COMHAD FÍRICÍ:
SLÁINTE & CÚRAM
SÓISIALTA GCE
TEIRIPÍ IOMLÁNAÍOCHA

Úsáid teiripí iomlánaíocha i suíomhanna sláinte agus cúram sóisialta
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a
n-úsáidtear teiripí iomlánaíocha i suíomhanna
mar seo:
–– ionaid chónaithe nó tithe altranais
–– ospísí agus ospidéil
–– ionaid chúram lae agus
–– clinicí DG

• measúnú a dhéanamh ar bhuntáistí teiripí
iomlánaíocha d’úsáideoirí seirbhísí sa tsuíomh
roghnaithe.

Inneachar an Chúrsa
Tá méadú ar líon na suíomhanna cúraim atá
ag úsáid teiripí iomlánaíocha in éineacht
nó chomh maith le cóireálacha traidisiúnta/
gnáthchóireálacha.

Ionaid chónaithe nó tithe
altranais

Ar na holaí fóirsteanacha, tá ola sheadóige, ola
labhandair, ola chamán meall agus ola rósadhmaid.
Tugann suathaireacht suaimhneas do chónaitheoirí.
Cuireann sí bail níos fearr ar an chraiceann, tugann
sí scíth agus cuireann sí le folláine mhothúchánach
cónaitheoirí. Thig le suathaireacht strus, corraíl
agus imní a laghdú agus patrúin codlata a
fheabhsú.

Tá mórán de na hionaid chónaithe agus tithe
altranais anois ag cur teiripí iomlánaíocha ar fáil dá
gcónaitheoirí.
Os rud é go mb’fhéidir go mbeadh riachtanais
chasta nó luaineacht theoranta ag mórán de na
cónaitheoirí tá suathaireacht fóirsteanach mar
theiripe. D’fhéadfadh na rudaí seo a bheith i gceist
sa chóireáil – suathaireacht láimhe, sciatháin,
muiníl, gualainne, droma agus suathaireacht
Indiach cinn.
Is féidir an tsuathaireacht a thabhairt nuair atá an
cónaitheoir ina shuí nó ina luí ar leaba. Tá na holaí
agus na lóiseanna a úsáidtear caolaithe go maith
agus fóirsteanach do chraiceann bog sobhriste.
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Gníomhaíocht 1
Déan teagmháil le hionaid chónaithe nó tithe
altranais i do cheantar lena fháil amach cad iad
na teiripí iomlánaíocha atá ar fáil.

Ospísí agus ospidéil
In ospís tugtar cúram do dhaoine a bhfuil tinneas
doleigheasta orthu agus bítear ag iarraidh go
mbeidh sí níos cosúla le bheith ina dteach féin ná le
hospidéal.
Cuirtear réimse de chúram leighis agus altranais
ar fáil agus cuireann an mhórchuid de na hospísí
réimse de theiripí iomlánaíocha ar fáil. Tugtar
na teiripí sin le taobh gnáthchóireáil/ cóireáil
thraidisiúnta. Is féidir go gcuirfear réimse de
theiripí iomlánaíocha ar fáil lena n-áirítear:

a dhéanamh ina saol. Is féidir gur fearr a bheidh
daoine ábalta déileáil le tinneas foirceanta agus
go bhfeabhsófar scíth.
– Sa tsuathaireacht suaitear agus cuimlítear
fíocháin bhoga an choirp. B’fhéidir go gcuideodh
sé le daoine a scíth a ligean, teannas a mhaolú
agus codladh níos fearr.
– I suathaireacht Indiach cinn suaitear fíochán
bog an mhuiníl, na plaite, na sciathán agus
na nguaillí. Thig leis sin strus agus teannas a
mhaolú.
– Sa reifléacseolaíocht suaitear na cosa agus
an chuid íochtarach de na cosa. B’fhéidir go
ndéanfaí na lámha a shuaitheadh fosta. Deir
daoine go gcuidíonn sé leo mothú níos folláine
agus go gcuireann sí suaimhneas orthu.

– Acúbhrú lena mbíonn spreagadh pointí ar leith ar
an chorp.
– Snáthaidpholladh lena mbíonn spreagadh pointí
ar leith ar an chorp le snáthaidí míne. Thig le
snáthaidpholladh cuidiú le pian a mhaolú agus
tá sé éifeachtach le tuirse, masmas, lionn dubh
agus gearranáil a laghdú.
– Sa chumhartheiripe baintear úsáid as blátholaí
a bhaintear as luibheanna, plandaí, bláthanna,
crainn agus toim. Ligeann na holaí amach
dea-bholaithe cumhra atá suaimhneasach,
suaimhneach agus thig leo imní a laghdú.

– Sa reicí cuireann teiripeoirí a lámha ar phointí
áirithe ar an chorp nó go díreach os cionn na
bpointí sin. Seans go maolóidh an teiripe pian, go
laghdóidh sí imní, go spreagfaidh sí codladh agus
go bhfeabhsóidh sí folláine.
– Sa scíth bíonn teicnící mar chleachtaí análaithe,
scíth a thabhairt do ghrúpaí matán agus
machnamh. Sa scíth bítear ag iarraidh cur le
mothú suaimhnis agus cothromaíochta.

– Cuidíonn teiripe ealaíne le daoine a gcuid
mothúchán a chur in iúl agus gan a bheith
chomh himníoch céanna, suaimhneas a
dhéanamh agus mothú níos fearr go fisiciúil.
– Cuireann an hipniteiripe daoine i staid ina
bhfuil a bhfeasacht ardaithe agus tugtar cuidiú
do dhaoine a n-intinn a oscailt do mholtaí
tairbheacha a d’fhéadfadh athruithe dearfacha

– Sa shiatsu bíonn cineál suathaireachta ann ina
n-úsáideann an teiripeoir a mhéara, a ordóg
agus a uillinneacha le brú bog a chur ar phointí
tábhachtacha ar an chorp. Seans go dtabharfaidh
sé tuilleadh fuinnimh agus go gcuideoidh sé le
scíth.
– I dteiripe teagmhála coinnítear greim bhog ar
dhuine trí theicnící ar leith a úsáid.
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Gníomhaíocht 2
Úsáid an t-idirlíon nó déan teagmháil le hospís
leis na teiripí iomlánaíocha a fhiosrú.
Tá roinnt bheag ospidéal ann anois a chuireann
ar fáil teiripí iomlánaíocha d’othair, go háirithe
nuair is cosúil nach raibh réiteach iomlán sa
ghnáthleigheas. Ní hionann an réimse teiripí i
ngach ospidéal agus is féidir go mbeidh na rudaí a
leanas iontu:
– snáthaidpholladh
– cumhartheiripe
– teiripe ealaíne
– círichleachtadh ina mbíonn círichleachtóirí ag
úsáid a lámh le neamhord sna cnámha, sna hailt
agus sna matáin a chóireáil.

Is féidir na teiripí a úsáid le pian agus deacrachtaí
codlata a mhaolú. Mhaígh roinnt othar gur chuidigh
teiripí iomlánaíocha leis an imní agus an teannas
a mhaolú a bhí ann agus iad tinn. Is buntáiste eile
é gur féidir le teiripí strus a mhaolú agus mothú
folláine a chruthú. Baineann mórán othar sult as
an teagmháil duine le duine leis an teiripeoir i
dtimpeallacht shuaimhneach phléisiúrtha agus dá
thoradh sin labhraíonn siad leis an teiripeoir faoi na
rudaí a chuireann imní agus buaireamh orthu. Is
foinse luachmhar de thacaíocht mhothúchánach é
don othar.
Tá roinnt aonaid mháithreachais anois ag cur teiripí
iomlánaíocha ar fáil le linn toirchis agus breithe.
Tugann na teiripí seo go leor buntáistí. Thig leo cuid
den mhíchompord le linn toirchis a mhaolú agus
samhnas agus urlacan a laghdú. Cuidíonn na teiripí
leis an chorp a ullmhú do luí seoil agus fágann sin
gur fearr an seans go mbeidh breith nádúrtha ann.

– tá hoiméapaite bunaithe ar an phrionsabal go
dtig le substaint is cúis le hairíonna áirithe cuidiú
leis na hairíonna sin a chur ar ceal. Sa teiripe seo,
glactar substaintí atá caolaithe go mór a thugtar
mar thintiúr, capsúl nó piolla.
– suathaireacht
– san oistéapaite déantar suathaireacht, nó
déantar matáin agus ailt an duine a bhogadh
agus a shíneadh le cóireáil a dhéanamh nó le bac
fadhbanna a sheachaint.
– Hipniteiripe chliniciúil
– is ó chóras sláinte ársa na Síne a tháinig Chi
Kung. Bíonn gluaiseachtaí ar leith ann le cuidiú le
gluaiseacht an Chi thart ar an chorp.
– is as crainn, plandaí nó fungais a thagann cógas
luibhe agus de ghnáth is i bhfoirm braonta a
ghlactar é.
– sa léirshamhlú cuidíonn teiripeoir le duine
íomhánna a chruthú ina intinn d’áit nó de
ghníomhaíocht a d’fhág sona iad roimhe sin.
Úsáidtear na teiripí sin le bainistiú a dhéanamh
ar réimse leathan de riochtaí sláinte ó phianta sa
droim, ailse agus airtríteas go galar Alzheimer agus
is minic a úsáidtear iad le taobh gnáthchóireálacha.
Cuireann cuid mhór ospidéal teiripí iomlánaíocha
ar fail d’othair a bhfuil ailse orthu le cuid de na foiarmhairtí a bhíonn le cóireálacha a mhaolú.

I measc na dteiripí iomlánaíocha is gnách le daoine
a úsáid tá:
– suathaireacht a chuidíonn le scíth agus a
fhágann gur mó an seans go mbeidh breith
nádúrtha ann mar go spreagann sé tús nádúrtha
le luí seoil.
– cumhartheiripe a úsáideann olaí atá cumaiscthe
le freastal ar riachtanais ar leith agus a
shocraíonn agus a shuaimhníonn an duine.
– snáthaidpholladh a mhaolaíonn na gnáth-thinnis
a théann le toircheas agus a chuidíonn le scíth.
Baineann cuid de na mná atá ag iompar clainne
úsáid as reifléacseolaíocht le hullmhú don luí
seoil agus le breith nádúrtha a bheith acu. Tugtar
na cóireálacha gach seachtain ó sheachtain 37.
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– hiopnóis le haghaidh leanbh a bhreith (hiopnóbhreith) atá ina chineál de dhomhanscíth. I
dtaighde léiríodh go maolaíonn sí pian agus
míchompord le linn na chéad chéime den luí
seoil agus ar an dóigh sin fágann sí gur lú an
riachtanas atá le drugaí a mhaolaíonn pian.
– oistéapaite agus círichleachtadh atá éifeachtach
le pian droma a mhaolú le linn toirchis.

Ionaid chúram lae
Tugann ionaid chúram lae deiseanna luachmhara
do réimse daoine.
Maidir le seandaoine agus daoine atá faoi
mhíchumas foghlama nó fisiceach nó a bhfuil
fadhbanna meabhairshláinte acu bíonn seans
acu bualadh le chéile, comhrá a bheith acu le
cairde, béile a bheith acu agus páirt a ghlacadh
in imeachtaí. Reáchtálann eagraíochtaí deonacha
roinnt ionad agus reáchtálann na hIontaobhais
roinnt eile. Cé go bhfuil teorainn leis an réimse
seirbhísí a thig leo a chur ar fáil mar gheall ar easpa
maoinithe, cuireann cuid de na hionaid teiripí
iomlánaíocha ar fáil.
Cuireann cuid de na hionaid chúram lae le haghaidh
daoine a bhfuil néaltrú orthu cumhartheiripe,
suathaireacht nó teiripe solas geal (ina suíonn an
duine os comhair bosca solais ar feadh 30 nóiméad)
agus teiripe ceoil ar fáil. Spreagann teiripe ceoil
úsáideoirí seirbhísí lena nguth féin agus réimse
d’uirlisí ceoil a úsáid. Thig leis sin saol an úsáideora
seirbhísí a fheabhsú, cur lena bhféinfheasacht agus
folláine mhothúchánach a chur chun cinn.
Is féidir go mbeidh úsáideoirí seirbhíse a bhfuil
fadhbanna meabhairshláinte acu ábalta fáil a
bheith acu ar shnáthaidpholladh, cumhartheiripe,
ióga, suathaireacht agus teiripe ceoil ag ionad
cúram lae. Cuidíonn na teiripí sin le scíth agus is
féidir go mbeidh siad úsáideach nuair a bhítear
ag tabhairt cóir leighis in aghaidh imní agus
lionn dubh. Tá suathaireacht, teiripe ceoil agus
cumhartheiripe ar fáil i roinnt ionaid chúram
lae d’úsáideoirí seirbhíse atá faoi mhíchumas
foghlama. Sna hionaid chúram lae a eagraíonn
Marie Curie tá réimse leathan de theiripí
iomlánaíocha d’úsáideoirí seirbhísí agus a
dteaghlaigh. Ina measc tá reifléacseolaíocht,
cumhartheiripe, suathaireacht, teiripe teagmhála
agus snáthaidpholladh.

Gníomhaíocht 3
Cuir liosta le chéile d’ionaid cúram lae i do
cheantar féin agus na teiripí comhlánaíocha atá
ar fáil iontu.

Clinicí/cleachtais DG
Aithníonn roinnt DGanna an tairbhe atá le teiripí
iomlánaíocha agus dá thoradh sin cuireann
rochtain ar réimse teiripí ar fáil dá n-othair.
Léiríodh i dtaighde go bhfuair DGanna amach go
bhfuil teiripí iomlánaíocha costas-éifeachtach don
tSeirbhís Náisiúnta Sláinte agus ní hamháin go
bhfuil ráta rathúlachta ard ann ach tá othair níos
sásta leis an chóireáil. Uaireanta cuireann DGanna
teiripí iomlánaíocha ar fáil nuair nach bhfuil ag éirí
go maith le gnáthchóireálacha nó nuair atá othar
ag iarraidh rud eile seachas drugaí a mbeadh foiarmhairtí tromchúiseacha nó míthaitneamhacha
leo.
Áirítear na rudaí a leanas sna teiripí iomlánaíocha a
chuireann DGanna ar fáil:
– oistéapaite a mholann National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) le haghaidh
pian droma. Is féidir í a úsáid fosta le fadhbanna
díleá a bhainistiú.
– círichleachtadh ar féidir í a úsáid le déileáil le
pian agus gortú agus díríonn sé den chuid is mó
ar an droim agus ar na hailt.
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– Hiopnóis, ar féidir í a úsáid le bua a fháil ar
imní, fóibí, strus, fadhbanna codlata, pian agus
taomanna scaoill.
I dTuaisceart Éireann thug tionscadal
píolótach rochtain d’othair ar réimse de theiripí
iomlánaíocha tríd a gcleachtais DGanna. Bhí
fadhbanna matánchnámharlaigh agus fadhbanna
meabhairshláinte ag na hothair arbh as Ionad
Sláinte an tSeantalaimh i nDoire agus The
Arches Centre i mBéal Feirste iad. I measc an
réimse teiripí a bhí ar fáil bhí snáthaidpholladh,
suathaireacht, cumhartheiripe, círichleachtadh,
oistéapaite, reifléacseolaíocht agus hoiméapaite. I
meastóireacht a rinneadh ar an tionscadal fuarthas
amach gur tháinig biseach mór ar shláinte bhunús
na n-othar.

Mar gheall ar easpa DGanna i dTuaisceart Éireann
agus ar laghdú i mbuiséad an chúraim sláinte
b’fhéidir nach mbeadh mórán teiripí iomlánaíocha
ar fáil i gclinicí/i gcleachtais DG.

Gníomhaíocht 4
Déan taighde ar ionaid sláinte i do cheantar féin
lena fháil amach an bhfuil teiripí iomlánaíocha
á gcur ar fáil d’úsáideoirí seirbhísí.
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– snáthaidpholladh atá úsáideach le cóireáil in
aghaidh tinnis éagsúla lena n-áirítear pian,
masmas agus mígréin.
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