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Bliain dhúshlánach an bhliain 2020. Mar altraí agus cnáimhseacha, d’oibríomar 
as lámha a chéile chun dul i ngleic le paindéim Covid-19, ar mhaithe le hothair. Ag 
tosach na bliana, ní fhéadfaí a shamhlú an mhórchuid dúshlán a bhí romhainn ach 
thugamar faoi Covid-19 i dteannta a chéile. 

Tá altraí agus cnáimhseacha tar éis tabhairt faoi na dúshláin agus d’imir siad ról 
lárnach i dtaca le cóireáil othar agus an víreas a choimeád faoi smacht fad is a 
bhí siad ag cur gnáthsheirbhísí cúraim sláinte ar fáil. D’fhill níos mó ná 1,000 dár 
gcomhghleacaithe gairmiúla ar Chlár na nAltraí agus na gCnáimhseach chun 
tacaíocht a thabhairt dá gcomrádaithe le linn an ama seo.

Thar ceann an Bhoird, ba mhian liom ár mbuíochas a chur in iúl as an tsárobair a 
rinne altraí cláraithe agus cnáimhseacha cláraithe araon.

Mar rialtóir na n-altraí agus na gcnáimhseach in Éirinn, is é ár misean an pobal a 
chosaint mar aon le hionracas na ngairmeacha seo agus ardchaighdeáin a chur 
chun cinn ó thaobh oideachais, oiliúna agus iompar gairmiúil de. Leanamar leis 
seo le linn 2020, ach tuigimid níos fear ná riamh go bhfuil gá le ceannaireacht a 
sholáthar agus le hathrú i bhfianaise a bhfuil i ndán dúinn. 

Caithfimid deimhin a dhéanamh de gur féidir linn sinn féin a chur in oiriúint do 
thimpeallacht cúraim sláinte dhomhanda atá ag athrú agus rialú a dhéanamh ar 
bhonn éifeachtach, fad is a gcloítear le hardchaighdeán. Agus an fórsa oibre, an 
daonra agus teicneolaíochtaí nua ag athrú ní mór ár samhail rialála a fhorbairt le 
cinntiú go mbeidh na hacmhainní cuí ag Bord Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann (BACÉ) sna blianta atá romhainn. 

Ba sa chomhthéacs seo a sheolamar ár Ráiteas Straitéise 2020-2022, ina leagtar 
amach na cuspóirí seo againne sna trí bliana romhainn amach maidir le bheith 
ábhartha, taighdebhunaithe agus an rialáil chuí a chinntiú. Tá cúig philéar i gceist:

 . 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 a thuilleadh.

Is féidir teacht ar an straitéis nua seo againne i roinn na bhfoilseacháin ar ár suíomh 
idirlín agus mholfainn duit í a léamh.
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Dhá chéad bliain atá ann sa bhliain 2020 ó rugadh Florence Nightingale, agus thug 
an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Bliain Idirnáisiúnta an Altra agus na Cnáimhsí 
ar an mbliain 2020. Is ceart níos mó ná riamh seo aitheantas a thabhairt do ról 
ár n-altraí agus ár gcnáimhseach, mar aon le hearnáil iomlán an chúraim sláinte 
agus sinn faoi scáth phaindéim Covid-19 faoi láthair. Déanfar trácht ar a gcuid 
oibre le linn an ama seo go ceann i bhfad agus cuimhneofar orthu de bharr a gcuid 
scilenna, tiomantais agus cúraim a chuaigh i bhfeidhm ar shaol an-chuid daoine.

Ba mhian liom freisin mo bhuíochas a chur in iúl do mo Bhord agus mo 
chomhghleacaite coiste as a ndúthracht agus a dtiomantas le linn na bliana. 
D’ainneoin shrianta Covid-19, lean obair thábhacht an Bhoird ar aghaidh chun 
freagrachtaí ár n-eagraíochta a chomhlíonadh. Reáchtáladh toghchán do bhaill an 
Bhoird i mí Mhéan Fómhair agus is cúis áthais dúinn fáilte a chur arís roimh Lorraine 
Clarke-Bishop a toghadh don dara téarma mar aon le Joseph Shalbin Kallarakkal 
agus Marian Vaughan a toghadh den chéad uair. Ba mhian linn chomh maith fáilte 
a fhearadh roimh Bhaill nuacheaptha an Bhoird, Anne Marie Duffy, Conan McKenna, 
Cyril Sullivan, Louise Collins, Siobhán McArdle agus Áine Lynch agus roimh Louise 
Kavanagh McBride agus Laura Sahm a ceapadh arís le haghaidh an dara téarma.

Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le baill an Bhoird atá ag dul as oifig, Pat 
Dolan, Martin Higgins, Dermot Manning, Breda Liston, Karen Canning, Liam Minihan 
and Karen Greene, as a gcuid ama agus iarrachtaí nach beag le linn a dtréimhse ar 
an mBord. 

I gcaitheamh na bliana, d’oibríomar go dlúth leis an Rialtas, an tAire Sláinte, An 
Roinn Sláinte agus go háirithe an Príomh-Altra agus a foireann, an FSS, eagraíochtaí 
foirne, institiúidí ardoideachais (HEInna) agus comhgleacaithe rialtóra eile. Thar 
ceann an Bhoird, ba dheas liom ár mbuíochas as chur in iúl dóibh as a gcomhoibriú 
agus a gcúnamh leanúnach. 

Ba mhian liom buíochas a ghabháil lenár POF, Sheila McClelland agus foireann an 
BACÉ as a ndianobair agus n-iompar gairmiúil a chinntigh gur lean BACÉ de bheith 
ag feidhmiú mar is gnách le linn bliain a bhí deacair agus dúshlánach. Ba mhaith 
liom freisin gach dea-ghuí a chur chuig Colm O’Leary, Nadia Dagash agus an Dr 
Aoibhín de Búrca ina bpoist nua mar chuid den fhoireann shinsearach bainistíochta 
agus buíochas ó chroí a ghabháil e Ursula Byrne a d’éirigh as a post sa bhliain 2020, 
tar éis di 14 bliana a chaitheamh mar Stiúrthóir Rialacháin le BACÉ agus níos mó ná 
20 bliain ar fad leis an eagraíocht.

Mar fhocal scoir, gabhaim buíochas libhse a chomhghleacaithe i ngach áit timpeall 
na tire as an ndúthracht ollmhór agus an teacht aniar a léirigh sibh chun dul i ngleic 
leis an bpaindéim. Tá súil agam agus vaicsíní á ndáileadh in 2021 gur féidir le haltraí 
agus cnáimhseacha a bheith ag súil le laethanta níos fear amach anseo.

Essene Cassidy 
Uachtarán  
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Brollach ón bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin

Athruithe agus dúshláin a bhí i ndán don tír agus don BACÉ. Mar eagraíocht, chuamar 
i ngleic go tapaidh agus go héifeachtach leis na héilimh go léir a d’eascair as 
Covid-19. Rinneamar tús maith leis agus an t-ardán digiteach dár gcuid MyNMBI 
seolta againn, rud a chuireann ar chumas iad siúd a chláraíonn teacht ar raon 
seirbhísí ar líne den chéad uair riamh. Ba léir dúthracht mo chomhghleacaithe go léir 
in BACÉ le linn 2020 agus d’ainneoin na paindéime domhanda bhíomar fós in ann 
leanúint ar aghaidh leis an obair thábhachtach seo againne mer rialtóir. Chuireamar 
sinn féin in oiriúint chomh maith do riachtanais na hearnála sláinte a bhí ag athrú 
agus faoi bhrú. Táim an-bhródúil as mo chomhghleacaithe go léir agus ba mhian 
liom mo bhuíochas a chur in iúl dóibh as a dtiomantas láidir agus a ndíograis.

Ó thús na paindéime, d’oibríomar go gasta lenár gcomhpháirtithe chun modhanna 
nua cláraithe a thabhairt isteach agus altraí agus cnáimhseacha ag filleadh. In 
2020, chláraigh 1,385 altra agus cnáimhseach linn arís. An chuid ba mhó díobh seo i 
mí an Mhárta agus d’oibrigh ár bhfoireann gan stad gan staonadh, agus suas le 80 
iarratas á bpróiseáil acu in aghaidh an lae. Toisc gur cuireadh i bhfeidhm an tAcht 
um Bearta Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020, ní raibh táillí 
le híoc ag iarrthóirí chun clárú arís.

Nuair a sheol an FSS an feachtas ‘On Call for Ireland’, d’oibrigh BACÉ go tapaidh 
chun stádas cláraithe níos mó ná 500 altra agus cnáimhseach a dheimhniú. Altraí 
agus cnáimhseacha an chuid ba mhó díobh ar fud na hÉireann a bhí ar scor nó ar 
shos gairme. Anuas air sin, d’oibríomar leis na comhlachtaí cuí thar lear chun tacú le 
próiseáil níos tapúla a dhéanamh ar theastais um dhea-chlú agus um cháilíochtaí, 
dóibh siúd nach as Éirinn iad. Baineadh an méid seo amach a bhuí le díograis agus 
tiomantas phearsanra BACÉ, le haltraí agus cnáimhseacha ag plé linn mar rialtóir, 
agus lenár gcaidreamh láidir lenár bpáirtithe leasmhara.

Le linn na bliana, d’oibríomar leis an Roinn Sláinte, an FSS agus na HEInna atá 
freagrach as cláir altranais agus chnáimhseachais chun tacaíocht níos fearr a 
thabhairt do mhic léinn in aimsir Covid-19. An aidhm a bhí againn ná deimhin a 
dhéanamh de go bhféadfaidís leanúint de bheith ag sealbhú na gcumas ó thaobh 
cláraithe de ach gan baint de chaighdeáin na gclár. Rinneamar uasdátú freisin ar 
threoracha a thacaíonn le mic léinn altranais agus chnáimhseachais chun deiseanna 
foghlama cliniciúla a thapú le linn ráig Covid-19. Príomhchuspóir dúinn in 2020 ab ea 

Brollach ón 
bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin
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Sheolamar ár Ráiteas Straitéise nua sa bhliain 2020, ina soláthráitear dúinn treo treo 
soiléir maidir le feabhas a chur ar ár bpríomhfheidhmeanna go ceann na dtrí bliana 
amach romhainn. Leagtar amach inár Ráiteas Straitéise 2020-2022 na cuspóirí 
straitéiseacha seo againne le cinntiú go leanfaimid orainn ag cur lenár ndea-
theist mar rialtóir nua-aimseartha agus gairmiúil. Táimid dírithe i gcónaí ar rialáil 
éifeachtach agus éifeachtúil a chloíonn leis na caighdeáin a rialaíonn altraí agus 
cnáimhseacha cláraithe in Éirinn.

In BACÉ déanaimid iarracht leanúnach feabhas a chur ar n-eagraíocht agus í a 
ullmhú le haghaidh dúshláin nua agus chorraitheacha san am atá le teacht. Tá 
Plean Comharbais againn chomh maith le hacmhainn nua na nAcmhainní Daonna 
agus roil nua um Dhearbhú Cáilíochta agus Beartais agus Caighdeáin. Tá sé 
tugtha faoi deara againn go bhfuil laghdú tagtha ar mhéid na foirne a imíonn ón 
eagraíocht agus go bhfuil méadú tagtha ar iarratais ar phoist agus rinneamar 
arduithe céime laistigh den eagraíocht chun poist thábhachtacha a líonadh. 
Rinneamar infheistíocht freisin in oiliúint agus uas-sciliú.

Imríonn ár mBord agus coistí ról lárnach i bhfeidhmiú rathúil BACÉ agus is mian 
liom mo bhuíochas a ghabháil le baill an Bhoird agus na gcoistí a thacaíonn leis 
an bhfoireann shinearach bainistíochta i gcónaí, a thugann dúshlán gaimriúil dóibh 
agus as dhéanann cinntí a chuireann barr feabhais agus barr maise ar an rialáil 
ghairmiúil. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl chomh maith don Rialtas, an tAire 
Sláinte, an Roinn Sláinte, Oifig an Phríomh-Altra, HEInna, comhlachtaí ionadaíocha, 
comhlachtaí reachtúla ábhartha eile, agus fuílleach eile nach iad as a gcúnamh i 
gcaitheamh na bliana deacra seo. 

Ní beag an obair a rinne baill foirne BACÉ le linn 2020 agus táim muiníneach go 
rachaidh ár bhfoireann i ngleic leis na dúshláin a bheidh romhainn amach in 2021 
agus go leanfaidh siad le feabhsú ár seirbhísí uile ar mhaithe lenár ngairmeacha 
beatha, lenár bpáirtithe leasmhara agus leis an bpobal.

Mar fhocal scoir, ba dheas liom buíochas a ghabháil lenár n-altraí agus 
cnáimhseacha uile a raibh ról ríthábhachtach acu i ngach suíomh cúraim sláinte ar 
fud na tíre agus sinn ag plé le paindéim Covid-19. D’oir an teideal Bliain Idirnáisiúnta 
an Altra agus na Cnáimhsí go seoigh don bhlain seo. Léirigh siad togha na 
crógachta, na haire agus na comhbhá agus is mian liom an dea-thionchar a aithint 
a d’imir siad ar dhul i ngleic leis na dúshláin i mbliana.

leanúnachas maidir le hoideachas sábháilte den scoth a chur ar fáil dó mhic léinn 
altranais agus chnáimhseachais uile a bhí sa chóras. D’oibríomar chomh maith chun 
leanúint le heolas tábhachtach mar gheall ar ghairmeacha a sholáthar, ag freastal 
ar aonach Ardroghanna de chuid an Irish Times, i gcomhpháirt le hOifig an Stiúrthóra 
um Altranas agus Seirbhís Cnáimhseachais (OSASC), agus é mar aidhm againn an 
chéad ghlúin eile d’altraí agus cnáimhseacha Éireannacha a spreagadh.

D’fhreagair ár bhfoireann oiriúnachta cleachtais do na hathruithe a d’eascair as an 
bpaindéim. Rinneamar caidreamh leo siúd a raibh baint acu sa phróiseas fiosraithe 
chun measúnú agus athbhreithniú a dhéanamh ar ár gcur chuige fiosraithe le 
linn na srianta. Ina theannta sin, leagamar amach bearta nua lena n-áirítear 
timpeallachtaí sábháilte do na pháirithe fiosraithe uile chomh maith le cian rochtain, 
cianchruinnithe agus cruinnithe breise nuair ba ghá.

Le linn 2020, thógamar céim shuntasach chun cinn maidir le nua-aoisiú agus digitiú. 
I mí Mheán Fómhair 2020, sheolamar ár n-ardán digiteach nua MyNMBI, mar a 
bhfuil raon seirbhísí cláraithe ar líne le haghaidh cláraithe, HEIanna agus iarratasóirí, 
iarrthóirí agus céimithe. 

I mí na Nollag, agus dianphleanáil déanta mar aon le faoireann agus acmhainní 
breise a bheith cruthaithe, baineadh úsáid as an gcóras nua seo sa phróiseas 
bliantúil athnuachana. Cé go raibh ceisteanna ann maidir le taithí na n-úsáideoirí 
ag tús an chórais nua seo, d’oibrigh ár bhfoirne go dícheallach chun deimhin 
a dhéanamh de go bhfoghlaimíomair uatha seo agus go ndeachamar i ngleic 
leo. Mar chuid den phróiseas bliantúil athnuachana anois, bailítear raon sonraí a 
imreoidh ról lárnach i bpleanáil an fhórsa oibre san earnáil sláinte amach anseo. 
Beidh na sonraí seo ar na sonraí is cuimsithí dár bailíodh riamh agus cuirfidh siad 
ar ár gcumas tacú le riachtanais agus scileanna na n-altraí agus na gcnáimhseach 
cláraithe in Éirinn.

Earcaíodh triúr i bpoist bhainistíochta laistigh dár n-eagraíocht i mbliana. Ba 
mhian liom buíochas a ghabháil le Ursula Byrne a d’imigh ar scor tar éis di 14 
bliana a chaitheamh mar Stiúrthóir Rialacháin againn. Chuaigh a dúthracht agus 
a tiomantas i bhfeidhm go mór ar ár bpróisis chun gearán a dhéanamh. Ag teacht 
in áit Ursula tá Colm O’Leary a bhí an post aige linn mar Stiúrthóir Cláraithe agus a 
raibh ról lárnach aige maidir le tionscadal MyNMBI a chur chun feidhme. Thosaigh 
Nadia Dagash, a sheol MyNMBI, mar Stiúrthóir Cláraithe. Chomh maith leis sin, ba 
mhian liom buíochas a chur in iúl don Dr Aoibhín de Búrca a ceapadh mar Cheann 
na nOibríochtaí. Guím gach rath orthu ina bpoist nua agus mé ag súil le bheith ag 
obair leo amach anseo. 

Ba dheas liom buíochas ar leith a ghabháil le baill foirne TF dár gcuid as an 
tsárobair a rinne siad le linn laethanta luatha na paindéime, agus ó shin i leith. 
Chinntigh siad go raibh BACÉ in ann leanúint ar agaidh mar is gnách, agus cuid 
mhaith dár gcomhghleacaithe ag obair ó chian. A bhuí leo siúd, d’éirigh lenár mBord 
agus Coistí leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre i gcaitheamh na bliana.

Tharla comhairliúcháin thábhachtacha le linn na bliana i dtaca le huasdátuithe 
a moladh chun caighdeáin agus próisis oideachais a fheabhsú. Cuireadh críoch 
le hanailís ar bhearnaí idir an bunreacht bunaidh agus an leagan reatha de 
chaighdeáin agus riachtanais oideachais mar aon le rialacha, beartais agus 
gnáthaimh in altranas agus cnáimhseachas de chuid BACÉ. Is ann do phlean 
feidhmithe agus foireann tionscadal chun dul i ngleic leis na ceisteanna seo. Chuir 
BACÉ tús le próiseas chun caidreamh a dhéanamh le páirithe leasmhara d’fhonn 
deiseanna chun feabhais a aithint.

Sheila McClelland 
Príomhfheidhmeannach  
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
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Táimid
an comhlacht rialála 

do gairmeacha 
NURSING agus 

MIDWIFERY in Éirinn.

Ár bhFís
ná ceannaireacht a 

sholáthar d’altraí cláraithe
agus cnáimhseacha maidir 

le cúram sábháilte a 
sholáthar trí nuálaíoch
agus rialáil ghairmiúil 

réamhghníomhach. Ár Misean
ná an pobal agus sláine 
an gairmeacha altranais 
agus cnáimhseachas trí 

ardchaighdeáin a chur chun 
cinn oideachais, oiliúna, 
agus iompar gairmiúil.
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Cé muid féin  
Is rialtóir é BACÉ 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, 2011 agus faoi réimsí áirithe d’Acht na 
nAltraí agus na gCnáimhseach 1985.

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. 

 . fiosruithe a dhéanamh ar ghearáin faoinár gcláraithe; déanaimid cinntí a 
bhaineann le forchur smachtbhannaí ar altraí agus cnáimhseacha cláraithe  
a ndéantar torthaí ina n-éadan 

 . tugaimid comhairle don Aire Sláinte agus don phobal maidir le gach  
a mbaineann lenár bhfeidhmeanna. 

Dírítear ar shábháilteacht an phobail inár ról maidir le caighdeáin a shocrú agus 
treoir a sholáthar le haghaidh thart ar 80,000 altra agus cnáimhseach cláraithe in 
Éirinn. Oibrímid i gcomhar leis na Roinn Sláinte, fostóirí, bainisteoirí, ceardchumainn, 
oideoirí, comhlachtaí rialála eile agus lenár gcláraithe.

Ár samhail rialála réamhghníomhach um altranas agus cnáimhseachas

Ionracas an chleachtais altranais agus cnáimhseachais

Réamh-Chlárú
Eolas ar ghairmeacha altranais agus cnáimhseachais

Eolas ar chláir réamh-chláraithe

Caighdeáin agus riachtanais a leagan amach le haghaidh cláir 
oideachais 

Monatóiriú a dhéanamh ar chaighdeáin agus riachtanais le 
haghaidh cláir oideachais

Iniúchtaí ar an láthair do chláir agus do shocrúcháin chleachtais 

Comhairle ghairmiúil agus tacaíocht a sholáthar d’altraí, 
cnáimhseacha agus páirtithe leasmhara eile

Clárú

Athbhreithnigh
Gearáin
Gearáin faoi altraí agus cnáimhseacha cláraithe a fhiosrú

Ag plé le himní agus ag gníomhú chun an pobal a chosaint de réir 
mar is gá

Oiriúnacht chun Cleachtaidh
Próiseas láidir gearán a chinntiú trí Choiste um Réamh-Imeachtaí 
agus Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh

Smachtbhannaí a ghearradh ar bhonn cothrom nuair is cuí 

Coinníollacha monatóireachta

Athbhunú Déanann an Bord iarratais ó iarchláraithe ar athbhunú ar an gClár 
faoi réir ag na cúinsí arna leagan amach sa reachtaíocht

Clár na nAltraí agus na gCnáimhseach agus Clár na nIarrthóirí 
a choimeád

Cáilitheacht na n-iarratasóirí a mheas maidir le háit a fháil 
ar Chlár na nAltraí agus na gCnáimhseach

Treoir a chur ar fail d’altraí agus cnáimhseacha ar chúrsaí 
a bhaineann le hiompar gairmiúil agus le heitic

Caighdeáin
Scóip chleachtais na n-altraí agus na gcnáimhseach a shainmhíniú

Cleactas agus iompar a bhfuiltear ag súil leis ó altraí agus 
cnáimhseacha a leagan amach i gCód um Iompar Gairmiúil 
agus Eitic d’Altraí agus Cnáimhseacha Cláraithe
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Ár mBord agus ár gcoistí
23 ball atá ar Bhord BACÉ agus is mar seo a leanas a leagtar amach iad:

 . 2 bhall den fhoireann acadúil, duine acu in Ollscoil agus an duine eile in 
Institiúid Teicneolaíochta, agus duine acu sin mar altra cláraithe agus an duine 
eile mar chnáimhseach cláraithe 

 . Stiúrthóir amháin Altranais nó Cnáimhseachais 
 . 8 altraí nó cnáimhseach cláraithe arna dtoghadh ag altraí cláraithe agus 

cnáimhseacha cláraithe 
 . Seachtar arna n-ainmniú acu seo a leanas: Comhairle na nDochtúirí Leighis, 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus 
Cúraim Shóisialaigh, an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte agus 
institiúid oideachais tríú leibhéal a bhfuil baint aici le hoideachas agus oiliúint 
altraí nó cnáimhseach 

 . duine a bhfuil taithí aige/aici ar sholáthar cúraim sláinte nó cúraim shóisialta 
phearsanta san earnáil dheonach 

 . cúigear arna roghnú ag an Aire Sláinte ag baint úsáid as próiseas PAS do 
chomhlachtaí Stáit. (ní altraí ná cnáimhseacha cláraithe na daoine seo anois 
nó riamh sa Stát nó i ndlínse eile.)

Gníomhaíonn na comhaltaí Boird ar fad i gcáil neamhfheidhmiúcháin.

Le haghaidh sonraí faoinár gcomhaltaí Boird, sceideal cruinnithe agus tinreamh an 
Bhoird le linn 2020, 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 BACÉ a rialú.

Statutory committees
 . An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh (2011)

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

 . An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh (1985)

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

 . Coiste na gCnáimhseach

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

 . An Coiste um Réamh-Imeachtaí

Is é ról an Choiste um Réamh-Imeachtaí 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.
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Coistí comhairleacha
 . An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

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

 . Coiste Straitéise Gnó agus Airgeadais

Tugann an Coiste Straitéise Gnó 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.

Struchtúr ár n-eagraíochta feidhmiúcháin
Léiríonn struchtúr ár n-eagraíochta feidhmiúcháin ár bpríomhfheidhmeanna 
agus ár bpríomhghníomhaíochtaí oideachais, oiliúna agus caighdeán, clárúcháin 
agus oiriúnachta chun cleachtaidh, 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.

Leagtar amach i ranna 3 go 6 den tuarascáil seo na gníomhaíochtaí a chur gach 
roinn i gcrích in 2020.

02 
Ár Straitéis
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Cuspóirí straitéiseacha  
In 2020, d’fhoilsigh CABÉ an “Ráiteas Straitéise 2020-2022. Rialáil ábhartha, 
thaighdebhunaithe, thuisceanach”. 

Le linn na gcéad 10 mbliana eile, tá sé mar aidhm againn:
 . go dtabharfaí aitheantas agus luach níos fear dár ról san éiceachóras cúraim 

sláinte 
 . a bheith lúfar chun dul i ngleic le treochtaí agus dúshláin dár gcláraithe ó thaobh 

cúraim sláinte agus cúrsaí rialála de
 . seirbhís do chustaiméirí a bheith againn ndéantar monatóiriú uirthi agus atá 

tráthúil agus éifeachtúil
 . cultúr foghlama a bheith againn a roinnfear ar bhonn seachtrach
 . an reachtaíocht phríomhúil agus thánaisteach a bheith faighte againn chun 

tacú lenár mandáid.

Sa chomhthéacs seo, d’fhorbair BACÉ straitéis trí bliana. 

Ár modh oibre a fheabhsú

Tosaíochtaí na Straitéise
2020-2022

Ár samhail rialála a fhorbairt

Éifeachtúlacht ár seirbhísí a dhigitiú 
agus a fheabhsú

Sonraí agus taighde a mhéadú

Cumarsáid níos éifeachtúla agus níos 
minice a dhéanamh lenár bpáirtithe 
leasmhara

Ár n-eagraíocht a fhorbairt tuilleadh5

4

3

2

1

Garspriocanna straitéiseacha
Anuas ar ár bpríomghníomhaíochtaí reachtúla, a bhfuil cur síos déanta orthu i 
ranna 3-6, leagtar amach inár straitéis trí bliana clár oibre ina ndéanfar athruithe 
suntasach. 

Tá BACÉ tiomanta do phríomh-gharspriocanna le bheith bainte amach faoi 
2022. Tugtar thíos achoimre ar an dul chun cinn atá déanta againn i dtaca lenár 
ngarspriocanna in 2020.

1. Ár samhail rialála a fhorbairt

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

Athbhreithniú rialta a dhéanamh 
ar ár gCód, caighdeáin odeachais, 
agus teoir le cinntiú go bhanfaidh 
said ábhartha dá bhfuil altraí agus 
cnáimhseacha ag súil leis agus 
iad ar an líne thosaigh agus i róil 
éagsúla eile.

Thug BACÉ faoi phróiseas comhairliúcháin le 
páirtithe leasmhara oideachais mar gheall 
ar uasdátuithe a moladh i leith caighdeáin 
oideachais agus gnéithe de mhonaitheoireacht 
agus faomhadh clár. Ina dhiaidh sin, chuathas i 
mbun cruthúnais coincheapa i dteannta le HEInna 
ar bhonn deonach.

D’athbhreithnigh, d’uasdátaigh agus d’fhaomh an 
Bord Cód um Iompar Gairmiúil agus Eitic d’Altraí 
Cláraithe agus Cnáimhseacha Cláraithe.

Oibriú mar chuid de mheithleacha 
idirdhisciplíneacha le cinntiú go 
dtacaítear le samlacha nua cúraim 
sláinte, go gcosnaítear othair, agus 
go bhfuil muinín ag cláraithe as 
an gcúram a thugann siad. Ar na 
meithleacha idirdhisciplíneacha 
seo bheadh cláraithe, othair, lucht 
déanta beartais, oideachasóirí, 
fostóirí, ceardchumainn, comhlachtaí 
gairmiúla agus rialtóirí eile.

D’oibrigh BACÉ leis na Roinn Sláinte, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), agus 
HEInna chun solúbthacht a chur ar fáil i dtaca le 
soláthar oideachais fochéime. 

D’éirigh le BACÉ próiseas athbhunaithe cláraithe a 
chur I bhfeidhm mar aon le cúrsa chun Filleadh ar 
an Obair le haghaidh na n-achmhainní a raibh gá 
leo le linn na chéad ráige de Covid-19. 

Mar thaca le freagra Covid-19, d’oibrigh BACÉ 

ar cuid mhór grúpaí idirdhisciplíneacha chun 
beartais agus athrú sa reachtaíocht a bhain le 
Covid-19 a chur chun cinn e.g. fóraim rialála.

Chun dul i ngleic le Covid-19 bhí caidreamh ag 
BACÉ le hionadaithe na gceardchumann maidir 
le cur chuige fiosraithe i leith oiriúnachta chun 
cleachtaidh le linn na srianta, agus ghéilleamar 
do ráitis finnéithe dá mba chuí. Chuir BACÉ tús le 
bearta nua lena n-áirítear timpeallachtaí sábháilte 
na bpáirtithe uile chomh maith le cianrochtain, 
cianchruinnithe agus cruinnithe breise nuair ba ghá.

Chuathas i gcomhairle leis an Roinn Sláinte, 
HEInna, FSS, comhlachtaí ionadaíocha agus 
cláraithe chun cumhachtaí breise a fháil chun 
eolas ar fhostaíocht a bhailiú ó chláraithe.

Cuireadh críoch le dearadh na 
Scéime Bainistithe um Chumas 
Profisiúnta a Choimeád (BCPC) agus 
cuireadh tús le gníomhú maidir 
le cultúr feabhsaithe leanúnaigh 
a threisiú. Cinnteoidh seo go 
n-aithneofar forbairt leanúnach 
agus phearsanta, go dtógfar ceann 
di agus go mbainfear lánúsáid aisti 
i soláthar Seirbhíse.

Cuireadh tús agus críoch le breithmheas 
Options© tar éis dul i mbun plé le príompháirtithe 
leasmhara. Cruthúnas coincheapa atá beartaithe 
le tosú in 2021.

ar lean

https://www.nmbi.ie/NMBI/media/NMBI/NMBI-Statement-of-Strategy-2020-2022.pdf?ext=.pdf
https://www.nmbi.ie/NMBI/media/NMBI/NMBI-Statement-of-Strategy-2020-2022.pdf?ext=.pdf
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

Roghanna a scagadh maidir le 
cosáin rochtana ar chlárú a leathnú 
agus muinín as cumas a chothú  
sa turas.

Cruthaíodh go rathúil cosáin maidir le tástáil 
mhianaigh chun breis cláraithe a éascú le linn na 
chéad ráige de Covid-19.

Idirbheartaíocht déanta ar chumas méadaithe  
na tástála mianaigh le linn phaindéim Covid-19  
(an chéad ráig).

Cuireadh leis an linn aitheantais le linn phaindéim 
Covid-19.

Fócas níos mó a chur ar thacú lenár 
gcláraithe uile chun torthaí sábháilte 
a baint amach d’othair seachas díriú 
ar an mbeagán a ndéantar gearán 
fúthu.

Ár dtreoir a mhéadú.

Treoir uasdátaithe mar thaca le mic léinn altranais 
agus chnáimhseachais chun deiseanna foghlama 
cliniciúla a bhaint amach le linn phaindéim 
Covid-19.

An bhéim ar dhlús a chur leis an tionscnamh le 
haghaidh 

chohórt na gcláraithe, rinneadh í a theorannú agus 
í curtha ar threoir a bhain le paindéim Covid-19. 
Leagfar níos mó béime air seo in 2021.

2. Éifeachtúlacht ár seirbhísí a dhigitiú agus a fheabhsú

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

Próiseas cláraithe d’iarratasóirí 
a chuíchóiriú agus roghanna 
féinfhreastail feabhsaithe a thabhairt 
dóibh lena n-áirítear an rogha 
chun íoc ar line agus chun rochtain 
fhurasta a fháil ar a gcuid taifead 
agus sonraí.

Seoladh an chéad ardán digiteach de chuid 
BACÉ dar teideal MyNMBI lenar féidir iarratais 
chláraithe uile a phróiseáil go digiteach.

Léirigh aiseolas ó chláraithe agus iarratasóirí go 
raibh deacrachtaí áirithe i gceist agus an córas 
nua á úsáid. Chun dul i ngleic leis seo bhailigh 
BACÉ aiseolas na n-úsáideoirí agus rinne sé 
anailís air chun mórchuid feabhsuithe a chur ar 
an gcóras. Rinne BACÉ an treoir athnuachana 
agus ábhar an tsuímh idirlín a uasdátú agus 
shoiléirigh sé iad. Mhéadaigh sé cumarsáid 
dhírithe trí thacaíocht d’iarratasóirí agus do 
chláraithe ar an r-phost le linn na bpróiseas 
éagsúil. In 2021, leanfaidh BACÉ de bheith ag 
éisteacht lenár gcláraithe agus ár n-iarratasóirí 
agus cuirfidh sé feabhsuithe breise ar an gcóras 
le cabhair an aiseolais.

Ensure that systems are created 
to capture relevant evidence of 
qualifications, experience and 
professional history for all registrants, 
applicants and graduates.

Arna sholáthar ag modúl cláraithe MyNMBI. 

Is digiteach atá próisis uile na n-iarratsóirí anois 
agus is féidir tagairt a dhéanamh do na cáipéisí 
bainteacha.

D’fhonn taifeadadh náisiúnta a dhéanamh, tá sonraí 
fostaíochta mar chuid de thaifid chláraithe.

Baintear feidhm as próisis iarratasóra, agus nuair a 
bronnfar céim orthu, cuirfear na hiarratasóirí ar an 
gClár.

ar lean ar lean

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

Cinnteofar go bhfuil lántuiscint ag 
soláthraithe seirbhíse an oideachis 
go léir ar ár gcaighdeáin oideachais, 
go soláthróidh siad dóthain fianaise 
chun éilimh a shásamh, agus 
go dtuigfidh siad an réimsí chun 
feabhais.

Tharla comhairliúchán le páirtithe leasmhara an 
oideachais mar gheall ar uasdátuithe a moladh 
i dtaobh chaighdeáin agus phróisis na gclár 
oideachais fochéime.

Cuireadh dearadh, forbairt agus feidhmiú 
thionscadal an mhodúil oideachais Nightingale 
ar athló go dtí 2021 ar chúiseanna éagsúla, lena 
n-áirítear Covid-19 agus an deis a chur ar fáil do 
HEInna i gcruthúnas coincheapa mar gheall ar 
an gcur chuige atá beartaithe againn i leith clár 
oideachais a fhaomhadh agus a mhonatóiriú ar 
mhaithe le riachtanais an chórais nua.

Cosáin oscailte, éifeachtach agus 
éifeachtúil ar ghearáin a bhainistiú 
laistigh den phróiseas reachtúil a 
chruthú.

Forbraíodh Plean Feidhme chun dul i ngleic 
leis na hathruithe a chruthaigh an tAcht um 
Ghairmeacha Rialaithe (Cúram Sláinte agus 
Sóisialta) Leasú 2020.

Cruthaíodh cuntas deiseanna chun teacht ar na 
slite ina bhféadfaí an próiseas bainistithe gearán 
a fheidhmiú ar bhonn níos éifeachtúla, níos 
éifeachtaí agus chun go mbeadh eispéireas níos 
báúla acu siúd a raibh baint acu le gearán.

Chuir BACÉ ullmhú chun cinn i taca le cásanna 
oiriúnacht chun cleachtaidh (OCC) le linn 
phaindéim Covid-19. Chuireamar éisteachtaí ar 
athló ar feadh tréimhse ghairid ach shocraíomar 
an cead agus an cumas maidir le cianéisteachtaí 
agus éisteachtaí hibrideacha sa dara leath de 
2020 le cinntiú gur leanadh ar aghaidh le cásanna.

3. Sonraí agus taighde a mhéadú

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

Roinneamar léargais sonraí 
lenár gcláraithe agus le páirtithe 
leasmhara eile chun tacú lenár 
gcláraithe, chun an pobal a chosaint 
agus mar eolas do bheartais.

Reáchtálach comhairliúchán suntasach mar 
gheall ar na rialacha, rud a d’éascaigh bailiú 
agus digitiú tacair sonraí breise, lena n-áirítear 
eolas a bhaineann le fostaíocht.

Roinneamar sonraí ar an gClár mar 
chúnamh do sheirbhísí cúraim sláinte 
agus gníomhaíochtaí pleanála an 
fhórsa oibre ar bun acu.

Den chéad uair i stair BACÉ, cuireadh tús le 
bailiú sonraí a bhaineann le fostaíocht in 2020 le 
MyNMBI.

Leanfaimid de bheith ag leasú an tacair sonraí 
agus na hanailíse.
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

D’oibríomar go dlúth le 
comghleacaithe eile san earnáil 
cúram sláinte chun gur féidir linn 
tionchar níos mó a imirt i dteannta 
a chéile ar an bpobal (tuairiscí 
iniúchta, próifílí riosca, etc. a roinnt).

Roinneadh macrathacar sonraí le páirtithe 
leasmhara chun pleanáil Covid-19 a éascú.

Chuir BACÉ críoch le comhairliúchán le HEInna 
mar gheall ar thuairiscí iniúchta ar an láthair a 
fhoilsiú amach anseo.

Cuireadh críoch le bearta bailithe sonraí 
náisiúnta mar gheall ar shocrúcháin mac léinn 
chun ionracas leanúnach na gclár oideachais le 
linn Covid-19 a chinntiú.

Taighde agus sonraí a bheith mar 
chlúlrá dár gcur chuige beartas. 
Agus leas á bhaint againn as an 
bhfianaise seo, beimid in ann 
léargas a fháil ar ár gcláraithe, rud a 
dhéanfaidh an obair níos éifeachtaí 
agus níos comhréirí.

Tugadh faoi anailís chun tacú leis na HEInna agus 
an FSS/an Roinn Sláinte i gcomthéacs phleanáil 
Covid-19.

4.  Cumarsáid níos éifeachtúla agus níos minice a dhéanamh lenár 
bpáirtithe leasmhara

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

Plean straitéiseach cumarsáide a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a 
dhíríonn ar ábhar agus ar modhanna 
éifeachtúla cumarsáide agus forbairtí 
suntasacha san fhéilire gnó curtha 
san áireamh a mbeidh gá acu le 
tacaíocht réamhghníomhach i.e. ár 
gcóras cláraithe ar line nua.

Rinneadh anailís ar thorthaí iniúchóireachta 
clú bhunlíne agus roineadh iad leis an mBord 
(úsáideadh an t-eolas don Phlean um Ghníomh 
Custaiméara).

Foilsíodh an Plean um Gníomh Custaiméara agus 
é curtha i gcrích.

Cuireadh críoch leis an bPlean Cumarsáide.

Plean um gníomhú custaiméara a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ina 
mbeidh:
 . cur síos ar nádúr agus cáilíocht na 

seirbhíse ar féidir le custaiméirí a 
bheith ag súil léi

 . soiléiriú ar ár ról agus na 
deiseanna go léir a úsáid a 
mhíníonn na nithe a dhéanaimid 
agus conas a dhéanaimid iad.

 . uasdátú ar ár suíomh idirlín le 
hábhar soiléir agus sothuigthe

 . imeachtaí éisteachta a reáchtáil.

Cuireadh cruth nua ar roinn cláraithe shuíomh 
idirlín BACÉ chun ullmhú le haghaidh sheoladh 
MyNMBI.

Cuireadh críoch le treoracha d’iarratasóirí agus 
do chláraithe mar chuid de chur i bhfeidh My 
NMBI.

I ndiaidh an phróisis athnuachana, thosaigh 
aiseolas ag teacht ó chláraithe agus iarratasóirí 
a léirigh go raibh deacrachtaí ag cuid acu leis an 
gcóras nua. Mar fhreagra air seo, rinne BACÉ an 
treoir athnuachana agus ábhar an tsuímh idirlín 
a uasdátú agus shoiléirigh sé iad. Mhéadaigh sé 
cumarsáid dhírithe trí thacaíocht d’iarratasóirí 
agus do chláraithe ar an r-phost le linn na 
bpróiseas éagsúil.

ar lean

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

I gcomhar lenár bpáirtithe leasmhara forbraíodh 
athruithe ar ár mbeartais agus ár gcaighdeáin.

Reáchtáladh imeachtaí éisteachachta chun 
aiseolas a bhailiú ó chláraithe a chuir críoch leis 
an bpróiseas athnuachana in 20201. Baineadh 
úsáid as an aiseolas chun feabhas a chur ar an 
gcóras.

5. Further developing our organisation

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí

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.

Cuireadh an Plean um Oiliúint agus Forbairt Foirne, 
2020 in oiriúint chun deimhin a dhéanamh de gur 
lean an fhoireann lena gcuid oiliúna agus forbartha 
le linn na paindéime agus na cianoibre. 

Ghlac 75% den fhoireann páirt i gcláir oiliúna agus 
forbartha i gcaitheamh na bliana.

Phléigh 85% den fhoireann le tionscnaimh folláinte 
BACÉ.

Tacóimid leis an mBord agus é ár 
struchtúr rialála á sholáthar aige.

Faoi réir ag dea-chleachtas rialaithe, tugadh faoi 
athbhreithniú seachtrach ar choistí. Pléifidh an 
Bord leis seo in 2021.

Tá iniúchtaí inmheánacha ag dul ar aghaidh.

Cuireadh Plean Oiliúna an Bhoird, 2020 i 
bhfeidhm.

Déanfar athbhreithniú ar ár 
n-eagraíocht chun go gcuirfear i 
gcrích ár sainchúram reachtúil ar 
bhonn éifeachtach agus éifeachtúil.

Forbraíodh Plean Fórsa Oibre 2020 agus cuireadh 
i bhfeidhm é.

Sainaithníodh, fógraíodh agus líonadh folúntais 
nua lena n-áirítear príomhróil ar an bhfoireann 
bainistíochta sinsearaí mar chuid dár bplean 
comharbais.

Leanfar leis an bhforbairt ar phlean 
trí bliana mar gheall an bhfórsa oibre.

Leanfar de bheith ag cloí leis an 
gCód Cleachtais i leith Comhlachtaí 
Stáit a rialú agus reachtaíocht eile 
náisiúnta agus AE lena n-áirítear 
Comhionannas san Earnáil Phoiblí 
agus Dualgas um Chearta Daonna.

Reáchtáladh toghcháin don Bhord.

Rinne an Bord ráiteas bliantúil BACÉ maidir le 
géilliúlacht leis an gCód a mheas. D’fhaomh 
an Bord athbhreithnithe ar a bhuanorduithe 
le géilliúlacht le hathruithe sa reachtaíocht a 
chinntiú. Rinne an Bord na gnáthaimh a bhí fós 
le réiteach faoi réir ag an gCód a dhréachtadh 
agus a fhaomhadh, lena n-áirítear gnáthaimh a 
bhaineann le comhairle ghairmiúil neamhspleách 
agus cúiseanna imní bhaill an Bhoird a 
thaifeadadh.

Slite eile a aithint chun úsáid am an 
Bhoird a chuíchóiriú.

Cuireadh cianchruinnithe agus bonneagar TF 
i bhfeidhm.

Cuireadh tus le roghanna bainistithe bogearraí  
do pháipéir an Bhoird.
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Plean Gnó 2020
I bPlean Gnó 2020 dár gcuid, aitníodh na tionscadail straitéiseacha áirithe seo  
a leanas a chuirfidh ar ár gcumas ár ráiteas straitéise a chur i gcrích:

1 Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011

In 2020, leanaimid de bheith ag comhlíonadh ár sainchúram reachtúil faoi 
Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011.

2 Cuireadh Córas Cláraithe nua i bhfeidhm chun leanúint leis na 
feabhsuithe maidir le luach ar airgeadh agus chun éifeachtúlachtaí  
a phróiseáil. 

Chuaigh an modúl Cláraithe nua i bheidhm i Meán Fómhair 2020. Anuas 
ar thairseach iarratasóirí, cláraithe agus institiúidí ardoideachais (HEInna), 
cuireann an córas nua cumas tuariscithe feabhsaithe ar fáil.

Cuireadh tús leis na riachtanais bhailithe don mhodúl Oideachais agus tá ag 
éirí go breá leo.

3 Comhairliúchán poiblí i dtaca le Scéim Bainistithe um Chumas 
Profisiúnta a Choimeád

Cuireadh siar an comhairliúchán poiblí i gcomhthéacs Covid-19 agus an 
bhrú a bhí ar oibrithe ar an line thosaigh.

4 Ár gCód um Iompar Gairmiúil agus Eitic a uasdátú

I gcomhthéacs na reachtaíochta nua agus na samlacha agus suíomhanna 
cúraim sláinte, rinne BACÉ athbhreithniú ar ár gCód um Iompar Gairmiúil 
agus Eitic d’Altraí Cláraithe agus Cnáimhseacha Cláraithe. Faomhadh an Cód 
uasdátaithe in 2020.

5 Ag leanúint de bheith ag plé le gnéithe BACÉ de chuid ‘Beartas um 
Fhorbairt Ardchleachtais Iarchéime Altranais agus Cnáimhseachais’ 
agus é a chur chun feidhme.

Réimse fócais dúinn in 2020 ab ea na gnéithe creidiúnaithe agus anótála an 
bheartais agus tá BACÉ ag súil le breis forbartha a dhéanamh ar ár gcuid 
smaointeoireachta leis an Roinn Sláinte in 2021.

6 Uirlis bainistithe cásanna OCC a roghnú, a leagan amach agus a chur 
i gcrich

Beidh géarghá le bogearraí nua córais bhainistithe cásanna mar thaca 
le gníomhaíochtaí OCC chun leanúint le feabhsuithe ar luach ar airgead, 
éifeachtúlachtaí a phróiseáil agus cumas tuairiscithe. 

Tá sainmhíniú tugtha ar na riachtanais agus táthar ag súil go gcuirfear 
amhlaidh i bheidhm in 2021.

Déanfaidh an córas bainistithe cásanna gearáin agus fiosruithe a rianú, 
uathoibreoidh sé foláirimh agus beidh mar thaisclann don ábhar uile 
a bhaineann le gearáin agus le gníomhaíocht an Choiste um Réamh-
Imeachtaí (CRI) agus OCC. Laghdóidh sé ar bhonn suntasach ar sceidealú, 
comhdú agus rianú láimhe, agus méadóidh sé ár gcumas tuairiscithe.

7 An Bille um Ghairmeacha Rialaithe (Cúram Sláinte agus Sóisialta) 
Leasú 2020/an tAcht um Ghairmeacha Rialaithe (Cúram Sláinte agus 
Sóisialta) Leasú 2020

Agus é ag súil leis an Acht nua, rinne BACÉ réamhphleanáil sa chéad 9 mí 
den bhliain. Thosaigh an reachtaíocht nua sa cheathrú ráithe agus cuireadh 
críoch leis an bplean feidhme. D’imir seo tionchar go príomha ar an réimse 
OCC agus imreoidh sé i gcónaí. Tosóidh gníomhaíochtaí chun é a chur i 
bhfeidhm in 2021.

8 Acmhainn a mhéadú in OCC chun dlús a chur le hamlínte fiosruithe

In 2020 thugamar faoi deara gur cuireadh stop ar dtús lenár gníomhaíocht 
CRI agus OCC agus an chéad ordú dianghlasála i bhfeidhm. Ansin cuireadh 
í ar line agus pléadh le roinnt de na fiosruithe le cur chuige hibrideach (fíorúil 
agus aghaidh le haghaidh) nuair a ceadaíodh na srianta é sin.

Rinne BACÉ athbhreithniú ar ár bpróisis bainistithe gearán chun deiseanna 
chun feabhais a aithint ó thaobh éifeachtúlachta agus éifeachtachta de. 
D’fhiosraigh BACÉ freisin taithí na bpáirtithe sna gearáin (gearánaithe, 
cláraithe agus finnéithe). 

Na leasuithe ar an Acht um Ghairmeacha Rialaithe (Cúram Sláinte agus 
Sóisialta) Leasú 2020, a gcuirfear tús leo i lár 2021, cuirfidh siad breis 
roghanna ar fáil do BACÉ maidir le bheith ag plé le gearáin agus táthar  
ag súil go mbeidh amlíne níos tapúla ann chun fiosrúchán a dhéanamh  
dá dtoradh.

9 Pleanáil comharbais don Bhord agus ag leibhéal na foirne 
bainistíochta sinsearaí

In 2020, rinne BACÉ plean comharbais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
do roinnt príomphost ceannaireachta laistigh den Bhord agus an fhoireann 
bainistíochta sinsearaí.

Maidir leis an mBord féin, rinneadh cúpla athrú in 2020. Tháinig deireadh 
le téarmaí oifige aon bhall déag in 2020, agus athnuaíodh trí cinn de 
na téarmaí sin tar éis athcheapacháin/atofa, Anuas air sin, rinne na 
gairmeacha beirt bhall a thoghadh ar an mBord den chéad uair riamh, 
ceapadh triúr ball tríd an bpróiseas PAS do chomhlachtaí Stáit agus 
ainmíodh triúr ball le bheith ceaptha, beirt ón FSS agus duine mar ionadaí 
na Stiúrthóirí Altranais/Cnáimhseachais..



03 
Oifig an  
Phríomhfheidh- 
meannaigh, Seirbhísí 
Corparáideacha 
agus Airgeadas
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Acmhainní Daonna
Tá leibhéal ceadaithe soláthair foirne de 55. ag BACÉ Le linn 2020, bhí gá ag ár 
Roinn Cláraithe le tacaíocht riaracháin bhreise ó ghníomhaireachtaí chun dul i ngleic 
le hathbhunuithe Cláraithe agus iarratais a bhain le Covid-19, agus i gcaitheam na 
mbuaicthréimhsí seo, mhéadaigh an líon seo go dtí 60.

Tharla feachtas leanúnach earcaíochta ó thus 2020, agus líonadh 12 ról ar fad:
 . Clarú, Oifigeach Cásanna 
 . Oifigeach Cléireachais, Airgeadas 
 . Grád Cléireachais IV, Oiriúnacht chun Cleachtaidh 
 . Oifigeach Cumarsáide agus Rialachais 
 . Riarthóir Oideachais, Beartas agus Caighdeáin Bainisteoir Dearbhaithe 

Cháilíochta agus Géilliúlachta 
 . Bainisteoir Airgeadais 
 . Oiriúnacht chun Cleachtaidh 
 . Stiúrthóir Cláraithe agus Digitithe 
 . Ceann na nOibríochtaí

Thit athrú foirne ó 28.57% in 2019 go dtí 17.77% in 2020.

I gcaitheam 2020 rinneadh Plean Forbartha agus Oiliúna na Foirne a athbhreithniú 
agus a leasú chun dul i ngleic le tionchar na paindéime. In 2020, tharla an oiliúint ar 
line uile eagraíochta seo a leanas:

 . Feidhmchláir MS Office Suite - Microsoft Excel, Word, agus Outlook – gach leibhéal 
 . Oiliúint Éagsúlachta agus Ionchuimsithe 
 . Oiliúint Feasachta RGCS 
 . Oiliúint Feasachta Slándáil TF

Eagraíodh tuilleadh sainoiliúna:
 . FOI do Chinnteoirí 
 . Oiriúnú Dhinimicí 365 CRM 
 . Riachtanais Soláthair 
 . Crios Bán agus Glas in Lean Sigma Healthcare 
 . Oiliúint Idirmheánach Pinsean

Cuireadh tús le Cúrsa Tríú Leibhéal nua i bpróiseas maidir le hIarratais ar Mhaoiniú 
do bhaill foirne. Rinne ochtar ball foirne iarratas ar thacaíocht airgeadais, rud a fuair 
siad, sna réimsí seo a leanas:

 . Teastas in Anailisíocht Sonraí 
 . Ard-Dioplóma i nDlí Míochaine 
 . Dioplóma Gairmiúil i Rialáil 
 . Bainistíocht Saoráidí
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Mar chuid de chlár oibre digitithe BACÉ – chuaigh an córas Softworks Online Time 
and Attendance i bhfeidhm. Cuireadh oiliúint ar na baill foirne go léir roimh an data 
feidhmithe, agus bhí an córas ag feidhmí go hiomlán sna ranna ar fad ó mhí an 
Mhárta 2020. 

Ó thosach phaindéim Covid-19, chuir BACÉ prótacail sláinte agus sábháilteachta uile 
Covid-19 i bhfeidh, agus rinneadh uasdátú orthu seo i gcaitheamh na bliana faoi réir 
ag treoirlínte an Rialtais. Ceapadh oifigeach agus foireann Covid-19, agus d’oibrigh 
Roinn na nAcmhainní Daonna line ghutháin 24/7 don fhoireann go léir. Feistíodh 
stáisiúin díghlaraithe, scáileáin chostanta agus fearas monatóireachta teochta. 
Cuireadh tús le beartas ‘Ag obair ag baile’.

I gcaitheamh 2020, bhí cumarsáid leanúnach r-phoist agus seisiúin eolais ón POF 
leis an bhfoireann go léir maidir le prótacail Covid-19, ag obair ab baile agus 
socruithe ar an láthair. Leagadh béim láidir ar fholláine na foirne aon uair  
a rinneadh cumarsáid leo. Cuireadh roinnt tionscnamh folláine i bhfeidhm:

 . Teacht Aniar a Chothú/Folláine a Chur chun Cinn 
le linn agus i ndiaidh na Paindéime 

 . Tionscnaim Folláine Am Lóin 
 . Seirbhís feabhsaithe CCF don fhoireann agus  

dá muintir 
 . Cúrsa Tosaigh Aireachais – cúrsa ar line am lóin 

don fhoireann ar fad

Chomh maith leis sin i rith na bliana tharla Oiliúint 
chaighdeánach Sláinte agus Sábháilteachta eadhon 
oiliúint do Mhaoir Tine.

Cumarsáid
Le linn 2020, leag an Roinn Cumarsáide béim ar leith orthu seo: Covid-19, seolad 
ár gcóras cláraithe ar líne nua, MyNMBI © agus plé le páirtithe leasmhara i dtaobh 
athnuachan chláraithe bhliantúil na bliana 2021. 

Chuir an Roinn Cumarsáide bearta éagsúla i bhfeidhm chun cumarsáid rialta 
agus thráthúil a sholáthar dár gcláraithe, na meáin chumarsáide agus na 
príomhpháirtithe leasmhara. Uirthi seo bhí uasdátuithe rialta, scéalta nuachta, 
preasráitis agus ríomhirisí. 

An modh cumarsáide is mó dá bhfuil ag BACÉ chun teagmhaíl a dhéanamh lenar 
gcláraithe, na páirithe leasmhara agus an pobal is ea an suíomh idirlín agus an 
ríomhiris. Cruthaíodh trí chuid nua ar an suíomh idirlín chun tacú le gníomhaíocht 
bhreise: Covid-19, seoladh MyNMBI agus Bliain Idirnáisiúnta an Altra agus na 
Cnáimsí. Is féidir teacht ar achoimre ar ghníomhaíocht 2020 a fháil thíos. 

Chun tacú le Bliain Idirnáisiúnta na Altra agus na Cnáimhsí, cuireadh tús le 
tionscnamh ríomhirise nua chun ‘Solas a Chaitheamh’ ar obair ár gcláraithe ar 
an line thosaigh.  Thapaigh an t-alt míosúil spotsolais seo an deis d’altraí agus 
cnáimhseacha a gcuid taithí a roinnt lena chéile.

Rinneadh obair nach beag ar shuíomh idirlín BACÉ a fhorbairt, idir ábhar agus 
cháipéisí. Agus úsáid bainte as Béarla soiléir, agus an guth curtha san áireamh, 
cuireadh an t-ábhar in oiriúint do léitheoirí éagsúla agus baineadh leas as físeáin 
chun an cur chuige a athnuachan.

Tá BACÉ dírithe i gcónaí 
ar bheith ag cur lenár 
ndea-theist mar rialtóir 
nua-aimseartha agus 
gairmiúil.
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Tacaigh an Roinn Cumarsáide le modúl cláraithe MyNMBI i mí Mheán Fómhair agus 
plé déanta acu le páirtithe leasmhara mar aon le brandáil agus cúnamh a chur ar 
fáil d’fhoireann MyNMBI chun lógó nua a chruthú chomh maith le hábhar tacaícohta 
lena n-áirítear treoracha d’úsáideoirí, físeán agus ábhar don suíomh idirlín. Tharla 
an próiseas chun cláruithe a athnuachan ina dhiaidh sin. Toisc go ndearadh 
na hathnuachaintí bliantúla go hiomlán trí MyNMBI, bhí gá le plé nach beag a 
dhéanamh le páirithe leasmhara chun altraí agus cnáimhseacha cláraithe a chur ar 
an eolas chun go mbeidís cothrom le data maidir leis an bpróiseas athnuachana. 

Tá BACÉ dírithe i gcónaí ar bheith ag cur lenár ndea-theist mar rialtóir nua-
aimseartha agus gairmiúil. Tar éis taighde neamhspleách a bheith déanta in 2019 
chun léargas na bpáirtithe leasmhara a fháil mar gheall ar an meon a bhí ann i leith 
BACÉ mar egaraíocht, forbraíodh agus foilsíodh Plean um Ghníomhú Custaiméara 
agus Cairt do Chustaiméirí.

Anuas air seo, chuaigh an Roinn Cumarsáide i ngleic leis an ngníomhaíocht 
leanúnach seo a leanas agus thacaigh siad leis:: 

 . Torthaí uile maidir le caidrimh leis na meáin chumarsáide agus gnóthaí poiblí 
 . Próisis chomhairliúcháin BACÉ – Rialacha (Leasú) na nAltraí agus na 

gCnáimhseach, 2020, Rialacha (Fochoiste Oiriúnachta chun Cleachtaidh) 
na nAltraí agus na gCnáimhseach agus leasuithe ar Chaighdeáin agus 
Riachtanais na nAltraí agus na gCnáimhseach (2016) 

 . Gníomhaíocht chumarsáide de chuid na hoiriúnachta chun cleachtaidh arna 
bogadh isteach san eagraíocht 

 . Brandáil agus dearadh ábhair nua d’aonach na ngairmeacha de chuid The 
Irish Times 

 . Foisliú cháipéisí uile BACÉ

Lena chois sin, tá an Roinn Cumarsáide freagrach as déileáil le Ceisteanna 
Parlaiminteacha (CPanna) agus Uiríll Aireachta arna n-atreorú ag an Roinn Sláinte. 
Le linn 2020, fuair BACÉ 8 CP agus 29 Uiríoll Aireachta.

BACÉ Ar Líne
Tá an Roinn Cumarsáide freagrach as suíomh idirlín BACÉ a bhainistiú. Tugann thart 
ar 500,000 úsáideoir cuairt ar an suíomh gach bliain agus féachtar ar isteach is 
amach le cúig mhilliún leathanach. 

Tugtar achoimre ar ghníomhaíocht shuíomh idirlín BACÉ thíos.
 . Bhí an leibhéal ab airde gníomhaíocht le sonrú i mí na Nollag agus i mí Eanáir. 
 . Ar na rannóga ba mhó ar tugadh cuairt orthu le linn 2020 bhí Clarú, Seiceáil 

an Clár agus Mo Chuntas. 
 . Bhí níos mó ná leath de na húsáideoirí lonnaithe in Éirinn in 2020. 
 . Tháinig an India in áit na Ríochta Aontaithe mar an dara suíomh ba mhó 

úsáideoirí in 2020. 
 . Ó thaobh aoise de, ba iad siúd a bhí idir 25 agus 34 an sciar ba mhó de na 

húsáideoirí (30%) 
 . Tháinig méadú de 8% ar líon an bhfear ar thug cuairt ar an suíomh i 

gcomparáid le 2019.
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Céatadán na n-amas de réir na rann éagsúil ar an suíomh 2020

Lucht féachana de réir suímh

Rialachas 
Tháinig athrú as cuimse ar an tslí inar thug Bord agus coistí de chuid BACÉ faoina 
gcuid gnó de dheasca phaindéim Covid-19. Ó mhí an Mhárta 2020, thosaigh BACÉ 
ag reáchtáil cruinnithe fíorúla. Don chuid eile de 2020, ach amháin i gcás cruinniú 
amháin i mí Iúil nuair a d’éirigh leis an mBord teacht le chéile ar bhonn pearsanta de 
bharr mhaolú ar shrianta Covid-19, reáchtáladh cruinnithe ar bhonn cianda. Cé go 
raibh dúshláin ag baint leis seo ar dtús, thug seo solúbthacht bhreise do bhaill agus 
bhí ardleibhéal tinnrimh leanúnach le linn na bliana agus na Boird agus na coistí ag 
teacht le chéile ar bhonn leanúnach agus rialta. Mhéadaigh an Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca líon a chruinnithe le linn laethanta luatha ghéarchéim Covid-19 chun 
sainchlár riosca Covid-19 de chuid BACÉ a athbhreithniú agus a uasdátú. Cuireadh 
uasdátuithe ar fáil don Bhord tar éis na gcruinnithe seo.
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Le cinntiú gur reáchtáladh cruinnithe faoi réir ag gnáthaimh an Bhoird, d’fhaomh 
an Bord athruithe ar a bhuanorduithe, rud a d’fhág go raibh sé fós in ann plé le 
gach mír ar bhonn cianda, lena n-áirítear míreanna a bhain le hoiriúnacht chun 
cleachtaidh. Anuas air sin, achtaíodh acht nua – An tAcht um an Dlí Sibhialta agus 
an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 – acht a thug bunús reachtúil do 
BACÉ cruinnithe Boird agus cruinnithe a bhaineann le hoiriúnacht chun cleachtaidh 
a reáchtáil ar bhonn cianda. Ina theannta sin, d’fhaomh an Bord athruithe ar a 
bhuanorduithe agus ar théarmaí tagartha na gcoistí a shainíonn go bhféadfaí 
miontuairiscí na gcruinnithe a shíniú go leicrtreonach.

Fostaíodh comhlacht oiliúna ag deireadh 2019 chun oiliúint rialachais leanúnach 
a chur ar fáil do bhaill an Bhoird. Leanadh ar bhonn cianda leis an oiliúint i 
gcaitheamh 2020 agus ghlac an fhoireann bainistíochta shinsearach páirt i gcuid 
de na seisiúin shainiúla chomh maith. 

Faoi réir ag Cód Cleachais um Chomhlachtaí Stáit a Rialú, tugadh faoi mheasúnú 
seachtrach ar éifeachtacht an Bhoird ag deireadh 2019. Dáileadh torthaí an 
mheasúnaithe seo ar an mBord agus forbraíodh plean gníomhaíochta. Cuireadh 
tús le hathbhreithniú seachtrach ar na coistí go léir i dtreo dheireadh 2020. Cuirfear 
tuarisic ar an athbhreithniú seo faoi bhráid an Bhoird sa dara ráite de 2021.

Cosaint sonraí agus Saoráil Faisnéise
Leanadh le tionscadail chosanta sonraí le linn 2020. Thosaigh na seaimpíní sonraí 
cosanta dár gcuid leis an oiliúint sa chuid dheireanach den bhliain. Bhain an oiliúint 
le cearta ar rochtain ábhair, tuairisciú ar shárú ar shonraí, agus feasacht slándála. 
Chuir Castlebridge an oiliúint seo ar fáil ar líne. Reáchtáladh seisiún ar leith mar 
gheall ar úsáid a bhaint as Privacyengine, bogearraí nua a ceannaíodh. 

Réachtáladh oiliúint i bhfeasacht chosanta sonraí don fhoireann ar fad i mí Eanáir 
agus arís ag deireadh mhí an Mheithimh. Ba i gcomhar le ICS Skills a reáchtáladh 
an oiliúint ar líne mí an Mheithimh.

Ceannaíodh Privacyengine i mbliana chun cur lenár géilliúlacht ó thaobh cosanta 
sonraí de agus cuirfear i bhfeidhm é i gcaitheamh 2021. Mar chuid de chóras 
Privacyengine, tá bainistíocht riosca príobháideachais, freagairt agus rianú eachtraí, 
agus measúnuithe ar thionchar cosanta sonraí de bhua roghachlár ar líne. Bainfear 
úsáid as chomh maith chun oiliúnacht feasachta ar líne a chur ar fáil don fhoireann 
go léir. 

Chruthaigh Breatimeacht roinnt ceisteanna. Síníodh agus comhaontaíodh comhaontú 
roinnte sonraí agus Clásal Conartha Caighdeánach (CCC) leis an gComhairle 
Altranais agus Cnáimhseachais (NMC) sa Ríocht Aontaithe ag deireadh 2020. 

Tharla 14 shárú ar shonraí in 2020, laghdú de shé cinn i gcomparáid le 2019. Sáruithe 
ísealriosca a bhí i gceist le trí cinn déag acu seo agus sarú meánriosca an ceann eile.

Rinneadh iomlán de 14 iarratas Saorála Faisnéise. Seacht gcinn de na hiarratais 
seo ar mhaithe le sonraí pearsanta agus seacht gcinn eile ar mhaithe le sonraí 
neamhphearsanta. As na 14 iarratas, tháinig ceithre cinn ó iriseoirí, dhá cheann ó 
ghrúpaí gnó agus ocht gcinn ó dhaoine a raibh caidreamh acu le BACÉ le linn na 
bliana.



Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann  Tuarascáil Bhliantúil 2020

34

Saoráidí
I mí an Mhárta, le teacht phaindéim Covid-19, sainíodh BACÉ mar sheirbhís 
riachtanach, rud a d’éiligh go leanfadh BACÉ ar aghaidh lena chuid feidhmeanna 
agus freagrachtaí. Le tacaíocht na Roinne TF bunaíodh córas slán chun obair ag 
baile a éascú. Ceannaíodh ríomhairí glúine agus trealamh coimhdeach eile agus 
laistigh de thréimhse ghairid ama éascaíodh go bhféadfadh níos mó ná 50 ball 
foirne oibriú ag baile. 

Dhún BACÉ ár n-oifigí don phobal de dheasca phaindéim Covid-19. Toisc go raibh 
cuid d’oibríochtaí na heagraíochta bunaithe ar pháipéar den chuid ba mhó, go 
háirithe an Roinn Cláraithe, d’fhág seo go raibh sé de dhualgas ar chuid den 
fhoireann teacht isteach go fisiciúil go dtí ár n-oifigí. Chun na hoibríochtaí seo 
a éascú, agus chun sláinte agus sábháilteacht na mball foirne seo a chosaint, 
roinneadh na foirne i ngrúpaí níos lú agus iad lonnaithe in oifigí ar leith ar urláir 
éagsúla. Rinneadh sacadh sóisialta i gcás na stáisiún oibre iad arna scaradh ag 
roinnteoirí scáileáin. Feabhsaíodh seirbhísí glantacháin agus díghlaraithe ar fud an 
fhoirgnimh agus cuireadh dianphrótacail i bhfeidhm maidir le teacht isteach san 
fhoirgneamh agus gluaiseacht laistigh de. Thacaigh foireann na saoráidí le roinnt 
fiosruithe freisin a bhain le hOiriúnacht chun Cleachtaidh mar aon le cruinnithe le 
linn na bliana. 

Airgeadas 
Chuaigh Roinn an Airgeadais in oiriúint don chianobair go tapaidh in 2020. 
Rinneadh faireachán ar thuairisciú acmhainní airgeadais an Bhoird ach próisis i 
dtaca le cistiú, cuntais bhainistithe mhíosúla agus tuar leanúnach a bheith curtha 
ar bun. Cuireadh tuairiscí ar fáil don fhoireann bainistíochta shinsearach; an Coiste 
Iniúchóireachta agus Riosca; an Coiste Gnó, Straitéise agus Airgeadais; agus an 
Bord, rud a chinntigh go raibh an fhoireann bainistíochta agus an Bord féin go 
hiomlán ar an eolas. 

Lean Roinn an Airgeadais de bheith ag bainistiú acmhainní airgeadais na Comhairle 

faoi réir ag na riachtanais reachtúla agus rialachais uile agus an cleachtas is fear á 
chur i bhfeidhm maidir le rialú a ghnóthaí airgeadais. Cuireadh i bhfeidhm ar bhonn 
tráthúil agus éifeachtúil na hathruithe riachtanacha go léir ó chiorcláin na hearnála 
poiblí agus ón reachtaíocht i dtaca le párolla, costais agus idirbhearta airgeadais. 

Nóta Airgeadais BACÉ
Déanfar iniúchadh ar chuntais BACÉ níos déanaí in 2021. Réamhnóta Airgeadais atá 
i gceist leis seo.

Chruthaigh BACÉ ioncam iomlán de €10.2m in 2020. Fuarthas an t-ioncam seo 
(neamhiniúchta) ón Táille Choinneála Bhliantúil (€7.5m), táillí cláraithe (€2.5m) agus 
táillí/ioncam eile €0.2m.

Gearradh táille bhliantúil de €100m ar na cláraithe go léir d’fhonn an n-ainmneacha 
a choinneáil ar an gClár. In 2020, dhíol tuairim is 75,000 altra agus cnáimhseach an 
táille.
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Is ó iarratais ar an gclár a thagann an chuid is mó de na táillí cláraithe de €2.1m 
agus tháinig €1.8m de seo ó iarratais iasachta, €0.3m ó athbhunuithe ar an gclár 
ó chláraithe ar baineadh iad cheana ón gclár agus €0.1m ó sheirbhísí eile arna 
soláthar ag BACÉ do chlaraithe.

Bhain príomhréimsí an chaiteachais le feidhmeanna reachtúla mar a leagtar amach 
iad in Acht na nAtlraí agus na gCnáimhseach, 2011, lena n-áirítear bainsitú gearán, 
an Clár a choinneáil agus faomhadh agus athbhreitniú ar chláir oideachais agus 
oiliúna.

Bhain caiteachas eile le tuarastail foirne, táillí gairmiúla, costais iostais, TFC agus 
tacaíocht theicniúil ábhartha.

In 2020, ba ann do chostais bhreise i dtaca le glantachán, soláthair agus trealamh 
de dheasca Covic-19. Rinneadh coigiltí fritháirimh ó thaobh taistil agus cothabhála 
de bharr gur aistríodh go dtí cruinnithe fíorúla. 

Leantar leis an mbainistiú ar chonarthaí tríú páirtithe chun luach ar airgead a 
chinntiú agus chun spriocanna maidir le soláthar seirbhíse a bhaint amach. 

In 2020 ba é €9.8m an caiteachas iomlán (neamhiniúchta) rud a d’fhág barrachas 
de €0.4m don bhliain.

€0.9m a bhí i gceist le caiteachas caipitiúin 2020, faoi réir ag ár bplean gnó. 
Caitheadh é seo go príomha ar fhorbairt MyNMBI© agus an modúl cláraithe beo 
anois agus modúil um Chlárú, Oideachas agus tacaíocht ó thaobh Scéimeanna 
Cumas Gairmiúil de le teacht. 

Cuireadh dlús leis an gcaiteachas ar threalamh chun obair ag baile a éascú de 
dheasca Covid-19.

Is féidir leis an mBord a dhearbhú gur cloíodh leis na gnáthaimh chuí uile maidir le 
tuairisciú airgeadais, iniúchóireacht inmheánach, agus diúscairtí sócmhainní go léir. 
Rinneadh uasdátú le linn 2020 ar bheartais airgeadais sna réimsí baincéireachta, 
sóchmainní seasta, rialaithe bhuiséid, agus úsáid cártaí creidmheasa. 

Anuas air sin, is féidir leis an mBord a dhearbhú gur chloígh sé leis an gCód um 
Chaiteachas Poiblí agus riachtanais bheartais taistil de chuid an Rialtais. 

Chuimsigh an Bord Ráiteas ar an gCóras um Rialú Inmheánach san fhormáid a 
leagadh amach sa Chód um Chleachtas Rialaithe na gComhlachtaí Stáit, 2016, sna 
Ráitis Airgeadais neamhiniúchta do 2020.

D’fhaomh an Bord na dréacht-Ráitis Airgeadais neamhiniúchta agus chomhaontaigh 
sé gur thug siad léargas fíor agus cothrom ar dhul chun cinn agus seasamh an 
Bhoird ag deireadh na bliana ó thaobh airgeadais de. Cuireadh Ráitis Airgeadais 
neamhiniúchta 2020 faoi bhráid Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OARC) 
faoi réir ag Alt 34 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 agus Chód 2016. 

Laistigh de thrí mhí tar éis don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an teastas iniúchta 
a eisiúint, foilseofar na Ráitis Arigeadais sa mhodh forordaithe ar shuíomh idirlín 
Bhord Altranais agus Chnáimhseachais na hÉireann agus cuirfear iad faoi bhráid 
Thithe uile an Oireachtais.

Soláthar
Cuireann an fhoireann soláthair tacaíocht ar fáil d’úsáideoirí gnó san eagraíocht  
i dtaca lena riachtanais soláthair.

In 2020 cuireadh críoch le roinnt soláthar i ngach roinn den eagraíocht lena 
n-áirítear iad seo leanas:

 . Soláthar ríomhairí glúine agus trealaimh choimhdigh mar thaca le hobair  
ag baile 

 . Seirbhísí arna mbainistiú ag TFC 
 . Seirbhísí óstála gréasáin 
 . Tacaíocht seirbhísí airgeadais 
 . Plécháipéis na bpáirtithe leasmhara maidir le cumas gairmiúil a choinneáil 
 . Seirbhísí clódóireachta 
 . Seirbhísí éascaithe cruinnithe as an láthair 
 . Anailís ar reachtaíocht agus bearna caighdeán 
 . Seirbhísí tástála measúnaithe agus óstála 
 . Seirbhísí bainistithe tionscadal 
 . Athbhreithniú ar na coistí 
 . Seirbhísí vótála toghchánaíochta ar líne an Bhoird

In 2020, faomhadh Beartas agus Plean Soláthair nua do 2021. Leagtar amach sa 
bheartas seo srianta ceannaigh agus gníomhaíochtaí soláthair do 2021. An cuspóir 
ag an bplean cinntiú go gcloífear le rialacha soláthair agus go bhfaigheann BACÉ 
luach ar airgead nuair a cheannófar earraí agus seirbhísí.

Ar na réimsí soláthair atá beartaithe in 2021 tá:
 . Bainistiú cásanna maidir le hOiriúnacht chun Cleachtaidh 
 . Tionscadal um Rialú Sonraí 
 . Réitigh chlódóireachta 
 . Suiteáil néal DR 
 . Measúnú arna leanúint ó athbhreithniú iniúchta inmheánaigh TF 
 . Athchóirithe foirgneamh 
 . Rialáil na bpáirtithe leasmhara 
 . Réiteach inlín 
 . Cóipeagarthóirí (lena n-áirítear stíl Tí nua) 
 . Seirbhísí tacaíochta an tsuímh idirlín

Bainistiú riosca
Tá beartas cuimsitheach bainistithe riosca ag BACÉ mar aon le creatlach a 
aithníonn rioscaí, dóchúlacht go dtiocfaidh riosca ar an bhfód, an tionchar a bheadh 
ag riosca mar é agus na srianta nó na gníomthartha maolaitheacha a theastódh. 

Is é an Bord atá freagrach go príomha as bainsitú riosca in BACÉ agus faomhann 
sé beartas bainistithe riosca de chuid BACÉ, inghlacthacht riosca agus plean 
téarnaimh leanúnachais/tubaiste.
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Tar éis athbhreithniú ar bhainistiú riosca in BACÉ a rinneadh in 2019, tá bainistiú 
riosca á chomhtháthú ar fud na heagraíochta agus cuireadh clár riosca nua i 
bhfeidhm in 2020.

Tá BACÉ tar éis an leibhéal riosca a mheas a bhfuil sé sásta glacadh leis d’fhonn  
a chuid dualgas agus feidhmeanna a chur i bhfeidhm agus tá uasdátú déanta aige  
ar a ráiteas inghlacthachta riosca arna fhaomhadh ag an mBord. 

D’fhaomh an Bord na pleananna téarnaimh leanúnachais ghnó agus tubaiste TF  
in 2020.

Chruthaigh Covid-19 rioscaí nua don eagraíocht agus é mar thástáil do chumas na 
heagraíochta oibríochtaí a choimeád sa siúl. Bainistíodh na rioscaí agus na dúshláin 
seo ach clár riosca Covid-19 ar leith a bhunú. 

In 2020, reáchtáladh cruinnithe rialta, gach coícís i dtoscach, de chuid an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár riosca, 
rud a d’fhág gur chuathas i ngleic le rioscaí go tráthúil agus gur cuireadh 
gníomhaíochtaí i bhfeidhm chun nochtadh a laghdú. 

Bunaíodh cláir riosca stiúrthóireachta a chomtháthaíonn bainistiú riosca ar fud na 
heagraíochta.

Tá an riosca mar chuid den phróiseas pleanála gnó in BACÉ. Tá feabhsuithe breise 
beartaithe in 2021 le cinntiú go bhfanfaidh bainistiú riosca mar chuid lárnach de na 
hoibríochtaí in BACÉ 

TF
I gcaitheamh 2020, leagadh an-bhéim ar shlándáil TF agus, mar bheart 
réamhghníomhach, rinne BACÉ caidreamh le Deloitte chun dul i mbun tástáil 
chumisitheach ar aon laigí sa ghréasán agus sna timpeallachtaí córas, lena 
n-áirítear an tairseach chláraithe nua.

D’fhorbair Deloitte oiliúint feasachta cibearshlándála agus cuireadh í seo ar fáil 
don fhoireann go léir mar aon leis an tsainoiliúint a cuireadh ar Bhord BACÉ. Rinne 
an Bord roinnt príomhbheartas a uasdátú agus a fhaomhadh lena n-áirítear úsáid 
inghlactha sócmhainní leictreonacha, an plean téarnaimh tubaiste agus beartas 
nua ar bainistiú eachtraí cibearshlándála. 

Chun dul i ngleic le Covid-19, ar feadh tréimhse ghearr chuir an Roinn TF ar chumas 
níos mó ná 50 ball foirne tabhairt faoin gcianobair. A bhuí le cumas Microsoft Office 
365 d’éirigh linn Microsoft Teams a úsáid mar ardán comhoibrithe físchomdhála 
de chuid BACÉ. D’fhág seo go raibh BACÉ in ann cianchruinnithe a reáchtáil, lena 
n-áirítear cruinnithe Boird/Coiste agus éisteachtaí Oiriúnachta chun Cleachtaidha 
bhainistiú. Bhíothas in ann freisin iniúchadh suímh a dhéanamh ar bhonn go hiomlán 
cianda ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliatha (DCU) i mí na Nollag 2020. 

Thug an Roinn TF cúnamh teicniúil TF do roinnt mórthionscadal agus 
mórthionscnamh, lena n-áirítear Tionscadal Nightingale agus toghchán an Bhoird.

04 
Clárú  
agus Digitiú
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Príomhchuspóirí cláraithe (Plean Gnó 2020)
Is iad príomchuspóirí cláraithe 2020, a ndéantar cur síos orthu i bPlean Gnó 2020  
de chuid BACÉ, mar seo a leanas:

1. Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011
 . Clár na n-altraí agus na gcnáimhseach a choinneáil. 
 . Cáilíochtaí a aithint, eolas staidrimh a sholáthar mar gheall ar iarratasóirí  

ar mhaithe le cáilíochtaí a aithint agus le próisis chláraithe

2. Córas cláraithe ar líne nua dár cuid a chur chun feidhme (MyNMBI/Nightingale)
 . Modúl cláraithe a chur i bhfeidhm agus a chobhsú sa tríú ráithe de 2020  
 . Cur chuige sonraí/tuairiscithe

MyNMBI
Ar an 28 Meán Fómhair 2020, sheol BACÉ an córas cláraithe nua, MyNMBI. 

Tairseach phoiblí is ea MyNMBI agus ó thaobh fheidhmiúlacht iomlán na tairsí de, 
cuimsítear inti Microsoft Dynamics CRM sa chúl, Sitefinity (táirseach phoiblí) agus an 
uirlis tuairiscithe Power BI.

Is féidir le cláraithe agus iarratasóirí logáil isteach ar an tairseach MyNMBI chun 
teacht ar na seirbhísí cláraithe go léir. Sa roinn ‘Mo Cháipéisí’ de chuid MyNMBI 
sábháiltear na cáipéisí cláraithe ábhartha uile ar an tairseach agus is féidir le 
húsáideoirí teacht orthu ag tráth ar bith. Lena chois sin, is féidir le húsáideoirí stádas 
beo a n-iarratas a fheiceáil. 

Seasann MyNMBI don chéim teicneolaíochta is suntasaí le 20 bliain anuas, agus 
an eagraíocht ag athrú ó bheith ag brath ar próisis bunaithe ar pháipéar agus í ag 
bogadh go dtí córas lándigithe.

Seirbhísí Digiteacha do Chláraithe agus Iarratasóirí

Mic léinn 
oilte in Éirinn

Rannóga 
nua a chur 

leis an gclárú

Seirbhísí 
eile do 

chláraithe
Céimithe 

oilte in Éirinn

Clárú altraí/
cnáimhseach 

ón iasacht

Athnuachan 
bhliantúil

Clárú agus Digitiú
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Ó seoladh MyNMBI cuireadh críoch leis na príomhphróisis chláraithe go léir ar an 
gcóras lena n-áirítear:

 . Cuireadh thart ar 650 iarratas ar aitheantas ón iasacht isteach ar an ardán 
digiteach i Ráithe 4 (Deireadh Fómhair-Nollaig). 

 . Próiseáladh thart ar 600 iarratas ón iasacht i Ráithe 4 (Deireadh Fómhair-Nollaig). 
 . B’iarratais pháipéir iad soe go príomha a aistríodh go dtí MyNMBI. 
 . Chláraigh 1,250 céimí (mic léinn an cheathrú bliain) mar aon le 1,213 iarrthóir 

(mic léinn na chéad bhliana) ar MyNMBI. 
 . Cuireadh tús i mí na Samhna 2020 leis an próiseas athnuachana digiteach 

inar bailíodh sonraí fostaíochta den chéad uair riamh.

Sular seoladh MyNMBI, forbraíodh físeáin le haghaidh 
úsáideoirí, físeán agus ábhair chumarsáide mar thaca 
le cláraithe agus iad i mbun an phróisis. Tar éis an 
phróisis athbhreithnithe ba léir go raibh deacrachtaí 
ag roinnt cláraithe agus iarratasóirí maidir leis an 
gcóras nua a láimsheáil. Chun dul i ngleic leis seo, 
bhailgh agus d’anailísigh BACÉ aiseolas ó úsáideoirí a 
úsáideadh chun mórchuid feabhsuithe a dhéanamh ar 
an gcóras. Ina theannta sin, rinne BACÉ uasdátú agus 
soiléiriú i dtaca leis an teoir athnuachana agus ábhar 
an tsuímh idirlín, mar aon le srioc-chumarsáid ar an 
r-phost chun tacú le hiarratasóirí agus cláraithe chun 
tabhairt faoi phróisis éagsúla. In 2021, leanfaidh BACÉ 
de bheith ag éisteacht lenár gcláraithe agus lenár 
n-iarratasóirí, agus cuirfimid feabhsuithe breise ar an 
gcóras le cabhair a gcuid aiseolais.

Staidreamh cláraithe 
Ar phríomhchuspóirí na Roinne Cláraithe tá, coinneáil Chlár na nAltraí agus na 
gCnáimhseach. Ag deireadh 2020, bhí 80,620 altra agus cnáimhseach ar an gClár. 
Iad siúd a bhí ar an gClár, bhí a gcuid cáilíochtaí aitheanta ag BACÉ agus fanann 
siad ar an gClár ach a gclárú a athnuachan gach bliain.

Clár dinimiciúil atá ag BACÉ agus cláraithe ag teacht ar an gClár, agus á mbaint de, 
ar bhonn leanúnach.

Ag teacht ar an gClár
Is féidir iontrálaithe nua ar an gClár a chatagóiriú i dtrí ghrúpa:

1. Altraí agus cnáimhseacha ar bronnadh céim Éireannach orthu le déanaí 
agus iad ag teacht ar an gClár den chéad uair. In 2020, sheas seo do 1,472 
altra agus cnáimhseach. 

2. Altraí agus cnáimhseacha ón iasacht ag clárú den chéad uair le BACÉ. In 
2020, chláraigh 2,242 altra agus cnáimhseach ón iasacht. 

3. Altraí agus cnáimhseacha ag filleadh ar an gClár (ag athbhunú a gcláraithe 
tar éis dóibh a bheith bainte den chlár). Ó thosach Covid-19 bhí sé mar 
phríomhthosaíocht BACÉ an próiseas athbhunaithe a bhogadh go mear le 
haghaidh altraí agus cnáimhseach, mar chuid den fhreagra náisiúnta ar an 
bpaindéim. In 2020, phróiseáil BACÉ 1,386 athbhunú.

Bhí sé mar thosaíocht 
againn i mí an Mhárta 
2019 deimhin a dhéanamh 
de go raibh dóthain 
altraí agus cnáimhseach 
ann chun dul i ngleic le 
Covid-19.
Nadia Dagash 
Stiúrthóir Cláraithe agus Digitithe
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Ag teacht den Chlár
Tá trí phríomhshlí ina mbaintear cláraithe den Chlár:

1. Altraí agus Cnáimhseacha a théann ar scor, a théann ar shos gairme nó a 
bheartaíonn éirí as bheith ag cleachtadh ar chúiseanna eile, is féidir leo a 
n-ainmneach a bhaint den Chlár. In 2020, bhí 1,154 altra agus cnáimhseach a 
bhain iad féin ar bhonn deonach ón gClár. 

2. Altraí agus cnáimhseacha a ligeann dá clárú dul in éag nó nach ndéanann a 
gclárú a athnuachan in am, rud a fhágann go mbaintear ón gClár iad. In 2020, 
baineadh 1,303 altra agus cnáimhseach den Chlár mar nár íoc siad a dtáillí 
athnuachana. 

3. An clárú a chealú mar thoradh ar phróiseas um oiriúnacht chun cleachtaidh.

Achoimre ar athruithe 2020 ar an gClár

Clár na nAtlraí agus na gCnáimhseach de réir roinne1

Ar an iomlán tá 102,308 clárú roinne. Tugtar faoi deara go bhféadfadh altra nó 
cnáimhseach amháin a bheith cláraithe ar chuid mhór rann. I bhfocail eile, tá 
102,308 clárú ag leibhéal na rann ag 80,620 altra agus cnáimhseach.

1 Ní chuirtear ranna oidhreachta san áireamh amhail Fiabhras, Galair Thógalacha agus Eitinn
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Rátaí clárúcháin (de réir na míosa)  
Léirítear sa ghraf thíos líon na gcláraithe den chéad uair de réir na míosa in 2019 agus in 
2020.

Áirítear sa ghraf seo iarratsóirí uile ón iasacht agus céimithe Éirinneacha ag teacht 
ar an gclár den chéad uair. Is fiú a thabhairt faoi deara gur tháinig borradh ar líon 
na gcláruithe i mí Dheireadh Fómhair 2002 i gcomparáid le 2019. An phróiseáil ar 
líne a dhéantar anois ar chéimithe Éireannacha faoi deara é seo, é níos tapúla ná 
an próiseas bunaithe ar pháipéar.

Cláraithe den chéad uair de réir na míosa 2019-2020
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Clárú, de réir suíomh oiliúna 2014-2020

2020 1,4741,776466

2019 1,3971,819483

2018 1,3421,4431,018

2017 1,3911,5451,748

2016 1,3231,0381,034

2015 1,389343517

2014 1,418155340
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Freagra na Roinne Cláraithe ar Covid-19  
D’oibrigh baill iomlán na foirne cláraithe mar aon leis an fhoireann tacaíochta 
bhreise ó ghníomhaireachtaí le linn na paindéime. An phríomthosaíocht ab ea 
próiseas athbhunaithe na n-altraí agus na gcnáimhseach a bhogadh go mear mar 
chuid den fhreagra náisiúnta ar Covid-19. Idir lár mhí an Mhárta 2020 agus deireadh 
mí Iúil d’athbhunaigh an fhoireann cláraithe 1,126 altra ar an gClár. 

D’fhreastail BACÉ ar riachtanais na n-iarratasóirí ón iasacht a bhí sé sa cheann 
acu taistil go hÉirinn chun beart cúitimh a chur i gcrích mar chuid dá bpróiseas um 
aitheantas cáilíochtaí. Eisíodh cinneadh litreach d’iarratasóirí ón iasacht a raibh 
gá acu tréimhse oiriúnaithe nó triail mhianaigh a chur i gcrích go ráthúil acu sula 
mbeidh BACÉ in ann a gcuid cáilíochtaí a aithint. Sna gnáthchúinsí, tá cinneadh 
litreach bailí ar feadh 12 mhí tar éis dháta na heisiúna. In 2020, cuireadh sé mhí 
bhreise le tréimhse bailí na litreacha seo agus srianta ar thaisteal i bhfeidhm. 

Teastaíonn ón Roinn Cláraithe teacht i gcabhair ar altraí agus cnáimhseacha atá ar 
ár gClár nó ar mhian leo a bheith curtha ar ár gClár. Tá mioneolas agus teoir ar fáil 
ar ár suíomh idirlín nmbi.ie agus is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar na seoltaí 
r-phoist seo a leanas:

 . Clárú ón iasacht: Ríomhphost: G3reg@nmbi.ie  
(Le haghaidh iarratasóirí: oilte lasmuigh dÉirinn agus lasmuigh den LEE-AE)

 . Clárú LEE-AE: Ríomhphost: EUregistration@nmbi.ie  
(Le haghaidh iarratasóirí: oilte san LEE-EA)

 . Clárú: Ríomhphost: IEreg@nmbi.ie   
(Le haghaidh iarratasóirí: oilte in Éirinn/cláraithe leis an BACÉ amháin)

D’oibrigh an fhoireann 
cláraithe go dian chun an 
próiseas athbhunaithe a 
bhogadh go mear d’altraí 
mar chuid de fhreagra 
náisiúnta ar Covid-19.  
Nadia Dagash 
Stiúrthóir Cláraithe agus Digitithe

mailto:G3reg@nmbi.ie
mailto:EUregistration@nmbi.ie
mailto:IEreg@nmbi.ie
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De bhua a fheidhmeanna um oiriúnacht chun cleachtaidh, tá BACÉ freagrach as 
gearáin a dhéantar faoi altraí agus cnáimhseacha a mheas. Cinntíonn seo go 
gcosnófar an pobal, go gcumhódfaí an mhuinín as gairmeacha an altranais agus an 
chnáimhseachais, agus go bhfuil sé le feiceáil go ndearbhaíonn agus go gcinntíonn 
BACÉ caighdeáin. 

Acht na nAltraí, 1985
Fuarthas gearáin áirithe faoin tseanreachtaíocht ar ghá dul i ngleic leo faoin 
reachtaíocht sin. Breithníonn an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh (OCC),  
a bunaíodh faoi Acht na nAltraí 1985, gach iarratas ar mheas 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. Tá dhá fhiosrú le héisteacht fós ach ní rabhthas 
in ann iad a sceidealú roimh dheireadh 2020 mar gheall ar thosca nach raibh 
smacht ag BACÉ orthu.

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

An Coiste um Réamh-Imeachtaí
Tugann an Coiste um Réamh-Imeachtaí breithniú tosaigh mar gheall ar ghearáin. In 
ainneoin dhúshláin Covid-19 chuir CRI é an coiste oiriúint go tapaidh agus d’athraigh 
sé na modhanna oibre. Ag bogadh ar líne, gan mórán dua, bhí an coiste in ann 
leanúint ar aghaidh lena chuid móroibre gan stopadh. Tháinig an Coiste um Réamh-
Imeachtaí le chéile 11 uair le linn 2020. Ba ar bhonn cianda a reáchtáladh naoi gcinn 
de na cruinnithe idir Márta agus Nollaig 

Ar an 1 Eanáir 2020, bhí 77 cás fós le breithniú ag an CRI agus fuarthas 95 gearán 
eile le linn 2020, rud a fhágann go raibh 172 cás ann ar an iomlán lena mbreithniú. 

Faoi dheireadh 2020, rinne an CRI cinntí nó moltaí leis an mBord ar 96 cás as an 172 
cás a bhí os comhair an choiste agus bhí 76 cás eile á mbreithniú fós.

 . Bhí an líon gearán a fuarthas 13% níos ísle ná mar a bhí sé in 2019 (95 v 109). 
Bhí seo le brath go láidir le linn na téimhse idir Márta agus Meitheamh 2020.  

 . Tháinig moill ar phróiseas na gcásanna i bpróiseas an CRI de dheasca shrianta 
Covid-19 agus cuireadh moill ar chláraithe agus iad ag ullmhú fregaraí toisc 
nach raibh siad in ann bualadh lena gcuid ionadaithe nó toisc go raibh baint 
acu le cúram sláinte ar an líne thosaigh. Ní raibh saoráidí cúraim sláinte in 
ann déileáil le hiarratais ar cháipéisíocht chomh tapaidh céanna de bharr na 
n-éileamh ó thaobh soláthair cúraim sláinte ar an líne thosaigh. 

 . Tháinig 41% de na gearáin nua ó bhaill an phobail (othair nó daoine 
muinteartha na n-othar de ghnáth). 

 . Tháinig 59% de na gearáin ó fhostóirí, comhghleacaithe nó cláraithe eile.
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Cásanna CRI in 2020

Cásanna a cuireadh ar aghaidh chuig fiosrú
32 (35% de 
chásanna)

Cásanna inar mhol an CRI nach raibh gá le beart eile a 
dhéanamh ina leith agus ar ghlac an Bord leis an moladh

47

Cásanna inar mhol an CRI nach raibh gá le beart eile a 
dhéanamh ina leith agus ar ghlac an Bord leis an moladh faoi 
dheireadh na bliana

12

Cásanna inar dhiúltaigh an Bord moladh an CRI nach raibh gá 
le 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 – cás dúnta 1

Cásanna a aistarraingíodh – chuaigh CRI ar aghaidh amhail is 
nár aistarraingíodh an cás

3

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig an mBord faoi Alt 55(5) – 
cion coiriúil, clárú cealaithe.

0

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig an mBord faoi Alt 55(5) – 
cion coiriúil, curtha faoi bhráid CRI arís.

1

Cineál na ngearán
Ní raibh cineál gearáin faoi leith ar bith ann a rinneadh níos minice in 2020. Ba sna 
catagóiri seo leanas na líomhaintí de ghnáth: 

1. Ceisteanna maidir le hinniúlacht/cleachtas cliniciúil: Bhí bainistiú cógas ina 
cheist a tháinig chun cinn arís is arís eile. 

2. Iompar: Bhain siad seo le réimse leathan ó cheisteanna cumarsáide go dtí 
ionsaí ó bhéal nó ionsaí fisiciúil. Bhí sarú ar rúndacht agus/nó ceisteanna 
cosanta sonraí le sonrú i roinnt gearán. 

3. Ceisteanna sláinte: An cheist na choitianta ná mí-úsáid drugaí a bhaineann  
le fadhbanna iompair, e.g. oidis a bhrionnú agus/nó drugaí a ghoid. 

4. Ceisteanna nár bhain le BACÉ: Bhí cúig ghearán ann a bhain le cúrsaí nach 
dtagann faoi shainchúram an CRI de ghnáth, e.g. ceisteanna a bhain le AD 
agus díospóidí teaghlaigh. Cásanna nár cuireadh ar aghaidh chuig fiosrú. 

5. Sarú ar choinníollacha: Bhí gearán amháin ann inar theip le duine amháin 
cloí lena c(h)oinníollacha cláraithe. 

Bhain a lán gearán le níos mó ná catagóir amháin gearáin. 

Bhain líon beag gearán le daoine ar cuireadh ina leith gur theip orthu cloí le 
prótacail sláinte poiblí Covid-19. Tá na gearáin seo fós á mbreithniú ag an CRI. Ní 
raibh baint dhíreach ag aon cheann de na gearáin faoi Covid-19 le cúram othar.

Rinne cúigear ball den phobal gearáin mar gheall ar níos mó ná cláraí amháin (beirt 
chláraithe nó triúr).

Rinne cúigear fostóir nó cláraithe eile gearáin faoi níos mó ná cláraí amháin (beirt 
chláraithe go dtí ochtar).
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An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh  
Bhí tionchar nach beag ar shrianta Covid-19 ar reáchtáil fhiosruithe agus rolluithe de 
chuid OCC.  Bhí 28 seachtain ar fad ann nach rabhthas in ann fiosruithe pearsanta 
a réachtáil. Rinneadh scrúdú ar na féidearthachtaí i dtaca le teicneolaíocht fhíorúil 
a úsáid chun fiosruithe ar bhonn cianda a reáchtáil agus reáchtáladh cúig fhiosrú ar 
bhonn go hiomlán cianda agus dhá ardán éagsúla TF in úsáid. 

Ní rabhthas in ann ach saghsanna áirithe fiosruithe a reáchtáil ar bhonn go hiomlán 
cianda, agus níor tharla siad seo ach amháil le toiliú na bpáirtithe go léir a raibh 
baint acu leo. Nuair a cuireadh tús le fiosruithe fisiciúla arís, cloíodh go hiomlán le 
prótacail sláinte poiblí agus amhlaidh ar siúl. I gcásanna ina raibh gá le níos mó na 
méid áirithe daoine aonair a bheith i láthair sa turas, reáchtáladh an fiosrú fisiciúil 
lasmuigh d’oifigí BACÉ in Ionad níos mó. Nuair a cuireadh tús le fiosruithe arís, ghlac 
an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtais (COCC) le cur chuige hibrideach,  agus bhí 
an cláraí agus na foirne dlí i láthair go fisiciúil ach thug na finnéithe a gcuid fianaise 
ar bhonn cianda.

Cruinnithe Rollaithe
Tagann an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh 
le chéile ag cruinnithe rollaithe chun réamh-
iarratais a bhreithniú: mar shampla, iarratais i 
ndáil le héisteacht fiosraithe seachas go poiblí nó 
réamh-iarratais i ndáil le soláthar cáipéisí. 

Beartaíodh de gcruinniú rollaithe in 2020.  Cuireadh 
ceithre cinn díobh seo ar ceal de dheasca shrianta 
Covid-19; reáchtáladh ceithre cinn go fisiciúil, agus 
reáchtáladh dhá cheann ar bhonn go hiomlán 
cianda.

Fiosruithe poiblí
Reáchtáiltear fiosruithe foain Acht go poiblí. Ach, mar sin féin, is féidir le cláraí nó 
finné (faoina bhféadfaí cúrsaí pearsanta a nochtadh ag an bhfiosrú) iarratas a 
dhéanamh go reáchtálfaí an fiosrú, nó cuid de, ar go príobháideach. Déantar an 
cinneadh fiosrú dá leithéid a reáchtáil i ndiaidh don Choiste um Oiriúnacht chun 
Cleachtaidh (COCC) iarratas a dhéanamh. Caithfidh an COCC bheith sásta go 
mbeadh sé cuí sna cúinsí fiosrú nó cuid d’fhiosrú a reáchtáil go príobháideach. In 
2020, reáchtáladh 6 fhiosrú (27%) go poiblí agus 13 cinn (59%) go príobháideach 
agus reáchtáladh cás amháin (5%) idir go poiblí agus go príobháideach agus 
reáchtáladh dhá chás fiosruithe eile (9%) go poiblí agus cuid de na páirtithe déanta 
anaithnid. Is é an chúis is coitianta le fiosrú a reáchtáil go príobháideach go 
mbaineann gnéithe den fhiosrú le sláinte an chláraí arb é nó í is ábhar don fhiosrú.

Fiosruithe  
Ag tosach Covid-19 ghníomhaigh BACÉ go tapaidh le cinntiú go leanfadh le hobair 
thábhachtach maidir le hOiriúnacht chun Cleachtaidh. Aithníodh agus tástáladh 
réitigh ar líne le haghaidh fiosruithe, agus i gcaitheamh na bliana, reáchtáladh níos 
mó ná 20 fiorsú ar líne nó ar an láthair. 39 lá fiosraithe a bhí i gceist in 2020.

Chruthaigh an phaindéim 
dúshláin d’oiriúnacht chun 
cleachaidh, rud a chur stop 
le fiosruithe ar an láthair/ar 
bhonn fisiciúil a reáchtáil.

Colm O’Leary
Stiúrthóir um Rialáil agus Oiriúnacht  
chun Cleachtaidh
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Fiosruithe in 2020

Fiosruithe a tosaíodh in 2019 agus a críochnaíodh in 2020 5

Fiosruithe a tosaíodh in 2019; a leanadh leo in 2020 agus a 
chríochnófar in 2021

1

Fiosruithe a tosaíodh in 2019 agus a chríochnófar in 2021 1

Fiosruithe a tosaíodh in 2020 16

Fiosruithe a tosaíodh agus a críochnaíodh in 2020 15

Fiosruithe a tosaíodh in 2020 agus atá chríochnófar in 2021 1

Torthaí
As an 20 fiosrú a críochnaíodh in 2020, fuarthas torthaí i gcoinne 14 chláraí:

Ar na forais a cruthaíodh in 2020 bhí:
 . Mí-iompar gairmiúil amháin 
 . Drochfheidhmíocht ghairmiúil amháin 
 . Míchumas leighis ábhartha amháin 
 . Mí-iompar gairmiúil agus drochfeidhmíocht ghairmiúi 
 . Mí-iompar gairmiúil agus mainneachtain cloí le cód iompair ghairmiúil  
 . Mí-iompar gairmiúil, drochfheidhmíocht ghairmiúil agus mainneachtain cloí  

le cód iompair ghairmiúil  
 . Mí-iompar gairmiúil agus míchumas leighis ábhartha 
 . Mí-iompar gairmiúil, drochfheidhmíocht ghairmiúil agus míchumas leighis 

ábhartha 
 . Mí-iompar gairmiúil, míchumas leighis ábhartha agus neamhrialtacht i ndáil le 

coimeád, oideasú nó soláthar druga rialaithe faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid 
Drugaí,1977 agus 1984 nó druga eile ar dóigh go mbainfear mí-úsáid as 

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

 . Drochfheidhmíocht ghairmiúil agus mainneachtain cloí le cód iompair 
ghairmiúil

I gceithre chás, 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 finné leighis) in 14 as an 21 
cás a ndearnadh éisteacht orthu in 2019.

 . Saineolaí altranais amháin – 5 chás 
 . Saineolaí cnáimhseachais amháin – 2 chás 
 . Saineolaí leighis (síciatraí) amháin – 5 chás 
 . Saineolaí altranais agus saineolaí leighis (síciatraí) – 1 chás 
 . Saineolaí altranais, saineolaí leighis (síciatraí) agus síceolaí – 1 chás.
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Smachtbhannaí
Déanann painéal an COCC 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 a 
dhearbhú seachas comhairle, cáineadh 
nó rabhadh.

Cuireadh isteach ar sceideal chruinnithe 
an Bhoird de dheasca shrianta Covid-19. 
Ó mhí an Mhárta ar aghaidh, phléigh 
an Bord ar bhonn cianda le cúrsaí OCC 
nach raibh gá leo go mbeadh iarrtha ar an gcláraí a bheith i láthair. I mí na Nollag 
2002 thosaigh an Bord ag plé ar bhonn go hiomlán cianda le cúrsaí OCC nach 
raibh gá leo go mbeadh iarrtha ar an gcláraí a bheith i láthair, chomh fada is gur 
aontaigh na páirtithe uile go bhféadfaí plé leis an gceist ar bhonn cianda.

I gcásanna ina ndearnadh torthaí cuireadh na smachtbhanaí seo i bhfeidhm roimh 
dheireadh 2020:

Smachtbhanna a cuireadh i bhfeidhm in 2020 Líon na gCásanna

Cealú 4

Cáineadh 3

Fionraí agus Coinníollacha 1

Cáineadh agus Coinníollacha 2

Comhairle 1

In 10 gcinn de na cásanna seo ní dhearna an Bord cinneadh deireanach mar gheall 
ar smachtbhanna nó bhí sin fós le dearbhú ag an Ard-Chúirt i ndeireadh 2020.

Ní dhearnadh achomhairc i gcoine tortaí agus/nó smachtbhanna in 2020.

Alt 58 Iarratas chuig an Ard-Chúirt ar fhionraí ón gClár ar mhaithe 
leis an bpobal 
Bhreithnigh an Bord cás amháin de bhun alt 58 den Acht agus chinn sé gan iarratas a 
dhéanamh chuig an Ard-Chúirt. 

Maidir le cás a breithníodh den chéad uair in 2019, logh an Ard-Chúirt an cás ar ais 
go dtí an Bord chun go bhféadfadh an Bord breithniú a dhéanamh ar an eolas nua a 
soláthraíodh don Ard-Chúirt. Rinne an Ard-Chúirt Ord Eatramhach Alt 58 nuair a tharla 
seo. Rinne an Bord an cheist a bhreithniú in athuair agus socraíodh nar tháinig athrú 
ar a chinneadh an chéad lá i bhfainaise an ábhair bhreise. Rinne an Ar-Chúirt Ord 
leanúnach Alt 58 sa chás.

Alt 53(1): Clárú a baineadh amach trí chalaois nó trí mhífhaisnéis 
Rinne an Bord cás amháin a bhreithniú de bhun Alt 53 (1) den Acht agus bhain sé an 
duine sin den Chlár ar an mbonn go bhfuarthas an clárú trí mhífhaisnéis.

Ní raibh mórán cur isteach 
ar chruinnithe an Choiste um 
Réamh-Imeachtaí agus ar 
chruinnithe rollaithe a bhain leis 
an gCoiste um Oiriúnacht chun 
Cleachtaidh nuair a d’aistrigh 
siad ar líne.  
Colm O’Leary
Stiúrthóir um Rialáil agus Oiriúnacht  
chun Cleachtaidh
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Alt 79: Cur ar ais ar an gClár i ndiaidh cealú ar chúiseanna 
oiriúnachta chun cleachtaidh
Ní chuir an Bord aon duine mar seo ar ais ar an gClár.  

Foláirimh IMI
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 BACÉ 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 
mar thoradh ar phróiseas um oiriúnacht chun 
cleachtaidh. Tháinig formhór na bhfoláireamh 
ó údaráis rialála na Ríochta Aontaithe, agus 
bhain líon suntasach díobh le haltraí agus le 
cnáimhseacha. Déantar iad sin a sheiceáil i 
gcoinne bhunachar sonraí cláraithe BACÉ chun 
daoine ar bith a shainaithint atá nó a bhí cláraithe 
le BACÉ nó a rinne iarratas ar chlárú le BACÉ.

Fuair BACÉ 2,642 foláireamh tríd an gcóras IMI in 2020 agus aithníodh 23 cláraí ar an 
gcóras cláraithe de chuid BACÉ bunaithe ar na foláirimh sin. Iad siúd a aithíodh, ní 
raibh siad cláraithe nó bhí iarratas neamhiomlán dúnta acu. 

Foilseachán
Tá sonraí maidir leis na cásanna aonair foilsithe ar shuíomh gréasáin BACÉ ag 
www.nmbi.ie.

Aithníodh agus tástáladh 
réitigh ar líne le haghaidh 
fiosruithe, agus i gcaitheamh 
na bliana, reáchtáladh níos 
mó ná 20 fiorsú ar líne nó  
ar an láthair. 

Colm O’Leary
Stiúrthóir um Rialáil agus Oiriúnacht chun Cleachtaidh

06 
Oideachas, Oiliúint 
agus Caighdeáin 

http://www.nmbi.ie
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Oideachas
Mar rialtróir tá sé mar shainchúram ag BACÉ ardchaigheáin oideachais do mhic 
léinn altranais agus cnáimhseachais a chur chun cinn mar aon le breisoideachas  
do chláraithe ar chúrsaí agus oiliúint aitheanta.

Lean ár bpróiseas um fhaomhadh oideachais de bheith dírithe in 2020 agus ár 
dtreoirphrionsabail bunaithe ar:

 . scaighdeáin agus riachtanais oideachais maidir le cúrsaí réamh- agus 
iarchláraithe a leagan amach agus a mhonatóiriú 

 . Iniúchadh agus faomhadh a dhéanamh ar na HEInna, na hospidéil agus na 
hinstitiúidí cúraim sláinte (AHCPanna) a sholáthraíonn oiliúint lena chinntiú go 
gcuirfear eispéireas luachmhar cliniciúil agus teoiriciúil ar fáil.

Caighdeáin agus riachtanais maidir le cláir oideachais um 
chlárú altraí agus cnáimhseach 
Faomhadh na caighdeáin agus na riachtanais maidir le cláir réamhchláraithe 
altranais agus chnáimhseachais in 2016 agus rinneadh athbhreithniú orthu in 2020. 
Reáchtáil BACÉ próiseas comhairliúcháin dírithe ar chuíchóiriú a dhéanamh ar 
chaighdeáin na comhoiriúnachta le córas digitithe nua d’fheidhm oideachais BACÉ.

Bhí athbhreithniú mar chuid de seo ar na táscairí caighdeán i ndáil le cláir a 
fhaomhadh, na HEInna agus na AHCPanna. Cuireadh críoch leis an athbhreithniú 
le hanailís ar bhearnaí sna beartais agus gnáthaimh reatha agus sna riachtanais 
reachtúla i dtaca le feidhm an oideachais.

D’eascair roinnt sruthanna oibre as na hathbhreithnithe seo a gcuirfear críoch leo  
in 2021 le bunachar sonraí inchuardaithe, atá níos oiriúnaithe agus níos soláimhsithe, 
d’fheidhm an oideachais a bhaineann le próisis a fhaomhadh i dtaca le cláir 
oideachais réamh- agus iarchláraithe agus shainiúla. 

Rinneadh athbhreithniú mion ar roint feidhmeanna lena n-áiritear próisis 
mhonatóireachta agus faofa, iniúchtaí suíomhanna a thuairisciú agus a fhoilsiú, 
agus comhairle leis an Aire Breisoideachais agus Aroideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta agus táthar ag súil go gcomhaontóidh an Bord na 
próisis athbhreithnithe. 

Ar na cáipéisí caighdeán agus riachtanas eile  
a foilsíodh in 2020 tá:

 .  Guidance for Registered Nurses and Midwives on 
Medication Administration, 2ú hEagrán 

 .  Nurse Authority to Refer for Radiological 
Procedures, Standards and Requirements,  
2ú hEagrán 

 .  Return to Midwifery Practice Standards and 
Requirements. 

 .  National Clinical Learning Environment Audit Tool, 
Short Placement Edition

Agus sinn ag féachaint ar 
dhigitiú, chuireamar tús 
le hathbhreithniú ar ár 
mbeartais agus gnáthaimh 
oideachais mar aon leis 
na caighdeáin agus na 
riachtanais
Dr Anne-Marie Ryan
Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil, Altranas
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Tugtar anseo thíos na cáipéisí caigheán agus riachtanas eile a forbaríodh in 2020 
agus a ndéanfar faomhad orthu go luath:

 . Intellectual Disability Post-registration Nurse Programme Standards and 
Requirements, 1ú Eagrán 2020 (á ullmhú lena fhoilsiú). 

 . Uasdátú ar an gCód um Iompar Gairmiúl agus Eitic d’Altraí Cláraithe agus 
Cnáimhseacha Cláraithe le cur san áireamh ann na hathruithe reachtúla le 
déanaí (arna ullmhú le haghaidh a fhoilsithe) 

 . National Quality Clinical Learning Environment Audit Tool, Professional Guidance 
Document (2020) 

 . Guidelines on the Clinical Learning Environment Audit Tool 
 . Post-registration Specialist Nursing and Midwifery Education Programmes, 

Standards and Requirements (arna ullmhú le haghaidh a fhoilsithe) 
 . Return to Nursing Practice Courses, Standards and Requirements, 2ú hEagrán, 

(comhairliúchán déanta). 
 . Standards and Requirements for Education Programmes for Nurses and 

Midwives with Prescriptive Authority, 2ú hEagrán (comhairliúchán déanta)

Freagra ar Covid-19
I gcomhpháirt leis na HEInna, an FSS, agus Oifig an 
Phríomh-Oifigigh Altranais (POA) sa Roinn Sláinte, 
chuaigh BACÉ i ngleic leis an dúshláin a bhain le 
cláir oideachais a sholáthair do mhic léinn altranais 
agus chnáimhseachais. Chuir an FSS na socrúcháin 
chliniciúla do mhic léinn fochéime na chéad bhliana, 
an dara bliain agus tríú bliain ar athló ó mhí Aibreáin 
go dtí deireadh mhí Lúnasa 2020.

Bhreithnigh an Bord roinnt tuairimí agus páipéar agus forbraíodh agus eisíodh trí 
ráiteas léiriúcháin agus treorach le haghaidh soláthraithe oideachais mar chúnamh 
do mhic léinn altranais agus chnáimhseachais chun na torthaí foghlama ba ghá 
a bhaint amach a raibh na dúshláin curtha in áireamh iontu a bhain le cúrsaí 
foghlama agus oibre le linn paindéime.  

Iniúchtaí ar an láthair in institiúidí cúraim sláinte 
agus institiúidí tríú leibhéal nasctha  
Ceanglaítear ar BACÉ monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcaighdeán 
maidir le hoideachas agus oiliúint altranais agus cnáimhseachais uair amháin 
gach cúig bliana ar a laghad. Déanann BACÉ iniúchtaí ar an láthair ar HEInna 
agus institiúidí cúraim sláinte chun a chinntiú go bhfuil comhlíonadh leanúnach ar 
siúl ó thaobh caighdeán de maidir le hoideachas agus cleachtas altranais agus 
cnáimhseachais agus go bhfuil monatóireacht á déanamh ar na caighdeáin 
chéanna. Is é fócas na n-iniúchtaí go mbaintear amach riachtanais reachtúla agus 
rialála uile de chuid BACÉ mar aon leis na Treoracha Eorpacha (más cuí).

D’éiligh Covid-19 orainn 
ár n-iniúchtaí ar an 
láthair a oiriúnú agus 
athsmaoineamh a 
dhéanamh orthu. 
Dr Anne-Marie Ryan
Stiúrthóir na gCaighdeán Gairmiúil, Altranas
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Chuaigh BACÉ i ngleic leis an bpaindéim sa 
chás seo agus prótacail bunaithe aige maidir 
le hiniúchtaí ar an láthair a dhéanamh ar bhonn 
fíorúil agus rinne sé iniúchadh fíorúil ar an láthair 
in DCU. Bhuail sé leis na gníomhaireachtaí cúraim 
sláinte a bhfuil baint acu le cláir amhail Altranas 
Ginearálta, Altranas Comhtháite Ginearálta agus 
Leanaí, Altranas Síciatrach agus Altranas do 
Dhaoine faoi Mhíchumas Inlteachtúil. Roghnaíodh 
na cigirí le haghaidh iniúchadh fíorúil DCU as 
painéal a bunaíodh in 2019 agus é sin roghnaithe 
chun ionadaíocht chuí a thabhairt do na disciplíní 
ábhartha. Bhí siad seo i gcomhluadar ofigig BACÉ.

Cúrsaí iarchláraithe 
Déanann BACÉ cúrsaí oideachais iarchláraithe a fhaomhadh le haghaidh altraí 
agus cnáimhseach bunaithe ar chritéir arna roinnt i dtrí chatagóir: 

Cúrsaí iarchláraithe Chatagóir 1
In 2020, d’fhaomh BACÉ 869 cúrsa Chatagóir 1 (813 díobh san altranas agus 56 
sa chnáimhseachas). Meastar go bhfuil na gearrchláir seo (níos lú ná 35 u.a.c.) 
ríthábhachtach i dtaca le forbairt leanúnach agus coinneáil eolais, scileanna agus 
cumas do chleachtas an altranais agus an chnáimsheachais i dtimpeallacht cúraim 
sláinte atá ag athrú go pras. Áiríodh orthu sin:

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

creidiúnaithe ag foras cáiliúcháin acadúil, ollscoil nó coláiste).

Cúrsaí iarchláraithe Chatagóir 2
Cúrsaí oideachais speisialta is ea na cúrsaí sin d’altraí agus do chnáimhseacha a 
thacaíonn le forbairt cleachtais agus riachtanas seirbhíse. Bronntar mórdhámhachtainí 
QQI ag leibhéal 8 agus lastuas de sin ar chláir chatagóir 2. Níl cúrsaí as a dtagann 
clárú san áireamh. Breithníonn an Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán na 
cúrsaí sin. Ní mór do na cúrsaí seo na critéir a shásamh arna leagan amach ag 
Riachtanais agus Caighdeáin agus Riachtanais maidir le Cláir Oideachais Altranais 
agus Chnáimhseachais Iarchláraithe Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
– a Chuimsíonn an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (An Chéad Eagrán).

Chuir naoi gcinn de HEInna cláir éagsúla isteach ó mhodúil aonair go dtí 
dámhachtainí máistreachta i ngnéithe a thacaíonn sainréimsí cleachtais laistigh 
de chreat oideachais solúbtha. Cuireann an creat seo ar chumas altraí agus 
cnáimhseach oibriú ar bhonn céimnitheach chun mórdhámhachtain a ghnóthú.

Na mic léinn altranais  
go léir a raibh an ceathrú 
bliain á críochnú acu 
fuair siad an taithí 
riachtanach agus bhí  
ar a gcumas a bheith 
cáilithe i mí Lúnasa 2020.

Dawn Johnston
Stiúrthóír na gCaighdeán Gairmiúil, 
Cnáimhseachas
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As na cúrsaí a sholáthraítear do chláraithe tá:

IAO Teideal an chúrsa

GMIT Teastas in Altranas Géarmhíochaine

FSS Clár chun Filleadh ar Chleachtas an Altranais
Clár chun Filleadh ar Chleachtas an Chnáimhseachais

ITT Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Teastas Iarchéime in Altranas 
Gairmiúil
Teastais aon ábhair in Altranas Gairmiúil

OÉG Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime (Murtall)

RCSI Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Teastas Iarchéime i gcúram 
Altranais an othair mháinliachta

Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Teastas in Altranas sna réimsí 
sainiúla seo a leanas: . Altranas Éigeandála . Altranas Cúraim Chorónaigh . Altranas Leanaí Imobráide . Altranas Imobráide . Altranas – Altranas Cúraim 

Chriticiúil . Altranas Néareolaíochta . Altranas Geirinteolaíoch . Altranas Duánach . Altranas Ailse

 . Altranas Cluaise, Sróine agus Scornaí
 . Altranas Oftalmach
 . Cúram Riospráide i gCleachtas 

Altranais
 . Bainistiú Cneácha agus 

Inmharthanacht Fíochán
 . Altranas Ortaipéideach
 . Altranas i gCosc agus Rialú 

Ionfhabhtuithe

Ollscoil na 
Tríonóide, 
BÁC

Máistreacht Eolaíochta i Meabhairshláinte

Máistreacht Eolaíochta i Meabhairshláinte – Idirghabháil Shíceasóisialta

Máistreacht Eolaíochta i Meabhairshláinte – Leanbh, Déagóir agus Teaghlach

Máistreacht Eolaíochta i Néaltrú

Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Tesastas in Atranas Sainiúil sna 
réimsí sainiúla seo a leanas: . Altranas Cardashoithíoch  . Altranas na Roinne Éigeandála  . Altranas Geirinteolaíoch  . Altranas Haemaiteolaíochta 

agus Cúraim Ailse

 . Altranas Ortaipéideach  . Altranas Imobráide  . Altranas Duánach  . Altranas Dianchúraim

Coláiste na 
hOllscoile 
Corcaigh

Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Teastas Iarchéime in Athshlánú 
Daoine Breacaosta 

Staidéir Iarchéime in Athshlánú Daoine Breacaosta (Modúil Forbartha 
Gairmiúla Leanúnaí)   

Máistreacht Eolaíochta i gCnáimhseachas

Teastas Iarchéime i gCosaint Sláinte

Modúil ar leith: . Cúram Géarchneácha 
Ainsealacha do Ghairmithe 
Cúraim Sláinte  

 . Bainistiú Diaibéitis
 . Measúnú Fisiciúil do Chleachtas 

Altranais 
 . Teiripí Comhlántacha i gCúram 

Sláinte 

 . Údarás Oideasaithe do Radaíocht 
Ianúcháin (X-gha)

 . Róil Chinnteoireachta agus Róil 
Ard-Chleachtais Ghairmiúla

 . Ceannaireacht, Feabhsú 
Cáilíochta agus Rialachas  
d’Ard-Chleachtas Cliniciúil 

ar lean
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IAO Teideal an chúrsa

COBÁC Dioplóma Iarchéime i gCúram Criticiúil (Leanaí)

Dioplóma Iarchéime i nDeirmeolaíocht/Teastas Iarchéime in Altranas 
Deirmeolaíochta

Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime/Teastas Iarchéime in Altranas 
Geirinteolaíocha 

Teastas Gairmiúil in Atreorú le haghaidh Gnáthaimh Raideolaíocha

Teastas Iarchéime in Altranas Imobráide

Ollscoil 
Luimnigh

Máistreacht Eolaíochta/Dioplóma Iarchéime in Altranas (Duine Breacaosta)

Dochtúireacht Ghairmiúil i gCleachtas Cúraim Sláinte

Máistreacht Eolaíochta in Altranas Cúraim Mhaolaithigh

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 ar nós: 

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

In 2020, d’fhaomh an Roinn Oideachais de chuid BACÉ 10 gcúrsa i Rannán na 
Leanaí, Rannán na nArdchleachtóirí Altranais/Cnáimhseachais agus Rannán na 
nAltraí Oideas Cláraithe mar seo a leanas: 

IAO Teideal an chúrsa

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Ard-Dioplóma in Altranas Leanaí

Institiúid TeicneolaíochtaDhún Dealgan Teastas in Oideasú Tairgí Leighis Altranais/
Cnáimhseachais

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Teastas in Altranas (Oideasú Altra/Cnáimhsí) 

Tá Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí (ITT) 
ag stiúrú chomghluallíocht na HEInna 
seo leanas chu an clár a sholáthar agus 
a chomheagrú:

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – 
Maigh Eo

Institiúid Teicneolaíochta Leitir 
Ceannainn

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Máistreacht Eolaíochta in Ardchleachtas, (Altranas) 

Teastas Iarchéime in Ardchleachtas, (Altranas)

Dioplóma Iarchéime in Ardchleachtas, (Altranas) 

Teastas in Oideasú Táirgí Leighis, (Altranas)

ar lean
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IAO Teideal an chúrsa

Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn. 

Ollscoil an Leighis agus na nEolaíochtaí

Máistreacht Eolaíochta in Ardchleachtas 
Altranais 

Máistreacht Eolaíochta in Ardchleachtas 
Altranais le Táirgí Leighis a Oideasú 

Teastas Iarchéime in Archleachtas Altranais 

Teastas Iarchéime in Ardchleachtas Altranais le 
Táirgí Leighis a Oideasú 

Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath Teastas Gairmiúil in Oideasú Táirgí Leighis 
d’Altraí/Chnáimhseacha

Coláiste na hOllscoile Corcaigh Teastas in Altranas (Oideasú Altra/Cnáimhsí)

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Ard-Dioplóma in Altranas Leanaí

Dioplóma Gairmiúil in Oideasú Leighis

Comhghuaillíocht, UCD/UCC/NUIG/
TCD/UL

Máistreacht Eolaíochta in Adchleachtas 
(leasuithe Altranais/Cnáimhseachais ar an MSc 
in Ardchleachtas Altranais) 

Coibhéis Chatagóir 2 
Sainmhíníonn an Bord cúrsaí Chatagóir 2 mar chláir ina bhfuil raon leathan cúrsaí 
mórdhámhachtana, gan iad siúd san áireamh lenar féidir clárú leis an mBord. Is 
cláir iarchláraithe iad na sainchláir arna ndearadh, arna bhforbairt agus arna gcur 
i bhfeidhm le tagairt do chnuasach eolais agus taithí i réimse an altranais agus an 
chnáimhseachais. Tá sé de cheangal ar an mBord faoi Alt 85(6) d’Acht na nAltraí 
agus na gCnáimsheach, 2011 cáilíochtaí altranais iarchláraithe ó thíortha eile a 
aithint. Déanann BACÉ athbhreithniú ar choibhéis dintiúr arna ngnóthú ag altraí agus 
cnáimhseacha lasmuigh de Phoblacht na hÉireann. In 2020, rinne BACÉ athbhreithniú 
ar 58 cúrsa le haghaidh choibhéis Chatagóir 2 agus glacadh le 40 cúrsa.

Dearbhú Chatagóir 2
D’athbhreithnigh BACÉ 154 cúrsa freisin d’altraí a ghnóthaigh saincháilíocht in Éirinn. 
Astu seo, shásaigh 129 iarratas na critéir maidir le coibhéis faoi réir ag beartais 
chomhaontaithe náisiúnta.

Oideachas, Oiliúint agus Caighdeáin
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Gairmeacha

Príomhfheidhmeanna Ionad na nGairmeacha, BACÉ 
Oibríonn BACÉ leis an FSS agus comhlachtaí cuí eile d’fhonn eolas ar ghairmeacha 
altranais agus cnáimhseachais a sholáthar.

Soláthraíonn BACÉ eolas ar ghairmeacha dóibh seo a leanas:
 . iad siúd a bhfuil spéis acu bheith mar altra nó cnáimhseach ar nós scoláirí na 

hArdteistiméireachta, scoláirí iar-Ardteiste nó iarratasóirí lánfhásta. 
 . altraí cláraithe nó cnáimhseacha cláraithe atá ag brath rompu mar gheall ar 

chosáin oibre sna gairmeacha seo amach anseo. 
 . páirtithe leasmhara ábhartha, amhail léachtóirí, treoirchomhairleoirí, foireann 

na ngníomhaireachtaí cúraim sláinte, úsáideoirí seirbhísí cúraim sláinte agus 
tuismitheoirí a bhfuil baint acu le hoideachas, oiliúint nó comhairle a chur ar 
na grúpaí seo nó le tacaíocht a thabhairt dóibh.

Foilsíonn BACÉ leabhrán dar teideal Nursing 
and Midwifery, A career for you chun eolas ar 
ghairmeacha a sholáthar. Óstálann BACÉ roinn na 
nGairmeacha ar ár suíomh idirlín agus glacann 
páirt i gcumarsáid rialta le páirtithe leasmhara. 
Bainistíonn Ionad na nGairmeacha an próiseas 
roghnúcháin le haghaidh iontráil na n-iarratasóirí 
lánfhasta ar chláir altranais agus chnáimhseachais 
tríd an CAO. 

Cuireann Oifig an Stiúrthóra um Sheirbhísí Altranais 
agus Cnáimhseachais (OSSAC) de chuid an FSS 
€200,000 ar fáil do BACÉ in aghaidh na bliana mar 
thaca le feidhm na ngairmeacha de chuid BACÉ. 
Ionas go gcruthófaí comheagrú, comhoibriú agus 
malartú eolais foirmiúil idir BACÉ agus FSS maidir 
le heolas ar ghairmeacha a sholáthar, leagadh 
amach Meabhrán Tuisceana foirmiúil in 2020. 

Iarratais CAO do mhic léinn lánfhásta
Tá Ionad na nGairmeacha freagrach as bainistiú leanúnach na n-iarratas lánfhásta 
ar chláir fochéime altranais agus chnáimhseachais leis an CAO. Le bheith i 
dteideal cur isteach ar áit ar chlár fochéime altranais nó cnáimhseachais, ní mór 
d’iarratasóirí lánfhásta (atá 23 bliain d’aois nó níos mó faoin 1 Eanáir i mbliain an 
iarratais) iarratas a chur isteach chuig an CAO agus tástálacha measúnaithe a 
dhéanamh faoi mar atá leagtha amach i Rialacha na nAltraí agus na gCnáimhseach 
(Oideachas agus Oiliúint), 2018.

Áirítear sna tástálacha measúnaithe na tástálacha seo: réasúnaíocht bhriathartha, 
réasúnaíocht uimhreacha agus cleachtadh postaithrise. An tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí (SCP) a rinne na tástálacha a sholáthar thar ceann BACÉ 
suas go dtí an bhliain 2020. Ach chuir BACÉ tús leis an bpróiseas chun soláthraí 
tástálacha nua a fháil in 2020 d’fhonn seirbhís nua a úsáid do chomórtas 2021.

Bliain lán d’imeachtaí ó 
thaobh cnáimhseachais 
de ab ea 2020 agus 
dhíríomar den chuid ba 
mhó ar na himpleachtaí 
do shocrúcháin 
cleachtais chliniciúili na 
mac léinn de dheasca 
phaindéim Covid-19.
Dawn Johnston
Stiúrthóír na gCaighdeán Gairmiúil, 
Cnáimhseachas
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De dheasca Covid 19, ní rabhthas in ann tástálacha a riaradh in oifigí SCP in 
2020 agus ina ionad sin, reáchtáladh na tástálacha ar bhonn cianda ar ardán 
measúnaithe ar line, Sova, ón 30 Aibreán go dtí 6 Bealtaine 2020. Tuairscíodh san 
aiseolas a fuarthas ó Sova go raibh na caighdeáin in 2020 ar aon dul den chuid ba 
mhó le caighdeáin na mblianta roimhe sin. 

Iarratais ar chláir altranais agus chnáimhseachais  
2015-2020  
Tháinig méadú de 153 go dtí 1,985 ar iomlán na n-áiteanna i gcláir chéime altranais 
agus chnáimhseachais réamhchláraithe don bhliain 2020 (1,830 an t-iomlán a 
comhaontaíodh agus méadaíodh é seo de bharr bearta speisialta a cuireadh i 
bhfeidhm chun dul i nlgeic le Covid-19). Soláthraíonn an CAO staidreamh iarratas ag 
deireadh gach bliana. Cuireadh anailís ar na sonraí sin i gcrích agus sonraíodh na 
treochtaí seo a leanas:

1.  9,789 iomlán na n-iarratas ar altranas agus cnáimhseachas in 2020. Seasann 
seo do mhéadú de 563 i gcomparáid le 2019. Méadú de 6% is ea é agus is 
é an méid is airde iarratais dá bhfuarthas riamh ó cuireadh tús leis an gclár 
céime sa bhliain 2002. 

2. Baineann an méadú ar iomlán na n-iarratas go príoma le méadú ar iarratais 
na hArdteistiméireachta Caighdeánaí go dtí 8,113 (11%) agus seo an líon is mó 
freisin ó 2002 (mean 7,346)

Freastal ar Aonach Ardroghanna Gairmeacha de chuid an 
Irish Times 2020

Leabhrán Gairmeacha 
Altranais agus 
Cnáimsheachais

Cé mhéad pointe a 
theastaíonn uaim?

Cá mbeidh mé dá bharr?Conas is féidir liom 
teacht isteach? 
Critéir incháilitheachta, 
iarratais chaigdeánacha

Freastalaíonn BACÉ, i gcomhpháirt le hOifig an Stiúrthóra um Sheirbhísí Altranais 
agus Cnáimhseachais (OSSAC), ar aonach Ardroghanna de chuid an Irish 
Times agus é mar aidhm aige an chéad ghlúin eile d’atraí agus cnáimhseacha 
Éireannacha a spreagadh. De dheasca na paindéime, óstáladh an t-aonach ar line. 
Soláthraíodh comhrá beo le níos mó na 30 saineolaí altranais agus cnáimhseachas 
do na mic léinn go léir mar aon leis na treoirchomhairleoirí agus múinteoirí a 
chláraigh don aonach. Reáchtáladh é ar feadh dhá lá 1-6 i.n. Dé Céadaoin agus 
Déardaoin an 4 agus an 4 Samhain.  

Oideachas, Oiliúint agus Caighdeáin
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Rinne Carl O’Brien, Comhfhreagraí Oideachais de chuid an Irish Times, modhnóireacht 
ar dhíospóireacht phainéil mar ar labhair Aisling Khuwais, ar bronnadh céim uirthi le 
deanaí agus atá ina cnáimhseach cláraithe san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, 
Sráid Holles, BÁC; Kieran Jonson, ar bronnadh céim air le déanaí agus atá ina altra 
ginearálta cláraithe (AGC) ag obair ar bharda géarmhíochaine in Ospidéal na 
hOllscoile, Trá Lí; Gwen Regan, AGC, Sainaltra Cliniciúil (CNS) ar Fhoireann um Chosc 
agus Rialú Ionfhabhtuithe/Bainistepor Tionscadal NMPDU; agus Lorraine Clarke-
Bishop AGC, Comheagraí Socrúchán Cliniciúil, do ghrúpa Ospidéil Lú RCSI, lonnaithe 
in Ospidéal Mhuire Lourdes i nDroichead Átha agus Cathaoirleach ar Choiste 
Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán BACÉ. 

Soláthar eolais maidir le gairmeacha  
Tá Ionad na nGairmeach in BACÉ ar fáil chun aon cheist a fhreagairt ar an r-phost 
careersinformation@nmbi.ie. 

In 2020, fuarthas 688 ceist ag lorg eolais maidir le gairmeacha, méadú de 28% ar an 
mbliain 2019.

Treoir ghairmiúil  
Soláthraíonn an Comhairleoir Gairmiúil comhairle ghairmiúil (Ionad na nGairmeacha) 
do pháirtithe leasmhara ar ríomhphoist a fháil chuig seoladh ríomhphoist tiomanta 
professionalguidance@nmbi.ie. Fógraítear an seoladh ríomhphoist sin trínár 
gcreat gairmiúil, An Cód um Iompar Gairmiúil agus Eitic d’Altraí Cláraithe agus 
do Chnáimhseacha Cláraithe (BACÉ, 2014) agus Raon Feidhme an Chreata um 
Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais, ar ár suíomh idirlín. Coinnítear an t-eolas 
sin i mbunachar sonraí ar mhaithe le cáilíocht agus chun tuarascálacha a chruthú 
maidir le cúrsaí cleachtais sonracha a d’fhéadfadh bonn eolais a chur faoi sholáthar 
treorach laistigh de Roinn na gCaighdeán Gairmiúil. 

Tá tacaíocht tugtha ag BACÉ do chláraithe agus dár bpáirtithe leasmhara san FSS i 
dtaca leis na morchuid ceisteanna cleachtais dúshlánacha a d’eascair as éigeandáil 
Covid-19. Tá comhoibriú déanta ag BACÉ leis an FSS, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte 
(URTS), an Roinn Sláinte agus gairmeacha altranais agus cnáimhseachais mar gheall 
ar cheisteanna éagsúla i dtaobh cleachtais agus iompair eiticiúil. Ghlac BACÉ páirt 
i gcomhairliúchán poiblí arna reáchtáil ag Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (CCE) 
faoi threoir d’oideasóirí de bhun na leasuithe éigeandala ar rialacháin leigheas. 
Thug BACÉ cúnamh freisin de dhréachta I.R. uimh. 698 i mí na Nollag 2020 chun 
foráil a dhéanamh i leith sholáthar agus riaradh vacsaíní Covid-19 ag altraí agus 
cnáimhseacha.

Tháinig méadú ar achainíocha ó ghairmeacha ar their de 34% in 2020 agus leibhéil 
shuntasacha ceisteanna i mí an Mhárta, mí Aibreáin agus mí an Mheithimh le linn 
chéad ráig na paindéime. Tugtar anseo thíos samplaí den chomhairle a lorgaíodh:

 . PPE 
 . Fógraí báis ar siúl ag altraí 
 . Cinnteoireacht ACS ar siúl ag altraí 
 . Scóip chleachtais agus ath-imlonnaithe 
 . Srianach ceimiceach agus othair ar éagumais agus Covid-19 orthu 
 . Rialacháin leigheas agus oideasuithe leictreonacha 
 . Prótacail leighis 
 . Vacsaínithe

mailto:careersinformation@nmbi.ie
mailto:professionalguidance@nmbi.ie
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Aguisín 1: Baill Bhord BACÉ 2020
23 ball atá ar Bhord BACÉ agus is mar seo a leanas a leagtar amach iad:

 . 2 bhall den fhoireann acadúil, duine acu in Ollscoil agus an duine eile in 
Institiúid Teicneolaíochta, agus duine acu sin mar altra cláraithe agus an duine 
eile mar chnáimhseach cláraithe 

 . Stiúrthóir amháin Altranais nó Cnáimhseachais 
 . 8 altraí nó cnáimhseach cláraithe arna dtoghadh ag altraí cláraithe agus 

cnáimhseacha cláraithe 
 . Seachtar arna n-ainmniú acu seo a leanas: Comhairle na nDochtúirí Leighis, 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus 
Cúraim Shóisialaigh, an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte agus 
institiúid oideachais tríú leibhéal a bhfuil baint aici le hoideachas agus oiliúint 
altraí nó cnáimhseach 

 . duine a bhfuil taithí aige/aici ar sholáthar cúraim sláinte nó cúraim shóisialta 
phearsanta san earnáil dheonach 

 . cúigear arna roghnú ag an Aire Sláinte ag baint úsáid as próiseas PAS do 
chomhlachtaí Stáit. (ní altraí ná cnáimhseacha cláraithe na daoine seo anois 
nó riamh sa Stát nó i ndlínse eile.)

Gníomhaíonn na comhaltaí Boird ar fad i gcáil neamhfheidhmiúcháin.

Le haghaidh sonraí faoinár gcomhaltaí Boird, sceideal cruinnithe agus tinreamh an 
Bhoird le linn 2020, 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 BACÉ a rialú.

Rinneadh roinnt athruithe ar an mBord in 2020. Tháinig deireadh le téarmaí oifige aon 
bhall déag in 2020, agus athnuaíodh trí cinn de na téarmaí sin tar éis athcheapacháin/
atofa, Anuas air sin, rinne na gairmeacha beirt bhall a thoghadh ar an mBord den 
chéad uair riamh, ceapadh triúr ball tríd an bpróiseas PAS do chomhlachtaí Stáit agus 
ainmíodh triúr ball le bheith ceaptha, beirt ón FSS agus duine mar ionadaí na Stiúrthóirí 
Altranais/Cnáimhseachais.

Aguisín 1: Baill Bhord BACÉ 2020
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Essene Cassidy
Uachtarán

Louise Kavanagh McBride
Leas-Uachtarán

Mark Blake-Knox Karen Canning Lorraine Clarke-Bishop

Catherine Cocoman Pat Dolan Mary Gorman

Karen Greene Liam Hamill Martin Higgins
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John Horan Anne Horgan Kilian McGrane

Eileen Kelly Denise Lawler Breda Liston

Kathleen Lombard Dermot Manning Liam Minihan

Denis Murphy Colm O’Herlihy Laura Sahm

Aguisín 2: Cruinnithe Bhord BACÉ 2020
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Aguisín 2: Cruinnithe Bhord BACÉ 2020
Ceanglaítear ar an mBord teacht le chéile ceithre huaire in aghaidh na bliana.

Baill an Bhoird nach bhfreastalaíonn ar íosmhéid de cheithre chruinniú de chuid an 
Bhoird in aghaidh na bliana nó nach bhfuil i láthair ar feadh sé chruinniú as a chéile 
agus/nó ar feadh sé chruinniú gach cead saoire a fháil ón mBord, d’fhéadfadh 
sé go gcuirfí iachall orthu éirí as oifig. Aon bhall den Bhord nach bhfreastalaíonn 
ar chruinniú de chuid an Bhoird ar feadh tréimhse chomhleanúnach de 6 mhí, ag 
deireadh na tréimhse sin níl sé/sí in oifig fós ach amháin má léiríonn an ball sin gur 
theip air/uirthi freastal de bharr breoiteachta agus ní mór don Aire a bheith sásta 
leis an léiriú sin.

Tionóltar cruinnithe speisialta de chuid an Bord chun ceisteanna maidir le 
hoiriúnacht chun cleachtaidh a bhreithniú, iarratais Alt 58 den chuid is mó agus 
moltaí gan prima facie. Níor chóir do bhaill an Choiste um Réamh-Imeachtaí freatal 
ach amháin má tá gá le córam. 

D’fhonn freastal a dhearbhú, áirítear gach lá cruinnithe de chuid an Bhoird mar 
sheisiún freastail amháin. Léirítear ar leith líon na laethanta cruinnithe de chuid an 
Bhoird agus líon na sainchruinnithe de chuid an Bhoird

Áirítear líon iomlan na grcuinnthe ar fhreastail sé/sí orthu mar líon freastail an bhaill 
– cuimsítear sa chás seo cruinnithe sceidealaithe agus sainchruinnithe.

Ball an Bhoird
Cruinnithe 

sceidealaithe 
an Bhoird

Cruinnithe 
Breise agus 
roghnacha

Sain- 
chruinnithe

Freastal  
an Bhaill

Mark Blake-Knox 7 1 5 13

Karen Canning 1, 3 9 3 6 18

Essene Cassidy 10 3 6 19

Lorraine Clarke-Bishop 3 7 1 4 12

Catherine Cocoman 7 1 4 12

Pat Dolan 3 8 1 2 11

Mary Gorman 1 6 1 - 7

Karen Greene 2 4 2 - 6

Liam Hamill 2 1 3 6

Martin Higgins 3 9 2 5 16

John Horan 9 2 8 19

Anne Horgan 1 7 2 2 11

Louise Kavanagh McBride 3 6 2 2 10

Kilian McGrane 4 - - - -

Eileen Kelly 7 - 2 9

Denise Lawler 6 2 3 11

Breda Liston 1, 3 9 2 3 14

ar lean
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Ball an Bhoird
Cruinnithe 

sceidealaithe 
an Bhoird

Cruinnithe 
Breise agus 
roghnacha

Sain- 
chruinnithe

Freastal  
an Bhaill

Kathleen Lombard 4 2 4 10

Dermot Manning 3 8 3 6 17

Liam Minihan 3 7 3 - 10

Denis Murphy 1 6 2 1 9

Colm O’Herlihy 7 1 2 10

Laura Sahm 3 6 2 6 14

1 Tá Karen Greene, Denis Murphy, Breda Liston, Anne Horgan agus Mary Gorman ina mball den CRI. Ach 
amháin más gá leo le haghaidh córaim, níor cheart dóibh freastal ar chruinnithe a thionóltar chun 
iarratais a bhreithniú de bhun Alt 58 nó sainchruinnithe de chuid an Bhoird a thionóltar chun agus moltaí 
gan prima facie a bheithniú i.e. cruinnithe ar an 9 Eanáir, an 2 Aibreán, an 8 Aibreán, an 12 Lúnasa, an  
23 Meán Fómhair, an 20 Deireadh Fómhair, an 19 Samhain agus an 3 Nollaig.

2 D’éirigh Karen Greene as an mBord i mí na Samhna 2020. Bhí a héirí as i bhfeidhm ar an 25 Samhain 2020.
3 Tháinig deireadh le téarmaí oifige na mball Boird seo a leanas ar an 5 Nollaig, mar sin, níor fhreastail 

siad ar an gcruinniú Bord ar an 15 Nollaig 2020, ach amháin Laura Sahm a d’fhreastail ar chomhaontú an 
Uachtaráin: Liam Minihan, Dermot Manning, Pat Dolan, Martin Higgins, Breda Liston, Karen Canning, Laura 
Sahm, Louise Kavanagh McBride agus Lorraine Clarke-Bishop.

4 D’éirigh Kilian McGrane as an mBord ar an 17 Nollaig 2019. Bhí a éirí as i bhfeidhm ón gcéad chruinniú 
Boird eile ar an 9 Eanáir 2020.

Aguisíní 3: Baill agus cruinnithe coistí 2020
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Coiste Gnó, Straitéise agus Airgeadais
Reáchtáladh sé chruinniú de chuid an Choiste Gnó, Straitéise agus Airgeadais in 2020.
Struchtúr an choiste: Seisear ball (seisear ball Boird agus gan aon bhall nach bhfuil 
ar an mBord) 

Cathaoirleach: Kathleen Lombard

Ball Líon na gcruinnithe

Essene Cassidy 6

Kathleen Lombard 6

Denis Murphy 6

Karen Canning 6

Pat Dolan 4

Louise Kavanagh McBride 2

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
Reáchtáladh naoi gcruinniú de chuid an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca in 2020. 

Struchtúr an choiste: Seisear ball (triúr ball Boird agus tríur nach bhfuil ar an mBord) 
– mhéadaigh seo ó chúigear ball i mí an Mhárta 2020 (triúr ball Boird agus beirt 
bhall nach bhfuil ar an mBord).

Is ball ex officio é an tUachtarán.  

Cathaoirleach: Martin Higgins

Ball Líon na gcruinnithe

Martin Higgins 9

Denis Doherty 9

Margaret Campbell 1 8

Mark Blake-Knox 8

Liam Minihan 2 2

1 1 D’éirigh Margaret Campbell as an gcoiste i Meán Fómhair 2020. Bhí a cruinniú deireanach aici ar an  
8 Meán Fómhair 2020.

2 Bhí Liam Minihan breoite ó Mhárta go Bealtaine agus ní raibh sé in ann freastal ar chruinnithe le linn  
an ama sin.
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An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh (2011)
Bhí 35 lá fiosraithe agus 6 chruinniú rollaithe in 2020. 
Struchtúr an choiste: 33 ball san iomlán (11 bhall Boird agus 22 ball nach bhfuil ar 
an mBord.
Cathaoirleach: Denise Lawler

Ball Laethanta 
fiosraithe

Laethanta 
rollaithe Cruinnithe COCC

35 6 1

Mark Blake-Knox 3 1 1

Karen Canning 1 3 6 1

Lorraine Clarke-Bishop 1 - 1

Pat Dolan 1 18 - 1

Liam Hamill 5 - -

Eileen Kelly 10 1 -

Denise Lawler 1 4 1

Liam Minihan1 12 - 1

Colm O’Herlihy 11 - -

Louise Kavanagh-McBride 3 1 -

Laura Sahm 2 - 1

Mary Barrett 9 - 1

James Buckley 10 2 1

Eileen Flynn 10 - 1

Richard Hammond 4 - 1

Mark Kane 4 2 1

Stephen Kealy 2 2 -

Jill Long 4 3 1

Shane McCarthy 8 2 1

Martin McNamara - - -

Amanda Phelan 10 - 1

Emma Prendergast2 - 1 -

Michele Monahan - - 1

Margaret Philbin 2 - 1

Triona Cowman 11 - 1

Valerie Beatty 4 1 1

Dermott Jewell 1 2 1

Ada Bradbury 11 2 1

Juliana Henry 2 - -

Kathryn Muldoon 12 - 1

Sara Phelan - - 1

Cindy Mackie3 - - -

1 D’fhág Karen Canning, Pat Dolan agus Liam Minihan an coiste ar an 5 Nollaig 2020. 
2 D’fhág Emma Prendergast an coiste ar an 22 Meán Fómhair 2020.
3 D’fhág Cindy Mackie an coiste ar an 29 Eanáir 2020.

An Coiste um Réamh-Imeachtaí
Reáchtáladh 11 chruinniú de chuid an Choiste um Réamh-Imeachtaí in 2020.

Struchtúr an choiste: 11 bhall san iomlán (5 bhall Boird agus 6 bhall nach bhfuil  
ar an mBord)

Cathaoirleach: Denis Murphy

Leas-Chathaoirleach: Breda Liston

Ball Líon na gcruinnithe

Denis Murphy 9

Breda Liston 10

Mary Gorman 8

Anne Horgan 8

Karen Greene 2

Deirdre Naughton 10

James Doorley 10

Timmy Frawley 11

Geraldine Feeney 10

Anne Sheehan 7

Brendan O’Dea 10

An Coiste Cláraithe
Reáchtáladh sé chruinniú de chuid an Choiste Cláraithe in 20201. 

Struchtúr an choiste: Naonúr ball (cúigear ball Boird agus ceathrar ball nach 
bhfuil ar an mBord). 

Cathaoirleach: Dermot Manning

Ball Líon na gcruinnithe

Dermot Manning 6

Liam Hamill 2

Martin Higgins 4

Catrina Heffernan 3

Janet Wynne 2 3

Karen Clarke 3

John Horan 6

Catriona Molloy 3 -

1  Reáchtáladh cúig chruinniu sceidealaithe in 2020 agus tionóladh cruinniú breise amháin ar an   
24 Feabhra 2020. 

2 D’éirigh Janet Wynne as an gcoiste ar an 31 Deireadh Fómhair 2020.

3 D’éirigh Catriona Molloy as an gcoiste roimh chruinniú Boird mhí Aibreáin.
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An Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán
Reáchtáladh cúig chruinniú de chuid an Choiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán  
in 2020.

Struchtúr an choiste: 11 bhall (6 bhall Boird agus 5 bhall nach bhfuil ar an mBord).

Cathaoirleach: Lorraine Clarke-Bishop 

BallBall Líon na gcruinnitheLíon na gcruinnithe

Lorraine Clarke-BishopLorraine Clarke-Bishop 44

Laura SahmLaura Sahm 44

Catherine CocomanCatherine Cocoman 44

Louise Kavanagh McBrideLouise Kavanagh McBride 33

Dermot ManningDermot Manning 55

John HoranJohn Horan 55

Mary McDonnell NaughtonMary McDonnell Naughton 44

Barbara KellyBarbara Kelly 44

JP NolanJP Nolan 44

Aisling CulhaneAisling Culhane 33

Steve PitmanSteve Pitman 44

Coiste na gCnáimhseach
Reáchtáladh ceithre chruinniú de chuid an Choiste Cnáimhseach in 2020.

Struchtúr an choiste: Ochtar ball (triúr ball Boird agus cúigear ball nach bhfuil ar an 
mBord).

Cathaoirleach: Denise Lawler

Ball Líon na gcruinnithe

Denise Lawler 4

Mary Gorman 3

Breda Liston 3

Mark Skehan 1 1

Gemma Gorman 1 1

Deirdre Walsh 2 -

Cliodhna Grady 3 3

Lorraine Mulligan 4

1 D’éirigh Mark Skehan agus Gemma Gorman as an gcoiste i Meán Fómhair 2020.
2 Bhí Deirdre Walsh ar shaoire mháithreachais ó Bhealtaine 2020.
3 Tháinig Cliodhna Grady in ionad Deirdre Walsh.

Tuilleadh faoi BACÉ
Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoi Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann ar ár suíomh idirlín https://www.nmbi.ie/Home

https://www.nmbi.ie/Home
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