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Is Paraimhíochaineoir 
é Aaron sa 
tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna, FSS. 

“Ní mar a chéile aon dá lá sa tSeirbhís 
Náisiúnta Otharcharranna. Tá gach 
eachtra a bhfreastalaíonn muid uirthi 
éagsúil agus tá scéal ar leith taobh 
thiar de gach eachtra. Bíonn an-chuid 
trealaimh agus drugaí tarrthála i ngach 
otharcharr, agus baintear úsáid astu ag 
gach eachtra. Ní cheapfá go bhfuil 
12 uair an chloig curtha isteach agat 
ag deireadh an tseala.” 

Is cuimhin liom gur scríobh mé aiste faoina a 
bheith i mo pharaimhíochaineoir sa tríú bliain. 

Bhí an aiste bunaithe ar an topaic “Cad ba 
mhaith leat a dhéanamh nuair a fhágann tú 
an scoil?” Bhí suim agam i gcónaí sna soilse 
gorma agus sna bonnáin agus ba mhinic a 

d’fhiafraigh mé díom féin “cad a dhéanfaidh 
an criú?” nuair a chonaic mé an t-otharcharr 

ag tiomáint tríd an trácht. Rinne mé 
an Ardteist in 2003.

Ina dhiaidh sin, chuaigh mé go Coláiste 
Bhaile Formaid i mBaile Átha Cliath chun 
dhá Ard-Dioplóma Náisiúnta (mhair gach 
cúrsa dhá bhliain) a dhéanamh. Bhain mé  

Ard-Dioplóma amach i mBainistíocht Ghnó sa 
Cheol agus bhain mé an ceann eile amach san 
Innealtóireacht Fuaime agus i dTeicneolaíocht 

an Cheoil. 

Chríochnaigh mé mo chúrsaí i mBaile Formaid 
in 2007 agus thosaigh mé ag obair in IMRO. 
Chaith mé dhá bhliain ansin. Ina dhiaidh sin, 

bhog mé abhaile go Cathair na Mart. 

I gCathair na Mart, bhain mé cáilíochtaí 
amach mar theagascóir snámha, mar mháistir 

tumadóireachta agus mar theagascóir do 
ghardaí tarrthála agus bhain mé úsáid astu 

chun obair a fháil agus chaith mé 5 bliana mar 
bhainisteoir i linn snámha, chomh maith le 
gigeanna a dhéanamh i Maigh Eo. In 2015, 
bhain mé cáilíocht amach sa Teicneolaíocht 
Leighis Éigeandála agus bhain mé cáilíocht 
amach mar Theicneoir Leighis Éigeandála. 

I mí Eanáir 2020, thosaigh mé sa 
tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna mar 

Pharaimhíochaineoir, agus faoi láthair, tá mé 
réidh le tabhairt faoi bhliain intéirneachta sa 

tseirbhís. 

Tá Paraimhíochaineoir freagrach as cúram, cóireáil agus 
bogadh na n-othar agus astu féin, as feithiclí, as trealamh 

agus as an stáisiún a chothabháil ar bhealach cuí chun an ról 
a chomhlíonadh. Is iad seo a leanas cuid de na scileanna atá 
ag teastáil sa ról: solúbthacht agus an cumas dul i ngleic le 

heachtraí a bhíonn ag síorathrú, tuiscint agus caoinfhulaingt, 
an cumas iarracht dhian agus leanúnach a dhéanamh go 

sciobtha, agus disciplín agus tú faoi bhrú. 

Mar Pharaimhíochaineoir, forbraíonn tú a 
lán scileanna nua, idir scileanna praiticiúla 
agus oideachais, i gColáiste na Seirbhíse 

Otharcharranna. 

Ní athraíonn sé sin nuair a fhágann 
tú an coláiste oiliúna otharcharranna, 

mar is clár céime trí bliana é an clár do 
Pharaimhíochaineoirí sa tseirbhís náisiúnta 

otharcharranna anois, a dhéantar trí Choláiste 
na hOllscoile, Corcaigh, agus tá rogha agat clár 

máistreachta a dhéanamh nó ceithre bliana 
sa bhreis a dhéanamh chun a bheith i do 

dhochtúir leighis. 

Mholfainn gairm sa státseirbhís d’éinne, mar 
go bhfuil sásamh ar fáil inti - go háirithe sa 
tseirbhís náisiúnta otharcharranna. Is féidir 
leat dul chun cinn maith a dhéanamh i do 

ghairm, mar aon leis an deis a fháil scileanna 
nua a fhoghlaim, agus tá pinsean agat agus 

cinnteacht phoist. 



Sonraí an Phoist – Paraimhíochaineoir

ROINN An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna Faigh tuilleadh eolais anseo

TUARASTAL Ag tosú ar €30,288 sa bhliain *is féidir go n-athrófaí é seo

CUR SÍOS AR AN RÓL

Is fostaithe fíorthábhachtacha iad Paraimhíochaineoirí le linn eachtraí éigeandála, mar is iad sin na daoine a thugann freagairt ar éigeandálaí, m.sh. glaonna 911, agus 
a chuireann cóireáil ar fáil ar an toirt agus a thugann othair chuig ospidéil. Caithfidh Paraimhíochaineoirí a bheith airdeallach agus smaoineamh go sciobtha, agus ní mór 
dóibh a bheith in ann daoine a thógáil suas ionas gur féidir iad a chur ar shínteán agus iad a thabhairt ón áit ar tharla an eachtra chuig otharcharr, rud a chiallaíonn go 
bhfuil obair an pharaimhíochaineora dian ar an gcorp agus ar an intinn. Ina theannta sin, ní mór do pharaimhíochaineoirí a bheith in ann ACS a dhéanamh ar othair, fuiliú 
a stopadh, agus úsáid a bhaint as trealamh speisialta tarrthála. Oibríonn paraimhíochaineoirí amuigh faoin aer de ghnáth agus caitheann siad an chuid mó dá gcuid ama in 
otharcharr nó i héileacaptar éigeandála. De ghnáth, oibríonn siad d’ospidéil agus d’áiseanna cosúil leo, i gcomhar le paraimhíochaineoirí eile, mar aon le dochtúirí 
agus haltraí. 

RIACHTANAIS 
IONTRÁLA

Ní mór duit pas a bheith agat i gcúig ábhar, ar laghad, san Ardteistiméireacht ag an ngnáthleibhéal (nó i scrúdú acadúil AE ar aon chéim léi), lena n-áirítear an Mata agus 
ábhar Eolaíochta. Mura gcomhlíonann tú na critéir thuas, áfach, ná bí buartha, mar tá díolúintí ar leith i bhfeidhm: 
(a)  Teastas TLÉ de chuid na Comhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil (CCÉR) a bheith agat, seachas Ábhar Eolaíochta san Ardteistiméireacht (nó i scrúdú AE ar aon 

chéim léi). 
(b) Bunchéim a bheith agat ó institiúid tríú leibhéal aitheanta, seachas Ardteistiméireacht (nó scrúdú AE ar aon chéim léi). 

Riachtanais Maidir le Ceadúnas Tiomána: 
Ní mór d’iarrthóirí ceadúnas iomlán (Catagóir B agus C1) a bheith acu roimh an dáta dúnta d’iarratais. 

Tá na scileanna seo a leanas ag teastáil:
• Scileanna maithe cumarsáide             • Comhbhá agus tuiscint ar dhaoine eile. 
• An cumas cinntí sciobtha a dhéanamh agus a bheith socair agus tú faoi bhrú  • Leibhéal maith aclaíochta
• Scileanna loingseoireachta agus tiomána          • Teacht Aniar
• Seasmhacht

AN PRÓISEAS 
IARRATAIS

1. Cláraigh d’fholáirimh maidir le poist ar publicjobs.ie chun a bheith ar an eolas nuair a thagann folúntais chun cinn.
2. Cuir iarratas isteach ar líne ar Publicjobs.ie roimh an dáta dúnta.
3. Ceistneoir Measúnaithe ar Líne.
4. Agallamh
5. Oiliúint i gColáiste na bParaimhíochaineoirí in Éirinn. 

https://www.nationalambulanceservice.ie/nascollege/paramedic/

