feitheamh coinne, lean ar aghaidh leis an othar a chur leis an 
liosta feithimh OP ar PAS.

Laistigh de sheacht (7) lá oibre ó fháil atreoraithe, ba cheart admháil a eisiúint don atreoraí agus don othar araon go 
bhfuarthas an t-atreorú. 

Má fhaightear aon fhaisnéis othar nach mbaineann le tarchur OP, mar shampla, torthaí tástála othair, níor cheart an 
fhaisnéis seo a chur le modúl liosta feithimh OP de PAS; ina ionad sin an fhaisnéis seo a atreorú go cuí. 
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5.9 | Ardriachtanais Cliniciúla agus/nó Sóisialta

I gcásanna áirithe is féidir le cliniceoir othair a aithint mar othair le riachtanais chliniciúil agus/nó sóisialta arda. 
Sa chás seo, ba cheart don chliniceoir é a thabhairt faoi deara ar litir atreoraithe nó ar thaifead leighis an othair. 
D’fhéadfadh go dteastódh breis machnaimh ó othair a aithnítear mar ard-riachtanais chliniciúla agus/nó shóisialta ar 
a dtaifead lena chinntiú go bhfaigheann siad leibhéil chuí cúraim ar feadh a gconair othar seachtrach.

5.10 |  Atreoruithe Dúblacha agus Dara Atreoruithe

Tar éis litir atreoraithe a fháil, féadfaidh an duine atreoraithe an litir atreoraithe chéanna a athsheoladh; tugtar atreorú 
dúblach air seo. 

Féadfaidh tarchuradóir litir atreoraithe nuashonraithe a sheoladh chuig an sainchomhairleoir céanna nó chuig an 
speisialtacht céanna ina mbeidh faisnéis nuashonraithe othar agus/nó faisnéis chliniciúil; tugtar Dara Atreorú air seo. 
Ba chóir gach ceann de na tarchuir seo a shainaithint agus a bhainistiú mar atá leagtha amach i dTábla 3 thíos. 

Sa chás go gcuirtear atreorú ar ais chuig tarchuir toisc nár chomhlíon sé na híoscheanglais sonraí atá leagtha amach 
i rannán 5.3, nuair a fhaightear an tarchur nuashonraithe ní mór é a bhainistiú ar aon dul leis an bpróiseas atreoraithe 
nua i mír 5.5.
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Tábla 3: Atreoruithe Dúblacha Féideartha agus Dara Atreorúcháin a Aithint agus a Bhainistiú

Aitheantas: Bainistíocht Torthaí Féideartha Eile

Atreorú 
Dúblach

• Níl aon fhaisnéis chliniciúil nua nó 
nuashonraithe ann

• SOR céanna don riocht céanna 

• SOR céanna don riocht céanna, 
an comhairleoir céanna agus an 
speisialtacht chéanna

• SOR céanna don riocht céanna, 
an comhairleoir céanna agus an 
speisialtóireacht chéanna ina bhfuil 
déimeagrafaic uasdátaithe othair

• SOR céanna don riocht céanna, 
an comhairleoir céanna agus an 
speisialtacht chéanna 

• SOR céanna don riocht céanna, 
an comhairleoir céanna agus an 
speisialtacht chéanna

a)  Seiceáil go críochnúil PAS agus ábhar 
na litreach chun a dhearbhú gur dúblach 
féideartha é tarchur 

b) Aimsigh an t-atreorú bunaidh agus 
ceangail an dúblach ionchasach. 

c) Seol an dá cheann le haghaidh atriáis. 
Fógra a thabhairt don chliniceoir triáise 
go bhfuil othar ar liosta feithimh cheana 
féin

d) Ná cuir leis an modúl liosta feithimh 
ar PAS. Ba chóir nóta a dhéanamh i 
gcoinne an bhun-atreoraithe

e) Sa chás go bhfaightear atreoruithe ó dhá 
(2) SOR dhifriúla, ba chóir teagmháil a 
dhéanamh leis an mbeirt chun dúbailt 
an atreoraithe a aibhsiú agus próiseas 
cumarsáide a chomhaontú amach anseo.

Ní dhúblach é an tarchur a fhaightear 
don riocht céanna le haghaidh 
speisialtachta eile agus ní mór é 
a chur leis an liosta feithimh mar 
atreorú nua.

Caithfidh an riarthóir: 
• bratach a chur ar an tarchur 

chun a chur in iúl go bhfuil 
an t-othar cheana féin ar 
liosta feithimh le haghaidh 
speisialtachta eile

• Seol le haghaidh triage cliniciúil 
 
Sa chás go seoltar an t-atreorú 
céanna chuig speisialtóireachtaí/
comhairleoirí iolracha; d’fhéadfadh 
go mbeadh ionchur/teagmháil 
dhíreach idir sainchomhairleoirí ag 
teastáil.

Aitheantas: Bainistíocht Torthaí Féideartha Eile

Dara 
Atreorú

• SOR céanna, atreorú céanna, an 
riocht céanna, an speisialtacht 
chéanna, an comhairleoir céanna 
ina bhfuil faisnéis chliniciúil 
nuashonraithe (i.e. comharthaí, 
torthaí tástála) agus dáta atreoraithe 
difriúil 

• Déanfaidh/Féadfaidh SOR é seo a 
shainaithint mar dhara atreorú agus 
déarfaidh sé gur atreoraíodh an 
t-othar roimhe seo. 

a)  Aimsigh an t-atreorú bunaidh agus 
ceangail an dara atreorú.. 

b) Cuir nóta le PAS go bhfuil an dara atreorú 
faighte

c) Seol le haghaidh atriáise, ag cur in iúl don 
chliniceoir gur dara litir í seo a fuarthas 
ina bhfuil faisnéis chliniciúil nua

d) Cuir stampa dáta ar an dara tarchur agus 
PAS a uasdátú leis an dáta fála agus aon 
athrú ar an tosaíocht nó ar an toradh 
triáise

e) Ní féidir dátaí a athrú nó a athrú agus ní 
mór dóibh fanacht mar a chéile ar PAS 
an ospidéil
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Fáil Atreoraithe Othair Seachtrach

Fuarthas Atreorú OP

Cuardaigh PAS chun othar 
a shainaithint bunaithe ar 
‘Rialacha Iontrála Sonraí’ 

áitiúla

Aitheanta mar Dhúblach Féideartha nó 
mar Dhara Atreorú

(Bainistigh de réir Tábla 3)

OP Dáta atreoraithe 
stampáilte

(Dáta Fuarthas Atreorú)

Othar curtha leis 
an OP cuí 

Liosta Feithimh

Cinntigh go bhfuil atreorú 
san áireamh 

an t-íosmhéid faisnéise 
riaracháin a theastaíonn

Déan teagmháil 
le SOR nó 

othar chun aon 
fhaisnéis atá in 
easnamh a fháil

Teagmháil 
déanta 

Laistigh de 
48 n-uaire 
an chloig

Atreoraithe 
athbhreithnithe 

ag cliniceoir chun 
a chinneadh ar 

cheart é a chur ar 
ais chuig SOR

Léarscáil an Phróisis Dáta Atreoiraithe

Bhí Tá

Níl
Ní 

Raibh
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6 |  Tosaíocht Chliniciúil  
  (Triáis) Próiseas

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

6.1 Próiseas Tosaíochta Cliniciúil (Triáis)

6.2. Atreorú a Ghlacadh

6.3 Atreorú Atreoraithe

6.4 Atreorú Diúltaithe

6.5 Infheictheacht Atreoraithe a Choinneáil tríd an bPróiseas Tosaíochta Cliniciúil 

6.6 Cumarsáid

 

 

M
ír 

a 
Sé
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6  |   Tosaíocht Chliniciúil (Triáis)
6.1  | Próiseas Tosaíochta Cliniciúil (Triáis) 

Nuair a fhaightear atreorú othar seachtrach, nuair a dhéantar athbhreithniú air agus nuair a shainaithnítear é mar 
‘nua’ cuirtear leis an modúl liosta feithimh othar seachtrach ar PAS é agus seoltar é le haghaidh tosaíochta cliniciúla, 
ar a dtugtar triage cliniciúil nó triáis.

Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin? 
Seoltar atreoruithe othair sheachtracha chuig an rannóg nó seirbhís speisialtachta ábhartha chun athbhreithniú agus 
cinneadh a dhéanamh ar Thoradh Tosaíochta Cliniciúil.

Nuair a dhéanann cliniceoir measúnú ar atreorú nua, cinneann sé cé acu a bheidh an atreorú:

Glacadh agus sannadh Catagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC)

Atreoraithe

Diúltaithe

Ní mór an próiseas tosaíochta cliniciúil a chríochnú (a sheoladh le haghaidh toradh tosaíochta cliniciúil agus a chur ar 
ais chuig an oifig riaracháin) laistigh de chúig (5) lá oibre ón dáta a fuarthas an litir atreoraithe.

6.2.  | Atreorú a Ghlacadh 

Nuair a bheidh athbhreithniú déanta ar atreorú, glacadh leis agus Catagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC) a shannadh ag 
cliniceoir nó speisialtacht, i bhformáid pháipéir nó leictreonach, ní mór é a shíniú, a dhátú agus a chur ar ais chuig an 
riarthóir nó oifig ábhartha laistigh de chúig (5) oibre. laethanta ón dáta a fuarthas an litir atreoraithe. 

Is éard atá i gCatagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC) an leibhéal práinne a shannann cliniceoir d’atreorú. Tá na 
catagóirí seo práinneach, leathphráinneach nó neamhphráinneach. Tá Fráma Ama a Mholtar go Cliniciúil (CRT) 
ag gabháil le gach catagóir tosaíochta cliniciúla, arb é sin uastréimhse feithimh mar a shonraítear i dTábla 4 thíos. 
Athbhreithneoidh agus nuashonróidh FSS na frámaí ama seo go bliantúil chun spriocanna nua a léiriú a chuideoidh le 
ráthaíochtaí uasta feithimh Cúram Sláinte a bhaint amach. 

Ba cheart don riarthóir nó don oifig ábhartha athbhreithniú laethúil a dhéanamh ar atreoruithe glactha agus ar a CPC 
sannta. Cinnteoidh sé seo go dtabharfar coinní d’othair maidir leis na frámaí ama a chomhaontaítear leis na cláir 
chliniciúla. Thar na cúig bliana amach romhainn déanfar na catagóirí leathphráinneacha agus neamhphráinneacha a 
chumasc le CRT de 10 seachtaine, ag teacht le spriocanna rochtana Cúram Sláinte. 
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Tábla 4: Sainmhínithe Catagóire Tosaíochta Cliniciúla Atreoraithe Othair Sheachtracha & Frámaí Ama a Mholtar go Cliniciúil (CRTí)

Catagóir Tosaíochta 
Cliniciúil

Tréithe cliniciúla/torthaí de 
coinníollacha laistigh de chatagóir

Molta go Cliniciúil 
Fráma Ama (CRT) go 
comhairliúchán chun 
riosca a íoslaghdú agus/nó 
na torthaí cliniciúla is fearr 
a bhaint amach

Nótaí/pointí pléite

Práinneach 

• Riosca damáiste buan do chóras na 
n-orgán má chuirtear moill ar chóireáil 
thar CRT 

• Lagú feidhme mór 
• Galar neoplasmach urchóideach 

amhrasta
• Mífheidhm ag dul chun cinn go tapa 

(thar thréimhse laethanta nó seachtainí) i 
gcoinníollacha bunaithe

≤ 28 lá

Féadfaidh NCCP/
speisialtachtaí aonair 
agus/nó fo-speisialtóirí 
CRT práinneach a shocrú 
ag níos lú ná 28 lá (m.sh., 
de réir galar cíche). 

Leath-phráinneach

• Riosca damáiste buan do chóras na 
n-orgán má chuirtear moill ar chóireáil 
thar CRT

• Lagú feidhmiúil measartha nó caillteanas 
forásach feidhme thar thréimhse míonna 
nó blianta

• Galar neoplasmach neamhurchóideach
• Srian suntasach ar ghníomhaíocht 

eacnamaíoch1

≤ 13 Seachtaine

Féadfaidh speisialtachtaí 
aonair agus/nó fo-
speisialtais agus/nó 
coinníollacha CRT leath-
phráinneach a shocrú 
níos lú ná 13 seachtaine 
le haghaidh bainistíochta 
cliniciúla inmheánaí.

Neamh-phráinneach

• Riosca íosta damáiste do chóras na 
n-orgán má chuirtear moill ar chóireáil 
níos faide ná 13 seachtain.

• Lagú feidhmiúil measartha
• Srian suntasach ar ghníomhaíocht 

sóisialta 2 
• Saincheisteanna bainistíochta i 

gcoinníollacha bunaithe
• Athmheasúnú ar dhálaí cobhsaí/

ainsealacha a chomhlíonann na critéir 
athbhreithnithe

≤ 26 Seachtaine

Eisiata

• Coinníollacha nach mbíonn aon 
tionchar acu ar fholláine fisiciúil, 
m.sh. measúnuithe oibre, máinliacht 
chosmaideach 

• Coinníollacha/gearáin fo-ghéara nó 
mionghearáin a dhéanfar a dhiagnóisiú 
agus/nó a bhainistiú go sábháilte i 
gcúram príomhúil.

Is féidir le speisialtóirí 
cinneadh a dhéanamh 
ar shainchoinníollacha/
gearáin, bunaithe ar 
litríocht agus/nó ar dhea-
chleachtas idirnáisiúnta, 
ag cur struchtúr chóras 
sláinte na hÉireann san 
áireamh.

 
Nóta 1: Déanfar CRTí a nuashonrú go bliantúil chun baint amach sprice bliantúil Sláintecare a léiriú
Nóta 2: Leagfar amach Cosáin Cúraim Sceidealta a chomhaontaítear go náisiúnta an lá céanna, ‘eisiata’ agus ardriosca 
riochtaí urchóideacha
Nóta 3: Baineann sainmhínithe Tosaíochta Cliniciúla agus CRTí le hearnáil na n-ospidéal géar amháin seachas leis an bpobal
__________________________________________________________________________________________
1 Srian suntasach as a leanann neamhábaltacht oibriú/tacú le duine féin agus/nó cleithiúnaithe 
2Laghdú ar leas iomlán agus/nó meabhairshláinte an duine dá bharr
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6.3  | Atreorú Atreoraithe 

Mar Thoradh Tosaíochta Cliniciúil, is féidir atreoruithe a atreorú. Tá ceithre chineál atreoraithe féideartha ann maidir le 
atreorú othair seachtrach ar cheart iad a chur in iúl don atreoraí agus don othar nó dá gcaomhnóir.

a) Déantar atreorú a athbhreithniú agus meastar go bhfuil sé níos oiriúnaí le go 
bhfeicfeadh Gairmí Sláinte Cúraim Sóisialta (HSCP) nó Altraspeisialtóir Cliniciúil 
(CNS) é sa speisialtacht chéanna laistigh den ospidéal.(m.s. MSK)

Ní mór atreoruithe a shainaithnítear mar atreoruithe níos oiriúnaí le feiceáil ag clinic seachadta HSCP nó CNS faoi 
rialachas an chomhairleora (faoi stiúir an chomhairleora/AHP seachadta) laistigh den speisialtacht/seirbhís chéanna a 
chur ar ais chuig an riarthóir nó oifig ábhartha a luaithe is féidir.

Ní mór atreoruithe a shainaithnítear mar atreoruithe níos oiriúnaí le feiceáil ag clinic seachadta HSCP nó CNS faoi 
rialachas an chomhairleora (faoi stiúir an chomhairleora/AHP seachadta) laistigh den speisialtacht/seirbhís chéanna 
a chur ar ais chuig an riarthóir nó oifig ábhartha a luaithe is féidir. Ba cheart go bhfanfadh na hothair ar an liosta 
feithimh speisialtachta cuí agus is é an t-am tosaithe fós an lá a fuarthas an litir atreoraithe agus an dáta stampáilte 
ag an ospidéal. Ba cheart othair a roghnú agus a chur in áirithe ón liosta feithimh speisialtachta go dtí an clinic 
seachadta HSCP/CNS cuí.

Ba cheart othair a fhreastalaíonn ar chlinic seachadta HSCP/CNS agus a dteastaíonn tuairim mháinliachta/leighis 
uathu ina dhiaidh sin a chur in áirithe i gclinic OP an chomhairligh mar fhilleadh.

b) Déantar athbhreithniú ar atreorú agus meastar go bhfuil sé níos oiriúnaí le go 
bhfeicfeadh lia comhairleach eile nó speisialtóir eile laistigh den ospidéal é.

Ní mór atreoruithe a shainaithnítear lena n-atreorú chuig sainchomhairleoir nó chuig speisialtacht eile laistigh den 
ospidéal a chur ar ais chuig an riarthóir nó oifig ábhartha a luaithe is féidir. Ní mór an toradh tosaíochta cliniciúil a 
thaifeadadh ar PAS mar ‘Atreorú Inmheánach’ agus ní mór an atreorú a chur ar aghaidh chuig an sainchomhairleoir 
nó chuig an speisialtóireacht ábhartha lena bhreithniú.

Nuair is féidir le PAS an ospidéil a thaifeadadh go ndéantar an tarchur a atreorú chuig sainchomhairleoir/
speisialtóir eile laistigh den ospidéal ba chóir é a chur i ngníomh agus a thaifeadadh ar PAS.

Sa chás nach féidir le PAS an ospidéil a thaifeadadh go ndéantar an atreorú a atreorú chuig sainchomhairleoir/
speisialtóir eile laistigh den ospidéal ba chóir an t-othar a bhaint den bhun-mhodúl Liosta Feithimh OP speisialtachta 
ar PAS, ag baint úsáide as an gcód fhátha cuí. Ba chóir an t-othar a chur ar an liosta feithimh do shainearraí 
atreoraithe ansin, agus an t-am tosaithe a bhí ag an othar ar an liosta feithimh OP fágtha an lá a fuarthas an litir 
atreoraithe agus an dáta a stampáil ag an ospidéal. Ba cheart an cinneadh atreorú a chur in iúl i scríbhinn don 
atreoraí, don DG agus don othar nó dá gcaomhnóir.

Nóta: Sa chás go bhfuil atreoruithe á dtrasnú ag sainchomhairleoir thar ceann grúpa comhghleacaithe ní mheastar 
gur atreorú é an leithdháileadh chuig comhairleoir eile laistigh den speisialtacht chéanna.
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c) Déantar athbhreithniú ar atreorú agus meastar go bhfuil sé níos oiriúnaí le go 
bhfeicfeadh lia comhairleach eile nó speisialtóir eile laistigh den Ghrúpa Ospidéil 
é.

Ní mór atreoruithe a shainaithnítear lena n-atreorú chuig sainchomhairleoir nó chuig speisialtacht eile laistigh den 
ospidéal a chur ar ais chuig an riarthóir nó oifig ábhartha a luaithe is féidir. Ní mór atreoruithe a shainaithnítear mar 
atreoruithe níos oiriúnaí le feiceáil ag clinic seachadta HSCP nó CNS faoi rialachas an chomhairleora (faoi stiúir an 
chomhairleora/AHP seachadta) laistigh den speisialtacht/seirbhís chéanna a chur ar ais chuig an riarthóir nó oifig 
ábhartha a luaithe is féidir. 

Nuair is féidir le PAS an ospidéil a thaifeadadh go ndéantar an tarchur a atreorú chuig ospidéal eile laistigh den 
ospidéal ba chóir é a chur i ngníomh agus a thaifeadadh ar PAS.

Sa chás nach féidir le PAS an ospidéil a thaifeadadh go ndéantar an atreorú a atreorú chuig ospidéal eile 
laistigh den ospidéal ba chóir an t-othar a bhaint den bhun-mhodúl Liosta Feithimh OP speisialtachta ar PAS, ag 
baint úsáide as an gcód fhátha cuí. 

Ba chóir an t-othar a chur ar an liosta feithimh atreoraithe agus níor cheart don ospidéal glactha dáta tosaithe nua a 
thabhairt dó. Fanann am tosaithe an othair ar an liosta feithimh OP an lá a fuarthas an litir atreoraithe agus an dáta a 
stampáil an t-ospidéal uirthi. 

Ba cheart an cinneadh atreorú a chur in iúl i scríbhinn don atreoraí, don DG agus don othar nó dá gcaomhnóir.

31 (d) Aithnítear go bhfuil atreorú oiriúnach do rochtain dhíreach ar chúram Othar 
Cónaitheach nó ar Chúram Lae, agus mar sin ní bhíonn gá le comhairliúchán othar 
seachtrach a thuilleadh. 

Ní mór atreoruithe a shainaithnítear a bheith oiriúnach do rochtain dhíreach ar sheirbhísí Othar Cónaitheach, Chás 
Lae (IPDC) nó Ionscópachta a bhaint den mhodúl liosta feithimh OP ar PAS agus trácht a chur isteach sna nótaí 
chun ‘Rochtain Dhíreach’ a chur in iúl. Ní mór an atreorú a sheoladh chuig riarthóir agus/nó oifig ábhartha an IPDC. 

Cuirtear an atreorú le liosta feithimh ábhartha an IPDC ansin ag teacht le Prótacal Bainistíochta Liostaí Feithimh an 
IDPP Náisiúnta reatha, i.e. faoin gcatagóir ábhartha: Othair chónaithe; Cás Lae; nó Gaistreintreach (GI). Is é an dáta 
a ndearna an cliniceoir athbhreithniú ar an atreorú agus a measadh a bheith oiriúnach lena atreorú chuig rochtain 
dhíreach ná dáta tosaigh an othair ar an liosta feithimh d’othair chónaithe nó do chásanna lae. Ba cheart an t-othar 
a chur ar an liosta feithimh IPDC nó GI laistigh de 24 uair an chloig tar éis é a fháil chun a chinntiú go ndéantar rianú 
agus rianú leanúnach ar gach tarchur a fhaightear.

6.4 | Atreorú Diúltaithe 

Mar Thoradh Tosaíochta Cliniciúil, féadfaidh an cliniceoir atreoruithe a dhiúltú freisin ar roinnt cúiseanna.
n  Atreorú míchuí 
  •  Seirbhís/speisialtacht/nós imeachta nach bhfuil seachadta ag an ospidéal
n  Faisnéis chliniciúil neamhleor chun tosaíocht chliniciúil iomchuí a chumasú

Nuair a dhiúltaítear atreorú, ba cheart go mbeadh: 
n  bainte den mhodúl liosta feithimh OP in PAS ag baint úsáide as an Toradh Tosaíochta  
   Cliniciúil cuí ‘Diúltaithe’
n  ar ais chuig an tarchuradóir (SOR) laistigh de sheacht (7) lá oibre
n  curtha in iúl i scríbhinn don SOR agus/nó don DG agus don othar nó dá gcaomhnóir 
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6.5  | Infheictheacht Atreoraithe a Choinneáil tríd an bPróiseas Tosaíochta Cliniciúil

Ní mór do gach ospidéal agus/nó grúpa ospidéil infheictheacht na n-atreoruithe a choinneáil ar feadh an phróisis 
tosaíochta cliniciúla (triáise) agus leanúint ar aghaidh ar atreorú ar bith nach ndéantar próiseáil air agus nach gcuirtear 
ar ais laistigh den aga slánúcháin cúig (5) lá oibre.

Ba cheart monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas tosaíochta cliniciúil trí (3) phríomhdháta a chaithfear a 
thaifeadadh go cruinn ar an litir atreoraithe agus ar an gcóras PAS áitiúil.

n  An dáta a seoladh atreorú le haghaidh tosaíochta cliniciúla (triáise)
   An dáta a sheolann riarthóir/oifig othar seachtrach an litir atreoraithe chuig sainchomhairleoir, cliniceoir nó  
   speisialtóir roinn le haghaidh athbhreithnithe. 

n  An dáta a sannadh toradh tosaíochta cliniciúil
   An dáta a athbhreithníonn an cliniceoir an atreorú agus an sannann sé toradh tosaíochta cliniciúil.

n  An dáta a seoladh atreorú le haghaidh tosaíochta cliniciúla (triáise)
   An dáta a chuireann an cliniceoir an atreorú ar ais chuig an riarthóir nó oifig ábhartha.

Conas is féidir liom atreorú a seoladh le haghaidh tosaíochta cliniciúla a rianú?
Ní mór próiseas rianaithe a chur i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar: 

1.  críochnú an phróisis tosaíochta cliniciúla 
2.  An dáta a sannadh toradh tosaíochta cliniciúil
3.  An atreorú a chur ar ais chuig an riarthóir nó chuig an oifig ábhartha laistigh de chúig (5) lá oibre. 

Is dhá uirlis mhonatóireachta iad tuarascálacha a ghintear ón gcóras PAS agus tuarascálacha liostaí feithimh 
seachtainiúla an NTPF ar féidir a úsáid chun a aithint ar cuireadh litir atreoraithe ar ais ó thosaíocht chliniciúil. Ba 
cheart atreorú a sháraíonn an slánúcháin de chúig (5) lá oibre a leanúint láithreach.

6.6 | Cumarsáid

Tá sé tábhachtach cumarsáid mhaith a choinneáil le hothair nó lena gcaomhnóirí, le SORs agus le Dochtúirí 
Teaghlaigh ar feadh an phróisis bhainistíochta atreoraithe. Ní mór cumarsáid leis an GP/SOR a choinneáil i dtaifead 
cúram sláinte an othair. 

Sonraítear i dTáblaí 5a agus 5b thíos:
n   An t-eolas ba chóir a chur in iúl
n   An chéim sa phróiseas ar chóir é a chur in iúl 
n   Cé dó ar cheart é a chur in iúl

Ó am go chéile féadfaidh othar nó a gcaomhnóir a iarraidh nach ndéanfadh an t-ospidéal cumarsáid ach leis an 
atreoraí (SOR), ní leis an DG. Ní chuirfear DGí ar an eolas faoi atreoruithe a rinne SORí eile thar ceann a n-othar ach 
amháin nuair a thoiligh an t-othar. Ní mór an t-iarratas seo a dhoiciméadú ar PAS an ospidéil agus ní mór cumarsáid 
a eisiúint de réir an iarratais. 

Coinnigh cumarsáid mhaith

cuir othair nó a gcaomhnóirí agus SOR/DG san áireamh 

Déan gach iarratas a dhoiciméadú
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Tábla 5a: Cumarsáid sa Phróiseas Bainistíochta Atreoraithe – r-atreorú

eolas le cur in iúl
Faigheann 
Othar nó 

Caomhnóir?

Faigheann 
an atreorú 

(SOR)?

Faigheann 
DG?

Admháil fála an achomhairc Tá Tá Tá

Atreorú Glactha agus socrúchán an othair ar an liosta feithimh OP, lena n-áirítear an Chatagóir 
Tosaíochta Cliniciúil sannta Tá Tá Tá

Fógra go bhfuil an tarchur Atreoraithe go Seachtrach/Bainte Tá Tá Tá

Fógra go bhfuil atreorú Diúltaithe/ Bainte Tá Tá Tá

Litir Cheapacháin lena n-áirítear:

   n   Conas coinne a dhearbhú, a athsceidealú nó a chealú

   n   Iarmhairtí cealú othair

   n   Iarmhairtí mainneachtain freastal ar an gceapachán

   n   Sonraí teagmhála ospidéil

Tá Tá Tá

Litir chliniciúil ina sonraítear toradh an chomhairliúcháin agus an plean cóireála Tá Tá Tá

Ní chuirfear DGí ar an eolas faoi atreoruithe a rinne SORí eile thar ceann a n-othar ach amháin 
nuair a thoiligh an t-othar. Níl Níl Tá

Tábla 5b: Cumarsáid sa Phróiseas Bainistíochta Atreoraithe – Atreorú Páipéir

eolas le cur in iúl
Faigheann 
Othar nó 

Caomhnóir?

Faigheann 
an atreorú 

(SOR)?

Faigheann 
DG?

Admháil fála an achomhairc Tá Níl Níl

Atreorú Glactha agus socrúchán an othair ar an liosta feithimh OP, lena n-áirítear an Chatagóir 
Tosaíochta Cliniciúil sannta Tá Tá Tá

Fógra go bhfuil an tarchur Atreoraithe go Seachtrach/Bainte Tá Tá Tá

Fógra go bhfuil atreorú Diúltaithe/ Bainte Tá Tá Tá

Litir Cheapacháin lena n-áirítear:

   n   Conas coinne a dhearbhú, a athsceidealú nó a chealú

   n   Iarmhairtí cealú othair

   n   Iarmhairtí mainneachtain freastal ar an gceapachán

   n   Sonraí teagmhála ospidéil

Tá Níl Níl

Litir chliniciúil ina sonraítear toradh an chomhairliúcháin agus an plean cóireála Tá Tá Tá

Ní chuirfear DGí ar an eolas faoi atreoruithe a rinne SORí eile thar ceann a n-othar ach amháin 
nuair a thoiligh an t-othar. Níl Níl Tá
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Seolta le haghaidh tosaíochta cliniciúla

An dáta a sannadh toradh tosaíochta 
cliniciúil

Atreorú Atreoraithe Atreorú Diúltaithe

‘An dáta a seoladh atreorú le haghaidh tosaíochta 
cliniciúla’ taifeadta ar atreorú agus PAS

Glacadh agus sannadh 
Catagóir Tosaíochta 

Cliniciúil (CPC)

Atreorú atreorú chuig 
lia comhairleach, 

speisialtóireacht nó 
ospidéal cuí

Bainte de liosta feithimh OP 

Ar ais chuig an riarthóir/oifig ábhartha

‘Dáta ar ais ón tosaíocht chliniciúil a 
taifeadadh ar atreorú agus PAS

‘An dáta a sannadh toradh tosaíochta 
cliniciúil agus bealach sannta' 
taifeadta ar atreorú agus PAS

Coinní a sceidealú ar aon dul 
le CPC agus CRT

Cinntigh bunaidh 
‘Dáta a Fuarthas Atreorú’

 a choinneáil

Ar ais chuig an SOR 

Aistriú curtha in iúl do SOR, 
GP agus Othar/caomhnóir

Léarscáil an Phróisis Tosaíocht Chliniciúil (Triáis)

Tosú Clog don Atreorú Faighte agus Toradh Tosaíochta Cliniciúil - Othar neamh-phráinneach 
ag fanacht le dáta coinne

Atreorú 
Dáta Dáta a 

Fuarthas 
Atreorú

An dáta ar 
sannadh toradh 

tosaíochta 
cliniciúil agus

 cosán
(Dáta Triáis)

Dáta seolta le 
haghaidh Cliniciúil 

Tosaíocht
(Triáis)

Dáta Filleadh
 ó Thosaíocht 

Chliniciúil
(Triáis)

Cliniciúil 
Toradh 

Tosaíochta

Neamh-
phráinneach

Othar ag feitheamh
Ceapachán

dáta

Clog ama fhanachta a thosú

FAN FAN FANFANFANFAN
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7 |  Sceidealú agus  
  Bainistíocht de  
  Liostaí Feithimh Iomlána  
  d’Othair Seachtracha

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

7.1 Coinní Othar Seachtrach a Sceidealú

7.1.1 Sceidealú i líne leis an gCatagóir Tosaíochta Cliniciúla

7.1.2 Coinní phráinneacha

7.1.3 Coinní leath-phráinneacha

7.1.4 Coinní Neamh-phráinneacha

7.1.5 Coinní ar Ghearrfhógra

7.1.6 Sceidealú i gcomhréir leis an treoir chliniciúil is déanaí maidir le COVID

7.2 Níor Fhreastal Othar (DNA) 

7.3 Cealú Othair (CNA)

7.4 Coinne Othair Seachtrach a Chealú agus a Athsceidealú

7.5 Teagmháil a dhéanamh le hothair a sainaithníodh mar Phráinn agus/nó  
 nó Riachtanais Sóisialta a DNA nó FÉIDIR LIOM

7.6 Cealú Ospidéil (HCAN)
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ír 
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7  |  Sceidealú agus Bainistíocht na  
  Liostaí Feithimh Iomlána  
  d’Othair Seachtracha
7.1 | Coinní Othar Seachtrach a Sceidealú 
.

A luaithe a bheidh atreorú othar athbhreithnithe agus glactha ag cliniceoir nó 
speisialtacht, agus go bhfuil ‘Catagóir Tosaíochta Cliniciúil’ sannta dó (féach Tábla 
4), ba cheart go mbeadh an t-othar sceidealta le freastal ar choinne fíorúil aghaidh 
le duine nó othar seachtrach ar aon dul lena CPC. (Cliceáil anseo le do thoil chun 
féachaint ar threoir an Chlinic Fíorúil).

Tá feidhm ag na rialacha céanna maidir le sceidealú agus bainistiú liostaí feithimh 
maidir le hothair a fhreastalaíonn ar choinní fíorúla d’othair sheachtracha nó duine le 
duine. 

7.1.1 | Sceidealú i líne leis an gCatagóir Tosaíochta Cliniciúla

Ba cheart coinní othair sheachtracha a sceidealú ag féachaint don CPC sannta agus don Fhráma ama a Mholtar go 
Cliniciúil (CRT) (féach Tábla 4) nó laistigh d’amlíne níos giorra i gcás ina bhfuil a leithéid aontaithe go náisiúnta mar 
chuid de chonair chúraim, m.s. 2 sheachtain le haghaidh bealaí ailse éagsúla. 

I gcás nach bhfuil frámaí ama comhaontaithe áitiúla i bhfeidhm, ba chóir othair a leithdháiltear an CPC céanna a 
sceidealú in ord croineolaíoch ón dáta atreoraithe is sine go dtí an dáta is nuaí. 

7.1.2 | Coinní phráinneacha 

Má shanntar Catagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC) de ‘phráinneach’ d’atreorú, ba cheart an t-othar a chur in 
áirithe maidir leis na frámaí ama arna gcomhaontú go háitiúil le cliniceoirí, atá leagtha amach sna conairí cúraim 
sceidealaithe ábhartha nó laistigh den CRT de ≤28 lá ón dáta a fhaightear an t-atreorú. Mura bhfuil acmhainn ar fáil 
laistigh de 28 lá ní mór é a chur in iúl don chliniceoir láithreach agus ní mór dáta a shocrú.

Mar gheall ar nádúr gearr-fhógra na coinní práinneacha a sceidealú ba cheart, nuair 
is féidir, teagmháil a dhéanamh le hothair ar an nguthán chun dáta oiriúnach coinne a 
shocrú Agus coinní práinneacha á sceidealú b’fhéidir nach mbeifear in ann fógra dhá 
(2) sheachtain a thabhairt, beidh feidhm ag rialacha gearr-fhógra, féach Roinn 7.1.6. 

Go ginearálta, ar fud gach CPC, ba cheart dul i dteagmháil le hothair a luaithe is 
féidir agus ba cheart prótacal chun teagmháil a dhéanamh le hothair phráinneacha a 
chomhaontú go háitiúil.

Ní mór gach coinne OP a sceidealú trí mhodúl liosta feithimh an CO ar PAS agus, 
nuair is féidir, ní mór litir choinne a sheoladh chuig an othar nó chuig a gcaomhnóir. 
D’fhéadfadh sé tarlú go bhfaigheann othar glaoch le haghaidh coinne práinne agus go 
bhfreastalaíonn sé ar an gcoinne sin sula mbeadh a litir choinne faighte aige/aici.

Sceidealú Ceapachán 

Coinní phráinneacha

https://www.hse.ie/eng/about/who/acute-hospitals-division/outpatient-services-performance-improvement-programme/procedure-for-the-management-of-virtual-outpatient-clinics.pdf
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7.1.3 | Coinní leath-phráinneacha           
   
Má shanntar Catagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC) de ‘phráinneach’ d’atreorú, ba cheart an t-othar a chur in 
áirithe maidir leis na frámaí ama arna gcomhaontú go háitiúil le cliniceoirí, atá leagtha amach sna conairí cúraim 
sceidealaithe ábhartha nó laistigh den CRT de ≤13 lá ón dáta a fhaightear an t-atreorú.

I gcás nach bhfuil frámaí ama comhaontaithe áitiúla i bhfeidhm, ba chóir othair a leithdháiltear an CPC céanna a 
sceidealú in ord croineolaíoch ón dáta atreoraithe is sine go dtí an dáta is nuaí. Mura bhfuil acmhainn ar fáil laistigh de 
13 lá ní mór é a chur in iúl don chliniceoir láithreach agus ní mór dáta a shocrú.
 
Chun a chinntiú go bhfaigheann othair tairiscint réasúnach ar choinne OP ba chóir fógra dhá (2) sheachtain ar a 
laghad a thabhairt dóibh faoina gcoinní agus níor cheart dáta a gcoinní a sceidealú níos mó ná sé (6) seachtaine 
amach anseo. 

Ní mór gach coinne OT a sceidealú trí mhodúl liosta feithimh an CO ar PAS agus ní mór litir choinne a sheoladh chuig 
an othar. 

7.1.4 | Coinní Neamh-phráinneacha 
           

Má shanntar Catagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC) de ‘phráinneach’ d’atreorú, ba cheart an t-othar a chur in 
áirithe maidir leis na frámaí ama arna gcomhaontú go háitiúil le cliniceoirí, atá leagtha amach sna conairí cúraim 
sceidealaithe ábhartha nó laistigh den CRT de ≤26 lá ón dáta a fhaightear an t-atreorú.

I gcás nach bhfuil frámaí ama comhaontaithe áitiúla i bhfeidhm, ba chóir othair a leithdháiltear an CPC céanna a 
sceidealú in ord croineolaíoch ón dáta atreoraithe is sine go dtí an dáta is nuaí. Mura bhfuil acmhainn ar fáil laistigh de 
26 lá ní mór é a chur in iúl don chliniceoir láithreach agus ní mór dáta a shocrú.

Chun a chinntiú go bhfaigheann othair tairiscint réasúnach ar choinne OP ba chóir fógra dhá (2) sheachtain ar a 
laghad a thabhairt dóibh faoina gcoinní agus níor cheart dáta a gcoinní a sceidealú níos mó ná sé (6) seachtaine 
amach anseo. 

Ní mór gach coinne OT a sceidealú trí mhodúl liosta feithimh an CO ar PAS agus ní mór litir choinne a sheoladh chuig 
an othar. 

7.1.5 | Coinní ar Ghearr-fhógra        
   

Is coinní iad coinní ar ghearr-fhógra d’othair sheachtracha a thairgtear d’othair a bhfuil fógra níos lú ná dhá (2) 
sheachtain acu. Ba cheart coinní ar fhógra gearr a thairiscint d’othair ar an liosta feithimh bunaithe ar a CPC agus ar 
an bhfráma ama gaolmhar molta go cliniciúil (féach Tábla 4).

n   Ní dhéanfar othair nó caomhnóirí a dhiúltaíonn coinne gearr-fhógra a athshocrú ar an leibhéal náisiúnta murar 
tugadh fógra réasúnach, i.e. fógra dhá (2) sheachtain ar a laghad.  

n   Ní dhéanfar othair nó caomhnóirí a dhiúltaíonn coinne gearr-fhógra a athshocrú ar an leibhéal náisiúnta murar 
tugadh fógra réasúnach, m.s. fógra dhá (2) sheachtain ar a laghad.
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7.1.6 |  Sceidealú i gcomhréir leis an treoir chliniciúil is déanaí maidir le COVID 
   

Ní mór cloí leis an treoir sceidealaithe maidir le COVID. Féach ar an treoir is déanaí maidir le coinní OP a sceidealú le 
linn COVID i Mír 11 le do thoil.

7.2 |  Níor Fhreastal Othar (DNA) 

Sa chás go n-eisítear coinne d’othar agus go dteipeann air freastal air, rangaítear é mar ‘Níor Fhreastail’ (DNA). 

Chun bainistiú gníomhach DNA a éascú, othair a  shainaithnítear ar a dtaifead mar othair phráinneacha agus/
nó ardriachtanais cliniciúla agus/nó sóisialta a bhfuil coinne acu le DNA, ní mór taifead an othair a thabhairt ar 
aird an cliniceora lena athbhreithniú féachaint an bhfuil sé oiriúnach. chun an t-othar a bhaint den liosta feithimh OP, 
nó ar cheart coinne eile a eisiúint.

Ní mór othair nach bhfuil sainaitheanta ar a dtaifead mar riachtanais práinneacha agus/nó arda cliniciúla 
agus/nó sóisialta a bhaint den mhodúl Liosta Feithimh OP ar PAS, agus litir aistrithe a eisiúint chuig an othar nó 
chuig a gcaomhnóir, chuig an gcliniceoir, SOR agus/nó GP. i gcomhréir leis an bPróiseas Bainte agus Athchóirithe 
sábháilte i gCuid 10. 

Faoin bpróiseas aistrithe agus aischuir ní mór an t-othar nó a gcaomhnóir, an cliniceoir, SOR agus/nó DG a chur ar 
an eolas faoin aistriú. Más rud é go n-iarrann SOR, DG othar nó a gcaomhnóir é a chur ar ais ar an liosta feithimh OP 
ní mór é seo a bhainistiú de réir Mír 10.4. 

Bainistíocht DNA Riarthóra
n   Ag deireadh chlinic na n-othar seachtrach, sainaithin othair nár fhreastail (DNA) agus sainaithnítear  
    iad ar a dtaifead mar riachtanais práinneacha agus/nó ard-riachtanais chliniciúla/shóisialta
n   Nótaí ábhartha atá ar fáil a sholáthar don chliniceoir lena n-áirítear atreorú agus/nó HCR othair
n   Bailigh torthaí DNA arna sannadh ag an gcliniceoir
n   Taifead an toradh DNA ar “DNA othair” PAS .
n   Cumarsáid chuí a eisiúint chuig an gcliniceoir, SOR, DG, othar nó a gcaomhnóir 

Nóta: Sa chás go dtugann an cliniceoir le fios gur chóir coinne eile a eisiúint don othar athshocraítear a chlog ama 
feithimh ar an leibhéal náisiúnta ó dháta DNA an othair. Ba cheart go bhfanfadh dáta ADNA an othair daonra don 
eipeasóid iomlán othair agus go n-athrófaí é ach amháin má theipeann ar an othar freastal ar choinne eile (DNA). 

Níor cheart dáta faighte atreoraithe an othair choíche a athrú ag leibhéal an ospidéil.

Fan Am Clog Stop/Atosaigh le haghaidh DNA Othar & Athsceidealú
(Athshocrú Clog ag an Leibhéal Náisiúnta)

Atreorú 
Dáta

Dáta a 
Fuarthas 
Atreorú

An dáta a sannadh 
toradh tosaíochta 

cliniciúil

Dáta seolta 
le haghaidh 

Cliniciúil 
Tosaíocht

(Triáis)

Dáta Filleadh
 ó Thosaíocht 

Chliniciúil
(Triáis)

Cliniciúil 
Catagóir 

Tosaíochta
(CPC)

Ceapachán
Dáta a Eisíodh

bunaithe ar CPC
Fógra réasúnta  

tugtha

Ceapachán DNA 
Othair

(Dáta DNA)

DNA  
Athbhreithnithe 

ag Cliniceoir, coinne 
nua a dhéanamh 

eisithe

Clog ama fhanachta a thosú Clog ama fhanachta a thosú
FAN FAN FANFAN FANFANFANFAN
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Sceideal OP Dáta Ceapacháin

ar a dtaifead mar riachtanais práinneacha agus/nó 
ard-riachtanais cliniciúla/sóisialta

Níor Fhreastal Othar (DNA)

Bain othar as modúl liosta feithimh PAS  
(an lá céanna) 

Bainte de liosta feithimh

Aistriú curtha in iúl do SOR, DG agus Othar/
caomhnóir

Cóipeáil an comhfhreagras maidir le Baint chuig 
taifead cúram sláinte na n-othar

Léarscáil an Phróisis DNA Othar – Othar Nach Sainaithnítear mar Phráinneach agus/nó 
Riachtanais arda Cliniciúla agus/nó Sóisialta 

Liostaí Feithimh OP

PAS
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Sceideal OP Dáta Ceapacháin

Níor Fhreastal Othar (DNA)

ar a dtaifead mar riachtanais práinneacha 
agus/nó ard-riachtanais cliniciúla/sóisialta

Nótaí ábhartha a sholáthar do Chliniceoir 
chun athbhreithniú cliniciúil a éascú

Aitheanta mar rud oiriúnach lena bhaint de 
Liosta Feithimh OPBain de Liosta 

Feithimh OP 
de réir Mír 10

Breis coinne a eisiúint de réir 
athbhreithniú cliniciúil ar DNA

Déan teagmháil leis an othar láithreach 
chun coinne eile a aontú

Dáta Ceapacháin Práinne eile 
a chomhaontú

Déan teagmháil le SOR agus/
nó DG chun aontú conas dul 

chun cinn a dhéanamh

Ceapachán nua a eisiúint

SOR agus/nó GP agus Othar/nó 
caomhnóir a chur ar an eolas faoi 

choinne nua

Cuir an cliniceoir ar an eolas faoi mheath an othair

Oiriúnach do Bhaint

Cuir an bhaint in iúl do SOR, 
DG agus Othar/caomhnóir

Cóipeáil Comhfhreagrais a Baint go 
taifead cúram sláinte othair

Léarscáil an Phróisis ar a dtaifead mar riachtanais práinneacha agus/nó ard-riachtanais 
cliniciúla/sóisialta

NÍ FÉIDIR TEAGMHÁIL A DHÉANAMHTEAGMHÁIL DÉANTA

Tá

Tá

Níl

Níl

Níl

Tá



Leathanach 35 |  Ar ais go dtí an Clár ábhair

Prótacal i leith Bainistíochta ar Liostaí Feithimh d’Othair Sheachtracha (OP) 2022

7.3 | Cealú Othair (CNA) 

Má chealaíonn othar nó a gcaomhnóir an chéad choinne mar othair sheachtracha mar ‘ní féidir leo freastal’ 
(CNA), agus mura n-iarrann siad coinne eile déantar é a rangú mar CNA. 

Chun tacú le bainistiú gníomhach ar chealuithe othar, othair atá sainaitheanta ar a dtaifead mar othair 
phráinneacha, agus/nó ard-riachtanas cliniciúil, agus/nó sóisialta a chuireann coinne ar ceal 
agus nach n-iarrann coinne eile, ba cheart taifead an othair a sheoladh chuig an gcliniceoir le haghaidh 
léirmheas.

Ní mór othair nach bhfuil sainaitheanta ar a dtaifead mar riachtanais práinneacha agus/nó arda 
cliniciúla agus/nó sóisialta a bhaint den mhodúl Liosta Feithimh OP ar PAS, agus litir aistrithe a eisiúint 
chuig an othar nó chuig a gcaomhnóir, chuig an gcliniceoir, SOR agus/nó DG i gcomhréir leis an bPróiseas 
Bainte agus Athchóirithe sábháilte i gCuid 10. 

Más rud é go n-iarrann SOR, DG othar nó a gcaomhnóir é a chur ar ais ar an liosta feithimh OP ní mór é 
seo a bhainistiú de réir Mír 10.4. 

Ní mór an cealú a thaifeadadh ar mhodúl liosta feithimh an CO de PAS an ospidéil mar “Othar CNA”. 
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Sceideal Ceapachán OP

Cealaíonn Othar Ceapachán Cláraithe OP

Ní iarrann othar coinne nua

Aitheanta mar riachtanais phráinneacha 
agus/nó ard-riachtanais cliniciúla  

agus/nó sóisialta

Cúis Cealaithe Taifead ar an gCóras 
(laistigh de 24 uair an chloig)

Cúis Cealaithe Taifead ar an gCóras 
(laistigh de 24 uair an chloig)

Ba chóir Taifead Atreoraithe/Cúram 
Sláinte a eisiúint chuig cliniceoir le 

haghaidh athbhreithnithe

Aitheanta mar is cuí do BhaintBain Othar de Liosta Feithimh OP

Tairiscint Dara Dáta Ceapacháin OP 
bunaithe ar Chatagóir Tosaíochta 

Cliniciúil sannta & CRT

Fógra a thabhairt don Chliniceoir, DG, 
SOR agus Othar faoin bhaint laistigh 

de dhá (2) lá oibre

Coinne nua Othair a chur in iúl don 
Othar agus don DG

Cóipeáil an comhfhreagras chuig 
PAS áitiúil agus/nó Taifead Cúraim 

Sláinte na n-othar

Cóipeáil na comhfhreagrachta chuig 
PAS áitiúil agus/nó Taifead Cúraim 

Sláinte na n-othar

Léarscáil an Phróisis Próiseas Cealaithe OP Othair

Tá

Níl

Níl Tá
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7.4  | Coinne Othair Seachtrach a Chealú agus a Athsceidealú 

Má chuireann othar nó a gcaomhnóir ar ceal agus go n-iarrann sé coinne OP a athsceidealú, ba cheart iad a 
thaifeadadh ar PAS mar CNA agus an dara coinne a thairiscint maidir lena Catagóir Tosaíochta Cliniciúil (CPC).

Ba cheart dáta coinne nua a thabhairt láithreach d’othair a dtugtar tosaíocht chliniciúil dóibh mar ‘phráinneach’. 

Chun coinne a athsceidealú:
n   an chéad choinne a chur ar ceal ón modúl liosta feithimh OP ar PAS, ag baint úsáide as an gcód  
    fáthanna ábhartha
n   ceapachán nua a athsceidealú maidir lena Chatagóir Tosaíochta Cliniciúil agus CRT
n   a chinntiú go bhfuil coinne athsceidealaithe ceangailte leis an mbunchoinne OP a cealaíodh ar PAS
n   an litir choinne nua a eisiúint chuig an othar maidir leis an ngearr-fhógra alt 7.1.6.

Ba chóir othar nó a gcaomhnóir a chealaíonn coinne agus a iarrann coinne a athsceidealú ar dhá (2) ócáid   nó 
níos mó a chur faoi bhráid an chliniceora a chinnfidh ar cheart coinne breise a thairiscint dóibh nó ar cheart iad a 
scaoileadh amach ar ais chuig an atreorú.  

Má tá othar le scaoileadh ar ais go dtí an atreorú ba chóir é a bhaint den mhodúl liosta feithimh OP ar PAS agus ní 
mór litir bhaint a eisiúint de réir an phróisis aistrithe i Mír 10.

Tabhair faoi deara, i gcás ina bhfuil othar tar éis dáta coinne a chealú agus tar éis iarraidh air dáta coinne a 
athsceidealú, go ndéantar a chlog ama feithimh a athshocrú ar an leibhéal náisiúnta ó dháta cealaithe an othair. Ba 
cheart go bhfanfadh dáta cealaithe an othair lán le haghaidh na heachtra iomlán othair agus ní cheart é a athchur 
ach amháin má chuireann an t-othar coinne eile ar ceal. 

Níor cheart dáta faighte atreoraithe an othair choíche a athrú ag leibhéal an ospidéil. 

Fan Am Clog Stop/Atosaigh le haghaidh cealú Othair & Athsceidealú 
(Athshocrú Clog ag an Leibhéal Náisiúnta)

Atreorú 
Dáta

Dáta a 
Fuarthas 
Atreorú

An dáta a 
sannadh toradh 

tosaíochta 
cliniciúil

Dáta seolta 
le haghaidh 

Cliniciúil 
Tosaíocht

(Triáis)

Dáta Filleadh
 ó Thosaíocht 

Chliniciúil
(Triáis)

Cliniciúil 
Catagóir 

Tosaíochta
(CPC)

Ceapachán
Dáta a Eisíodh

bunaithe ar CPC

Othar 
cealaíonn & 

Athsceidealaíonn 
coinne 

(Dáta ar ceal)

Othar 
ag feitheamh

Clog ama fhanachta a thosú Clog ama fhanachta a thosú
FAN FAN FANFAN FANFANFANFAN
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Sceideal Ceapachán OP

Cealaíonn Othar Ceapachán Cláraithe OP

Iarrann othar coinne nua

Cealaigh coinne bhunaidh ar PAS

Cúis Cealaithe ar Thaifead ar an gCóras  
(laistigh de 24 uair an chloig) 
Laistigh de 24 uair an chloig

ceapachán nua a athsceidealú maidir lena 
Chatagóir Tosaíochta Cliniciúil agus CRT

Coinne nua Othair a chur in iúl don Othar agus don 
DG laistigh de 5 lá oibre

Cóipeáil an comhfhreagras chuig PAS áitiúil agus/
nó Taifead Cúraim Sláinte na n-othar

Léarscáil an Phróisis Cealú Othair agus Athsceidealú
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7.5  | Teagmháil a dhéanamh le hothair a sainaithníodh mar Phráinn agus/agus/nó  
  Ardchliniciúil agus/nó Riachtanais Sóisialta a DNA nó CNA 

Ní mór gach iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil le hothair atá sainaitheanta mar phráinneach agus/nó ard-
riachtanas cliniciúil agus/nó sóisialta a dteipeann orthu freastal ar choinne. Má theipeann ar othar freastal ar nó má 
chealaítear coinne sceidealta, ní mór don riarthóir iarracht a dhéanamh láithreach teagmháil a dhéanamh leo ar an 
teileafón nó trí litir chun a stádas a fháil amach agus coinne eile a shocrú. 

Murar féidir teagmháil a dhéanamh le hothar atá sainaitheanta mar phráinneach agus/nó ard-riachtanas 
cliniciúil agus/nó sóisialta nó lena gcaomhnóir laistigh de dhá (2) lá oibre, ní mór stádas DNA nó CNA an 
othair a chur in iúl don atreoraí láithreach agus nach féidir dul i dteagmháil leo. 

7.6  | Cealú Ospidéil (HCAN)

Uaireanta is féidir go mbeidh ar ospidéal clinic a chur ar ceal, a athsceidealú nó a laghdú ar ghearr-fhógra.  
D’fhéadfadh sé seo tarlú de bharr imthosca gan choinne mar éigeandáil náisiúnta, aimsir foircneach, gníomhaíocht 
thionsclaíoch, srianta acmhainní nó socruithe saoire. 

Sa chás seo, ní mór gach iarracht a dhéanamh na hothair lena mbaineann nó a gcaomhnóirí a thabhairt cothrom le 
dáta ar an nguthán agus an coinne a athsceidealú. 
 
De réir ‘Bainistíocht Seirbhísí Othar Seachtrach 2.1, OSPIP 2014’ tar éis Cealú Ospidéil

n   Ní mór othair práinneacha a athsceidealú agus a fheiceáil laistigh de sheachtain amháin (1). 

n   Othair leathphráinneacha agus neamhphráinneacha, a eisítear leis an gcéad sliotán coinní eile atá ar fáil 
bunaithe ar a gcatagóir tosaíochta cliniciúil agus CRT 

n   I gcomhréir leis an gcleachtas is fearr, ba cheart othair leathphráinneacha agus neamhphráinneacha, nuair is 
féidir, a athsceidealú agus a fheiceáil laistigh de thrí (3) seachtain.

n   Mura bhfuil aon acmhainn ar fáil laistigh de na tréimhsí ama seo, ní mór an cliniceoir a chur ar an eolas, agus 
an chéad choinne eile a bheidh ar fáil a leithdháileadh mura dtugtar a mhalairt treoir. 

n   Ba chóir fógra scríofa faoin gcealú agus dáta an choinní nua a sheoladh chuig an othar laistigh de 24 uair

n   Ba cheart an cealú a thaifeadadh ar mhodúl liosta feithimh OP de PAS an ospidéil mar “Ospidéal CAN”

n   Ní thabhaítear athshocrú cloig ama feithimh de bharr cealuithe ospidéil

n   Ní féidir dátaí a athrú nó a athrú agus ní mór dóibh fanacht mar a chéile ar PAS an ospidéil

Fan Am Clog Stop/Atosaigh le haghaidh cealú Othair & Athsceidealú
 (GAN Athshocrú Clog ag an Leibhéal Náisiúnta)

Atreorú 
Dáta

Dáta a 
Fuarthas 
Atreorú

An dáta a 
sannadh toradh 

tosaíochta 
cliniciúil

(Dáta Triáis)

Dáta seolta 
le haghaidh 

Cliniciúil 
Tosaíocht

(Triáis)

Dáta Filleadh
 ó Thosaíocht 

Chliniciúil
(Triáis)

Cliniciúil 
Catagóir 

Tosaíochta
(CPC)

Ceapachán
Dáta a Eisíodh

Bunaithe ar CPC

Ospidéal 
Cealaíonn & 

Athsceidealaíonn 
coinne 

(Osp. Dáta ar ceal)

Othar 
ag feitheamh

Clog ama fhanachta a thosú
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Cealaíonn Othar Ceapachán Cláraithe OP

Othar a bhfuil Riachtanais Ard-
hliniciúla agus/nó Sóisialta aige a 

bhaint de

Cealaigh coinne bhunaidh ar PAS

Cúis Cealaithe ar Thaifead ar an 
gCóras (laistigh de 24 uair an chloig)

Déan Teagmháil leis an Othar
(Fón nó Litir)

Cuir an Cealú & Réasún in iúl don 
Othar

Cuir Ceapachán OP Nua in áirithe 
laistigh de (1) seachtain

SOR agus/nó DG, agus Othar a chur 
ar an eolas

Cóipeáil an comhfhreagras chuig PAS 
áitiúil agus/nó Taifead Cúraim Sláinte 

na n-othar

SOR agus/nó DG, agus Othar a chur 
ar an eolas

Cóipeáil an comhfhreagras chuig PAS 
áitiúil agus/nó Taifead Cúraim Sláinte 

na n-othar

Othar Leathphráinneach/Neamh-
phráinneach

Cealaigh coinne bhunaidh ar PAS

Cúis Cealaithe ar Thaifead ar an 
gCóras (laistigh de 24 uair an chloig)

Déan Teagmháil leis an Othar
(Fón nó Litir)

Othair a chur ar an eolas faoi 
Cealú & Cúis 

*Ceapachán OP Nua a chur in áirithe 
ag teacht leis an gCatagóir Tosaíochta 

Cliniciúil agus CRT

Léarscáil an Phróisis Cealú Ospidéil OP

Othair leathphráinneacha agus neamhphráinneacha, a eisítear leis an gcéad sliotán coinní eile atá ar 
fáil bunaithe ar a gcatagóir tosaíochta cliniciúil agus CRT Nuair is féidir, de réir an chleachtais is fearr, 
ba cheart cealuithe ospidéil a chur in áirithe arís laistigh de thrí (3) seachtaine ó bhundháta na coinne le 
haghaidh Leathphráinneach / Neamhphráinneach. 
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8 |  Clár Bailíochtaithe

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

8.1 Clár Bailíochtaithe

8.2 Bailíochtú Othair Riaracháin

8.3 Bailíochtú Dáta

8.4 Bailíochtú Cliniciúil 

8.5 Baint tar éis Bailíochtaithe
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8  |   Clár Bailíochtaithe
8.1  | Clár Bailíochtaithe 
.

Is próiseas é bailíochtú ina ndéantar teagmháil le hothair ar liostaí feithimh chun a dheimhniú an bhfuil siad réidh, 
toilteanach agus ar fáil chun dul ar aghaidh le cúram ospidéil. Cuidíonn an próiseas seo freisin le hospidéil cruinneas 
na faisnéise liostaí feithimh a fheabhsú.

 
Úsáidtear trí chineál bhailíochtú

Riarachán 
Bailíochtú othair

Sonraí 
Bailíochtú

Cliniciúil 
Bailíochtú

8.2  | Bailíochtú Othair Riaracháin

Is tasc é bailíochtú riaracháin a dhéantar ar bhonn rialta chun a chinntiú go gcoimeádtar 
sonraí liostaí feithimh cruinn agus cothrom le dáta. 

Éascaíonn an NTPF an próiseas bailíochtaithe othar riaracháin d’ospidéil poiblí go 
náisiúnta. Cinntíonn sé seo go ndéantar othair a bhailíochtú ar bhealach caighdeánaithe, 
cothrom, éifeachtach agus cothrom. 

Eisítear litir bhailíochtaithe d’othair ag fiafraí an bhfuil rochtain fós ag teastáil uathu ar 
chúram ospidéil. Is féidir le hothair freagra a thabhairt ar litir bhailíochtaithe ar líne tríd 
an gcóras Othar Ar Líne Uathoibrithe Freagra (POLAR) ag www.waitinglist.ie nó tríd an 
bpost ag baint úsáide as an gclúdach saorphoist a chuirtear ar fáil. Mura bhfaightear 
freagra eisítear litir mheabhrúcháin don othar ina dhiaidh sin. Sa chás go dteipeann ar 
othar freagra a thabhairt don litir mheabhrúcháin féadfar é a bhaint den liosta feithimh 
féach Roinn 8.5 agus Cuid 10.

Déanann ospidéil, in éineacht leis an NTPF, cohóirt othar a shainaithint agus a 
chomhaontú lena mbailíochtú ar bhonn míosúil (cothabhála) nó débhliantúil. Bainistítear 
timthriallta bailíochtaithe ag baint úsáide as córas tuairiscithe uathoibrithe ar líne a 
chuireann ar chumas ospidéil freagraí bailíochtaithe othar a nuashonrú i bhfíor-am. 

Ag deireadh timthrialla bailíochtaithe eisítear Plean Gníomhaíochta don ospidéal nach 
mór a chomhlánú laistigh den spriocdháta atá leagtha síos.
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8.3. | Bailíochtú Dáta

Is tasc é bailíochtú riaracháin a dhéantar ar bhonn rialta chun a chinntiú go gcoimeádtar 
sonraí liostaí feithimh cruinn agus cothrom le dáta. Mar chuid den phróiseas seo, 
gineann agus athbhreithníonn riarthóir ospidéil tuairiscí liostaí feithimh NTPF agus PAS 
go seachtainiúil chun neamhréireachtaí nó aimhrialtachtaí sonraí a aithint. Ní mór aon 
neamhréireachtaí a aithníodh a leanúint suas agus a cheartú láithreach.

Ba cheart go ndíreodh cleachtaí bailíochtaithe sonraí ar na réimsí seo a leanas:
   n Dúblaigh 
   n Othair a bhfuil stair DNA acu
   n Othair a bhfuil stair DNA acu
   n Dátaí coinne imithe i léig
   n Dátaí fionraíochta imithe i léig
   n Earráidí iontrála sonraí (go háirithe maidir le dátaí)
   n An dáta a seoladh atreorú le haghaidh tosaíochta cliniciúla (triáise)

8.4  | Bailíochtú Cliniciúil

Is cliniceoir nó ball foirne cliniciúla tarmligthe a dhéanann an próiseas bailíochtaithe 
cliniciúil. Éilíonn an próiseas seo athbhreithniú ar litir atreoraithe an othair, ar thaifead 
cúram sláinte agus/nó ar nótaí leighis lena fháil amach: 

   n ba chóir don othar fanacht ar an liosta feithimh 
   n tá athrú ar a gcatagóir tosaíochta cliniciúil
   n aon tástálacha a theastaíonn roimh choinne OP
   n tá an t-othar oiriúnach do: 
  •   Rochtain Dhíreach 
  •   Tionscnaimh um Fhoinsiú Allamuigh agus Seachfhoinsiú
  •   Tionscnaimh Nua Diagnóiseacha Cliniciúla

8.5 | Baint tar éis Bailíochtaithe

Tar éis cleachtadh bailíochtaithe is féidir othair a bhaint de liosta feithimh OP Ní mór othair a bhaint den mhodúl 
Liosta Feithimh OP ar PAS an ospidéil i gcomhréir leis an bpróiseas aistrithe i Mír 10.

Ní mór athbhreithniú cliniciúil a dhéanamh ar othair a shainaithnítear go bhfuil riachtanais práinneacha agus/nó 
ardriachtanais chliniciúla agus/nó sóisialta acu agus níor cheart iad a bhaint ach amháin faoi threoir chliniciúil.  

Más rud é go n-iarrann SOR, DG othar nó a gcaomhnóir é a chur ar ais ar an liosta feithimh OP ní mór é 
seo a bhainistiú de réir Mír 10.4.
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9 | Infhoinsthe  
 Tionscnamh Seachfhoinsithe

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

9.1  Tionscnaimh um Fhoinsiú allamuigh agus Foinsiú allamuigh

9.2  Próiseas Foinsithe 

9.2.1  Clinicí/acmhainn bhreise san ospidéal atreoraithe

9.2.2  Clinicí/acmhainn bhreise san ospidéal atreoraithe

9.3  Próiseas Foinsithe 

9.4  D’fhill othair ó thionscnaimh Infhoinsithe nó Seachfhoinsithe

9.5  Fionraíocht um Infhoinsithe agus Seachfhoinsithe

9.6  An Tréimhse Fionraíochta a Shíneadh
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9  |   Infhoinsthe agus  
  Tionscnamh Seachfhoinsithe
9.1  | Tionscnaimh Othair a Ionfhoinsiú agus a Seachfhoinsiú 

Is éard is foinsiú ann ná acmhainn bhreise a sholáthar in ospidéal poiblí; agus 
is éard atá i gceist le foinsiú allamuigh ná acmhainn sholáthair a sholáthar le 
soláthraí seirbhíse príobháideach.

Tá sé mar aidhm ag tionscnaimh um fhoinsiú othar seachtrach agus 
seachfhoinsithe feabhas a chur ar amanna feithimh othar seachtrach ospidéil poiblí, 
go háirithe do na hothair is tábhachtaí agus dóibh siúd atá ag feitheamh is faide. 
 
An t-ospidéal atreoraithe a thugtar ar an ospidéal a lorgaíonn an acmhainn bhreise agus tugtar an soláthraí 
seirbhíse cóireála ar an tseirbhís a sholáthraíonn an acmhainn bhreise nó a sholáthrófar. D’fhéadfadh an t-ospidéal 
poiblí céanna a bheith mar an t-ospidéal atreoraithe chomh maith leis an soláthraí seirbhíse cóireála i roinnt 
tionscnamh foinsithe.

 9.2 |  Próiseas Foinsithe

Sainaithnítear othair atá oiriúnach chun páirt a ghlacadh i dtionscnamh um fhoinsiú othar seachtrach bunaithe ar 
pharaiméadair chomhaontaithe, m.s. liosta feithimh speisialtachta agus/nó banda feithimh. 
Is féidir tionscnaimh um fhoinsiú a éascú trí:

n  Clinicí/acmhainn bhreise san ospidéal atreoraithe
n  Clinicí/acmhainn bhreise san ospidéal atreoraithe 

9.2.1  |  Clinicí/acmhainn bhreise san ospidéal atreoraithe

Sa tionscnamh seo feidhmíonn an t-ospidéal atreoraithe mar ospidéal atreoraithe agus cóireála araon. I gcás 
tionscnamh foinsithe, caithfidh gach clinic d’othair sheachtracha a eagraítear agus an toilleadh a sholáthraítear san 
ospidéal poiblí atreoraithe a bheith sa bhreis ar chroí-ghníomhaíocht an ospidéil. Is féidir é seo a éascú trí chlinicí 
breise a bhunú nó trí acmhainn bhreise laistigh de chlinic atá ann cheana féin.

Níl an t-othar ar fionraí ón liosta feithimh OP. Úsáidtear an modúl liosta feithimh OP ar PAS chun coinne 
othar seachtrach an othair a bhainistiú agus a chur in áirithe mar chuid den tionscnamh um fhoinsiú. Tá feidhm ag 
gnáthrialacha sceidealaithe (féach Mír 7).

9.2.2  | Clinicí/acmhainn bhreise san ospidéal atreoraithe 

Sa tionscnamh seo, is ospidéal poiblí eile sa ghrúpa ospidéal céanna nó grúpa ospidéil éagsúil é an soláthraí 
seirbhíse cóireála. Cuirtear an t-othar ar fionraí ó liosta feithimh OP an ospidéil atreoraithe agus cuirtear ar liosta 
feithimh an tsoláthraí seirbhíse cóireála don chineál seo tionscnamh foinsithe.

I measc na dtascanna atreoraithe Ospidéil tá:
n  an t-othar a chur ar fionraí ón liosta feithimh OP ar feadh tréimhse trí (3) mhí 
n  dáta tosaithe an fhionraí a shocrú mar an dáta a ghlacann an t-othar leis an tairiscint rochtana ar chúram ospidéil
n  síneadh a chur le dáta deiridh na fionraí más gá, ag brath ar thoradh an chomhairliúcháin 
n  an t-othar a bhaint den liosta feithimh OP a luaithe a fhaightear cumarsáid fhoirmiúil leis an othar  
   Tá a n-eachtra cúraim críochnaithe



Leathanach 47 |  Ar ais go dtí an Clár ábhair

Prótacal i leith Bainistíochta ar Liostaí Feithimh d’Othair Sheachtracha (OP) 2022

 Cóireáil Soláthraí Seirbhíse (ospidéal poiblí eile amháin) Áirítear le tascanna:
n  an t-othar a chur leis an liosta feithimh OP nuair a fhaightear an bhunlitir atreoraithe; ba chóir go mbeadh  
   an t-othar curtha leis an liosta feithimh OP san ospidéal cóireála poiblí ag baint úsáide as an dáta  
   atreoraithe bunaidh a fuarthas
n  sceidealú agus dáta coinne a eisiúint don othar a luaithe a chuirtear ar an liosta feithimh OP iad 
n  cumarsáid fhoirmiúil a eisiúint chuig an ospidéal atreoraithe tar éis don othar a n-eachtra cúraim a  
   chríochnú

9.3 | Próiseas Foinsithe

Sainaithnítear othair atá oiriúnach chun páirt a ghlacadh i dtionscnamh um fhoinsiú othar 
seachtrach bunaithe ar pharaiméadair chomhaontaithe, m.s. liosta feithimh speisialtachta agus/
nó banda feithimh.

Tarlaíonn tionscnaimh seachfhoinsithe othar in ospidéal príobháideach nó soláthraí seirbhíse comhaontaithe. 

I measc na dtascanna atreoraithe Ospidéil tá:
n  an t-othar a chur ar fionraí ón liosta feithimh OP ar feadh tréimhse trí (3) mhí 
n  dáta tosaithe an fhionraí a shocrú mar an dáta a ghlacann an t-othar leis an tairiscint rochtana ar  
   chúram ospidéil
n  síneadh a chur le dáta deiridh na fionraí más gá, ag brath ar thoradh an chomhairliúcháin 
n  an t-othar a bhaint den liosta feithimh OP a luaithe a fhaightear cumarsáid fhoirmiúil leis an othar  
   fuarthas go bhfuil an t-eachtra cúraim críochnaithe ag an othar

Tá ospidéil phríobháideacha a fheidhmíonn mar an t-ospidéal cóireála freagrach as sceidealú agus as bainistiú an 
othair trína n-eachtra cúraim agus as cumarsáid a dhéanamh leis an ospidéal poiblí nuair a bhíonn an t-eachtra 
cúraim críochnaithe ag an othar. 

Nuair a bhíonn cóireáil an othair críochnaithe ag an ospidéal cóireála, ní mór don ospidéal cóireála tuairisc shileadh 
fhoirmiúil a eisiúint a chuireann ar chumas an ospidéil atreoraithe an t-othar a bhaint dá liosta feithimh OP.

9.4 | D’fhill othair ó thionscnaimh Infhoinsithe nó Seachfhoinsithe

Is féidir othair a chur ar ais chuig an ospidéal atreoraithe ar roinnt cúiseanna:
n  Cealuithe iolracha – féadfar an t-othar a chur ar ais chuig an ospidéal atreoraithe tar éis cealuithe iolracha 
n  Níor Fhreastail – féadfar an t-othar a thabhairt ar ais chuig an ospidéal atreoraithe tar éis dhá (2) DNA 
n  Iarratais othair ar ais chuig an ospidéal atreoraithe
n  Neamhoiriúnach go Cliniciúil – meastar go cliniciúil go bhfuil an t-othar ró-chasta nó mí-oiriúnach go  
   cliniciúil ar bhealach eile le glacadh ag an soláthraí seirbhíse cóireála
n  Éilíonn othar leantach fadtéarmach.

Bainistíocht na nOthar a cuireadh ar ais ó Thionscnamh Foinsiú nó Foinsiú Seachtrach
Caithfidh an t-ospidéal atreoraithe teagmháil a dhéanamh leis an othar nó lena gcaomhnóir chun a dheimhniú an 
mian leo fanacht nó a bhaint de liosta feithimh an ospidéil poiblí. 

Ba cheart freagairt an othair a nuashonrú ar PAS an ospidéil agus é a thoradh dá réir; othair atá:
n  Ba cheart gur mian leo fanacht ar liosta feithimh an ospidéil poiblí a bhainistiú de réir Mír 7 
n  Ba cheart gur mian leo fanacht ar liosta feithimh an ospidéil poiblí a bhainistiú de réir Mhír10

Ní mór athbhreithniú cliniciúil a lorg agus othair a aithnítear mar othair phráinneacha agus/nó ard-riachtanas cliniciúil 
agus/nó sóisialta nach bhfuil dul chun cinn déanta ar a gcúram laistigh den ospidéal cóireála agus a chuirtear ar ais 
chuig an ospidéal atreoraithe le haghaidh bainistíochta ar aghaidh, á bhainistiú.  
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9.5  | Fionraíocht um Infhoinsithe agus Seachfhoinsithe 

Maidir le hothair a ghlacann páirt i dtionscnaimh faoi fhoinsiú laistigh den ospidéal poiblí a bhfuil siad liostaithe 
faoi láthair le haghaidh coinne, níor cheart iad a chur ar fionraí mar go bhfuil na gnáthrialacha sceidealaithe i 
bhfeidhm.

Chun bainistiú caighdeánaithe liostaí feithimh riaracháin a chinntiú, ní mór othair ar an liosta feithimh OP a ghlacann 
le tairiscint cúraim in ospidéal poiblí nó príobháideach eile trí thionscnamh NTPF nó FSS, a chur ar fionraí ó liosta 
feithimh an CO. 

Ní mór don ospidéal atreoraithe an t-othar a chur ar fionraí de réir na bhfrámaí ama a comhaontaíodh sa Mheabhrán 
Tuisceana (MOU), ag baint úsáide as an gcúis fionraíochta cuí.

 Fionraíocht um Infhoinsithe agus Seachfhoinsithe ná:
n  Tionscnamh Seachfhoinsithe CNCC/FSS
n  Tionscnamh Seachfhoinsithe CNCC
n  Tionscnamh Seachfhoinsithe FSS
n  Tionscnamh Seachfhoinsithe CNCC

Ní mór don tréimhse fionraíochta tosú ón dáta a ghlacann an t-othar leis an tairiscint rochtain a fháil ar chúram 
ospidéil in ospidéal eile 

Dáta Tosaithe an Fhionraí = Dáta ar Glacadh leis an Tairiscint

Ní bheidh tionchar ag fionraí othair sheachtracha ar am feithimh othar mar ní thabhóidh othair a cuireadh ar fionraí 
mar chuid de thionscnamh foinsithe nó seachfhoinsithe liosta feithimh ‘stop-tús’. 

9.6  | An Tréimhse Fionraíochta a Shíneadh

Ní cead ar othair ilfhionraí a thabhú. Mar shampla, má tá othar ar phlean cóireála comhaontaithe san ospidéal 
cóireála agus go bhfuil an tréimhse fionraíochta mar gheall ar dhul in éag, ba cheart an tréimhse fionraí a shíneadh trí 
(3) mhí eile. 

Déantar é seo trí dháta deiridh an fhionraí a shíneadh ar an gcóras PAS áitiúil. Níor cheart don ospidéal atreoraithe 
dáta tosaithe an fhionraí a athrú, fanann sé seo mar an dáta ar ghlac an t-othar leis an tairiscint cúraim in ospidéal 
eile.
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10 |  Othar a Bhaint Amach  
   ó Liosta Feithimh OP 

Sa chuid seo clúdófar na réimsí seo a leanas:

10.1  Othair a Bhaint as 

10.2  Othar a bhfuil Riachtanais Ard-Cliniciúla agus/nó Sóisialta aige a bhaint de 

10.3  Cúiseanna don Bhaint

10.4  Athchur Aistrithe

10.5  Cumarsáid sa Phróiseas Bainte
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10  |  Othar a Bhaint Amach  
  Liosta Feithimh OP 
10.1  | Othair a Bhaint as  

Is féidir othair ar liostaí feithimh OP a bhaint ar roinnt cúiseanna mar a liostaítear thíos i mir 10.3. Ní mór 
othair a dteastaíonn uathu a bhaint de liosta feithimh OP a bhaint ar bhealach sábháilte le rian iniúchta soiléir, 
comhsheasmhach, dea-dhoiciméadaithe chun tacú leis an bpróiseas aistrithe. 

Nuair a bhíonn othar á bhaint de liosta feithimh OP ní mór córas PAS an ospidéil a nuashonrú le héifeacht láithreach 
chun an bhaint seo a léiriú. 

Nuair a bhaintear othar den liosta feithimh OP nach n-aithníonn cliniceoir mar riachtanais práinneacha agus/
nó ard-riachtanas cliniciúil agus/nó sóisialta ar a litir atreoraithe nó ar a dtaifead leighis, ba chóir iad a bhaint 
agus a chur ar ais chuig an Dochtúir Teaghlaigh agus/nó SOR. 

Ní mór don litir aistrithe a chur in iúl don DG agus/nó SOR má mheasann siad go dteastaíonn athchur ar an liosta 
feithimh OP go mbeidh feidhm ag rialacha athchuir agus cuirfear an t-othar ar ais ar an liosta feithimh ón dáta a 
fuarthas atreoraithe bunaidh.

Ní mór comhfhreagras aistrithe a sheoladh chuig an othar nó chuig a gcaomhnóir, DG agus/nó SOR laistigh de dhá 
(2) lá oibre tar éis é a bhaint. 

10.2  | Othar a bhfuil Riachtanais Ard-Cliniciúla agus/nó Sóisialta aige a bhaint de

I gcásanna áirithe is féidir le cliniceoir othair a aithint mar riachtanais phráinneacha agus/nó ard-riachtanais cliniciúla 
agus/nó sóisialta ó fhaisnéis atá ina litir atreoraithe nó ina thaifead leighis. Ba cheart breithniú a dhéanamh ar 
bhainistíocht othar a aithnítear mar ard-riachtanais chliniciúla agus/nó shóisialta ar fud chonair na n-othar seachtrach.

Ní mór athbhreithniú cliniciúil a dhéanamh ar othair a shainaithnítear go bhfuil riachtanais práinneacha agus/nó 
ardriachtanais chliniciúla agus/nó sóisialta acu agus níor cheart iad a bhaint ach amháin faoi threoir chliniciúil.

10.3  | Cúiseanna don Bhaint

Níor cheart othar a bhaint de liosta feithimh OP ach amháin ar na cúiseanna atá leagtha amach thíos.

An Othar:
n  nár fhreastail ar choinne (DNA)
n  coinne curtha ar ceal agus níor athsceidealaíodh é (CNA)
n  Iarrann DG/SOR go mbaintear othar
n  athsceidealaítear coinne arís agus arís eile
n  glactha mar othar cónaitheach, cás lae nó freastal ar ARE (a chuimsíonn AMU/AMAU/CDU) do  
   choinníoll sonraithe
n  breathnaíodh air mar chuid de thionscnamh maoinithe ag an NTPF 
n  breathnaíodh air mar chuid de thionscnamh maoinithe ag an FSS
n  breathnaíodh air mar chuid de thionscnamh maoinithe

Arís agus arís eile
athsceidealú

Níor fhreastal
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n  curtha ar ais chuig SOR le comhairle/plean cúraim
n  a raibh a Atreorú Diúltaithe
n  atá éagtha
n  bainte trí chleachtadh bailíochtaithe
n  curtha isteach in earráid (earráid sonraí )
n  atreoraíodh atreorú chuig ospidéal eile
n  atreoraíodh atreorú chuig speisialtóireacht san ospidéal
n  atreoraíodh atreorú chuig seirbhís neamhspleách ard-chleachtóra altranais
n  atreoraíodh atreorú chuig seirbhís neamhspleách ard-chleachtóra altranais

10.4 | Athchur Aistrithe

Má dhéanann an t-othar nó a gcaomhnóir, SOR nó DG, iarratas ar athchur ar an liosta feithimh OP, laistigh de 
cheithre (4) seachtaine ó fhógra an chinnidh aistriú, féadfar an t-othar a chur ar ais de rogha an cliniceora, i. 
comhairliúchán leis an Ceannaire Cúraim Sceidealta. 

Nuair a chuirtear othar ar ais ar an liosta feithimh OP, ní mór an t-othar a chur leis an dáta a fuarthas atreoraithe 
bunaidh. 

Má dhéantar an t-iarratas tar éis ceithre (4) seachtaine ón dáta ar tugadh fógra faoi bhaint den liosta feithimh, ní mór 
don fhoinse atreoraithe atreorú nua a chur isteach.

10.5 | Cumarsáid sa Phróiseas Bainte

Chun a chinntiú go mbaintear othair go sábháilte de liosta feithimh an CO, agus chun fianaise ar rian iniúchta iomlán 
a sholáthar ar thaifead an othair, ní mór comhfhreagras foirmiúil, cóip leictreonach nó cóip chrua, a eisiúint chuig na 
daoine seo a leanas:

n   DG (seachas nuair a iarrann othar cumarsáid le SOR amháin)
n   Foinse Atreoraithe
n   Othar nó a Chaomhnóir 
n   Taifead cúram sláinte an othair

Ní mór comhfhreagras aistrithe a sheoladh chuig an othar nó chuig a gcaomhnóir, DG agus/nó SOR laistigh de dhá 
(2) lá oibre tar éis é a bhaint. 

Ní mór sonraí faoi na nithe seo a leanas a chur san áireamh sa chomhfhreagras aistrithe

n  Dáta agus cúis le baint den liosta feithimh 
n  Sonraí an phróisis athchuir agus sonraí teagmhála an ospidéil ábhartha

Ó am go chéile féadfaidh othar nó a gcaomhnóir a iarraidh go ndéanfadh an t-ospidéal cumarsáid leis an atreoraí 
(SOR) amháin agus ní leis an DG . Ní mór iarratais mar seo a dhoiciméadú ar PAS an ospidéil agus cloí leo. 

Earráid Sonraí

Atreoraithe
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Othair aitheanta le baint den liosta feithimh (de réir 
na bhFáthanna le Baint ceadaithe)

Taifead Dáta Bainte

Cúis bainte taifead ar an gcóras

Fógra a thabhairt don Chliniceoir, DG, SOR agus 
Othar faoin bhaint laistigh de dhá (2) lá oibre

Cóipeáil an comhfhreagras chuig PAS áitiúil agus/
nó Taifead Cúraim Sláinte na n-othar

Iarratas ar athchur faighte ón DG, SOR nó Othar/
caomhnóir laistigh de 4 seachtain ó bhaint

Eisithe chuig an gCliniceoir le hathbhreithniú agus 
le faomhadh nó le hathchur

Cuir ar ais chuig an liosta feithimh cuí ag baint 
úsáide as an mbun ‘Dáta Faighte an Atreoraithe’

Léarscáil an Phróisis Othar a Bhaint as Liosta Feithimh OP (lena n-áirítear athchur)

Athchur Aistrithe
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11 |  COVID-19 
   Treoir Ghaolmhar 
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11  |   Treoir a bhaineann le COVID-19 
Le haghaidh doiciméid treorach de chuid Rannóg na nGéar-Ospidéil de chuid FSS maidir le Covid-19 tabhair cuairt 
le do thoil: Doiciméid Treorach COVID-19 - HSE.ie 

Le haghaidh gach Treoir agus Fianaise Chliniciúil de chuid FSS maidir le Covid-19 tabhair cuairt ar an stór: https://
hselibrary.ie/covid-resources 

Liostaíonn Tábla 7 thíos naisc díreacha le Treoir agus Fianaise Chliniciúil maidir le suíomhanna othair seachtrach.

Tábla 7: : Naisc chuig Treoir Cliniciúil COVID-19

Teideal Treorach Nasc

Treoir do Bhainistiú Cliseadh Croí le linn paindéime Covid-19 (CD 19-057 
001/28.04.20) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4865643

Scagadh Ultrafhuaime Treorach Roghnach Eatramhach le haghaidh 
Dysplasia Forbraíochta na gCromáin (DDH) i Leanaí Nuabheirthe le linn 
Paindéim COVID-19 (CD 19-074 001/29.04.20)

https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866623

An Clár Cliniciúil Náisiúnta um Fhiobróis Chisteach - Treoir do Dhaoine 
ar a bhfuil Fiobróis Chisteach agus a dTeaghlaigh maidir le COVID-19 
(CD19-049-001 / 03.04.20)

https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4928235

Treoirlínte Cliniciúla do Thráma agus Máinliacht Ortaipéideach (CD 19-
018/10.04.20) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866145

Treoir do Chothú maidir le hionfhabhtú COVID-19 (CD 19-078 
001/20.04.20) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4867214

Treoir Chliniciúil Eatramhach ar nasendoscopy Solúbtha (FNE) agus 
ionscópacht sróine le linn paindéime COVID-19 (NCD19-010/07.07.20) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4875756

Comhairle an NCCP maidir le plean formhéadaithe acmhainn teiripe 
radaíochta mar fhreagairt ar an bpaindéim reatha COVID 19 (CD 19-096-
005/07.02.22)

https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866251

Treoir Chliniciúil Eatramhach FSS ar Bhainistiú Diaibéiteas le linn na 
Paindéime COVID-19 (CD 19-118 001/22.04.20)  https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4865320

Treoir le haghaidh seirbhísí Galar Inflamach Intinne (IBD) a bhaineann le 
paindéim COVID 19 (CD19-048-004 / 27.07.20) https://hse-ie.libguides.com/Covid19V2

Treoir NCCP do Ghairmithe Leighis ar bhainistíocht othar a bhfuil ailse 
cloiginn agus muineál orthu atá ag dul faoi radaiteiripe mar fhreagra ar 
phaindéim reatha COVID-19 (CD 19-182/16.06.20)

https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4868836

Treoirlínte maidir le húsáid na Teileachumarsáide laistigh de shuíomh 
cliniciúil Teiripe Urlabhra agus Teanga i gcomhthéacs Paindéime 
COVID-19 (CD19-047 / 10.04.20)

https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4872551 

Foireann Uirlisí Teileshláinte (CD19-206 / 03.02.21) https://hse-ie.libguides.com/ld.php?content_id=33403731

Treoir maidir le bainistiú cliniciúil COVID-19 i COPD agus Asma (CD 19-
021 003 / 05.01.21) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866795

Treoir maidir le hoibríochtaí sábháilte aonaid bronchoscópachta i 
gcoinníollacha paindéime (NCD19-009-001/20.01.21) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4874377

Treoir maidir le hoibríochtaí sábháilte aonaid ionscópachta i 
gcoinníollacha paindéime (NCD 19-002-001/12.01.21) https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866758

https://www.hse.ie/eng/about/who/acute-hospitals-division/covid-19-guidance/
https://hselibrary.ie/covid-resources
https://hselibrary.ie/covid-resources
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4865643
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866623
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4928235
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866145
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4867214
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4875756
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866251
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4865320
https://hse-ie.libguides.com/Covid19V2
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4868836
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4872551
https://hse-ie.libguides.com/ld.php?content_id=33403731
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866795
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4874377
https://hse-ie.libguides.com/c.php?g=679077&p=4866758
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12  |   Admhálacha 
Tá sé tábhachtach buíochas a ghabháil agus aitheantas a thabhairt don iliomad geallsealbhóirí a chuidigh agus a 
thacaigh le forbairt an Phrótacail Náisiúnta um Bainistíocht Liostaí Feithimh Othair Seachtracha 2022 seo.

 An Roinn Sláinte
n Aonad Feidhmíochta Cúraim Sceidealta & Neamhsceidealta, An Roinn Sláinte

 Baill de Ghrúpa Stiúrtha Bainistíochta Liosta Feithimh an IDPP Náisiúnta
n Stiúrthóir na Nuálaíochta, NTPF (Cathaoirleach)
n Bainisteoir Feidhmíochta Grúpa, DMHG
n Ceannaire Cúraim Sceidealta, IEHG
n Bainisteoir Tionscadail um Chúram agus Oibríochtaí Sceidealta, Saolta
n Ceannaire Cúraim Sceidealta, IEHG
n Ceannaire Cúraim Sceidealta, IEHG
n Bainisteoir Stiúrthóireachta, ULHG
n Ceannaire Cúraim Sceidealta, CHI
n Bainisteoir Seirbhísí Oibriúcháin, CHI ag Cromghlinn
n Cúram Sceidealta, Oibríochtaí Géara, FSS
n Aonad Feidhmíochta Cúraim Sceidealta & Neamhsceidealta, An Roinn Sláinte
n Comhordaitheoir Sinsearach um Nuáil Próisis, NTPF
n STIÚRTHÓIR TFC, NTPF
n Ceannasaí Bailíochtaithe, NTPF

 Feidhmeannacht Seirbhíse Sláinte
n Ceannaire Náisiúnta um Chúram Comhtháite, Dearadh Cliniciúil agus Nuálaíocht, FSS
n Cúram Sceidealta, Oibríochtaí Géara, FSS 
n Clár Athchóirithe Cúraim Sceidealta, Géarstraitéis & Pleanáil, FSS

 An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
n Iniúchadh agus Dearbhú Cáilíochta
n An Tionscadal um Choimisiúnú
n Foireann ICT
n Foireann um Nuáil maidir le Próisis

 Freastalaithe Ceardlainne Othair Seachtracha
Buíochas le FSS, an Roinn Sláinte, Grúpa Ospidéil agus ionadaithe aonair ospidéil a ghlac páirt i gCeardlann Othar 
Seachtrach an CNCC i mí Eanáir 2020.

 Athbhreithniú ó Ghrúpaí Phiaraí
Buíochas le gach ionadaí ospidéil a ghlac páirt i nGrúpaí Athbhreithnithe Piaraí Prótacail Bainistíochta Liosta Feithimh 
OP.
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13  |   Gluais Téarmaí 
Míniú

Catagóir Tosaíochta Cliniciúil
An leibhéal práinne a shannann cliniceoir d’atreorú. 
Tá na catagóirí seo práinneach, leathphráinneach nó neamhphráinneach.

Toradh Tosaíochta Cliniciúil
An toradh a shanntar do atreorú ag an gcliniceoir a 
is féidir Glac, Atreorú nó Diúltaigh

Próiseas Tosaíochta Cliniciúil

Próiseas ina ndéanann rannóg nó seirbhís speisialtachta ábhartha 
athbhreithniú ar othar atreoraithe agus cinneann sé an Toradh Tosaíochta 
Cliniciúil, agus leibhéal na An leibhéal práinne a shannann cliniceoir 
d’atreorú.

Fráma Ama Molta Cliniciúil(CRT)
Uasmhéid ama feithimh le comhairliúchán chun riosca a íoslaghdú agus/nó 
a bhaint amach torthaí cliniciúla is fearr

Tosú an Chloig Tús an othair fanacht le feiceáil.

Tosú an Chloig
Foirceannadh nó sos i fanacht an othair le bheith le feiceáil i seirbhísí othar 
seachtrach.

Athtosú an Chloig Nuair a thosaíonn am feithimh an othair arís tar éis stad clog.

Atreorú Dúblach
Tar éis litir atreoraithe a fháil, is féidir le atreorú athsheoladh an 
litir atreoraithe chéanna; tugtar Atreorú Dúblach air seo. 

Ardriachtanais Cliniciúla agus/
nó Sóisialta

I gcásanna áirithe is féidir le cliniceoir othair a aithint mar ard-chlinic 
agus/nó othair le riachtanais sóisialta. Sa chás seo, ba chóir é a thabhairt 
faoi deara ag an cliniceoir ar litir atreoraithe nó taifead leighis an othair. Othair 
aitheanta toisc go bhféadfadh go mbeadh gá le riachtanais arda cliniciúla 
agus/nó sóisialta ar a dtaifead machnamh lena chinntiú go bhfaigheann siad 
leibhéil chuí cúraim ar feadh an ama a mbealach othar seachtrach.

Cealú Ospidéil (HCAN)

Rangaítear aon athsceidealú coinne othair ag an ospidéal mar gheall ar 
imthosca nach bhfuil aon smacht acu orthu, mar shampla, éigeandáil 
náisiúnta, aimsir foircneach, gníomhaíocht thionsclaíoch, srianta acmhainní 
nó socruithe saoire mar ‘Chealú Ospidéil’ (HCAN).

Tionscnamh Foinsithe Is ionann foinsiú agus acmhainn bhreise a sholáthar in ospidéal poiblí.

Eolas íosta a éilítear

Próiseáil shábháilte agus measúnú cliniciúil ar Atreorú Othar Seachtrach a 
chumasú caithfidh sé a chuimsiú, ar a laghad, na sonraí atá leagtha amach 
ag HIQA (2011) i ‘The HIQA Íostacar Sonraí le haghaidh Atreoruithe Othair 
Seachtracha agus Healthlink caighdeánach’.
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Atreorú Othair Seachtrach Nua

Is atreorú é othar nua atreoraithe d’othar nach bhfuil rochtain faighte aige 
ar chúram don riocht céanna, leis an sainchomhairleoir céanna nó leis an 
speisialtacht chéanna, laistigh de an t-ospidéal céanna nó laistigh d’ospidéal 
poiblí eile ina bhfuil an seirbhís comhroinnte comhaontaithe ar fud an dá 
shuíomh le 12 mhí anuas.

Tionscnamh Seachfhoinsithe
Is ionann foinsiú allamuigh agus acmhainn sholáthair le seirbhís 
phríobháideach-soláthraí

Atreorú na n-Othar Seachtrach

Tosaíonn turas othar chun rochtain a fháil ar chúram othar seachtrach nuair 
is othar seachtrach é 
Faigheann an t-ospidéal atreorú ó Fhoinse Atreoraithe aitheanta 
(SOR)

Fionraí Othair Seachtracha
Othair ar an liosta feithimh OP a ghlacann le tairiscint cúraim i bpobal eile 
nó ospidéal príobháideach trí thionscnamh NTPF nó FSS, a chur ar fionraí 
ó Liosta Feithimh OP 

Cealú Othair (CNA)
Othar nó a gcaomhnóir a chealaíonn an chéad choinne othar seachtrach 
mar ‘ní féidir leo freastal’ (CNA), agus ní iarrann siad ar choinne eile 
rangaithe mar CNA. 

Níor Fhreastal Othar (DNA)
Sa chás go n-eisítear coinne d’othar agus go dteipeann air freastal air, 
rangaítear é mar ‘Níor Fhreastail’ (DNA) 

Litir Atreoraithe
Tosaíonn turas othar chun rochtain a fháil ar chúram othar seachtrach nuair 
is othar seachtrach é Faigheann an t-ospidéal atreorú ó Fhoinse Atreoraithe 
aitheanta Foinse Atreoraithe (SOR)

Atreorú Othair Seachtrach

Is atreorú é othar nua atreoraithe d’othar nach bhfuil rochtain faighte aige 
ar chúram don riocht céanna, leis an sainchomhairleoir céanna nó leis an 
speisialtacht chéanna, laistigh de an t-ospidéal céanna nó laistigh d’ospidéal 
poiblí eile ina bhfuil an seirbhís chomhroinnte ar fud an dá shuíomh nó a 
ligtear isteach i mbarda othar cónaitheach sa deireadh 12 mhí

Coinní ar Ghearr-fhógra
Is coinní iad coinní ar ghearr-fhógra d’othair sheachtracha a thairgtear 
d’othair a bhfuil fógra níos lú ná dhá (2) sheachtain acu.

Dara Atreorú
Is féidir le hatreorú litir atreoraithe uasdátaithe a sheoladh chuig an 
sainchomhairleoir céanna nó speisialtacht ina bhfuil faisnéis uasdátaithe 
othar agus/nó faisnéis chliniciúil; seo é ar a dtugtar Dara Atreorú. 

Foinse Atreoraithe
Aithnítear agus atreoraítear othair a dteastaíonn rochtain uathu ar chúram 
othar seachtrach ó sheirbhísí laistigh den phobal cúram sláinte, ar a dtugtar 
Foinse Atreoraithe (SOR). 

Clár Bailíochtaithe
Is próiseas é bailíochtú trína dtéitear i dteagmháil le hothair ar liostaí feithimh 
deimhniú an bhfuil siad réidh, toilteanach agus ar fáil chun dul ar aghaidh le 
cúram ospidéil. 
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Táblaí Roinn. Leathanach

Tábla 1: Foinsí Aitheanta Atreoraithe Mír 5 14

Tábla 2: Rialacha Samplacha Iontrála Sonraí chun Othar a Chuardach ar 
PAS Mír 5 17

Tábla 3: Atreoruithe Dúblacha Féideartha agus Dara Atreorúcháin a Aithint 
agus a Bhainistiú Mír 5 19

Tábla 4: Sainmhínithe Catagóire Tosaíochta Cliniciúla Atreoraithe Othair 
Sheachtracha & Frámaí Ama a Mholtar go Cliniciúil (CRTí) Alt 6 23

Tábla 5a: Cumarsáid sa Phróiseas Bainistíochta Atreoraithe – r-atreorú Alt 6 27

Tábla 5b: Cumarsáid sa Phróiseas Bainistíochta Atreoraithe – Atreorú 
Páipéir Alt 6 27

Tábla 7: Naisc chuig Treoir Cliniciúil COVID-19 Alt 11 54

Léarscáil an Phróisis Tionsclaíocha Leathanach

Dáta Atreoiraithe Mír 5 20

Tosaíocht Chliniciúil (Triáis) Alt 6 28

DNA Othair – Othar Nach Sainaithnítear mar Riachtanais Phráinneach agus/
nó Ard-Chliniciúla agus/nó Sóisialta Alt 7 33

DNA Othair – Othar Nach Sainaithnítear mar Riachtanais Phráinneach agus/
nó Ard-Chliniciúla agus/nó Sóisialta Alt 7 34

Próiseas Cealaithe OP Othair Alt 7 36

Cealú Othair agus Athsceidealú Alt 7 38

Cealú Ospidéil OP Alt 7 40

Othar a Bhaint as Liosta Feithimh OP (lena n-áirítear athchur) Cuid 10 52

Clog ama fhanachta a thosú Tionsclaíocha Leathanach

Tosú Clog don Atreorú Faighte agus Toradh Tosaíochta Cliniciúil - Othar 
neamh-phráinneach ag fanacht le dáta coinne Alt 6 28

Fan Am Clog Stop/Atosaigh le haghaidh DNA Othar & Athsceidealú Alt 7 32

Fan Am Clog Stop/Atosaigh le haghaidh cealú Othair & Athsceidealú Alt 7 37

Fan Am Clog Stop/Atosaigh le haghaidh cealú Othair & Athsceidealú Alt 7 39
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