Treoirlínte do Chleachtóir an Éilitheora
Is bord reachtúil neamhspleách é InjuriesBoard.ie. Tá sé de chuspóir againn
a chinntiú go ndéanfar measúnú ar chúiteamh na ndaoine atá ag éileamh i
leith díobhálacha a bhain dóibh i dtimpiste a mheasúnú go tapa agus go
cothrom, gan forchostais dlíthíochta neamhriachtanacha.
Ní mór don Éilitheoir tuairisc ón gCleachtóir atá ag cur cóireála ort a chur
isteach le go bhféadfaimid a éileamh a mheasúnú. Tabhair ar aird le do thoil
go dtabharfar cóip den tuairisc liachta don Fhreagróir/do na Freagróirí (an
duine/na daoine a bhfuil éileamh á dhéanamh ina choinne/ina gcoinne) agus
dá gcomhlachtaí árachais nuair is eol, ionas go mbeidh a fhios acu nádúr
agus méid an éilimh. Mar thoradh air sin ba chóir nach mbeadh ach stair
liachta a bhaineann leis an éileamh agus sin amháin sa tuairisc liachta.
Tá sé beartaithe againn formhór na n-éileamh a mheasúnú laistigh de naoi mí
i ndiaidh iad a chur isteach agus leis an bhfráma ama sin san áireamh, tá sé
ríthábhachtach go gcloíonn do thuairisc leis na treoirlínte seo a leanas:
soiléir, gonta agus go dtugann sé, chomh fada agus is féidir, prognóis
dheiridh agus tréimhse téarnaimh dhóchúil.
Ba chóir Tuairiscí
 A chur isteach i bhformáid chaighdeánach de réir an teimpléid
faoi iamh
 A bheith chomh soiléir agus is gonta agus is féidir
 Tuairim/Prognóis a áireamh mar aon le do dhearcadh ar an
tréimhse téarnaimh dhóchúil a ghlacfaidh sé díobhálacha an
Éilitheora a réiteach. Murar dócha go dtarlóidh téarnaimh
iomlán, déan cur síos ar na hairíonna iarmharacha is dóigh a
fhulaingeoidh an tÉilitheoir agus an tionchar a bheidh acu sin ar
a stíl mhaireachtála/obair.
 Sonraí ábhartha maidir le stair liachta agus timpiste an Éilitheora
a áireamh agus insint cibé an bhfuil aon siomptóim/díobháil a
bhí ann roimhe sin tar éis éirí níos measa mar gheall ar an
timpiste.
I gcás nach bhfuil prognóis dheiridh ar fáil faoi láthair déanfaimid socrú maidir
le scrúdú cothrom le dáta a dhéanamh ar an éilitheoir.
Má théann an t-éileamh ar aghaidh lena mheasúnú, bronnfar costas
réasúnach agus riachtanach na tuairisce liachta sin ar an Éilitheoir. Má
mhainnítear tuairisc leordhóthanach a thabhairt, i gcásanna eisceachtúla,
d’fhéadfaí nach mbronnfaí an méid sin.

Foirm Mheasúnú Leighis (Foirm B)
Uimhir Iarratais (más ann)……………………………………………...
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Ag Obair faoi Láthair
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Lámhcheannasach
Dáta na Timpiste
Dáta an Scrúdaithe
Mionsonraí gearra ar an timpiste/eachtra

Díobhálacha a Fuarthas (lena n-áirítear eolas diagnóiseach)

Dáta a fuarthas an Chéad
Chóireáil
Cé uaidh a fuarthas an chóireáil

Ar cuireadh an t-othar san
Ospidéal
Cén ospidéal a raibh an t-othar
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Tréimhse a caitheadh san
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Fad neamhláithreachta ón Obair
Líon cuairteanna chuig Dochtúir
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Líon cuairteanna chuig
speisialtóir, más ann
Céannacht na Speisialtóirí, más
ann

Líon Seisiún Fisiteiripe, más ann
Cóireáil/Scrúduithe go dtí seo

Stair Liachta Ábhartha (lena n-áirítear timpistí roimhe sin agus ina
dhiaidh)

Ar éirigh an riocht a
bhí ann roimhe seo D’éirigh
níos measa?
Más “D’éirigh” a
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roimhe seo?
Tabhair sonraí faoi
thimpistí roimhe
seo, más ann
An raibh an riocht a
bhí ann roimhe seo
siomptómach roimh
na timpiste?
Gearáin faoi láthair

Níor éirigh

Torthaí Cliniciúla ar Scrúdú a Dhéanamh

Cur Síos Cliniciúil ar éifeachtaí Breoiteachta/Timpiste/Míchumais an
Éilitheora
Ba chóir do chleachtóirí a lua cé chomh mór is atá an riocht Éilitheora ag cur
isteach ar a cumas/chumas sna réimsí seo a leanas a léiriú, más ann
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Dul suas Staighre
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Cóireáil a mheastar a bheidh ag teastáil amach anseo

Tuairim/Ráiteas/Prognóis is déanaí
An bhfuil na gortuithe ag teacht leis an timpiste?
Mura bhfuil, sonraigh le do thoil
An bhfuil gá le tuilleadh imscrúduithe?
Má tá, sonraigh le do thoil.
An bhfuiltear ag súil le téarnamh iomlán?
Mura bhfuil sonraigh éifeachtaí dóchúla ar stíl mhaireachtála/obair
Luaigh le do thoil an tréimhse ama a mheastar a ghlacfar go dtí go mbeidh
téarnamh iomlán bainte amach

An bhfuiltear ag súil le haimhréidheanna déanacha
Má tá, sonraigh le do thoil.
An bhfuil tuilleadh tuairiscí Speisialtóra molta?
Má tá, sonraigh le do thoil.
Tuairimí agus Breathnóireachtaí Ginearálta

Arna chomhlánú ag
Síniú an chleachtóra
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