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Treoirlínte maidir le Lánrogha Bainistíochta i leith Forálacha Tinnis Chriticiúil
1.

Is é an cuspóir atá leis na Treoirlínte maidir le Lánrogha Bainistíochta ná cabhrú le fostóirí cinneadh a
dhéanamh maidir le forálacha tinnis chriticiúil a dheonú ar bhonn lánrogha bainistíochta i gcás gurb
ann “d’imthosca eisceachtúla”.

2.

Is faoin bhfostóir a bheidh sé a chinneadh cé acu a thugann nó nach dtugann aon “imthosca
eisceachtúla” údar le forálacha tinnis chriticiúil a dheonú. Déanfaidh sé amhlaidh tar éis breithniú a
dhéanamh ar na himthosca ábhartha uile. Is é aidhm na dtreoirlínte cabhrú le fostóirí teacht ar
chinneadh atá cothrom agus réasúnta.

3.

Na himthosca ina bhféadfar forálacha tinnis chriticiúil a dheonú

3.1

Féadfar forálacha tinnis chriticiúil i leith tinneas criticiúil, coirp nó síciatrach, díobháil throm nó riocht
leighis trom a dheonú in dhá imthoisc:



Forálacha tinnis chriticiúil ar bhonn critéir leighis
Forálacha tinnis chriticiúil ar bhonn lánrogha bainistíochta

a) Forálacha tinnis chriticiúil ar bhonn critéir leighis
Féadfaidh fostóir forálacha tinnis chriticiúil a dheonú ar bhonn deimhniú leighis i gcás go gcuirfidh an
tSeirbhís Sláinte Ceirde in iúl go bhfuil an múinteoir thíos le tinneas criticiúil, díobháil throm nó riocht
leighis trom, bunaithe ar na critéir leighis atá mionsonraithe faoin Scéim Saoire Breoiteachta. Cé gurb
é an fostóir a dhéanfaidh an cinneadh go fóill ar cé acu a dheonófar nó nach ndeonófar forálacha
tinnis chriticiúil, beidh an cinneadh sin bunaithe ar an Tuairisc Leighis maidir le Forálacha Tinnis
Chriticiúil ón tSeirbhís Sláinte Ceirde.

b) Forálacha tinnis chriticiúil ar bhonn lánrogha bainistíochta
Beidh tinnis throma agus díobhálacha agus riochtaí troma ann nach dtiocfaidh faoi na critéir leighis a
úsáidtear le haghaidh forálacha tinnis chriticiúil a dheonú. I gcásanna den sórt sin, beidh lánrogha ag
fostóirí a chinneadh cé acu a dheonófar nó nach ndeonófar forálacha tinnis chriticiúil, tar éis dóibh
anailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis arna soláthar agus ar imthosca an cháis. Is é an aidhm atá leis an
lánrogha sin freastal ar thinnis a measfaí de ghnáth gur cinn shuntasacha iad ach nach gcomhlíonann
na critéir leighis a úsáidtear. Sampla de sin is ea obráid thromchúiseach lena ngabhann aga téarnaimh
fada agus nach bhfuil fanacht ospidéil den fhad a cheanglaítear faoi na critéir leighis i gceist léi.
Tá sé beartaithe gur i gcásanna tromchúiseacha agus/nó eisceachtúla amháin a bheidh údar ann le
forálacha tinnis chriticiúil a dheonú ar bhonn lánrogha bainistíochta. Féadfaidh an fostóir treoir a lorg
ón tSeirbhís Sláinte Ceirde maidir le saincheisteanna leighis, fad a ghníomhóidh sé laistigh de
theorainneacha na rúndachta leighis.

4.
4.1

Cé na nithe nach mór don fhostóir a bhunú?
Foráiltear leis na “Rialacháin” nach mór don fhostóir na nithe seo a leanas a bhunú sula bhféadfar
forálacha tinnis chriticiúil a dheonú ar bhonn “imthosca eisceachtúla”:


Gurb ann “d’imthosca eisceachtúla”; agus

Leathanach 3 de 5



Go mbaineann na himthosca eisceachtúla sin le tinneas, díobháil nó riocht an mhúinteora; agus



Go dtugann na himthosca eisceachtúla sin údar le forálacha tinnis chriticiúil a dheonú.

5.

Cé na nithe ar cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh orthu?

5.1

Ba cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh ar an ngnáthbhrí atá leis an bhfocal “eisceachtúil”, rud
a chiallaíonn “neamhghnách” nó “neamhthipiciúil”. Ba cheart breithniú a dhéanamh ar cé acu is
amhlaidh gur tinneas, díobháil nó riocht atá gnách agus tipiciúil é an riocht nó gur tinneas, díobháil nó
riocht atá neamhghnách agus/nó neamhthipiciúil é.

5.2

Trí fhoinse faisnéise

5.2.1 Le linn cinneadh a dhéanamh ar cé acu is ann nó nach ann “d’imthosca eisceachtúla” a thabharfadh
údar le forálacha tinnis chriticiúil a dheonú ar bhonn lánrogha bainistíochta, ba cheart don fhostóir
breithniú a dhéanamh ar na trí fhoinse faisnéise seo a leanas.

An Cinneadh ón bhFostóir
(a) An Tuairisc Leighis maidir
le Forálacha Tinnis Chriticiúil

(b) Faisnéis Ábhartha ón múinteoir

(c) Faisnéis Ábhartha Acmhainní
Daonna agus breithiúnas gairmiúil

(a) An Tuairisc Leighis maidir le Forálacha Tinnis Chriticiúil
Le linn cinneadh a dhéanamh ar an iarratas ó mhúinteoir ar fhorálacha tinnis chriticiúil, ba cheart don
fhostóir breithniú a dhéanamh ar an Tuairisc Leighis don Fhostóir maidir le Forálacha Tinnis Chriticiúil
ón tSeirbhís Sláinte Ceirde. Cuirfear in iúl sa Tuairisc sin cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann
riocht leighis an mhúinteora na critéir leighis a úsáidtear le haghaidh forálacha tinnis chriticiúil a
dheonú.
I gcás nach gcomhlíonfaidh an tinneas, an díobháil nó an riocht na critéir leighis le haghaidh
incháilitheacht d’fhorálacha tinnis chriticiúil, tabharfaidh an tSeirbhís Sláinte Ceirde faisnéis leighis
bhreise don mhúinteoir. Is faisnéis é sin a mbeidh an tSeirbhís Sláinte Ceirde ar an eolas fúithi agus a
mheasfaidh sí a bheith ábhartha. Áirítear le samplaí:
a)

Gnáth-agaí téarnaimh don riocht i gcás gurb ann dóibh, agus aird á tabhairt ar chineál na hoibre
(e.g. gnáthaimh mháinliachta roghnacha);

b)

Riochtaí leighis breise a bheith ann, nuair is iomchuí;

c)

Aimhréidheanna leighis a bheith ann;

d)

Aon fhaisnéis eile a mheasfaidh an tSeirbhís Sláinte Ceirde a bheith ábhartha maidir le cabhrú
leis an bhfostóir a chinneadh forálacha tinnis chriticiúil a dheonú faoi lánrogha bainistíochta
(e.g. i gcás go mbeidh fanacht ospidéil othar cónaitheach gar don tairseach deich lá).

I gcás gur mian leis/léi déanamh amhlaidh, féadfaidh an múinteoir an fhaisnéis bhreise sin a thabhairt
don fhostóir laistigh de dheich lá ón Tuairisc Leighis don Fhostaí maidir le Forálacha Tinnis Chriticiúil
a fháil, rud a d’fhéadfadh cabhrú leis an bhfostóir cinneadh a dhéanamh ar an iarratas ar fhorálacha
tinnis chriticiúil. Sula ndéanfaidh sé cinneadh ar an iarratas ón múinteoir, mar sin, ba cheart don
fhostóir fanacht 10 lá ón dáta a gheofar an Tuairisc Leighis maidir le Forálacha Tinnis Chriticiúil ionas
go bhféadfar an fhaisnéis bhreise a chur isteach.
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I gcás nach gcomhlíonfaidh an tinneas, an díobháil nó an riocht na critéir leighis le haghaidh
incháilitheacht d’fhorálacha tinnis chriticiúil, ba cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh ar cé acu a
léirítear nó nach léirítear san fhaisnéis bhreise sin “imthosca eisceachtúla” a bhaineann le tinneas,
díobháil nó riocht ábhartha an mhúinteora.

(b) Faisnéis Ábhartha ón múinteoir
Ba cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh ar cé acu a bheidh nó nach mbeidh faisnéis bhreise ag
teastáil. Is féidir go mbeidh sé ag iarraidh teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir chun é/í a chur ar
an eolas faoi na himthosca uile a d’fhéadfadh a bheith ina “n-imthosca eisceachtúla”.
Tar éis dó teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir, ba cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh ar
na nithe seo a leanas:
a)

Cé acu atá nó nach bhfuil an múinteoir gar do na critéir leighis atá leagtha amach faoin
Scéim Saoire Breoiteachta a chomhlíonadh nó cé acu atá nó nach bhfuil aon tosca eile ann
a bhaineann leis an tinneas, an díobháil nó an riocht leighis ba cheart a mheas a bheith
“eisceachtúil”;

b)

Déine an tinnis, na díobhála nó an reachta leighis.

Níor cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh ar staid airgeadais an mhúinteora nó ar a
f(h)eidhmíocht ag an obair.

(c) Faisnéis Ábhartha Acmhainní Daonna agus breithiúnas gairmiúil
Ba cheart don fhostóir breithniú a dhéanamh ar aon fhaisnéis ábhartha acmhainní daonna nó ar
fhoinsí eile breithiúnais ghairmiúil. Áirítear le samplaí:
i.

Fad aon neamhláithreachta roimhe a bhaineann leis an tinneas, an díobháil nó an riocht seo.
Ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhféadfar an fhaisnéis sin a úsáid chun caitheamh le
níos lú fabhair le hiarratas;

ii.

An cur chuige a ghlac an fostóir i gcásanna eile agus an gá atá ann le comhsheasmhacht ó
thaobh cur chuige de; agus

iii.

Cé acu a bheadh nó nach mbeadh sé réasúnta forálacha tinnis chriticiúil a dheonú nó diúltú
dóibh, agus aird á tabhairt ar aon fhaisnéis a d’fhéadfaí a mheas go léirítear imthosca
eisceachtúla inti.
Ba cheart don fhostóir a chinntiú nach mbeidh aon choinbhleacht leasa ann le linn dó breithniú a
dhéanamh ar an iarratas ar fhorálacha tinnis chriticiúil. Maidir leis sin, ba cheart dó breithniú a
dhéanamh ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh gur dlúthchara/dlúthghaol é/í an múinteoir nó,
mar mhalairt air sin, ar cé acu a tharraing nó nár tharraing an múinteoir casaoid nó cineál éigin eile
gearáin ina aghaidh.

6.

Fógra a thabhairt don mhúinteoir faoin gcinneadh

6.1

Ba cheart don fhostóir an cinneadh uaidh a chur in iúl don mhúinteoir i scríbhinn, agus achoimre
ghairid á déanamh ar na nithe a ndearnadh breithniú orthu. Ba cheart don fhostóir a léiriú sa
chinneadh uaidh go ndearnadh breithniú ar an bhfaisnéis ábhartha ar fad agus nach ndeachaigh aon
fhaisnéis neamhábhartha i bhfeidhm air. I gcás go gcinnfidh an fostóir diúltú don iarratas ón múinteoir
ar fhorálacha tinnis chriticiúil, ba cheart don fhostóir fógra a thabhairt don mhúinteoir faoin gceart
achomhairc atá aige/aici.
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6.2

Is féidir faisnéis níos mionsonraithe faoin bpróiseas achomhairc in aghaidh cinntí Leighis agus cinntí
Bainistíochta araon a fháil i gCaibidil 3 (cuid 3 dar teideal “Achomhairc in aghaidh cinntí maidir le
Forálacha Tinnis Chriticiúil”) den Lámhleabhar Nósanna Imeachta d’Fhostóirí.

