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Tharla athrú suntasach in 2019 laistigh de Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann.

I mí an Mheithimh, bhí ríméad orainn fáilte a chur roimh ár bPríomhfheidhmeannach 
Eatramhach úr. Tá cuntas teiste fairsing ag Sheila McClelland sa tseirbhís phoiblí, 
athchóiriú rialachais straitéiseach agus bainistíocht shinsearach agus tá saineolas 
agus taithí aici ar ár gclár oibre dúshlánach um athchóiriú a sholáthar agus a 
chinntiú go gcoinneoimid le bliain deiridh ár straitéise a chur i gcrích.

Tagann Sheila in ionad Stiúrthóir Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, 
Dawn Johnston, a chuir feidhmeanna an Phríomhfheidhmeannaigh i gcrích sa 
chéad leath den bhliain. Thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom mo mhíle buíochas a 
ghabháil le Dawn agus as a chinntiú gur lean Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann ag feidhmiú go réidh le linn an ama sin.

Thosaigh Colm O’Leary linn chomh maith mar an Stiúrthóir Clárúcháin. Thosaigh 
sí ag obair linn ag céim ríthábhachtach roimh sheoladh ár gcórais chlárúcháin 
úir, lena spreagfar feabhsuithe ar an dóigh a bhfeidhmímid ár bhfeidhmeanna le 
haghaidh cláraithe agus gach duine a dhéanann teagmháil linn.

Cheiliúramar comóradh 100 bliain den rialachán altranais in Éirinn i mbliana agus 
cheiliúramar an gharsprioc thábhachtach sin lenár gcomhdháil náisiúnta i mí 
Dheireadh Fómhair, comhdháil inár tugadh an pobal altranais agus rialtachta le 
chéile. Soláthraíodh an deis san imeacht le machnamh a dhéanamh ar ghairm an 
altranais in Éirinn san am atá caite, sa lá inniu agus amach anseo.

Rinneadh a lán forbairtí i réimsí maidir le nuálaíocht, rialachán agus oideachas 
altranais, agus muid ag amharc ar an am atá le teacht leanfaimid le feabhsuithe a 
dhéanamh lena chinntiú go mbeidh ár tsamhail rialála ábhartha, nua-aimseartha 
agus éifeachtach i gcónaí.

Bhí ríméad orainn fáilte a chur roimh bhaill Chomhar Idirnáisiúnta na Rialtóirí Altraí 
(INRC) go Baile Átha Cliath le haghaidh siompóisiam ar an rialachán idirnáisiúnta roimh 
ár gcomhdháil náisiúnta. Thug sé sin deis dúinn le comhoibriú lenár gcomhghleacaithe 
in eagraíochtaí rialála altranais eile ar fud an domhain agus an dóigh ar féidir linn 
oibriú le chéile chun tionchar a imirt ar an mbeartas altranais a phlé.

Thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le cainteoirí an imeachta, 
na toscairí agus ár gcomhghleacaithe INRC as bheith ina gcuid den cheiliúradh sin 
agus as a n-aiseolas dearfach i ndiaidh na n-imeachtaí.

Seoladh an 
Uachtaráin

Essene Cassidy
An tUachtarán NMBI
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In 2019, dhírigh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ar ár dtosaíochtaí 
straitéiseacha atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise 2017-2019. Rinneadh dul 
chun cinn suntasach maidir lenár gcáil a neartú trí chumarsáid oscailte agus 
thrédhearcach lena chinntiú go mbeimid ullmhaithe chun freastal ar riachtanais ár 
gcláraithe, an phobail agus ár bpríomhpháirtithe leasmhara. Tá bród agus áthas 
orainn an obair a rinneamar a roinnt leat sa tuarascáil bhliantúil seo.

D’oibríomar i mbliana le páirtithe leasmhara chun ár Ráiteas Straitéise 2020-2022 
a fhorbairt ina leagtar amach an treo straitéiseach úr dár n-eagraíocht. Leanaimid 
ag díriú ar rannpháirtíocht mhéadaithe lenár gcláraithe, leis an bpobal agus lenár 
bpríomhpháirtithe leasmhara chun feidhm Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann mar rialtóir d’altraí agus do chnáimhseacha in Éirinn a threisiú. Foilseofar 
an ráiteas straitéise úr do na trí bliana amach romhainn in 2020. Ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leis an Aire agus an Roinn Sláinte as a gcuidiú agus a dtacaíocht, 
go háirithe Oifig an Phríomhaltra.

Leanadh le hobair ar ár gcóras clárúcháin úr ar líne, MyNMBI lena gcuirfear feabhas 
ar na próisis do chláraithe, do mhic léinn, d’institiúidí ardoideachais agus d’iarratasóirí.

Cuirfear an córas úr i bhfeidhm in 2020 agus neartaíonn sé ár dtiomantas dár lorg 
carbóin a laghdú trínár bpróisis a dhéantar ar pháipéar a dhíothú. Tá na tairbhí a 
bhaineann leis an gcóras úr seo léirithe sa tuarascáil seo agus molfainn duit coinneáil 
ort ag léamh leis an méid a bhaineamar amach a fheiceáil.

Le linn na bliana, chuir an Bord a dhualgais chun cinn agus lean sé leis na ceangail 
agus leis an gcaidreamh luachmhar lenár bpáirtithe leasmhara agus leis an bpobal  
a neartú. Thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom aitheantas agus buíochas a thabhairt 
don Rialtas, don Aire, don Roinn Sláinte, do FSS, ONMSD, d’institiúidí ardoideachais, 
d’eagraíochtaí foirne agus do chomhrialtóirí eile as a gcúnamh agus a dtacaíocht 
leanúnach i rith na bliana.

Ba mhaith liom m’fhíorbhuíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe ar an mBord, 
a raibh ról ríthábhachtach acu ar fad maidir le maoirseacht a dhéanamh ar 
fheidhmeanna Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Lena gcuidiú agus 
lena dtiomantas cinntítear go leanfaimid leis na gcaighdeáin is airde a choimeád sna 
gairmeacha altranais agus cnáimhseachais. Ba mhaith liom buíochas a ghabhail le 
Tanya King agus Elaine Cassidy, a d’éirigh as an mBord in 2019, as a dtiomantas le linn 
a dtéarma oifige. Cuirim fáilte chroíúil roimh na comhaltaí Boird isteach, John Horan 
agus Karen Greene chomh maith, agus táim ag tnúth le bheith ag oibriú leo amach 
anseo. Dár gcomhaltaí coiste go léir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh 
maith as an am a thug siad agus an obair a rinne siad le linn na bliana.

Ar deireadh, thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d’obair 
thiomnaithe ár gcláraithe ar an líon thosaigh. Tá a fhios againn go n-oibríonn na 
haltraí agus na cnáimhseacha i dtimpeallacht an-dúshlánach agus tá a fhios againn 
go ndéantar an obair sin le comhbhá, tuiscint agus cineáltas.

Ag croílár gach rud a dhéanaimid, tugaimid tacaíocht d’altraí agus do chnáimhseacha 
ina gcuid iarrachtaí ardchaighdeáin sa chleachtas gairmiúil agus i gcúram na n-othar  
a bhaint amach agus táimid ag tnúth le leanúint leis an obair sin in 2020.

An tUachtarán 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann



Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann  Tuarascáil Bhliantúil 2019

04

Bhí mé an-sásta dul le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann i mí an 
Mheithimh mar Phríomhfheidhmeannach Eatramhach, post suimiúil iontach lena 
dtugtar an deis dom oibriú le comhghleacaithe díograiseacha, gairmiúla ag Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus lenár gcomhpháirtithe agus piaraí 
san earnáil cúraim sláinte agus oideachais.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Dawn Johnston, an POF eatramhach sa 
chéad leath de 2019, as an obair thiomnaithe a rinne sí lena chinntiú go lean Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann lena dualgais a chomhlíonadh.

Tá athchóiriú agus athnuachan eagraíochtúil ina bpríomhthosaíochtaí le haghaidh 
mo thréimhse oifige agus is é m’aidhm a chinntiú go mbeidh rochtain éasca 
ag cláraithe agus ag páirtithe leasmhara ar sheirbhísí Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann agus leanaimid le feabhas a chur ar chaighdeáin na 
gairmiúlachta sa chóras cúraim sláinte.

Mar rialtóir, is é ár misean an pobal a chosaint trí thacaíocht a thabhairt do 
chnáimhseacha agus d’altraí cláraithe chun cúram othar a sholáthar ar na 
caighdeáin is airde. Chun é sin a dhéanamh caithfimid bheith oiriúnach don 
fheidhm agus caithfimid tacú le haltraí agus le cnáimhseacha ar fud na hÉireann 
agus a n-obair ríthábhachtach á déanamh acu.

I ndiaidh comóradh 100 bliain um rialáil sa ghairm cnáimhseachais anuraidh, 
ceiliúradh 100 bliain de rialáil altranais in Éirinn in 2019 agus bhí ríméad ar Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann comhdháil bhliantúil dhá lá a óstáil i mí 
Dheireadh Fómhair chun an comóradh céad bliain a cheiliúradh.

Ó 1919 i leith, tá athrú mór tagtha ar gach réimse altranais agus cúraim sláinte 
ach tá díograis agus ról ríthábhachtach na n-altraí fós mar an gcéanna. D’oibrigh 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann go crua lena chinntiú go mbeadh 
an comóradh céad bliain suimiúil agus soláthraíodh deis ann chun machnamh a 
dhéanamh agus chun díriú ar nuálaíochtaí amach anseo. Fuarthas a lán aiseolas 
dearfach maidir leis an imeacht agus ba mhaith liom fíorbhuíochas a ghabháil libh 
ar fad as bheith mar chuid den chomóradh.

Brollach ón 
bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin

Sheila McClelland
Chief Executive NMBI
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Mar an rialtóir le haghaidh altraí agus cnáimhseach in Éirinn dírímid ár misean ar 
an bpobal agus ar ionracas ghairmeacha an altranais agus an chnáimhseachais in 
Éirinn a chosaint trí ardchaighdeáin oideachais, clárúcháin agus iompair ghairmiúil 
a shocrú.

In 2019, bhaineamar ár spriocanna straitéiseacha ar fad i gcoinne Ráiteas Straitéise 
2017-2019 amach. Tá achoimre ar ár ndul chun cinn déanta sa tuarascáil seo. Ag baint 
leas as an dul chun cinn a bhí déanta againn cheana, cuireadh tús le hobair ar an 
bpróiseas maidir lenár Ráiteas Straitéise 2020-2022 a fhorbairt. Sheolamar suirbhé 
fairsing um chomhairliúchán poiblí inar iarradh aschur ó chláraithe, eagraíochtaí 
foirne, fostóirí, bainisteoirí, grúpaí tacaíochta othar agus príomhpháirtithe leasmhara 
eile. Leanaimid lenár dtiomantas do thacaíocht a thabhairt dár n-altraí agus dár 
gcnáimhseacha cláraithe maidir leis an gcaighdeán is airde cúraim othar a sholáthar 
trí rialáil ghairmiúil nuálach agus réamhghníomhach. Leis an straitéis seo soláthrófar 
treo soiléir maidir le feabhas a chur ar ár bpríomhfheidhmeanna do na trí bliana 
amach romhainn.

Díríonn Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann fós ar ár gcáil mar rialtóir 
nua-aimseartha gairmiúil a neartú. Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go mbeidh 
ardmheas orainn inár ndéileálacha lenár gcláraithe, leis an bpobal agus le páirtithe 
leasmhara. Sa chomhthéacs sin, rinneadh taighde neamhspleách chun léargas 
páirtithe leasmhara a fháil ar conas a mheastar muid mar eagraíocht. Tugadh bonn 
fianaise dúinn leis sin le haghaidh cinnteoireacht amach anseo maidir le seirbhísí do 
chustaiméirí, straitéis, cumarsáid agus pleanáil.

Le linn 2019, rinneamar dul chun cinn i bhforbairt ár gcórais chlárúcháin úir ar líne 
mar chuid dár gclár oibre digitithe ar a dtugtar Tionscadal Nightingale. Leis an dul 
chun cinn sa teicneolaíocht cuirtear mórán deiseanna ar fáil agus creidim go bhfuil 
sé tábhachtach go ndéanaimid athrú dearfach a chuimsiú agus a spreagadh trína 
mbeimid níos inrochtana agus trína gcruthófar conair éifeachtach agus éifeachtúil 
chuig ár seirbhísí do chláraithe agus do pháirtithe leasmhara. Táimid tiomanta 
d’fheabhas a chur ar ár bpróiseas clárúcháin ionas go mbeidh sé níos cuíchóirithe 
agus nach n-úsáidfear a oiread páipéir ann. Cuirfear an córas úr i bhfeidhm in 2020.

Roimh imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach bhíomar réidh don 
Chomhaontú um Tharraing Siar agus don fhéidearthacht go mbeadh Brexit gan 
mhargadh ann lena chinntiú gur féidir le haltraí agus cnáimhseacha cáilithe na 
Ríochta Aontaithe clárú le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann leis  
an gcur isteach is lú.

Bhrostaigh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann clárú Archleachtóirí 
Altraí agus Ardchleachtóirí Cnáimhseach ar aon dul leis an mBeartas maidir le 
Forbairt Cleachtais Chéimí Altranais agus Cnáimhseachais

go hArdchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a d’fhoilsigh an Roinn Sláinte. 
Tugadh isteach leis sin dhá chonair chun clárú in ardchleachtas ó chlár faofa 
oideachais a chur i gcrích go rathúil nó trí fhianaise a chur ar fáil ar chur i gcrích 
na ngnéithe oideachais agus na n-inniúlachtaí a theastaíonn. Tá ríméad orainn go 
gcuideoidh an fhorbairt sin leis an bhfís mais chriticiúil ardchleachtóirí a chruthú a 
mbeidh tionchar dearfach acu ar na réimsí riachtanas seirbhíse.
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Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt dár ndlúthchaidreamh oibre leanúnach leis 
an Rialtas, an Aire Sláinte, an Roinn Sláinte, comhlachtaí ionadaíocha, comhlachtaí 
reachtúla ábhartha eile, institiúidí ardoideachais agus go leor dreamanna eile as a 
gcomhar agus a gcúnamh le linn na bliana. Gabhaim buíochas leis an mBord as a 
dtacaíocht le linn na bliana sa chéad chúpla mí i mo théarma oifige agus ba mhaith 
liom aitheantas agus buíochas a thabhairt d’fhostaithe uile Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann as a dtiomantas leanúnach maidir lenár spriocanna a 
bhaint amach.

Ar deireadh agus go tábhachtach, agus os cionn 77,000 altra agus cnáimhseach 
ar ár gClár, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don chion ríthábhachtach agus 
luachmhar a chuireann gach duine agaibh le soláthar an chúraim sláinte in Éirinn. 
Táim ag súil leis an tionchar dearfach is féidir linn a dhéanamh le chéile le linn 2020.

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann



01 
Maidir le Roinn 
Altranais agus 
Cnáimhseachais  
na hÉireann
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Cé muid féin 
Is rialtóir é Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann le haghaidh ghairmeacha an altranais 
agus an chnáimhseachais in Éirinn. Tá oibleagáid 
reachtúil orainn an phobal agus ionracas chleachtas 
ghairmeacha an altranais agus an chnáimhseachais 
a chosaint. Déanaimid ár bhfeidhmeanna ar mhaithe 
leis an bpobal faoi Acht na nAltraí, 1985 agus faoi 
Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011.

Ár bhfís
Is é ár bhfís ceannaireacht a sholáthar d’altraí agus do chnáimhseacha 
cláraithe chun cúram sábháilte a chur ar fáil trí rialáil ghairmiúil nuálach agus 
réamhghníomhach.

Ár misean
Is é ár misean an pobal agus ionracas ghairmeacha an altranais agus an 
chnáimhseachais a chosaint trí ardchaighdeáin oideachais, oiliúna agus iompair 
ghairmiúil a chur chun cinn..

Cad a dhéanaimid  
Is é ár ról mar rialtóir le haghaidh ghairmeacha an altranais agus an 
chnáimhseachais agus maidir lenár misean a chomhlíonadh: . Clár Altraí agus Cnáimhseach agus Clár Iarrthóirí d’altraí agus do 

chnáimhseacha faoi oiliúint a choinneáil.
 . na caighdeáin maidir le hoideachas agus oiliúint na n-altraí agus  

na gcnáimhseach a shocrú.
 . cláir oideachais a fhaomhadh a theastaíonn le haghaidh cláraithe agus 

monatóireacht a dhéanamh ar na cláir sin ar bhonn leanúnach 
 . tacú lenár gcláraithe trí threoir iomchuí a sholáthar maidir le hiompar 

gairmiúil agus eitic le haghaidh altraí agus cnáimhseacha cláraithe araon.
 . fiosrú a dhéanamh ar ghearáin faoinár gcláraithe. Déanaimid cinntí a 

bhaineann le forchur smachtbhannaí ar altraí agus ar chnáimhseacha  
a ndéantar torthaí ina n-éadan, agus

 . tugaimid comhairle don aire agus don phobal maidir le gach cúrsa  
a bhaineann lenár bhfeidhmeanna. 

Dírítear ar shábháilteacht an phobail inár ról maidir le caighdeáin a shocrú agus 
treoir a sholáthar le haghaidh thart ar 77,000 altra agus cnáimhseach cláraithe in 
Éirinn.  Oibrímid i gcomhar leis na Roinn Sláinte, fostóirí, bainisteoirí, ceardchumainn, 
oideoirí, comhlachtaí rialála eile agus lenár gcláraithe.
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Ár samhail um rialála réamhghníomhach altranais agus cnáimhseachais

Ionracas chleachtas an altranais agus an chnáimhseachais

Réamhchlárú
Faisnéis maidir le gairmeacha san altranas agus sa chnáimhseachas

Faisnéis maidir le clár réamhchláraithe

Caighdeáin agus ceanglais maidir le cláir oideachais a leagan síos 

Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcaighdeán 
agus na gceanglas maidir le cláir oideachais

Cigireachtaí ar an láithreán a dhéanamh maidir le cláir agus 
socrúcháin chleachtais 

Comhairle ghairmiúil agus tacaíocht a sholáthar d’altraí, do 
chnáimhseacha agus do pháirtithe leasmhara eile

Clárú

Athbhreithniú
Gearáin
Imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin i gcoinne altraí agus cnáimhseacha 
cláraithe

Freagairt ar bhuarthaí agus beart a dhéanamh chun an pobal a chosaint 
nuair is gá

Oiriúnacht chun cleachtadh
Próiseas láidir gearán a chinntiú tríd an gCoiste Réamhimeachtaí agus 
tríd an gCoiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh

Smachtbhannaí a leagan síos go comhréireach agus nuair is cuí 

Monatóireacht a dhéanamh ar choinníollacha

Cur ar ais 
ar an gclár

Déanann an Bord measúnú ar iarratais maidir le cur ar ais ar an gClár 
d’iarchláraithe faoi na forais atá leagtha amach sa reachtaíocht

Clár na nAltraí agus na gCnáimhseach agus Clár na nIarrthóirí 
a choinneáil.

Incháilitheacht na n-iarratasóirí le haghaidh iontráil ar Chlár na 
nAltraí agus na gCnáimhseach.

Treoir a chur ar fáil d’altraí agus do chnáimhseacha ar chúrsaí 
a bhainean le hiompar gairmiúil agus eitic

Caighdeáin
Raon feidhme an chleachtais le haghaidh altraí agus cnáimhseach 
a shainiú

An caighdeáin chleachtais agus an t-iompar a bhfuiltear ag súil 
leis ó altraí agus ó chnáimhseacha a leagan síos sa Chód
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Struchtúr ár n-eagraíochta feidhmiúcháin
Léiríonn struchtúr ár n-eagraíochta feidhmiúcháin ár bpríomhfheidhmeanna agus ár 
bpríomhghníomhaíochtaí oideachais agus oiliúna, clárúcháin agus oiriúnachta chun 
cleachtadh, mar aon leis na seirbhísí corparáideacha lena gcuirtear ar ár gcumas 
ár gcuspóirí corparáideacha a bhaint amach. Áirítear airgeadas ar na seirbhísí 
corparáideacha.

Lena chois sin, tá Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh againn ina gcuimsítear 
feidhmeanna na Rúnaíochta agus na n-acmhainní daonna, cosanta sonraí agus 
cumarsáide.

Tá gníomhaíochtaí a rinneadh in 2019 i ngach ceann de na feidhmeanna sin curtha 
ar fáil i Rannóg 4.

Ár mBord agus ár gcoistí
Tá Bord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann comhdhéanta de 23 
comhalta agus formhór tuata de 12. Tá ocht gcomhalta thofa ann, agus lena chois 
sin, ceapann an tAire Sláinte trí altra nó chnáimhseach. Earcaítear cúig chomhalta 
trí Stateboards.ie agus ainmníonn páirtithe leasmhara na comhlachtaí eile – amhail 
comhlachtaí deonacha agus grúpaí leasa phoiblí – agus ceapann an tAire iad.  
Gníomhaíonn na comhaltaí Boird ar fad i gcáil neamhfheidhmiúcháin.

Le haghaidh sonraí faoinár gcomhaltaí Boird, sceideal cruinnithe agus tinreamh an 
Bhoird le linn 2019, féach na hAguisíní le do thoil.

Tá ocht gcoiste againn. Tá ceithre cinn díobh ina gcoistí reachtúla agus tá ceithre 
cinn díobh ina gcoistí comhairleacha ag a bhfuil freagrachtaí sonracha maidir le 
tacú le gníomhaíochtaí an Bhoird chun Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann a rialú.

Buanchoistí
 . An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (2011)

Is é ról an Choiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh fiosrú a dhéanamh ar 
ghearáin a atreoraíonn an Coiste Réamhimeachtaí faoi Alt 61 d’Acht na nAltraí 
agus na gCnáimhseach 2011. Nuair a bhíonn fiosrú déanta, cuireann an Coiste 
um Oiriúnacht chun Cleachtadh a thuarascáil faoi bhráid an Bhoird. 

 . An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (1985)

Tá obair an choiste seo beagnach críochnaithe agus tá sé bunaithe ar Acht 
na nAltraí, 1985. 

 . An Coiste Cnáimhseach

Is é ról an Choiste Cnáimhseach comhairle a thabhairt don Bhord i ndáil le 
gach réimse a bhaineann le cleachtas an chnáimhseachais.
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 . Coiste Réamhimeachtaí

Is é ról an Choiste Réamhimeachtaí breithniú tosaigh a dhéanamh ar 
ghearáin. Is féidir leis gearáin a chur ar aghaidh chuig an gCoiste um 
Oiriúnacht chun Cleachtaidh nó moltaí a dhéanamh leis an mBord gan beart 
ar bith eile a dhéanamh; nó gur cheart an cheist a chur ar aghaidh chuig 
comhlacht nó údarás eile; nó chuig eadráin.

Coistí comhairleacha
 . An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

Soláthraíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca struchtúr breithmheasa 
neamhspleách laistigh de Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a nósanna imeachta rioscaí, rialachais 
agus rialaithe inmheánaigh agus a chreata tuairiscithe airgeadais a thomhas 
agus a mheasúnú. 

 . An Coiste Rialachais agus Airgeadais

Tugann an Coiste Rialachais agus Airgeadais comhairle agus moltaí don Bhord 
i ndáil le gach ceist a bhaineann le feidhmeanna rialachais agus airgeadais 
an Bhoird i gcomhréir le forálacha Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 
2011. Déanann sé maoirseacht ar shocruithe airgeadais agus oibríochtaí 
inmheánacha an Bhoird, agus cinntíonn sé go bhfuil socruithe rialaithe 
leordhóthanacha i ngach réimse um fhreagracht airgeadais.

 . An Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán

Déanann an Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán monatóireacht 
ar chomhlíonadh caighdeán agus déanann sé measúnú ar chomhlíonadh 
caighdeán agus critéar maidir le hoideachas agus oiliúint 
na n-altraí agus na gcnáimhseach. Déanann sé 
réimse feidhmeanna a bhaineann le caighdeáin 
agus riachtanais a shocrú le haghaidh 
cláir oideachais agus leis na cláir sin 
a bhailíochtú. Soláthraíonn sé fóram 
agus treoir don ghairm agus dóibh 
siúd a dteastaíonn sé uathu i ndáil le 
hiompar, iompar eiticiúil, cleachtas 
agus taighde.

 . An Coiste Clárúcháin

Déanann an Coiste Clárúcháin cinntí 
agus tugann sé comhairle agus moltaí 
don Bhord i ndáil leis na ceisteanna 
uile bhaineann le clárú. 
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Roinn 
Oideachais 
agus Oiliúna

Seirbhísí 
Corparáideacha

Roinn 
Clárúcháin

Roinn 
Feidhmiúlachta 
chun Cleachtadh

Oifig an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF)

Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca

Coiste Feidhmiúlachta 
chun Cleactadh (1985)

Coiste Oideachais Oiliúna 
agus Caighdeán

Coiste Feidhmiúlachta 
chun Cleactadh (2011)

Coiste na mBan Cabhartha Coiste Rialachais 
agus Airgeadais 

Coiste Réamhimeachtaí Coiste Clárúcháin

 

Coistí comhairliúcháin

Bord Altranais agus Cnáimhseachas 
na hÉireann

Coistí reachtúla

An Roinn Sláinte

**  Bunaíodh an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (1985) faoi Acht na 
nAltraí 1985 agus ceapadh a chomhaltaí faoin Acht. Beidh sé i bhfeidhm go 
dtí go mbeidh na cúrsaí eile a bhaineann le hoiriúnacht chun cleachtadh a 
tionscnaíodh faoi Acht 1985 curtha i gcrích.



02 
Príomhgh- 
níomhaíochtaí  
agus  
Príomhéachtaí  
in 2019
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Oideachas

Ag déileáil le gearáin

Cúrsaí réamhchláraithe

Tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann freagrach 
as caighdeáin a leagan síos le haghaidh Cláir Oideachais agus 

cláir a fhaomhadh agus a athfhaomhadh go rialta.

Tá os cionn 77,000 altra agus cnáimhseach ar Chlár Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann faoi láthair. Bíonn líon an-bheag 
den Chlár ina n-ábhar i ngearán gach bliain, thart ar 0.1 faoin gcéad 
de na cláraithe ar fad. In 2019, fuarthas 109 gearán.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, tá treoir maidir le hoiriúnacht 
chun cleachtadh ar fáil ar shuíomh gréasáin Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann. 
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Líon na 
nGearán

Clárú

Miondealú de réir suíomh oiliúna na n-altraí agus na gcnáimhseach 
a chláraigh den chead chéad uair

Miondealú de réir suíomh oiliúna na n-altraí agus 
na gcnáimhseach a chláraigh den chead chéad uair

AE: 483
Éire: 1,397
Neamh-AE: 1,819

2016
3,395

2017
4,684

2018
3,803

2019
3,699

13 67

Clár
oideachais 
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orthu

Comhaltaí 
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a bhfuiltear i 
gcomhar leo

Cúrsaí iarchláraithe

14 224

Clár 
oideachais 

á bhfuil 
monatóireacht 

á déanamh
orthu

Comhaltaí 
oideachais 
a bhfuiltear 

i gcomhar leo

Suíomh Oiliúna 2016 2017 2018 2019

Éire 1,321 1,391 1,342 1,397

Gan AE san áireamh Éire 1,034 1,748 1,018 483

Neamh-AE 1,040 1,545 1,443 1,819

Foriomlán 3,395 4,684 3,803 3,699
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Ár gcuspóirí straitéiseacha   
I mí Aibreáin 2017, d’fhoilsíomar ár Ráiteas Straitéise 2017-2019. Ba iad seo a leanas  
ár dtrí phríomhthosaíocht: . ár cáil le cláraithe, leis an bpobal agus le príomhpháirtithe leasmhara a neartú 

 . tuiscint páirtithe leasmhara ar an dóigh a n-oibríonn Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann a chothú agus é a dhéanamh níos comhsheasmhaí, 
níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla déileáil léi, agus . a chinntiú go mbeimid ullmhaithe le freastal ar riachtanais na gcláraithe,  
an phobail agus páirtithe leasmhara eile agus bheith ábalta ár straitéis úr  
a sheachadadh

Feabhas a chur ar an dóigh a ndéanaimid é

Tosaíochtaí Straitéiseacha 2017-2019

Croílár an mhéid a dhéanaimid

Reachtaíocht Phríomha

Tacú le cláraithe agus an pobal a chosaint trí chaighdeáin agus trí cheanglais 
chun cleachtadh in Éirinn a bhunú.   

• caighdeáin a leagan síos le haghaidh cláir oideachais
• iarratais a mheasúnú
• an clár a choinneáil

• caighdeáin a leagan síos, treoir agus an cód um Iompar 
Gairmiúil agus Eitic le haghaidh Altraí agus Cnáimhseacha 
Cláraithe agus Raon Feidhme an Chreat Cleachtais 
Altranais agus Cnáimhseachais a fhoilsiú.

 

• imscrúdú ar ghearáin i gcoinne cláraithe. Ní críochnaíonn 
gach gearán le hoiriúnacht chun cleachtadh toisc go 
gcuirtear cuid díobh i gcrích ag an gcéim réamhimeachtaí.

Registration

• déanann an Bord measúnú ar iarratais maidir le cur ar 
ais ar an gClár faoi na forais atá leagtha amach 
sa reachtaíocht

Cur ar ais 
ar an gclár

Athbhreithniú

Coinneáil

Clárú

Beidh ár gcáil lenár 
gcláraithe, leis an bpobal 

agus lenár bpríomhpháirtithe 
leasmhara neartaithe againn 

Athchothóimid muinín trí 
chumarsáid oscailte agus 

thrédhearcach

Tuigfidh ár bpáirtithe 
leasmhara an dóigh a 

n-oibrímid agus beidh sé 
níos comhsheasmhaí, níos 

éifeachtaí agus níos 
éifeachtúla dóibh 

déileáil linn.

Beidh eagraíocht againn a 
bheidh ullmhaithe le freastal 
ar riachtanais ár gcláraithe, 

an phobail agus páirtithe 
leasmhara eile agus a bheidh 

ábalta ár straitéis úr 
a sheachadadh.
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Garspriocanna straitéiseacha
Chomh maith lenár bpríomhobair, a bhfuil eolas fúithi sa rannóg 
‘Príomhghníomhaíochtaí agus Príomhéachtaí in 2019’ thuas, leagadh amach inár 
straitéis trí bliana chomh maith clár oibre suntasach um athchóiriú. Thiomnaíomar 
do gharspriocanna a bhaint amach gach bliain don tréimhse 2017-2019. Tá sonraí 
faoinár n-achoimre ar ár ndul chun cinn i gcoinne ár ngarspriocanna in 2019 agus 
thar an tréimhse trí bliana sonraithe thíos.

1.  Beidh ár gcáil lenár gcláraithe, leis an bpobal agus lenár bpríomhpháirtithe 
leasmhara neartaithe againn

Sprioc Dul chun cinn  
in 2019

Dul chun cinn  
2017-2019

Conas a 
fheabhsóimid é

Príomh-
gharspriocanna 
2019

Críochnaithe Tuairimí

Cothóimid 
muinín trí 
chumarsáid 
oscailte agus 
thrédhearcach

Foilseoimid 
an Tuarascáil 
Bhliantúil (2018)

✔ ✔
Gníomhaíocht 
bhliantúil

Foilseoimid an 
Plean Gnó

✔ ✔ Gníomhaíocht 
bhliantúil

Foilseoimid 
miontuairiscí  
an Bhoird

✔ ✔
Gníomhaíocht 
leanúnach

Stiúrfaimid 
imeachtaí 
éisteachta 
le páirtithe 
leasmhara

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Cuirfimid Scéim 
um Inniúlacht 
Ghairmiúil 
(Monatóireacht 
ar Chothabháil 
na hInniúlachta 
Gairmiúla) chun 
feidhme.

Tionóladh 
comhairliúchán 
páirtithe 
leasmhara chun 
gníomhaíochtaí 
reatha a 
dhéanann 
cláraithe a 
dhearbhú agus 
lena n-inniúlacht 
a choimeád

Forbraíodh 
dréacht-
scéim

Táimid ag comhordú
leis an Roinn Sláinte 
faoi láthair le 
tuiscint a fháil ar am 
optamach le haghaidh 
comhairliúchán poiblí 
fairsing maidir leis an 
scéim atá beartaithe, 
an cur chuige maidir 
leis an gcur chun 
feidhme agus amlínte

Oibrímid 
i gcomh-
pháirtíocht le 
gníomhaireachtaí 
sláinte agus 
cúraim shóisialta 
eile

Leanaimid le 
páirt a ghlacadh 
i líonraí agus 
imeachtaí tras-
rialtóirí atá ann 
agus cur leo

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Ceardlanna tras-
rialtóirí maidir le 
hoiriúnacht chun 
cleachtaidh a 
éascú chun an 
dea-chleachtas  
a éascú

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

(lean de)
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2.  Tuigfidh ár bpáirtithe leasmhara an dóigh a n-oibrímid agus beidh sé níos 
comhsheasmhaí, níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla dóibh déileáil linn

Sprioc Dul chun cinn  
in 2019

Dul chun cinn  
2017-2019

Conas a 
fheabhsóimid é

Príomh-
gharspriocanna 
2019

Críochnaithe Tuairimí

Foilseoimid 
faisnéis shoiléir 
a bheidh éasca 
a thuiscint 
faoinár ról 
agus cad a 
dhéanaimid

Forbairt 
leanúnach 
inneachair suímh 
ghréasáin

Forbairt 
leanúnach 
inneachair suímh 
ghréasáin ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Míneoimid go 
soiléir conas is 
féidir le daoine 
teagmháil a 
dhéanamh linn 
agus conas 
a oibríonn ár 
bpróisis agus ár 
seirbhísí

Forbairt 
leanúnach 
inneachair suímh 
ghréasáin

Beidh tairseacha 
cláraithe, 
iarratasóirí 
agus IAOnna 
cruthaithe 
(a chuirfear i 
bhfeidhm in 
2020)

✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Foilseoimid 
doiciméid 
treorach 
shoiléire 
bunaithe ar 
fhianaise a 
bheidh éasca 
a thuiscint dár 
gcláraithe

Leanaimid le 
tuairisciú a 
dhéanamh i 
gcoinne na 
leibhéal seirbhíse 
atá leagtha 
amach sa 
chairt seirbhíse 
custaiméirí

Cuireadh é 
sin siar in 2019 
mar gheall 
ar shrianta 
cumais (saoire 
mháithreachais)

Tá leibhéil seirbhíse 
cairte custaiméirí le 
tabhairt isteach in 
2020

Forbróimid 
caighdeáin 
agus ceanglais 
shoiléire le 
bonn eolais a 
chur faoi chláir 
altranais agus 
cnáimhseachais 
as a dtagann 
clárú

Continue 
to publish 
standards in 
clear, easy to 
understand 
language

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Díreoimid ar 
an tsraith um 
oiriúnach chun 
cleachtadh 
(FTP) Foilsíodh 
Airteagail 2 - 5  
in 2019

✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

(lean de)
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3.  Beidh eagraíocht againn a bheidh ullmhaithe le freastal ar riachtanais ár gcláraithe, 
an phobail agus páirtithe leasmhara eile agus a bheidh ábalta ár straitéis úr a 
sheachadadh

Sprioc Dul chun cinn  
in 2019

Dul chun cinn  
2017-2019

Conas a 
fheabhsóimid é

Príomh-
gharspriocanna 
2019

Críochnaithe Tuairimí

Déanfaimid 
infheistíocht sa 
teicneolaíocht 
ábhartha 
lena chinntiú 
go mbeidh 
feidhmchláir i 
bhfeidhm chun 
tacú le príomh-
fheidhmeanna 
Roinn Altranais 
agus Cnáimh-
seachais na 
hÉireann.

Beidh 
teicneolaíocht 
chun tacú 
leis an Scéim 
um Inniúlacht 
Ghairmiúla 
(próisis 
oideachais) 
i bhfeidhm

Roghnaíodh córas 
agus soláthraí 
cláraithe úra trí 
phróiseas soláthair 
phoiblí. Cuirfear chun 
feidhme é de réir a 
chéile agus cuirfear 
feidhmiúlacht an chláir 
agus an chlárúcháin
i bhfeidhm ar dtús 
(in 2020) agus modúl 
oideachais ina 
dhiaidh sin. Tacóidh an 
modúil oideachais ar 
deireadh leis an Scéim 
um Chothabháil na 
hInniúlachta Gairmiúil 
a Bhainistiú nuair 
a dhéanfar é sin a 
fhaomhadh.

Bainistíocht cáis 
na hoiriúnachta 
chun cleachtadh 
cumasaithe a 
thuilleadh le 
teicneolaíocht

Rinneadh 
ceanglais maidir 
le huirlis um 
bainistíocht cáis 
na hoiriúnachta 
chun cleachtadh 
a shainiú agus 
rinneadh líon 
léirithe díoltóra.

Tosaithe Cuirfear an chéad 
mhodúl dar réiteach 
um Chláraithe úra i 
bhfeidhm in 2020 lena 
n-áirítear tairseacha 
na gcláraithe, na 
n-iarratasóirí agus 
IAOnna.

Forbrófar an 
straitéis agus an 
córas um bailiú 
sonraí

Lenár réiteach 
úr um chláraithe 
beimid ag 
gabháil faisnéise 
i bhformáid 
dhigitithe agus 
cuirfidh sé sin 
ar ár gcumas 
chomh maith 
faisnéis a 
roinnt agus í 
a thuairisciú 
ar bhealaí úra 
lenár bpáirtithe 
leasmhara. 

Cuirfear an chéad 
mhodúl dar réiteach 
um Chláraithe úra i 
bhfeidhm in 2020 lena 
n-áirítear tairseacha 
na gcláraithe, na 
n-iarratasóirí agus 
IAOnna. Beidh 
feidhmiúlacht 
tuarascálacha agus 
anailís sonraí sainithe 
ar fáil chomh maith

(lean de)
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Sprioc Dul chun cinn  
in 2019

Dul chun cinn  
2017-2019

Conas a 
fheabhsóimid é

Príomh-
gharspriocanna 
2019

Críochnaithe Tuairimí

Rinneadh 
tuarascálacha 
caighdeánacha 
a shainiú agus 
a uathoibriú 
mar chuid de 
thógáil an réitigh 
um chláraithe. 
Beidh sé níos 
éasca iarratais 
saincheaptha 
ar shonraí a 
phróiseáil.

Lenár dtairseacha 
úra beidh 
cláraithe, iarrthóirí 
agus IAOnna 
ábalta sonraí a 
bhainistiú agus 
a rochtain ar 
bhealach úr.

✔

Tacóimid le baill 
foirne ionas 
go mbeidh 
an t-eolas, na 
scileanna agus 
na hinniúlachtaí 
acu lena bpoist 
a dhéanamh go 
héifeachtúil agus 
le muinín

Cur chun 
feidhme i 
gcoinne plean 
oibre trí bliana

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Déanfaimid ár 
bpróisis agus 
ár nósanna 
imeachta a 
athdhearadh 
ó bhun chun 
freastal ar 
éileamh 
méadaithe 
agus ionchais 
úsáideoirí 
agus an costas 
chun freastal a 
laghdú

Leanaimid le 
léarscáileanna 
próisis agus 
nósanna 
imeachta 
oibriúcháin 
caighdeánacha 
a choinneáil 
cothrom le dáta

Tá cuíchóiriú 
próiseas agus 
nósanna 
imeachta um 
chlárú, oideachas 
agus oiriúnacht 
chun cleachtadh 
á dhéanamh 
chun ullmhú dár 
bpróisis a dhigitiú 
agus soláthrófar 
é tríd an gcóras 
cláraithe úra 
(2020) agus 
an uirlis um 
bainistíocht cáis 
na hoiriúnachta 
chun cleachtadh 
(le leanúint leis an 
uainiú).

Gníomhaíocht 
leanúnach

Gníomhaíocht 
leanúnach

(lean de)
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Sprioc Dul chun cinn  
in 2019

Dul chun cinn  
2017-2019

Conas a 
fheabhsóimid é

Príomh-
gharspriocanna 
2019

Críochnaithe Tuairimí

Déanfaimid 
athbhreithniú 
réamh-
ghníomhach 
ar struchtúr ár 
n-eagraíochta 
chun soláthar 
éifeachtach 
agus éifeachtúil 
ár sainchúraim 
reachtaigh a 
éascú

Cur chun 
feidhme i 
gcoinne plean 
oibre trí bliana

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Treiseoimid 
cumas 
úsáideoirí 
ár seirbhíse 
féinfhreastal 
a dhéanamh 
trí bhealaí 
digiteacha 

Forbraíodh 
tairseacha agus 
soláthrófar iad 
mar chuid den 
chóras cláraithe 
úra (2020).
Áirítear air sin:  . Tairseacha 

cláraithe
 . Tairseacha 
iarratasóirí

 . Ardoideachas
 . Tairseach na 
nInstitiúidí 
(IAOnna)

 . Táille bhliantúil 
athnuachana 
agus 
coinneála ar 
líne (ARF)

 . Próisis iarratas 
ar líne

Tosaithe Forbraíodh 
tairseacha agus 
soláthrófar iad mar 
chuid den chóras 
cláraithe úra (2020).  . Tairseacha 

cláraithe
 . Tairseacha 
iarratasóirí

 . Tairseach na 
nInstitiúidí 
Ardoideachais 
(IAOnna)

 . Táille bhliantúil 
athnuachana agus 
coinneála ar líne 
(ARF)

 . Próisis iarratas  
ar líne

Cloífimid 
go hiomlán 
leis an gCód 
Chleachtais 
do Rialachas 
Comhlachtaí 
Stáit, 2016.

Iniúchadh ar 
struchtúir agus 
ar chleachtais 
rialachais (gach 
dhá bhliain)

 . Féinmh-
eastóireacht 
coistí curtha i 
gcrích

 . Rinneamar
 . athbhreithniú 
réamh-
ghníomhach ar 
raon feidhme 
agus ar fhócas 
téarmaí 
tagartha coistí

Comhlíonadh 
a dhearbhú 
mar chuid dár 
dtuarascáil 
bhliantúil

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

(lean de)
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Sprioc Dul chun cinn  
in 2019

Dul chun cinn  
2017-2019

Conas a 
fheabhsóimid é

Príomh-
gharspriocanna 
2019

Críochnaithe Tuairimí

Monatóireacht  
a dhéanamh  
ar an gclár 
riosca agus é  
a bhainistiú

✔ ✔

Gníomhaíocht 
leanúnach

Beidh samhail 
um maoiniú 
inbhuanaithe 
sainithe againn 
agus beimid  
ag oibriú 
laistigh de

Cur chun 
feidhme i 
gcoinne plean 
airgeadais

Gníomhaíocht 
leanúnach. 
Seicphointe dhá 
uair sa bhliain 
i gcoinne an 
phlean

✔

Gníomhaíocht 
leanúnach. 
Seicphointe dhá uair 
sa bhliain i gcoinne 
an phlean

Le linn 2019 ghlacamar páirt i bpróiseas leathan comhairliúcháin chun ár Ráiteas 
Straitéise 2020-2022 a fhorbairt. Ag baint leas as an dul chun cinn atá déanta 
againn cheana, is iad seo a leanas ár dtosaíochtaí straitéiseacha le haghaidh na 
dtrí bliana amach romhainn:  . ár samhail rialála a fhorbairt

 . éifeachtúlacht ár seirbhísí a dhigitiú agus a fheabhsú
 . sonraí agus taighde a mhéadú
 . cumarsáid níos éifeachtúla a dhéanamh ar bhonn níos minice lenár bpáirtithe 

leasmhara, agus
 . ár n-eagraíocht a fhorbairt tuilleadh

Beidh ár ráiteas straitéise úra ar fáil ar ár suíomh gréasáin.



04 
Gníomhaíochtaí na 
Stiúrthóireachta
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4.1 Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh

Rialachas

Déanann Bord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann a dhualgais de 
réir cheanglais an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 agus Acht 
na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011. Tá comhaltaí an Bhoird le chéile freagrach 
as ceannaireacht a sholáthar agus as a chinntiú go gcomhlíonfaidh Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann a cuspóir maidir leis an bpobal agus ionracas 
ghairmeacha an altranais agus an chnáimhseachais a chosaint trí ardchaighdeáin 
oideachais, oiliúna agus iompair ghairmiúil a chur chun cinn. Sa Chreat Rialachais 
leagtar amach na beartais agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm i Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus taifeadtar ann na príomhróil agus 
na príomhfhreagrachtaí atá laistigh den eagraíocht.

Rinneadh meastóireacht sheachtrach neamhspleách ar éifeachtúlacht an Bhoird 
ag deireadh 2018. Bhí ceardlann leantach ina cuid de lá amuigh an Bhoird i mí 
Aibreáin 2019 inar pléadh aschuir na meastóireachta sin agus inar forbraíodh plean 
gníomhaíochta don bhliain dár gcionn.

Luaitear i dtéarmaí tagartha gach coise gur cheart tabhairt faoi athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmíocht an choiste. Rinneadh é sin in 2019 trí cheistneoir 
meastóireachta a cuireadh chuig gach comhalta coiste. Comhaontaíodh tuarascáil 
ar bhonn na dtorthaí le cathaoirligh na gcoistí agus comhaltaí ábhartha an 
fheidhmeannais agus cuireadh i láthair an Bhoird í.

Acmhainní Daonna  

Tá leibhéal ball foirne ceadaithe de 58 ag Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann. Lena chois sin, tacaíonn feidhm seirbhísí bainistithe leis an rannóg clárúcháin, 
ag soláthar tacaíocht seirbhíse teileafóin laethúil d’iarratasóirí agus do chláraithe.

Leanann rannóg na n-acmhainní daonna le tacaíocht a thabhairt 
don eagraíocht ar fud shainchúram iomlán shlabhra luacha 
na nAcmhainní Daonna i.e. beartais agus nósanna 
imeachta, PMDS, foinsiú, luach saothair, caidreamh 
fostaithe, bainistíocht promhaidh agus párolla.

Láimhseáil Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann earcaíocht lín post bainistíochta sinsearaí le linn 
2019 lena n-áirítear ceapacháin Príomhfheidhmeannaigh 
úir agus Stiúrthóra Clárúcháin úir.

Bhí forbairt eagraíochtúil ina príomhfhócas don rannóg 
AD in 2019. Sainaithníodh tionscnaimh maidir le pleanáil 
agus forbairt foirne mar phríomhchumasóirí chun tacú le 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann lena cuspóirí 
straitéiseacha a bhaint amach.



Gníomhaíochtaí na Stiúrthóireachta

27

Tugadh tacaíocht don fhoireann chomh maith chun tabhairt faoi chúrsaí oideachais 
fhoirmiúil i mbainistíocht saoráidí, rialachas gairmiúil, rialáil, SF agus cosaint sonraí.

Chuir an eagraíocht tús le tréimhse shuntasach athchóirithe agus infheistíochta i 
dteicneolaíocht le clár uaillmhianach um dhigitiú. In 2019 thacaigh an rannóg AE 
leis an gcuspóir straitéiseach sin trí fheabhas a chur ar scileanna digiteacha na 
heagraíochta. Áiríodh leis sin ceardlanna inmheánacha um scileanna feabhais 
próisis gnó a reáchtáil agus tacaíocht a thabhairt don fhoireann le hoiliúint 
fhoirmiúil sheachtrach dhigiteach agus bainistíocht sonraí.  

Cuireadh tionscnamh cuimsitheach inmheánach um fhorbairt foirne i bhfeidhm thar 
thréimhse sé mhí. Ba é fócas an tionscnaimh scileanna agus cumas na bainistíochta 
agus ceannaireachta foirne a fhorbairt agus a threisiú. I ndiaidh suim shuntasach 
ó bhaill foirne ar fud réimse grád, osclaíodh an clár do bhaill foirne ó phoist 
chléireachais shinsearacha go leibhéal stiúrthóra. Tugadh tacaíochta do na baill 
foirne ar fad a thug faoin gclár ina bhforbairt le seisiúin oiliúna duine le duine thar 
an tréimhse sé mhí.

Tugadh tacaíocht don fhoireann chomh maith chun tabhairt faoi chúrsaí oideachais 
fhoirmiúil i mbainistíocht saoráidí, rialachas gairmiúil, rialáil, SF agus cosaint sonraí.

Chuir an eagraíocht tús le tréimhse shuntasach athchóirithe agus infheistíochta i 
dteicneolaíocht le clár uaillmhianach um dhigitiú. In 2019, thacaigh an rannóg AE 
leis an gcuspóir straitéiseach sin trí fheabhas a chur ar scileanna digiteacha na 
heagraíochta. Áiríodh leis sin ceardlanna inmheánacha um scileanna feabhais 
próisis gnó a reáchtáil agus tacaíocht a thabhairt don fhoireann le hoiliúint 
fhoirmiúil sheachtrach dhigiteach agus bainistíocht sonraí.

Tugadh faoi thionscnamh chun plean an lucht oibre a nuashonrú chun teacht leis na 
hathruithe eagraíochtúla a rinneadh agus chun na hacmhainní a léiriú a theastaíonn 
chun ár gcuspóirí do 2019 agus isteach sa tréimhse straitéiseach úr 2020-2022 a 
bhaint amach. Mar thoradh ar an tionscnamh sin rinneadh an rannóg clárúcháin a 
athstruchtúrú agus treisíodh an foinsiú i réimsí eile den eagraíocht amhail oiriúnacht 
chun cleachtadh. Cruthaíodh líon deiseanna úra agus cur chun cinn do bhaill foirne 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann mar thoradh air sin. Leanfaidh an 
tionscnamh um pleanáil an lucht oibre isteach go 2020.

Sláinte agus sábháilteacht

Beidh Sláinte agus Sábháilteacht agus folláine na foirne ina phríomhfhócas sa Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann i gcónaí. Soláthraíodh oiliúint Sláinte 
agus Sábháilteachta amhail láimhseáil láimhe agus sábháilteacht dóiteáin le linn na 
bliana. Leis an gClár um Chúnamh Fostaithe faoi rún soláthraíodh cúnamh do bhaill 
foirne agus dá dteaghlaigh. Cuireadh vacsaíní fliú ar fáil do na baill foirne. Leis an 
gclár oiliúna a bhain le clár forbartha na foirne soláthraíodh oiliúint saoil do líon baill 
foirne chomh maith. Tionóladh oiliúint d’oifigigh dóiteáin agus druile dóiteáin i dtús 
2019 chomh maith.
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Communications

Bhí fócas Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann in 2019 ar an dara 
céim de phlean cumarsáide 2018-2019 a sholáthar. Ba é forbairt brandála agus 
cumarsáide le cláraithe ár bhfócas. Chuige sin le linn 2019 rinne Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann an méid seo a leanas: . bhain sí na cuspóirí uile branda amach, ag soláthar feidhmchlár úr dár 

mbranda agus treoirlínte chun tacú leis, mar aon le teimpléid, cumhdaigh 
dheartha agus thacaigh tacaíocht imeachtaí le dearadh agus soláthar 
príomhchláir agus príomhimeachta chun tacú le haltraí ‘100 bliain de Rialáil 
Altranais’, agus

 . rinne sí iniúchadh braistinte a fhorbairt, a fhorghníomhú agus a sholáthar 
chun tacú leis an gcéad chéim eile de chumarsáid le cláraithe agus le 
príomhpháirtithe leasmhara eile.

Chun tacú leis sin rinneamar an méid seo a leanas chomh maith: . choinníomar caidreamh leis na meáin agus aschur gnóthaí poiblí, 
bhainistíomar suíomh gréasáin Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann (5.8 milliún amharc leathanaigh, méadú 11.5% ar 2018) agus 
príomhfhoilseacháin, lena n-áirítear an r-Iris mhíosúil (scaipeadh 65,000 le 
ráta oscailte 35%) a raibh naoi gcinn díobh ann in 2019

 . go dtí lár na bliana, nuair a thosaigh baill foirne úra linn, thacaigh an rannóg 
cumarsáide leis an bhfeidhm saorála faisnéise i Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann, agus

 . leasaíomar ár bplean le haghaidh córas clárúcháin úr ar líne a sholáthar in 2020

Tá an rannóg cumarsáide freagrach as déileáil le Ceisteanna Parlaiminteacha 
(CPanna) agus Uiríll Aireachta a atreoraíonn an Roinn Sláinte. Le linn 2019, fuair Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 81 CP agus 19 nUiríoll Aireachta.  

 

Cosaint sonraí
Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an tAcht 
um Chosaint Sonraí na hÉireann 2018 i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018. Mar rialtóir 
ní mór dúinn faisnéis áirithe a bhailiú faoi dhaoine aonair agus í a úsáid mar atá 
leagtha amach in Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011. I ndiaidh an tionscadal 
RGCS a chur chun feidhme go rathúil, lean Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann ag obair ar an bplean gníomhaíochta RGCS do 2019. Lena chois sin, 
chun comhlíonadh leanúnach a chinntiú i measc na mball foirne, chuidíomar le 
príobháideachas sonraí ar ár dtionscadail úra agus thionólamar seisiúin oiliúna agus 
feasachta foirne maidir le cosaint sonraí.

Leanamar lenár mbeartas, nósanna um chosaint sonraí agus nósanna imeachta 
agus fógra a athbhreithniú agus a nuashonrú. Leanamar leis an bplean oibre um 
rialachas sonraí a comhaontaíodh agus le teicnící príobháideachta trí dhearadh 
a chur chun feidhme inár dtionscadail úra. Déanaimid líonrú ar bhonn leanúnach 
lenár gcomhghleacaithe um chosaint sonraí i rialtóirí sláinte eile, d’fhreastalaíomar 
ar cheardlanna agus ar sheimineáir le coinneáil cothrom le dáta leis na forbairtí 
príobháideachais is déanaí.
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Freedom of information
Is eagraíocht fhorordaithe í Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann faoin 
Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. In 2019, chinntigh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann gur comhlíonadh an reachtaíocht trí fhreagairt thráthúil a thabhairt 
chun cuidiú le hiarrthóirí agus ár mbainteacht leis an rannpháirtíocht a thuairisciú. 
Phróiseálamar 17 n-iarratas ar shaoráil faisnéise, ar achomharcadh trí cinn díobh 
chun an Choimisinéara Faisnéise.

Saoráidí  
Lean ár rannóg saoráidí le tacaíocht a thabhairt do ghnáthreáchtáil laethúil ár n-oifigí 
le linn 2019.

In 2019 rinneamar ár gcóras soilsithe a uasghrádú de réir a chéile ar fud an fhoirgnimh 
agus le clár leanúnach cothabhála i bhfeidhm, shainaithníomar aonaid a gcaithfear 
réitigh atá níos tíosaí ar fhuinnimh a chur iontu. Rinneamar athbhreithniú ar ár 
gcostais fuinnimh chun ár lorg carbóin a laghdú tuilleadh, ar aon dul leis an gCreat 
Náisiúnta um Oiriúnú don athrú aeráide.

Suiteáladh córas sochta dóiteáin inár mol cumarsáide in 2019.

4.2 Seirbhísí Corparáideacha

Rialú agus soláthar airgeadais

Chuir an fhoireann airgeadais líon beart chun feidhme in 2019 a ceapadh chun 
ár dtimpeallacht rialaithe inmheánaigh a neartú, lena n-áirítear príomhrialuithe 
airgeadais ina gcumhdaítear baincéireacht, sócmhainní seasta, rialú buiséadach 
agus úsáid cártaí creidmheasa. Le linn 2019, leanamar le tacaíocht a thabhairt don 
Choiste Rialachais agus Airgeadais agus don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca, 
agus le tuairisciú don Bhord agus don Roinn Sláinte.

Chuireamar buiséad bliantúil Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
chun feidhme agus thuairiscíomar an fheidhmíocht trí chuntais bainistíochta 
mhíosúla don fhoireann bainistíochta sinsearaí agus don Bhord.

Sheachadamar líon soláthairtí in 2019, lena n-áirítear seirbhísí le haghaidh: 
 . seirbhísí ionad glaonna . iniúchadh clárúcháin   . cairt custaiméirí  . seirbhísí oiliúna um oiriúnacht  

chun cleachtadh  . seirbhís oiliúna do chomhaltaí Boird . córas sochta dóiteáin  . seirbhísí bainistíochta riosca

 . soláthairtí oifige  . creat leictreachais   . Ceadúnas Office 365 . tacaíocht agus óstáil ghréasáin . athsholáthar deisce . painéal idirghabhálaithe . tástáil cibearshlándála . córas rianaithe caiteachais
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TFC 

Leanann an rannóg TF le tacaíocht TF a sholáthar don eagraíocht lena n-áirítear 
gléasanna crua-earraí agus feidhmchláir bhogearraí, le feabhas a chur ar an 
tslándáil agus le beartas agus feabhsuithe a chur chun feidhme.

Forbraíodh straitéis TF 2020-2022 le linn 2019 agus feabhsófar é i dtús 2020 trína 
soláthrófar treochlár le haghaidh straitéis TF Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann a chur chun feidhme le haghaidh na mblianta amach romhainn le béim 
ar ár riachtanas TF a sholáthar trí fheidhmchláir néalbunaithe.

Chuir an rannóg roinnt tionscadal i gcrích in 2019 a ceapadh chun ár n-ardán 
teicneolaíochta agus cumarsáide a neartú. Leis na tionscadail sin is féidir linn ár 
straitéis néalbhunaithe agus digiteach ar dtús chun seirbhís a sheachadadh chuig 
páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha. I measc na dtionscadal a 
cuireadh chun feidhme bhí: . athnuachan ár ngléasanna IPad agus fón póca chun feabhas a chur ar  

ár seirbhís don Bhord agus do na Coistí
 . nuashonrú ar ár mbeartas um shlándáil TF 
 . ár rialuithe rochtana úsáideoirí a neartú
 . tacaíocht i gcomhair fhorbairt an chórais cláraithe úra
 . ceapadh comhpháirtithe slándála chun próisis slándála a thástáil ó ionsaí 

seachtrach, agus
 . soláthar roinnt seirbhísí TF lena n-áirítear deasca agus ceadúnais Office 365

Bainistíocht riosca

Aithníonn Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann an tábhacht a bhaineann 
le cur chuige réamhghníomhach a ghlacadh maidir le bainistíocht riosca, chun tacú le 
cuspóirí a bhaint amach agus le comhlíonadh ceanglas reachtúil agus rialchais.

Tá an Bord tiomanta dá chinntiú go mbeidh bainistíocht riosca leabaithe mar chuid 
den ghnáthghnó laethúil, ach i bhfeidhmíocht straitéiseach agus oibriúcháin na 
heagraíochta chomh maith.

Tá beartas agus ceart um bainistíocht riosca i bhfeidhm ina leagtar amach 
inghlacthacht riosca Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Tá próiseas 
bainistíochta i bhfeidhm agus leagtar amach na róil agus freagrachtaí maidir le 
riosca sa doiciméad um beartas bainistíochta riosca.

Déantar rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú trí chlár rioscaí corparáideacha na 
heagraíochta ina sonraítear na príomhrioscaí agus luaitear na rialuithe atá ann chun 
an riosca a mhaolú.
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Déantar na rioscaí a mheasúnú agus cuirtear in ord tosaíochta iad tríd an seans  
go dtarlóidh an teagmhas agus an tionchar a bhféadfadh a bheith ag teagmhas  
dá leithéid ar an eagraíocht a chur san áireamh. Sainaithnítear gníomhaíochtaí chun 
na riosca a mhaolú agus sanntar úinéir chun na gníomhaíochtaí a chur  
chun feidhme.

Sonraíonn an clár riosca na rialuithe agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a 
mhaolú, chomh maith leis an bhfreagracht a shanntar don fhoireann ar leith maidir 
le hoibriú rialuithe. Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil  
na gnéithe seo a leanas:

 . rinneadh nósanna imeachta maidir leis na príomhphróisis ghnó ar fad  
a dhoiciméadú nó tá siad á n-athbhreithniú

 . sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal bainistíochta le cuntasacht 
chomhfhreagrach

 . tá córas cuí buiséadaithe ann le buiséad bliantúil atá á choinneáil faoi 
athbhreithniú ag an lucht bainistíochta sinsearaí

 . tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise  
agus cumarsáide a chinntiú

 . tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint.

Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an Clár Rioscaí a athbhreithniú  
go rialta agus é a thuairisciú do Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais  
na hÉireann.

In 2019 rinne Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann athbhreithniú ar a 
Beartas um Bainistíocht Riosca agus a Creat um Bainistíocht Riosca, chun cuidiú 
le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann struchtúir a bhí ann a neartú 
agus riosca a shainaithint agus a bhainistiú agus bainistíocht riosca a leabú ar fud 
na heagraíochta. Rinne eagraíocht sheachtrach an t-athbhreithniú sin agus bhain sé 
le hathbhreithniú ar an gCreat Beartais reatha um Bainistíocht Riosca. Chuidigh an 
t-athbhreithniú le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann na doiciméid 
agus próisis maidir le bainistíocht riosca a nuashonrú, lena n-áirítear an Beartas um 
Bainistíocht Riosca, an Inghlacthacht Riosca, creat chun riosca a bhainistiú, nósanna 
imeachta foirmiúla um shainaithint riosca, próisis bainistíochta riosca roinne, 
tuairisciú riosca an Bhoird agus na gCoistí agus oiliúint/treoir oiriúnach don lucht 
bainistíochta agus don fhoireann.

D’fhaomh an Bord Beartas agus Creat leasaithe um Bainistíocht Riosca i mí na 
Samhna 2019 agus táthar i mbun mholtaí an athbhreithnithe a chur chun feidhme.



Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann  Tuarascáil Bhliantúil 2019

32

4.3 Clárú
Is iad seo a leanas príomhchuspóirí na rannóige clárúcháin:

 . an Clár Altraí agus Cnáimhseach a choinneáil i gcomhréir le hAilt Tosaithe 
Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011

 . iarratasóirí Éireannacha, AE agus neamh-AE a chlárú.

Staidreamh clárúcháin  

Tá 77,144 altra agus cnáimhseach ar an gclár faoi láthair ón 31 Nollaig 2019 i leith. 
Comhfhreagraíonn siad sin le 99,245 rannán cláraithe (cáilíochtaí).

Cáilíochtaí cláraithe

Disciplín 2019

Ginearálta 64,081

Cnáimhseacha 10,669

Síciatrach 9,191

Leanaí 4,825

Sláinte Phoiblí 2,655

Míchumas Intleachtúil 5,180

Altraí Oideas 1,377

Teagascóir Altranais 763

Ardchleachtóirí Altranais 409

Ardchleachtóirí Cnáimhseachais 12

Eile* 83

Iomlán 99,245

*Sean-rannáin: Múinteoir Cliniciúla, Fiabhras, Galair Ionfhabhtaíocha, Ortaipéideach agus Eitinn   
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Clárú den chéad uair* 2019

Cáilíochtaí nua-chláraithe in 2019
Sa tábla thíos soláthraítear sonraí maidir le líon na gclárúchán a rinneadh i ndáil le 
gach rannán den chlár in 2019 agus suíomh oiliúna an iarratasóra. Agus 3,699 ag 
clárú in 2019, tá líon suntasach daoine ann a chláraigh i níos mó ná rannán amháin. 

Disciplín  Éire AE Neamh-AE Iomlán

Ginearálta 864 422 1,809 3,095

Cnáimhseacha 207 26 7 240

Síciatrach 302 45 21 368

Leanaí 162 14 4 180

Sláinte Phoiblí 101 6 0 107

Míchumas Intleachtúil 145 9 0 154

Altraí Oideas 228 1 0 229

Teagascóir Altranais 46 1 0 47

Ardchleachtóirí Altranais 114 1 4 119

Ardchleachtóirí Cnáimhseachais 1 0 0 1

Iomlán 2,170 525 1,845 4,540

*  Sainmhíniú chláraithe den chéad uair: altra nó cnáimhseach a chláraíonn mar altra nó mar 
chnáimhseach le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann den chéad uair (dáta an chláraithe) 
idir an 1 Eanáir agus an 31 Nollaig i mbliain ar leith ar bith.

Rátaí clárúcháin (2015-2019)

Bliain Clárú den Chéad Uair 

2015 2,249 

2016 3,395 

2017 4,684 

2018 3,803 

2019 3,699 
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Clárú de réir suíomh oiliúna (2015–2019)
Sa tábla thíos soláthraítear sonraí ar chineál athraitheach na suíomhanna oiliúna do 
chláraithe ó 2015 i leith. 

Rátaí clárúcháin (de réir na míosa)  
Léirítear sa tábla thíos líon na gcláraithe den chéad uair de réir na míosa in 2018 agus 
in 2019. (Áirítear leis an tábla seo céimithe Éireannacha)  
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Treochtaí maidir le hiarratais agus clárú 
Tabhair do d’aire le do thoil nach bhfuil na daoine a dhéanann iarratas tríd an 
bpróiseas iarrthóirí (céimithe Éireannacha) san áireamh sna graif seo. 

Forbhreathnú fadaimseartha ar chlárúcháin thar 2 bhliain

*Tabhair do d’aire le do thoil nach bhfuil iarrthóirí Éireannacha san áireamh sna graif seo.

Forbhreathnú fadaimseartha ar iarratais thar 2 bhliain
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Deimhniú iarratas ar stádas gairmiúil reatha – iarratais 
ar dheimhniú

Eisímid Deimhnithe um Stádas Gairmiúil Reatha (CCPSanna) d’altraí agus do 
chnáimhseacha ar mian leo clárú thar lear. Cuirtear CCPSanna díreach 
ó Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann chuig an 
údarás rialála coibhéiseach sa tír nó sa stáit ina bhfuil an t-altra 
nó an cnáimhseach ag iarraidh clárú. D’fhéadfadh altra nó 
cnáimhseach níos mó ná CCPS amháin a iarraidh in aon bhliain 
amháin. Eisímid CCPS ar leith do gach rannán den chlárú.

Le linn 2019, fuair Roinn Altranais agus Cnáimhseachais  
na hÉireann:

 . 1,451 iarratas ó altraí agus ó chnáimhseacha ar 
dheimhniú clárúcháin

 . 1,780 iarratas ar dheimhniú

Sa tábla thíos taispeántar na cúig cheann scríbe is mó do CCPSnna in 
2018 agus in 2019.

Miondealú CCPS de réir 
na tíre

Líon na 
n-iarratas 2018

Miondealú CCPS de réir 
na tíre

Líon na 
n-iarratas 2019

1 An Astráil 673 An Astráil 739

2 An Ríocht Aontaithe 418 An Ríocht Aontaithe 399

3 Stáit Aontaithe Mheiriceá 203 Stáit Aontaithe Mheiriceá 207

4 An Nua-Shéalainn 82 An Nua-Shéalainn 195

5
Aontas na nÉimíríochtaí 
Arabacha

55 An Araib Shádach 80

Príomhéachtaí eile

Le linn 2019, thug an rannóg clárúcháin aghaidh ar riaráiste ar iarratais ar chlárú 
thar lear trí phróisis oibre a leasú agus trí chumas na foirne a mhéadú i measc  
na stiúrthóireachtaí. 

MyNMBI

Leanadh le dul chun cinn ar MyNMBI, tionscadal um aistriú digiteach a ceapadh 
chun próisis sa rannóg clárúcháin agus sa rannóg oideachais a chuíchóiriú agus a 
fheabhsú. Cuimseofar sa chóras úr tairseach féinseirbhíse bunaithe ar an idirlíon, 
córas bainistíochta caidrimh custaiméirí (CRM) agus córais tuairiscithe. Leis an gcur 
chuige úr gheofar réidh le páipéar ónár bpróisis chlárúcháin agus oideachais agus 
is é an chéad uasghrádú suntasach ar an gcóras le 15 bliana anuas. 
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Soláthrófar córas comhtháite leis an ardán lena gcinnteofar: . teicneolaíocht a sheasfaidh an aimsir . Clár beacht agus slán . sonraí inrochtana ar gach céim de thimthriall saolré cláraí . taifid agus tuairisciú feabhsaithe . próisis chuíchóirithe, agus  . is féidir leis na hiarratasóirí agus na cláraithe leas a bhaint as réimse níos 
leithne de roghanna féinseirbhíse.

Is iad iarratasóirí, cláraithe, IAOnna agus foireann Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann a bheidh ina bpríomhthairbhithe. 

Altraí agus Cnáimhseacha Cláraithe
Tá cuspóir fíor-ama, féinseirbhíse leis an gcóras clárúcháin úr trínar féidir le 
cláraithe a sonraí a nuashonrú, a gclárú a athnuachan agus féachaint ar an stádas 
clárúcháin ar líne. 

Iarratasóirí
Tá an córas úr ceaptha chun tacú le hiarratasóirí tríd an bpróiseas aitheanta, ag léiriú 
dóibh na doiciméid a chaithfidh siad a chur isteach agus ag soláthar faisnéis bheo 
dóibh ar stádas a n-iarratais. Beidh altraí agus cnáimhseacha a fuair a n-oiliúint 
lasmuigh d’Éirinn agus ar mian leo cleachtadh anseo ábalta iarratas a dhéanamh 
tríd an gcóras úr ar líne chun go n-aithneofar a gcáilíochtaí. Nuair a aithneofar iad is 
féidir le clárú le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ar líne. 

Institiúidí Ardoideachais (IAOanna) agus Mic Léinn
I ndiaidh sheoladh an chórais úir, beidh mic léinn ábalta clárú go díreach le Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Nuair a bheidh na mic léinn cláraithe, 
is féidir IAOnna logáil isteach sa chóras lena dheimhniú go bhfuil siad cláraithe 
ar chlár creidiúnaithe de chuid Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. 
Nuair a sholáthróidh IAO deimhniú, déanfaidh foireann clárúcháin Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann athbhreithniú ar an iarratas agus cuirfear an 
t-iarrthóir nó an céimí leis an gClár cuí. Nuashonrófar na cláir i bhfíor-am agus 
beidh siad inchuardaithe ar www.nmbi.ie. 

Le linn 2019, chuir Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann tús le hobair 
ar shonraíochtaí teicniúla na bpróiseas clárúcháin lena n-áirítear próiseas 
mionsonraithe mapála agus feabhsúcháin lena chinntiú go ndéanfar sonraí ón 
gcóras atá ann cheanna a ascnamh chuig an gcóras úr. Rinneadh ár straitéis 
cumarsáide ina gcuimsítear ár gcur chuige maidir le rannpháirtíocht páirtithe 
leasmhara a athfhorbairt agus a leathnú le dul le sceideal ‘chur i bhfeidhm’ MyNMBI.

Pleanáil theagmhasach Brexit

D’ullmhaigh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann don Chomhaontú um 
Tharraing Siar agus rinne sí pleananna teagmhasacha i gcás go mbeadh Brexit gan 
mhargadh ann. Leis na beartais agus na nósanna imeachta sin cinnteofar gur féidir 
le haltraí agus cnáimhseacha cáilithe na Ríochta Aontaithe clárú le Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann leis an gcur isteach is lú.

http://www.nmbi.ie
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4.4   Caighdeáin Ghairmiúil agus Oideachas 
Gairmiúil

Leanann an Roinn Altranais agus Cnáimhseachais le hardchaighdeán um oideachas 
gairmiúil, oiliúint, cleachtas cliniciúil agus iompar gairmiúil a chur chun cinn i measc 
altraí agus cnáimhseach. Le linn 2019, leanaimid lenár dtiomantas d’éifeachtúlacht 
agus d’éifeachtacht ár bpróisis faofa oideachais. Baineann an próiseas sin le:   . caighdeáin agus ceanglais maidir le hoideachas réamhchláraithe agus 

iarchláraithe agus oideachas leanúnach a leagan síos agus monatóireacht  
a dhéanamh orthu

 . na hinstitiúidí ardoideachais (IAOnna), ospidéil agus institiúidí cúraim sláinte 
a sholáthraíonn oiliúint a iniúchadh agus a fhaomhadh lena chinntiú go 
gcuirfear eispéireas luachmhar cliniciúil agus teoiriciúil ar fáil. 

Caighdeáin agus ceanglais maidir le cláir oideachais 
um chlárú altraí agus cnáimhseach  

Tháinig na caighdeáin agus ceanglais maidir le cláir oideachais um chlárú altraí 
agus cnáimhseach a seoladh i mí Feabhra 2016, i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 
2018. Rinneadh gach ceann de na 13 IAO a chur curaclaim úra isteach chun na 
caighdeáin a chomhlíonadh a fhaomhadh chun na cláir nuashonraithe a sholáthar. 

Áirítear iad seo a leanas ar dhoiciméid um chaighdeáin agus um cheanglais eile  
a forbraíodh agus a faomhadh: . Practice Standards and Guidelines for Nurses and Midwives with Prescriptive 

Authority, 4ú hEagrán 2019 (á ullmhú lena fhoilsiú). . Competence Assessment Tool for Nurses, 2ú hEagrán, 2019 (comhlánaítear  
leo sin na Caighdeáin agus na Riachtanais 2016 agus is féidir iad a fháil  
ar shuíomh gréasáin Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann). . Intellectual Disability Post-registration Nurse Programme Standards and 
Requirements, 1ú Eagrán 2019 (á ullmhú lena fhoilsiú). . Return to Nursing Practice Courses, Standards and Requirements, 2ú hEagrán, 
(faofa le haghaidh comhairliúcháin). 

Áirítear iad seo a leanas ar dhoiciméid um chaighdeáin agus um cheanglais eile 
atá á gcur chun cinn i dtreo faomhadh deiridh:   . Guidance for Registered Nurses and Midwives on Medication Administration,  

2ú hEagrán  . Post-registration Specialist Nursing and Midwifery Education Programmes, 
Standards and Requirements . Nurse Authority to Refer for Radiological Procedures, Standards and 
Requirements, 2ú hEagrán . Standards and Requirements for Education Programmes for Nurses and 
Midwives with Prescriptive Authority, 2ú hEagrán . National Clinical Learning Environment Audit Tool, 1st Edition, (á chur i láthair  
an Choiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán i mí Feabhra 2020) . Return to Midwifery Practice Standards and Requirements.
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Doiciméid um Measúnú Inniúlachta le haghaidh Altraí 
faoi Oiliúint - bliain 1 go bliain 4.5 

I gcomhpháirtíocht leis na IAOnna d’fhorbraíomar Doiciméad Náisiúnta um 
Measúnú Inniúlachta (NCAD) do mhic léinn altranais fhochéime. Chuireamar i gcrích 
na NCADanna do na blianta 1 go 4.5 atá á gcur chun feidhme anois ag na IAOnna.

Uirlis um Measúnú Inniúlachta do chnáimhseacha faoi 
oiliúint

In 2019 cuireadh bliain a dó den Uirlis Náisiúnta um Measúnú Inniúlachta do 
chnáimhseacha faoi oiliúint i gcrích. Forbraíodh an uirlis i gcomhpháirtíocht leis 
na IAOnna agus rinneadh iad do na blianta 1 go 4. Déanfar an doiciméad a 
athbhreithniú ar bhonn bliantúil.

Forbraíodh uirlis um measúnú inniúlachta cnáimhseach faoi oiliúint do mhic léinn 
cnáimhseachais iarchláraithe.

Cuairteanna ar an láithreán ar institiúidí cúraim sláinte 
agus institiúidí tríú leibhéal nasctha  

Ceanglaítear ar an mBord monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na 
gcaighdeán maidir le hoideachas agus oiliúint altranais agus cnáimhseachais 
uair amháin gach cúig bliana ar a laghad. Déanann Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann iniúchtaí ar an láithreán ar IAOnna agus institiúidí 
cúraim sláinte chun comhlíonadh leanúnach agus monatóireacht ar chomhlíonadh 
na gcaighdeán maidir le hoideachas agus cleachtas altranais agus cnáimhseachais 
a chinntiú. Is é fócas na gcigireachtaí trí chur chuige comhpháirtíochta a mheas an 
bhfuil gach ceanglas reachtúil agus rialála Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann agus na dtreoracha Eorpacha á gcomhlíonadh.

In 2019, thugamar cuairteanna ar an láithreán ar: 
 . Ollscoil Luimnigh agus gníomhaireachtaí cúraim sláinte gaolmhara  

le haghaidh clár i: 

Altranas ginearálta

Altranas síciatrach 

Míchumas intleachtúil

Cnáimhseachas

Le chois sin, d’fhéadfadh sé go n-eagródh an Bord cuairt ar chomhlacht a dhéanann 
iarratas ar fhaomhadh chun clár oideachais agus oiliúna a sholáthar. Tugadh faoi 
chuairt ar an láithreán chun comhlíonadh na gcaighdeán agus na gceanglas le 
haghaidh clár úr oideachais agus oiliúna chun:

 . Hibernia agus gníomhaireachtaí cúraim sláinte gaolmhara le haghaidh clár i: 

Altranas ginearálta
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Baill an phainéil cuairteanna ar an láithreán   

Rinne Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil, Altranais agus Stiúrthóir an 
Cnáimhseachais athbhreithniú ar an bpróiseas reatha ar chuairteanna ar an 
láithreán agus d’iarr siad léirithe suime ó chláraithe maidir le páirt a ghlacadh 
in obair na gcigireachtaí cuairte ar an láithreán. Phostáil an Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann faisnéis ar an suíomh gréasáin agus thug sí 
cuireadh d’iarratasóirí ar suim leo CV agus foirm iarratais a chur isteach. Déanann 
foireann de chláraithe cigireachtaí cuairte ar an láithreán anois a roghnaítear 
de réir an disciplín ábhartha agus bíonn oifigigh de chuid Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann ina dteannta.

Cúrsaí réamhchláraithe 

Déanaimid cúrsaí oideachais réamhchláraithe a fhaomhadh d’altraí agus do 
chnáimhseacha ar bhonn critéar a roinntear ina dtrí chatagóir:  

 . Cúrsaí réamhchláraithe Chatagóir 1
 . Cúrsaí réamhchláraithe Chatagóir 2
 . Cúrsaí réamhchláraithe as a dtagann clárú breise. 

Cúrsaí réamhchláraithe Chatagóir 1
In 2019, d’fhaomhamar 991 cúrsa Chatagóir 1, Áiríodh orthu sin:  

 . oideachas inseirbhíse
 . seimineáir
 . laethanta staidéir
 . comhdhálacha, agus
 . Cláir le haghaidh Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) (nach bhfuil 

creidiúnaithe ag foras cáiliúcháin acadúil, ollscoil nó coláiste).   

Cúrsaí réamhchláraithe Chatagóir 2
Cúrsaí oideachais speisialta is ea na cúrsaí sin d’altraí 
agus do chnáimhseacha a thacaíonn le forbairt 
chleachtais agus riachtanas seirbhíse. Níl cúrsaí as a 
dtagann clárú san áireamh. Breithníodh an Coiste 
Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán na cúrsaí 
sin. Caithfidh na cúrsaí sin na critéir atá leagtha 
amach sna Cláir Altranais agus Cnáimhseachais 
Réamhchláraithe a chomhlíonadh: Caighdeáin agus 
Ceanglais – ina gcorpraítear an Creat Náisiúnta 
Cáilíochtaí (An Bord Altranais, 2010). Faomhadh fiche a 
naoi gclár ó ocht IAO éagsúla chun teastais a sholáthar 
i gcomhair bronnadh céimeanna máistir i réimsí sna 
príomhréimsí speisialtóra tacaíochta um chleachtas.
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IAO Teideal an Chúrsa

DKIT Teastas in Aitheantas gus Bainistíocht ar an Teastas maidir leis an 
Aosach atá ag Meath, Teastas in Aitheantas agus le haghaidh Cúram 
Ban a Bhfuil Géarthinneas orthu sna Seirbhísí Máithreachais

Teastas i gCeannaireacht, Bainistíocht agus Tionscnaimh Cháilíochta 
sna Seirbhísí Míchumais Intleachtúil

Teastas sna Bunphrionsabail maidir le Mí-Úsáid Bhaile a Thuiscint 
agus Freagairt Di.

Teastas in Idirghabhálacha Síceasóisialta, Teastas i Meabhairshláinte 
Imbhreithe, Teastas i gCleachtas Altranais Riospráide Aosach

Teastas i Measúnú Sláinte Altranais agus Idirghabhálacha do Dhaoine

Teastas Iarchéime in Ardbhainistíocht Ghairmiúil ar Ionsaí agus ar 
Fhoréigean

Teastas in Idirghabhálacha Síceasóisialta le haghaidh Cleachtas 
Gairmiúil Comhaimseartha

GMIT BSc (Onóracha) i gClár Altranais (curtha leis)

Máistir Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Teastas i gCúram 
Maolaitheach agus Deireadh Saoil

Ollscoil na 
hÉireann, 
Gaillimh

Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas (as a dtagann clárú)

Ollscoil na 
Tríonóide, 
BÁC

Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas (as a dtagann clárú)

Clár Oideachais um Eolaíochtaí Beatha Cliniciúla (as a dtagann 
Teagascóir Altranais Cláraithe)

Coláiste 
Ollscoile, 
Corcaigh

Dioplóma Iarchéime Altranais, Dioplóma Iarchéime Dianchúraim 
Chonair 2 sa Chnáimhseachas (as a dtagann clárú), Dioplóma 
Iarchéime in Altranas Sláinte Poiblí

Baitsiléir Eolaíochta sa Staidéar Altranais, Céim Máistir san Altranas

Máistir san Eolaíocht/Iarchéime/Teastas/Dioplóma sa Néaltrú

COBÁC Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas (as a dtagann clárú) Clár um 
Chonair Forbartha Péine, Dioplóma Iarchéime sa Chúram Criticiúil 
(Cardashoithíoch), Dioplóma Iarchéime sa Chúram Criticiúil 
(Dianchúram), Dioplóma Céime i gCúram Diaibéitis

Ollscoil 
Luimnigh

Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas (as a dtagann clárú)

IT Phort 
Láirge

Teastas in Altranas Réamhiontrála (Mionbhronnadh)

Baitsiléir Eolaíochta san Altranas, Dioplóma Iarchéime san Altranas
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Cúrsaí réamhchláraithe as a dtagann clárú breise. 
Tá cúrsaí ann agus nuair a chríochnaítear iad go rathúil, beidh an t-altra  
nó an cnáimhseach i dteideal clárú i rannán breise den Chlár:  

 . Rannán an Altranais Sláinte Poiblí 
 . Rannán na dTeagascóirí Altranais nó Cnáimhseachais 
 . Rannán na nArdchleachtóirí Altranais 
 . Rannán na nAltraí Oideas Cláraithe   
 . Rannán na Leanaí  
 . An Rannán Síciatrach
 . Rannán na gCnáimhseach

In 2019, d’fhaomhamar 2 cúrsa faoi mar a leanas:  
 . Rannán an Altranais Sláinte Poiblí (Coláiste Ollscoile, Corcaigh) 
 . Rannán na dTeagascóirí Altranais (Ollscoil na Tríonóide, BÁC) 

Coibhéis Chatagóir 2  
Déanaimid athbhreithniú ar choibhéis – is é sin, aithint dintiúr a ghnóthaíonn 
altraí agus cnáimhseacha lasmuigh de Phoblacht na hÉireann. In 2019, rinneadh 
athbhreithniú ar 120 cúrsa le haghaidh choibhéis Chatagóir 2.

Ardchleachtas 

Leis na Rialacha um Oideachas agus Oiliúint a achtaíodh ar an 25 Meitheamh 2018, 
tugadh éifeacht do Bheartas na Roinne Sláinte maidir le Forbairt Cleachtas Céime 
Altranais agus Cnáimhseachais go hArdchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais. 
Leis sin baineadh an ceanglas ‘duine a nascadh le post’ nó poist ardchleachtais 
a chreidiúnú. Leanann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann leis na 
ceanglais agus caighdeáin le haghaidh ardchleachtas agus clárú altranais agus 
cnáimhseachais a shocrú ach ní dhéanann sí poist ardchleachtais a chreidiúnú a 
thuilleadh. Tugadh próiseas athbhreithnithe chun clárú mar Ardchleachtóir Altranais 
nó Cnáimhseachais isteach i Meán Fómhair 2019.

Feidhm na ngairmeacha  

The feidhm na ngairmeacha i Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
léirithe in AAC 2011: 

“Soláthróidh an Bord, i gcomhair le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus 
comhlachtaí cuí eile dá leithéid is iomchuí leis an mBord, faisnéis faoi ghairmeacha 
ar chnáimhseachas agus ar altranas, lena n-áirítear faisnéis maidir le hoideachas 
agus oiliúint.” (Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 s85 (8)). 
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Príomhfheidhmeanna na rannóige gairmeacha, Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann  
Soláthar faisnéise maidir le gairmeacha san altranas agus sa chnáimhseachas trí:  

1. Foilseachán bliantúil leabhrán Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann, ‘Nursing and Midwifery A Career for You’, ina soláthraítear 
sonraí iomlána maidir leis an altranas agus cnáimhseachas, ar an leibhéal 
fochéime agus iarchéime araon.

2. Cothabháil na Rannóige Gairmeacha ar shuíomh gréasáin Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann, http://www.nmbi.ie/Careers-
sanAltranas-Cnáimhseachas.

3. Comhairle agus tacaíocht do gach fiosrú a fhaightear faoi ghairmeacha 
chuig seoladh ríomhphoist tiomnaithe – areersinformation@nmbi.ie. 

4. Freastal bliantúil ar Aonach Gairmeacha Ardrogha (Higher Options Career 
Fair), de chuid Irish Times, RDS, Baile Átha Cliath, chun seastán a óstáil agus 
faisnéis a sholáthar maidir le bheith i d’altra nó i do chnáimhseach os comhair 
lucht féachana/éisteachta náisiúnta de mhic léinn bhliain a cúig agus a sé.

5. Bainistíocht an phróisis roghnúcháin le haghaidh iarratasóirí aibí ar chláir 
altranais agus cnáimhseachais tríd an CAO. Chun iarratas a dhéanamh ar 
áit ar chlár fochéime altranais nó cnáimhseachais, ní mór d’iarratasóirí aibí 
iarratas a dhéanamh tríd an CAO agus trí scrúdú measúnaithe a dhéanamh, 
ceann amháin acu a d’fhorbair Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann ceann amháin díobh sin leis an tseirbhís um cheapacháin phoiblí. 
Déantar na scrúduithe sin a riar ar bhonn bliantúil agus tá an tseirbhís 
curtha ar fáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí thar ceann Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann go dtí seo. Tá Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann i mbun soláthraí scrúduithe úr a fháil don 
tseirbhís sin le haghaidh chomórtas 2021.

6. Anailís ar staidreamh arna sholáthar ag an CAO ar iarratais bhliantúla 
ar chláir altranais agus chnáimhseachais agus aithint treochtaí. Tugtar 
tuarascálacha maidir le treochtaí don Bhord agus do na páirtithe leasmhara 
de réir mar is gá.

7. Cumarsáid rialta le páirtithe leasmhara. 

Bainistíocht iarratais ó iarratasóirí aibí ar chláir altranais agus 
chnáimhseachais réamhchláraithe leis an CAO. 
Tá an rannóg Gairmeacha freagrach chomh maith as bainistíocht leanúnach ar 
iarratais ó iarratasóirí aibí ar chláir altranais agus chnáimhseachais fhochéime leis an 
CAO. Chun iarratas a dhéanamh ar áit ar chlár céime altranais nó cnáimhseachais, ní 
mór d’iarratasóirí aibí iarratas a dhéanamh tríd an CAO agus trí scrúdú measúnaithe 
a dhéanamh, a reáchtálann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí thar ceann Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (cuireadh deireadh leis an agallamh in 
2011 i ndiaidh measúnú). Tá trí chomhpháirt sa scrúdú, litearthacht, uimhearthacht agus 
scrúdú postaithrise. Tháinig an scrúdú postaithrise in aonad an agallaimh aghaidh ar 
aghaidh agus tá sé bunaithe ar na hinniúlachtaí a theastaíonn le haghaidh altraí agus 
cnáimhseacha faoi oiliúint, agus ba iad síceolaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí a d’fhorbair é. 
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I mí Iúil 2019, cuireadh in iúl don Bhord nach mbeidh an tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí ábalta cuidiú le forbairt agus riarachán na scrúduithe roghnúcháin i ndiaidh 
chomórtas 2020. Ullmhaíodh togra chun aghaidh a thabhairt ar an bhforbairt sin 
agus chuir an Bord a ainm leis. Tá sé beartaithe go ndéanfar iniúchadh ar roghanna 
eile ar scrúdú roghnúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí le haghaidh 
iarratasóirí aibí ar chláir chéime altranais agus chnáimhseachais. Cuireadh tús leis 
an obair sin agus tá cruinnithe 

Líon na n-áiteanna a bhí ar fáil i gclár altranais agus 
cnáimhseachais réamhchláraithe 2019
Tháinig méadú 60 áit ar líon na n-áiteanna san altranas síciatrach do ghlacadh 
2016 go dtí 350 áit san iomlán. Tháinig méadú 200 ar líon na n-áiteanna sna cláir 
altranais go léir arís in 2017, a d’fhág go raibh 1,830 áit ar an iomlán i gcláir altranais 
agus chnáimhseachais. Níor tháinig athrú ar bith ar líon na n-áiteanna in 2019.

Iarratais ar chláir altranais agus chnáimhseachais 
réamhchláraithe 2014-2019  
Soláthraíonn an CAO staidreamh iarratais dheireadh an tséasúir ag deireadh gach 
bliana. Cuireadh anailís ar na sonraí sin i gcrích agus sonraíodh an méid seo a 
leanas (féach tábla 1 thíos): 

1. Bhí laghdú 400 ar líon iomlán na n-iarratas in 2019 i gcomparáid le 2018 ach 
bhí sé laistigh de mheánlíon iomlán na n-iarratas thar na cúig bliana roimhe 
sin (9,221).

2. Tá cúig iarratasóir ann le haghaidh gach áit atá ar fáil.

3. Tharla an laghdú ar na hiarratais ar fud na ndisciplíní ar fad. 

4. Tháinig laghdú ar na hiarratais chaighdeánacha (-199) ar fud na ndisciplíní 
ar fad.

5. Tháinig laghdú ar na hiarratas ó iarratasóirí aibí ar fud na ndisciplíní ar fad 
agus bhí an líon iomlán ar an líon b’ísle le deich mbliana anuas. Níor bhain 
an treocht sin le haltranas agus cnáimhseachas amháin agus bhí sé sin 
follasach in go leor clár ó 2012 de chuid an Údaráis um Ard-Oideachas. Mar 
sin féin, tá laghdú ar iarratais ó iarratasóirí aibí ina ábhar imní le haghaidh 
clár um míchumas síciatrach agus intleachtúil i gcás go forchoimeádtar 
cuóta 35% d’áiteanna d’iarratasóirí aibí.

6. Bhí líon na n-iarratas ar an gclár um míchumas intleachtúil ar an líon b’ísle ó 
tugadh isteach an clár céime.

7. Tháinig laghdú ar líon na gcéadroghanna i dtrí chlár agus bhí méadú ar an 
líon sin in dhá chlár.

7.1 Bhí an líon b’ísle san altranas ginearálta le deich mbliana anuas. 

7.2 Tháinig méadú ar na cláir altranais agus chnáimhseachais do leanaí.

8. Bhí na céadroghanna mar chéatadán d’iomlán na n-iarratas idir 13-45%. 
Bhain na líon b’airde le haltranas ginearálta (45%) agus an líon b’ísle le 
míchumas intleachtúil (13%).. 
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Iarratais ar chláir altranais agus chnáimhseachais 
réamhchláraithe 2009-2019
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Ginearálta 860 6,604 1:8 6,724 1:8 7,218 1:8 925 6,733 1:7 7,011 1:8
6,643 

↓↓ 1:7

Síciatrach* 290 3,246 1:11 3,249 1:11 3,512 1:10 432 3,794 1:9 4,093 1:10
3,741 

↓↓ 1:9

Míchumas 
Intleachtúil 180 2,081 1:12 1,995 1:11 2,035 1:11 210 2,051 1:10 2,127 1:10

1,843 
↓↓ 1:9

Cnáimhseachas 140 2,727 1:19 2,644 1:19 2,732 1:19 144 2,868 1:20 2,866 1:20
2,784 

↓↓ 1:19

Leanaí agus 
Ginearálta 100 2,066 1:21 2,024 1:20 2,189 1:22 130 2,100 1:16 2,315 1:18

2,142 
↓↓ 1:16

Iomlán 1,570 8,859 1:6 8,871 1:6 9,470 1:6 1,832 9,277 1:5 9,626 1:5 9,226 
↓↓ 1:5

Tháinig méadú 60 áit ar líon na n-áiteanna san altranas síciatrach in 2016..

Foilsiú Nursing Midwifery A Career for you   
Seoladh foilseachán bliantúil de leabhrán gairmeacha Nursing/Midwifery A Career 
for You i mí Mheán Fómhair i ndiaidh dul i gcomhairle lenár bpáirtithe leasmhara

Tinreamh ag na haontaí náisiúnta gairmeacha
D’óstáil Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Aonach bliantúil 
Gairmeacha Ardrogha, de chuid The Irish Times i Meán Fómhair. Seoladh an leabhrán 
gairmeacha úr ag an aonach agus thug páirtithe leasmhara aiseolas dearfach ina 
leith. Shonraigh a lán treoirchomhairleoirí gurbh é a n-ionad ilfhreastail don fhaisnéis 
ar fad a bhaineann le gairm san altranas nó sa chnáimhseachas. Bhí an seastán an-
ghnóthach agus bhain leath na bhfiosruithe le cláir maidir le cnáimhseachas.

Soláthar faisnéise maidir le gairmeacha
Pléitear le fiosruithe faoi ghairmeacha trí sheoladh ríomhphoist tiomnaithe: 
professionalguidance@nmbi.ie.

Rannóg um Chaighdeáin Ghairmiúil agus Oideachas Gairmiúil
Soláthraíonn an Comhairleoir Gairmiúil comhairle ghairmiúil (Rannóg Gairmeacha) 
do pháirtithe leasmhara ar ríomhphoist a fháil chuig seoladh ríomhphoist 
tiomanta professionalguidance@nmbi.ie. Fógraítear an seoladh ríomhphoist sin 

mailto:professionalguidance%40nmbi.ie?subject=Career%20query
mailto:professionalguidance%40nmbi.ie?subject=Career%20query
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trínár gcreat gairmiúil, An Cód um Iompar Gairmiúil agus Eitic d’Altraí Cláraithe 
agus do Chnáimhseacha Cláraithe (Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann, 2014) agus Raon Feidhme an Chreata um Chleachtas Altranais agus 
Cnáimhseachais (Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, 2015) (féach 
Déan Teagmháil Linn agus Bainistíocht Cógas) agus r-Iris. Coinnítear an fhaisnéis 
sin i mbunachar sonraí chun críocha cáilíochta agus chun tuarascálacha a chruthú 
maidir le cúrsaí cleachtais sonracha a d’fhéadfadh bonn eolais a chur faoi 
sholáthar treorach laistigh de stiúrthóireacht na gCaighdeán Gairmiúil. 

Fuarthas 503 ríomhphost ar an iomlán in 2019.

Comhdháil Choláiste Ríoga na gCnáimhseach i 
Manchain i Meán Fómhair 2019  

Tugadh cuireadh do Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann labhairt ag 
comhdháil bhliantúil Choláiste Ríoga na gCnáimhseach i Manchain ar an 24 agus 
25 Meán Fómhair.

Bhain an cur i láthair le forbairt Uirlise Náisiúnta úir um Measúnú Inniúlachta 
Cliniciúla Cnáimhseach faoi Oiliúint agus ba é an Stiúrthóir Cnáimhseachais agus 
Cathaoirleach Choiste na gCnáimhseach a chur i láthair é.

D’fhreastail os cionn 2,500 cnáimhseach ar an REM ó gach réimse den chleachtas 
cnáimhseachais (cliniciúil, oideachas, taighde, forbairt beartas agus rialachán).

Díospóireacht bhliantúil na gcnáimhseach faoi oiliúint 

Tionóladh Díospóireacht Náisiúnta Bhliantúil na gCnáimhseach de chuid Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ar an 29 Samhain ag Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh. Sruthaíodh an díospóireacht beo agus d’fhreastail os cionn 90 
duine uirthi go pearsanta. Thug Jennifer Bulbulia, Abhcóide agus iarrthóir PhD sa 
tSíceolaíocht, an eochairóráid ag an imeacht.

Ba é an rún don díospóireacht: ‘Creideann an teach go bhfuil scileanna 
cnáimhseachais á gcailleadh toisc go gcuirtear teicneolaíocht chun cinn i ngach 
céim den toircheas, luí seoil agus breith’.

Rinne foireann bhuaiteach Simone Lepage, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Erica 
Fenner, COBÁC agus Clara Devine, COBÁC díospóireacht i gcoinne an rúin. Cheistigh 
Ellen Mc Carragher, Institiúid Teicneolaíocht Dhún Dealgan, Lily O’Shea Hitchen, 
Ollscoil Luimnigh agus Bridie Abu, Ollscoil na Tríonóide, BÁC iad, agus bhí siadsan i 
bhfabhar an rúin.
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Príomhghníomhaíochtaí/príomhéachtaí eile

Iarratas a chur chun cinn ó IAO féideartha úr chun oiliúint 
altranais ghinearálta a chur ar fáil
Lean Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ag obair ar iarratas ar chlár 
oiliúna altraí ginearálta arna gclárú den chéad uair ó sholáthraí úr. D’oibríomar leis 
an soláthraí lena chinntiú gur comhlíonadh na caighdeáin agus na ceanglais chun 
AE agus Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann a shásamh. Rinneadh 
líon cigireachtaí ar an láithreán ar na láithreáin chliniciúla bheartaithe agus 
bhreithnigh an Choiste um Oideachas, Oiliúint agus Caighdeáin na tuarascálacha a 
bhaineann leis na cigireachtaí.

Sa ghrianghraf ó Chlé go Deas: Simone Lepage (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh), Erica Fenner 
(COBÁC), Clara Devine (UCDCOBÁC), Essene Cassidy, Uachtarán NMBI, Ellen Mc Carragher (Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan), Lily O’Shea (Ollscoil Hitchen Luimnigh) agus Bridie Abu (Ollscoil na 
Tríonóide, BÁC).
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Rialacha a bhaineann le hAlt 40 (1) d’Acht na nAltraí agus na 
gCnáimhseach 2011 
I mí Aibreáin 2019, thionóil Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
comhairliúchán poiblí i ndáil le hAlt 40 (1) d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 
2011 maidir le slánaíocht ghairmiúil do chnáimhseacha. I ndiaidh athbhreithniú 
a dhéanamh ar na tuairimí a fuarthas, rinneadh comhairliúchán fócasaithe eile. 
Soláthraítear leis na dréacht-rialacha go dtabharfaidh na cláraithe cnáimhseachais 
féindearbhú go bhfuil árachas slánaíochta cliniciúla leordhóthanach acu ar chlárú 
agus gach bliain ansin i ndiaidh a dtáille bhliantúil choinneála a íoc. D’fhaomh 
an Bord na dréacht-rialacha i mí na Nollag 2019 agus cuirfear iad chuig an Roinn 
Sláinte lena mbreithniú ag an Aire.

4.5 Rialachán

Acht na nAltraí, 1985

Breithníonn an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh a bunaíodh faoi Acht na nAltraí 
1985 gach iarratas ar fhiosrú a fuarthas roimh an 2 Deireadh Fómhair 2012. Leanfaidh 
an coiste seo ar aghaidh san oifig go dtí go gcuirfear na cásanna sin i gcrích. 

Fiosruithe a tionóladh faoi Acht na nAltraí, 1985
Ní raibh laethanta fiosraithe ar bith ann le linn 2019.

Fiosruithe atá le tionól
Tá trí fhiosrú le héisteacht fós ach ní fhéadfaidh iad a sceidealú in 2019 mar gheall 
ar thosca nach raibh locht ag Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
orthu. Tugadh aghaidh ar na tosca i ndáil le dhá chás nasctha anois; tá ullmhú 
d’fhiosruithe á chur chun cinn agus tionólfar na cásanna sin go comhuaineach in 
2020. Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 (an ‘tAcht’).

Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 (an ‘tAcht’)

Coiste Réamhimeachtaí
Tugann an Coiste Réamhimeachtaí breithniú tosaigh a dhéanamh ar ghearáin. 
Tháinig an Coiste Réamhimeachtaí le chéile deich n-uaire in 2019.

Ar an 1 Eanáir 2019, bhí 88 cás amuigh ann lena mbreithniú ag an gCoiste 
Réamhimeachtaí agus fuarthas 109 gearán eile le linn 2019, ag fágáil go raibh 
197 cás ann ar an iomlán lena mbreithniú. Faoi dheireadh 2019, rinne an Coiste 
Réamhimeachtaí cinntí nó moltaí leis an mBord ar 124 cás as an 197 cás a bhí os 
comhair an choiste agus bhí 73 cás eile á mbreithniú fós. . Bhí an líon gearán a fuarthas beagáinín níos b’ísle ná mar a bhí sé in 2018.

 . Ba é 2019 an bhliain ba ghnóthaí go dtí seo i gcomhthéacs gearán ar 
ghníomhaigh an Coiste Réamhimeachtaí ina leith.
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Cásanna an Choiste Réamhimeachtaí in 2019

Cásanna a cuireadh ar aghaidh chuig fiosrú
43 (35% de  
chásanna)

Cásanna i gcás gur mhol an Coiste Réamhimeachtaí nár 
theastaigh beart eile a dhéanamh ina leith agus ar ghlac an 
Bord leis an moladh

77

Cásanna inar dhiúltaigh an Bord moladh an Choiste Réamh-
imeachtaí nár theastaigh beart eile a dhéanamh agus 
a chinn go raibh gá le beart eile agus a chuir an cás ar 
aghaidh chuig fiosrú

0

Cásanna a aistarraingíodh 2

Cásanna a aistarraingíodh – chuaigh an Coiste Réamh-
imeachtaí ar aghaidh amhail is nár aistarraingíodh an cás

0

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig an mBord faoi Alt 
55(5) – cion coiriúil. Clárú curtha ar ceal

1

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig an mBord faoi 
Alt 55(5) – cion coiriúil. Curtha ar ais chuig an gCoiste 
Réamhimeachtaí

1

Cineál na ngearán
 . Ní raibh cineál gearáin faoi leith ar bith ann a rinneadh níos minice. Go 

ginearálta tháinig na gearáin faoi na catagóirí seo a leanas: 

(a)  Ceisteanna maidir le hinniúlacht/cleachtas cliniciúil. Bhí bainistíocht cógas 
ina ceist a tháinig chun cinn arís is arís eile.

b)  Iompar. Bhí siad sin idir cheisteanna cumarsáide agus ionsaí. Bhí mí-úsáid 
airgeadais ina cheist faoi leith san am a chuaigh thart ach ní sin mar a 
bhí le linn 2019.

c)  Ceisteanna sláinte. An cheist na choitianta ná mí-úsáid drugaí a 
bhaineann le fadhbanna iompair, e.g. goid drugaí. 

d)  Bhí naoi ngearán ann a bhain le cúrsaí nach dtagann faoi shainchúram 
an Choiste Réamhimeachtaí de ghnáth, e.g. ceisteanna a bhain le AD 
agus díospóidí teaghlaigh. Cásanna nár cuireadh ar aghaidh chuig fiosrú. 

e)  Ní raibh gearáin ar bith ann a bhaineann le mainneachtain cloí le 
coinníollacha a bhain le clárú duine aonair. 

 . Bhain a lán gearán le níos mó ná catagóir amháin gearán.
 . Rinne fostóir amháin gearán faoi 10 gcláraí. Rinne dhá fhostóir gearáin  

faoi dhá chláraí i ndáil leis an teagmhas céanna.
 . Faoi trí chláraí ina n-ábhar i níos mó ná gearán amháin, e.g. rinne fostóir  

agus ball den phobal gearáin i ndáil leis an teagmhas céanna.
 . Rinne seacht mball den phobal gearáin faoi níos mó ná cláraí amháin ( 

dó - ceithre chláraí). 
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An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh 
Cruinnithe Glao
Tagann an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh le chéile ag cruinnithe glao chun 
réamh-iarratais a bhreithniú: mar shampla, iarratais i ndáil le héisteacht fiosraithe 
seachas go poiblí nó réamh-iarratais i ndáil le soláthar doiciméad.

Tionóladh naoi gcruinniú glao in 2019.

Fiosruithe poiblí
Tionóltar fiosruithe faoin Acht go poiblí, mar sin féin is féidir le cláraí nó finné faoina 
bhféadfaí cúrsaí pearsanta a nochtadh ag an bhfiosrú iarratas a dhéanamh go 
dtionólfaí an fiosrú nó cuid de go príobháideach. Déantar an cinneadh fiosrú dá 
leithéid a thionól i ndiaidh don Choiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh iarratas a 
dhéanamh. Caithfidh an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh bheith sásta go 
mbeadh sé cuí sna cúinsí fiosrú nó cuid d’fhiosrú a thionól go príobháideach. In 2019, 
rinneadh 9 (30%) fiosrú go poiblí; rinneadh 19 (63%) fiosrú go príobháideach; agus 
tionóladh 2 (7%)  fhiosrú go poiblí agus rinneadh páirtithe áirithe a anaithnidiú. Is é 
an chúis is coitianta le fiosrú a thionól go príobháideach go mbaineann gnéithe den 
fhiosrú le sláinte an chláraí arb é nó í is ábhar don fhiosrú.

Fiosruithe

Fiosruithe in 2019

Fiosruithe a tosaíodh in 2018 agus a críochnaíodh in 2019 2

Fiosruithe a tosaíodh in 2019 28

Fiosruithe a tosaíodh agus a críochnaíodh in 2019 22

Fiosruithe a tosaíodh in 2019 agus atá le críochnú in 2020 6

Líon iomlán na laethanta fiosraithe in 2019
52 (méadú ó  
37 in 2018)

Fad na bhfiosruithe 1 – 7 lá

Torthaí
As an 24 fiosrú a críochnaíodh in 2019, fuarthas torthaí i gcoinne 16 chláraí:

Forais a Cruthaíodh in 2018

Mí-iompar gairmiúil amháin 5

Drochfheidhmíocht ghairmiúil amháin 0

Míchumas leighis ábhartha amháin 1

Mí-iompar gairmiúil agus mainneachtain cloí le cód iompair 
ghairmiúil

4

Mí-iompar gairmiúil agus míchumas leighis ábhartha 2

Mí-iompar gairmiúil, mainneachtain cloí le cód iompair 
ghairmiúil agus míchumas leighis ábhartha

3

Drochfheidhmíocht ghairmiúil agus mainneachtain cloí le 
cód iompair ghairmiúil

1
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I seacht gcás, ní bhfuarthas torthaí i gcoinne an chláraí.

I gcás amháin, thug an cláraí gealltanas de bhun Alt 65(1) den Acht.

Úsáideadh sainfhinnéithe (altra/cnáimhseach agus/nó leigeas) in 18 as an 30  
cás a tosaíodh in 2018 agus a críochnaíodh in 2018 nó a tosaíodh in 2019.

Smachtbhannaí
Déanann an Coiste um Oiriúnach chun Cleachtadh a éisteann an fiosrú moladh 
i ndáil le smachtbhanna má fhaightear torthaí i gcoinne an chláraí. Is é an Bord, 
áfach, a dhéanann an cinneadh i ndáil le smachtbhanna. Ní mór don Ard-Chúirt 
smachtbhannaí seachas comhairle, cáineadh nó rabhadh a dhearbhú.

Sna naoi gcás ina bhfuarthas torthaí agus inar cuireadh smachtbhanna i bhfeidhm 
faoi dheireadh 2019, cuireadh na smachtbhannaí seo a leanas i bhfeidhm: 

 . Cealú – cúig chás;
 . Fionraí agus coinníollacha – cás amháin;
 . Rabhadh agus coinníollacha – dhá chás; 
 . Cáineadh – cás amháin.

I seacht gcás ní dhearna an Bord cinneadh deiridh maidir le smachtbhanna  
nó ní raibh sé fós dearbhaithe ag an Ard-Chúirt faoi dheireadh 2019. 

Alt 58 (Iarratas chuig an Ard-Chúirt ar fhionraí ón 
gClár ar mhaith leis an bpobal)

Bhreithnigh an Bord ceithre chás déag de bhun alt 58 den Acht:  . I seacht gcás rinne an Bord iarratas chuig an Ard-Chúirt. I gceithre chás, 
deonaíodh Ordú Alt 58. In dhá chás, thug an duine aonair gealltanas don 
Ard-Chúirt go gcleachtfaidh sé nó sí le srianta áirithe. I gcás amháin níor 
deonaíodh Ordú Alt 58 agus níor tugadh gealltanas ar bith.

 . I gceithre chás, tugadh gealltanas nach rachfaí i mbun cleachtais don Bhord.
 . I dtrí chás, chinn an Bord gan iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt.

Alt 53(1): Clárú a baineadh amach trí chalaois nó trí 
mhífhaisnéis

Bhreithnigh an Bord ceithre chás de bhun alt 53 (1) den Acht: . In dhá chás, bhain an Bord ainmneacha an dá dhuine aonair den Chlár.
 . I gcás amháin, ghlac an Bord le gealltanas ón gcláraí go gcuirfeadh sé nó  

sí cúrsaí i gcrích laistigh de shé mhí.
 . I gcás amháin, chinn an Bord gan a údarás de bhun Alt 53(1) den Acht a 

fheidhmiú agus chuir sé an cheist ar aghaidh chuig an gCoiste um Oiriúnacht 
chun Cleachtadh lena himscrúdú.
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Altraí agus cnáimhseacha a bhaineann coinníollacha  
le coinneáil a n-ainmneacha ar an gClár

Feidhm de chuid an Bhoird é is ea monatóireacht a dhéanamh ar na coinníollacha 
a bhaineann le coinneáil ainm altra nó cnáimhsí ar an gClár. Ón 31 Nollaig 2019 i 
leith bhí naoi gcláraí dhéag a raibh coinníollacha bainteach lena n-ainmneacha  
ar an gClár. 

Alt 79: Cur ar ais ar an gClár i ndiaidh cealú ar chúiseanna 
oiriúnachta chun cleachtadh

Ní chuir an Bord daoine aonair ar bith ar ais ar an gClár. 

Foilseachán

Tá sonraí maidir leis na cásanna aonair foilsithe ar shuíomh gréasáin Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann ag www.nmbi.ie.

Córas Foláireamh IMI

Is é Airteagal 56a de Threoir 2005/36/CE, arna leasú le Treoir 2013/55/CE an bonn 
dlíthiúil le haghaidh córas Foláireamh IMI. Rinneadh é sin a thrasuí i ndlí na hÉireann 
trí CHUID 19 de I.R. Uimh. 8 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Aitheantas do 
Cháilíochtaí Gairmiúla) 2017.

I gcomhréir le ceanglais na Treorach, cuireadh tús le córas Foláireamh IMI ar an  
18 Eanáir 2016.

Modh leictreonach is ea Foláirimh IMI chun faisnéis a chur in iúl idir údaráis rialála 
faoi dhaoine aonair ar baineadh agus ar srianadh a gceart chun a ngairm a 
chleachtadh ar bhonn buan nó ar bhonn sealadach.

Tá sé de cheangal de réir dlí ar Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
Foláireamh IMI a eisiúint laistigh de thrí lá ó chlárú altra nó cnáimhsí a chur ar ceal 
nó a chur ar fionraí nó coinníollacha a cheangal le clárú altra nó cnáimhsí mar 
thoradh ar phróiseas um oiriúnacht chun cleachtadh. In 2019, eisíodh 21 Foláireamh.

Faigheann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Foláirimh IMI 
isteach ar bhonn laethúil. In 2019, fuarthas 13,639 Foláireamh. Faightear níos mó 
ná Foláireamh amháin corruair i ndáil leis an duine céanna. Tagann formhór na 
bhFoláireamh ó údaráis rialála na Ríochta Aontaithe, agus baineann líon suntasach 
díobh le haltraí agus le cnáimhseacha. Déantar iad sin a sheiceáil i gcoinne 
bhunachar sonraí clárúcháin Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
chun daoine ar bith a shainaithint atá nó a bhí cláraithe le Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann nó a rinne iarratas le clárú le Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann.

http://www.nmbi.ie
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In 2019, sainaithníodh 23 duine aonair ar bhunachar sonraí clárúcháin Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann:

 . Maidir le duine amháin a bhí ar Chlár Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann, lorgaíodh tuilleadh faisnéise ón gComhairle Altranais agus 
Cnáimhseachais (NMC) sa Ríocht Aontaithe. Déanfar an cás sin a bhreithniú 
tuilleadh in 2020.

 . Bhí seacht nduine aonair cláraithe roimhe sin le Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann ach baineadh iad den Chlár toisc nár íoc siad  
a dtáille bhliantúil choinneáil. Má dhéanann siad iarratas lena gcur ar ais ar 
an gClár, déantar beart i ndáil le Foláireamh IMI.

 . Rinne naoi nduine aonair iarratas ar chlárú le Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann ach ní raibh a n-iarratais críochnaithe. Má 
dhéanann na daoine aonair sin iarratas lena gcur ar an gClár arís, déantar 
beart i ndáil le Foláireamh IMI.

 . Measadh go raibh duine amháin a bhfuil iarratas reatha aige nó aici ar 
chlárú neamh-incháilithe i leith clárú agus dúnadh an t-iarratas.

 . Bhí aithne ag an rannóg um oiriúnacht chun cleachtadh ar chúig dhuine 
aonair cheana. In dhá chás, fuarthas Foláirimh roimhe sin agus bhí bearta 
ar siúl fós. I dtrí chás, d’eisigh an NMC an Foláireamh ar bhonn faisnéise a 
fuarthas ó Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus cás um 
oiriúnacht chun cleachtadh NMC dá réir sin. 





05 
100 Bliain de 
Rialáil Altranais
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Cheiliúr Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 100 de rialáil altranais 
in Éirinn le comhdháil náisiúnta ar an 23 agus 24 Deireadh Fómhair. Tionóladh 
siompóisiam ar ‘Rialáil idirnáisiúnta – ag machnamh ar riosca sa chleachtadh: Cad 
é ról an rialtóra?’ ar an gcéad lá le comhaltaí Chomhar Idirnáisiúnta na Rialtóirí 
Altraí (INRC) agus comhghleacaithe ón Ríocht Aontaithe a chuir topaicí i láthair lena 
n-áirítear: . riosca um rialáil i ndomhan domhandaithe

 . altraí a dhéanann díobháil ó dhearcadh idirnáisiúnta 
 . cad é an rialachán um theagmháil cheart?, agus
 . calaois agus ról an rialtóra. 



100 bliain de Rialáil Altranais

5757

Bhí comhdháil lá iomlán ar siúl ina dhiaidh sin ‘100 Bliain de Rialáil Altranais in Éirinn: 
San Am atá Thart, san Am i Láthair agus Amach Anseo’. Clúdaíodh líon téamaí le 
cur i láthair orthu seo a leanas::

 . Rialáil agus cúram sláinte atá ag athrú
Sheila McClelland, CEO Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, 
Rachel Kenna, Leas-Príomhoifigeach Altranais, an Roinn Sláinte agus Essene 
Cassidy, Uachtarán Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

 . Comhar Idirnáisiúnta na Rialtóirí Altraí (INRC) – Réamhrá agus Forléargas
An Dr Christine Penny, Príomhoifigeach, Beartas Rialála ag British Columbia 
College of Nursing Professionals

 . Rialáil ghairmiúil agus an tírdhreach altranais atá ag athrú
Essene Cassidy, Uachtarán Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

 . An tábhacht a bhaineann le rialáil
Kevin O’Sullivan, Stiúrthóir Solopep Ltd

 . Reassembled, Slightly Askew: scéal duine a tháinig slán as gortú inchinne
Shannon Yee

 . Rialáil altranais le 100 bliain anuas
An Dr Anne-Marie Ryan, Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil agus an 
Oideachais Ghairmiúil (Altranas) Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann, an tOllamh Gerard Fealy, Déan an Altranais agus Ceann na Scoile, 
COBÁC agus an tOllamh Yvonne McEwen, Ollamh ar Staire, Cogaí agus 
Staidéar Coinbhleachtaí, Ollscoil Wolverhampton

 . Cód um Iompar Gairmiúil agus Eitic le haghaidh Altraí agus Cnáimhseacha 
Cláraithe 
Lorraine Clarke-Bishop, comhalta Boird Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann agus an Dr Judith Foley, Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil 
(Altranas) Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

 . Guth an chéimí
An Dr Louise Kavanagh McBride, Leas-Uachtarán Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann, Emma Gorman, altra céime

 . Oiriúnacht chun cleachtadh
Ursula Byrne, Stiúrthóir na Rialála Roinn Altranais agus Cnáimhseachais  
na hÉireann

 . Todhchaí na rialála
Faoi chathaoirleacht Paul Cullen, Comhfhreagróir Sláinte, Irish Times. I measc 
na bpaineálaithe bhí David O’Flynn, Cláraitheoir Chomhairle Fiaclóireachta na 
hÉireann, Ginny Hanrahan, POF CORU, Sheila McClelland, POF Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Phelim Quinn, POF HIQA
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Ó chlé go deas: Clár na comhdhála ‘100 bliain de Rialáil Altranais, toscairí na comhdhála, an  
Dr Anne-Marie Ryan, Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil agus Oideachais Ghairmiúil (Altranas), 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Ó chlé go deas: An Dr Judith Foley, Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil (Altranas) Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Lorraine Clarke-Bishop, comhalta Boird Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann, Phelim Quinn, POF HIQA agus Sheila McClelland, POF Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, an tOllamh Gerard Fealy, Déan an Altranais agus 
Ceann na Scoile, COBÁC.

Ó chlé go deas: An Dr Louise Kavanagh McBride, Leas-Uachtarán Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann, an Dr Christine Penney, Príomhoifigeach, Beartas Rialála ag British 
Columbia College of Nursing Professionals, Emma Gorman

Ó chlé go deas: Toscairí na Comhdhála, plé an phainéil ‘Todhchaí na rialála’ faoi chathaoirleacht 
an Uasail Paul Cullen, Comhfhreagróir Sláinte, Irish Times. Painéalaithe: David O’Flynn, Cláraitheoir 
Chomhairle Fiaclóireachta na hÉireann, Ginny Hanrahan, POF CORU, Sheila McClelland, POF Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Phelim Quinn, POF HIQA.  
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Rannpháirtithe in Reassembled, Slightly Askew: scéal duine a tháinig slán as gortú inchinne.

Scéim a Fhorbairt chun Monatóireacht a dhéanamh ar Chothabháil na hInniúlachta Gairmiúla, 
Oiriúnacht chun Cleachtadh.

Bhí trí sheisiún ceardlainne ann: Reassembled, Slightly Askew: scéal duine a tháinig 
slán as gortú inchinne; Oiriúnacht chun Cleachtadh agus Scéim a Fhorbairt chun 
Monatóireacht a dhéanamh ar Chothabháil na hInniúlachta Gairmiúla. Mheall gach 
seisiún suim shuntasach ó na toscairí.  

Seisiúin cheardlainne

Rinne Lorraine Bishop Clarke agus an Dr Judith Foley. nuashonrú ar an gCód um 
Iompar Gairmiúil agus Eitic le haghaidh Altraí agus Cnáimhseacha Cláraithe a fhógairt 
agus a phlé.

Ba mhaith le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann buíochas a ghabháil 
le gach duine a chur leis an gcomhdháil agus a d’fhreastail uirthi.
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Clár 100 bliain de rialáil altranais in Éirinn
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Faisnéis ghinearálta
Board Members Appointment End of term of office

Essene Cassidy (Uachtarán) Athcheapadh i Nollaig 2017 Nollaig 2022

Louise Kavanagh McBride, 
(Leas-Uachtarán)

Nollaig 2015 Nollaig 2020

Killian McGrane Athcheapadh i Nollaig 2015 Nollaig 2020

Dermot Manning Athcheaptha in Iúil 2016 Nollaig 2020

Mattin Higgins Athcheaptha in Iúil 2016 Nollaig 2020

Pat Dolan Athcheaptha in Iúil 2016 Nollaig 2020

Breda Liston Nollaig 2015 Nollaig 2020

Karen Canning Nollaig 2015 Nollaig 2020

Liam Minihan Nollaig 2015 Nollaig 2020

Lorraine Clarke-Bishop Nollaig 2015 Nollaig 2020

Tanya King Meitheamh 2017 Éirithe as in Eanáir 2019

Denise Lawler Athcheapadh i Nollaig 2017 Nollaig 2022

Mark Blake-Knox Athcheapadh i Nollaig 2017 Nollaig 2022

Denis Murphy Athcheaptha in Iúil 2018 Nollaig 2022

Catherine Cocoman Nollaig 2017 Nollaig 2022

Eileen Kelly Nollaig 2017 Nollaig 2022

Liam Hamill Nollaig 2017 Nollaig 2022

Mary Gorman Nollaig 2017 Nollaig 2022

Kathleen Lombard Feabhra 2018 Nollaig 2022

Elaine Cassidy Márta 2018 Éirithe as in Aibreán 2019

Colm O'Herlihy Meitheamh 2018 Nollaig 2022

Anne Horgan Lúnasa 2018 Nollaig 2022

Laura Sahm Meán Fómhair 2018 Nollaig 2022

Karen Greene Márta 2019 Nollaig 2020

John Horan Aibreán 2019 Nollaig 2022

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Sheila McClelland 
(Ceaptha an 24 Meitheamh 2019)

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
Eatramhach

Dawn Johnston  
(Ceaptha an 12 Meán Fómhair 2018  
go dtí an 23 Meitheamh 2019) 

Seoladh

18/20 Ascaill Dhún Charúin, an Charraig 
Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath

Uimhir Teileafóin Uimhir Facs:
01 639 8500 01 639 8595

Iniúchóirí
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste,  
3A Sráid an Mhéara Uachtarach,  
Baile Átha Cliath 1

Aturnaetha
Beauchamps, Riverside Two, Cé Sir John 
Rogerson, Baile Átha Cliath 2

Baincéirí

Banc na hÉireann, Sráid Bhagóid,  
Baile Átha Cliath 2
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Ráiteas maidir le Rialachas agus Tuarascáil  
na gComhaltaí Boird 
Rialachas  
Bunaíodh Bord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann faoi Acht na 
nAltraí agus na gCnáimhseach 2011. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach 
i alt 9 den Acht sin. Tá an Bord cuntasach don Aire Sláinte agus tá sé freagrach 
as dea-rialachas a áirithiú déanann sé an tasc sin trí chuspóirí agus spriocanna 
straitéiseacha a leagan síos agus trí chinntí straitéiseacha a ghlacadh maidir leis na 
príomhcheisteanna gnó go léir. Is faoi fhreagracht an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 
(POF) agus na foirne bainistíochta sinsearaí atá bainistíocht, rialú agus treoir rialta 
laethúil Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Ní mór don POF agus 
don fhoireann bainistíochta sinsearaí cloí leis an treoir straitéiseach leathan arna 
leagan síos ag an mBord, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag 
na gcomhaltaí Boird ar fad ar na gníomhaíochtaí agus cinntí móra a bhaineann 
leis an eintiteas, agus maidir le rioscaí suntasacha ar bith a d’fhéadfadh teacht 
chun cinn. Gníomhaíonn an POF mar idirchaidreamh díreach idir Bord agus lucht 
bainistíochta Bhord na Roinne Altranais agus Cnáimhseachais. 

Board Responsibilities 
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sna Buanorduithe ina bhfuil 
cúrsaí a fhorchoimeádtar go sonrach le haghaidh cinneadh an Bhoird. I measc na 
mbuanmhíreanna a mheasann an Bord tá siad seo a leanas:

 . dearbhú leasanna,
 . tuarascálacha ó choistí,
 . tuarascálacha airgeadais/cuntais bainistíochta,
 . tuarascálacha feidhmíochta, agus
 . cúrsaí forchoimeádta.

Le hAlt 34 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 ceanglaítear ar Bhord Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann gach cuntas airgid is cuí agus is gnáth 
a fhaightear agus a chaitear ann a choinneáil i cibé foirm a fhaomhadh an tAire 
Sláinte le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ní foláir do Bhord Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann an méid seo a leanas a dhéanamh:: . polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm  

go seasta,
 . breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,
 . na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantaigh, ach amháin sa chás 

nach mbeadh sé ciallmhar a cheapadh go leanfar leis ag feidhmiú, agus
 . a lua ar cloíodh le caighdeáin chuntasaíochta chuí, faoi réir aon eisceachtaí 

ábharthacha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais.

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, faoi threoir an Bhroid, freagrach as taifid 
chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil, ina nochtar, le cruinneas réasúnta 
tráth ar bith, a staid airgeadais agus lena gcuirtear ar a chumas a chinntiú go 
gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 34 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 
2011. Tá an Bord freagrach as cothabháil agus ionracas na faisnéise corparáide 
agus airgeadais ar shuíomh gréasáin Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann. 
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Tá an Bord freagrach as an bplean bliantúil agus buiséad a cheadú. Tá meastóireacht 
ar fheidhmíocht Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann faoi threoir an 
phlean agus an bhuiséid bhliantúil ina buanmhír ar an gclár oibre ag cruinnithe an Bhoird.

Tá an Bord freagrach chomh maith as a shócmhainní a chosaint agus dá bhrí sin as 
bearta réasúnta a dhéanamh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus 
a bhrath. 

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann léargas fíor agus cothrom ar fheidhmíocht airgeadais 
agus ar staid airgeadais Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
amhail an 31 Nollaig 2019, seachas le haghaidh neamhchomhlíonadh cheanglais 
FRS102 i ndáil le teidlíochtaí sochar scoir arna ordú ag an Aire Sláinte.  

Struchtúr an Bhoird 
Tá Uachtarán, Leas-Uachtarán, agus 21 gnáthchomhalta ar an mBord. Ceapann an 
tAire Sláinte na comhaltaí ar fad. Ceaptar na comhaltaí Boird ar feadh tréimhse cúig 
bliana agus tagann siad le chéile, ar an meán, ar bhonn míosúil. Leagtar amach sa 
tábla an tréimhse cheapacháin do na comhaltaí reatha:

Comhaltaí Boird Ról Dáta Ceaptha

Essene Cassidy An tUachtarán Athcheaptha 06/12/2017

Louise Kavanagh McBride Leas-Uachtarán Athcheaptha 06/12/2015

Killian McGrane Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015

Dermot Manning Comhalta Boird Athcheaptha 12/0712016

Mattin Higgins Comhalta Boird Athcheaptha 12/07/2016

Pat Dolan Comhalta Boird Athcheaptha 12/07/2016

Breda Liston Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015

Karen Canning Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015

Liam Minihan Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015

Lorraine Clarke-Bishop Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015

Denise Lawler Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017

Mark Blake-Knox Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017

Denis Murphy Comhalta Boird Athcheaptha 15/02/2018

Catherine Cocoman Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017

Eileen Kelly Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017

Liam Hamill Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017

Mary Gorman Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017

Kathleen Lombard Comhalta Boird Athcheaptha 15/02/2018

Colm O'Herlihy Comhalta Boird Athcheaptha 19/06/2018

Anne Horgan Comhalta Boird Athcheaptha 20/08/2018

Laura Sahm Comhalta Boird Athcheaptha 30/09/2018

Karen Greene Comhalta Boird Athcheaptha 25/03/2019

John Horan Comhalta Boird Athcheaptha 17/04/2019

Rinneadh meastóireacht sheachtrach ar an meastóireacht ar an 17 Nollaig 2019.
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Bhunaigh an Bord ocht gcoiste mar seo a leanas: . An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca: comhdhéanta de thrí chomhalta 
Boird agus dhá chomhalta neamhspleácha. Is é ról an Choiste um 
Iniúchóireacht agus Riosca (CIR) tacú leis an mBord maidir lena chuid 
freagrachtaí i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le riosca, rialú agus 
rialachas, agus árachas gaolmhar. Tá an CIR neamhspleách ó bhainistíocht 
airgeadais na heagraíochta. Go sonrach, cinntíonn an Coiste go ndéantar 
monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe 
inmheánaigh, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an 
CIR don Bhord i ndiaidh gach cruinniú agus go foirmiúil i scríbhinn go bliantúil. 
Bhí cúig chruinniú ag an CIR in 2019.

 . An Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán: comhdhéanta de shé 
chomhalta Boird agus cúig chomhalta neamhspleácha. Déanann an Coiste 
Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán (ETSC) monatóireacht ar chomhlíonadh 
caighdeán agus déanann sé measúnú ar chomhlíonadh caighdeán agus 
critéar maidir le hoideachas agus oiliúint na n-altraí agus na gcnáimhseach 
thar ceann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Bhí cúig 
chruinniú ag an ETSC in 2019.

 . An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (FPC) (1985)*: comhdhéanta 
d’fhiche comhalta neamhspleách agus gan aon chomhaltaí Boird. Bhí na 
comhaltaí ar fad den Choiste seo ina gcomhaltaí Boird roimh 2011 agus is é a 
ról fiosrú a dhéanamh ar ghearáin a atreoraíodh roimh Acht na nAltraí agus 
na gCnáimhseach 2011. Bhí dhá lá fiosraithe ann a bhaineann le hOiriúnacht 
chun Cleachtadh 1985 in 2019.

 . An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (2011)*: Bhí an Coiste um 
Oiriúnacht chun Cleachtadh (FtPC) (Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 
2011) comhdhéanta de 33 comhalta in 2019, agus bhí 11 díobh ina gcomhaltaí 
Boird. Is é ról an Choiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh fiosrú a dhéanamh 
ar ghearáin a atreoraíonn an Coiste Réamhimeachtaí chuige faoi Alt 61 
d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011. Nuair a bhíonn fiosrú déanta, 
cuireann an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh a thuarascáil faoi bhráid 
an Bhoird de bhun alt 67 den Acht. Bhí 52 lá fiosraithe ann, 9 lá éisteachta 
réamh-iarratas (“cruinnithe glao”) agus 2 lá cruinnithe in 2019, arb é sin 63 lá 
san iomlán.

 . An Coiste Rialachais agus Airgeadais: comhdhéanta de líon nach 
mó ná seacht gcomhalta Boird. Déanann an Coiste Rialachais agus 
Airgeadais athbhreithniú agus tugann sé moltaí do Bhord Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann i ndáil le gach ceist a bhaineann le 
feidhmeanna rialachais Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Bhí 
sé chruinniú ag an gCoiste Rialachais agus Airgeadais in 2019.

 . An Coiste Cnáimhseach: comhdhéanta de thrí chomhalta Boird agus cúig 
chomhalta neamhspleácha. Is é ról an Choiste Cnáimhseach comhairle 
a thabhairt don Bhord i ndáil le gach réimse a bhaineann le cleachtas an 
chnáimhseachais. Bhí ceithre chruinniú den Choiste Cnáimhseach ann in 2019.

 . An Coiste Réamhimeachtaí: comhdhéanta de chúig chomhalta Boird agus 
sé chomhalta neamhspleácha. Is é ról an Choiste Réamhimeachtaí breithniú 
tosaigh a dhéanamh ar ghearáin. Bhí seacht gcruinniú ag an gCoiste 
Réamhimeachtaí in 2019.
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 . An Coiste Clárúcháin: comhdhéanta de chúig chomhalta Boird agus ceithre 
chomhalta neamhspleácha. Breithníonn an Coiste Réamhimeachtaí achomhairc 
ó iarratasóirí ar chlárú nár deonaíodh clárú díreach orthu agus cinneann sé 
torthaí na n-achomharc sin. Déanann sé cinntí agus tugann sé comhairle agus 
moltaí don Bhord i ndáil leis na ceisteanna uile bhaineann le clárú. Breithníonn 
sé gach cúrsa a bhaineann le clárú a atreoraíonn an Bord nó an feidhmeannach 
chuige. Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste Réamhimeachtaí in 2019.

*  Faoi alt 6(1)(b) d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, leanfaidh an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh  
a bunaíodh faoi Acht na nAltraí 1985 ag feidhmiú go dtí go mbeidh gach cás a rinneadh faoi Acht 1985 curtha 
i gcrích. Táthar ag súil go dtarlóidh sé sin faoi dheireadh 2020; tá tionchar ag tosca nach bhfuil neart ag Roinn 
Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann orthu, áfach. Éisteann an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh  
a bunaíodh faoi bhun alt 24(2)(b) d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 cásanna faoi Acht 2011..

Sceideal Tinrimh, Táillí agus Costas  
A schedule of attendance at the Board and Committee meetings for 2019 is set out 
below including the fees and expenses received by each member:

Board CIR ETC Oiriúnacht 
chun 

Cleachtadh* 
2011

Coiste 
Rialachais 

agus 
Airgeadais

MC PPC RC Táillí 
2019

Costais 
2019

Líon na gcruinnithe 17 5 5 63 6 4 7 5 € €
Essene Cassidy 17 - - - 6 - - - - 8,552

Louise Kavanagh 
McBride

9 - 2 3 3 - - - - 5,986

Killian McGrane 7 - - - 4 - - 1 - -

Dermot Manning 15 - 4 - - - - 4 5,985 412

Martin Higgins 8 5 - - - - - 4 5,985 2,720

Pat Dolan 10 - - 15 5 - - - 5,985 7,687

Breda Liston 14 - - - - 4 7 - - 8,281

Karen Canning 15 - - 18 4 - - - - -

Liam Minihan 10 4 - 28 - - - - 5,985 13,195

Lorraine Clarke-
Bishop

9 - 5 14 - - - - - 3,081

Denise Lawlor 6 - - 7 - 4 - - - 171

Mark Blake-Knox 11 4 - 13 - - - - 5,985 338

Denis Murphy 12 - - - 4 - 6 - 5,985 256

Catherine Cocoman 6 - 2 - - - - - - -

Eileen Kelly 10 - - 17 - - - - - 272

Liam Hamill 13 - - 15 - - - 2 - 1,349

Mary Gorman 9 - - - - 2 7 - - 544

Kathleen Lombard 10 - - - 3 - - - - 2,230

Elaine Cassidy 1 - - - - - - - - 85

Colm O’Herlihy 9 - - 8 - - - - 2,992 21

Anne Horgan 11 - - - - - 5 - - -

Laura Sahm 8 - 4 - - - - - - 2,637

Karen Greene 6 - - - - - - - - 331

John Horan 10 - - - - - - 2 4,223 390

43,125 58,538

Ní bhfuair sé chomhalta dhéag den Bhord táille Boird faoin bprionsabal Aon Duine Aon Tuarastal (OPOS). 

*Líon iomlán laethanta (lena n-áirítear laethanta fiosraithe, cruinnithe glao agus cruinnithe FTPC)
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Athruithe ar an bPríomhphearsanra 
D’éirigh dhá chomhalta Boird as le linn na bliana. I gcomhairle le hAcht na nAltraí 
agus na gCnáimhseach 2011, cheap an tAire dhá chomhalta úra in 2019. 

D’ainmnigh an Bord Dawn Johnston mar POF Eatramhach ó Mheán Fómhair 2018 
go dtí an 23 Meitheamh 2019. Ceapadh Sheila McClelland mar POF ar an  
24 Meitheamh 2019 ar chonradh téarma sheasta dhá bhliain.  

Nochtadh arna Cheangal leis an gCód Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)  
Tá an Bord freagrach as a chinntiú gur chloígh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann le ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, (“an 
Cód”), arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 
2016. Ceanglaítear an nochtadh seo a leanas leis an gCód:  

Costais Sainchomhairleoireachta  
Áirítear ar chostais sainchomhairleoireachta costas na comhairle seachtraí don lucht 
bainistíochta agus ní áirítear iontu feidhmeanna seachfhoinsithe ‘gnó mar is gnách’.

2019 
€

2018 
€

Comhairle dhlíthiúil 35,123 67,797

Comhairle soláthair ad hoc 15,000 17,757

Comhairle faoi phinsin 8,806 24,162

Feabhas ar an bpróiseas gnó 192,838 176,360

Comhairleoir TF 75,882 62,629

Imscrúdú ar ionad oibre - 3,547

Forbairt faoi bheartas oideachais 2,710 -

Forbairt scéime um inniúlacht ghairmiúil - 25,486

Seirbhísí eadráin - 13,784

Costais sainchomhairleoireachta iomlána 330,359 391,522

Costais sainchomhairleoireachta caipitlithe 81,494 36,236

Costais sainchomhairleoireachta a gearradh ar an Ráiteas 
Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta

248,865 355,286

Iomlán 330,359 391,522

Costais Dhlíthiúla agus Socraíochtaí 
Sa tábla thíos soláthraítear miondealú ar mhéideanna a aithníodh mar chaiteachas 
sa tréimhse tuairiscithe i ndáil le costais dhlíthiúla, socraíochtaí agus imeachtaí idir-
réitigh agus eadráin i ndáil le conarthaí le tríú páirtithe.  Ní áirítear leis sin caiteachas 
a tabhaíodh i ndáil le comhairle dhlíthiúil ghinearálta a fuair Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann atá nochta sna costais Sainchomhairleoireachta thuas.

2019 
€

2018 
€

Táillí dlíthiúla - Oiriúnach chun cleachtadh 2,442,225 2,600,236

Socraíochtaí - -

Iomlán 2,442,225 2,600,236
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Caiteachas Taistil agus Cothaithe  
Tá caiteachas taistil agus cothaithe catagóirithe mar a leanas:

2019 
€

2018 
€

Intíre

 Bord 53,568 54,877

 Fostaithe 10,272 16,955

Idirnáisiúnta

 Bord 4,970 6,550

 Fostaithe 9,780 21,279

Iomlán 78,590 99,661

Caiteachas Taistil agus Cothaithe a íocadh go díreach leis na comhaltaí Boird €53,568 
(2018 €57,555) agus a íocadh thar ceann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann €4,970 (2018 €3,672).  

Caiteachas Fáilteachais  
Áirítear ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta 
an caiteachas fáilteachais seo a leanas:

2019 
€

2018 
€

Fáilteachas an Bhoird agus na Foirne 312 564

Fáilteachas cliant 1,086 586

Iomlán 1,398 1,150

Ráiteas um Chomhlíonadh  
Chloígh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann le ceanglais an Chóid 
Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016.

Essene Cassidy
Uachtarán
Dáta: 17/12/2020

Sheila McClelland
POF
Dáta: 17/12/2020
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Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach

Scóip na Freagrachta  
Rinneadh an ráiteas seo i gcomhréir leis an gceanglas atá leagtha amach i gCód 
Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. 

Thar ceann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, admhaímid go bhfuilimid 
freagrach ar deireadh as an gcóras Rialaithe Inmheánaigh, as athbhreithniú a dhéanamh 
ar a éifeachtúlacht agus as a chinntiú go ndéanfar é a chothabháil agus a oibriú. 

Cuspóir an Chórais de Rialú Inmheánach 
Tá an córas ceaptha chun deimhniú réasúnta seachas deimhniú iomlán a thabhairt 
go bhfuil sócmhainní á gcaomhnú, idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart, 
agus go bhfuil earraí nó mírialtachtaí á gcosc nó á mbrath i dtréimhse thráthúil. 

Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann leis an treoir arna heisiúint ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm i Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 agus suas go dtí dáta fhaomhadh 
na ráiteas airgeadais.  

An Cumas Riosca a Láimhseáil  
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ag Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann atá comhdhéanta de thrí chomhalta Boird, a bhfuil duine díobh ina 
Chathaoirleach agus dhá chomhalta neamhspleácha. Tháinig an CIR le chéile cúig 
huaire in 2019. 

Rinneadh na bearta seo a leanas chun timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú: . Déanann an Roinn Airgeadais ullmhú Buiséid bhliantúil a fhaomhann an Bord 
a chomhordú agus a bhainistiú. 

 . Ullmhaíonn an Roinn Airgeadais tuarascálacha míosúla caiteachais athraithis 
ina gcuirtear caiteachas iarbhír i gcomparáid le caiteachas buiséadaithe. 
Déantar iad sin a thuairisciú don Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí, don Bhord 
agus don Choiste Rialachais agus Airgeadais ar bhonn rialta.

 . Tagann Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus Coiste Rialachais agus 
Airgeadais an Bhoird le chéile ar bhonn rialta chun comhairle a thabhairt 
don Bhord maidir le stóinseacht na socruithe agus stádas rialachas 
corparáideach, bhainistíochta airgeadais agus riosca agus iniúchóireachta 
inmheánach an Bhoird.

 . Soláthraíonn soláthraí seirbhíse seachtrach feidhm iniúchóireachta inmheánaí 
an Bhoird. Comhaontaítear an clár oibre leis an gCoiste Iniúchóireachta agus 
Riosca.

 . Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus 
cumarsáide a chinntiú . Tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint.

Risk and Control Framework 
Tá beartas agus ceart um bainistíocht riosca i bhfeidhm ina leagtar amach 
inghlacthacht riosca Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Tá próiseas 
bainistíochta i bhfeidhm agus leagtar amach na róil agus freagrachtaí maidir le 
riosca sa doiciméad um beartas bainistíochta riosca. 
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Déantar rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú trí chlár riosca na heagraíochta 
ina sonraítear na príomhrioscaí agus luaitear na rialuithe atá ann chun an riosca 
a mhaolú. Déantar na rioscaí a mheasúnú agus cuirtear in ord tosaíochta iad 
tríd an seans go dtarlóidh an teagmhas agus an tionchar a bhféadfadh a bheith 
ag teagmhas dá leithéid ar an eagraíocht a chur san áireamh. Cuirtear plean 
gníomhaíochta i bhfeidhm chun an riosca a mhaolú agus sanntar úinéir chun an 
plean a chur chun feidhme. 

Sonraíonn an clár riosca na rialuithe agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a 
mhaolú, chomh maith leis an bhfreagracht a shanntar don fhoireann ar leith maidir 
le hoibriú rialuithe. Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil na 
gnéithe seo a leanas: . taifeadadh nósanna imeachta le haghaidh na bpríomhphróiseas gnó, 

 . tá freagrachtaí airgeadais sannta ar leibhéal bainistíochta agus cuntasachta 
dá réir i gceist, 

 . tá córas cuí buiséadaithe ann le buiséad bliantúil atá á choinneáil faoi 
athbhreithniú ag an lucht bainistíochta sinsearaí, 

 . tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus 
cumarsáide a chinntiú,

 . tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach  
Cuireadh nósanna imeachta foirmiúla ar bun le monatóireacht a dhéanamh ar 
phróisis rialaithe agus cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as 
gníomh ceartaitheach a ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord, nuair is 
cuí, ar bhealach tráthúil. Deimhním go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha 
seo a leanas i bhfeidhm: . sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe lena mbaineann agus cuireadh 

próisis i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na 
bpríomhrialuithe sin agus easnaimh ar bith a shainaithnítear a thuairisciú, 

 . bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal inar sannadh freagracht as 
bainistíocht airgeadais, agus 

 . déanann an lucht bainistíochta sinsearaí athbhreithnithe rialta ar 
thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla feidhmíochta agus airgeadais ina 
léirítear feidhmíocht airgeadais os coinne buiséad/réamh-mheastachán.

Soláthar  
Tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann tiomanta do na treoirlínte 
agus rialacha maidir le soláthar a chomhlíonadh go hiomlán. Déanann an Coiste 
Rialachais agus Airgeadais maoirseacht ar an soláthar i Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann. Faomhann an Bord gach conradh os cionn €25,000. 
Fostaíonn Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann seirbhísí comhairleacha 
seachtracha soláthair chun tacú leis an eagraíochtaí leis an treoirlínte agus rialacha 
maidir le soláthar a chomhlíonadh.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht  
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht a nósanna imeachta 
bainistíochta riosca agus rialaithe. Trí obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus 
seachtracha, arb é an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirseacht 
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ar a gcuid oibre, cuirtear bonn eolais faoi mhonatóireacht agus athbhreithniú 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ar éifeachtúlacht an chórais 
rialaithe airgeadais inmheánaigh, agus tá an bhainistíocht shinsearach laistigh de 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann freagrach as an gcreat rialaithe 
airgeadais inmheánaigh a fhorbairt agus a chothabháil. 

Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht na rialuithe 
inmheánacha do 2019 ar an 25 Márta 2020. 

Ceisteanna maidir le Rialú Inmheánach 
In 2019 rinneadh fiche sárú ar shonraí a thuairisciú don Choimisiúin Cosanta Sonraí 
agus aicmíodh naoi gcinn déag díobh mar sháruithe lenar bhain riosca íseal. 
Aicmíodh sárú amháin mar shárú ardriosca a bhaineann le gníomhaire de chuid 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann a chuir sonraí íogaire chuig an 
bhfaighteoir mícheart. Dhún an Coimisiúin Cosanta Sonraí gach cás in 2019. 

Faomhadh ón mBord  
Rinneadh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus an Bord athbhreithniú ar an 
Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Inmheánach lena chinntiú go dtagann sé go beacht 
leis an gcóras rialaithe a bhí i bhfeidhm le linn na tréimhse tuairiscithe. 

Rinneadh gnóthas seachtrach athbhreithniú ar an rialú inmheánach in 2019 agus 
chuir an Bord a ainm leis in 2020. 

Thar ceann Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann:

Essene Cassidy
Uachtarán
Dáta: 17/12/2020

Sheila McClelland
POF
Dáta: 17/12/2020
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An Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta  

Nóta 2019 
€

2018 
€

IONCAM
Táille Bhliantúil Choinneála 2 7,163,170 6,753,835

Táille Chlárúcháin 3 2,136,293 2,000,637

Táille um Dheimhniú 3 123,360 104,800

Ranníocaíocht FSS don Ionad Gairmeacha 
Altranais 

4
200,000 200,000

Ranníocaíochtaí Aoisliúntas 71,312 83,504

Ús Bainc agus Infheistíochtaí 1,108 1,942

Ioncam Eile 5 178,191 201,518

Ioncam Iomlán 9,873,434 9,346,236

CAITEACHAS
Costais ar Chóiríocht 6 472,337 457,217

Costais Foirne 7/8 3,556,392 3,427,706

Costais Riaracháin 9 2,322,055 2,024,648

Oiriúnacht chun Cleachtadh 10 2,543,813 2,655,022

Leabharlann 11 9,739 8,643

An tIonad Gairmeacha Altranais 12 29,160 33,064

Dímheas 13 351,952 369,230

Caiteachas Iomlán 9,285,448 8,975,530

Barrachas don bhliain 587,986 370,706

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh amhail  
an 1 Eanáir 9,428,811 9,058,105

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh  
ag an 31 Nollaig 10,016,797 9,428,811

Áirítear leis an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí ioncaim coimeádta 
na gnóthachain agus na caillteanais ar fad a aithníodh sa bhliain. 

Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus na Nótaí ó 1 go 22 ina gcuid de na Ráitis 
Airgeadais seo. 

Thar ceann Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann:

Essene Cassidy
Uachtarán
Dáta: 17/12/2020

Sheila McClelland
POF
Dáta: 17/12/2020 
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Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais

Nóta Amhail an 
31 Nollaig  

2019 
€

Amhail an 
31 Nollaig  

2018 
€

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Maoin, Gléasra agus Trealamh 13 10,585,309 10,882,468

Sócmhainní atá á bhforbairt 14 690,414 235,471

11,275,723 11,117,939

SÓCMHAINNÍ REATHA
Earraí infhaighte 16 144,990 165,651

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim 15 6,213,112 5,578,405

6,358,102 5,744,056

DLITEANAIS REATHA (MÉIDEANNA ATÁ  
DLITE LAISTIGH DE BHLIAIN AMHÁIN)
Suimeanna iníoctha 17 (5,901,476) (5,475,701)

(5,901,476) (5,475,701)

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA 456,626 268,355

DLITEANAIS FHADTÉARMACHA (MÉIDEANNA 
ATÁ DLITE I nDIAIDH BLIAIN AMHÁIN)
Suimeanna iníoctha 17 (1,715,552) (1,957,483)

10,016,797 9,428,811

AG LÉIRIÚ
Ciste Carntha 10,016,797 9,428,811

10,016,797 9,428,811

Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus na Nótaí ó 1 go 22 ina gcuid de na Ráitis 
Airgeadais seo.

Thar ceann Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann:

Essene Cassidy
Uachtarán
Dáta: 17/12/2020

Sheila McClelland
POF
Dáta: 17/12/2020
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Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais
2019 

€
2018 

€
Glansreafaí Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí 
Oibriúcháin
Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas 587,986 370,706

Dímheas sócmhainní seasta 351,952 369,230

Laghdú ar earraí infhaighte 20,661 190,869

Méadú ar shuimeanna iníoctha 425,774 929,570

Ús bainc a fuarthas (1,108) (1,942)

Ús bainc a íocadh 6,411 5,904

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí 
Oibriúcháin

1,391,676 1,864,337

Cash Flows from Investing Activities

Íocaíocht chun maoin, gléasra agus trealamh  
a cheannach

(54,793) (188,621)

Íocaíocht le forbairt sócmhainne (454,943) (190,991)

Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistithe (509,736) (379,612)

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

Ús bainc a fuarthas 1,108 1,942

Ús bainc a íocadh (6,411) (5,904)

Aisíocaíocht iasachta (241,931) (248,814)

Glansreafaí Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí 
Maoinithe

(247,234) (252,776)

Glanmhéadú/(Glanlaghdú) in Airgead Tirim  
agus Coibhéisí Airgid 

634,707 1,231,949

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail  
an 1 Eanáir 5,578,405 4,346,456

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail  
an 31 Nollaig 6,213,112 5,578,405

Essene Cassidy
Uachtarán
Dáta: 17/12/2020

Sheila McClelland
POF
Dáta: 17/12/2020 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais  
1. Beartais Chuntasaíochta

Tá bunús na cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta arna 
nglacadh ag an Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann leagtha 
amach thíos. Rinneadh iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach i rith na 
bliana agus i rith na bliana roimhe sin.

a) Eolas Ginearálta
Bunaíodh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann faoi Acht 
na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011, agus tá a ceannoifig ag 18/20 
Ascaill Dhún Charúin, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath, Éire. Is 
é cuspóir an Bhoird an pobal a chosaint agus iad ag déileáil le haltraí 
agus cnáimhseacha agus ionracas chleachtas an altranais agus an 
chnáimhseachais a chosaint trí ardchaighdeáin oideachais, oiliúna agus 
iompair ghairmiúil a chur chun cinn i measc altraí agus cnáimhseach. 

Tá príomhchuspóirí an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachas leagtha 
amach in alt 8 agus 9 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 agus  
is seo a leanas iad: . Clár na n-altraí agus na gcnáimhseach a choinneáil.  . measúnú a dhéanamh ar iarratais ó iarratasóirí Éireannacha agus 

ó iarratasóirí thar lear ar mian leo cleachtadh mar altraí agus 
cnáimhseacha in Éirinn.  . tacaíocht a thabhairt d’altraí agus do chnáimhseacha chun cúram  
a sholáthar trí chaighdeáin agus trí threoir a fhorbairt ar féidir leo 
iad a úsáid ina ngnáthchleachtadh laethúil.  . ceanglais a leagan síos le haghaidh cláir oideachais altranais agus 
cnáimhseachais in Institiúidí Ardleibhéil  . imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó othair, óna dteaghlaigh, ó 
ghairmithe cúraim sláinte, ó fhostóirí agus fiosruithe um oiriúnacht 
chun cleachtaidh a dhéanamh

b) Ráiteas um Chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais don 
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscithe 
airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn arna eisiúint ag an 
gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (CTA), arna fhógairt ag Cuntasóirí Cairte 
Éireann, arna mhionathrú le hordú ón Aire Sláinte i ndáil le hAoisliúntas. Agus 
orduithe an Aire Sláinte á gcomhlíonadh aige, ní thugann an Bord cuntas ar 
na costais ar na teidlíochtaí Aoisliúntais ach nuair a thagann siad chun bheith 
iníoctha (féach i). Ní chomhlíonann na bunús leis an gcuntasaíocht le FRS 102 
lena gceanglaítear go n-aithneofar costais sa bhliain ina dtuilltear an teidlíocht.

c) Bunús an Ullmhaithe
Rinneadh na ráitis airgeadais a ullmhú faoi choinbhinsiún an chostais 
stairiúil, seachas le haghaidh sócmhainní agus dliteanais áirithe a 
thomhaistear ag luachálacha córa mar atá mínithe sna beartais 
chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm a d’fhaomh an 
tAire Sláinte le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi alt 
34 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011. Cuireadh na beartais 
chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach maidir le 
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láimhseáil míreanna a meastar iad a bheith ábhartha i ndáil leis ráitis 
airgeadais an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais.

Agus na ráitis airgeadais a n-ullmhú don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 
2019, rinneadh an lucht bainistíochta measúnú ar chumas Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas 
leantach. Ar bhonn na dtorthaí airgeadais tuartha agus an sreafa airgid 
thirim don 2020 agus 2021, is féidir gur féidir le Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann a léiriú nach raibh neamhchinnteacht 
ábhartha ar bith ann maidir lena cumas a dliteanais a íoc de réir mar a 
bheidh siad le híoc.

Measann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann gur iomchuí 
é ráitis airgeadais a ullmhú ar bhun an ghnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní 
chuimsítear sna ráitis airgeadais sin coigeartuithe ar bith ar na suimeanna 
glanluacha agus aicmiú na sócmhainní agus na ndliteanas a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn mura mbeadh Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann ábalta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantaigh.

d) Ioncam

Táille Bhliantúil Choinneála
Tugtar fáltais na dtáillí bliantúla coinneála ar fad sa tréimhse ó Eanáir go 
Deireadh Fómhair chun cuntais mar ioncam sa bhliain reatha. Taispeántar 
ioncam a fuarthas i mí na Samhna agus mí na Nollag i ndáil le táillí an 
bhliain dár gcionn mar ioncam iarchurtha ar an ráiteas maidir leis an staid 
airgeadais agus aithnítear é mar ioncam an bhliain dár gcionn.

Ioncam Eile ó Tháillí
Tugtar cuntas ar ioncam ó tháillí eile ar bhonn fáltais airgid thirim.

Ranníocaíochtaí agus Deontais Stáit 
Tugtar cuntas ar Ranníocaíochtaí ó bFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
ar bhonn fáltais airgid thirim. Leithdháiltear deontais ón Roinn Sláinte ar  
an tréimhse cuntasaíochta ina dtarlaíonn an caiteachas gaolmhar.

e) Sócmhainní Seasta
Sonraítear maoin, gléasra agus trealamh ag an gcostas lúide dímheas 
carntha, agus coigeartaítear é le haghaidh soláthar ar bith le haghaidh 
bearnú. Cuirtear dímheas ar fáil ar an maoin, gléasra agus trealamh ar 
fad, seachas talamh ruílse, ag rátaí a ríomhtar chun an costas lúide luach 
iarmharach measta gach sócmhainne a dhíscríobh thar a saolréanna 
ionchais measta, faoi mar a leanas:

Áitreabh Ruílse Méid cothrom thar 50 bliain

Talamh Ruílse Gan Dímheas

Trealamh agus Daingneáin 33.33% ar Mhéid Cothrom

Trealamh Ríomhairí 33.33% ar Mhéid Cothrom

Bogearraí Ríomhairí 33.33% ar Mhéid Cothrom

Trealamh Teileafóin 33.33% ar Mhéid Cothrom
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Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair ó 
dhiúscairt sócmhainne, i ndiaidh costais mheasta na diúscartha a asbhaint, 
amhail is go raibh an tsócmhainn den aois agus sa riocht a mbeifí ag súil 
leis ag deireadh a saolré fónta. 

Má bhíonn fianaise oibiachtúil ar bhearnú luach na sócmhainne ann, 
aithnítear caillteanas um bearnú sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta sa bhliain. 

Déantar costais a bhaineann le forbairt córais chlárúcháin a chaipitliú. 
Cuirfear tús le dímheas na sócmhainne sin a luaithe is a bheidh an 
tsócmhainn in úsáid.

f) Dliteanas Airgeadais
Ar an 23 Meán Fómhair 2007, tharraing Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann morgáiste de €4.5 milliún anuas. Is morgáiste ó shaoráid 
iasachta le téarma 20 bliain é an morgáiste. Tá na suimeanna ar fud le 
haisíoc faoin 23 Meán Fómhair 2027. Déantar aisíocaíochtaí ar bhonn ráithiúil. 
Is é Euribor +0.03% an t-ús a ghearrtar.

Aithnítear luach tugtha anonn an mhorgáiste ag an gcostas amúchta ag 
baint úsáid as modh an ghlanráta úis.

g) Ús ar iasachtaí
Aithnítear an costas úis ar bhonn mhodh an ghlanráta úis agus cuimsítear  
é sna costais airgeadais.

h) Sochair Ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar speansas sa 
bhliain, agus cuimsítear sochair a thabhaítear ag deireadh na bliana i 
bhfigiúr na Suimeanna iníoctha sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais.

i) Ranníocaíochtaí Aoisliúntais
Riarann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Scéim Aoisliúntais 
i gcomhréir le rialacha Scéim Aoisliúntais an Rialtais Áitiúil. Le hordú ón 
Aire Sláinte, ní dhearnadh soláthar ar bith i ndáil le sochair amach anseo 
atá iníoctha faoin scéim. Cuirtear ranníocaíochtaí fostaithe chun sochair 
an Ráitis ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí ioncaim coimeádta 
nuair a fhaightear iad. Cuirtear íocaíochtaí pinsin faoi scéim ar an  Ráiteas 
ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí ioncaim coimeádta nuair a íoctar 
iad. Cuirtear íocaíochtaí pinsin faoi scéim ar an Ráiteas ioncaim agus 
caiteachais agus cúlchistí ioncaim coimeádta nuair a íoctar iad.

Feidhmíonn Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Scéim 
Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) chomh maith, ar scéim le 
sochar sainithe í le haghaidh fostaithe sa tseirbhís phoiblí a ceapadh an 1 
Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Déantar ranníocaíochtaí  bhaill na scéime 
aonair agus ranníocaíochtaí fostóirí a íoc leis an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe.



Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann  Tuarascáil Bhliantúil 2019

82

j) Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Breise
Ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, íocann baill de scéimeanna pinsean le sochar 
sainithe na seirbhíse poiblí ranníocaíocht aoisliúntais breise (ASC) a thagann 
as Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (2018-2020) agus as an Acht 
um Pá agus Pinsin Seirbhísí Poiblí 2017. Cuireadh ASC in ionad na hasbhainte 
a bhain le pinsin (PRD) ar cuireadh deireadh leis ag deireadh 2018. Cé gurbh 
é beart sealadach éigeandála a bhí sa PRD, is ranníocaíocht bhuan í an ASC i 
ndáil le luach saothair inphinsin.

k) Dliteanais Theagmhasacha
Déanann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann soláthar iomlán 
dá meastachán is fearr maidir le costais dhlíthiúla agus costais eile a mbítear 
ag súil go dtiocfaidh siad chun cinn i ndáil le cásanna ina mbíonn sí páirteach. 
Mar sin féin, tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann páirteach 
i roinnt imeachtaí dlíthiúla i gcás nach féidir toradh nó éifeacht fhéideartha 
airgeadais na gcásanna ábhartha a thuar le cinnteacht ar bith.  Mar thoradh 
air sin, ní dhearnadh soláthar ar bith le haghaidh na gcásanna sin.

l) Soláthairtí
Aithnítear soláthairtí sa chás go bhfuil oibleagáid reatha dhlíthiúil nó 
inchiallaithe ag an mBord i ngeall ar eachtra san am a chuaigh thart agus 
is dóigh go dteastóidh aistriú tairbhí eacnamaíocha chun an oibleagáid 
a shocrú agus gur féidir meastachán iontaofa a dhéanamh le haghaidh 
mhéid na hoibleagáide.

m) Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla Chuntasaíochta
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú ceanglaítear ar an lucht bainistíochta 
breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh a théann 
i gcion ar mhéideanna a thuairiscítear le haghaidh na sócmhainní agus 
na ndliteanas ag dáta an ráitis maidir leis an staid airgeadais agus ar 
na méideanna a thuairiscítear le haghaidh ioncam agus speansas le linn 
na bliana. Ciallaíonn an cineál meastacháin, áfach, go bhféadfadh difear 
a bheith idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin sin. Níor theastaigh 
breithiúnais ar bith a raibh éifeacht shuntasach acu ar mhéideanna a 
aithníodh sna ráitis airgeadais le haghaidh 2019..

2. Táille Bhliantúil Choinneála (ARF)
Íocaíocht bhliantúil is ea an ARF a dhéanann gach altra agus cnáimhseach chun 
a n-ainm a choinneáil ar an gclár gníomhach a choinníonn Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann. In 2019, b’ionann an ARF agus €100 (2018: €100).

3. Clárú

Altraí & Cnáimhseacha a chláraíonn den chéad uair 2019 2018

Clárú Éireannach 1,397 1,342

Clárú AE 483 1,018

Clárú neamh-AE 1,819 1,443

Iomlán 3,699 3,803
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4.  Ranníocaíochtaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte/Deontas na 
Roinne Sláinte
Ranníocaíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: Fuarthas suim €200,000 
(2018 - €200,000) ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ag gníomhú 
dóibh ar orduithe na Roinne Sláinte, mar ranníocaíocht i gcomhair an tIonad 
Gairmeacha Altranais a reáchtáil (féach Nóta 12).

5. Ioncam Eile
2019

€
2018

€
Táillí maidir le cur ar ais ar an gclár 159,250 185,970

Deimhniúcháin Dhúblacha 10,125 8,625

Táillí um Achomharc Clárúcháin 8,700 4,955

Ilghnéitheach/ ioncam eile 116 1,968

Iomlán 178,191 201,518

6. Costais ar Chóiríocht
2019 

€
2018 

€
Ús ar Mhorgáiste 6,411 5,904

Árachas 56,208 52,615

Solas agus Teas 45,675 48,706

Deisiúcháin agus Cothabháil 364,043 349,992

Iomlán 472,337 457,217

7. Costais Foirne
2019

€
2018

€
Sochair ghearrthéarmacha na mball foirne 2,218,987 2,294,456
Ranníocaíochtaí fostóirí le leas sóisialach 177,183 182,687
Ranníocaíochtaí pinsin fostóirí * 94,721 64,615
Costas sochar scoir 417,626 355,687
Sochar foirceannta - -
Iomlán Chostais Foirne Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann

2,908,517 2,897,445

Costais Gníomhaireachtaí 647,875 530,261

Iomlán na gCostas Foirne 3,556,392 3,427,706

* Tarchuireadh Ranníocaíochtaí Fostóirí de €94, 721 i ndáil le SPSPS chuid an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tarchuireadh asbhaintí fostaithe de €31,573 
chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

a) Ranníocaíochtaí aoisliúntais breise
Rinneadh ranníocaíochtaí aoisliúntais breise de €63,573 (2018: €87,346 
Asbhaintí a bhaineann le pinsin) ó thuarastail na foirne agus tarchuireadh 
€63,573 (2018: €87,346) chuig an Roinn Sláinte.
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b) Sochair Fostaithe
B’ionann líon na bhfostaithe ar tháinig iomlán a sochar fostaí laistigh de 
gach banna agus €10,000 ó €60,000 agus níos mó agus:

Raon shochair iomlána na bhfostaithe Líon na bhFostaithe
Ó Go 2019 2018
€60,000 €69,999 1 1

€70,000 €79,999 1 3

€80,000 €89,999 4  3

€90,000 €99,999 1 1

€100,000 €109,999 - -

€110,000 €119,999 - -

Níos mó ná €120,000 - -
Iomlán 7 8

Nóta: Chun críocha an nochta sin, áirítear ar shochair ghearrthéarmacha fostaithe  
i ndáil le seirbhísí a rinneadh le linn na tréimhse tuairiscithe tuarastal, liúntais 
ragoibre agus íocaíochtaí eile a rinneadh thar ceann an fhostaí, ach ní áirítear  
air ÁSPC an fhostóra.

c) Tuarastal agus Sochair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Is é seo a leanas pacáiste luacha saothair an POF don tréimhse airgeadais:

Bunphá:
2019

€
2018

€
POF (24/6/19 - 31/12/19) 49,596 -

POF Eatramhach (12/9/18 - 23/6/19) 42,015 29,603

POF Eatramhach (2/7/18 - 7/9/18) - 17,807

POF Eatramhach (1/1/18 - 6/6/18) - 54,555

BIK - -

Speansais taistil agus cothú 6,283 10,148

97,894 112,113

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina ball den scéim pinsean Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann, agus ní théann a teidlíochtaí i ndáil leis sin 
thar théarmaí scéim pinsean eiseamláirí na seirbhíse poiblí. Ní áirítear luach na 
sochar scoir a tuilleadh sa tréimhse thuas.

d) Sochair Ghearrthéarmacha na mBall Foirne

2019
€

2018
€

Bunphá 2,218,987 2,294,456

Ragobair - -

Aisce báis - -

2,218,987 2,294,456
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e) An Príomhphearsanra Bainistíochta
Cuimsítear i bpríomhphearsanra bainistíochta i Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus 
baill den fhoireann bainistíochta. Tá luach iomlán na sochar fostaithe don 
phríomhlucht bainistíochta leagtha amach thíos.

2019
€

2018
€

Tuarastal 570,688 514,828
Liúntais - -
Sochair foirceannta - -
Árachas Sláinte - -

570,688 514,828

8. Meánlíon fostaithe
B’ionann an meánlíon fostaithe do Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann in 2019 agus 42 (2018:52). 

9. Riarachán
2019

€
2018

€
Taisteal agus Cothú

Taisteal Intíre na gcomhaltaí Boird agus na mball foirne   64,924 71,832
Taisteal thar Lear na gcomhaltaí Boird agus na 
mball foirne

13,666 27,829

Comhaltaí coiste nach bhfuil ar an mBord agus eile 68,444 72,401
Táillí na gComhaltaí Boird 43,125 47,880
Táillí na gComhaltaí coiste nach bhfuil ar an mBord 67,785 -
Oiliúint an Bhoird 16,375 16,515
Teileafón 55,057 39,129
Postas 182,610 206,330
Prionta agus Páipéarachas 49,782 58,744
Oiliúint agus Earcaíocht Ball Foirne 163,267 61,437
Táillí Iniúchóireacht - Iniúchóireacht Sheachtrach 28,500 26,000
Táille Iniúchóireachta - Iniúchóireacht Inmheánach 47,970 11,228
Táillí Dlíthiúla (Neamh-FTP) 35,917 67,797
Comhairle Soláthair 15,000 17,758
Comhairle faoi Phinsin 8,806 24,162
Feabhas ar Ghnó 169,838 176,360
Comhairleoir TF 11,976 26,582
Seirbhísí cuntasaíochta 152,645 95,632
Soláthar Seirbhíse Seachtraí 608,951 585,444
Imscrúdú ar Ionad oibre - 3,547
Forbairt faoi Bheartas Oideachais 2,710 -
Forbairt Scéime um Inniúlacht Ghairmiúil - 25,486
Ús agus táillí Bainc 46,591 48,313
Ríomhairí/TF 375,084 256,943
Ilghnéitheach 93,032 57,299

2,322,055 2,024,648
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10. Oiriúnacht chun cleachtadh
2019

€
2018

€
Riarachán FTP 22,772 11,948

Táillí Dlí 2,442,225 2,600,235

Táillí Luathscríbhneora 78,816 42,839

Iomlán 2,543,813 2,655,022

11. Leabharlann
Níor cuireadh luach ar bith le leabhair nó le tréimhseacháin sa Leabharlann. 
Gearrtar caiteachas ar na ráitis airgeadais an bhliain ina ndéantar é.

12. Nursing Careers Centre
Sann an Roinn Sláinte freagracht as earcaíocht agus roghnú iarrthóirí le 
haghaidh iontráil ar oiliúint altraí agus cnáimhseach i Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann, a bhunaigh an tIonad Gairmeacha Altranais chun 
na próiseas a bhainistiú. Cuimsítear costais tuarastal agus cóiríochta faoi na 
ceannteidil chaiteachais ábhartha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta.

2019
€

2018
€

Costais Ghinearálta Riaracháin 1,199 1,168

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 27,961 31,896

Iomlán 29,160 33,064

Chomh maith leis na costais atá inchurtha go díreach thuas, tá suim €61,478 
cuimsithe i gcostas an phárolla i ndáil le baill foirne a sannadh do dhualgais a 
bhaineann leis an Ionad Gairmeacha Altranais. Measann an Bord chomh maith gurb 
ionann na costais cóiríochta cionroinnte don ionad agus €57,724 (2018: €47,280).
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13. Sócmhainní Seasta

Talamh 
Ruílse

Áitreabh Trealamh & 
Daingneáin

Bogearraí 
Ríomhair

Crua-
earraí 

Ríomhairí

Iomlán

Costas  
nó Luacháil €

€ € € € €

Amhail an  
01 Eanáir 2019

1,265,833 12,589,104 110,104 596,365 1,098,120 15,659,526

Breiseanna - - - 54,793 54,793

Díscríobh - - - - - -

Amhail an  
31 Nollaig 2019

1,265,833 12,589,104 110,104 596,365 1,152,913 15,714,319

Dímheas  
Carntha
Amhail an  
01 Eanáir 2019

- 3,149,276 110,104 555,461 962,217 4,777,058

Muirear le 
haghaidh  
na Bliana

- 251,736 - 21,363 78,853 351,952

Díscríobh - - - - - -

Amhail an  
31 Nollaig 2019

- 3,401,012 110,104 576,824 1,041,070 5,129,010

Glanluach 
Leabhar ag 
31 Nollaig 2019

1,265,833 9,188,092 - 19,541 111,843 10,585,309

Glanluach 
Leabhar ag 
31 Nollaig 2018

1,265,833 9,439,828 - 40,904 135,903 10,882,468
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14. Sócmhainní atá á bhForbairt

Córas Clárúcháin 
Costas €
Costas amhail an 1 Eanáir 2019 235,471

Costais forbartha caipitlithe 454,943

Amhail an 31 Nollaig 2019 690,414

Déantar costais forbartha an chórais a chaipitliú de réir mar a thabhaítear iad. 
Ní thosóidh dímheas na sócmhainne go dtí go mbeidh an tsócmhainn in úsáid.

15. Anailís ar athruithe ar Airgead Tirim agus ar choibhéisí Airgid Thirim

1 Eanáir  
2019

€

Sreabhadh 
Airgid 

€

31 Nollaig 
2019

€

Airgead tirim sa bhanc agus ar lámh 300,009 - 300,009

Taisce Fhadtéarmach 5,278,396 634,707 5,913,103

Iomlán 5,578,405 634,707 6,213,112

16. Earraí infhaighte
2019

€
2018

€
Féichiúnaithe - 34,492

Réamhíocaíochtaí 144,990 131,159

144,990 165,651

17. Suimeanna iníoctha

a) Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin
2019

€
2018

€
Creidiúnaithe agus Fabhruithe trádála 801,899 1,120,801

Táille Bhliantúil Choinneála Ioncaim Iarchurtha (i) 4,378,562 3,983,125

Ioncam Iarchurtha ón Roinn Sláinte 479,535 130,975

Morgáiste atá dlite i níos lú ná bliain amháin 241,480 240,800

5,901,476 5,475,701

(i)  Ioncam Iarchurtha (féach an Beartas Cuntasaíochta l(d) le haghaidh 
tuilleadh eolais)

2019
€

2018
€

Ioncam Iarchurtha amhail an 1 Eanáir 3,983,125 3,022,809

Fáltais sa Bhliain ó Tháille Bhliantúil Choinneála 7,558,607 7,714,151

Aitheantas mar ioncam sa Bhliain (7,163,170) (6,753,835)

Iomlán an Ioncaim Iarchurtha 4,378,562 3,983,125
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b) Méideanna atá dlite i ndiaidh bliana
2019

€
2018

€
Morgáiste 2 - 5 Bliana 965,920 929,984

Morgáiste os cionn 5 Bliana 749,632 1,027,499

1,715,552 1,957,483

18. Dliteanas teagmhasach
Tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann páirteach i roinnt imeachtaí 
dlíthiúla chomh maith i gcás nach féidir toradh nó éifeacht fhéideartha airgeadais 
na gcásanna ábhartha a thuar le cinnteacht ar bith. Mar thoradh air sin, níor 
cuimsíodh soláthar ar bith sna ráitis airgeadais le haghaidh na gcásanna sin.

19. Nochtadh Páirtí Ghaolmhar
Glacann Bord Altranais agus Cnáimhseachais nósanna imeachta de réir 
treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
i dtaca le nochtadh leasanna ag Comhaltaí Boird agus chloígh NSAI leis na 
nósanna imeachta sin le linn na bliana. Sa ghnáthchúrsa gnó, féadfaidh an Bord 
Altranais agus Cnáimhseachais dul isteach i socruithe conarthacha le gnóthais 
ina bhfuil comhaltaí an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais fostaithe nó ina 
bhfuil leas acu ar shlí eile.

I gcásanna coinbhleacht fhéideartha leasa, ní ghlacann comhaltaí Boird páirt i 
bplé nó ní fhreastalaíonn siad ar phlé sa chinnteoireacht maidir leis na hidirbhearta 
sin. Coinnítear clár agus tá sé ar fáil ar iarratas i ngach cás dá leithéid.

Ní raibh aon idirbhearta ann le linn na bliana maidir le gníomhaíochtaí an Bhoird 
ina raibh aon leas tairbhiúil ag comhalta boird ar bith.

Féach Nóta 7 le do thoil le do thoil sonraí faoin POF agus ar an Ráiteas 
Rialachais maidir le táillí agus speansais na gComhaltaí Boird.

20. Ceangaltais Chaipitiúla
Ní raibh ceangaltais chaipitil ar bith ann ar an 31 Nollaig 2019.

21. Imeacht i ndiaidh an dáta tuairiscithe
Ní raibh imeachtaí ar bith idir an dáta tuairiscithe agus an dáta a faomhadh na 
ráitis airgeadais seo ar theastaigh coigeartú a dhéanamh ar na ráitis airgeadais 
ina leith.

Aithníonn an Bord Altranais agus Cnáimhseachais gur imeacht suntasach é 
paindéim Covid-19 a tharla ón dáta tuairiscithe. Tá dlúthmonatóireacht déanta 
ag an mBord Altranais agus Cnáimhseachais ar thionchar Covid-19 ó thús mhí 
an Mhárta 2020 agus leanfaidh sé ag déanamh amhlaidh i rith na tréimhse 
éigeandála. Leanann an gnó ag oibriú leis na bearta atá i bhfeidhm chun na 
baill foirne agus cliaint an Bhoird Altranais aus Cnáimhseachais a chosaint. Go 
dtí seo, coinníodh na hoibríochtaí agus muid ag oiriúnú don bhealach difriúil 
ina bhfuil gnó á sholáthar. Tá dlúthmhonatóireacht a déanamh ar fheidhmíocht 
agus oibríochtaí an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais agus soláthraítear 
tuarascálacha airgeadais rialta don Roinn Sláinte.

22. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Bord Altranais agus Cnáimhseachais na Ráitis Airgeadais seo  
ar an 15 Nollaig 2020.
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Karen Greene 

Laura Sahm

Louise Kavanagh McBride
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Liam Minihan

Mary Gorman

Lorraine Clarke-Bishop

Martin Higgins

Aguisín 1: Baill Bhord Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann 2019

Essene Cassidy
An tUachtarán
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Tanya King

Pat Dolan

Kilian McGrane

Karen Canning

Catherine Cocoman

Denis Murphy

Colm O’Herlihy

Eileen Kelly

Breda Liston
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John Horan

Mark Blake-Knox

Dermot Manning

Elaine Cassidy

Anne Horgan

Denise Lawler

Liam Hamill

Kathleen Lombard
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Aguisín 2: Cruinnithe Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann 2019
Ceanglaítear ar an mBord teacht le chéile ceithre huaire in aghaidh na bliana.

D’fhéadfadh sé go n-iarrfadh ar chomhaltaí Boird nach bhfreastalaíonn ar cheithre 
chruinniú Boird ar a laghad in aghaidh na bliana nó nach dtéann chuig ó cheithre 
chruinniú as a chéile gan cead saoire a fháil ón mBord éirigh as oifig.

Chun tinreamh a chinneadh, áirítear tinreamh ag comhalta Boird le haghaidh lá 
amháin nó an dá lá i ndáil le cruinniú Boird dhá lá mar thinreamh amháin. Áirítear 
cruinniú dhá lá mar chruinniú amháin.

Tinreamh na gComhaltaí Boird 2019

Comhalta Boird Cruinnithe 
Boird

Cruinnithe Breise 
agus Roghnacha

Cruinnithe 
Éigeandála Alt 58

Iomlán

Mark Blake Knox 4 4 3 11
Karen Canning 5 3 7 15
Essene Cassidy 5 5 7 17
Lorraine Clarke Bishop 6 2 1 9
Catherine Cocoman 1 2 1 3 6
Pat Dolan 5 4 1 10
Mary Gorman 2 5 4 - 9
Karen Greene 2 5 3 3 - 6
Liam Hamill 5 3 5 13
Martin Higgins 4 3 1 8
John Horan 4 3 3 4 10
Anne Horgan 2 5 4 2 11
Louise Kavanagh McBride 6 2 1 9
Eileen Kelly 5 3 2 10
Denise Lawler 3 3 - 6
Breda Liston 2 6 5 3 14
Kathleen Lombard 4 3 3 10
Dermot Manning 6 4 5 15
Kilian McGrane 4 3 - 7
Liam Minihan 6 3 1 10
Denis Murphy 2 6 1 5 12
Colm O'Herlihy 5 4 - 9
Laura Sahm 4 3 1 8
Elaine Cassidy 3 1 - - 1
 Tanya King6 - - - -

1 Bhí Catherine Cocoman ar shaoire mháithreachas ó Nollag 2018 go dtí an 1 Iúil 2019.
2 Tá Denis Murphy, Breda Liston, Anne Horgan agus Mary Gorman ina gcomhaltaí den Choiste 

Réamhimeachtaí (PPC). Mura dteastaíonn siad i gcomhair córaim, níor cheart dóibh freastal ar 
chruinnithe a thionóltar chun iarratais a bhreithniú de bhun Alt 58 i.e. cruinnithe ar an 28 Eanáir, ar an 
2 Aibreán, ar an 9 Aibreán, ar an 6 Lúnasa, ar an 6 Meán Fómhair, ar an 10 Deireadh Fómhair, ar an 8 
Samhain agus ar an 5 Nollaig. Chuaigh Karen Greene leis an PPC ar an 23 Iúil 2019.

3 D’éirigh Elaine Cassidy ón mBord ar an 31 Márta 2019. Bhí héifeacht leis an éirí as ón gcéad chruinniú 
Boird eile ar an 2 Aibreán 2019.

4 Ceapadh John Horan chun an Bhoird ar an 17 Aibreán. D’fhreastail sé ar a chéad chruinniú ar 21-22 
Bealtaine 2019.

5 Ceapadh Karen Greene chun an Bhoird ar an 25 Márta 2019 ach níor tugadh cuireadh di freastal ar 
na cruinnithe ar an 2 Aibreán agus ar an 9 Aibreán toisc gurbh chruinnithe speisialta a bhí iontu chun 
cásanna Alt 58 a bhreithniú agus ní raibh sé ionduchtaithe.
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Aguisíní 3: Comhaltaí agus cruinnithe Coistí 2019 

An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (2011)
Bhí 52 lá fiosraithe agus naoi gcruinniú glao in 2019. 

Struchtúr an choiste: 33 comhalta san iomlán – 11 chomhalta Boird agus 22 comhalta 
nach bhfuil ar an mBord.

Cathaoirleach: Denise Lawler

Leas-Chathaoirleach: Karen Canning

Comhalta
Laethanta 
fiosraithe  

52

Laethanta 
cruinnithe glao 

9

Cruinnithe  
FTPC  

2
Mark Blake-Knox 9 2 2

Karen Canning 7 9 2

Lorraine Clarke-Bishop 12 0 2

Pat Dolan 13 0 1

Liam Hamill 13 1 0

Eileen Kelly 15 0 2

Denise Lawler 0 5 2

Liam Minihan 25 1 2

Colm O'Herlihy 6 0 2

Louise Kavanagh-McBride 1 1 0 0

Laura Sahm 1 4 0 0

Mary Barrett 4 0 1

James Buckley 16 3 1

Eileen Flynn 14 0 2

Richard Hammond 5 5 1

Mark Kane 10 0 1

Stephen Kealy 9 2 1

Jill Long 13 3 0

Shane McCarthy 8 5 2

Martin McNamara 3 1 0

Cathriona Molloy 7 3 3 1

Orla Mongan 4 3 0 0

Amanda Phelan 7 2 1

Emma Prendergast 10 0 1

Michelle Rose 4 0 0 0

Milo Walsh 1 0 0

Michele Monahan 1 0 2

Margaret Philbin 25 0 1

Triona Cowman 2 5 0 2

ar lean
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Comhalta
Laethanta 
fiosraithe  

52

Laethanta 
cruinnithe glao 

9

Cruinnithe  
FTPC  

2
Valerie Beatty 2 4 1 2

Dermott Jewell 2 0 0 2

Ada Bradbury 3 5 2 2

Juliana Henry 5 5 0 1

Kathryn Muldoon 5 4 0 2

Sara Phelan 6 0 0 1

Cindy Mackie 0 0 0

1 Chuaigh Louise Kavanagh-McBride agus Laura Sahm leis an gCoiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh 
(2011) ar an 23 Eanáir 2019.

2 Chuaigh Triona Cowman, Valerie Beatty agus Dermott Jewell leis an gcoiste ar an 19 Márta 2019.
3 Chuaigh Ada Bradbury leis an gcoiste ar an 25 Márta 2019.
4 D’fhág Orla Mongan agus Michelle Rose an coiste ar an 24 Aibreán 2019.
5 Chuaigh Juliana Henry agus Kathryn Muldoon leis an gcoiste ar an 25 Aibreán 2019.
6 Chuaigh Sara Phelan leis an gCoiste ar an 11 Iúil 2019.
7 D’fhág Cathriona Molloy an coiste ar an 7 Samhain 2019.

An Coiste Réamhimeachtaí
Bhí deich gcruinniú den Choiste Réamhimeachtaí ann in 2019.

Struchtúr an choiste: 11 comhalta – cúig chomhalta Boird agus sé chomhalta nach 
bhfuil ar an mBord.

Cathaoirleach: Denis Murphy

Leas-Chathaoirleach: Breda Liston (ceaptha mar Leas-Chathaoirleach ar an  
17 Nollaig 2019)

Comhalta Líon na gcruinnithe ar 
freastalaíodh orthu

Denis Murphy 9

Mary Gorman 9

Breda Liston 10

Tanya King 1 0

Deirdre Naughton 9

Geraldine Feeney 6

Treasa Kelly 2 2

Timothy Frawley 7

Ann Sheehan 7

Anne Horgan 8

Brendan O’Dea 3 2

Karen Greene 3 0

1 D’fhág Tanya King an Coiste Réamhimeachtaí ar an 22 Eanáir 2019.
2 D’fhág Treasa Kelly an coiste ar an 5 Samhain 2019.
3 Chuaigh Brendan O’Dea agus Karen Greene leis an gcoiste ar an 24 Iúil 2019.
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An Coiste Rialachais agus Airgeadais
Bhí sé chruinniú ag an gCoiste Rialachais agus Airgeadais in 2019.

Struchtúr an choiste: sé chomhalta (sé chomhalta Boird agus gan aon chomhalta 
nach bhfuil ar an mBord) 

Cathaoirleach: Kilian McGrane

Comhalta Líon na gcruinnithe  
ar freastalaíodh orthu

Kilian McGrane 4

Essene Cassidy 6

Dennis Murphy 4

Karen Canning 4

Pat Dolan 5

Louise Kavanagh McBride 3

Kathleen Lombard* 3

*Chuaigh Kathleen Lombard leis an gcoiste ar an 1 Iúil 2019.

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
Bhí cúig chruinniú ag an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca in 2019. 

Struchtúr an choiste: cúig chomhalta (trí chomhalta Boird agus dhá chomhalta 
nach bhfuil ar an mBord). Is comhalta ex officio é an tUachtarán.

Cathaoirleach: Martin Higgins

Comhalta Líon na gcruinnithe  
ar freastalaíodh orthu

Denis Doherty 3

Margaret Campbell 2

Mark Blake-Knox 4

Liam Minihan 4

Martin Higgins 5
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An Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán
Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste Oideachais agus Oiliúna in 2019.

Struchtúr an choiste: 11 chomhalta (sé chomhalta Boird agus cúig chomhalta nach 
bhfuil ar an mBord)

Cathaoirleach: Lorraine Clarke-Bishop 

Comhalta Líon na gcruinnithe  
ar freastalaíodh orthu

Lorraine Clarke-Bishop 5

Dr Louise McBride Kavanagh 2

Dermot Manning 4

Dr Mary McDonnell-Naughton 5

Barbara Kelly 3

J.P. Nolan 4

Aisling Culhane 5

Kathleen Lombard1 1

Catherine Cocoman1 2

Dr Laura Sahm 4

Steve Pitman 4

John Horan2 0

1 Tháinig Kathleen Lombard in aonad Catherine Cocoman go dtí an 17 Meitheamh 20.  
2 Ceapadh John Horan sa choiste i mí na Samhna 2019

Midwives Committee
Tháinig an Coiste Cnáimhseacha le chéile ceithre huaire le linn 2019. 

Struchtúr an choiste: seacht gcomhalta (trí chomhalta Boird agus ceithre 
chomhalta nach bhfuil ar an mBord)

Cathaoirleach: Denise Lawler

Comhalta Líon na gcruinnithe  
ar freastalaíodh orthu

Denise Lawler 4

Gemma Gannon 3

Breda Liston 4

Catriona Molloy 3

Mark Skehan 2

Mary Gorman 2

Claire O’Regan 1

Loraine Mulligan 2

Deirdre Walsh 1
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An Coiste Clárúcháin
Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste Clárúcháin in 2019. 

Struchtúr an choiste: 9 gcomhalta – (cúig chomhalta Boird agus ceithre chomhalta 
nach bhfuil ar an mBord) 

Cathaoirleach: Dermot Manning

Member Number of meetings attended

Dermot Manning 5

Liam Hamill 2

Martin Higgins 4

Kilian McGrane 1

Catrina Heffernan 5

Cathriona Molloy 4

Janet Wynne 4

Karen Clarke 2

John Horan* 0

*Ceapadh John Horan sa choiste ar an 18 Meitheamh 2019
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Aguisíní 4: Ráiteas um Chomhlíonadh 2019
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