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1 EOLAS FAOIN ÚDARÁS RIALÁLA TÁIRGÍ SLÁINTE  
 
1.1 Fís, misean agus luachanna  
Is é Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) rialtóir neamhspleách táirgí sláinte in Éirinn. Is é ár ról an 
tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a fheabhsú. Déanaimid é seo trí shábháilteacht, cháilíocht 
agus éifeachtacht ár dtáirgí cúram sláinte a mheasúnú thar ceann an phobail chun a chinntiú gur 
mó na buntáistí a chuireann siad ar fáil ná aon rioscaí ionchasacha. Léirítear ár 
bpríomhfheidhmeanna rialála agus ár spriocanna agus ár gcuspóirí in ár misean, ár bhfís agus ár 
luachanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 An rud a dhéanaimid  
- Táimid freagrach as raon leathan táirgí sláinte atá ar fáil in Éirinn a rialáil:  

o Cógais tréidliachta agus cógais d’úsáid an duine  
o Feistí leighis d’úsáid an duine  
o Comhábhair fola  
o Fíocháin agus cealla daonna  
o Orgáin daonna don trasphlandú  
o Substaintí rialaithe  
o Cosmaidí  

- Ar réimsí eile áirítear trialacha cliniciúla agus úsáid á baint as cógais don duine, trialacha 
cliniciúla allamuigh agus cógais tréidliachta in úsáid agus fiosrúcháin chliniciúla agus feistí 
leighis d’úsáid an duine á n-úsáid.  

- Déanaimid rialáil ar chuideachtaí déantúsaíochta, mórdhíola agus dáileacháin, comhlachtaí 
feistí leighis ar tugadh fógra dóibh mar aon le háiseanna táirgí sláinte eile.  

- Déanaimid ceadúnú agus monatóireacht ar úsáid ainmhithe chun críocha oideachasúla nó 
eolaíocha, á chinntiú go bhfeidhmítear prionsabal na 3R (athlonnú, laghdú agus mionleasú).  

 
1.3 An chaoi a ndéanaimid rialáil  
- Bronnaimid ceadúnais ar chuideachtaí chun cógais a dhéanamh, a dháileadh agus a mhargú 

tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar a sábháilteacht, a gcáilíocht agus a n-éifeachtacht.  
- Déanaimid monatóireacht leanúnach ar chógais, ar fheistí leighis agus ar tháirgí sláinte eile, 

freagra tapa á thabhairt ar aon imní sábháilteachta nó cáilíochta.  

Is é ár bhfís a bheith ina cheannaire i rialáil 
nuálaíoch agus éifeachtach, go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta, aitheantas againn mar lárionad 
sármhaitheasa don cháilíocht agus don déine 
eolaíochta a thugaimid don obair agus don 
bhealach éifeachtach a thugtar chun críche í. 

Is é ár misean sláinte phoiblí 
agus ainmhithe a chosaint agus 
a fheabhsú trí rialáil cógas, feistí 
leighis agus táirgí sláinte.  
 

Is iad seo ár luachanna: 
- Gníomhú i gcónaí chun leasa othar agus tomhaltóirí.  
- Feidhmiú go dtí na caighdeáin is airde cinnteoireachta agus cáilíochta eolaíche.  
- Sinn féin a iompar le hionracas, neamhchlaontacht agus trédhearcacht.  
- Taighde, nuálaíocht, buanfhoghlaim agus oscailteacht don athrú a spreagadh.  
- Déileáil le páirtithe leasmhara agus lena chéile le dínit agus le meas i gcónaí. 
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- Cuirimid eolas cáilíochta agus sábháilteachta ar fáil chun tacú le húsáid shábháilte táirgí 
sláinte.   

- Déanaimid iniúchadh ar chuideachtaí agus ar áiseanna a thástálann, a dhéanann nó a 
dháileann táirgí sláinte lena chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin agus an 
reachtaíocht ábhartha.  

- Déanaimid an reachtaíocht a fhorfheidhmiú (mar fhreagracht roinnte le gníomhaireachtaí 
stáit i roinnt réimsí).  

 
Rialaíonn Údarás naoi mball atá ceaptha ag an Aire Sláinte an eagraíocht. Cuireann trí choiste 
comhairleacha eolaíocha reachtúla comhairle air: do chógais d’úsáid an duine, cógais 
tréidliachta agus feistí leighis; agus fochoistí do thrialacha cliniciúla agus cógais luibhe. Is cuid 
de líonra Eorpach de ghníomhaireachtaí rialála sinn agus déanaimid rannchuidiú suntasach do 
rialáil táirgí sláinte idirnáisiúnta agus Eorpacha.  
 
Oibrímid go straitéiseach leis na páirtithe leasmhara uile lena n-áirítear rialtais agus 
gníomhaireachtaí rialtais, gairmithe cúram sláinte, na pobail taighde agus tionscail 
déantúsaíochta, chun infhaighteacht táirgí le próifíl tairbhe dearfach/riosca d’othair a 
uasmhéadú. Táimid dírithe freisin ar ár dtionscnaimh rannpháirtíochta othar a leathnú chun a 
chinntiú go mbreithnítear eispéireas an othair in ár gcinnteoireacht rialála agus cumarsáide.  
 
Déanann na hearnálacha tionscail a rialálann an HPRA rannchuidiú suntasach d’othair agus don 
chóras sláinte náisiúnta trí na táirgí a chuireann siad ar fáil agus a ndéanann siad margú orthu. Is 
cuid freisin iad d’earnáil an-substaintiúil eolaíochtaí beatha in Éirinn iad, onnmhairí á soláthar do 
bhreis agus 100 tír ar fud an domhain. Is fiú breis agus €50bn onnmhairí bliantúla 
cógaischeimicí, rud a fhágann go bhfuil siad ar an nglan-onnmhaireoir is mó cógas san AE agus 
is ionann é agus 50% de luach onnmhairí na tíre seo. Tá earnáil na teicneolaíochta leighis in 
Éirinn ar cheann de na glan-onnmhairí táirgí leighis is mó san AE le honnmhairí bliantúla ó Éirinn 
de bhreis agus €8bn. 
 
1.4 Ár bpríomhobair rialála  
Leagann an plean seo amach cuspóirí agus gníomhartha straitéiseacha sonracha a bhfuilimid ag 
iarraidh a bhaint amach thar na chéad chúig bliana eile ar an bpríomhobair rialála a sheachadtar 
trí ghníomhaíochtaí comhairleacha, údarú agus feidhmeanna faofa, imscrúduithe agus iniúchtaí, 
agus monatóireacht táirge agus margaidh.  
 
Go bliantúil agus foireann de bhreis agus 300 againn déanaimid próiseáil ar thart ar 40,000 cás 
lena n-áirítear iarratais ar údarú agus deimhniú, tuarascálacha faireachais, agus gníomhaíochtaí 
forfheidhmithe.  Áirítear ar staitisticí le deireanaí ar tháirgí agus ar chuideachtaí rialáilte:   
- 7,784cógas d’úsáid an duine údaraithe go náisiúnta  
- 1,635 cógas tréidliachta údaraithe go náisiúnta  
- 92 déantóir cógas d’úsáid an duine  
- 25 déantóir cógas tréidliachta  
- 52 déantóir cógas trialacha cliniciúla  
- 271 dáileoir cógas d’úsáid an duine  
- 4 bhunaíochta fola, 24 bunaíocht fíocháin agus 4 ionad trasphlandaithe orgán  
- 1comhlacht ainmnithe ar tugadh fógra dó do mheasúnú fearas leighis  
- 500,000 fearas leighis, go garbh, d’úsáid an duine (san AE) 
- 23bunaíocht agus 1160duine aonair údaraithe do thaighde eolaíoch ar ainmhithe  
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Leanann an obair seo i rith saolré ár bpleananna straitéiseacha agus déanann foireann a bhfuil 
taithí mhór acu é a sheachadadh, í go obair go dtí caighdeáin rialála reatha agus ar bhealach 
tráthúil agus éifeachtach.  
 
 
2 ÁR NGNÓTHACHTÁLACHA Ó 2011 AR AGHAIDH 
 
Chlúdaigh ár bplean straitéiseach deiridh na blianta 2011 – 2015 agus áiríodh ann cúig sprioc 
mar a léirítear thíos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áirítear ar ár bpríomhghnóthachtálacha maidir lenár bplean straitéiseach deiridh:  
- Cuireadh plean ‘comhpháirteach’ an Coimisiúin i bhfeidhm chun rialáil feistí leighis a threisiú, 

agus bhí faoi réir comh-mheasúnaithe rathúil ar ár n-iniúchadh faireachais ar chomhlacht ar 
tugadh fógra dó.  

- Athraíodh an próiseas athrangaithe do chógais go mór go dtí cur chuige níos 
réamhghníomhaí, tar éis rannpháirtíochta forleithne le páirtithe leasmhara.  

- Seachadadh láithreán gréasáin nua HPRA, a ionchorpraíonn athdhearadh iomlán chun díriú 
ar chumarsáidí feabhsaithe le páirtithe leasmhara trí nascleanúint agus rochtain níos fearr ar 
ábhar spéise. 

- Forbraíodh agus cuireadh an Comhtháirseach Aighneachta Eorpach (CESP) i bhfeidhm do 
chur isteach iarratas ar tháirge íocshláinte, a úsáidtear i mbreis agus 32 tír de chuid an AE.  

- Amlínte seachadta seirbhíse feabhsaithe thar raon leathan nósanna imeachta rialála.  
- Glacadh páirt i bpléití AE ar reachtaíocht nua do thrialacha cliniciúla, feistí leighis agus cógais 

tréidliachta, tacaíocht á cur ar fáil dár máthair-roinn ag cruinnithe na Comhairle.  
- D’óstaigh 22 cruinniú de ghníomhaireachtaí cógas agus feistí leighis Eorpacha chun forbairt 

bheartais Eorpaigh a thiomáint chun cinn i rith Uachtaránacht na hÉireann in 2014.  
- Cuireadh le forbairt Chomhghuallaíocht Ghníomhaireachtaí Rialála Cógas, toghadh sinn ina 

leaschathaoirleach agus threoraíomar roinnt tionscadal tosaíochta.  
- Tofa ar Choiste Feidhmiúcháin líonra údaráis inniúil na bhfeistí leighis nua agus ar Choiste 

Bainistíochta Fóram Rialála Idirnáisiúnta na bhFeistí Leighis.  
- Seachadadh straitéisí tacaíochta in ICT, Cumarsáidí, agus Foghlaim agus Forbairt.  
 
I rith na mblianta sin d’éirigh linn freisin:  
- An t-athrú ar an ainm ó Bhord Leigheasra na  hÉireann go dtí an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte 

a sheoladh go rathúil ar 1 Iúil 2014, chun scóip níos leithne ár gcuid oibre, ár bhfeidhmeanna 
agus ár bhfreagairtí  a léiriú níos fearr thar earnáil na dtáirgí sláinte.  

1. Sábháilteacht earraí sláinte agus torthaí othair a fheabhsú trí bhainistíocht riosca 
éifeachtach agus faireachas margaidh. 

2. Cumarsáid shoiléir, ábhartha, thráthúil a thabhairt d'othair, tomhaltóirí agus gairmithe 
cúram sláinte 

3. Feabhas a chur ar sheachadadh seirbhíse laistigh de chreat rialála ardchaighdeáin bunaithe ar 
riosca. 

4. Tionchar a bheith againn ar fhorbairt bheartais agus reachtaíochta ag leibhéil Eorpacha agus 
idirnáisiúnta ar mhaithe le leas sláinte ainmhithe agus sláinte poiblí.  

5. Cur le cumais todhchaí chun riachtanais rialála a thagann chun cinn agus dul chun cinn eolaíoch 
agus teicneolaíochta a chomhlíonadh. agus, advances.
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- Teacht chun a bheith inár n-údarás inniúil do cháilíocht agus do shábháilteacht orgán 
daonna don trasplandú, do thrialacha cliniciúla tréidliachta allamuigh agus do chosaint 
ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíochta, agus d’fhorbairt córas rialála do chosmáidí.  

- Reachtaíocht nua d’fhaireachas cógas, cógais fhalsaithe,1cógais inmhalartaithe agus cosaint 
eolaíoch ainmhithe.  

- Cuireadh ceanglais an Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013 do 
‘liostaí idirmhalartaithe’ i bhfeidhm a cheadaíonn táirgí cineálacha2do dháileadh ionaid 
d’othair.  

- Chuaigh faoi mheasúnú tagarmharcála seachtrach rathúil.  
- Chuir dhá urlár breise lenár n-oifigí.  
- Rinne tionchar comhaontuithe leasaithe agus pá na seirbhíse poiblí ar an bhfoireann a 

bhainistiú.  
 
 
3 AN PLEAN STRAITÉISEACH A FHORBAIRT  
 
Sa phlean seo, leagamar amach an treo straitéiseach a threoróidh an HPRA as seo go ceann cúig 
bliana. Cuireann sé síos ar na cúinsí agus na forbairtí comhshaoil a bhfuiltear ag súil leo thar an 
tréimhse pleanála, na spriocanna straitéiseacha atá leagtha amach againn, agus treochlár soiléir 
dár bpáirtithe leasmhara agus don fhoireann a léiríonn cén chaoi a bhainfimid na spriocanna seo 
amach. Áirítear sa phróiseas pleanála comhairliúchán substaintiúil le páirtithe leasmhara, go 
hinmheánach leis an bhfoireann agus le bainisteoirí, agus go seachtrach le páirtithe leasmhara, 
lena n-áirítear comhairliúchán poiblí trínár láithreán gréasáin. Cuireadh Straitéis 2015 – 2017 na 
Roinne Sláinte san áireamh freisin agus an plean seo á ullmhú.  
 
Tá na cuspóirí agus na gníomhartha straitéiseacha , de riachtanas, dírithe go leathan, agus 
teastóidh pleanáil agus seachadadh thar roinnt blianta len iad a bhaint amach. Déanfar na 
gníomhaíochtaí mionsonraithe a fhorbairt agus a sheachadadh tríd an timthriall pleanála gnó 
bliantúil. Cuirfidh torthaí pleananna gnó bliantúla, le himeacht ama, le baint amach na torthaí 
straitéiseacha a bhfuil sainmhíniú tugtha againn orthu. Tá bainistiú éifeachtach an phróisis 
phleanála agus tuairiscithe lárnach chun a chinntiú go mbaintear amach na torthaí atá leagtha 
amach againn do na hothair sin, na húsáideoirí agus na hainmhithe a úsáideann na táirgí a 
rialáilimid.  
 
Tá Údarás na heagraíochta tar éis maoirsiú a dhéanamh ar ullmhú an phlean straitéisigh seo ag 
an bhfoireann bainistíochta, athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht na spriocanna agus na 
gcuspóirí maidir le tiománaithe ionchasacha an athraithe thar na chéad chúig bliana eile, agus tá 
siad tar éis glacadh leis tar éis don Aire Sláinte an plean a bhreithniú.  
 
 
4 DÚSHLÁIN AGUS DEISEANNA  
 
Féadfaidh athruithe sa timpeallacht ina fheidhmímid bheith ina bpríomhthiománaithe athraithe 
san eagraíocht. Is é an AE agus reachtaíocht náisiúnta an tiománaí is suntasaí, agus na 
hinniúlachtaí agus na feidhmeanna a shannann an rialtas dúinn dá bharr.   
                                                            
 
1Is éard is cógais fhalsaithe cógais a bhfuil léiriú falsaithe ar a gcéannacht, a bhfoinse nó a stair acu.  
2Bíonn na comhábhair ghníomhacha céanna ag cógas cineálach agus cógas le hainm branda agus comhlíonann na 

caighdeáin chéanna sábháilteachta, cáilíochta agus éifeachtúlachta.  
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Thar na chéad chúig bliana eile déanfar leasú substainteach ar reachtaíocht feistí leighis, mar a 
dhéanfar ar an reachtaíocht do chógais tréidliachta, a mbeidh ar an HPRA a athbhreithniú agus a 
fheidhmiú.  
 
Tá éifeachtúlachtaí á mbaint amach níos mó agus níos mó laistigh den AE trí níos mó 
measúnuithe láraithe aonair agus beidh réitigh níos éifeachtúla indéanta trí chomhoibriú AE ar 
shaincheisteanna mar ghanntanas cógas a théann i bhfeidhm ar chuid mhór tíortha chomh 
maith le hÉirinn, agus rochtain luath ar chógais nua a bhfuil tairbhí tábhachtacha acu d’othair. 
Leagfaidh brúnna airgeadais leanúnacha i gcóras sláinte na hÉireann fócas ar chógais mar chuid 
shuntasach den chaiteachas ar shláinte. Múnlóidh ár rannpháirtíocht chumarsáide agus 
pháirtithe leasmhara athruithe ar ionchais an tsochaí maidir le rialtóirí, agus tá an t-ionchas ag 
dul chun cinn sa teicneolaíocht déantúsaíocht agus táirgí sláinte a bhunathrú agus dúshlán an 
chórais a thabhairt chun próisis agus táirgí nuálaíocha a rialú go héifeachtach.  
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DÚSHLÁIN AGUS DEISEANNA 

 Rialacháin AE mhóra nua le haontú agus le cur i bhfeidhm d’fheistí 
leighis agus cógais tréidliachta

 Feidhmiú iomlán Rialachán na dtrialacha cliniciúla
 Athruithe ionchasacha ar reachtaíocht chógas AE: táirgí cógais 

ardteiripe, cógais dílleachta agus cógais d’úsáid phéidiatraiceach.
 Coinne le srianta rialála breise maidir le tionchar timpeallachta 

cógas tréidliachta agus cógais don duine.
 Reachtaíocht Éireannach a bhfuil súil leis ar atáirgeadh daonna 

cuidithe.
 Reachtaíocht ar eolas sláinte na hÉireann.

 Brú ar mhaoiniú cógas. 
 Ganntanas cógas.
 Tionchar leantach malartaithe cineálaigh 

agus ‘lascadh’ catagóirí soláthair 
dleathacha. Tionchar measúnachta 
teicneolaíochta sláinte, staidéir ar 
éifeachtúlacht choibhneasta.

 Rolladh amach straitéis riomhshláinte an 
rialtais. 

 Soláthar cógaslainne idirlín
 Tionscnaimh fhrithsheasmhachta in 

aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh
 Bagairtí atá ag teacht chun cinn do 

shláinte othar nó ainmhithe

 Maoiniú taighde agus comhoibriú thar tionscadal, an saol acadúil agus rialtóirí 
 Tionchar aon athruithe ar ráta cánach corparáideach. Reifreann na RA ar 

bhallraíocht AE
 Comhaontuithe faoi TTIP (Comhpháirtíocht Infheistíochta agus Trádála Tras-

Atlantach)
 Dul chun cinn teicneolaíochta i gcumais forbartha agus déanta táirge 
 Nuálaíocht i gcineálacha táirge laistigh de na hearnálacha eolaíochtaí beatha 

bainteach le sláinte, aipeanna m-shláinte, comhcheangail feiste-druga mucúil, 
cógais phearsantaithe, etc.

 Ríomhuirlisí do chumarsáid agus d’fhoghlaim, ionchas do shláinte nasctha.

 Athruithe déimeagrafacha sa daonra le staideanna galair nua
 Daonra ag fás le riochtaí ainsealacha agus galair sheanaoise
 Ionchais rochtana ar chógais nua agus inrochtaineacht cógas.
 Ceannach táirgí de cháilíocht agus sábháilteacht amhrasach tríd 

an idirlíon
 Méadú ar na meáin shóisialta mar fhóram do thuairimí agus 

tacaíocht d’othair
 Ionchais do neamhspleáchas rialála agus cinnteoireacht 

tiomáinte ag an eolaíocht
 Éilimh ar thrédhearcacht agus ar eolas níos mó

 Ráiteas straitéise na Roinne Sláinte a 
sholáthraíonn creatbheartais agus struchtúir 
dhlíthiúla oiriúnacha; creat Éire Sláintiúil, 
straitéis ríomhShláinte. 

 Cód cleachtais do rialachas comhlachtaí 
stáit, comhaontuithe seachadta 
feidhmíochta leis an máthair-roinn.

 Tionchar leanúnach comhaontuithe pá 
agus leasaithe san earnáil phoiblí ar an 
gcumas foireann a mhealladh agus a 
choinneáil. 

 Beartais do nuálaíocht agus do phoist in 
earnáil na n-eolaíochtaí beatha, Straitéis do 
mhaoiniú na hEolaíochta, Teicneolaíochta 
agus Nuálaíochta

Reachtaíocht 

Tionsclaíocht 
agus 

teicneolaíocht

Athruithe 
Sochaíocha 

Beartais 
Rialtais 

Rialáil 

Córas Sláinte 

 Tuarascálacha a choimisiúnú ar eolas faoi tháirge leighis, úsáid chógas 
seachlipéide, gníomhaíochtaí faireachas cógas, agus uasteorainneacha iarmhair; 
tionscnaimh ar rochtain luath ar chógais, tuilleadh forbartha ar chomhphlean gnímh 
d’fheistí leighis; maoirseacht via ceanglais chóras cáilíochta agus iniúchtaí. 

 Nósanna rialála AE níos láraithe agus líonraithe.
 Tionscnaimh idirnáisiúnta chun fadhbanna rialála domhanda a réiteach.
 Fócas níos mó sa tsamhail rialála ar bhainistiú saolré. 
 Cumas rialála coinneáil suas le dul chun cinn teicneolaíochta. 
 Measúnú tríú páirtí ar thrialacha cliniciúla agus ar shonraí eile trí thrédhearcacht 

níos mó.
 Forbairt na heolaíochta rialála. 
 Córais gan tástáil ar ainmhithe do chógais. 
 Maoiniú rialála feistí leighis.
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5 SPRIOCANNA AGUS CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA DO 2016 – 2020 
 
Mar fhreagra ar na dúshláin agus na deiseanna a fheicimid sa timpeallacht agus ag tógáil ar 
ár ngnóthachtálacha thar an plean straitéiseach deireanach, táimid tar éis cúig sprioc a aithint 
do 2016 – 2020.  
 
Léirítear na spriocanna agus an bhunloighic a nascann iad go grafach thíos.  
 

Eolas níos fearr ag úsáideoirí 
Eolas reatha a sholáthar chun 

bonn eolais a chur faoi roghanna 
agus cinntí

Tacaíocht don nuálaíocht
Tacaíocht rialála agus comhairle á 
cur ar fáil d’ionaid taighde agus 

forbartha

Cumais inmheánacha 
Córais inmheánacha láidre, 
acmhainní agus saineolas á 

gcinntiú.

Rochtain ar tháirgí sláinte 
Tacaíocht rialála do rochtain ar 

tháirge a fheabhsú

Córais rialála bharrfheabhsaithe
Coinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí 

táirge agus déantúsaíochta

 
Ar na leathanaigh ina dhiaidh, leagtar amach na cuspóirí do gach sprioc agus na gníomhartha 
ardleibhéil comhfhreagracha. Déanfar iad seo a chascáidiú anuas go dtí pleananna gnó 
bliantúla le linn na straitéise.  
 
Ina theannta, tá roinnt tionscadal móra ar siúl faoi láthair agus leanfaidh siad ar aghaidh i rith 
roinnt de bhlianta na straitéise, nó iad go léir. Áirítear orthu:  
- Trialacha cliniciúla: Rialúchán Eorpach nua a chur i bhfeidhm  
- Feistí leighis: forbairt agus feidhmiú reachtaíochta nua AE  
- Reachtaíocht tréidliachta: forbairt agus feidhmiú reachtaíochta nua AE  
- Tuilleadh forbartha ar liostaí cógas idirmhalartacha  
- Athfhorbairt ar chórais IT faoin bplean straitéiseach reatha IT  

 
Beimid aireach i gcónaí chomh maith ar an ngá atá le cumas teagmhasach, toisc go 
mb’fhéidir go dtiocfadh saincheisteanna móra bainteach leis na réimsí a rialáilimid i gceist ó 
am go chéile agus go bhféadfadh go dteastódh leibhéil shuntasacha acmhainní len iad a 
bhainistiú go héifeachtach.  
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SPRIOC STRAITÉISEACH 1 — CÓRAIS RIALÁLA BHARRFHEABHSAITHE  

 
Tá ról ríthábhachtach ag an HPRA in ár bpríomhobair rialála, i gcinntiú go seachadann táirgí 
sláinte a thógann agus a úsáideann othair, úsáideoirí agus ainmhithe a dtairbhí beartaithe 
agus iad chomh sábháilte agus is féidir. Tagann láidreacht an chórais ó na hardcaighdeáin a 
éilíonn reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa agus ón líonra fairsing saineolaithe 
Éireannacha agus AE atá rannpháirteach i gcinnteoireacht ardcháilíochta eolaíoch. Le blianta 
beaga anuas, tháinig tionscnaimh rialála idirnáisiúnta chun a bheith níos tábhachtaí, a léiríonn 
domhandú trialacha cliniciúla, déantúsaíochta agus slabhraí soláthair. Beidh páirt shuntasach 
ag na tionscnaimh seo i gcoinbhéirseacht níos mó a chinntiú i gcaighdeáin rialála, roinnt 
eolais níos mó idir réigiúin agus úsáid níos fearr acmhainní. Go náisiúnta, leanfaidh HPRA ag 
comhoibriú le gníomhaireachtaí Stáit agus páirtithe leasmhara eile sa chóras sláinte 
Éireannach le cuidiú chun forbairt leanúnach bheartais rialtais agus ár gcuspóirí gnó agu 
straitéiseacha a bhaint amach. Is príomhsprioc é an t-ardleibhéal rialála atá mar chuid dár 
bpríomhobair a choinneáil agus chun é a fheabhsú leis na cuspóirí straitéiseacha seo a leanas.  

 

 
 
 

Cuspóir straitéiseach 1.1 
Éifeachtacht córas faireachais do tháirgí sláinte a neartú  
 
Tá córais faireachais éifeachtacha i rith saolré an táirge cúram sláinte criticiúil do chosaint 
sláinte poiblí. Tugadh feabhsúcháin ar chógais don duine isteach le deireanaí trí reachtaíocht 
treorach cógas falsaithe agus faireachas cógas AE (Treoir 2012/26/AE agus 2011/62/AE). 
Atreisíodh córais fhaireachais feiste leighis go mór ag ‘comhphleananna gnímh’ an AE agus is 
dóigh go mbeidh tuilleadh feabhsúchán ann ó reachtaíocht AE atá á forbairt faoi láthair. 
D’fhéadfadh go dtiocfadh an chéad athrá eile de reachtaíocht Eorpach ar chógais tréidliachta 
in áit na gceanglas tréimhsiúla reatha le taifead lárnach frithghníomhuithe díobhálacha 
amhrasta agus uirlisí braite comhartha gaolmhara. Ar phríomhfócas an athraithe seo beidh an 
riachtanas a chinntiú go ndéantar frithghníomhuithe díobhálacha a chomhthiomsú agus a 
thuairisciú i gceart.  
 
Gníomhartha  
1.1a Rannchuidiú le neartú faireachais chógas ar chógais agus vacsaíní ar fud líonra an AE 

agus modhanna nua a iniúchadh le monatóireacht a dhéanamh ar tháirgí agus 
saincheisteanna sábháilteachta a mheasúnú go tapa trí rannpháirtíocht in:  
o An Coiste um Measúnú Riosca maidir le Faireachas Cógas  
o Comhoibrithe a Neartú d’Fheidhmiú Faireachas Cógas san Eoraip  
o An Grúpa Eorpach um Éascú Straitéise Bainistithe Riosca  
o Forbairt bhrostaithe comhoibrithe tairbhe-riosca vacsaíne san Eoraip ón 

Tionscnamh Cógas Nuálaíoch  
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1.1b Rannpháirtíocht luath a chinntiú trí nósanna imeachta Eorpacha i bpleanáil 
bhainistithe riosca le fócas ar leith ar tháirgí nuálaíocha agus réimse riachtanais leighis 
nár freastalaíodh orthu.  

 
1.1c Ról faireachais mhargaidh saolré a fhorbairt i sábháilteacht agus i bhfeidhmíocht feistí 

leighis atá ar fáil d’othair a chinntiú. An cur chuige saolré a úsáid thar gach réimse 
den slabhra soláthair chun sábháilteacht agus feidhmíocht a fheabhsú trí shonraí a 
úsáid ón gcéim iarmhargaidh chun bonn eolais a chur faoin gcomhad teicniúil réamh-
mhargaidh agus é a thabhairt suas chun dáta.  

 
Torthaí  
- Cuireann córais fhaireachais náisiúnta agus AE monatóireacht fheabhsaithe ar 

shábháilteacht táirgí sláinte ar fáil.  
- Úsáideann bainistíocht saolré modheolaíochtaí agus cleachtais chaighdeánacha a nascann 

19990eispéireas othair agus úsáideora réamh-mhargaidh agus iarmhargaidh.  
 
Táscairí Feidhmíochta  
- Líon na dtionscnamh Eorpacha ina gcuireann HPRA ról treorach ar fáil  
- Líon na modhanna nó na n-uirlisí faireachais nua nó feabhsaithe a úsáidtear.  

 
 
Cuspóir straitéiseach 1.2 
Rialáil náisiúnta oiriúnach táirgí sláinte a chinntiú agus cur le beartas sláinte náisiúnta  
 
Ar phríomhní inseachadta Ráiteas Straitéise 2015 – 2017na Roinne Sláinte áirítear sláinte agus 
sábháilteacht an phobail a chosaint trí chreat dlíthiúil, beartais agus struchtúir oiriúnacha do 
tháirgí sláinte. Cuirtear béim ar a thábhacht seo trí fhorbairt agus margú táirge le deireanaí a 
léirigh éagsúlacht mhéadaithe táirgí nua, cuid acu nach luíonn go héasca taobh istigh den 
chreat rialála reatha. Cinnteoidh córas rialála a choinníonn suas le forbairt táirge cosaint a 
ndóthain d’othair agus do thomhaltóirí. Maidir leis an earnáil cógas tréidliachta, beidh sé 
riachtanach a chinntiú go ndéantar táirgí nach bhfuil clúdaithe ag reachtaíocht AE a rialáil go 
náisiúnta ar bhealach cuí.  
 
Gníomhartha  
1.2a Scrúdaigh an creat níos leithne do rialáil táirgí sláinte. Déan cinneadh cibé an bhfuil 

aon réimsí nua inniúlachta, agus prionsabal ‘scothoiriúna’ agus measúnú rogha-
bhunaithe á bhfeidhmiú, oiriúnach go nglacfadh an HPRA chuige iad.  

 
1.2b Coimeád súil ghéar ar fhorbairtí i dtáirgí sláinte, go háirithe i réimsí nuair nach 

bhfeidhmíonn aon chreat rialála soiléir, e.g. tástálacha díreach chuig an tomhaltóir, 
sláinte nasctha;3 feistí leighis d’úsáid ainmhithe. Déan iniúchadh ar thionchair 
ionchasacha agus ar shamhail rialála ionchasach do réimsí nua leis an Roinn Sláinte 
agus/nó an Roinn Talmhaíochta mar is cuí.  

 
 
 

                                                            
 
3Is samhail í sláinte nasctha do sheachadadh cúram sláinte a úsáideann teicneolaíocht chun cúram sláinte a chur ar 
fáil go cianda.  
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1.2c Cuir cur chuige ‘rialála níos fearr’ chun cinn i leith reachtaíochta níos éifeachtaí i 
réimsí mar: rochtain níos leithne ar chógas éigeandála; meicníochtaí chun athrangú 
cógas a éascú mar stádas soláthair poitigéara amháin; úsáid an tionscnaimh Eolaíocht 
Rialála Éireann (RSI) chun réimsí ionchasacha a aithint inar féidir feabhsúcháin agus 
feasacht a bhreithniú; agus códú reachtaíochta cógas i gcomhar leis an Roinn Sláinte.  

 
1.2d Comhoibrigh tuilleadh le gníomhaíochtaí stáit eile i réimsí comhleasa a fhorbairt:  

o Straitéise sláinte, lena n-áirítear Ráiteas Straitéise na Roinne Sláinte,4Éire 
Sláintiúil5agus Straitéis ríomhShláinte6. 

o Córais náisiúnta do scaipeadh cumarsáidí sábháilteachta  
o Bunachar sonraí táirge chun tacú le forbairt foirmleora náisiúnta faoin Straitéis 

ríomhShláinte  
o Athruithe i rólanna agus i bhfreagrachtaí gairmithe cúram sláinte  
o Rialáil trialach cliniciúla 
o Frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh  
o Rialáil táirge teorannaigh7 
o Staidéir éifeachtúlachta coibhneasta  
o Forbairt reachtaíochta ar fheistí leighis agus táirgí leighis tréidliachta  
o Vacsaíní tréidliachta uathlógacha  
o Clárú cógaslanna ar líne  
o Soláthar agus trasphlandú orgáin  

 
Torthaí  
- Aithnítear táirgí nach dtéann isteach sna creata rialála reatha agus déantar moltaí dá rialáil 

chuí.  
- Cuireann comhoibriú gníomhaireachtaí sláinte le héifeachtúlacht na seirbhísí agus na 

dtáirgí sláinte a chuirtear ar fáil d’othair Éireannacha.  
 
Táscairí Feidhmíochta  
- Líon agus raon tionscnamh i gcomhar le gníomhaireachtaí stáit eile.  
- Aithint ranganna táirge a dteastaíonn tuilleadh reachtaíochta náisiúnta nó AE uathu.  
 
 
Cuspóirí straitéiseacha 1.3 
Tiomantas an HPRA don chóras rialála Eorpach a fheabhsú  
 
Tá an córas rialála san Eoraip comhdhéanta de na húdaráis inniúla náisiúnta aonair, an 
Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, an Coimisiún Eorpach agus institiúidí Eorpacha eile. 
Déantar gníomhaireachtaí comhoibrithe, roinnt na hoibre agus faireachais a chomhordú thar 
na Ballstáit i bhfóraim éagsúla.  Cinntíonn se seo córas éifeachtach, seachnaíonn dúbláil agus 
obair neamhriachtanach, agus tugann eolas agus eispéireas na gcéadta saineolaithe le chéile 
                                                            
 
4Déanann Ráiteas Straitéise na Roinne Sláinte cur síos imlíne ar aidhmeanna agus ar chuspóirí ardleibhéil an chórais 
sláinte fhoriomláin, agus ar ról na Roinne i bhfeabhsúcháin agus i leasaithe seirbhíse sláinte a threorú.  
5Is éard is Éire Sláintiúil ann creat de chuid na Roinne Sláinte le sláinte phoiblí a fheabhsú in Éirinn, le béim ar chosc 
agus comhoibriú idir an earnáil sláinte agus seirbhísí poiblí eile.  
6Comhtháthaíonn ríomhShláinte (sláinte leictreonach) gach foinse eolais bainteach le seachadadh cúram sláinte via 
córais IT-bhunaithe, lena n-áirítear othair agus a dtaifid, cúramóirí agus a gcórais, fearais mhonatóireachta agus 
braiteoirí, feidhmeanna bainistíochta agus riaracháin.  
7Is éard is táirge teorannach ná táirge a d’fhéadfadh bheith ina chógas nó ina bhia, cosmaid nó feiste leighis ag brath 
ar na comhábhair nó na héilimh a dhéantar don táirge, nó an dá rud.  
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do mheasúnú, d’iniúchadh agus d’obair faireachais. Baineann othair agus tomhaltóirí thar 
dhaonra 500M an AE tairbhe mór as an tsamhail uathúil rialála seo, ceann go bhfuil an HPRA 
tiomanta go hiomlán do thacú léi.  
 
Gníomhartha 
1.3a Cur le feidhmiú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach (EMA) agus cláir oibre 

Cheannairí na nGníomhaireachtaí Leigheasra (HMA), ag éirí as Comhstraitéis 
Ardleibhéil HMA-EMA,8don tréimhse 2016 – 2020. 

 
1.3b Tógáil ar ár straitéisí reatha do rólanna Ballstát treoraigh i gceadúnú réamhúdaraithe 

agus iar-údaraithe agus nósanna imeachta faireachais chun ranguithe atá ann cheana 
mar threoir i nósanna imeachta láraithe agus díláraithe a fheabhsú.  

 
1.3c Dírigh ionchur agus tacaíocht ar leith ar:  

o STAMP: ’Tionscnamh do Rochtain shlán agus thráthúil ar tháirgí íocshláinte  
o Tionscadal píolótach na gcosán oiriúnaitheach do chógais  
o Tionscadail Horizon AE 20209 
o Comhchlár measúnaithe d’fheistí leighis agus d’fhaireachas margaidh Eorpach 

agus tionscadail fhaireachais  
o Clár Teileamaitice AE10 
o Comhtháirseach aighneachta Eorpach, forbartha agus coinnithe ag an HPRA 
o Ionad Oiliúna Líonra AE 

 
Torthaí  
- An ról treorach i gceadúnú, iniúchadh agus nósanna imeachta faireachais a choinneáil 

agus a fheabhsú.  
- Cuireann tacaíocht do thionscnaimh Eorpacha an rialáil oiriúnach ar tháirgí sláinte d’othair 

agus d’ainmhithe Éireannacha agus Eorpacha chun cinn.  
 
Táscairí feidhmíochta  
- Rangú i nósanna imeachta Eorpacha  
- Líon agus raon na dtionscnamh Eorpach a gcuireann HPRA ról treorach ar fáil lena n-

aghaidh.  
 
 
Cuspóirí straitéiseacha 1.4 
Rannchuidiú le neartú an líonra rialála idirnáisiúnta  
 
Tá córais rialála náisiúnta i mbaol níos mó ná riamh ó éifeachtaí domhandú déantúsaíochta 
agus ó shlabhraí soláthair atá ag éirí níos casta ar fud roinnt mhaith tíortha agus cuideachtaí. 
Ní féidir le haon rialtóir aonair soláthar táirge chuig a mhargadh féin a chosaint gan brath ar 
chuid mhór comhpháirtithe idirnáisiúnta.  

                                                            
 
8Is straitéis í an Chomhstraitéis Ardleibhéil HMA-EMA chun comhoibriú  laistigh den líonra Eorpach a neartú, aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin agus tairbhe a bhaint as na deiseanna chun leasa sláinte an duine agus ainmhithe.  
9Is clár nuálaíoch agus taighde AE é Horizon 2020, aidhm aige fáil réidh leis na bacainn ar nuálaíocht agus é a 
dhéanamh níos éasca do na hearnálacha príobháideachas agus poiblí oibriú le chéile chun nuálaíocht a sheachadadh.  
10Is comhiarracht é Teileamaitic AE idir an Coimisiún Eorpach, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus údaráis 
rialála cógas náisiúnta chun comhsheirbhísí teicneolaíochta – faisnéise a chur in áit agus a fheidhmiú chun 
reachtaíocht agus beartas cógaisíochta Eorpacha a chur i bhfeidhm.  
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Tá aghaidh á thabhairt ag gníomhaireachtaí rialála agus iad ag comhoibriú ar fud réigiún 
difriúla ar riachtanas maoirseachta domhanda chun deiseanna a aithint agus a fheidhmiú áit a 
ngabhfaidh comhoibriú agus cumarsáid idirnáisiúnta chun leasa othar agus tomhaltóirí. 
Éascaíonn neartú iontaoibhe i measc comhrialtóirí cur chun cinn comhuiníne in obair a chéile 
agus ceadaíonn úsáid níos fearr acmhainní tearca sa líonra.  
Cuireann sé bealach ar fáil freisin chun cumas rialála a neartú i gceantair níos lú forbartha ar 
domhan a thacaíonn le rialáil cógas agus feistí leighis do na margaí sin agus uathu.  
 
Gníomhartha 
1.4a Rannchuidiú ag an leibhéal bainistíochta le fóraim idirnáisiúnta do chógais 

(Comhghuaillíocht Idirnáisiúnta na nÚdarás Rialála Cógas) agus d’fheistí leighis 
(Fóram Idirnáisiúnta Rialtóirí Feistí Leighis) chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
domhanda, teacht le chéile caighdeán rialála a chur chun cinn, agus roinnt eolais ar 
fud ceantar rialála idirnáisiúnta. Bheith rannpháirteach i meithleacha sonracha chun 
tacú le roinnt eolais agus roinnt acmhainní iniúchta.  

 
1.4b Rannchuidigh le tionscadail agus tionscnaimh ar leith um fhorbairt chumais dírithe ar 

chaighdeáin rialála a fheabhsú laistigh den líonra Eorpach agus i dtíortha i mbéal 
forbartha, lena n-áirítear iad siúd ar sholáthraithe móra comhábhar agus táirgí sláinte 
don AE iad 

 
Torthaí  
- Líonra idirnáisiúnta níos láidre le gníomhaíochtaí rialála atá comhordaithe níos fearr agus 

dúbláil laghdaithe ar iarrachtaí.  
 

Táscairí feidhmíochta  
- Leibhéal na rannpháirtíochta i gcruinnithe de Chomhghuaillíocht Idirnáisiúnta na 

nGníomhaireachtaí Rialála Leigheasra agus den Fhóram Rialála Idirnáisiúnta Feistí Leighis 
ina bhfuil ról lárnach ag HPRA.  

- Comhdháil Idirnáisiúnta Údarás Rialála Druga a óstáil in Éirinn in 2018 
- Líon agus raon tionscnamh agus tionscadal idirnáisiúnta.  
- Seachadadh rathúil tionscadal forbartha acmhainne i dtíortha i mbéal forbartha  

 
 

SPRIOC STRAITÉISEACH 2 — ÚSÁIDEOIRÍ NÍOS FEARR AR AN EOLAS  

 
Is minic go mbíonn táirgí sláinte an-chasta, iad a n-úsáid i suíomhanna speisialaithe, le 
treoracha mionsonraite agus réamhchúraimí lena n-úsáid. Is é ról an rialtóra cuidiú chun a 
chinntiú go bhfuil eolas a ndóthain ag othair agus úsáideoirí, agus a soláthraithe cúram 
sláinte faoina táirgí a úsáideann siad chun bonn eolais a chur faoina gcinntí ar chóireáil, agus 
eolas a ndóthain ar an gcóras rialála chun an choincheap tairbhe: riosca agus an cur chuige 
saolré a thuiscint.  Is príomh-aschur de phróisis rialála é úsáideoirí a choinneáil cothrom le 
dáta maidir le hathruithe ar tháirgí, ach is dúshlán é aistriú eolais nua isteach in athruithe 
ionchasacha in úsáid an táirge ó thaobh na praiticiúlachta de. Cuideoidh oibriú i gcomhar le 
grúpaí páirtithe leasmhara a úsáideann táirgí sláinte agus iniúchadh ar bhealaí chun luach 
agus tionchar an eolais a chuirimid ar fáil agus an bealach ina gcuirtear in iúl é, leis seo. Mar a 
dhéanaimid i gcónaí, cinnteoimid go gcoinnítear iontaoibh an phobail agus muinín sa chóras i 
ngach rud a dhéanaimid.  
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 2.2 Rannpháirtíocht níos mó 
páirtithe leasmhara

2.3 Feasacht agus iontaoibh 
an phobail

  2.1 Úsáid shábháilte agus 
réasúnach táirgí sláinte

SG2 Úsáideoirí atá níos fearr ar an 
eolas

Eolas reatha á sholáthar chun bonn 
eolais a chur faoi roghanna agus cinntí

 
 
 

Cuspóir straitéiseach 2.1 
Úsáid shlán agus réasúnach táirgí sláinte a spreagadh  
 
Le go mbeadh córas rialála éifeachtach ann do tháirgí sláinte, caithfidh gairmithe cúram 
sláinte agus an pobal rochtain a bheith acu ar eolas ardcháilíochta, soiléir agus infhaighte go 
réidh ar a mbunóidh siad a gcinntí. De réir mar a athraíonn eolas faoi tháirge le linn a úsáide, 
caithfear eolas cothrom le dáta ar thairbhe/riosca a chomhtháthú i gcinnteoireacht an 
úsáideora. Ach ní leor eolas a chur in iúl ann féin; is cuid thábhachtach de rialúchán leanúnach 
saolré táirge atá ag dul i méid i gcónaí go tuigtear cumarsáidí agus go mbíonn athruithe ar a 
n-iompar dá mbarr.  
 
Gníomhartha 
2.1a Cinntigh cumarsáid phras le sprioc-lucht éisteachta ar shaincheisteanna nua agus atá 

ag teacht chun cinn trí chainéil difriúla lena n-áirítear na meáin sóisialta nuair is cuí, 
tábhacht ábhair a chur in oiriúint do lucht éisteachta sonracha a aithint, agus go 
háirithe, breis ábhair atá sothuigthe don tomhaltóir a fhorbairt.  

 
2.1b Modhanna do scaipeadh eolais faoi leas/riosca a uasmhéadú d’othair agus do 

sholáthraithe cúram sláinte, úinéirí ainmhithe agus tréidlianna, chun dul i gcionn ar 
chleachtas cliniciúil/tréidliachta. Spreag agus glac páirt i dtaighde ar éifeachtúlacht 
agus ar thionchar cumarsáide riosca. 

 
2.1c Cuir eolas ar fáil faoi shaincheisteanna bainteach le táirgí neamhrialaithe, chun bonn 

eolais a chur faoi dhíospóireacht. Cinntigh gur féidir le tomhaltóirí idirdhealú a 
dhéanamh idir díoltóirí cógas dleathach agus neamhdhleathach ar an idirlíon agus go 
dtuigtear na rioscaí bainteach le cógais fhalsaithe agus bealaí soláthair 
mídhleathacha.  

 
Torthaí  
- Tuiscint shoiléir i measc gairmithe cúram sláinte agus othar maidir le húsáid shlán agus 

éifeachtach táirgí sláinte agus freagairtí oiriúnacha acu do rioscaí sábháilteachta aitheanta.  
- Infhaighteacht roghanna breise agus bealaí chun tacú le cumarsáidí riosca agus iad a 

éascú.  
 

Táscairí feidhmíochta  
- Forbairt liostaí teagmhála do chumarsáidí spriocdhírithe.  
- Foilsiú eolais agus uirlisí faoi íoslaghdú riosca go díreach trí láithreán gréasáin HPRA ar 

fhaomhadh náisiúnta.  
- Úsáid cleachtas agus sraith straitéise cumarsáide riosca dea-chleachtais.  
- Suirbhé ar dhearcthaí agus ar chleachtais tomhaltóra bainteach le ceannach táirge sláinte 

ar an idirlíon.  
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Cuspóir straitéiseach 2.2 
Rannpháirtíocht níos mó páirtithe leasmhara a spreagadh i ról an HPRA 
 
De réir mar a tháinig athrú suntasach ar ról an HPRA le himeacht ama, tá raon na bpáirtithe 
leasmhara a ndéanaimid idirghníomhú leo, mar eintiteas rialaithe nó mar thairbhithe, fairsing 
go maith anois. Cuidíonn teacht ar na páirtithe leasmhara uile agus a ndearcthaí agus a n-
imní a chomhtháthú sa bpróiseas rialála, chun a chinntiú go mbíonn an tionchar is dearfaí 
agus is mó ar rialáil táirge sláinte. Sa chás go dtuigeann eintitis rialaithe an reachtaíocht is ea 
is dóchúla go mbeidh siad i riocht freastal ar na riachtanais.  
Nuair a ionchorpraítear dearcthaí othar agus tomhaltóirí sa bpróiseas rialála, rannchuidíonn 
siad le cinntí níos eolasaí a bhfuil bonn níos leithne fúthu. Feabhsaítear ról an ghairmí cúram 
sláinte freisin nuair a bhíonn tuiscint níos fearr acu ar phróiseas rialála saolré táirge.  
 
Gníomhartha 
2.2a Ár gcláir oideachasúla a leathnú amach ag leibhéal an fhochéimí agus na hiarchéime, 

modhanna éifeachtacha agus tarraingteacha á n-úsáid nasctha leis an gcuraclam 
ábhartha.   

 
2.2b Ár rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara a mhéadú thar gach grúpa páirtithe 

leasmhara, agus córas aiseolais comhtháite rialta a fhorbairt.  Clár rannpháirtíochta 
othair a fhorbairt tuilleadh le hiniúchadh a dhéanamh ar bhealaí níos fearr chun 
cumarsáid a dhéanamh le hothair, agus a bpeirspictíochtaí a ionchorprú i rialáil táirgí 
sláinte.  

2.2c Rannpháirtíocht ghníomhach le páirtithe leasmhara in Éirinn chun aiseolas luath a 
fháil agus ionchur ar reachtaíocht nua, tar éis a glactha, chun feidhmiú tráthúil agus 
réidh a chinntiú.  

 
Torthaí  
- Nasctar gníomhaíochtaí oideachasúla le curaclaim ábhartha agus baineann úsáid 

éifeachtach as acmhainní HPRA.  
- Tuigeann othair agus gairmithe cúram slainte ról agus feidhmeanna an HPRA agus a 

rannchuidiú don chóras rialála.  
- Tuiscint níos soiléire i measc na n-earnálacha rialáilte ar cheanglais reachtacha nua.  

 
Táscairí feidhmíochta  
- Clár níos leithne gníomhaíochtaí agus módúlachtaí oideachasúla; líon agus raon na 

léachtaí a tugadh.  
- Clár gníomhaíochtaí rannpháirtíochta othair.  
- Líon na gcomhairliúchán poiblí.  
- Líon na laethanta eolais do pháirtithe leasmhara bainteach le reachtaíocht nua.  
 
 
Cuspóir straitéiseach 2.3 
Feasacht agus eolas an phobail ar an HPRA a chinntiú  
 
Tá muinín páirtithe leasmhara a choinneáil bunaithe ar fheasacht agus ar thuiscint ar ról an 
HPRA, ar cháilíocht na gcinntí rialála a dhéanaimid agus ar an trédhearcacht agus an 
fhreagracht a léirímid.  
 
Cé gur ‘branda’ rialála a raibh aithne mhaith air Bord Leighreasa na hÉireann a forbraíodh thar 
roinnt mhaith blianta, tá atógáil ar fheasacht riachtanach anois leis an athrú ar an ainm go dtí 
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an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte. Tugann sé seo deis nádúr na hoibre neamhspleáiche, 
eolaíochtbhunaithe, rialála a dhéanaimid a chur in iúl, agus tacaíocht á tabhairt mar sin againn 
dár gcumarsáidí ar cháilíocht agus ar shábháilteacht earraí sláinte.  
 
Gníomhartha 
2.3a Feachtas eolas poiblí inbhuanaithe a fheidhmiú chun feasacht ar bhranda an HPRA 

agus ról na heagraíochta a neartú.  
 
2.3b Leanúint ar aghaidh ag neartú clár rannpháirtíochta na meán atá pleanáilte agus 

réamhghníomhach le príomhtheachtaireachtaí aontaithe do gach réimse táirge, ag 
díriú ar mheascán de na meáin agus spriocghrúpaí lena n-áirítear ionchuir ó 
shaineolaithe ábhair a raibh oiliúint acu ó na meáin.  

 
2.3c Sainmhínigh agus feidhmigh straitéis chumarsáide dhigiteach agus éifeachtach ar líne 

atá dírithe ar riachtanais agus ar ionchais príomhghrúpaí páirtithe leasmhara. 
 
2.3d Monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí feasachta branda agus leibhéil mhuiníne i 

measc an phobail ghinearálta agus tuilleadh taighde saincheaptha a dhéanamh i 
measc príomhghrúpaí páirtithe leasmhara.  

 
Torthaí  
- Feasacht mhéadaithe i measc othar agus an phobail i gcoitinne ar an HPRA agus tuiscint 

fheabhsaithe ar a ról sláinte poiblí.  
- Tuiscint fheabhsaithe ar fud an HPRA ar dhearcthaí agus ar iompar an phobail i gcoitinne 

maidir le táirgí sláinte.  
- Rochtain éasca ar líne ar ábhar ardcháilíochta dírithe ar pháirtithe leasmhara. 

 
Táscairí feidhmíochta  
- Feasacht chéatadánach mhéadaithe ar an mbranda HPRA do gach céim/bliain den 

fheachtas.  
- Íosmhéid 3 rannpháirtíocht réamhghníomhacha leis na meáin in aghaidh an ráithe.  
- Leibhéil sástachta úsáideora le hpra.ie. 
 
 

SPRIOC STRAITÉISEACH 3 — ROCHTAIN AR THÁIRGÍ SLÁINTE  

 
Is é an toradh ionchasach ar an gcóras rialála d’fhorbairt agus do sholáthar cógas go mbeadh 
rochtain ag othair ar chógais údaraithe, ag an am ceart, agus ag costas réasúnta dóibh féin nó 
don Stát. Ach de ghnáth, braitheann rochtain ar roinnt mhaith cúinsí lena n-áirítear na brúnna 
eacnamaíochta sláinte ar leith a fheidhmíonn in Éirinn mar gheall ar mhéid beag an daonra; 
ganntanais táirge a tharlaíonn ó am go chéile; rátaí malartaithe airgeadra; agus stádas 
aisíocaíochta cógas ardchostais. Méadaíonn rioscaí sláinte poiblí nuair nach mbíonn cógais 
chriticiúla ar fáil nó nuair a úsáidtear táirgí falsaithe nó tocsaineacha. 
Ar an taobh eile, féadfaidh rochtain luath ar chógais a bhfuil cuma na maitheasa orthu sláinte 
othar le galair dhíblithe a fheabhsú. Íslíonn úsáid níos mó cógas cineálacha agus bithchosúla11 
laistigh de chóras sláinte na hÉireann costais chógas, deis á chur ar fáil chun rochtain ar 

                                                            
 
11Is éard is cógas bithchineálach ná cógas bitheolaíoch atá an-chosúil le cógas bitheolaíoch eile (tagairt táirge 
leighis) a bhfuil údarú margaíochta aige cheana agus a ceadaíodh d’úsáid d’othair.  



Plean Straitéiseach 2016 – 2020 

 16 
 

chógais níos nuaí a cheadú. Féadfaidh rogha níos leithne d’othair agus do thomhaltóirí a 
theacht as athrangú cógas ó stádas oidis go stádas thar an gcuntar áit a bhfuil sé slán agus 
iomchuí a leithéid a dhéanamh.  
 

3.2 Táirgí údaraithe a 
choinneáil

3.3 Sláine shlabhra an 
tsoláthair a chosaint

3.1 Ganntanas cógas a 
bhainistiú

SG 3 Rochtain ar tháirgí sláinte
Tacaíocht rialála do rochtain ar 

tháirge a fheabhsú

 
 
 
Cuspóir straitéiseach 3.1 
Oibriú le gníomhaireachtaí náisiúnta agus rialtóirí idirnáisiúnta chun aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin ghanntanas cógas  
 
Is fadhb í ganntanais chógas in Éirinn, san Eoraip agus, go deimhin, go hidirnáisiúnta, atá ag 
méadú thar chuid mhaith catagóirí cógas, lena n-áirítear cógais chriticiúla áit go bhféadfadh 
nach mbeadh roghanna ann. Tá an tionchar ar othair doiléir cé go gcaithfidh go méadaíonn 
ganntanais riosca cóireála easnamhaí i gcomparáid leis an gcaighdeán, agus is imní sláinte 
poiblí é ganntanais vacsaíne. Tá rialtóirí agus an tionscal gafa leis an dtopaic seo, tá forbairt 
déanta ar threoir maidir le ganntanais a chosc nó freagairt dóibh ach tá cuid mhór oibre le 
déanamh fós chun a chinntiú, chomh fada agus is féidir, go mbeidh soláthairtí gan bhriseadh 
cógas ag othair. Go náisiúnta bíonn an HPRA i dteagmháil rialta leis an HSE agus le 
cuideachtaí tionscail chun tionchar ganntanas drugaí ar leith a bhainistiú agus na rioscaí 
d’othair a mhaolú.  
 
Gníomhartha 
3.1a Ceannas a ghlacadh i gcomhordú iarrachtaí ag gníomhaireachtaí náisiúnta chun 

ganntanais chógas a bhainistiú, lena n-áirítear forbairt tionscnamh nua agus 
mionchoigeartú bearta atá ann cheana;  

 
3.1b Tosaíocht a thabhairt do bhearta laistigh de shainchúram an HPRA chun ganntanais 

chógas a bhainistiú.  
 
Torthaí  
- Ganntanais a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint roimh ré chomh fada agus is féidir.  
- Déantar ganntanais táirgí sláinte a bhainistiú go tapa agus go héifeachtach.  
- Laghdú ar thionchar ganntanas ar ghairmithe cúram sláinte agus ar othair.  
 
Táscairí feidhmíochta  
- Céatadán na gcásanna ina ndéantar táirge malartach a fhoinsiú ó mhargaí eile.  
- Prótacail bhunaithe le comhlachtaí stáit ábhartha eile.  
- Uirlisí agus nósanna imeachta dea-chleachtais á bhfeidhmiú chun déileáil le ganntanais 

agus rioscaí a mhaolú.  
- Méid an eolais a chuirtear ar fáil do pháirtithe leasmhara lena mbaineann via cainéil ar líne 

ábhartha.  
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Cuspóir straitéiseach 3.2 
Úsáid an chórais rialála reatha chun táirgí údaraithe a choinneáil ar an margadh in 
Éirinn a uasmhéadú.  
 
Mar mhargadh beag, tá líon teoranta cógas údaraithe ag Éirinn a bhfuil 25% díobh nach féidir 
cur ar an margadh ag aon am ar leith. Dá réir tá sé i mbaol ó ghanntanais i gcásanna nuair nár 
údaraíodh cógais, nó nuair a tharraingítear cógais údaraithe siar ar chúinsí tráchtála nó nuair 
a bhíonn saincheisteanna soláthair ann. D’fhéadfadh go ndéanfaí caillteanas cógas criticiúla 
údaraithe a chúiteamh trí allmhairiú cógas atá neamhúdaraithe nó údaraithe i dtír eile, ach ní 
in Éirinn. Tá úsáid na scéime do ‘tháirgí leighis díolmhaithe’, trína gcuirtear allmhairiú na 
gcógas seo in iúl don HPRA, ard.  Tá sé ríthábhachtach an córas údaraithe caighdeánach a 
bhainistiú agus tacú leis chun a chinntiú go bhfuil líon leordhóthanach táirgí údaraithe ar an 
margadh chun rochtain ar chógais a chosaint.  
 
Gníomhartha 
3.2a Déan bainistiú ar úsáid na scéime do tháirge díolmhaithe trí thairseach a bhreithniú a 

gcaithfear údarú margaíochta a fheidhmiú os a cionn agus, le páirtithe leasmhara 
náisiúnta ábhartha, spreag iarratais nua ar tháirgí a sholáthraítear tríd an scéim nó a 
mheastar iad a bheith i mbaol de bharr ganntanas.  

 
3.2b Déan iniúchadh in éineacht leis an Roinn Sláinte ar an bhféidearthacht go mbeadh 

soiléire níos mó i reachtaíocht náisiúnta ar oibleagáidí sealbhóirí údaraithe 
margaíochta agus mórdhíoltóirí araon chun leanúnachas soláthair táirgí leighis 
údaraithe a choinneáil.  

 
3.2c Déan iarracht tionchar a imirt ar phléití Eorpacha chun a chinntiú go gcuireann creata 

dleathacha infhaighteacht cógas chun cinn agus nach srianann siad an soláthar.  
 
Torthaí  
- Bíonn rochtain ag othair ar tháirgí údaraithe chomh mór agus is féidir.  
- Tá leanúnachas agus iontaofacht níos mó sa slabhra soláthair cógas.  
 
Táscairí feidhmíochta  
- Laghdú ar fhógraí faoi tháirge leighis díolmhaithe.  
- Togra don Roinn Sláinte maidir le hoibleagáidí seirbhíse poiblí mórdhíoltóirí.  
 
 
Cuspóir straitéiseach 3.3 
Sláine an tslabhra soláthair a chosaint  
 
Mórthimpeall an domhain tá góchumadóirí atá dea-eagraithe níos mó agus níos mó, le 
tacaíocht ó theicneolaíochtaí sofaisticiúla agus oibríochtaí coiriúla, ag baint leasa as táirgí 
falsaithe nó góchumtha a thabhairt isteach sa slabhra soláthair.   
 
Féadfaidh srianta laistigh den slabhra soláthair ó dhéantúsaíocht go dáileadh an riosca a 
laghdú mar is féidir le srathú ar leibhéal an earra (le cur i bhfeidhm do chógais i 2018 agus 
d’fheistí leighis nuair a fheidhmítear an creat rialála leasaithe) agus córais rianaithe. Ach tá 
riosca ann i gcónaí áfach, agus teastaíonn gníomh forfheidhmithe le othair agus tomhaltóirí a 
chosaint ar tháirgí neamhshábháilte, neamhéifeachtacha, nó faoi bhun caighdeáin. 
D’fhéadfadh go n-eascródh soláthar ar líne mídhleathach in Éirinn anois ó sholáthraithe nach 
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bhfuil cláraithe, iad faoi bhréagriocht chógaslainne atá cláraithe ag Cumann Cógaiseoirí na 
hÉireann do sholáthar ar líne cógais nach bhfuil ar oideas.  
 
Gníomhartha 
3.3a Cumais faisnéise a neartú agus bogadh níos mó agus níos mó i dtreo forfheidhmithe 

rioscabhunaithe agus faisnéisbhunaithe a bhfuil an tsláinte phoiblí ina lár.  
 
3.3b Leanúint le forbairt chaidreamh breise le gníomhaireachtaí go náisiúnta, ag leibhéal 

AE agus go domhanda chun an slabhra soláthair dleathach a chosaint agus an ceann 
mídheathach a chur as a riocht. Iniúchadh agus forbairt a dhéanamh le 
gníomhaireachtaí eile agus comhlachtaí idirnáisiúnta ar mheicníochtaí do chur chuige 
rioscabhunaithe chun díriú ar línte soláthair táirgí sláinte falsaithe/neamhúdaraithe.  

 
3.3c Maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú éifeachtach córas taisclainne agus fíoraithe do 

ghnéithe sábháilteachta do chógais don duine agus aitheantóirí uathúla d’fheistí 
leighis chun a chinntiú go bhfeidhmíonn siad mar a bhí beartaithe.  

 
Torthaí  
- Bagairtí don tsláinte phoiblí ag céim níos luaithe, agus cuirtear gníomhartha 

forfheidhmithe oiriúnacha i bhfeidhm.  
- Ní nochtar othair do rioscaí táirgí sláinte falsaithe sa slabhra soláthair dleathach.  

 
Táscairí feidhmíochta  
- Córas faisnéise curtha ar bun agus i mbun feidhme i 2016.  
- Anailís ar bhagairt forbartha i 2016 don chuid eile de thréimhse an phlean.  
- Easpa táirgí sláinte falsaithe sa slabhra soláthair dleathach.  
 
 

SPRIOC STRAITÉISEACH 4 — TACÚ LEIS AN NUÁLAÍOCHT  

 
Tá treochtaí agus teicneolaíochtaí nua ag teacht chun cinn a chuirfidh athrú suntasach, 
meastar, ar an gcaoi a dheartar, a dhéantar agus a sholáthraítear táirge thar raon earnálacha 
sa gheilleagar déantúsaíochta. Cumasóidh digitiú dul chun cinn i dtrealamh agus i bpróisis 
táirgthe, táirgí cliste (‘idirlíon nithe’), agus uirlisí sonraí agus anailísíocht. I ndéantúsaíocht 
eolaíochtaí beatha áirítear ar chláir fheabhsúcháin reatha sármhaitheas oibríochtúil, cáilíocht ó 
thaobh deartha, bainistíocht sonraí agus tagarmharcáil chomparáideach. 
 

4.2 Teicneolaíochtaí nua a ghiaráil 
chun tairbhe othar 

4.1 Tacaíocht d’earnáil na n-
eolaíochtaí beatha

SG4 Tacú le nuálaíocht
Tacaíocht rialála agus comhairle á 

soláthar d’ionaid taighde agus 
forbartha
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Cuspóir straitéiseach 4.1  
Tacú le taighde agus forbairt in earnáil Éireannach na n-eolaíochtaí beatha  
 
Is rannchuidí mór í earnáil eolaíochtaí beatha na hÉireann don gheilleagar, breis agus 50,000 
fostaithe go díreach i ndéantúsaíocht, taighde, forbairt agus seirbhísí. Tá naoi gcinn as an 
deich gcuideachta cógaisíochta is mó le rá agus 18 as 25 de na príomhchuideachtaí feistí 
leighis lonnaithe in Éirinn. Tá fócas níos mó ar thaighde agus ar fhorbairt criticiúil d’fhás sa 
todhchaí. Tá Stát na hÉireann tar éis é seo a aithint sa Chleachtadh Tosaíochta Taighde 
Náisiúnta12 agus níos deireanaí i bhforbairt na Straitéise nua Eolaíochta, Teicneolaíochta agus 
Nualaíochta, a n-áirítear iontu araon an earnáil sláinte agus táirgí sláinte mar 
phríomhcheantar gnímh. Cuideoidh naisc láidre idir an saol acadúil, an tionscal agus rialtóirí 
chun na forbairtí seo a ghiaráil chun leasa na hearnála agus na n-othar a thógann nó a 
úsáideann táirgí sláinte.  
 
Gníomhartha 
4.1a Tógáil ar naisc atá ann cheana chun tacaíocht do ghníomhaireachtaí Stáit atá ag obair 

san earnáil eolaíochtaí beatha a fheabhsú.  
 
4.1b Beartais agus próisis shoiléire a fhorbairt chun comhairle rialála agus eolaíoch a chur 

ar fáil do chuideachtaí ag céimeanna difriúla d’fhorbairt táirge, próisis agus áiseanna. 
Breithnigh ‘oifig eolais fhíorúil’ a chruthú. 

 
4.1c Spreag úsáid éifeachtach Eolaíocht Rialála Éireann chun taighde agus nuálaíocht a 

chothú mar aon le forbairt cur chuige níos fearr i leith rialála.  
 
Torthaí  
- Tá rochtain ag páirtithe leasmhara, lena n-áirítear SMEanna agus mac-chuideachtaí ar 

eolas agus ar chomhairle rialála chun tacú le forbairt táirge agus bainistíocht saolré.  
 

Táscairí feidhmíochta  
- Nósanna imeachta foirmiúla ann do nósanna imeachta rialála agus comhairle eolaíche. 

Méadú ar líon na n-iarratas ar thriail/imscrúdú cliniciúil.  
- Líon na gcomhairlí luathfhorbartha a tugadh.  
- Líon na dtionscadal RSI ar rannchuidíodh leo.  
 
 
Cuspóir straitéiseach 4.2  
Deiseanna a lorg chun teicneolaíochtaí nua a ghiaráil chun leasa úsáideoirí táirge sláinte  
 
Bíonn teicneolaíochtaí nua á bhforbairt de shíor chun cuidiú le daoine fanacht sláintiúil, galar 
a dhiagnóisiú níos fearr, tinneas a chóireáil, agus cáilíocht níos fearr saoil a chur ar fáil. Tá 
cógais phearsantaithe,13 nanaitheicneolaíocht agus táirgí cillbhunaithe agus géinbhunaithe ar 
chuid de na forbairtí ionchasacha agus aitheanta, agus áirítear ar chuid eile cógais chliste a 
sheachadann dáileoga spriocdhírithe de substaintí gníomhacha, braiteoirí le cloí le cógas a 
fheabhsú, agus priontáil 3D táirgí sláinte. Ag leibhéal teicneolaíochtaí faisnéise, beartaíonn 
feidhmiú straitéise ríomhshláinte an rialtais gach foinse eolais bainteach le cúram sláinte a 

                                                            
 
12Is é an Cleachtadh Tosaíochta um Bhearta Taighde Náisiúnta teimpléad na Roinne Post, Fiontair agus Nuálaíochta 
d’infheistiú poiblí i taighde agus i bhforbairt don tréimhse 2013-2017. 
13Is éard is cógas pearsantaithe ná cógas atá dírithe ar othair aonair, bunaithe ar a dtréithe géiniteacha.  
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chur ar fáil in Éirinn, lena n-áirítear eolas ar tháirgí sláinte a úsáidtear sa chóras, a 
chomhtháthú chun leasa othair na hÉireann.   
 
Gníomhartha 
4.2a Úsáid teicneolaíochtaí nua do lipéadú táirgí a spreagadh chun inrianaitheacht agus 

taifeadadh eolais a fheabhsú chun tairbhe úsáideoirí agus tomhaltóirí.  
 
4.2b Teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a aithint trí naisc le IDA, Fiontar Éireann, leis 

an tionscal agus an saol acadúil, a dtionchair ionchasacha a scrúdú agus tograí a 
mholadh do choigeartuithe an chórais rialála nuair is gá.  

 
4.2c Agus léirthuiscint go bhfuil gá le staidéir ar ainmhithe chun sábháilteacht agus 

cáilíocht cógas áirithe a chinntiú chun an tsláinte phoiblí a chosaint, oibrigh le 
páirtithe leasmhara chun forbairt agus úsáid tástálacha agus staidéir neamh-
ainmhithe a spreagadh chun teacht in áit iad siúd a bhfuil ainmhithe i gceist iontu.  

 
Torthaí  
- Cuireann feidhmiú Straitéis ríomhShláinte an rialtais teicneolaíochtaí inrianaitheachta agus 

aitheantais táirge san áireamh.  
- Cuirtear páirtithe leasmhara ar an eolas faoi infhaighteacht tástálacha ionadacha 

neamhainmhithe agus spreagtar iad le húsáid a bhaint astu.  
 
Táscairí feidhmíochta  
- Treoir cód QR14ann i 2016 
- Líon na dteicneolaíochtaí nua a aithníodh agus na gcoigeartuithe rialála a moladh.  
- Cumarsáidí le páirtithe leasmhara maidir le tástálacha ionadacha neamhainmhithe.  
 
 

SPRIOC STRAITÉISEACH 5 — CUMAIS INMHEÁNACHA  

 
Leis na spriocanna straitéiseacha atá leagtha amach thuas a bhaint amach, agus lenár 
bpríomhobair a sheachadadh, leanfaimid orainn ag bainistiú an ghnó go héifeachtach agus 
go héifeachtúil, agus déanfaimid ár gcumais eagraíochtúla a fhorbairt chun freastal ar 
dhúshláin na timpeallachta rialála a bhíonn ag athrú de shíor. As seo go ceann cúig bliana 
cinnteoimid go bhfuil an saineolas eolaíoch agus rialála againn a theastaíonn lenár 
rannchuidiú do nósanna imeachta Eorpacha a fheabhsú agus monatóireacht a dhéanamh ar 
cháilíocht agus ar shábháilteacht táirgí ar mhargadh na hÉireann. Leanfaimid orainn ag 
bainistiú ár n-airgeadas go stuama, á chinntiú go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil 
chun a eagraíocht a reáchtáil ar bhealach costéifeachtach. Cinnteoidh forbairt reatha Eolas, ár 
gcóras bainistithe cás IT nua beartaithe, ardán comhtháite do ghníomhaíochtaí rialála difriúla 
agus tacar sonraí aonair chun feidhmiúlachtaí cuardaigh agus tuairiscithe feabhsaithe a 
cheadú. Leanfaimid orainn ag tabhairt aird ar leith ar éifeachtacht oibríochta, próisis a 
shimpliú agus a chomhchuibhiú nuair is féidir, agus ár gcumas chun tionscadail a bhainistiú 
tríd ár nOifig Bhainistíochta Tionscadal a fhorbairt tuilleadh.  

 

                                                            
 
14Is éard is cóid mhearfhreagartha (QR) ná cineál barrachóid atá inléite ag meaisín, a úsáidtear chun nasc a chur ar 
fáil le heolas mar a d’fhaomhaigh an t-údarás inniúil.  
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5.2 HR 5.4 ICT5.1 Struchtúr 
agus rialachas

SG5 Cumais inmheánacha
    Córais inmheánacha láidre, 
acmhainní agus saineolas a 

chinntiú

   5.5 Airgeadas 5.3 Córais 
bhainistíochta

 
 
 
Cuspóir straitéiseach 5.1 
A chinntiú go bhfuil an t-uas-struchtúr eagraíochtúil agus rialachais ann 
 
Caithfidh an HPRA a chinntiú go gcoinníonn sé air ag baint na caighdeáin is airde rialachais 
amach agus go gcomhlíonann sé beartas rialtais nuair a théann sé i bhfeidhm ar obair an 
HPRA. Táthar ag súil le Leasú ar an ‘Cód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit’ i 2015 le 
athbhreithniú de chuid an HPRA agus comhlíonadh na gceanglas nua sceidealta ina dhiaidh 
sin. Ina theannta caithfimid a chinntiú go leanaimid orainn coistí agus struchtúiir a bheith 
againn a léiríonn éagsúlacht mhéadaitheach táirgí a rialáilimid agus an t-athrú fairsing ar 
ghníomhaíochtaí rialála agus maoirseachta ar dóigh go dtiocfaidh as an leasú ar reachtaíocht 
feistí leighis an AE i 2016 agus leasú ar reachtaíocht maidir le tréidliacht AE.  
 
Gníomhartha 
5.1a Cinntigh go gcuirtear an Cód Cleachtais leasaithe do Rialachas Comhlachtaí Stáit15 i 

bhfeidhm.  
 
5.1b Coinnigh rólanna, freagrachtaí agus comhdhéanamh príomhchoistí agus ranna 

inmheánacha faoi athbhreithniú chun a chinntiú go gcuireann siad iad féin in oiriúint 
do ról forbartha na heagraíochta agus don timpeallacht rialála atá ag athrú.  

 
Torthaí  
- Comhlíonann socruithe rialachais ceanglais dea-chleachtais.  
- Éascaíonn struchtúir coiste agus eagraíochtúla comhlíonadh freagrachtaí agus baint amach 

cuspóirí eagraíochtúla.  
 
Táscaire feidhmíochta  
- Comhlíonadh an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit.  
- Meascán scileanna agus inniúlacht i mbaill an Údaráis agus Coiste.   
 
 
Cuspóir straitéiseach 5.2 
Straitéis HR chuimsitheach a fhorbairt agus a rolladh amach.  
 
Caithfidh an HPRA leanúint air ag obair go héifeachtach thar na feidhmeanna uile agus 
rannchuidiú le córais Eorpacha i dtimpeallacht rialála atá ag athrú de shíor. Ina theannta 
caithfimid freastal ar riachtanais bainteach le próisis agus le táirgí nuálaíocha don todhchaí 
agus tá sé criticiúil don dianiarracht seo an saineolas bainistíochta, rialála agus eolaíoch 

                                                            
 
15Is creat é an Cód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit d’fheidhmiú dea-chleachtais i rialachas corparáideach 
ag comhlachtaí Stáit tráchtála agus neamhthráchtála araon.  
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riachtanach a bheith againn. Beidh oiliúint spriocdhírithe le tacaíocht bonneagair éifeachtaigh 
ina cumasóir tábhachtach d’fhorbairt buanna. Beidh fócas ar leith freisin ar rannpháirtíocht, 
tiomantas agus inspreagadh fostaithe a chinntiú le tacaíocht ó chultúr feidhmíochta agus 
freagrachta. Agus feabhas ar gheilleagar na hÉireann is ábhar imní é foireann oilte a 
choinneáil agus beidh ina chuspóir sonrach den straitéis seo.  
 
Gníomhartha 
5.2a An cur chuige do bhainistiú buanna agus do phleanáil comharbais a neartú; leibhéil 

rannpháirtíochta a thomhas agus a thiomáint chun tacú le tiomantas agus 
inspreagadh; agus an Clár Forbartha Feidhmíochta a bheachtú chun tacú leis an 
gcultúr feidhmíochta agus freagrachta.  

 
5.2b Plean forbartha agus foghlama a fhorbairt chun córas bainistithe foghlama 

teicneolaíocht-bhunaithe a chur ar fáil, ionad oiliúna inmheánach chun aistriú 
foghlama a uasmhéadú, agus tógáil ar fhorbairt ceannaireachta agus bainistíochta 
reatha chun tacú leis an straitéis HR.  

 
Torthaí  
- Cur chuige neartaithe do bhainistiú buanna agus do phleanáil chomharbais a mbeadh ar a 

chumas freastal ar dhúshláin agus ar dheiseanna todhchaí, ag teacht chun cinn agus 
reatha. 

- Cultúr feabhsaithe feidhmíochta agus freagrachta.  
- Cumais fhorbartha agus fhoghlama uasmhéadaithe.  
 
Táscaire feidhmíochta  
- Straitéis HR tugtha chun críche i 2016, cláir shonracha forbartha agus rollta amach go dtí 

gach réimse.  
- Ionad oiliúna inmheánach i mbun oibre le linn saolré an phlean seo.  
 
 
Cuspóir straitéiseach 5.3 
Córais bhainistithe riosca eolais agus cáilíochta a fheabhsú. 
 
Tá ár ngníomhaíochtaí rialála bunaithe i gceanglais reachtacha agus i bhfeidhmiú saineolais 
rialála agus eolaíoch ár bhfoirne ardoilte. Is príomh-chomhábhar an tsaineolais seo an t-eolas 
atá ag ár bhfoireann mar aon leis an eolas atá i mbunachair sonraí agus i ndoiciméid. 
Cuireann forbairt Eolas, córas nua sreafa oibre, an deis ar fáil chun foinsí eolais follasacha a 
fheabhsú agus ceadaíonn forbairt straitéise nua HR dúinn córais fhorbartha agus foghlama 
dea-chleachtais a dhearadh agus modhanna comhoibrithe agus líonraithe chun roinnt eolais 
ar fud na heagraíochta a uasmhéadú. Tacóidh an córas cáilíochta bainistíochta leis na forbairtí 
seo agus cinnteoidh sé go gcoinnímid cothrom le dáta le caighdeáin idirnáisiúnta.  
 
Gníomhartha 
5.3a Seirbhísí agus próisis bainistithe eolais a fhorbairt a chomhtháthaíonn príomhfhoinsí 

eolais, sainscileanna agus réitigh teicneolaíochta.  
 
5.3b An córas bainistithe riosca cáilíochta a fheabhsú i gcomhar le forbairt Eolas, an 

ceistneoir agus prionsabail fhéinmheasúnaithe thagarmharcála Eorpacha ón 
gComhdháil Idirnáisiúnta ar Chomhchuibhiú treoirlinte bainistithe riosca agus 
cáilíochta.  
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Torthaí  
- Feabhsaíonn acmhainní agus próisis eolais nua cáilíocht agus comhsheasmhacht oibre 

eolaíche, agus laghdaíonn iarracht rochtana.   
- Cultúr feabhsúcháin leanúnach aitheanta ag measúnú tagarmharcála Eorpach.  

 
Táscairí feidhmíochta  
- Straitéis bhainistithe eolais ann, suirbhé foirne.  
- Meánrátáil i gcuairt thagarmharcála i 2017, agus líon na láidreachtaí agus deiseanna 

feabhsúcháin aitheanta.  
 
 
Cuspóir straitéiseach 5.4 
Córais ICT agus seirbhísí gnó a fhorbairt tuilleadh.  
 
Tá uasghrádú teicneolaíochta nua suntasach á fheidhmiú faoi láthair ag HPRA do 
chásbhainistiú, ollstóráil sonraí, mar aon le bainistiú taifid agus doiciméid.  Tá an tionscadal ar 
siúl le píosa maith, cur chuige forbartha aclaí á úsáid a fheabhsaíonn rannpháirtíocht 
pháirtithe leasmhara, a chuireann seachadadh luath agus intuartha ar fáil, a dhíríonn ar an 
luach gnó agus a cheadaíonn don athrú. Déanfar an córas a rolladh amach ar bhonn 
céimnithe ag tosaí i Q1 2016 agus a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí deireadh 2017. Is cuid den 
Straitéis ICT reatha tionscadal Eolas a chlúdaigh an tréimhse suas go dtí 2015. Cuirfear tús go 
luath ar an obair ar Straitéis ICT nua. Ar na príomh-shaincheisteanna atá le breithniú sa chéad 
straitéis eile tá an t-ailíniú le príomhchuspóirí ‘Straitéise ICT na Seirbhíse Poiblí’: neartaigh 
chun roinnt; digiteach ar dtús; sonraí mar chumasóir; rialachas a fheabhsú; agus cumas a 
fheabhsú.  
 
Gníomhartha 
5.4a An córas nua ‘Eolas’ a thabhairt chun críche agus a chur i bhfeidhm chun tacú le 

HPRA ina ghníomhaíochtaí rialála, le struchtúir agus próisis sonraí ag teacht le 
caighdeáin Eorpacha.  

 
5.4b Straitéis IT nua a fhorbairt, ailíniú le Treochlár Teileamaitice AE agus Straitéis 

ríomhShláinte náisiúnta á chinntiú. Próisis agus seirbhísí anailíse gnó agus bainistiú 
tionscadail a fheabhsú.  

 

Torthaí  
- Feidhmiú rathúil agus rolladh amach EOLAS. Tá na húsáideoirí uile oilte go hiomlán agus 

an córas go hiomlán i bhfeidhm agus in úsáid ag an bhfoireann uile.  
- Cumais seirbhísí gnó agus IT feabhsaithe.  
-  
Táscairí feidhmíochta  
- Córas Eolas rollta amach seachadta mar a bhí pleanáilte, agus córais oidhreachta 

díchoimiúnaithe faoi 2017.  
- Straitéis IT faoi 2016, agus curtha i bhfeidhm thar chúrsa an phlean seo.  
 
 
Cuspóir straitéiseach 5.5 
Feidhmíocht airgeadais a bhainistiú go cuí  
 
Teastóidh maoiniú ó sheachadadh an phlean straitéiseaigh seo do na gníomhaíochtaí a 
thacóidh lena bhaint amach. Cinnteoidh an HPRA go mbaintear úsáid as treoir agus 
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prionsabail luach ar airgead chun a chinntiú go mbaintear an luach is fearr amach leis an 
maoiniú atá ar fáil. Déanfaimid bainistiú freisin ar na tionchair ar chostais agus ar sholáthar 
foirne ag éirí as an téarnamh san eacnamaíocht.  
 
Gníomhartha 
5.5a Córais airgeadais nua a chur i bhfeidhm chun bainistiú airgeadais a fheabhsú, 

monatóireacht ar bhuiséid agus tuairisciú airgeadais.  
 
5.5b Cinntigh go bhfuil nósanna imeachta ann chun luach ar airgead a bhaint amach 

d’airgead i ngach catagóir caiteachais.  
 
5.5c An poitéinseal dona thuilleadh oibre a ghinfeadh ioncam a iniúchadh le údaráis rialála 

eile.  
 
Torthaí  
- Comhlíonann caiteachas caipitil agus reatha na ceanglais rialtais ábhartha i gcónaí.  
- Leanann gníomhaíochtaí soláthair orthu ag comhlíonadh ceanglais dhlíthiúla agus dea-

chleachtais.  
 
Táscairí feidhmíochta  
- Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí.16 
- Comhlíonadh dlí soláthair na hÉireann agus AE.  
 
 
6 FEIDHMIÚ AN PHLEAN  
 
6.1 Boinn tuisceana agus rioscaí  
Tá an plean seo bunaithe ar bhoinn tuisceana agus ar rioscaí áirithe maidir leis an todhchaí:  
 
Timpeallacht sheachtrach  
Glactar leis gur eol na príomhthiománaithe seachtracha. Ach cé go bhfuil teagmhasacht 
áirithe ann áfach, tá riosca ann go bhféadfadh athruithe móra tionchar a bheith acu ar bhaint 
amach spriocanna nó cuspóirí áirithe nó go bhféadfaidís tosaíochtaí a athrú lena n-áirítear:  
- Reachtaíocht nua nár nótáladh ag an bpointe seo   
- Inniúlachtaí nó feidhmeanna breise sannta ag an rialtas  
- Saincheist an-tromchúiseach sábháilteachta nó cáilíochta a mbeadh éifeacht aici ar tháirge 

sláinte nó ar rang táirgí a úsáidtear go forleathan  
- Paindéim  
- Athruithe ar bhallraíocht AE  
- Athruithe ar fhreagrachtaí as táirgí sláinte laistigh den Choimisiún Eorpach  
Teastaíonn freagra substaintiúil ó na cineálacha seo imeachtaí nach féidir a chur siar de 
ghnáth. Dá dtarlódh aon mhórimeacht dá leithéid reáchtáilfear athbhreithniú ar na spriocanna 
agus na cuspóirí sa phlean seo.  
 
Foireann/saineolaithe  
Tá an plean bunaithe ar an toimhde go leanfaimid ar aghaidh ag coinneáil foirne atá cáilithe 
go cuí chun seachadadh ar aon ghníomhaíochtaí ag éirí as an bplean. Is riosca don eagraíocht 

                                                            
 
16Is éard is cód Caiteachais Phoiblí ann sraith rialacha agus nósanna imeachta chun a chinntiú go seastar le caighdeáin luach ar 

airgead ar fud na seirbhíse poiblí in Éirinn.  
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é go bhféadfadh go bhfágfadh an téarnamh eacnamaíoch agus tuarastail i dtionscail 
phríobháideacha a rialálann an HPRA go mbeadh caillteanas foirne ann. Coinneoidh HPRA air 
ag déanamh monatóireacht ar chúrsaí agus lorgóidh réitigh chruthaitheacha chun rochtain a 
fháil ar fhoireann atá cáilithe go cuí le linn dóibh cloí le beartas rialtais ar sholáthar foirne 
agus luach saothair. Beidh rochtain ar shaineolas mar chuid mhór den straitéis HR atá á 
forbairt.  
 
Ioncam agus caiteachas  
Tagann ardú díréireach ar chostais tionscail in Éirinn rud a fhágann go gcúngaíonn an earnáil.  
Tionchar cleachtaidh costála EMA ar ioncam. 
Atreorú gníomhaíochtaí measúnaithe ón HPRA i dtreo an EMA, agus caillteanas gaolmhar 
sruthanna ioncaim. 
 
6.2 Monatóireacht agus tuairisciú  
Déantar monatóireacht ar ghnóthachtáil in aghaidh an phlean trí mhonatóireacht rialta ar 
phleananna gnó bliantúla a thuairiscítear don Choiste Bainistíochta agus don Údarás ar 
bhonn leantach i rith na bliana, agus stádas straitéise foirmiúil bliantúil suas chun dáta don 
Údarás agus sa Tuarascáil Bhliantúil.  
 
6.3 Athbhreithniú  
Coinnítear an tréimhse ama don phlean seo, mar a rinneadh leis an bplean deiridh, ar aon dul 
le hamlínte pleananna straitéiseacha na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí agus na 
Gníomhaireachta um Cheannairí Leigheasra. Aithnítear áfach, go bhfuil an tréimhse ama seo 
fada agus go bhféadfadh go dtarlódh athruithe suntasacha sa timpeallacht a d’athródh na 
tosaíochtaí, ar a bhfuil plé air thuas. Ar an mbonn seo coinneoidh an tÚdarás an plean 
straitéiseach seo agus na gníomhaíochtaí a thacaíonn leis faoi athbhreithniú i rith an phróisis 
phleanála gnó bhliantúil seo agus beidh sé faoi réir ag athbhreithniú foirmiúil a spriocanna 
agus a chuspóirí leathbhealach trí na cúig bliana.  


