
Foirm Iarratais Scéim Íocaíochtaí Drugaí (SÍD)

Don Oifig Amháin 
Uimhir Thagartha:

Dáta a Fuarthas :

Is féidir iarratais don Scéim Íocaíochtaí Drugaí a dhéanamh ar www.myDPS.ie

Treoracha chun an fhoirm iarratais seo a chomhlánú 
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Cinntigh led’ thoil go bhfuil gach cuid den fhoirm seo comhlánaithe. Ní bheimid in ann foirmeacha nach 
bhfuil sínithe (Cuid 1) a phróiseáil.
Comhlánaigh i mBLOCLITREACHA, le peann dubh agus cuir tic (✓) sna boscaí singil atá curtha ar fáil 
nuair is cuí led ’thoil.
Cuir isteach Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP/PPSI) gach duine led’ thoil. Is féidir leat an uimhir 
seo a fháil ó:
• do dhuillín pá nó d'fhoirm ó na Coimisinéirí Ioncaim; nó
• an rannóg clárúcháin den Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

An raibh a fhios agat gurb é an bealach is tapúla chun iarratas a dhéanamh ar chárta um Scéim 
Íocaíochta Drugaí ná iarratas a dhéanamh ar líne? Déan iarratas ar www.myDPS.ie 

Sula síníonn tú an fhoirm seo, tóg am chun an  t-eolas tábhachtach seo a leanas a léamh agus a mheas. De 
réir an dlí, d’fhéadfaí fíneáil, príosúnacht nó an dá rud a ghearradh ar aon duine a thugann faisnéis 
bhréagach ar an bhfoirm seo, nó a choinníonn siar faisnéis a bhaineann le measúnú incháilitheachta do 
Chárta Íocaíochtaí Drugaí.  Chomh maith leis sin, de réir an dlí, d’fhéadfaí fíneáil a ghearradh ar aon duine 
nach n-insíonn do FSS faoi aon athrú ar a gcúinsí a d’fhéadfadh cur isteach ar a n-incháilitheacht do Chárta 
Íocaíochtaí Drugaí.  Nuair is cuí, coimeádann FSS an ceart chun stádas incháilitheachta an Chárta 
Íocaíochtaí Drugaí a athbhreithniú agus a mhodhnú ag am ar bith.

Léigh na ráitis seo a leanas led’ thoil, má aontaíonn tú leo, cuir tic sna boscaí le do thoil, sínigh 
d’ainm thíos agus líon isteach an dáta.

Cuid 1: Dearbhú agus Toiliú

Síniú: Dáta: D D M M y y y yAnseo ✗

Aontaím go bhféadfaidh FSS, agus incháilitheacht á measúnú acu, dul i dteagmháil le ranna rialtais 
eile, san áireamh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, na Coimisinéirí Ioncaim 
agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun an fhaisnéis atá tugtha agam a dheimhniú

Údaraím do FSS déileáil go díreach le mo dhuine teagmhála ainmnithe (tacadóir) maidir le gach 
gné de m’iarratas, san áireamh faisnéis íogair phearsanta a roinnt.

Táim ag déanamh iarratais ar Chárta Íocaíochtaí Drugaí dom féin, agus má bhaineann sé, do mo           
chéile agus do mo chleithiúnaithe.

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam mar chuid den iarratas seo cruinn chomh fada
agus is eol dom.

Aontaím a chur in iúl láithreach do FSS faoi aon athruithe a d’fhéadfadh cur isteach ar mo           
incháilitheacht nó incháilitheacht mo theaghlaigh le haghaidh seirbhísí sláinte.



Cuid 2A: Sonraí Pearsanta

Seoladh 
Ríomhphoist:

Iarrthóir:

Céad Ainm:

Sloinne:

Dáta Breithe:

Uimhir PSP

Inscne: Fireann Baineann

Céile nó Páirtí:

Céad Ainm: 

Sloinne:

Dáta Breithe:

Uimhir PSP

Inscne: Fireann Baineann

D D M M y y y y D D M M y y y y

Cuid 2B: Do leanaí cleithiúnacha (aois 0-23)
Níor cheart leanaí os cionn 18 mbliana d’aois  bheith san áireamh sa chuid seo ach amháin má tá siad sa 
chóras  oideachais. Ní mór do dhaoine os cionn 18 agus nach bhfuil sa chóras oideachais iarratas a 
dhéanamh ar a gcárta féin ar iarratas ar leith.

D D M M y y FM

D D M M y y FM

D D M M y y FM

D D M M y y FM

D D M M y y FM

D D M M y y FM

D D M M y y FM

D D M M y y FM

y n

y n

y n

y n

y n

y n

y n

y n

Céad Ainm: Sloinne: Dáta Breithe  : Inscne
(cuir tic)

Uimhir PSP:
msp: 2221111AA

Sonraí Teagmhála: 

Éirchód: 

Seoladh: 

An bhfuil cárta SÍD agat faoi láthair? Tá Níl

Más  ‘SEA ‘cuir isteach d’uimhir reatha led ‘thoil:
(Tá an uimhir seo i mBLOCLITREACHA  i lár do chárta  SÍD) 

Fón i rith an lae:

Fón Póca:
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Más 
Oideachas 
leanúnach   
(cuir tic ‘Y’ 
más Sea Agus 
‘N’ do níl)



Cuid 3: Áit Chónaithe 
Le bheith incháilithe don Scéim Íocaíochta Drugaí, ní mór duit Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 
a shásamh go bhfuil ‘gnáthchónaí’ ort. Ciallaíonn sé seo go bhfuil tú (agus do theaghlach) i do chónaí in 
Éirinn agus go bhfuil sé ar intinn agat cónaí anseo ar feadh bliain amháin ar a laghad.

Níl

Iarrthóir:

An bhfuil gnáthchónaí ort?    Tá

Cé chomh fhad atá tú i do 
chónaí in Éireann?

Níl

Céile nó Páirtí:

An bhfuil gnáthchónaí ort?     Tá 

Cé chomh fhad atá tú i do 
chónaí in Éireann?
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Foirm iarratais a chur isteach 
Má tá aon cheist agat sula seolann tú an t iarratas seo, glaoigh Íosghlao 0818 224 478 le do thoil.

Seol d'fhoirm chomhlánaithe chuig:

Scéim /iochtachtaí Drugaí

Aonad um Chlárú Chliaint

Bosca PO12966

Baile Átha Cliath 11

D11 XKF3

An bhfuil fhios agat gur féidir é seo  agus aon  doiciméadúchán tacaíochta  a sheoladh chugainn ar 

ríomhphost ag PCRS.Applications@hse.ie

Is féidir leat grianghraif nó scanadh de gach leathanach de d’iarratas a ghlacadh agus is féidir iad seo 

a sheoladh chugainn ar ríomhphost. An féidir leat na nithe seo a leanas a chinntiú le do thoil:

1. Nach bhfuil  an grianghraf nó an scanadh doiléir

2. Go bhfuil an leathanach iomlán soiléir leis na figiúirí/sonraí go léir le feiceáil

3. Seol d’iarratas agus  aon doiciméadúchán  tacaíochta chuig PCRS.Applications@hse.ie

Táimid ag tnúth le d’iarratas a phróiseáil chomh tapa agus is féidir linn.



DPS October 2022  Page 4 of 4

Cabhair agus Eolas  
Clúdaíonn an Scéim Íocaíochtaí Drugaí teaghlaigh agus daoine aonair as cuid de chostas a ndrugaí 
forordaithe, leigheasanna nó fearas forordaithe, nó an dá cheann. Faoin Scéim Íocaíochtaí  Drugaí, ní bheidh 
ar theaghlaigh agus ar dhaoine aonair níos mó ná an tsuim tairseach mhíosúil ceadaithe a íoc in aon mhí 
féilire.

Cáilitheacht

Is féidir le haon duine a bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn iarratas a dhéanamh don scéim, beag beann ar 
chúinsí teaghlaigh, airgeadais nó náisiúntachta. Níl siad siúd a bhfuil Cárta Leighis acu incháilithe don scéim.

Sainmhíniú ar theaghlach de réir  na scéime

Duine fásta, a chéile nó páirtí, cleithiúnaí nó cleithiúnaithe agus leanaí ar bith faoi 18 mbliana d’aois..

Sainmhíniú ar cleithiúnaí  de réir na scéime

Ball den teaghlach atá os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi 23 bliana d’aois, atá san oideachas 
lánaimseartha.

Is féidir ball den teaghlach le míchumas coirp, míchumas intleachta nó meabhairghalar, nach féidir leis nó léi 
é féin a chothabháil go hiomlán a bheith san áireamh sa scéim seo beag beann ar aois. Caithfear tuairisc 
leighis a sholáthar.

Conas leas a bhaint as an Scéim 

Chomh luath is a mbeidh d’fhoirm iarratais próiseáilte againn, seolfaimid cárta chugat do gach ball dod’ 
theaghlach. Caithfidh tú do chárta a thaispeáint gach uair a fhreastalaíonn tú ar an gcógaslann sular féidir 
oideas a dháileadh. Molaimid duit an chógaslann chéanna a úsáid in aon mhí ar leith chun níos mó ná an 
mhéid íocaíochta mhíosúil thairseach a sheachaint. 

Fógra um Chosaint Sonraí Saoráil Faisnéise
Déileálfaidh FSS le gach sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú mar chuid den iarratas seo mar fhaisnéis rúnda 
agus stórálfar go slán iad. Nuair a fhaigheann FSS d’fhoirm iarratais chomhlánaithe agus aon doiciméadúchán 
tacaíochta, déanfaidh sé taifead ríomhaire i d’ainm(neacha). Sa taifead seo beidh  an fhaisnéis phearsanta 
ábhartha a sholáthar tú féin nó do chéile/pháirtí (más cuí).

Úsáidfidh agus coinneoidh FSS an taifead seo, chun d’iarratas ar Chárta Scéim Íocaíochtaí  Drugaí a 
phróiseáil. Féadfaidh FSS sonraí a sholáthar tú a úsáid freisin chun teagmháil a dhéanamh leat nó le do 
chéile/pháirtí (más cuí) maidir le hincháilitheacht faoin Scéim, agus/nó maidir le seirbhísí a fuarthas bunaithe 
ar incháilitheacht a bronnadh. Ní nochtfaidh (roinnfidh) FSS an fhaisnéis phearsanta atá tugtha agat do 
dhaoine nó d’eagraíochtaí eile mura bhfuil cead tugtha ag an duine lena mbaineann an fhaisnéis nó má 
cheanglaítear ar FSS é sin a dhéanamh de réir an dlí.

Tá ráiteas príobháideachta FSS ar fáil ag www.hse.ie .
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