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Staitistící 2014 Ar Aon Amharc Amháin 

LÍON IOMLÁN LEIGHEASANNA 
NUA LENA N-ÚSÁID AG AN 
DUINE A ÚDARAÍODH

LEIGHEASANNA NUA 
ÚDARAITHE D’ÚSÁID 
TRÉIDLIACHTA 

LÍON NA N-ÚDARUITHE AONAIR A 
EISÍODH FAOI THREOIR 2010/63/
AE AR CHOSAINT AINMHITHE 
A ÚSÁIDEADH CHUN CRÍCHE 
EOLAÍOCHTA. 

RINNEADH 10 N-IARRATAS AR 
IMSCRÚDUITHE CLINICIÚLA 
AR FHEISTÍ LEIGHIS LE 
REÁCHTÁIL IN ÉIRINN

AN 10Ú HÁIT: RANGÚ HPRA I DTÉARMAÍ RÁTAÍ TUAIRISCITHE DO 
FHRITHGHNÍOMHARTHA DÍOBHÁLACHA I MEASC 121 BALL TÍRE 
IOMLÁNA ATÁ RANNPHÁIRTEACH I GCLÁR MONATÓIREACHTA DRUGA 
IDIRNÁISIÚNTA AN WHO

TÁIRGE NUA BREITHNITHE AG AN 
GCOISTE AICMITHE INMHEÁNACH 
TÁIRGÍ LEIGHIS DON DUINE 

FÓGRA CHUIG CLÁR FEISTE LEIGHIS HPRA 
MAIDIR LE FEISTÍ LEIGHIS AICME 1, FEISTÍ 
DIAGNÓISEACHA IN-VITRO AGUS FEISTÍ 
SAINCHEAPTHA.

ATHRÚCHÁN EISITHE AR ÚDARUITHE MARGAÍOCHTA 
DO THÁIRGÍ DON DUINE A ÚDARAÍODH TRÍ GHNÁTHAIMH 
NÁISIÚNTA NÓ COMHAITHEANTAIS.

AN 5Ú ÁIT: RANGÚ HPRA SAN 
AE DO RAPÓIRTÉIREACHTAÍ 
DO THÁIRGÍ ÚDARAITHE GO 
LÁRNACH LENA N-ÚSÁID AG 
AN DUINE

TUGADH CEAD MAIDIR LE TÚS A CHUR LE 
80 TRIAIL CHINICIÚIL DO LEIGHEASANNA 
DON DUINE IN ÉIRINN

LÁ EOLAIS AGUS 
SEIMINEÁR A 
EAGRAÍODH DO 
PHÁIRTITHE 
LEASMHARA 
SEACHTRACHA

ÁIRÍODH 44 SHUBSTAINT 
GHNÍOMHACH AR LIOSTA NA 
LEIGHEASANNA IDIRMHALARTAITHE 
AR LÁITHREÁN GRÉASÁIN HPRA AG 
DEIREADH NA BLIANA

TASC ATHBHRANDÁLA AONAIR 
CURTHA I BHFEIDHM AR FUD NA 
HEAGRAÍOCHTA MAR ULLMHÚCHÁN 
DO THABHAIRT ISTEACH AINM AGUS 
AITHEANTAS BRANDA NUA HPRA
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BHÍ 117 GCEADÚNAS 
MONARAÍOCHTA I 
BHFEIDHM AG DEIREADH NA 
BLIANA DO LEIGHEASANNA 
TRÉIDLIACHTA AGUS DO 
LEIGHEASANNA LENA 
N-ÚSÁID AG AN DUINE

MEASÚNAÍODH 852 PSUR AR 
LEIGHEASANNA TRÉIDLIACHTA AONAIR

TUGADH FÓGRA FAOI 3,235,232 PHACA 
LEIGHEASANNA DÍOLMHAITHE DO HPRA.

LÍON NA GCUAIRTEOIRÍ AONAIR A THUG 
CUAIRT AR LÁITHREÁN GRÉASÁIN NUA HPRA 
IDIR MÍ IÚIL AGUS MÍ NA NOLLAG

CUIREADH TÚS LE 3,703 CHÁS FORFHEIDHMITHE 
I NDÁIL LE SÁRUITHE IONCHASACHA AR 
REACHTAÍOCHT TÁIRGÍ LEIGHIS

CIGIREACHT 
AGUS INIÚCHADH 
NÁISIÚNTA AGUS 
IASACHTA CURTHA 
I GCRÍCH

ATHGHAIRM MAIDIR LE TÁIRGÍ LEIGHIS DON 
DUINE AGUS TÁIRGÍ LEIGHIS TRÉIDLIACHTA

CUIREADH ISTEACH 1759 PSUR LENA 
N-ÚSÁID AG AN DUINE MAR GHNÁTHAIMH 
NÁISIÚNTA, COMHAITHEANTAIS, 
LÁRNAITHE, MEASÚNAITHE AONAIR AE 
AGUS COMHROINNT OIBRE PSUR.

FUARTHAS 300 TUAIRISC AR 
FHRITHGHNÍOMHARTHA DÍOBHÁLACHA 
AMHRASTA A BHAIN LE HÚSÁID LEIGHEASANNA 
TRÉIDLIACHTA.

FUARTHAS AGUS MEASÚNAÍODH 2,113 
THUAIRISC FAIREACHAIS AR FHEISTÍ 
LEIGHIS.

FUARTHAS 2,884 THUAIRISC AR FHRITHGHNÍOMHARTHA 
DÍOBHÁLACHA AMHRASTA MAIDIR LE LEIGHEASANNA LENA 
N-ÚSÁID AG AN DUINE.

THÁINIG ARDÚ 29% AR LÍON NA DTEASTAS 
ONNMHAIRIÚCHÁIN A EISÍODH.117
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Féadfaidh táirgí sláinte cáilíocht an bheatha a 
fheabhsú agus go deimhin féin an bheatha a shábháil. 
Tá fo-iarmhairtí inghreamaithe, áfach, bainteach le 
húsáid cuid mhór de na táirgí a ndéanaimid rialáil 
orthu. Is é ról an HPRA a shaineolas a chur i bhfeidhm 
agus na sonraí is fearr atá ar fáil in úsáid lena chinntiú 
go leanann an pobal ar aghaidh agus rochtain acu ar 
tháirgí a oibríonn faoi mar a ceapadh dóibh agus iad 
chomh sábháilte agus is féidir.

Leagann plean straitéiseach chúig bliana HPRA do 
2011 go 2015 amach, ar tasc an Údaráis é maoirseacht 
a dhéanamh air, cúig chuspóir straitéiseach ardleibhéil 
agus treochlár soiléir leis na spriocanna seo a bhaint 
amach taobh istigh den achar ama sin. Déanann ár 
dtuarascáil bhliantúil cur síos ar na cláir oibre agus 
ar na réimsí gníomhaíochta fairsinge ar fud ár rannán 
uile faoi bhliain a ceathair den phlean straitéiseach 
agus léiríonn freisin ról tábhachtach agus uathúil an 
HPRA sa réimse cúram sláinte náisiúnta níos leithne. 
Tá sainchúram na heagraíochta seo cuimsitheach, ag 
gníomhú mar an t-údarás inniúil do rialáil leigheasra 
daonra agus tréidliachta, trialacha cliniciúla, feistí 
liachta, fuil agus comhábhair fola, agus fíocháin agus 
cealla. Tá ról aici freisin i rialáil orgán daonna atá 
ceaptha don trasphlandú, táirgí cosmaideacha agus 
cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíochta. 

Is é ár bpríomhchuspóir sláinte an phobail agus sláinte 
ainmhí a chosaint trí earnálacha táirgí sláinte sonracha 

a rialáil de réir na reachtaíochta is infheidhme. Do 
tháirgí sláinte áirithe, mar leigheasra, déanaimid 
rialáil ar feadh saolré iomlán an táirge ó thrialacha 
cliniciúla, trí mhonaraíocht, go údarú margaí, dáileadh, 
agus a úsáid ag gairmithe cúram sláinte, othair agus 
úinéirí ainmhithe. I gcásanna eile níl aon ról againn 
in údarú na dtáirgí, tosaíonn ár ról nuair a thagann 
siad chuig an margadh ar dtús agus déanaimid 
monatóireacht ar na táirgí sin ansin agus gníomhaíonn 
ar aon saincheisteanna sábháilteachta a aithnítear. 
Tá ár bhfócas lárnach ar rialáil éifeachtach áfach, 
mar bhonntaca ag ár ngníomhaíocht uile is cuma 
faoin gcreat reachtúil. Éilíonn sé seo go mbaintear 
leas as an eolas cliniciúil agus eolaíoch is fearr atá 
ar fáil againn trínár bhfoireann speisialaithe agus 
saineolaithe go náisiúnta agus trínár rannpháirtíocht 
ar choistí Eorpacha a chuireann bonn eolais faoinár 
gcinntí agus ár mbeartais. 

Seachadtar ár gclár oibre trínár struchtúr rannach 
éifeachtach. Rinneadh measúnú agus próiseáil ar 
roinnt mhaith mílte d’iarratais do leigheasanna daonna 
agus tréidliachta araon i 2014. Áiríodh anseo iarratais 
nua, athnuachain agus éagsúlachtaí ar leigheasanna 
atá ann cheana. Is feidhm rialála thábhachtach 
go háirithe í ceadúnú táirgí nua tráth ar féidir 
measúnú dearfach ar shábháilteacht, cáilíocht agus 
éifeachtúlacht a dheimhniú.

Ráiteas an Chathaoirligh 

Is mór an pléisiúr dom an tuarascáil seo 
a chur i láthair faoinár n-ainm nua den 
chéad uair – an tÚdarás Rialála Táirgí 
Sláinte (HPRA). I rith 2014, d’aistríomar 
ó Bhord Leigheasra na hÉireann go dtí 
an HPRA, ár dteideal eagraíochtúil nua 
a léiríonn níos beaichte ár sainchúram 
níos leithne agus ár bhfeidhmeanna 
rialála atá tar éis fás go suntasach ó 
bunaíodh muid ar dtús. 
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Mar a tharla i mblianta roimhe bhí príomhfhócas 
ár gcuid oibre i 2014 bainteach le monatóireacht 
leanúnach ar shábháilteacht táirgí sláine ar mhargadh 
na hÉireann agus, nuair is cuí, gníomhú go tapa chun 
sábháilteacht othar agus/nó úsáideoirí a chosaint. 
Baineann cuid shuntasach den ghníomhú seo leis 
an HPRA ag cur gairmithe cúram sláinte agus othair 
ar an airdeall faoi eolas nua de réir mar a theastaigh 
thar raon leathan táirgí sláinte agus cosmaidí. I 2014, 
fuaireamar agus d’fhiosraíomar breis agus 2,800 
tuairisc ar fhrithghníomhú díobhálach do leigheasanna 
don duine, thart ar 300 do leigheasanna tréidliachta 
agus breis agus 2,100 tuairisc faireachais maidir le 
feistí leighis. Déanann an HPRA gach ceann de na 
tuairiscí seo a mheasúnú ina aonair agus roinntear iad 
ag leibhéal AE le bheith mar chuid de chlár faireachais 
ar fud na hEorpa a úsáideann sonraí measúnaithe go 
carnach chun cur le sábháilteacht othar. Tá an HPRA 
thar a bheith buíoch do na gairmithe cúram sláinte 
go léir mar aon le daoine den phobal a dhéanann 
teagmháil linn le tuairimí nó imní maidir le táirgí 
sláinte. 

I rith Meithimh 2014, ghlac an HPRA páirt arís 
in Oibríocht Pangea, seachtain ghníomhaithe 
chomhordaithe INTERPOL ag díriú ar dhíolachán 
leigheasanna mídhleathacha agus góchumtha ar líne. 
Bhí Éire ar cheann den 110 tír a bhí rannpháirteach 
agus i rith an tionscnaimh seachtaine seo choinníomar 
breis agus 100,000 leigheas mídhleathach ar oideas 
i gcomhar le Seirbhís Chustaim na gCoimisinéirí 
Ioncaim agus An Garda Síochána. Bhí sé d’onóir ag 
an HRPA níos deireanaí i 2014 comhdháil idirnáisiúnta 
de chuid Interpol a chomhóstáil dar teideal 
Deich mBliana de Throid in aghaidh Coireachta 
Cógaisíochta: Athbhreithniú agus Ionchais. D’fhreastail 
thart ar 200 toscaire ó 50 tír uirthi. Bhí na tionscnaimh 
seo sa bhreis ar iarrachtaí leantacha an HPRA chun 
cur in aghaidh nósanna mídhleathacha nasctha le 
monaraíocht agus le soláthar leigheasanna agus feistí 
liachta. Leanaimid orainn ag tarraingt aird an phobail 
go ginearálta ar na rioscaí tromchúiseacha bainteach 
le leigheasanna ar oideas a fhoinsiú ó sholáthraithe 
neamhúdaraithe mar iad siúd atá le fáil ar líne toisc 
nach féidir aon ráthaíocht a thabhairt ar shábháilteacht 
nó ar cháilíocht na dtáirgí seo. 

Anuas ar chosaint a thabhairt don tsláinte poiblí, tá 
córas rialála láidir tábhachtach freisin d’Éirinn mar 
mhórláthair idirnáisiúnta don earnáil eolaíochtaí 
beatha. Is é an tionscal cógaisíochta amháin faoi 
ndear breis agus 50% d’allmhairí uile agus oibríochtaí 
ag naoi as 10 de na cuideachtaí cógaisíochta is 
mó anseo. Tacaíonn ról rialála láidir an HPRA le 

rathúlacht leanúnach na hearnála trí chomhlíonadh 
dea-chleachtais monaraíochta agus cloí le riachtanais 
dlíthiúla a chinntiú.

Is réimse atá ag fás, ag teacht chun cinn agus ag 
domhandú níos mó agus níos mó freisin í earnáil 
na n-eolaíochtaí beatha. Dá réir, ceanglaíonn sé ar 
an HPRA a nósanna a choigeartú chun táirgí níos 
casta agus níos nuálaíche a rialú go héifeachtach. 
Is príomhghné dár gcur chuige chun freastal ar an 
dúshlán seo ár gcomhoibriú idirnáisiúnta a fheabhsú, 
rochtain á thabhairt dúinn dá réir ar an eolas agus 
an dea-chleachtas is nuashonraithe ar féidir a úsáid 
d’fhonn uaséifeachta ar mhargadh na hÉireann. 
Chonaic an bhliain seo atá faoi athbhreithniú an HPRA 
rannpháirteach go gníomhach arís i ngníomhaíochtaí 
idirnáisiúnta agus AE atá ceaptha sábháilteacht 
táirgí sláinte a fheabhsú le linn dóibh rannchuidiú 
le polasaithe i leith monaraíochta agus dáilte. 
Ceanglóidh an tírdhreach rialála athraitheach orainn 
ár naisc dhomhanda a fhorbairt tuilleadh le linn dúinn 
oibriú le bonn scileanna na foirne a fhorbairt. 

 
Nótaí Buíochais 
Thar ceann an Údaráis, gabhaim buíochas leis an 
Aire Sláinte agus leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus 
na Mara mar aon lena bhfeidhmeannaigh agus lena 
bhfoirne as ucht a dtacaíochta leanúnaí do HPRA 
agus dá ghníomhaíochtaí. Ba mhaith liom buíochas 
a ghabháil freisin le mo chomhchomhaltaí ar an 
Údarás as ucht a gcuid ama, tiomantas agus ionchur 
straitéiseach fíorluachmhar i rith na bliana atá caite. 
Ina theannta is mian liom aitheantas a thabhairt don 
ról a bhí ag comhaltaí na gcoistí agus na bhfo-choistí 
comhairleacha éagsúla den HPRA. Is mór agam a 
rannpháirtíocht ghníomhach agus a gcomhairle.

Ní bheadh an líon mór oibre a bhfuil cur síos mion 
air sa tuarascáil seo, indéanta gan an tiomantas agus 
an ghairmiúlacht shíoraí díobh sin go léir a oibríonn 
ag HPRA. Cé go bhfuil athrú tagtha ar ár n-ainm, 
is mar a chéile i gcónaí misean na heagraíochta 
uathúla seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis 
an bPríomhfheidhmeannach, leis an mbainistíocht 
agus leis an bhfoireann uile as ucht a dtiomantais 
leanúnaigh chun sláinte agus sábháilteacht na ndaoine 
go léir a úsáideann táirgí sláinte a chosaint. 

Michael D. Hayes 
Cathaoirleach 
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* Athcheaptha Bealtaine 2014  ** Ceaptha Bealtaine 2014

Comhaltaí an Údaráis

Is é an tAire Sláinte a 
cheapann Údarás an HPRA de 
réir na gcumhachtaí a thugtar 
le fo-alt 2 d’alt 7 den Acht um 
Bord Leigheasra na hÉireann, 
1995. Bhí naoi gcomhalta 
den Údarás ann amhail an 31 
Nollaig 2014.

An tUas. Wilfred J. Higgins*

An tUas. Noel O’Donoghue

Anne Horan Uasal 

An tUas. Michael D. 
Hayes (Cathaoirleach)

An tUasal Pat Brangan*

Professor Caitriona 
O’Driscoll

An tOllamh Mary Horgan

An Dr. Diarmuid Quinlan**

An Dr. Elizabeth Keane*

6 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014 7

An Coiste Bainistíochta 

An Dr. J.G. Beechinor 
Stiúrthóir Tréidliachta 

An tUasal Pat O’Mahony 
Príomhfheidhmeannach 

An Dr. J.M. Morris 
Stiúrthóir Gnóthaí 
Eolaíocha

An Dr. Joan Gilvarry  
Stiúrthóir Monatóireachta  
Táirgí Daonna 

An Dr. Lorraine Nolan  
Stiúrthóir Údaraithe agus 
Cláraithe Táirgí don Duine 

An tUasal Kevin Horan 
Stiúrthóir ICT agus 
Seirbhísí Gn

Lynsey Perdisatt Uasal 
Stiúrthóir AcmhainníDaonna 
agus Athruithe 

An tUasal John Lynch 
Stiúrthóir Comhlíonta 

Rita Purcell Uasal 
Stiúrthóir Airgeadais, 
Gnóthaí Corparáideacha 
agus Idirnáisiúnta 

31TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014
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Plean Straitéiseach 2011 – 2015 
Tá struchtúrú déanta ar leagan amach na tuarascála 
bliantúla do 2014 chun a chinntiú go bhfuil na 
príomhchaibidlí ailínithe go dlúth le cúig sprioc 
ardleibhéil straitéiseacha an HPRA.

Is iad seo na spriocanna:

1. Sábháilteacht táirgí cúram sláinte agus torthaí othar 
a fheabhsú trí bhainistíocht riosca éifeachtach agus 
faireachas margaidh. 

2. Cumarsáid shoiléir, ábhartha agus tráthúil a 
sheachadadh d’othair, do thomhaltóirí agus do lucht 
gairme cúram sláinte.  

3. Seachadadh seirbhíse a fheabhsú laistigh de chreat 
rialála ardchaighdeáin bunaithe ar riosca. 

4. Tionchar a imirt ar reachtaíocht agus ar fhorbairt 
beartais ag leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta, chun 
tairbhe na sláinte poiblí agus sláinte ainmhithe.  

5. Cumas don todhchaí a neartú chun freastal ar 
riachtanais rialála atá ag teacht chun cinn agus ar 
dhul chun cinn teicneolaíochta agus eolaíochta.  

Tuarascáil an 
Phríomhfheidhmeannaigh 

Is léiriú é ár n-ainm nua ar shainchúram rialála i bhfad 
níos leithne a leathnaíodh agus a forbraíodh thar 
roinnt blianta ó bhunú an IMB i 1996 agus, le fírinne, 
a réamhtheachtaí, An Bord Comhairleach Náisiúnta 
Drugaí, (NDAB) siar i 1966. Is tús caibidle nua iontach 
é seo i stair na heagraíochta seo againne agus is mór 
agam ár gcéad tuarascáil bhliantúil faoi ainm agus faoi 
bhranda an HPRA a chur i láthair. 

8

Ba bhliain an-suntasach dár 
n-eagraíocht í 2014 toisc ar an 
1 Iúil go ndearnadh an tÚdarás 
Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) de 
Bhord Leigheasra na hÉireann 
(IMB). 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014
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Údarú, Clárú agus 
Gníomhaíochtaí Ceadúnaithe 
Tá údarú agus clárú réamh-mhargaidh táirgí sláinte, 
mar aon le ceadúnú monaraíochta, mórdhíola 
agus gníomhaíochtaí gaolmhara, ar cheann de 
phríomhfheidhmeanna sláinte poiblí an HPRA. Táimid 
tiomanta do chreat rialála éifeachtach agus éifeachtúil 
a chur ar fáil atá dírithe ar infhaighteacht thráthúil 
táirgí sláinte iomchuí. Ar ghníomhaíochtaí is fiú a 
thabhairt ar aird le linn 2014 áirítear seo a leanas:

• Tugadh faomhadh go gcuirfí tús le 80 triail 
chliniciúla do leigheasanna don duine in Éirinn 
i gcomparáid le 102 an bhliain roimhe. Bhí 10 
n-iarratas ar scrúduithe cliniciúla ar fheiste leighis, 
leibhéal gníomhaíochta a bhí ar aon dul nach mór 
leis an tréimhse 12 mí roimhe sin. 

• I réimse leigheasanna don duine, rinne an HPRA 
measúnú ar 179 iarratas náisiúnta nua (lena 
n-áirítear údaruithe táirgí comhthreomhara), 
40iarratas trí nósanna imeachta aitheantais 
frithpháirteacha (MRP) agus 265 trí nósanna 
imeachtaí díláraithe (DCP).Tá líon iomlán táirgí nua 
a údaraíodh ag dul i laghad i gcónaí i gcomparáid 
le blianta roimhe agus is léiriú é seo ar threocht ar 
fud na hEorpa a cuireadh síos do shaolré paitinne 
táirgí. 

• Agus sinn ag leanúint lenár rannpháirtíocht 
ghníomhach don chóras ceadúnaithe Eorpach 
do leigheasanna don duine, d’fheidhmíomar mar 
Bhallstát tagartha (treorach) do mheasúnú seacht 
nós imeachta MRP agus DCP. Leithdháileadh an 
HPRA freisin mar rapóirtéir nó comh-rapóirtéir 
d’ocht n-iarratas nua ar údarú margaidh ag an 
nGníomhaireacht Leigheasra (EMA). Bunaithe ar 
leithdháiltí 2014, tá an HPRA rangaithe sa chúigiú 
háit san AE do rapóireachtaí do tháirgí don duine 
atá údaraithe go lárnach. D’fheidhmíomar mar 
threoir i 42 nós imeachta comhairleacha eolaíocha 
do leigheasanna atá beartaithe do chóireáil raon 
leathan riochtaí. 

• Rinneamar measúnú agus faomhadh ar 75 iarratas 
in iomlán do leigheasanna tréidliachta nua, laghdú 
beag i gcomparáid leis an mbliain roimhe. 

• I rith 2014, d’eisigh an HPRA 13,205 athrúchán 
ar údaruithe margaidh do tháirgí don duine a 
údaraíodh trí na nósanna imeachta náisiúnta nó 
MR. Feidhmiú nós imeachta nua roinnt na hoibre 
d’athrúcháin náisiúnta a tháinig i bhfeidhm i 
2013 faoi ndear an laghdú 25% seo ar líon na 
n-athrúchán a eisíodh. Díol suntais, ag an leibhéal 
Eorpach d’fheidhmíomar mar rapóirtéir d’ocht 
nós imeachta péidiatraiceacha Alt 45 agus 13 nós 
imeachta bainteach le Pleananna Imscrúdaithe 
Péidiatraiceacha (PIPanna). D’fhaomh an 
HPRA1,502athrúchán ar údaruithe tréidliachta a 
deonaíodh trí nósanna imeachta náisiúnta, MR nó 
láraithe a lean leis an treocht mhéadaithe ar líon le 
blianta beaga anuas

• Fuarthas 361 fógra in iomlán faoi fheistí leighis 
do chlár na bhfeistí leighis agus chláraigh 26 
eagraíocht leis an HPRA mar mhonaróirí feistí 
leighis bunaithe in Éirinn. 

• Bhí 117 ceadúnas monaróirí ann in iomlán ag 
deireadh na bliana do leigheasanna tréidliachta 
agus leigheasanna don duine. Bhí ceithre údarú 
d’ionaid fola ann agus 24 údarú d’ionaid fíocháin.

1 Iúil
TAGANN BORD 
LEIGHEASRA NA hÉIREANN 
CHUN BHEITH INA ÚDARÁS 
TÁIRGÍ SLÁINTE 
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Monatóireacht Sábháilteachta 
agus Chomhlíontachta 
Is feidhm lárnach sláinte phoiblí de chuid an HPRA 
monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar 
cháilíocht leigheasanna, feistí leighis agus táirgí sláinte 
eile a ceadúnaíodh nó a cláraíodh lena n-úsáid in 
Éirinn. Tugtar faireachas iar-mhargaidh air seo. Bíonn 
ár gcinntí rialála bunaithe i gcónaí ar an eolas is fearr 
atá ar fáil maidir le tairbhe agus riosca.

• Is príomhghné de ghníomhaíochtaí iar-mhargaidh 
HPRA feidhmiú scéim faireachas cógas náisiúnta 
d’fhrithghníomhartha amhrasta, nó fo-iarmhairtí, 
bainteach le húsáid leigheasanna don duine. Le 
bliain anuas fuair an HPRA 2,884 tuairisc bailí nua 
ar fhrithghníomhartha amhrasta. Tá an figiúr seo 
ag teacht leis na rátaí tuairiscithe a chonacthas 
sna trí bliana roimhe seo. Is fiú a thabhairt ar aird 
go raibh beagnach 20% de a tuairiscí a fuarthas 
i 2014 bainteach le húsáid leigheasanna faoi réir 
ag riachtanais mhonatóireachta bhreise. Tugadh 
na ceanglais seo isteach i gcomhthéacs leasuithe 
reachtaíochta faireachas cógas i 2012. 

• Choinnigh an HPRA air lena rannpháirtíocht i 
roinnt na oibre do bhrath comhartha laistigh den 
AE i rith 2014. I réimse leigheasanna don duine, 
d’fheidhmíomar mar bhallstát treorach do bhrath 
agus do bhainistiú comharthaí do 58 substaint 
ghníomhach údaraithe go náisiúnta. Choinníomar 
freagracht freisin do mheasúnú aon chomharthaí 
ag eascairt de thoradh aimsiú comhartha do 21 
substaint ghníomhach údaraithe go lárnach (nó 
chomhcheangal de shubstaintí gníomhacha). 
Chomh maith leis seo d’fheidhmigh an HPRA 
mar Bhallstát áirithe i 15 tarchur AE bainteach le 
sábháilteacht.

• Is éard is tuairiscí nuashonraithe sábháilteachta 
(PSURanna) ná tuairiscí faireachais a chuireann 
sealbhóirí údaraithe margaidh ar fáil atá ceaptha 
measúnú a dhéanamh ar chothromaíocht tairbhe-
riosca leighis. Maidir le leigheasanna don duine ba 
é aschur iomlán HPRA i 2014 ná 1759 PSURanna a 
cuireadh isteach mar nósanna imeachta náisiúnta, 
comhaitheantais, láraithe, measúnú aonair AE 
agus roinnt na hoibre PSUR. 

• Fuair HPRA300 tuairisc náisiúnta faoi theagmhais 
dhíobhálacha amhrasta do leigheasanna 
tréidliachta i 2014, leanúint leis an treocht in airde 
i líon na dtuairiscí a fuarthas le blianta beaga 
anuas. Thugamar measúnú ar 852 PSURanna chun 

críche freisin do leigheasanna tréidliachta. Cé gur 
laghdú a bhí anseo ón bhfigiúir 1072 i 2013, is 
ionann ár ngníomhaíocht PSUR agus thart ar 30% 
de chásualach foriomlán leigheasanna tréidliachta. 

• Is uirlisí iad faireachas agus forairdeall 
iarmhargaidh a úsáidtear chun monatóireacht a 
dhéanamh ar shábháilteacht agus ar cháilíocht 
feistí leighis. Fuarthas agus rinneadh measúnú 
ar 2,113 tuairisc faireachais ar fheistí leighis rud 
a léiríonn laghdú beag ar 2014. Chuireamar tús 
le 319 cás faireachais mhargaidh agus bhain líon 
suntasach na gcásanna seo le aistarraingtí teastais 
chomhlachta fógartha. 

Ar phríomhfheidhm eile de chuid HPRA áirítear 
monatóireacht agus iniúchadh a dhéanamh ar 
chomhlíonadh tionscail le reachtaíocht, beartais agus 
nósanna imeacht. Táimid tiomanta dona chinntiú 
go gcomhlíonann gach táirge sláinte a mhonarítear, 
a phróiseáiltear nó a dháiltear in Éirinn caighdeáin 
cháilíochta riachtanacha. 

• Rinneadh 260 imscrúdú agus iniúchadh i rith 
2014 i gcomparáid le 313 i 2013 agus 315 i 2012. 
Áiríodh i bhfigiúr 2014 106 imscrúdú ar Dhea-
chleachtas Monaraíochta (GMP), 76 imscrúdú ar 
Dhea-chleachtas Dáilte (GDP), 12 imscrúdú ar 
Dhea-Chleachtas Cliniciúil(GCP), 20 iniúchadh ar 
fheistí leighis agus 23 a chlúdaigh fuil, fíocháin 
agus orgáin. 

• Chuireamar 506 sampla de tháirgí in iomlán le 
haghaidh tástála anailíse/imscrúdaithe i rith 2014. 
Léirigh sé seo méadú bliantúil de 16%. 

• D’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach i 
gcásanna áirithe táirgí a aistarraingt, nó a 
athghairm ó mhargadh na hÉireann leis an tsláinte 
phoiblí a chosaint. I 2014, tharla 102 athghairm 
leighis. Díobh seo bhain 96 le leigheasanna don 
duine agus ba leigheasanna tréidliachta sé cinn 
acu. 

• Rinne an HPRA deich n-ionchúiseamh a thionscain 
sna Cúirteanna Dúiche i rith 2014 de thoradh 
gníomhaíochta mídhleathaí bainteach le monarú, 
soláthar agus /nó díol leigheasanna. In iomlán 
cuireadh tús le 3,703 cás forfheidhmithe agus 
coinníodh 730,056 aonad dáileogachta. 
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Forbairtí Reachtacha agus 
Rialála 
Lean téarmaí tagartha agus ról ár n-eagraíochta 
ag athrú agus ag leathnú de bharr athruithe inár 
dtimpeallacht feidhmíochta, mar reachtaíocht 
náisiúnta agus Eorpach nua, agus mar fhreagra ar 
inniúlachtaí breise a bheith curtha orthu. 

Rialachán Nua maidir le Trialacha Cliniciúla 

Glacadh agus foilsíodh reachtaíocht nua ar thrialacha 
cliniciúla (Rialachán (AE) Uimh 536/2014) i mBealtaine 
2014. Beidh feidhm leis san Eoraip i lár 2016. Ta an 
Reachtaíocht nua ceaptha líon na dtrialacha cliniciúla 
a reáchtáiltear san Eoraip a mhéadú agus soláthar do 
thrédhearcacht fheabhsaithe. Rannchuidigh an HPRA 
go suntasach leis na tograí comhairliúcháin ar fhorbairt 
an Rialacháin nua. Ó foilsíodh é tá an HPRA tar éis 
a bheith ag obair chun forbairt córas agus nósanna 
imeachta a chur chun cinn leis na ceanglais nua a 
chomhlíonadh.

Leigheasanna Idirmhalartaithe 

Faoin Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil 
agus a Sholáthar) i Meitheamh 2013, cuireadh de 
chúram ar an HPRA liosta a fhoilsiú de leigheasanna 
idirmhalartaithe le ionadú cineálach ag cógaiseoirí 
a éascú agus ceadú do thabhairt isteach córas 
praghsanna tagartha ag an HSE. Rinneadh dul chun 
cinn suntasach eile ar fhorbairt an liosta i rith 2014. 
Faoi dheireadh 2014 áiríodh ar an liosta 44 substaint 
ghníomhacha in iomlán agus áirítear ann breis agus 
2,500 leigheas aonair. Meastar go bhfuil an dul i bhfód 
cineálach de na chéad 15 substaint a foilsíodh ag 90% 
anois agus áirítear go raibh coigilteas de thart ar €50 
milliún don stát ann do 2014. 

 
Rangú Dlíthiúil Leigheasanna 

In Iúil, d’fhoilsigh an HPRA grúpa de 12 substaint a 
meastar a bheith oiriúnach don athrangú. Féadfaidh 
leigheasanna a bhfuil na substaintí seo iontu, i gcúinsí 
áirithe, a bheith athrangaithe le bheith ar fáil thar an 
gcuntar i gcógaslanna agus iad á soláthar gan oideas. 
Tugadh cuireadh don tionscal iarratais athrangaithe 
a dhéanamh do na leigheasanna seo. De thoradh an 
chuir chuige réamhghníomhaigh seo, tá roinnt iarratas 
ar feitheamh agus tá coinne le tuilleadh dul chun cinn 
i rith 2015. 

Athrangú NRT go Díolachán Ginearálta ó 
Stádas Cógaslainne Amháin 

Tharla forbairt shuntasach i 2014 maidir le teiripí 
scoir den tobac. In Iúil, dheimhnigh an HPRA údarú 
táirge athchurtha nicitín (NRT) le díol i siopaí grósaera 
agus miondíola ginearálta. Ní raibh táirgí NRT ar fáil 
roimhe seo ach i gcógaslanna agus lean cinneadh 
an HPRA chun Nicorette™ NRT a athrú ó ‘stádas 
cógaslainne amháin’ go ‘stádas díolacháin ghinearálta’ 
tar éis iarratas ón sealbhóir údaraithe agus measúnú 
mionsonraithe ar shonraí éifeachtúlachta agus 
sábháilteachta. 

Freagairt do Ghanntanais Leigheasannna 

Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis an Roinn 
Sláinte agus leis an HSE maidir le bainistiú ganntanas 
leigheasanna i margadh na hÉireann. Ar cheann 
de mheicníochtaí a d’úsáid an HPRA chun cuidiú le 
ganntanais a mhaolú is ea deonú údarú sealadach 
do bhaisc táirge ar a dtugtar ‘iarratas sainbhaisce’. 
Le bliain anuas d’eisigh an HPRA 129 faomhadh dá 
leithéid. 

Trialacha Cliniciúla Tréidliachta Allamuigh 

Leathnaigh ról an HPRA tuilleadh fós nuair a tháinig 
ár n-eagraíocht chun a bheith ina húdarás inniúil 
d’údarú trialacha cliniciúla allamuigh ar leigheasanna 
tréidliachta ar 17 Iúil 2014. 

Faoin reachtaíocht, ní dhéanfar tástálacha agus 
trialacha ar leigheas tréidliachta a reáchtáil chun críche 
sonraí a ghiniúint chun tacú le húdarú margaíochta, 
nó chun críocha eile, gan ceadúnas roimh ré ón HPRA. 
Caithfear iarratas ar cheadúnas do thriail chliniciúil 
allamuigh a chur isteach agus a bheith faofa chun go 
dtosódh obair ar aon trialacha cliniciúla allamuigh. 
Tá foirmeacha iarratais ábhartha, treoracha agus 
mionsonraí faoi tháillí ar fáil ar ár láithreán gréasáin. 
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Athchóiriú ar Reachtaíocht Eorpach ar 
Fheistí Leighis 

I rith 2014, lean an idirbheartaíocht ar Rialacháin 
bheartaithe an Choimisiúin Eorpaigh ar fheistí leighis 
agus ar dhiagnóisic in-vitro ag Meitheal Oibre 
Chomhairle na hEorpa um Chógaisíocht agus um 
Fheistí Leighis. Léiríonn an dá Rialachán beartaithe 
forbairt agus feabhsúchán suntasach ar an gcóras 
atá ann faoi láthair. Tá an téacs dlíthiúil gaolmhar 
mór agus casta agus d’éiligh athbhreithnú, plé agus 
idirbheartíocht mhionsonraithe. 

Leanann an HPRA air ag cur tacaíocht ar fáil don 
Roinn Sláinte chun críocha idirbheartaíocht na 
Meithle Oibre agus is rannchuidithe gníomhacha 
sinn freisin do roinnt sainghrúpaí oibre ábhartha. 
Meastar go dtabharfar na tograí seo, atá faoi réir ag 
an ngnáthphróiseas reachtach lena n-áirítear imscrúdú 
ó Chomhairle na hEorpa agus ó Pharlaimint na hEorpa 
araon, chun críche faoi dheireadh 2015. 

Comhphlean an Choimisiúin Eorpaigh 
do Ghníomhartha Láithreacha ar Fheistí 
Leighis 

I bhFeabhra 2012, foilsíodh ‘comhphlean gníomhartha 
láithreacha’ an Choimisiúin Eorpaigh leis an aidhm 
an córas rialála reatha a threisiú d’fheistí leighis 
roimh an t-athchóiriú beartaithe don reachtaíocht 
ar fheistí leighis. Bhí cur chuige an HPRA i leith 
rialachán feistí leighis ailínithe go dlúth le moltaí an 
phlean le blianta beaga anuas agus táimid tiomanta 
go hiomlán i gcónaí do thacú agus úsáid fhorálacha 
an chomhphlean mar bhunús leis an bhforbairt. I 
rith 2014, rinneadh tuilleadh dul chun cinn maidir le 
maoirseacht agus feidhmíocht chomhlachtaí ar tugadh 
fógra dóibh d’fheistí leighis agus i réimse faireachais 
agus forairdill margaidh. 

Rannpháirtíocht i gCórais Rialála 
Idirnáisiúnta agus Eorpacha 

Tá na táirgí a rialaíonn an HPRA ina gcuid de thionscal 
idirnáisiúnta a bhíonn ag síorathrú agus ag forbairt. 
Úsáidtear na táirgí a mhonaraítear anseo ar fud an 
domhain agus baineann othair agus tomhaltóirí 
Éireannacha úsáid as táirgí a mhonaraítear in áiteanna 
eile. Dá thoradh tá an HPRA tiomanta a pháirt a 
ghlacadh sa líonra rialála domhanda agus i gcinntiú 
go ndéanaimid ionadú ar leasa othar agus tomhaltóirí 
Éireannacha agus go gcosnaímid iad. 

Tá ár rannpháirtíocht agus ár rannchuidiú ag an 
leibhéal Eorpach suntasach i gcónaí agus foireann 
eolaíoch agus teicniúil HPRA ag rannchuidiú ar raon 
leathan coistí agus meithleacha oibre ag an EMA, 
an Coimisiún Eorpach, Gníomhaireachtaí na gCeann 
Leigheasanna (HMA) agus trí ardáin eile. Aithnímid 
freisin tábhacht an rannpháirteachais d’eagraíochtaí 
idirnáisiúnta ábhartha nuair is féidir agus nuair is cuí. 

Áiríonn seo a leanas buaicphointí roinnt de 
phríomhfhorbairtí agus rannchuidithe HPRA ó 2014. 

• D’fhreastal an HPRA ar an 8ú Cruinniú Mullaigh 
Idirnáisiúnta de Ghníomhaireachtaí Rialála na 
gCeann Leigheasanna. Lean HPRA ina ról mar 
Leas-chathaoirleach ar Chomhghuaillíocht 
Idirnáisiúnta na nÚdarás Rialála (ICMRA) áit ar 
leanadh leis an bplé ar fhorbairt téarmaí tagartha, 
rialacha nósanna imeachta agus critéir ballraíochta 
sa todhchaí. Leanann ICMRA ag plé le grúpaí agus 
le tionscnaimh rialála idirnáisiúnta atá ann cheana 
d’fhonn comhoibriú idirnáisiúnta a shruthlíniú agus 
a fheabhsú. 

• Lean HPRA mar bhall den toscaireacht Eorpach ar 
Choiste Bainistíochta Fóraim Idirnáisiúnta Rialtóirí 
Feistí Leighis (IMDRF). Déanann an fóram seo 
iarracht comhchuibhiú rialacháin feistí leighis a 
spreagadh ar fud an domhain. 

• Lean toscaire PRAC na hÉireann ag comhlíonadh 
a ról mar Leas-chathaoirleach ar an gcoiste sláinte 
poiblí EMA tábhachtach seo. 

12 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014
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• Lean an HPRA lena chuid oibre le páirtithe 
leasmhara ábhartha ar fheidhmiú céimnithe 
reachtaíochta faireachas cógas AE. 
Rannchuidíomar freisin le tionscadal faireachas 
cógas Neartú Comhoibrithe d’Fheidhmiú 
Faireachas Cógas san Eoraip (SCOPE) a bhfuil 
d’aidhm aige tacú le cur i bhfeidhm faireachas 
cógas san Eoraip. 

• Ba é an Treoir um Bainistiú Riosca agus Faireachas 
Cógas a bhí ina Chathaoirleach Rialála do 
Mheitheal Fhorfheidhmithe ICH do threoirlíne 
E2C R2 ar Thuairiscí Measúnaithe Tairbhe Riosca 
Tráthúla a thug a tháirgí insoláthartha beartaithe 
chun críche go rathúil i 2014. 

• Leanann ár mBainisteoir Faireachas Cógas 
do leigheasanna don duine air ag déanamh 
ionadaíochta don Eagraíocht Dhomhanda 
Sláinte (WHO) mar chomhalta de Bhord Ionad 
Monatóireachta Uppsala (UMC) agus Ionad 
Comhoibrithe WHO do Mhonatóireacht Drugaí 
Idirnáisiúnta. 

• Baineann ár rannchuidiú do líonra rialála 
leigheasanna tréidliachta go príomha lenár 
rannpháirtíocht ag an EMA áit a bhfuil ár 
mBainisteoir Measúnaithe Tréidliachta mar Leas-
chathaoirleach ar an gCoiste do Tháirgí Leighis 
d’Úsáid Tréidliachta, agus ag an HMA. 

• Ba phríomhfhócas i 2014 an t-athchóiriú ar an 
gcreat dlíthiúil do leigheasanna tréidliachta 
agus ba rannpháirtí gníomhach é an HPRA san 
athbhreithniú ar an gcreat molta nua ag an dá 
eagraíocht seo. 

• Toghadh oifigeach forfheidhmithe de chuid HPRA 
mar leas-chathaoirleach ar Mheitheal Oibre an 
HMA d’Oifigigh Fhorfheidhmithe (WGEO).

• Bhí an HPRA ina rannpháirtí gníomhach sa 
Sainghrúpa ar Fheistí Leighis (MDEG) agus tá mar 
chathaoirleach ar thrí thascfhórsa lena n-áirítear ról 
an údaráis inniúil comhordaithe faireachais. 

• Toghadh an HPRA ar Ghrúpa Feidhmeannach 
nuafhoirmithe den Údaráis Inniúil um Fheistí 
Leighis (CAMD).

Cosaint Ainmhithe Eolaíocha 

Lean an HPRA ag idirghníomhú leis an Roinn Sláinte 
agus le gach páirtí leasmhar maidir le feidhmiú 
foriomlán Treoir 2010/63/AE ar chosaint ainmhithe a 
úsáideadh chun críche eolaíochta. Ní mór aird ar leith 
a thabhairt ar fhoilsiú a chéad thuarascáil staitistiúil 
bhliantúil ar úsáid ainmhithe chun críche eolaíochta 
in Éirinn ag HPRA i 2014. Chuireamar tacaíocht 
ar fáil freisin i rith na bliana ón gCoiste Náisiúnta 
um Chosaint Ainmhithe a Úsáidtear chun Críocha 
Eolaíochta. 

Rannpháirteachas Páirtithe 
Leasmhara agus Cumarsáid
Tá an HPRA tiomanta dár ngníomhaíochtaí 
cumarsáide a leathnú agus a fheabhsú agus do 
chinntiú go mbíonn rochtain tráthúil ag ár bpáirtithe 
leasmhara uile ar eolas sábháilteachta agus rialála 
ábhartha. I dteannta ár gcruinnithe rialta agus foilsiú 
leanúnach nuashonraithe rialála agus sábháilteachta, 
nuachtlitreacha agus doiciméid treoracha, cuireadh 
roinnt clár agus tionscnaimh chumarsáide suntasacha 
i bhfeidhm i rith 2014. Bhí príomhfhócas ar thabhairt 
isteach ainm agus branda an Údaráis Rialála Táirgí 
Sláinte. 

 
Tagann Bord Leigheasra na hÉireann chun 
bheith ina Údarás Rialála Táirgí Sláinte 

Tar éis an chinnidh glacadh leis an ainm nua HPRA, 
forbraíodh aitheantas branda nua chun cuidiú linn 
cumarsáid a dhéanamh ar bhealach soiléir agus 
seasmhach lenár bpáirtithe leasmhara go léir. 
Cuimsíonn an t-aitheantas roinnt príomhghnéithe, 
lena n-áirítear ár lógó, clónna agus pailéad dathanna 
a thagann le chéile chun branda láidir, inchreidte agus 
uathúil a chruthú do HPRA. Léiríonn ár n-aitheantas 
branda nua an rud a sheasaimid ar a shon – sláinte 
phoiblí agus sláinte ainmhithe a chosaint agus a 
fheabhsú. 

Ar feadh an chéad sé mhí de 2014, rinneadh clár 
suntasach oibre a ionchorpraigh plean cumarsáide 
uileghabhálach chun páirtithe leasmhara a chur ar an 
eolas anuas ar straitéis rannpháirtíochta cuimsithí leis 
an bhfoireann. 
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Chuimsigh an plean seachtrach raon gníomhaíochtaí 
agus tionscadal a bhí pleanáilte le go mbeadh siad 
ar chomhthráth go príomha leis an 1 Iúil, an lá a 
raibh an t-ainm nua le tabhairt isteach agus áiríodh 
orthu seoladh láithreáin ghréasáin chorparáidigh nua, 
sraith de ríomhphoist chuig gach páirtí leasmhara 
agus foilsiú bróisiúir chorparáidigh nua agus 
físeáin. Ina theannta, cuireadh fógra eolais i roinnt 
foilseachán sláinte agus tionscail ghaolmhara agus 
eisíodh sraith preas-eisiúintí do na meáin náisiúnta, 
réigiúnacha agus speisialaithe. Rinneadh athdhearadh 
ar raon foilseachán lena n-áirítear bileoga eolais, 
treoirleabhair, foirmeacha agus nuachtlitreacha 
freisin agus bhí nuashonrú ar ár stáiseanóireacht 
chorparáideach agus ar an gcomharthaíocht oifige. 

Ar maidin an tseolta reáchtáladh imeacht páirtithe 
leasmhara in oifigí HPRA i mBaile Átha Cliath 2 
agus breis agus 60 duine seachtrach i láthair agus 
ionadaíocht á dhéanamh acu thar ceann othar agus 
gairmithe cúram sláine, an Roinn Sláinte agus ranna 
rialtais agus gníomhaireachtaí eile. Ba mhór an pléisiúr 
againn fáilte a chur roimh iriseoir RTÉ, An tUasal 
Tommie Gorman agus Príomhfheidhmeannach IDA na 
linne, an tUasal Barry O’Leary mar aoi-chainteoirí. 

Chun ullmhú go hinmheánach don athrú ar an 
ainm agus d’aitheantas corparáideach nua, tugadh 
grúpa forfheidhmithe le chéile le hionadaithe ó raon 
feidhmeanna eagraíochtúla difriúla. D’aithin an grúpa 
seo suas le 200 tasc athbhrandála aonair a theastaigh 
chun tabhairt isteach réidh agus éifeachtach an ainm 
agus aitheantais nua a chinntiú. Tugadh formhór 
mór na dtascanna chun críche roimh no ar an 
bpríomhdháta, 1 Iúil agus an chuid eile ceaptha a 
thabhairt chun críche ar bhonn céimnithe dá éis. 

Ar deireadh, cuireadh plean cumarsáide inmheánach 
i bhfeidhm freisin chun tacú le tabhairt isteach 
ainm agus branda HPRA. Ba phríomhghné den 
ghníomhaíocht chumarsáide é seo de bharr an 
tionchair ghaolmhair ar gach roinn agus rannán ar 
fud na heagraíochta agus níl aon dabht ach go raibh 
tacaíocht ár gcomhghleacaithe uile lárnach don 
tionscadal athbhrandála agus athainmnithe a bhí thar 
a bheith rathúil. 

Ár Láithreán Gréasáin HPRA Nua 

Tugadh forbairt an láithreáin ghréasáin HPRA nua 
a thosaigh i 2013 chun críche ar chomhthráth le 
tabhairt isteach ainm agus branda an HPRA ar 1 Iúil. 
Ba thionscadal comhlántach é seo toisc go raibh 
uasghrádú riachtanach dlite do láithreán gréasáin an 
IMB a bhí ann ag an am. Bhí ceangaltas go sonrach go 
dtabharfaí isteach córas bainistithe ábhair nua chun 
láithreacht ar líne nua-aimseartha agus ghairmiúil a 
chinntiú don HPRA. Bhí príomhfhócas ar nascleanúint 
fheabhsaithe a chinntiú sa chaoi go bhféadfaí 
teacht go héasca ar aon ábhar agus go mbeadh sé 
inrochtana. 

Ar fheabhsúcháin eile, anuas ar ionchorprú 
aitheantas branda nua HPRA, áirítear áis chuardaigh 
fheabhsaithe, an cumas rochtain a fháil ar eolas faoi 
tháirgí leighis go díreach ón leathanach baile agus 
córas foláirimh níos spriocdhírithe do rannpháirtithe. 
Bunaithe ar aiseolas a fuarthas ó úsáideoirí an 
láithreáin ghréasáin thugamar isteach freisin fo-
leathanaigh baile do gach réimse táirge agus fo-
leathanaigh baile dár bpríomhghrúpaí páirtithe 
leasmhara: daoine den phobal, tionscal agus 
gairmithe cúram sláinte.  

Imeachtaí 

I Samhain 2014, bhí an HPRA agus An Garda Síochána 
ina gcomhóstaigh ar chomhdháil de chuid INTERPOL, 
Deich mBliana de Throid in Aghaidh Coireachta 
Cógaisíochta: Athbhreithniú agus Ionchais Todhchaí, a 
reáchtáladh i mBaile Átha Cliath. Ba mhórchomhdháil 
idirnáisiúnta í seo ar fhreastail oifigigh um fheidhmiú 
an dlí ó gach cearn den domhan uirthi mar aon le 
ionadaithe ó rialtais, eagraíochtaí idir-rialtasacha agus 
ón tionscal cógaisíochta. Bhí beagnach 200 toscaire 
ó thart ar 50 tír agus ó 17 eagraíocht idirnáisiúnta i 
láthair. Chuir na meáin náisiúnta agus idirnáisiúnta 
suim shuntasach san imeacht agus is é an tAire Stáit 
ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 
Aodhán Ó Ríordáin, TD, a thug an t-aitheasc tosaigh. 

Cuireann laethanta eolais agus seimineáir HPRA treoir 
rialála agus nuashonraithe ar fáil do raon páirtithe 
leasmhara agus áirítear iontu cuir i láthair ó fhoireann 
HPRA agus, nuair is cuí, ó rannchuidithe seachtracha. 
Cuireann na himeachtaí seo, a ndéanann foireann 
imeachtaí inmheánacha bainistiú orthu, ar chumas 
gach a bhfuil i láthair ceisteanna a chur isteach, 
soiléirithe a lorg agus líonrú le comhghleacaithe. 
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San 12 mí atá caite bhí roinnt laethanta eolais agus 
seimineár á n-eagrú dírithe ar ábhair mar thrialacha 
cliniciúla, rialáil feistí leighis, rialáil leigheasanna 
tréidliachta agus faireachas cógas. Reáchtáladh 
laethanta eolais freisin do mhonaróirí agus do 
dháileoirí leigheasanna araon. 

In Eanáir 2014, bhíomar rannpháirteach i dTaispeántas 
BT na nEolaithe Óga agus Teicneolaíochta san RDS 
don chúigiú huair. Thug na mílte dalta mar aon lena 
múinteoirí, a dtuismitheoirí agus daoine den phobal 
ó gach cearn d’Éirinn cuairt ar sheastán taispeántais 
an HPRA a bhí dírithe ar shaincheist thábhachtach 
sábháilteachta leigheasanna agus feistí leighis. 

 
Foilseacháin

Cuireann an HPRA raon leathan foilseachán ar 
fáil gach bliain agus sin mar a bhí i 2014 freisin. I 
dteannta an treoirleabhair rialála nuashonraithe 
agus nua, leanamar orainn ag foilsiú nuachtlitreacha 
sábháilteachta, feistí leighis agus táirgí leighis atá 
dírithe ar pháirtithe leasmhara a thabhairt cothrom 
le dáta maidir le príomhcheisteanna rialála agus 
sábháilteachta. Tá na doiciméid seo go léir ar fáil ónár 
láithreán gréasáin agus féadfaidh páirtithe leasmhara 
a n-ainmneacha a chur lenár gcóras foláirimh 
ríomhphoist chun fógraí a fháil nuair a fhoilsítear 
eagráin nua. 

I Samhain d’fhoilsigh an HPRA freisin bileog eolais 
nua ag tabhairt treorach don phobal ar úsáid táirgí 
féintástála. Forbraíodh an bhileog seo mar fhreagra 
ar infhaighteacht mhéadaithe táirgí féintástála do 
riochtaí sláinte éagsúla agus ar na treochtaí agus na 
saincheisteanna ar ábhair imní iad a bhreathnaigh 
an HPRA agus iad ag scrúdú teagmhas díobhálacha 
bainteach lena n-úsáid. Is féidir an bhileog a íoslódáil 
ónár láithreán gréasáin agus tá leaganacha priontáilte 
ar fáil freisin. 

An Comhchoiste Oireachtais um Shláinte 
agus Leanaí

I Meitheamh, tháinig an Comhchoiste Oireachtais 
um Shláinte ags Leanaí le chéile le húsáid agus 
infhaighteacht uath-insteallairí aidréanailín a phlé. 
Tugadh cuireadh don HPRA nuashonrú a chur i láthair 
maidir le húdarú agus monatóireacht shábháilteachta 
ar na táirgí seo.

Bainistíocht agus Forbairt 
Eagraíochtúil 
Tá sé ríthábhachtach go leanaimid orainn ag neartú 
cumais eagraíochtúla na heagraíochta de réir forbairtí 
eolaíocha agus rialála agus caithfimid freisin an 
solúbthacht a léiriú chun oiriúnú do na hathruithe sa 
timpeallacht ina fheidhmímid. 

Acmhainní Daonna agus Athrú 

Tá na hacmhainní daonna riachtanacha agus iad ag 
feidhmiú go dtí na caighdeáin is airde feidhmíochta, 
lárnach do sheachadadh ár misean sláinte phoiblí. 
Bhí fócas ar leith i 2014 ar réimsí coinneála agus 
rannpháirtíochta foirne agus ar chur chun cinn breise 
clár leasaithe na hearnála poiblí. Chuir inniúlacht 
‘spreagthachta agus forbartha’ eagraíochtúil, cuid 
de Chlár Forbartha Feidhmíochta (PDP) an HPRA, 
creat uileghabhálach ar fáil d’fhorbairt cuid mhór dár 
dtionscnamh HR i rith na bliana atá caite. 

Leanann PDP de bheith ar cheann dár n-ardáin 
lárnacha chun tacú le ardfheidhmíocht, seachadadh 
seirbhíse barrmhaitheasa agus forbairt na foirne. 
Feabhsaíodh an clár tuilleadh i rith 2014 agus píolótú 
á dhéanamh ar ghnéithe nua ar fud na heagraíochta 
roimh fheidhmiú iomlán pleanáilte i 2015.

Choinnigh ár straitéis forbartha agus foghlama ag 
díriú isteach ar fhorbairt foirne mar cheann dár 
bpríomhuirlisí spreagthachta agus coinneála. Chun 
tacú leis seo, seoladh próiseas pleanála forbartha 
agus chuir grúpa bainisteoirí tús lenár gClár Forbartha 
Ceannaireachta (LDP) a bhfuil creidiúnú seachtrach 
aige. 

Aithníonn HPRA an tábhacht a bhaineann le tacú 
le rannpháirtíocht agus tiomantas fostaí i gcónaí. I 
2014,dhíríomar ar shraith tionscnamh a sheachadadh 
a bhí ceaptha tacú le fostaithe chun déileáil leis na 
dúshláin a bhí rompu laistigh agus lasmuigh den ionad 
oibre. Áiríodh anseo tacaíocht do phleanáil airgeadais 
agus forbairt raon tionscnamh folláine agus sláinte 
foirne. 

Leanaimid orainn ag forbairt agus ag bainistiú ár 
n-acmhainní de réir beartais na hearnála poiblí. 
Éilíonn sé seo fócas ar leith ar fhorbairt scileanna 
inmheánacha agus ar athdháileadh tascanna agus 
freagrachtaí mar thoradh ar dhúshláin shonracha. 
Nuair ba chuí, tugadh earcú foirne i réimse 
speisialaithe chun críche de réir faofa na Roinne 
Sláinte. 
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Ar deireadh, leathnaigh sainchúram na roinne HR go 
deireanach i 2014 chun feidhm Bainistíochta Athruithe 
a ionchorprú. Roimhe sin rinneadh feidhmiú, tástáil 
agus píolótú ar chóras IT acmhainne daonna nua i rith 
an chéad sé mhí den bhliain. Réadaíodh tairbhí an 
chórais ó thaobh éifeachtúlachta agus éifeachtachta 
cheana féin agus laghdú ar an am a caitheadh i 
ngnáth-thascanna riaracháin á thuairisciú ag úsáideoirí. 

Teicneolaíocht an Eolais agus Seirbhísí Gnó 

Aithnítear an teicneolaíocht mar phríomh-chomhábhar 
i dtacú le gníomhaíochtaí rialála ag leibhéil náisiúnta 
agus idirnáisiúnta araon. Leanann an HPRA ag 
rannchuidiú, agus ag treorú go gníomhach, le roinnt 
príomhthionscadal teicneolaíochta ag leibhéal 
náisiúnta agus Eorpach. Áirítear anseo forbairt agus 
bainistiú leantach thar ceann phobal rialála AE níos 
leithne an Chomhthairsigh Aighneachta Leictreonaigh 
(CESP). Tháinig fás mór ar leibhéil ghníomhaíochta 
CESP i 2014, breis agus 250,000 aighneacht á 
láimhseáil thar ceann 32 eagraíocht rialála Eorpacha 
agus an tionscail chógaisíochta. 

Tá an HPRA rannpháirteach go gníomhach freisin 
ag leibhéal náisiúnta tríd an bhaint atá aige leis an 
gCoiste Caighdeán Sonraí um Shláinte Náisiúnta 
agus oibrímid go dlúth le gníomhaireachtaí ábhartha 
eile mar an HSE, NSAI agus HIQA ar thionscadail 
chomhleasa. Áirítear anseo soláthar tacaíochta 
teicneolaíochta don tionscnamh leigheasanna 
idirmhalartaithe i gcomhar leis an Roinn Sláinte agus 
leis an HSE. 

Tá an HPRA tiomanta d’fheabhsú leanúnach ar 
fud réimsí uile ár n-eagraíochta. Ar phríomhfhócas 
reatha tá forbairt sreabhadh oibre nua ar réitigh 
theicneolaíochta a chumasóidh comhdhlúthú agus 
athsholáthar roinnt réiteach oidhreachta agus a 
chuirfidh ardán bainistíochta sonraí agus sreabhadh 
oibre nua ar fáil don eagraíocht. Tugadh an próiseas 
tairisceana do sholáthar an chórais nua seo chun 
críche ag deireadh 2014 agus tá an dearadh agus an 
fhorbairt sceidealaithe lena dhéanamh i 2015. 

 

Feidhmíocht Airgeadais

Ta an HPRA, i gcomhar le roinnt mhaith dá piaraí go 
hidirnáisiúnta, féinmhaoinithe den chuid is mó trí 
chóras táille rialála. Ceadaíonn an tAire Sláinte na táillí 
go bliantúil tar éis comhairliúcháin phoiblí. Tá an HPRA 
tiomanta do na caighdeáin is airde neamhspleáchais 
agus rialachais chun cáilíocht seirbhíse mar aon le 
luach ar airgead a chinntiú. Leanamar orainn i rith 
2014 ag bainistiú cúrsaí HPRA de réir ár n-oibleagáide 
reachtúil go gclúdaíonn teacht isteach na costais ar a 
laghad. 

100+
LÍON NA nDAOINE A 
THUGANN A gCUID AMA GO 
DEONACH D’OBAIR HPRA TRÍ 
BHEITH RANNPHÁIRTEACH 
AR AN ÚDARÁS AGUS AR NA 
COISTÍ.
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An Todhchaí 
Leis na torthaí is fearr agus is féidir a chinntiú do 
shaoránaigh na hÉireann ní mór do HPRA a bheith 
réidh le freagairt do na dhúshláin nua agus do na 
deiseanna nua araon a eascróidh, is cinnte, i rith 2015 
agus ina dhiaidh. 

Leanfaidh ualach oibre foriomlán na heagraíocht ag 
méadú agus ag éagsúlú i gcónaí agus sinn ag freagairt 
d’fhorbairt táirgí nua agus nuálaíocha agus d’athruithe 
maidir le reachtaíocht Eorpach nua agus tuilleadh 
inniúlachtaí náisiúnta á gcur leo. Áirítear ar an gcéad 
cheann forbairt leantach reachtaíochta nua maidir le 
leigheasanna tréidliachta agus feistí leighis ar dóigh 
go mbeidh athruithe suntasacha de thoradh orthu do 
chórais rialála na dtáirgí seo. 

Mar a tharla i mblianta eile, leanfaimid orainn le cur 
chuige i leith ár ngníomhaíochtaí rialála bunaithe ar 
riosca. Glacfaimid le hathruithe ar fud na heagraíochta 
nuair a mheastar iad seo a bheith riachtanach agus 
tairbhiúil agus leanfaimid orainn ag cur feabhas ar 
ár bhfeidhmíocht agus ar ár gcórais bainistíochta 
cáilíochta, ár gcumais IT agus ár n-iarrachtaí 
cumarsáide. Déanfar athbhreithniú leantach ar ár 
soláthar maoinithe agus déanfaimid bainistiú ar ár 
mbonn costais le huas-úsáid acmhainní a chinntiú. Tá 
coinne againn le tabhairt isteach táillí dár ról rialála i 
leith feistí leighis. 

Maidir le hacmhainní daonna, leanaimid lenár 
dtiomantas dea-chleachtas a chur i bhfeidhm agus 
d’fhorbairt agus d’fhoghlaim leantach na foirne. Tá 
sé seo criticiúil don HPRA toisc go gcaithfimid na 
scileanna a fheabhsú agus a choinneáil atá riachtanach 
dár sainchúram casta atá ag leathnú agus ag dul i 
méid. 

Cé go bhfuil athrú tagtha ar ár n-ainm, is mar a chéile 
ár misean i gcónaí, cosaint agus feabhsú na sláinte 
poiblí agus sláinte ainmhithe agus beidh sé seo i 
gcroílár ár gcuid oibre, ár bplé agus ár gcinntí. 

Buíochas 
Thar ceann foireann bainistíochta agus foirne HPRA, is 
mian liom buíochas a ghabháil leis an gCathaoirleach 
agus le comhaltaí uile an Údaráis, mar aon le 
comhaltaí coistí comhairleacha éagsúla an HPRA as 
ucht a rannchuidithe i rith 2014. Ar an iomlán, thug 
breis agus 100 duine a gcuid ama go deonach d’obair 
an HPRA trí rannpháirtíocht ar an Údarás agus ar na 
coistí seo. Is tairbhe mhór don údarás agus do na 
páirtithe leasmhara a ndéanaimid freastal orthu an 
saineolas neamhspleách agus an léargas seo. 

Tá tiomantas agus gairmiúlacht baill foirne HPRA 
criticiúil do sheachadadh rathúil ár sainchúram sláinte 
poiblí. Ba mhaith liom mo bhuíochas pearsanta a 
ghlacadh leis na comhghleacaithe go léir as ucht a 
gcion tairbhe luachmhar d’ualach oibre a bhí ag dul 
i méid i gcónaí i rith na bliana atá caite agus tá mé 
ag súil go mbeimid ar fad ag obair le chéile chun a 
chinntiú gur eagraíocht earnála poiblí fhorásach agus 
saineolaíoch, gairmiúil é an HPRA mar a bhí an NDAB 
agus an IMB roimhe. 

Ar deireadh is mian liom buíochas agus aitheantas a 
thabhairt do na hAirí agus d’fhoirne na Roinne Sláinte 
agus na Roinne Talmhaíochta, Bia agus na Mara as 
ucht a dtacaíochta agus a gcomhoibrithe leanúnaigh i 
rith 2014.

 

Pat O’Mahony

Príomhfheidhmeannach 
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ÚDARÚ, CLÁRÚ    
AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ   
CEADÚNAITHE 

Is feidhm lárnach de chuid an HPRA maidir 

leis an tsláinte phoiblí údarú agus clárú a 

dhéanamh i ndáil le táirgí cúram sláinte. 

Bearta iad sin a dhéantar mar chuid den rialáil 

sular féidir táirge cúram sláinte a chur ar an 

margadh agus a sholáthar in Éirinn. Tá an HPRA 

dúthrachtach maidir le hiarratais i ndáil le táirgí 

nua a fhaomhadh go tráthúil, go háirithe, ón 

tráth ar féidir toradh dearfach ar mheasúnú 

sábháilteachta, caighdeáin agus éifeachtúlachta a 

dheimhniú.
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Rangú ar Tháirgí Idir Eatarthu
Déantar fiosrúchán go rialta maidir le leigheasanna 
don duine, leigheasanna tréidliachta agus feistí leighis 
a rangú san aicme cheart.

Maidir le táirgí don duine, cuirtear seirbhís aicmithe ar 
fáil maidir le táirgí atá imeallach idir leigheasanna don 
duine agus táirgí de chineálacha eile, mar shampla 
forchothabhálaigh bia, cosmaidí agus feistí leighis. 
Cuirtear iarratas ar aicmiú, inmheánach nó seachtrach, 
faoi bhráid Choiste Rangúcháin ildisciplíneach 
inmheánach.

Tháinig an Coiste le chéile 11 uair i rith na bliana 
2014. Tá daoine sároilte d’fhoireann HPRA ar fud 
réimsí uile na heagraíochta ar an gCoiste agus an 
Stiúrthóir Gnóthaí Eolaíochta ina chathaoirleach 
air. Le 12 mí anuas, breithníodh 60 táirge nua, 57 
acu mar gheall ar iarratas inmheánach agus trí cinn 

d’iarratais ón taobh amuigh. Sa bhreis air sin rinneadh 
athbhreithniú in athuair ar 20 táirge a breithníodh den 
chéad uair roimh an mbliain 2014.

Tá dlúthchaidreamh oibre idir an Coiste agus Údarás 
Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI) agus rinne na 
heagraíochtaí i rith na bliana roinnt cásanna a chur faoi 
bhráid a chéile. Thug an FSAI fógra don HPRA faoi 
105 táirge i rith na bliana 2014 a measadh a thiocfadh 
faoi scáth an HPRA agus rinneadh athbhreithniú agus 
obair eile dá réir orthu sin de réir mar ba chuí. Bíonn 
caidreamh rialta ag an gcoiste freisin leis an Roinn 
Sláinte agus le húdaráis rialála eile san Eoraip.

Léirítear sa tábla atá ag gabháil leis seo líon na 
bhfiosrúchán maidir le rangú i rith na bliana 2014 i 
gcomórtas le blianta roimhe sin. Is iondúil go ndéantar 
fiosrúcháin a mheas taobh istigh den ghnáth-
thréimhse 28 lá agus tugtar míniú i scríbhinn ar an 
toradh.

Leigheasanna Don Duine

Tá an HPRA freagrach as leigheasanna agus trialacha 
cliniciúla a údarú agus as feistí leighis áirithe a 
chlárú. Tugtar ceadúnas freisin do mhonaróirí agus 
do mhórdhíoltóirí leigheasanna don duine agus do 
mhonaróirí leigheasanna tréidliachta mar aon le 
ceadúnais do bhunaíochta fola agus fíocháin agus 
d’ionaid ina ndéantar trasphlandú orgán. Anuas air sin 
ar fad, táthar freagrach chomh maith as deimhnithe 
onnmhairiúcháin a eisiúint.

Cuireann an HPRA seirbhís ar fáil freisin chun cuidiú 
le geallsealbhóirí soiléiriú a dhéanamh faoi na táirgí 
is ceart a rangú mar tháirgí leighis don duine, mar 
tháirgí leighis tréidliachta, mar fheistí leighis nó mar 
chosmaidí. 
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Líon na nIarratas a Fuarthas 2010 2011 2012 2013 2014

Source Inmheánach 72 132 127 161 57

 Seachtrach 33 21 17 7 3

Toradh Rangúcháin Táirge Leighis 63 88 91 108 28

 Feiste Leighis 4 9 6 7 

 Táirge Bia 24 36 26 28 8

 Táirge Cosmaidí 6 4 10 19 

 Bithicíd   2 1 1 

 Ar Feitheamh 7 12 6 1 22

 Eile 1 2 4 4 2

 Iomlán 105 153 144 168 60
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Trialacha Cliniciúla
Is é ról an HPRA measúnú a dhéanamh ar iarratais ó 
urraitheoirí maidir le trialacha cliniciúla a chur ar bun 
in Éirinn ar leigheasanna d’úsáid an duine. Bíonn 
cuideachtaí cógaisíochta agus/nó forais taighde san 
áireamh leis na hurraitheoirí. Ceadaíonn an HPRA 
prótacail na dtrialacha cliniciúla ina mbíonn cur síos 
mionsonraithe ar an gcaoi a ndéanfar gach triail a 
reáchtáil agus ina leagtar amach na bearta a dhéanfar 
chun sláinte na saorálaithe nó na n-othar a chosaint.

Ceadaíodh i rith na bliana 2014 tús a chur le 80 triail 
chliniciúil in Éirinn, ísliú ó 102 an bhliain roimhe sin. 
Tá an oinceolaíocht agus an haemaiteolaíocht ar 
na príomhréimsí suime i gcónaí. Bhí ceithre cinn de 
thrialacha cliniciúla a údaraíodh a raibh úsáid as táirgí 
leighis ardteiripe (ATMP) i gceist leo. 

Gnáis Comhchuibhithe Dheonacha 

Bhí páirt ag an HPRA i seacht gcinn de ghnáis 
comhchuibhithe dheonacha (VHP) i rith na bliana 
2014. Is gnás oibre maidir le comhar oibre 
comhordaithe i mbun measúnóireachta do thrialacha 
cliniciúla ilnáisiúnta atá in VHP. Is iad na húdaráis 
inniúla náisiúnta do thrialacha cliniciúla ar fud an AE 
a chuir an gnás oibre sin ar bun. I gcás phéire de 
na gnáis VHP, d’fheidhmigh an HPRA mar Bhallstát 
ceannródaíochta maidir leis an measúnú. 

Iarratais Nua ar Údarú 
Margaíochta 
Sular féidir leigheas nua a chur ar an margadh 
in Éirinn, ní mór don HPRA nó do Choimisiún na 
hEorpa ar mholadh ó Ghníomhaireacht Leigheasra na 
hEorpa (EMA) é a mheasúnú agus údarás (ceadúnas)
a thabhairt ina leith. Mar chuid den mheasúnú, 
sonraítear an mó an tairbhe atá as an leigheas don 
tsláinte phoiblí ná aon ábhar baoil is eol a bheith ag 
rith leis. Nuair is mó, is féidir údarú margaíochta a 
thabhairt.

Tá roinnt bealaí trínar féidir údarás an HPRA a 
thabhairt le táirge. Áirítear orthu sin an gnás oibre 
náisiúnta, an gnás oibre maidir le haitheantas 
fhrithpháirteach (MRP) agus an gnás oibre díláraithe 
(DCP). I gcás iarratais faoi MRP agus DCP araon, 
bíonn iarratas a chur isteach go comhuaineach i roinnt 
Ballstáit éagsúla de chuid an AE i gceist. Déanann 
gach ceann de na húdaráis inniúla ábhartha a gcion 
féin maidir le measúnú a dhéanamh ar an tairbhe/ 
baol atá ag rith leis na táirgí. Tá de dhifríocht idir 
modh an DCP agus modh an MRP ó thaobh an táirge 
a bheith gan údarú roimhe seo laistigh den AE i gcás 
mhodh an DCP. 

I rith na bliana 2014, rinne an HPRA measúnú ar na 
hiarratais a leanas: 

• 179 iarratas náisiúnta nua (lena n-áirítear údarú 
comhthreomhar ar tháirgí); 

• 40 iarratas a rinneadh faoi MRP; 

• 265 iarratas a rinneadh faoi DCP.

D’fheidhmigh an HPRA mar Bhallstát tagartha 
(ceannródaíochta) don mheasúnú ar sheacht gcinn de 
na gnáis MRP agus DCP. 

Is modh eile trínar féidir táirgí a údarú in Éirinn an 
bealach láraithe. De réir an bhealaigh sin, is é an 
EMA a dhéanann comhordú ar an measúnú agus is 
é an Coimisiún Eorpach a dhéanann an t-údarú. Leis 
an mbealach láraithe, cuirtear isteach aon iarratas 
amháin chuig an EMA agus bíonn dlisteanacht leis an 
údarú, ó thugtar é, i ngach ceann de na Ballstáit. I rith 
na bliana 2014, cheap an Coiste um Tháirgí Leighis 
lena nÚsáid ag an Duine (CHMP) san EMA an HPRA 
mar mheasúnóir ceannródaíochta (rapóirtéir) nó mar 
chomh-mheasúnóir ceannródaíochta (comhrapóirtéir) i 
ndáil le hocht gcinn d’iarratais nua maidir le húdarú 

 

80
TUGADH FAOMHADH 
GO gCUIRFÍ TÚS LE 80 
TRIAIL CHLINICIÚIL IN 
ÉIRINN. 
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margaíochta. Bhí san áireamh leo sin cóir leighis 
maidir le réimse galar dílleachta de leithéid Ghalar 
Huntington agus Ghalar Wilson chomh maith le cóir 
leighis maidir le galair anála. Tabharfar iad sin san 
áireamh sa mheasúnacht ar an obair i rith na bliana 
2015.

Bunaithe ar dháileadh na bliana 2014, bhí an HPRA 
ar an gcúigiú údarás san AE maidir le rapóirtéireacht i 
ndáil le táirgí don duine arna n-údarú go lárnach.

B’ionann líon iomlán na dtáirgí nua a údaraíodh i 
rith na bliana 2014 agus 615. Tugtar san áireamh leis 
an bhfigiúr sin116 táirge a údaraíodh ar an bealach 
láraithe nuair nárbh é an H|PRA an rapóirtéir ná an 
comhrapóirtéir. Go ginearálta, tá laghdú ar líon na 
dtáirgí a údaraíodh i gcomórtas le blianta eile roimhe 
seo agus tá sin ag teacht leis an bpátrún ar fud na 
hEorpa arb é míniú a thugtar air go mbaineann sé le 
saolréanna phaitinní na dtáirgí. B’ionann líon iomlán 
na dtáirtí nua a údaraíodh i rith na bliana 2013 agus 
752.

Meitheal Ainmniúchán Táirgí

I rith na bliana 2014, rinne meitheal de mheasúnóirí 
leigheasanna don duine athbhreithniú ar an bpolasaí 
reatha maidir le hainmniú táirgí. D’fhonn soirbhiú 
don phróiseas sin, cuireadh meitheal inmheánach 
ar bun maidir le hainmniú táirgí faoi chathaoirleacht 
Stiúrthóir na nGnóthaí Eolaíochta. Cuireann an 
mheitheal seo comhairle ar fáil faoi fhiosrúcháin maidir 
le hainmneacha táirgí a eascraíonn ón bpróiseas 
measúnóireachta. Rinne an mheitheal leasú freisin 
i rith na bliana ar cháipéis treorach HPRA maidir le 
hainmneacha ar tháirgí leighis d’úsáid an duine.

Táirgí Leighis Luibhe Traidisiúnta 
agus Táirgí Hoiméapatacha
I rith na bliana 2014, d’údaraigh an HPRA 16 táirge 
leighis luibhe traidisiúnta (THMP). Scéim clárúcháin 
simplithe atá ansin trína dtugtar san áireamh an 
sean-nós traidisiúnta úsáid a bhaint as na táirgí seo. 
Tháinig feidhm iomlán le reachtaíocht faoina n-éilítear 
THMP a chlárú sa bhliain 2011. Tá líon na n-iarratas a 
fuarthas go dtí an HPRA ina leith sin íseal ó shin. 35 
THMP a bhí údaraithe faoi dheireadh na bliana 2014, 
i gcomórtas le 19 ag deireadh na bliana roimhe sin. 
Cláraíodh aon táirge leighis hoiméapatach déag i rith 
na bliana 2014 faoin scéim rialacha simplithe, rud a 
fhágann líon iomlán na dtáirgí ar an gclár cothrom le 
98.

Iarratais maidir le hAistriú 
Rinne an HPRA próiseáil ar 185 iarratas maidir le 
aistriúchán i ndáil le leigheas don duine i rith na 
bliana 2014. Bhain 158 acu sin le húdarú margaíochta 
a bhí tugtha cheana féin a aistriú go dtí sealbhóir 
údarú margaíochta nua go dtí sealbhóir údaraithe 
margaíochta nua agus bhain fuílleach na gcásanna le 
haistriú go dtí sealbhóir údarú margaíochta nua sula 
raibh údarú tugtha an chéad uair.

Leasú 
Tar éis leigheas a údarú, d’fhéadfadh go mbeadh 
gá na téarmaí leis an údarú margaíochta a athrú ina 
dhiaidh sin agus “leasú” a thugtar ar an bpróiseas 
trína gcuirtear na hathrú den chineál sin i bhfeidhm. 
Is sampla de leasúchán a bheadh i dtáscaire nua, i 
bhfo-iarsma ionchais a dtiocfaí ar an eolas faoi nó in 
athrú ar shonraí monaraíochta nó comhfhreagrais na 
cuideachta. Le bliain anuas d’eisigh an HPRA13,205 
leasú ar údarú margaíochta do tháirgí a údaraíodh trí 
an ngnás náisiúnta nó an gnás MR. Bhí laghdú ar líon 
na leasuithe i gcomórtas leis an mbliain 2013. Tharla 
sin mar gheall ar phróiseas nua roinnt oibre a theacht i 
bhfeidhm i rith na bliana 2013 a bhfuil ísliú de thoradh 
air ar líon na gcásanna a chuirtear faoi bhráid.
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Alt 45 agus Alt 46 – Leasú maidir le hEolas 
faoin Táirge

D’fheidhmigh an HPRA mar rapóirtéir maidir le ocht 
ngnáthamh faoi Alt 45 agus 14 gnáthamh a bhain le 
Pleananna Imscrúdaithe Péidiatraiceacha (PIP) i rith na 
bliana atá caite. Is gnáthaimh thábhachtacha iad seo 
ó thaobh na sláinte poiblí de mar go gcuireann siad 
leis an líon táirgí leighis atá ceaptha go sonrach lena 
n-úsáid sa chóir ar leanaí.

Athnuachan 
Rinneadh próiseáil i rith na bliana 2014 ar athnuachan 
349 údarú margaíochta maidir le táirgí a raibh údarás 
tugtha ina leith roimhe sin tríd an ngnás náisiúnta nó 
an gnás MR. Go ginearálta, is léir an tráth i saolré na 
dtáirgí atá i gceist ar an laghdú atá ar an líon a bhfuil 
athnuachan á dhéanamh orthu.

Comhairle Eolaíochta 

Cuirtear comhairle eolaíochta ar fáil mar bheart 
réamhúdaraithe a chuidíonn leis an nuáil agus leis 
an bhforbairt maidir le táirgí agus teicneolaíocht. 
Tá córas ar siúl ag an EMA maidir le comhairle 
eolaíochta i ndáil le táirgí nuála a thiocfaidh i gceist 
tráth is faide anonn le hiarratas faoi scáth an chórais 
údaráis lárnaigh. D’fheidhmigh an HPRA mar 
údarú ceannródaíocht i ndáil le 42 beart comhairle 
eolaíochta de chuid an EMA i rith na bliana 2014 i 
ndáil le leigheasanna a bhí á gceapadh mar chóir 
leighis i gcás réimse leathan cineálacha míshláinte. 

Ar na réimsí a raibh béim faoi leith orthu, bhí 
leigheasanna a d’úsáidtí mar chóir leighis maidir le 
cóireáil de chineálacha éagsúla, i ndáil le míshláinte 
riospráide, galair athlastachta, diabetes mellitus, galair 
chardashoithíocha agus eile.

615
LÍON IOMLÁN TÁIRGÍ 
NUA A CEADAÍODH IN 
2014



24 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014

Leigheasanna Tréidliachta

Tá an HPRA, tríd an obair maidir le ceadúnais do 
leigheasanna tréidliachta, dúthrachtach maidir le leas 
ainmhithe faoi chóireáil a chosaint, lena n-airítear iasc, 
éanlaith clóis, beacha agus ainmhithe tí, chomh maith 
le sábháilteacht earraí bia a fhaightear ó ainmhithe 
ar cuireadh cóireáil orthu le leigheasanna tréidliachta 
a chinntiú. Áirítear freisin leis an measúnú ar tháirgí 
tréidliachta, aon bhaol a bheadh i gceist don úsáideoir 
a mheas agus bearta chun bainistíocht a dhéanamh i 
ndáil le baol den chineál sin a leagan amach. Déantar 
chomh maith an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag 
aon leigheas tréidliachta nua ar an timpeallacht a 
mheas.

Iarratais maidir le Táirgí a Rangú 
Tá ról tábhachtach leis an HPRA, ina údarás inniúil 
dó, maidir lena shocrú cén cineál táirge a thagann 
faoi scáth na reachtaíochta maidir le leigheasanna 
tréidliachta. Tá táirgí a meastar gur den leigheasra 
iad ach nach bhfuil údarú margaíochta tugtha ina 
leith mídhleathach in Éirinn agus is féidir leis an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara iad a ghabháil. Is minic 
obair an HPRA sa réimse seo tánaisteach i gcomparáid 
le hobair na Roinne a dhéanann póilíneacht ar an 
margadh.

I rith na bliana 2014, tháinig 49 iarratas maidir le 
táirgí a rangú a bhain le leigheasanna tréidliachta. 32 
iarratas a fuarthas an bhliain roimhe sin.

 
Iarratais Nua
Sular féidir leigheas nua tréidliachta a údarú, ní mór 
a mheas d’fhonn a dheimhniú gur mó an tairbhe atá 
as an leigheas do shláinte na n-ainmhithe agus don 
tsláinte phoiblí ná aon ábhar baoil is eol a bheith ag 
rith leis. Is ar an HPRA atá an fhreagracht as údarás a 
thabhairt maidir le mórchuid na dtáirgí nua a thagann 
ar an margadh in Éirinn agus bítear an-ghnóthach 
ar leibhéal na hEorpa i mbun ceannródaíochta ar 
an measúnóireacht ar leigheasanna faoi na gnáis 
údaraithe a dtugtar an gnás díláraithe agus gnás an 
aitheantais fhrithpháirtigh orthu. Tá béim mhór ag an 
HPRA ar an obair sin i gcónaí ó tharla go ndéantar, 
chomh maith le seirbhís a chur ar fáil don tionscal, 
fairsingiú le líon na leigheasanna atá ar fáil sa tír seo. 
Déantar táirgí breise a thagann ar an margadh in 
Éirinn, ó thaobh leigheasanna tréidliachta den nuáil 
nó den ardteicneolaíocht, a údarú go lárnach faoi 
choimirce an EMA.
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Leagtar amach sa ghraf a ghabhann leis seo an 
toradh saothair ón obair ar iarratais nua maidir le 
leigheasanna tréidliachta le cúig bhliana anuas.

Leasú
Tar éis leigheas a údarú, d’fhéadfadh go mbeadh 
gá na téarmaí leis an údarú margaíochta a athrú 
ina dhiaidh sin. Is sampla de leasúchán a bheadh i 
dtáscaire nua nó i bhfo-iarsma ionchais a dtiocfaí ar an 
eolas faoi a lua nó in athrú ar an modh déantúsaíochta 
nó ar sholáthraithe an ábhair oibríochta. 

Faoi reachtaíocht na hEorpa, is gá leasú den saghas 
sin a chur in iúl don údarás inniúil agus ní mór don 
údarás sin aon leasú suntasach a mheas agus a 
cheadú. Tá de chuspóir leis sin a chinntiú go ndéantar 
leigheasanna a tháirgeadh ar bhealach docht 
caighdeánaithe, ionas go ndeimhnítear nach gcuirtear 
táirgí ar fáil nach bhfuil ar an gcaighdeán ceart. Tá 
ardú ar líon na leasúchán le blianta beaga anuas mar 
gheall ar an gcoinníoll seo agus ar thimpeallacht 
déantúsaíochta a fhágann go bhfuil scaipeadh níos 
fairsinge ar fud an domhain i gceist. Tá de thoradh 
air sin gur leasuithe timpeall agus leath na n-iarratas 
ar fad maidir le leigheasanna tréidliachta a ndéantar 
próiseáil orthu faoin tráth seo. 

Léirítear an t-ardú seo ar an obair maidir le cásanna 
leasúcháin sa ghraf atá ag gabháil leis seo. 

Athnuachan
Bíonn feidhm le húdarú margaíochta nua go ceann 
cúig bhliana ón dáta eisiúna. Ina dhiaidh sin, is iondúil 
iad a athnuachan go ceann tréimhse nach luaitear 
teorainn chinnte léi. Is é a léiríonn líon na gcásanna 
athnuachana dá bhrí sin líon na dtáirgí nua a cuireadh 
ar an margadh den chéad uair cúig bhliana roimhe sin 
agus a bhfuiltear á gcoinneáil ar an margadh náisiúnta 
anois.Rinneadh athnuachan i rith na bliana 2014 ar 83 
údarú margaíochta maidir le leigheasanna tréidliachta. 
Tá leibhéal na hoibre i leith an chineáil seo in HPRA 
íslithe go dtí thart ar 3% d’iomlán na gcineálacha ar 
fad, agus is suntasach sin i gcomórtas leis na blianta 
díreach tar éis 2010. Tagann athrú ar an reachtaíocht 
sa bhliain 2004 san áireamh leis sin nuair a hathraíodh 
coinníollacha a bhíodh i bhfeidhm roimhe sin gur ghá 
athnuachan go tráth rialta i ndáil le gach táirge.

Iarratais agus an Obair idir 
Lámha
Déanann HPRA monatóireacht ar shonraí faoin obair 
idir lámha mar gheall gur tábhachtach an táscaire 
sin maidir leis an tseirbhís a chuirtear ar fáil don 
chustaiméir. B’ionann an figiúr foriomlán ag deireadh 
na bliana maidir le hobair idir lámha i ndáil le 
leigheasanna tréidliachta agus 656 aonad (iarratais de 
chineálacha éagsúla san áireamh). B’ionann an figiúr 
maidir le hobair idir lámha a raibh moill lena críochnú 
agus 65. Tá na figiúirí sin ar aon dul a bheag nó a 
mhór leis na figiúirí don bhliain roimhe sin. 
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Tá an HPRA ina údarás inniúil náisiúnta agus 
freagracht leagtha air as Treoir 2010/63/AE ar chosaint 
d’ainmhithe a úsáidtear chun críche eolaíochta a 
chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2013. Leagtar amach na 
Rialacháin náisiúnta a ghabhann leis sin in I.R. Uimh. 
543 de 2012.

Aistríodh an t-údarás seo ón Roinn Sláinte a dhéanadh 
an rialúchán maidir leis an réimse seo anuas go dtí an 
31 Nollaig 2012.

Tugann obair an HPRA maidir leis an réimse seo deis 
an-tábhachtach beart chun feabhais a dhéanamh i 
ndáil le leas na n-ainmhithe a úsáidtear chun críche 
eolaíochta agus a chinntiú nach mbíonn úsáid á baint 
as ainmhithe ach amháin nuair atá cúis mhaith agus 
gá leis sin a dhéanamh. Tagann faoi scáth ról an 
HPRA cigireacht a dhéanamh ar ainmhithe agus ar 
shaoráidí chomh maith le meastóireacht a dhéanamh 
ar thionscadail agus ar na daoine a dhéanann na 
gnáthaimh agus eotanáis sna hionaid sin. Tá cur 
chuige bunaithe ar chúrsaí baoil in úsáid maidir leis na 
cuairteanna cigireachta a dhéantar le fógra roimh ré 
uaireanta agus gan choinne ag amanna eile. 

B’obair shuntasach i rith na bliana 2014 an scrúdú 
cigireachta a rinne an HPRA, faoi mar a éilítear faoin 
reachtaíocht, ar na hionaid ar fad ar fud na tíre a raibh 
ceadúnais acu roimhe seo ón Roinn Sláinte. Bhí de 
dhualgas freisin a chinntiú go raibh an t-údarú ba ghá 
ar fáil ag gach duine agus dream atá ag obair san 
earnáil sin roimh dheireadh na bliana. D’fhág sin go 
raibh ardú suntasach ar leibhéal na hoibre, faoi mar is 
léir ón ngraf a ghabhann leis seo: 

Cosaint Ainmhithe I nDáil Le 
Cúrsaí Eolaíochta
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Feistí Leighis

Iarratais maidir le Rangú
25 iarratas a fuair an HPRA i rith na bliana 2014 maidir 
le feistí leighis a rangú nó táirgí ar ardaíodh ceist 
fúthu maidir lena bheith ina bhfeistí leighis. B’ísliú sin i 
gcomparáid leis an mbliain 2013 nuair a bhí 45 iarratas 
i gceist. Tháinig na ceisteanna ó údaráis inniúla eile 
san Eoraip maidir le feistí leighis nó ón gCoimisiún 
Eorpach, ó lucht déanta feistí leighis agus ó dháileoirí.

Chuir an HPRA sé cinn d’fhiosruithe faoi rangú feistí 
leighis faoi bhráid údaráis inniúla feistí leighis eile san 
Eoraip d’fhonn tuairim aontaithe ar fud na hEorpa faoi 
rangú nó incháilíocht tháirge faoi leith a thabhairt i 
gcrích. 

Iarratais maidir le 
hImscrúdúchán Clinic
Tháinig 10 n-iarratas chuig an HPRA i rith na bliana 
2014 maidir le himscrúdú clinic a chur ar fheistí leighis 
in Éirinn. Bhain na bearta imscrúdúcháin sin le réimsí 
de leithéid shláinte anála, shláinte croí agus bogearraí. 
Bhí leibhéal na hoibre ar dul a bheag nó a mhór leis 
an mbliain roimhe seo. 

 

Clárú Táirgí
Fuair an IMB 361 fógra maidir le feistí leighis do chlár 
na bhfeistí leighis. Baineann siad seo le feistí leighis 
d’aicme I, feistí leighis don diagnóis in-vitro agus feistí 
leighis saincheaptha, chomh maith le pacáistí córais 
agus gnáthaimh. Tá de cheangal faoin reachtaíocht 
go ndéantar feistí den chineál seo a chlárú sa 
Bhallstát ina bhfuil lucht a ndéanta nó an t-ionadaí 
údaraithe lonnaithe ó tharla go ndéanann an monaróir 
féindearbhú ó thaobh comhréireacht.

Chláraigh 26 eagraíocht i rith na bliana 2014 leis an 
HPRA mar mhonaróirí atá bunaithe in Éirinn nó mar 
ionadaithe údaraithe maidir le feistí leighis d’aicme I, 
feistí leighis saincheaptha nó feistí leighisdon diagnóis 
in-vitro, mar mhonaróirí pacáistí córais nó gnáthaimh 
nó mar lucht steiriliúcháin maidir le feistí leighis. 
B’ionann an líon sin agus an líon a chláraigh i rith na 
bliana 2013.
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Substaintí Rialaithe

Drugaí Rialaithe
Tagann allmhairiú, onnmhairiú agus seilbh 
dhrugaí rialaithe (chun críocha dlisteanacha) faoi 
réir ceadúnais. Is í an Roinn Sláinte an t-údarás 
ceadúnúcháin agus déileálann an HPRA leis na 
gnéithe riaracháin agus teicniúla de phróiseas an 
iarratais agus an cheadúnais. 

Tá ardú beag tagtha ar an mbeartaíocht maidir 
le ceadúnais le blianta beaga anuas. Ceadúnais 
allmhairiúcháin, ceadúnais onnmhairiúcháin agus 
litreacha neamhagóide is mó a bhíonn i gceist leis an 
obair. 

 
Ceimiceáin Réamhtheachtacha 
Baintear úsáid go dleathach as ceimiceáin 
réamhtheachtacha i réimse leathan próisis 
tionsclaíochta agus táirgí don tomhaltóir, de leithéid 
ábhar leighis, ábhar blais agus ábhar cumhráin.

Is é an HPRA an t-údarás ceadúnúcháin maidir le 
ceimiceáin réamhtheachtacha ón mbliain 2010 
anall. Bíonn coinníollacha éagsúla i gceist maidir le 
ceadúnas do cheimiceáin réamhtheachtacha ag brath 
ar an aicme lena mbaineann siad. 
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Údarú / Ceadúnas Maidir le 
Hionaid agus Saoráidí 

Is le húdarú nó ceadúnas a thabhairt i ndáil le 
monaróirí nó mórdhíoltóirí leigheasanna, ionaid fola 
agus fíocháin, agus ceadanna do shaotharlanna ar 
conradh a thabhairt a cheadaítear an bheartaíocht 
shonrach faoi leith a dhéantar sna saoráidí sin. 
Bíonn an t-údaruithe chuige sin ag brath ar thoradh 
sásúil ar bhearta cigireachta an HPRA (féach faoi 
Monatóireacht agus Faireachas ar mhaithe le 
Sábháilteacht) a ndéantar a fheabhas a chloítear le 
treoirlínte Eorpacha a mheas lena linn.

Leagtar amach sa tábla a ghabhann leis seo líon 
iomlán na n-údarás agus na gceadúnas a bhí i 
bhfeidhm ag deireadh na bliana le cúig bhliana anuas 
de réir aicmí éagsúla. 

Athrú ar údarú / cead d’ionaid 
agus do shaoráidí 
Déanann an HPRA próiseáil go rialta ar iarratais ó 
shealbhóirí údaraithe nó ó shealbhóirí ceadúnais ag 
iarraidh athrú a chur ar an eolas ar a bhfuil an t-údarás 
nó an ceadúnas bunaithe. Déantar athrú den sórt sin, 
nuashonrú nó leasú, ar rangú mar athrú riaracháin nó 
mar athrú teicniúil. 
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Líon iomlán na nÚdaruithe agus na gCeadúnas (Ionaid) 2010 2011 2012 2013 2014

Monaróirí Leigheasanna d’Úsáid an Duine 86 88 87 89 92

Monaróirí Leigheasanna Tréidliachta 27 24 23 24 25

Táirgí Leighis Fiosrúcháin d’Úsáid an Duine  51 50 47 49 53

Mórdhíoltóirí Leigheasanna d’Úsáid an Duine 220 243 258 269 272

Ionaid Fola 4 4 3 4 4

Ionaid Fíocháin 16 22 21 23 24

Ceadanna do Shaotharlanna 16 16 17 16 16

Iomlán 420 447 456 474 486

Líon Iomlán na nAthruithe 2010 2011 2012 2013 2014

Iomlán  645 684 1068 947 815
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Clárú Maidir Lecomhábhair 
Oibríochtacógaisíochta agus 
Bróicéirí Táirgí Leighis 

Faoi leasú a rinneadh (leis an ‘Treoir maidir le 
Leigheasanna Falsaithe’ mar a thugtar air)ar an Treoir 
maidir le Leigheasanna 2001/83/CE agus a tháinig 
i bhfeidhm ag tús na bliana 2013, tá ceangailte ar 
mhonaróirí, allmhaireoirí agus dáileoirí comhábhair 
oibríochta cógaisíochta clárú leis an HPRA. Tá 
ceangailte ar ar bhróicéirí leigheasanna d’úsáid an 
duine clárú freisin. 

I rith na bliana 2014, tharla 18 cás clárúcháin maidir le 
comhábhair oibríochta cógaisíochta, 3 cinn maidir le 
monaróirí, 5 cinn maidir le allmhaireoirí agus10 gcinn 

maidir le dáileoirí. Tharla chomh maith leasú bliantúil 
i ndáil le clárúchán reatha maidir le comhábhair 
oibríochta cógaisíochta i 67 cás. Níor tháinig aon 
iarratas isteach maidir le bróicéirí leigheasanna d’úsáid 
an duine.

I rith na bliana 2013, an chéad bhliain den chlárúchán, 
ghlac an HPRA le 95 cás clárúcháin, 22 maidir le 
monaróirí, 35 maidir le allmhaireoirí agus38 maidir 
le dáileoirí. Glacadh chomh maith le haon iarratas 
amháin maidir le bróicéir leigheasanna a chlárú sa 
bhliain 2013.
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Deimhniú Onnmhairiúcháin 
Éilíonn údaráis sláinte ina lán margaí taobh amuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch deimhniú 
onnmhairiúcháin mar léiriú go bhfuil táirge atá 
cláraithe, údaraithe agus/nó á mhonarú i dtír a 
thionscnaimh ar an gcaighdeán cuí. Is ar na cláir 
cigireachta / iniúchóireachta agus údaraithe / 
clárúcháin atá á n-oibriú ag an HPRA a bhunaítear an 
deimhniú a thugtar. Nuair is féidir úsáidtear formáidí 
deimhniúcháin arna bhfoilsiú ag an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte.

Eisíodh 5,219 deimhniú onnmhairiúcháin de réir mar 
a shonraítear thíos. B’ionann sin agus ardú 29% in 
imeacht na bliana i gcomórtas le líon na bliana 2013.

D’fhéadfadh gá le deimhniú onnmhairiúcháin freisin 
ionas gur féidir cosmaidí a chlárú sa tríú tír. Bíonn an 
deimhniú arna eisiúint ag an HPRA bunaithe ar an 
táirge atá i gceist a bheith cláraithe mar is cuí san AE 
ag an am. 

*Is é an HPRA an t-údarás inniúil maidir le cosmaidí ó mhí Deireadh Fómhair 2010 

An Bheartaíocht maidir le Deimhniú Táirgí  2010 2011 2012 2013 2014

Deimhniú Doiciméid  234 239 272 223 231

Deimhniú maidir le Dea-Mhodh Monaraíochta do  255 272 276 252 255 
Mhonaróirí Ábhair Oibríochta agus Tháirgí  
Críochnaithe 

Deimhniú maidir le Táirgí Leighis  1200 1416 1350 1510 2112

Deimhniú Saordhíola maidir le Feistí Leighis  2142 1780 1522 1987 2535

Eile  28 51 16 50 86

Iomlán  4033 4146 3436 4022 5219

An Bheartaíocht maidir le Deimhniú Táirgí  2010 2011 2012 2013 2014

Deimhniú Saordhíola maidir le Cosmaidí 174* 388 210 242 246

29%
MÉADÚ 
FORIOMLÁN 
BLIANTÚIL IN 2013,
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MONATÓIREACHT 
MAIDIR LE CÚRSAÍ 
SÁBHÁILTEACHTA AGUS 
COMHLÍONTAIS

Tá an mhonatóireacht leanúnach ar shábháilteacht 

leigheasanna, fheistí leighis agus tháirgí eile 

sláinte a bhfuil údarás nó ceadúnas tugtha ina 

leith nó iad cláraithe lena n-úsáid in Éirinn ar 

cheann de na príomhfheidhmeanna a leagtar ar 

an HPRA. Faireachas iarmhargaidh a thugtar ar 

bheartaíocht den sórt sin go minic. 



Faireachas Cógas 

Is é an sainmhíniú a thugtar ar fhaireachas cógas 
an eolaíocht agus na bearta a bhaineann leis na 
frithghníomhartha díobhálacha, nó seachthorthaí, a 
bhaineann le húsáid leigheasanna a thabhairt chun 
aire, a mheasúnú, a thuiscint agus a chosc.

Déanann an HPRA, i gcomhar le lucht gairme maidir 
le faireachas cógas san Eoraip agus níos faide ó 
bhaile, monatóireacht ar thuairiscí faoi frithghníomhú 
díobhálach féachaint an bhfuil cineálacha nua 
tagtha chun tosaigh nó athrú faoi na pátrúin maidir 
leis na tuairiscí. Bíonn béim go háirithe ar bhagairt 
thromchúiseach a d’fhéadfadh beatha dhuine 
a chur i mbaol. Más cosúil go bhfuil ábhar nua 
tromchúiseach baoil i gceist, ní mór an cheist a mheas 
chun an tionchar ar an bpróifíl ghinearálta baoil/
tairbhe i ndáil leis an leigheas atá a dheimhniú, agus 
déantar breithniú ar an gcaoi is fearr le bainistíocht 
a dhéanamh i ndáil le haon ábhar nua baoil agus an 
cás a chur in iúl don lucht gairme cúram sláinte agus 
d’othair.

I rith na bliana 2014, tháinig 2,884 tuairisc nua 
iontaofa chuig an HPRA faoi fhrithghníomhartha 
díobhálacha a bhain le húsáid leigheasanna don 
duine in Éirinn. Cé go raibh ardú beag i gceist leis sin 
i gcomparáid le 2,835 tuairisc sa bhliain 2013, tá na 
rátaí tuairiscithe cothrom go maith le blianta beaga 
anuas. Anuas ar an méid thuas, tháinig 3,285 tuairisc 
athmheastóireachta freisin in imeacht na bliana. 

Na cuideachtaí cógaisíochta a bhfuil na leigheasanna 
á gcur ar an margadh acu, nóna sealbhóirí údarás 
margaíochta mar a thabharfaí orthu chomh maith, a 
chuireann mórchuid na bhfógraí faoi fhrithghníomh 
díobhálach chuig an HPRA. Is den tábhacht a 

thabhairt chun aire go mbeadh tuairiscí a chuireann 
cuideachtaí cógaisíochta faoi bhráid, i gcomhthéacs 
dualgas tuairiscithe a bheith orthu de réir rialacháin, 
curtha in iúl dóibhsean ar an gcéad dul síos ag lucht 
gairme cúram sláinte, ag othair nó ag tomhaltóirí.

Bhí beagnach 20% de na tuairiscí a tháinig i rith na 
bliana 2014 ceangailte le leigheasanna a úsáid a bhí 
faoi réir choinníollacha breise monatóireachta. Trí 
na coinníollacha maidir le monatóireacht bhreise, a 
tugadh isteach i gcomhthéacs leasú ar reachtaíocht 
an fhaireachais cógas sa bhliain 2012, leagtar béim 
ar a thábhachtaí atá tuairisciú maidir le hamhras faoi 
fhrithghníomh míchóiriúil a ghabhann le haon táirge a 
úsáid a mharcáiltear le triantán dubh bunoscionn ar an 
mbileog pacáiste (PL) a théann leis agus ar an gcuntas 
achoimre ar thréithe an táirge (SmPC). Is rímhór an 
tairbhe a bhíonn as cion oibre na ndaoine a thugann 
tuairiscí ar a dtarlaíonn leis na leigheasanna nua seo, a 
bhféadfadh gur ríbheag na sonraí atá ar fáil ina leith. 

Foinse na dTuairiscí Nua ar Imoibriú 
Míchóiriúil % 

Cuideachta Cógaisíochta 67 

Dochtúir Cúram Pobail 7

Dochtúir Teaghlaigh 4

Dochtúir Ospidéil/Speisialtóir 4

Cógaiseoir Ospidéil 4

Cógaiseoir Pobail 4

Altra 4

Othar/Tomhaltóir 3

Tuairisc ar Thriail Clinice 2

Eile 1

Leigheasanna Don Duine

Tá réimse deismireachtaí in úsáid chun monatóireacht 
a dhéanamh ar shábháilteacht táirgí sláinte, ina 
measc measúnú ar thuairiscí maidir le cásanna ina 
gceaptar gur tharla míthapa i gcás eachtra /teagmhas 
/ imoibriú (an rud a dtugtar seachthoradh air freisin), 
athbhreithniú sábháilteachta a reáchtáil de réir sceidil, 
monatóireacht a dhéanamh ar bhearta coigeartaithe 
maidir le sábháilteacht fheistí leighis ar an láthair agus 
sonraí nua a thagann chun cinn ó thrialacha agus ó 
bhearta staidéir a thabhairt faoi mheas. D’fhéadfadh 
ceisteanna faoi chúrsaí cáilíochta maidir leis an gcaoi 

a ndéantar monarú, pacáistiú, lipéadú nó dáileadh 
agus stóráil ar tháirge a theacht i gceist ag an staid 
iarmhargaidh chomh maith. 

I gcásanna áirithe, nuair a mheastar gur mó an baol 
a bheadh le táirge áirithe ná an tairbhe don lucht 
úsáide, d’fhéadfadh go socródh an monaróir agus/
nó an HPRA gur gá an táirge a bhaint den mhargadh 
nó a aisghairm. Oibrítear leis na páirtithe leasmhara 
go léir a mbeadh tionchar aige sin orthu ionas go 
ndéantar aisghairm dá shórt a riar ar bhealach tráthúil 
éifeachtúil.

34 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014



35

Bíonn tionchar ar na rátaí tuairiscithe freisin ag a 
fhurasta atá a thabhairt chun suntais agus d’fhéadfadh 
go músclódh poiblíocht faoi leigheas nó frithghníomh 
faoi leith gur so-aitheanta an cás. Chomh maith 
leis sin, bíonn tionchar freisin ar rátaí tuairiscithe 
ag iarratais réamhghníomhacha go rialta minic ar 
lucht gairme cúram sláinte tuairiscí a chur isteach 
faoi leigheasanna faoi leith mar chuid de bhearta 
faireachais leanúnacha iarmhargaíochta, mar aon le 
beartaíocht eile bolscaireachta agus bailiú sonraí. 
Déantar measúnú agus monatóireacht chúramach 
ar gach tuairisc a thagann agus tarraingítear aird go 
rialta ar thuairiscí faoin taithí úsáide agus cuirtear béim 
orthu in ábhar cumarsáide ón HPRA.

I gcásanna go leor, eascraíonn tuairiscí a chuirtear 
faoi bhráid an HPRA ó amhras a thagann chun cinn 
nuair a thugtar teagmhas gan choinne ná gan iarraidh 
faoi deara i gcomhthéacs leigheas a úsáid. Bíonn 
san áireamh freisin frithghníomhú díobhálach is eol 
a tharlaíonn i ndáil le leigheasanna, mar shampla a 
chuid a luaitear san eolas faoin táirge.

Bhain níos mó ná 60% de na tuairiscí ar 
fhrithghníomhú díobhálach a tháinig chuig an HPRA 
i rith na bliana 2014 leis na leigheasanna is coitianta 
a lua i dtuairiscí (féach an tábla). Ní ceart a bhaint 
de thuiscint as leigheas a bheith ar an liosta seo gur 
táscaire baoil sin ná gur táscaire sábháilteachta gan 
leigheas a bheith á lua air. Ní féidir líon na dtuairiscí a 
thagann a úsáid mar bhonn deimhniúcháin maidir lena 
mhinice a tharla frithghníomhú ó tharla nach eol líon 
iomlán na gcásanna frithghníomhaithe a tharla ná líon 
na n-othar a bhain úsáid as an leigheas. 

Leigheas / Aicme  
Leigheasanna 

Líon na  
dTuairiscí 2014

Antasubstaintí Monaclónacha 624

Vacsaíní a úsáidtear sa   
bhun-imdhíonadh 286

Clozapine 198

Coscairí Tirisín Cionáise 162

Antaithéachtaigh 156

Fingolimod 128

Vacsaín Víreas Papalóma   
Daonna (HPV) 56

Bortezomib 50

Levodopa/carbidopa 50

Inteirféaróin 49

I gcás na dtuairiscí a tháinig chuig an HPRA, 
tuairiscíodh go bhfuair 168 othar bás le linn cóir a chur 
orthu. Léirítear sa tábla seo a leanas na leigheasanna / 
aicmí leigheasanna a bhain leis an líon is mó tuairiscí.

Leigheas / Aicme   
Leigheasanna

Líon na 
dTuairiscí 2014

Antasubstaintí Monaclónacha 48

Antaithéachtaigh 19

Coscairí Tirisín Cionáise 13

Clozapine 13

Frithdhúlagráin 11

Ceprotin 7

Mefloquine 4

Tosca Spreagtha Cóilíneachtaí 4

Meititreacsáit 3

Bortezomib 3
 
I roinnt mhaith de na cásanna seo ba shuntasach an 
buntinneas a bhí ar na hothair agus bhí cóir á chur 
orthu trí níos mó ná aon leigheas amháin a úsáid agus/
nó le hobráid, agus d’fhéadfadh tábhacht a bheith le 
gnéithe acu sin i ndáil leis an toradh a tháinig. Anuas 
air sin, chuaigh dul chun cinn galair i gcion ar chuid 
mhaith de na cásanna seo nó aimhréidh eile nár bhain 
leis an leigheas. Bhain an chuid is mó le leigheasanna 
a bhí in úsáid i gcomhthéacs táirgí a tháinig faoi 
réir mhonatóireacht ghéar, an chuid a úsáidtear sa 
bhainistíocht ar ghéar-riochtaí bunúsacha leighis, i 
gcláir tacaíocht don othar agus i gcláir mhonatóireacht 
speisialta ar an othar mara tharlaíonn i gcás an othair 
atá ar clozapine. 

Tuairisciú Ar Líne 

Leanadh den chóras tuairiscithe ar líne atá ar fáil do 
lucht gairme cúram sláinte agus d’othair/ tomhaltóirí a 
úsáid i rith na bliana 2014 agus bhí391 tuairisc tagtha 
isteach tríd an láithreán gréasáin faoi dheireadh na 
bliana. Cé gurbh ionann sin agus ísliú i gcomórtas leis 
an úsáid as an gcóras ar líne sa bhliain 2013, tháinig 
ardú ar líon na dtuairiscí a tháinig díreach ón othar nó 
ón tomhaltóir, agus is ar an nguthán a tháinig an chuid 
is mó de na tuairiscí sin. 
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Monatóireacht ar Chomhlíonadh an  
Dualgais maidir le Faireachas Cógas

Déantar monatóireacht leanúnach ar ghéilleadh 
chuideachtaí / lucht urraithe don dualgas maidir le 
faireachas cógas agus leanadh leis an gclár cigireachta 
a ghabhann leis sin i rith na bliana 2014 (féach freisin 
Bearta Cigireachta agus Iniúchta ar leath.51).

I mí Bealtaine 2014, d’eagraigh an HPRA seisiún eolais 
do Chomhlachas Dhéantúsóirí Cógas na hÉireann 
(APMI) lenar bhain léiriú ginearálta ar chlár cigireachta 
HPRA i ndáil le faireachas cógas.

Meastóireacht ar an bhFairea-
chas agus Bainistiú Baol

Tá an HPRA rannpháirteach go gníomhach agus chun 
tosaigh i bpleanáil maidir le bainistiú baol i ndáil le 
cógais sa chéim réamh-údaraithe, i rith ré na dtáirgí, 
i mbainistiú comharthaí chomh maith le measúnuithe 
tairbhe-baoil a sheachadtar trí mheasúnú ar thuairiscí 
sábháilteachta arna nuashonrú go tráthrialta agus 
ar tharchuir a bhaineann le faireachas cógas. Bíonn 
ionadaíocht ar leibhéal na hEorpa ag an HPRA ar 
an gCoiste um Measúnú Baol maidir le Faireachas 
Cógas (PRAC) agus oibrítear go leanúnach leis an 
EMA agus Ballstáit eile de chuid an AE chun a chinntiú 
go ndéantar cinntí stuama dochta go tráthúil ar 
cheisteanna faoi chúrsaí sábháilteachta.

Gníomhaíochtaí maidir le Bainistiú  
Comharthaí

Ligeann comharthaí a thabhairt chun aire agus 
bainistíocht ina leith sin do cheisteanna nua nó 
athraitheacha faoi chúrsaí sábháilteachta maidir le 
leigheasanna atá ar fáil ar mhargadh na hÉireann nó 
an AE a bhrath níos luaithe ghéire, ionas gur féidir 
beart níos luathghéire a dhéanamh dá réir, nuair is 
gás sin, chun sláinte an phobail a chosaint. Lean 
an HPRA i rith na bliana 2014 den pháirtíocht sa 
chomhar maidir le comharthaí a thabhairt chun suntais 
taobh istigh den AE, agus bhíothas ar an mballstát 
ceannródaíochta i ndáil leis an mbrath agus leis an 
mbainistíocht maidir le comharthaí a bhaineann le 
58 substaint ghníomhach a bhfuil údarás ina leith go 
náisiúnta. Bhí an HPRA ina rapóirtéir i ndáil leis an 

mbainistíocht maidir le comharthaí a bhaineann le 21 
substaint ghníomhach / cumasc substaintí gníomhacha 
a bhfuil údarás ina leith go lárnach. Cuireadh athruithe 
maidir le lipéid i bhfeidhm freisin le bliain anuas, mar 
gheall a mholtaí PRAC, i ndáil le táirgí a bhfuil údarás 
náisiúnta ina leith, rud a chinntíonn gur fearr an t-eolas 
a chuirtear ar fáil faoi leigheasanna do lucht gairme 
cúram sláinte agus don othar. 

Bhí an HPRA rannpháirteach ar bhonn rialta freisin 
sa Mheitheal Athbhreithnithe maidir le Bainistiú 
Comharthaí san EMA a dhíríonn ar uirlisí, ar 
mhodhanna agus ar phróisis chun comharthaí 
a thabhairt chun suntais mar aon le treoir faoin 
modheolaíocht a thabhairt chun cinn.

Tuairisc Sábháilteachta arna Nuashonrú go 
Tráthrialta

Doiciméid faireachais an tuairisc sábháilteachta arna 
nuashonrú go tráthrialta (PSUR) a chuireann sealbhóirí 
údarás margaíochta faoi bhráid ag tráthanna sonracha 
tar éis táirgí a údarú. Tá i gceist go gcuirtear tuairisciú 
agus anailís leanúnach charnach ar fáil leis an PSUR i 
rith ré margaíochta an leighis. 

Cuireadh an modh oibre PSUR nua maidir le 
measúnacht aonair de chuid an AE (PSUSA) i 
bhfeidhm go hiomlán sa bhliain 2014. Faoin gcóras 
sin, is féidir leigheasanna a thagann faoi scáth údarás 
margaíochta de chineálacha éagsúla ach arb í an 
tsubstaint ghníomhach chéanna nó an cumasc céanna 
de shubstaintí gníomhacha atá iontu, dul faoi aon 
mheasúnacht amháin go tráthrialta ar leibhéal an 
AE. D’fhéadfadh go dtiocfadh beartaíocht rialúcháin 
chaoinchóirithe dá thoradh sin sa ghnáthchúrsa má 
mheastar gur gá (mar shampla, leasú, fionraí nó 
aisghairm. Ghlac an HPRA páirt ghníomhach freisin i 
dtionscadal comharoibre HMA i ndáil le cúrsaí PSUR. 
Beidh críoch á chur de réir a chéile le modhanna oibre 
náisiúnta agus modhanna de chuid HMA i ndáil le 
PSUR, mar gheall ar an modh oibre maidir le PSUSA a 
thabhairt i bhfeidhm.

I rith na bliana 2014, rinne an HPRA obair ar 1759 
PSUR a cuireadh faoi bhráid maidir le bearta náisiúnta, 
comhaitheantais, láraithe, measúnaithe measúnacht 
aonair de chuid an AE agus gnáis comharoibre PSUR.
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Cur faoi Bhráid maidir le Cúrsaí   
Sábháilteachta

I gcásanna a chuirtear faoi bhráid maidir le cúrsaí 
sábháilteachta, déanann an EMA measúnacht tríd an 
PRAC thar ceann an AE ar leigheas áirithe nó ar aicme 
leigheasanna. Ar sin a thabhairt chun críche, déanann 
an PRAC moladh maidir le seasamh comhchuibhithe 
ar fud an AE a dtarlaíonn i ndeireadh báire a chur i 
bhfeidhm ar bhonn náisiúnta ag an HPRA.

Bhíothas an-ghnóthach le 12 mí anuas maidir 
le cásanna de chuid an AE a bhain le cúrsaí 
sábháilteachta agus d’fheidhmigh an HPRA mar 
bhallstát cásmhar maidir le 15 beart oibre. Fágann 
scálaí ama níos déine a bheith á gcur i bhfeidhm go 
ndéantar measúnacht níos luaithe agus tá tairbhe as 
sin ó thaobh úsáid níos sábháilte agus níos éifeachtúla 
as leigheasanna trí leasú ar lipéid agus, nuair is gá sin, 
srianadh a thabhairt isteach. Tá curtha leis an mbaint 
a bhíonn ag geallsealbhóirí i ndéanamh na gcinntí le 
linn phróiseas an chur faoi bhráid ar leibhéal an AE 
agus rinne an HPRA caidreamh díreach freisin le lucht 
gairme cúram sláinte agus le heagraíochtaí na n-othar 
d’fhonn feabhas maidir le páirt na ngeallsealbhóirí sa 
chumarsáid faoi ábhar baoil ar an leibhéal náisiúnta.

Pleananna maidir le Bainistiú Baol agus 
Cumarsáid maidir le Baoil 

Bíonn plean maidir le bainistiú baoil (RMP) ina leagtar 
amach an córas atá beartaithe a chur i bhfeidhm 
maidir le bainistiú baoil ón tráth a dtugtar an t-údarás 
margaíochta isteach le gach iarratas nua ar údarás 
margaíochta i ndáil le leigheas don duine. Soirbhíonn 
sin do chothromú idir teacht ar leigheasanna agus 
pleanáil réamhghníomhach maidir le bearta staidéir 
iar-údaraithe agus bearta chun cásanna baoil a 
mhaolú. I rith na bliana 2014, críochnaíodh an obair 
maidir le 523 RMP (nua nó leasaithe) a cuireadh 
isteach faoi chórais náisiúnta, comhaitheantais, 
díláraithe agus láraithe. Léirigh an HPRA arís agus arís 
eile an dúthracht i ndáil le próisis faireachas cógas 
na hEorpa nua trí fheidhmiú mar rapóirtéir PRAC i 
gcás deich gcinn d’iarratais nua maidir le húdarás 
margaíochta ó cuireadh na próisis nua ar bun i mí Iúil 
2012.

Mar chuid den ról maidir le húsáid slán éifeachtúil 
as leigheasanna a chothú agus a chur chun cinn, 
rinne an HPRA athbhreithniú agus ceadú maidir le 36 
Beart Cumarsáide Díreach le Lucht Gairme Cúram 
Sláinte (DHPC) ina raibh eolas nua maidir le cúrsaí 
sábháilteachta nó comhairle maidir le cásanna baoil 
a mhaolú do lucht oideas leighis. Rinneadh iad sin 
a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an HPRA. Lean an 
HPRA freisin d’athbhreithniú a dhéanamh ar an ábhar 
oideachais a theastaíonn chun bonn a chur faoin 
úsáid slán éifeachtúil as táirgí leighis ar mhargadh na 
hÉireann, agus den ábhar sin a cheadú maidir lena 
scaipeadh ar lucht gairme cúram sláinte agus/nó ar 
othair.

Bearta Staidéir maidir le Cúrsaí Sábháil-
teachta tar éis Údarás a thabhairt

Is bearta staidéir nach mbaineann idirghabháil leo na 
Bearta Staidéir maidir le Cúrsaí Sábháilteachta tar éis 
Údarás a Thabhairt (PASS). Déantar iad d’fhonn breis 
eolais a chnuasach faoi shábháilteacht táirgí leighis a 
bhfuil údarás tugtha ina leith, nó chun éifeachtúlacht 
na mbeart maolú baoil a tugadh isteach a mheas. 
Cuidíonn torthaí PASS leis an bpróifíl sábháilteachta 
agus tairbhe-baoil maidir le leigheas atá in úsáid 
cheana féin a mheas níos géire agus d’fhéadfadh go 
mbeadh tionchar aige ar an údarás margaíochta i 
ndáil leis an táirge. Chuir an HPRA lón measúnachta ar 
fáil maidir le 131 prótacal agus tuairisc PASS i rith na 
bliana 2014.

36 
CUMARSÁID DÍREACH HCP 
LE hEOLAS NUA MAIDIR LE 
CÚRSAÍ SÁBHÁILTEACHTA 
NÓ COMHAIRLE MAIDIR LE 
CÁSANNA BAOIL A MHAOLÚ 
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Haemafhaireachas

Is é an HPRA an t-údarás inniúil i ndáil leis an 
reachtaíocht maidir le fuil agus comhábhair fola. Is é 
atá i gceist le haemafhaireachas sraith de ghnáthaimh 
faireachais eagraithe a bhaineann le teagmhas nó 
frithghníomhaíocht atá tromchúiseach nó a tharlaíonn 
gan choinne leo maidir le deontóirí nó glacadóirí agus 
an obair eipidéimeolaíochta ina dhiaidh sin i ndáil le 
deontóirí.

Lean an HPRAden chaidreamh leis an Oifig 
Haemafhaireachais Náisiúnta (NHO) ag cruinnithe 
déthaobhacha gach ráithe i rith na bliana 2014, ag 
a ndearnadh plé ar cheisteanna is ábhar suime agus 
buartha don dá eagraíocht. 

Tar éis comhoibriú leis an NHO, chuir an HPRA 
tuarascáil bhliantúil faoi chásanna tromchúiseacha 
frithghníomhaíocht agus faoi theagmhais 
tromchúiseacha díobhála faoi bhráid an Choimisiúin 
Eorpaigh i rith na bliana 2014. Léiríodh sa tuarascáil 
eolas a fuarthas idir mí Eanáir agus mí na Nollag 
2013 agus tugadh eolas faoi 72 cás tromchúiseach 
frithghníomhaíocht díobhála agus 167 teagmhas 
tromchúiseach díobhála a tháinig faoi scáth na 
gcoinníollacha maidir le tuairisciú éigeantach faoin 
reachtaíocht. Cé go bhfuil na figiúirí foriomlána 
a bheag nó a mhór mar a chéile, léirítear laghdú 
de thart ar 44% maidir le tuairiscí ar chásanna 
tromchúiseacha frithghníomhaithe agus ardú 
42% maidir le tuairiscí faoi theagmhais díobhála 
tromchúiseacha i gcomórtas leis na rátaí tuairiscithe 
an bhliain roimhe seo. Ní díol iontais na pátrúin seo 
agus tá siad ag teacht leis an tionchar a bheadh ag 
na hathruithe maidir le critéir tuairiscithe aontaithe 
an AE. Rinneadh an fuílleach de 14 tuairisc ar 
fhrithghníomhú maidir le deontóirí, nach dtagann faoi 
scáth na gcoinníollacha maidir le tuairisc éigeantach, 
a thabhairt san áireamh ar bhonn deonach mar a d’iarr 
an Coimisiún. 

Lean an HPRA ag obair go dlúth le Seirbhís 
Fuilaistriúcháin na hÉireann (IBTS) agus leis an Roinn 
Sláinte chun na socruithe foirmeálta maidir le bearta 
haemafhaireachais a thabhairt chun cinn. Mar chuid 
den bheartaíocht sin, cuireadh tuairim ar fáil i ndáil leis 
an athbhreithniú ar roghanna atá á gcur chun tosaigh 
ag an IBTS/NHO maidir leis an gcóras tuairiscithe ar 
líne, ionas gur féidir tuairiscí éigeantacha a chur faoi 
bhráid an NHO agus an HPRA an tráth céanna. Go 
dtí go dtugtar na socruithe foirmeálta sin i gcrích, 
agus go mbíonn teacht ar chóras tuairiscithe ar líne, 
leanadh i rith na bliana seo caite leis na socruithe 
sealadacha ar aontaíodh orthu den chéad uair maidir 
le tuairiscí leis an HPRA sa bhliain 2008. D’fhág na 
socruithe sin gurbh fhéidir comhleanúnachas agus 
tráthúlacht maidir le tuairiscí agus gurbh fhéidir an 
mhaoirseacht rialúcháin chuí dá réir. Rinne an HPRA 
iniúchadh ar chóras monatóireachta agus ar bhearta 
monatóireachta an NHO a thabhairt chun críche i rith 
na bliana 2014 chomh maith. 

 

Fuil, Fíochán agus     
Cealla, Orgáin

Le linn 2014 RINNE HPRA 
INIÚCHADH AR CHÓRAS 
MONATÓIREACHTA 
AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
AN NHO 
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Faireachas maidir le Fíochán 
agus Cealla

Is é an HPRA an t-údarás inniúil in Éirinn maidir le 
reachtaíocht an AE faoi chúrsaí fíocháin agus ceall. Tá 
an reachtaíocht dírithe ar chaighdeáin cáilíochta agus 
sábháilteachta maidir le fíochán nó cealla a dheonú, a 
sholáthar, a thástáil, a phróiseáil, a chaomhnú, a stóráil 
agus a dháileadh.

Rinneadh dul chun cinn i rith na bliana 2014 maidir le 
bearta faireachais i ndáil le fíochán agus cealla. 

Chuir an HPRA tuarascáil bhliantúil faoi chásanna 
tromchúiseacha frithghníomhaithe agus faoi 
theagmhais díobhála tromchúiseacha a bhain le 
fíochán agus le cealla faoi bhráid Choimisiún an AE 
i rith na bliana 2014. Léiríodh sa tuarascáil an t-eolas 
a fuarthas i rith na bliana 2013 agus bhí 47 tuairisc i 
gceist, 42 acu a tháinig faoi scáth na gcoinníollacha 
maidir le tuairisciú éigeantach faoin reachtaíocht, 
9 gcinn acu sin faoi chásanna tromchúiseacha 
frithghníomhaithe agus 33 faoi theagmhais díobhála 
tromchúiseacha.Tá ardú beag i gceist leis na figiúirí 
foriomlána i gcomórtas leis na rátaí tuairiscithe 
an bhliain roimhe seo, le hardú maidir le cásanna 
frithghníomhaithe tromchúiseacha agus laghdú 
beag maidir le teagmhais díobhála tromchúiseacha. 
Rinneadh an fuílleach de 5 thuairisc ar fhrithghníomhú 
maidir le deontóirí, nach dtagann faoi scáth na 
gcoinníollacha maidir le tuairisc éigeantach, a 
thabhairt san áireamh ar bhonn deonach mar a d’iarr 
an Coimisiún. 

 

Orgáin an Duine lena   
dTrasphlandáil 

Ceapadh an HPRA agus Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte (HSE) sa bhliain 2012 ina n-údaráis 
inniúla náisiúnta atá freagrach as an reachtaíocht 
ar chaighdeáin maidir le cúrsaí cáilíochta agus 
sábháilteachta i ndáil le horgáin an duine atá ceaptha 
don trasphlandáil. I rith na bliana 2014, lean an HPRA 
den chaidreamh dlúth leis an HSE mar eagraíocht 
ceannródaíochta agus le comhghleacaithe a bhfuil 
freagracht orthu as an réimse seo i ndáil le foirmeacha 
tuairiscithe agus treoir a thabhairt chun cinn chun 
soirbhiú don tuairisciú ar chásanna frithghníomhaithe 
agus ar theagmhais díobhála tromchúiseacha. 

Le bliain anuas, tháinig naoi gcinn de thuairiscí chuig 
an HPRA faoi chásanna frithghníomhaithe agus 
faoi theagmhais díobhála tromchúiseachaa bhain 
le deonú / trasphlandáil orgáin. Bhain an chuid is 
mó de na tuairiscí sin le haisghabháil, le measúnú 
agus le trealamh agus rinne an HSE obair ina leith. 
I gcomhthéacs ról rialúcháin a bheith leis an HSE, 
feidhmíonn an eagraíocht sin ina údarás inniúil 
maidir le cúrsaí clinice agus cúrsaí trasphlandála 
faoin gcreatchóras maidir le hardchaighdeán agus 
sábháilteacht.
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Faireachas Cógas

Tá córas náisiúnta don fhaireachas cógas, atá bunaithe 
ar thuairiscí faoi theagmhais díobhála measta a fhál 
agus a athbhreithniú, ar cheann de na príomhróil atá 
leis an HPRA. Fágann córas críochnúil gur féidir linn 
monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht agus 
ar éifeachtúlacht leanúnach na gcógas tréidliachta 
i gcúinsí a n-úsáide dáiríre. Nuair a bhíonn gá lena 
leithéid, déanann an HPRA gníomh idirghabhála agus 
tugtar isteach bearta nua don bhainistíocht ar chúrsaí 
baoil maidir le táirge. Á dhéanamh sin dúinn, féachtar 
le toradh díobhála a sheachaint in ainmhithe eile agus 
sa duine a dtarlódh a nochtadh don leigheas áirithe sin.

Tá éifeachtúlacht an chórais ag brath ar thuairiscí 
a chuirfeadh tréidlianna, cógaiseoirí, trádálaithe 
ceadúnaithe agus daoine eile faoi bhráid a bhíonn i 
mbun na táirgí atá i gceist a riar nó a úsáid. Is féidir na 
tuairiscí sin a chur faoi bhráid an HPRA go díreach nó 
faoi bhráid na gcomhlachtaí atá i mbun margaíochta 
ar na táirgí. Ní mór do na comhlachtaí sin na sonraí a 
chur ar aghaidh ina dhiaidh sin go dtí an HPRA. 

I rith an 12 mí atá faoi chaibidil, tháinig 300 tuairisc 
náisiúnta faoi teagmhais díobhála measta maidir le 
leigheasanna tréidliachta chuig an HPRA. Fágann sin 
gur leanadh den phátrún maidir le hardú ar líon na 
dtuairiscí le blianta beaga anuas.

Tuairisc Sábháilteachta arna Nuashonrú go 
Tráthrialta
Tuairiscí PSUR maidir le táirgí faoi leith atá i gceist 
le tuairim is 30% d’ualach oibre an HPRA maidir le 
leigheasanna tréidliachta faoi láthair agus is léir ón 
obair sin an dúthracht maidir le measúnacht leanúnach 
maidir le tairbhe agus baol. Tagann i gceist leis an 
obair measúnaithe a dhéanamh maidir le leigheasanna 
áirithe ar mhargadh na hÉireann agus oibriú mar chuid 
de thionscnamh an chomhair, mar cheannródaithe nó 
mar chuid den mheitheal, maidir le measúnú ar aicme 
leigheasanna tréidliachta don Aontas Eorpach.

Rinne an HPRA an mheasúnú maidir le 852 PSUR a 
thabhairt chun críche i rith na bliana 2014, laghdú ón 
líon 1072 an bhliain roimhe sin. 

 
Frithmhiocróbaigh Tréidliachta in 
Úsáid in Éirinn 
Faoi chlár Eorpach ar a dtugtar Faireachas Eorpach 
ar Ídiú Frithmhiocróbach Tréidliachta (ESVAC), 
bailíonn an HPRA eolas ó gach dream a bhfuil 
údarás margaíochta acu faoin ídiú frithbheathach in 
aghaidh na bliana. Tá tábhacht leis an eolas sin ós 
féidir tagarmharcáil a dhéanamh maidir leis an ráta 
úsáide anseo i gcomórtas le rátaí i dtíortha eile san 
Eoraip. Leagtar síos bonnlíne chomh maith ar féidir 
cinntí maidir le beartas rialúcháin i ndáil le húsáid 
fhrithbheartach a leagan amach ina leith san am 
atá romhainn. Fiú amháin agus ardú ar an tonnáiste 
iomlán a ídítear ón uair a tosaíodh ar an eolas a 
thiomsú sa bhliain 2009, ba chóir a thabhairt chun aire 
gur féidir le hathrú +/- 5% in aghaidh na bliana tarlú 
mar gheall ar thosca éagsúla, pátrúin maidir le galair 
shéasúracha, bolscaireacht díolacháin ag deireadh na 
bliana, marú ainmhithe agus easpórtáil mar shampla. 
Anuas air sin, meastar gur tharla méadú ar líon na 
n-ainmhithe beostoic sa tír i rith na tréimhse faoi 
chaibidil chomh maith. 

TLeanann an HPRA air ag obair le gníomhaireachtaí 
leigheasanna tréidliachta eile san AE agus le 
Coimisiún an AE d’fhonn a chinntiú go n-úsáidtear 
frithbheathaigh tréidliachta ar bhealach freagrach agus 
de réir na gcoinníollacha atá leagtha síos lena n-úsáid.

Leigheasanna Tréidliachta

Ídiú Frithbheathach 2009 2010 2011 2012 2013

Tonnáiste a díoladh 88.3 93.9 85.2 97.4 100
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Tá an HPRA freagrach as roinnt clár faireachais ar 
chúrsaí an mhargaidh atá bunaithe ar chásanna baoil. 
Áirítear leo sin gníomhartha réamhghníomhacha, 
mar shampla clár samplála agus anailíse agus an clár 
maidir le comhlíonadh i gcúrsaí fógraíochta, agus 
gníomhartha imoibríochta, mar shampla an clár maidir 
le lochtanna ó thaobh cáilíochta agus aisghairm.

Tá scéim i bhfeidhm freisin ag an HPRA maidir le fógra 
faoi leigheasanna díolmhaithe atá leagtha amach chun 
go mbeadh monatóireacht á dhéanamh leigheasanna 
neamhúdaraithe a allmhairiú agus a chur ar fáil. Tá 
clár cigireachta á chur i bhfeidhm freisin maidir le 
rialacháin a chomhlíonadh ag áitribh dhreamanna a 
bhfuil údarás margaíochta acu. Tá sin leagtha amach 
chun measúnú a dhéanamh ar leibhéal an chomhlíonta 
maidir leis an reachtaíocht náisiúnta a bhaineann le 
leigheasanna a chur ar an margadh agus fógraíocht a 
dhéanamh ina leith.

An Clár Samplála agus Anailíse

Is cuid an clár samplála agus anailíse den obair 
mhonatóireachta a dhéantar ar cháilíocht agus ar 
shábháilteacht leigheasanna agus den obair chun 
táirgí a thabhairt chun suntais a d’fhéadfadh a bheith 
ar mhargadh na hÉireann agus atá idir a bheith ina 
dtáirgí leighis/neamhleighis. Tugtar sin i gcrích trí 
thástáil anailíse agus/nó scrúdú ar phacáistiú agus 
lipéid leigheasanna, shubstaintí oibríocha, táirgí 
imeallacha leighis/ neamhleighis agus samplaí a 
bhaineann le cúrsaí forfheidhmithe. 

Cuireadh 506 sampla de tháirgí faoi thástáil anailíse/
scrúdú. B’ionann sin agus ardú 16% i gcomórtas 
leis an líon a tástáladh an bhliain roimhe seo. Tugtar 
mionsonraí sna táblaí atá ag gabháil leis seo. 

Pacáistiú agus Lipéadú a Scrúdú 

Rinneadh an pacáistiú agus an lipéadú a scrúdú 
maidir le 169 leigheas agus táirge eile atá ar fáil ar 
mhargadh na hÉireann. Rinneadh níos mó ná 700 
seiceáil faoi leith ar na samplaí, athbhreithniú ar an 
eolas sábháilteachta sna bileoga leis na pacáistí san 
áireamh.

Ba leigheasanna údaraithe 86% de na táirgí a 
scrúdaíodh agus rinneadh iad uile a scrúdú féachaint 
an raibh aon chomhartha gur tharla góchumadh nó 
bradaíocht eile ina leith. Níor tugadh cás ar bith den 
chineál sin faoi deara. Táirgí imeallacha a bhain leis 
an bhfuílleach de 14%. Táirgí a ndearnadh iompórtáil 
chomhthreomhar nó dáileachán comhthreomhar 
orthu a bhí in 35% de na táirgí ar fad a scrúdaíodh. 
Rinneadh seiceáil faoin gcomhlíonadh maidir le Braille 
ar 25% de na táirgí freisin. 

Leagtar amach sa tábla seo a leanas na cineálacha 
scrúduithe a rinneadh:

Aicmí na dtáirgí a scrúdaíodh 
maidir le gnéithe den 
phacáistíocht agus de na lipéid

Líon na 
samplaí a 

scrúdaíodh

Leigheasanna údaraithe (samplaí 
maidir le seiceáil Braille san 
áireamh)

81

Leigheasanna údaraithe arna 
n-iompórtáil nó arna ndáileadh go 
comhthreomhar

65

Táirgí imeallacha leighis/
neamhleighis (a bhaineann le hobair 
Choiste Aicmiúcháin HPRA)

23

Iomlán 169

An Comhlíontas sa  
Mhargadh – Leigheasanna 
Don Duine agus 
Leigheasanna Tréidliachta
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Tástáil Anailíse

Cuireadh 337 sampla de leigheasanna agus de tháirgí 
eile go ndearnadh tástáil anailíse orthu. Tugtar san 
áireamh 250 sampla a cuireadh go dtí saotharlanna 
rialtais in Éirinn agus 85 sampla a cuireadh go dtí 
saotharlanna rialtais i dtíortha eile mar chuid de 
shocruithe comharoibre Eorpacha. Bhí dhá shampla a 
seoladh chuig saotharlann neamhrialtais mar gheall ar 
chineál na tástála a bhí de dhíth. 

Aicmí na dtáirgí a roghnaíodh le 
cur faoi thástáil anailíse i rith na 
bliana 2014

Líon na 
samplaí a 
cuireadh 

faoi anailís 
Anailís Fhisiceimiceach / Anailís 
Bhitheolaíochta:

Leigheasanna údaraithe go náisiúnta 
le húsáid i ndáil leis an duine

109

Táirgí a bhaineann le forfheidhmiú le 
húsáid i ndáil leis an duine

89

Comhábhar cógaisíochta 
neamhbhitheolaíochta Oibríochta / 
Idirmheánacha

32

Leigheasanna údaraithe go lárnach le 
húsáid i ndáil leis an duine

23

Leigheasanna údaraithe MRP/DCP le 
húsáid i ndáil leis an duine

15

Leigheasanna údaraithe go náisiúnta 
le húsáid i ndáil le tréidliacht

13

Táirgí imeallacha leighis/neamhleighis 
le húsáid i ndáil leis an duine

10

Táirgí d'aicmí eile 16

Anailís Mhicribhitheolaíochta:  

Leigheasanna údaraithe go náisiúnta 
le húsáid i ndáil leis an duine 

20

Leigheasanna údaraithe go náisiúnta 
le húsáid i ndáil le tréidliacht

5

Leigheasanna údaraithe arna 
n-iompórtáil nó arna ndáileadh go 
comhthreomhar le húsáid i ndáil leis 
an duine

3

Táirgí imeallacha leighis/neamhleighis 
le húsáid i ndáil leis an duine

2

Iomlán 337

Léirítear sa tábla atá ag gabháil leis seo briseadh síos 
ar chineálacha na samplaí a cuireadh faoi thástáil. 
Bhain tuairim is 59% le leigheasanna údaraithe, agus 
bhain 30% le forfheidhmiú agus le táirgí imeallacha 
leighis / neamhleighis. Ábhair oibríochta agus 
substaintí eile a bhí sa bhfuílleach 11%.

Rannpháirtíocht i nGníomhaíochtaí 
Faireachais maidir le Margaí arna   
gComhordú ag an AE 

Rannpháirtíocht i nGníomhaíochtaí Faireachais maidir 
le Margaí arna gComhordú ag an AE 

Bíonn an HPRA gníomhach i gcláir faireachais de chuid 
an AE a mbíonn sampláil agus anailís ar leigheasanna 
ag baint leo. Déantar sin tríd an rannpháirtíocht i 
líonra na Saotharlann Oifigiúil Rialáil Leigheasanna 
(OMCL) faoi chomhordú ag an Stiúrthóireacht Eorpach 
um Cháilíocht Leigheasanna (EDQM) i Strasbourg.

Bhí san áireamh le clár oibre na bliana 2014: 

Leigheasanna arna n-údarú go lárnach: 
• 24 a ndearnadh an tsampláil ina leith in Éirinn lena 

dtástáil i OMCL i mBallstát eile agus cúig cinn a 
ndearna an tástáil orthu in OMCL an HPRA féin 
(Public Analyst’s Laboratory, Gaillimh). 

• Rinneadh an tsampláil ar 18 den 29 táirge 
mar chuid de bheart comharoibre in aghaidh 
góchumtha. 

MRP/DCP: 
• 15 leigheas MRP / DCP a ndearnadh an tsampláil 

ina leith in Éirinn agus an anailís in OMCL i 
mBallstát eile. 

• 3 tháirge MRP/DCP a ndearnadh anailís orthu ag 
OMCL an HPRA mar chuid de thionscadal MRP/
DCP project run by the HPRA.

Táirgí eile: 
• Bhí roinnt táirgí a ndearnadh anailís orthu ar 

iarratas ón HPRA in OMCL i mBallstát eile. 
Mar shampla, cuireadh 30 táirge faoi anailís 
mhicribhitheolaíochta in OMCL na Fionlainne agus 
in OMCL na Seice. 

• Shocraigh an HPRA go ndéanfaí anailís ar 14 
sampla de tháirgí bitheolaíochta críochnaithe 
agus ar 12 comhábhar bitheolaíochta 
don cógaisíocht oibríochta / comhábhar 
cógaisíochta idirmheánach a fuarthas as áiseanna 
déantúsaíochta in Éirinn nó de mhargadh na 
hÉireann. Rinneadh an tástáil ar tuairim is a leath 
de na samplaí sin in OMCL i mballstát eile thar 
ceann an HPRA. 



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014 43

Na Príomhthorthaí

Anailís Torthaí

Anailís 
saotharlainne

Cé go raibh an chuid is mó de 
na samplaí ag teacht leis an 
tsonraíocht, thángthas ar 22 
cás freisin nach raibh de réir na 
sonraíochta. Tugadh easpa chun 
suntais in 11 cás chomh maith sna 
modhanna anailíse nó sna cáipéisí 
sonraíochta a bhí in úsáid ag lucht 
déanta na leigheasanna. 

Pacáistíocht 
agus Lipéid

Tugadh 22 cás neamhchomhlíonta 
chun suntais i measc samplaí de 
leigheasanna údaraithe áirithe 
don duine agus don tréidliachta. 
Orthu sin, bhí ocht gcinn a bhain le 
táirgí a rinneadh a iompórtáil nó a 
dháileadh go comhthreomhar. 

Leigheasanna 
Mídhleathacha

Bhí naoi sampla, maidir le seacht 
dtáirge, a cuireadh faoi anailís 
ar tugadh chun suntais gurbh 
leigheasanna mídhleathacha a bhí i 
gceist leo.

Rinneadh na bearta cuí i ndáil le gach cás faoi leith. 

Buíochas

Ba mhaith leis an HPRA buíochas a ghabháil leis an 
bhfoireann i Saotharlann an Anailísí Poiblí, Gaillimh 
agus leis an bhfoireann i Saotharlann an Stáit, Crois 
an tSiúnaigh, Cill Droichid, Contae Chill Dara, as ucht 
fónamh chomh tairbheach sin a dhéanamh maidir le 
clár samplála agus anailíse an HPRA i rith na bliana 
2014.

Fabhtanna Cáilíochta agus 
Aisghairm

Déantar fiosrúchán ar bhonn baol do shláinte an 
phobail agus do shláinte ainmhithe, faoin gclár 
fabhtanna cáilíochta agus aisghairme, maidir 
le tuairiscí faoi fhabhtanna cáilíochta measta i 
leigheasanna don duine agus i leigheasanna 
tréidliachta araon agus sna substaintí oibríochta a 
ghabhann leo. Déanann an HPRA freisin comhordú 
maidir le haon bhearta aisghairme dá réir ar mhargadh 
na hÉireann.Tagann tuairiscí ó mhargadh na hÉireann 
agus trí chóras domhanda rabhaidh tapaatá á oibriú 
ag lucht rialúcháin.

Líon agus Cineálacha na bhFabhtanna 
Cáilíochta 

Bhí 816 cás i rith na bliana seo caite inar tháinig 
tuairisc ar fhabht cáilíochta nó inar thug an HPRA 
fabht chun suntais, ardú 5% i gcomórtas le líon na 
bliana 2013. Leigheasanna d’úsáid leis an duine a 
bhí i gceist le 777 tuairisc faoi fhabht cáilíochta agus 
leigheasanna tréidliachta le 39 tuairisc.

Is léir ón tábla seo a leanas gur tharla líon na 
gcásanna ina ndearna an HPRA fiosrú faoi fhabht 
cáilíochta a theacht ar an gcothrom le cúig bhliana 
anuas. Taispeántar thíos na haicmí inar rangaíodh na 
fabhtanna:

Bliain 2010 2011 2012 2013 2014
Mionfhabhtanna Cáilíochta 241 314 236 230 248

Mórfhabhtanna Cáilíochta 332 364 303 300 199

Fabhtanna Cáilíochta Cinniúnacha 173 231 189 235 365

Líon na dTuairiscí faoi Fhabht Cáilíochta nach 
raibh Cúis Mhaith leo 

5 8 13 9 4

Líon Iomlán na bhFabhtanna Cáilíochta 751 917 741 774 816
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Leigheasanna góchumtha an cineál tuairisce ba 
mhinice, 24% den iomlán, a tháinig i rith na bliana 
2014. Cé gur ionann sin agus ardú mór sa réimse 
áirithe sin, sé cinn acu ar measadh tábhacht a bheith 
leo i gcás na hÉireann agus bhain an chuid is mó acu 
leis na táirgí a bhí i gceist a bheith á gcur ar fáil san 
Eoraip ag lucht mórdíolacháin gan údarás chuige. 

Ar na haicmí eile lochtanna ba mhinice, bhí:

• Cúrsaí éilliúcháin - 16%.

• Cúrsaí cobhsaíochta - 11%.

• Neamhchomhlíonadh maidir leis an údarás 
margaíochta - 8%.

B’ionann fabhtanna cáilíochta criticiúla, sin iad na 
fabhtanna a sainmhíníodh mar bhagrach don bheatha 
nó ina mbaol tromchúiseach don tsláinte, agus 235 de 
na tuairiscí go léir a fuarthas

Fabhtanna cáilíochta cinniúnacha, na fabhtanna sin a 
sonraítear go bhféadfadh siad beatha duine/ainmhí a 
chur i mbaol nó a bheith ina mbaol tromchúiseach don 
tsláinte, a bhí in 365 tuairisc. B’ardú sin i gcomórtas 
le 235 tuairisc den sórt sin a tháinig i rith na bliana 
2013. Measadh go raibh 45 tuairisc de chuid na 
bliana 2014 a chuirfeadh isteach ar chúrsaí in Éirinn. 
Orthu sin, bhain 10 gcinn le héilliú táirge, 10 gcinn le 
heaspa steirilíochta agus sé cinn le hábhar bréagach 
leighis. Níor tharla in aon chás acu, ina dhiaidh sin 
féin, gur tugadh faoi deara táirge bréagach a bheith 
ar an margadh in Éirinn. Bhain an 19 tuairisc eile faoi 
fhabhtanna cinniúnacha le réimse ceisteanna, ullmhú 
agus riar táirge, athrú ó thaobh tairbhe / baol agus 
gnéithe den phacáistíocht san áireamh. 

Foinsí na dTuairiscí ar Fhabhtanna Cáilíochta 

Mar a tharla blianta eile roimhe seo, ba iad na 
húdaráis inniúla eile agus na cuideachtaí cógaisíochta 
ba chúis le mórchuid na dtuairiscí a tháinig faoi 
fhabhtanna cáilíochta. 

Foinsí na dTuairiscí
Leig-

heasanna 
don Duine

Leig-
heasanna 

Tréidliachta
Údaráis Inniúla Eile 
(Lucht Rialála)

366 12

Cuideachtaí (Lucht 
déantúsaíochta, lucht 
dáileacháin agus/nó 
dreamanna le húdarás 
margaíochta)

329 23

Cógaiseoirí Pobail 33

Lucht foirne an HPRA 23 4

Cógaiseoirí Ospidéil 18

Othair agus/nó daoine 
den phobal 

5

Daoine eile den Lucht 
Gairme Cúram Sláinte 

3

Aisghairm Táirgí Leighis don Duine agus 
don Tréidliacht 

Chun sláinte agus sábháilteacht na n-othar a chosaint, 
meastar gur gá i gcásanna áirithe táirgí a tharraingt 
siar nó a aisghairm de mhargadh na hÉireann. I rith 
na bliana faoi chaibidil tharla aisghairm 102 leigheas. 
Bhain 96 cás acu sin le leigheasanna don duine agus 
sé cinn le leigheasanna tréidliachta.

Maidir le leibhéal na haisghairme, bhí 16% acu ar 
leibhéal an othair/úsáideora, 37% ar leibhéal na 
cógaslainne/an mhiondíoltóra agus 47% ar leibhéal an 
mhórdhíoltóra. 

Leigheasanna díolmhaithe a bhí i gceist le 11% de na 
cásanna aisghairme maidir le leigheasanna don duine 
agus táirgí cumaisc lena n-úsáid maidir leis an duine a 
bhí i gceist le 14%. Maidir leis na cásanna aisghairme 
uile de mhargadh na hÉireann, bhain 24% acu le táirgí 
a monaraíodh in ionad déantúsaíochta in Éirinn.

Ba iad na cúiseanna ba mhinice le leigheasanna don 
duine a aisghairm:

• Cúrsaí éilliúcháin (25)

• Cúrsaí cobhsaíochta (15)

• Neamhchomhlíonadh maidir le GMP (8)

• Neamhchomhlíonadh maidir leis an údarás 
margaíochta (8)

102
AISGHAIRM 
LEIGHEASANNA
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• Easpa dearbhaithe maidir le steirilíocht (7)

• Neamhchomhlíonadh maidir leis an tsonraíocht (7)

• Táirgí gan údarás ar mhargadh na hÉireann (5)

Maidir le leigheasanna tréidliachta, bhain trí chás 
athghairm le gnéithe clóbhuailte den phacáistíocht, 
cás amháin le cúrsaí cobhsaíochta agus ceann le 
neamhchomhlíonadh maidir leis an tsonraíocht. 
Thángthas chomh maith ar tháirge amháin ar 
mhargadh na hÉireann gan údarás chuige sin. 

Monatóireacht maidir le   
Miondíolachán 

Fiosrúchán Ginearálta maidir le cúrsaí  
Miondíolacháin 

Déantar monatóireacht ar dhíol táirgí sláinte don 
tomhaltóir in ionaid miondíolacháin de leithéid 
siopaí grósaeireachta, siopaí bia sláinte agus, i 
gcásanna áirithe, cógaslanna trí chlár monatóireachta 
réamhghníomhach agus frithghníomhach atá bunaithe 
ar chúrsaí baoil. Rinneadh fiosrúchán maidir le 46 cás, 
roinnt acu a raibh níos mó ná táirge amháin i gceist 
leo. Bhí 29 a bhain le leigheasanna a bheith ar díol 
nach raibh uimhir cláraithe dhlisteanach nó uimhir 
údaráis maidir le margadh na hÉireann ag gabháil 
leo. Bhain fuílleach na gcásanna le leigheasanna a 
bhí ar díol a bhí rangaithe go contráilte mar tháirgí 
neamhleighis acu siúd a chuir ar an margadh iad. 
Bhí 224 táirge a baineadh den mhargadh nach raibh 
clárú ná údarás dlisteanach leo maidir le margadh na 
hÉireann.

Clár na Leigheasanna Díolmhaithe

Go ginearálta, caitheann leigheasanna a chuirtear ar 
an margadh in Éirinn a bheith údaraithe ag an HPRA 
nó, i gcás táirgí le húdarás lárnach, ag an gCoimisiún 
Eorpach. Déantar foráil le rialacháin na hEorpa ina 
dhiaidh sin féin do dhíolúine ón riail sin. Sa chás cin, 
ceadaítear do dhochtúirí agus d’fhiaclóirí cláraithe 
leigheasanna neamhúdaraithe a ordú d’othar faoi 
leith atá faoina cúram go díreach d’fhonn freastal 
do riachtanais speisialta an othair sin. ‘Táirgí leighis 
díolmhaithe’ a thugtar de shainmhíniú ar tháirgí den 
sórt sin faoi dhlí na hÉireann.

De réir na Rialacháin maidir le táirgí leighis, 
ceanglaítear ar mhórdhíoltóirí agus ar mhonaróirí 
leigheasanna eolas áirithe a chur in iúl don HPRA i 
ndáil le haon táirge díolmhaithe seo a sholáthraíonn 

siad. Déantar sin trí fhógra leictreonaice a chur isteach 
le cur le bunachar sonraí de chuid an HPRA. Fóireann 
an t-eolas sin, nuair a bhíonn gá leis, don aisghairm 
éifeachtach aon leigheas díolmhaithe atá lochtach den 
mhargadh in Éirinn.

I rith na bliana 2014, cuireadh fógra faoi 3,235,232 
pacáiste de leigheasanna díolmhaithe faoi bhráid 
an HPRA i gcomórtas le 2,555,351 pacáiste i rith na 
bliana roimhe sin. Tugadh freagra chomh maith ar 
thuairim is 200 fiosrú a rinneadh maidir le clár na 
dtáirgí leighis díolmhaithe. 

Leantar den obair le geallsealbhóirí éagsúla i réimsí 
faoi leith chun teacht ar sheifteanna atá dírithe ar 
shrian a chur leis an úsáid as leigheasanna díolmhaithe 
in Éirinn. 

Cigireacht maidir le Comhlíonadh 
Rialachán 

Déantar na bearta cigireachta seo, bunaithe ar 
chúrsaí baoil, in áitribh an dreama a bhfuil údarás 
margaíochta acu. Féachtar le leibhéal chomhlíonadh 
na gcoinníollacha faoin dlí maidir le margaíocht 
agus fógraíocht leigheasanna a dheimhniú tríd an 
gcigireacht. Rinneadh cúig bheart cigireachta agus 
tugadh roinnt cásanna neamhchomhlíontais chun 
suntais. Rinneadh beartaíocht ina leith sin agus 
monatóireacht ar chur i bhfeidhm na mbeart chun an 
scéal a chur ina gceart sna comhlachtaí a bhí i gceist. 
Tá an obair chigireachta seo ceangailte leis an gclár 
oibre i ndáil le comhlíonadh na gcoinníollacha maidir 
le cúrsaí fógraíochta.

An Clár Comhlíonta maidir le Fógraíocht ar 
Leigheasanna don Duine

Déantar monatóireacht agus athbhreithniú ar bhearta 
fógraíochta agus bolscaireachta lucht an tionscail i 
ndáil le comhlíonadh na Rialachán um Tháirgí Leighis 
(Rialú Fógraíochta), 2007.

Rinneadh athbhreithniú ar 397 fógra i ndáil leis 
an gcomhlíonadh. Cé go raibh na coinníollacha 
á gcomhlíonadh i ndáil lena bhformhór, tugadh 
neamhchomhlíonadh chun suntais maidir le 106 
fógra. I gcás amháin, rinneadh meabhrán mioneolais 
a aisghairm ó na hionadaithe díolacháin ó tharla 
go raibh táscaire ann nach raibh leagtha amach go 
sonrach san SmPC.
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Iomlán Líon na bhFógraí a 
Scrúdaíodh Cásanna ina raibh sárú i gceist 

Monatóireacht Réamh-
ghníomhach: Tionscadail 
Réamhphleanáilte

13 237*
49 fógra faoi leith a raibh sárú i gceist 
leo.

Monatóireacht Réamh-
ghníomhach: Tionscadail 
arna roghnú go randamach 
san áireamh

47 127*
49 fógra faoi leith a raibh sárú i gceist 
leo.

Bearta Cigireachta MAH 5 Iléagsúil

Tugadh locht cinniúnach amháin agus 
seacht gcinn de mhórfhabhtanna 
chun suntais ar fud réimsí éagsúla. Bhí 
mórfhabht amháin a bhain go díreach le 
cúrsaí fógraíochta.

Gearáin a fuarthas 10 16*

Seasadh le ceithre cinn de ghearáin 
a bhí bailí. Bhí sárú i gceist le sé cinn 
d'fhógraí. Tugadh gearán amháin ar 
aghaidh go dtí an bhliain 2015.

Fiosrúcháin a Rinneadh 43 17*
Bhí sárú i gceist i gcás dhá fhógra.

 
*Nóta:  Is meastachán atá i gceist le roinnt de na figiúi-
rí seo. D’fhéadfadh fógraí ar láithreán gréasáin a bheith 
i gceist leo agus áirítear gach leathanach ar láithreán 
gréasáin mar aon fhógra amháin faoi leith ó tharla gur 
féidir fógraí iléagsúla a bheith ar leathanaigh iléagsúla. 

I ngach cás ar tugadh faoi deara trí ghnéithe éagsúla 
den chlár go raibh coinníollacha á sárú, rinne an HPRA 
maoirseacht ar na bearta a chuir an dream dár tugadh 
an t-údarás margaíochta i bhfeidhm ba ghá chun an 
scéal a chur ina cheart agus/ nó tosca thairis sin a 
chosc. 

Tugadh cur chuige nua chun cinn freisin maidir leis 
an bhfaireachas maidir le fógraíocht sna meáin 
dhigiteacha. Tá athbhreithniú go tráthrialta ar ábhar 
sna meáin shóisialta i gceist leis sin. Níor tugadh aon 
sárú ar na rialacháin maidir le fógraíocht chun suntais 
ina leith sin. Leanfar den obair seo.

Tá cúig ghné ag baint leis an gclár a leagtar amach sa tábla thíos:
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Faireachas 

Féachtar le hábhar baoil don othar, don lucht úsáide 
agus do dhaoine eile a mhaolú, tríd an gcóras 
faireachais maidir le feistí leighis a cuireadh ar bun faoi 
threoracha ó institiúidí Eorpacha maidir le feistí leighis. 
Áirítear ar an mbeartaíocht faireachais a dhéantar:

• Tuairiscí faireachais a chuireann an lucht 
déantúsaíochta agus an lucht úsáide faoi bhráid 
na n-údarás inniúil cuí (an HPRA in Éirinn); 

• Teagmhais a dtugtar tuairisc orthu a mheas ag na 
húdaráis inniúla; 

• Eolas a scaipeadh nuair is gá sin a dhéanamh, 
a bhféadfadh go stopfaí teagmhas ó tharlú 
in athuair mar gheall air, nó a bhféadfadh go 
maolófaí an toradh ar theagmhais dá sórt; 

• Feisteas a leasú, a athrú nó a bhaint den 
mhargadh i gcásanna inar gá sin a dhéanamh. 

Ní raibh aon bhéim faoi leith i rith na bliana 2014 ar an 
athbhreithniú agus ar fhorbairt bhreise maidir leis na 
bearta cumarsáide faoi shábháilteacht fheistí leighis. 

Achoimre ar Thuairiscí 2014 

Tháinig 2,113 tuairisc faireachais maidir le feistí leighis 
agus rinneadh iad a mheas. Ba laghdú beag sin ar 
líon na bliana 2013. Ón lucht déantúsaíochta a tháinig 
52% de na tuairiscí faireachais a tháinig i rith na bliana 
2014 agus ó údaráis inniúla a tháinig 39%. Ba mar 
gheall ar theagmhas a tharla ar mhargadh na hÉireann 
33% de na tuairiscí a tháinig.

Maidir leis na bearta rialúcháin a rinneadh i ndáil leis 
na tuairiscí a tháinig, bhí beart a dhéanamh san Eoraip 
de thoradh ar 63% acu. In Éirinn féin, d’fhoilsigh an 
HPRA 548 fógra sábháilteachta de chuid an lucht 
déantúsaíochta ar líne a bhain go díreach leis an 
margadh sa tír seo. Bhí ardú beag i gceist ansin i 
gcomórtas leis an mbliain 2013. Is fógraí iad sin a 
bhfuil de rún leo an lucht úsáide a chur ar an eolas 
faoi cheisteanna sábháilteachta a bhaineann leis na 
feistí leighis. 

Leagadh béim ar eolas sábháilteachta don phobal 
freisin trí fhógraí sábháilteachta de chuid an HPRA. 
Seoladh 47 fógra den chineál sin chuig na grúpaí 
sainleasa cuí chomh maith lena bhfoilsiú ar láithreán 
gréasáin an HPRA. D’eisigh an HPRA 104 tuairisc de 
chuid an údaráis náisiúnta inniúil i rith na bliana.
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Tuairiscí na bliana 2014 de réir Chineálacha 
na dTáirgí

Feistí aon úsáide, go háirithe maidir le hinsileadh, 
fuilaistriú agus scagdhealú, nó ionchlannáin 
ortaipéideacha a bhí i gceist le cuid mhór de na 
tuairiscí faireachais a cuireadh faoi bhráid. Leanadh de 
thuairiscí a fháil a bhain le ceisteanna faoin mbogearra 
a ghabhann le feiste leighis.

 

I gcás feistí don diagnóis in vitro (IVD), ba leis an 
mbithcheimic chliniciúil a bhain an líon is mó tuairiscí 
faireachais. Bhí tionchar mór arís eile ag bearta 
ceartaitheacha sábháilteachta ar an láthair, i ndáil le 
himoibrithe bithcheimice cliniciúla agus anailíseoirí ar 
líon na gcásanna faireachais maidir le feistí IVD.
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Faireachas maidir leis an 
Margadh
Tá an bheartaíocht faireachais maidir le feistí leighis 
dírithe ar shláinte agus sábháilteacht na ndaoine a 
úsáideann feistí leighis den sórt sin a chosaint trína 
chinntiú go bhfuil gach feiste atá ar an margadh 
in Éirinn ag teacht leis na Treoracha Eorpacha a 
bhaineann le hábhar. 

Cásanna Faireachais

Chuir an HPRA tús le 319 cás faireachais maidir leis an 
margadh i rith na bliana 2014. Bhain líon suntasach de 
na cásanna le fógraí faoi dheimhniú a tharraingt siar.

Deimhniú a tharraingt siar

Cuireadh fógra chuig an HPRA faoi 583 deimhniú 
a tharraingt siar. Rinneadh fiosrúchán maidir leis an 
gcuid sin a raibh tábhacht leo ó thaobh mhargadh na 
hÉireann agus an chuid a tháinig de thoradh mhaolú 
ar an deimhniú maidir le comhlachtaí fógraí.

Athbhreithniú ar chomhaid theicniúla

Leag an HPRA béim níos géire i rith na bliana 
2014 ar cháipéisíocht theicniúil i gcomhthéacs 
bhearta faireachais maidir leis an margadh agus 
bhearta maoirseachta chomhlacht fógra araon. 
Tugadh 28 beart athbhreithnithe ar chomhaid 
theicniúla chun críche. Bhí na bearta athbhreithnithe 
réamhghníomhacha dírithe ar lucht déantúsaíochta 
IVD chomh maith le hiniúchadh, athbhreithniú teicniúil 
ar chomhaid cliant arna ndeimhniú ag an NSAI agus 
ar chomhaid theicniúla eile a iarradh mar chuid den 
fhaireachas frithghníomhach ar chúrsaí an mhargaidh. 

Comhlachtaí Fógraí na 
hÉireann a Ainmniú agus an 
Mhonatóireacht ina leith 
I rith na bliana 2014, rinne an HPRA dhá bheart 
measúnaithe faireachais i ndáil leis an Údarás um 
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI). Rinneadh 
ceann de na bearta measúnaithe faireachais sin in 
oifig an Údaráis sna Stáit Aontaithe agus an dara 
ceann sa cheannoifig i mBaile Átha Cliath. Anuas 
air sin, rinne an HPRA dhá bheart iniúchóireachta 
breathnaithe ar fhoireann NSAI i mbun iniúchta ar 
ionaid déantúsaíochta feistí leighis.

Tháinig 122 fógra deimhniúcháin chuig an HPRA ón 
NSAI, fógraí faoi dheimhniúchán a eisiúint, a leasú 
agus a tharraingt siar san áireamh. Rinneadh iad sin a 
chur suas ar bhunachar sonraí EUDAMED na hEorpa 
ina dhiaidh sin de réir mar a éilítear.

319
CÁS FAIREACHAIS MAIDIR 
LEIS AN MARGADH
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Faireachas Réamhghníomhach 
ar Chúrsaí an Mhargaidh
Tá clár samplála náisiúnta ina chuid den fhaireachas 
a dhéantar maidir le táirgí cosmaide tar éis iad a chur 
ar an margadh. Bíonn comhoibriú dlúth i gceist leis 
sin idir an HPRA agus an HSE. Sa chomhthéacs sin, 
bhí páirt ag Seirbhís Sláinte Comhshaoil an HSE agus 
Saotharlanna na nAnailísigh Poiblí i gCorcaigh, Baile 
Átha Cliath agus Gaillimh in ullmhú an sceidil don 
fhaireachas ar chúrsaí an mhargaidh agus sa tsampláil 
agus san anailís réamhghníomhach ina dhiaidh sin i 
ndáil le táirgí cosmaidí ar mhargadh na hÉireann.

Ní tharlaíonn aon cheadú roimh a gcur ar an 
margadh maidir le táirgí cosmaidí ar mhargadh na 
hEorpa agus, dá bhrí sin, is trí fhaireachas tar éis iad 
a chur ar an margadh, athbhreithniú san áireamh 
ar an gcomhad eolais maidir leis an táirge (PIF), a 
dhéantar an mhonatóireacht maidir le sábháilteacht 
na dtáirgí sin. Is coinníoll éigeantach go mbeadh PIF 
ar fáil sula gcuirtear táirge cosmaidí ar an margadh 
agus tá stádas dlí leis sin de bhíthin Airteagal 11 sa 
Rialachán um Tháirgí Cosmaidí (1223/2009). Rinneadh 
athbhreithniú teicniúil ar shé cinn de chomhaid 
eolais i ndáil leis sin. Rinneadh athbhreithniú freisin 
ar lipéid mar chuid den fheachtas faireachais 
réamhghníomhach.

Faireachas Frithghníomhach ar 
Chúrsaí an Mhargaidh
Tugtar san áireamh le faireachas frithghníomhach 
fiosrúchán a dhéantar i ndáil le gearáin faoi chúrsaí 
caighdeáin (cásanna comhlíonta) agus tuairiscí 
faoi thoradh, nárbh é ba mhian, ar chosmaidí a 
úsáid (cásanna faireachais). Tionscnaíodh 116 cás 
comhlíonta agus ba iad sin ab ábhar don chuid is mó 
de na fiosrúcháin a rinneadh. Rinneadh fiosrú freisin 
maidir le 21 cás faireachais agus bhí táirge amháin a 
baineadh de mhargadh na hÉireann.

Obair eile a bhain le faireachas frithghníomhach 
maidir le táirgí cosmaidí ab ea fiosrúchán a dhéanamh 
mar gheall ar Rabhadh RAPEX a theacht isteach 
(rabhadh sábháilteachta de chuid an AE maidir le 
táirgí cosmaidí agus táirgí eile don tomhaltóir). Is í an 
Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí (NCA) (atá 
faoin tráth seo ina cuid den Choimisiún um Iomaíocht 
agus Cosaint Tomhaltóirí) an pointe náisiúnta caidrimh 
in Éirinn maidir le Rapex. Rinne an HPRA, i gcomhar 
leis an HSE, fiosrúchán maidir le 101 rabhadh bunaithe 
ar chúrsaí baoil agus, nuair ba chuí sin, rinneadh beart 
dá réir i ndáil leis an margadh. Thángthas ar aon táirge 
amháin ar mhargadh na hÉireann. Rinneadh, i ndáil 
leis sin, tuairisc beartaíochta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin Eorpaigh inar leagadh amach na bearta a 
rinneadh i ndáil leis an margadh.

Cosmaidí
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Cigireacht agus Iniúchadh 

Torthaí agus Staitisticí maidir le Déanamh na hOibre 2010 2011 2012 2013 2014
Líon na mbeart cigireachta agus iniúchta náisiúnta a rinneadh 293 271 289 279 229

Líon na mbeart cigireachta agus iniúchta seachtrach a rinneadh 30 29 26 34 31

% de na bearta cigireachta agus iniúchta a tugadh chun críche in 
am (≤ 90 lá)

62 66 61 63 59

An meántréimhse (laethanta) chun bearta a thabhairt chun críche 194 79 76 103 115

Mar chuid den ról rialála, bíonn béim ag an HPRA ar 
chomhlíonadh na gcaighdeán agus na reachtaíochta 
cuí ag lucht tionscail a chinntiú. Áirítear mar chuid den 
chlár oibre maidir le cigireacht agus iniúchadh:

• Bearta cigireachta rialta ar mhonaróirí (leigheasanna 
don duine agus leigheasanna tréidliachta) agus ar 
mhórdhíoltóirí (leigheasanna don duine) d’fhonn 
comhlíonadh threoracha an AE maidir le Dea-
Chleachtas Monaróireachta (GMP) agus Dea-
chleachtas Dáiliúcháin (GDP) faoi seach a sheiceáil 

• Suíomhanna do thrialacha cliniciúla a scrúdú 
i ndáil le comhlíonadh threoirlínte de chuid 
an AE agus na Comhdhála Idirnáisiúnta ar 
Chomhchuibhiú (ICH) maidir leis an Dea-
chleachtas Cliniciúil (GCP). 

• Cigireacht i ndáil le comhlíonadh an Dea-
chleachtais Faireachais Cógas ag dreamanna a 
bhfuil údarás margaíochta acu. 

• Iniúchadh rialta ar an NSAI, an comhlacht fógraí 
maidir le feistí leighis atá ainmnithe ag an HPRA. 

• Iniúchadh réamhghníomhach ar mhonaróirí fheistí 
d’Aicme I agus bearta iniúchta ‘ar chúis áirithe’ de réir 
mar is gá, mar shampla mar chuid den bheartaíocht 
fhrithghníomhach i ndáil le locht nó fabht. 

• Scrúdú ar ionaid oibre maidir le fuil, fíochán 
agus cealla, agus orgáin i ndáil le comhlíonadh 
threoirlínte infheidhme de chuid an AE maidir le 
cúrsaí caighdeáin agus sábháilteachta i ndáil le 
fuil, táirgí fola, fíochán agus cealla agus orgáin 
de chuid an duine a mbeadh i gceist iad a 
thrasphlandáil. 

• Scrúdú, i gcomhar le hAonad Náisiúnta 
Drugaí an Gharda Síochána go minic, ar 
lucht déantúsaíochta agus mórdhíolacháin 
leigheasanna ina bhfuil drugaí rialaithe (CD) agus 
réamhtheachtaí (ceimiceáin is féidir a úsáid maidir 
le drugaí mídhleathacha a ullmhú). 

• Scrúdú ar lucht déantúsaíochta agus dáiliúcháin 
cosmaidí ar bhonn baoil. 

Forléargas ar Chlár Oibre  
Cigireachta na bliana 2014

260 beart cigireachta agus iniúchta a rinneadh i 
gcomórtas le 313 sa bhliain 2013 agus 315 sa bhliain 
2012. The average number of days required to close-
out inspections and audits conducted was 115 lá an 
meánlíon a bhí de dhíth chunbeart cigireachta nó 
iniúchta a thabhairt chun críche.

I rith na bliana seo caite:

• Rinneadh 106 scrúdú cigireachta GMP ar 
láithreacha monaróireachta. Áiríodh orthu seo 
22 scrúdú i dtíortha taobh amuigh den LEE, sé 
cinn acu sin ar iarratas a fháil ón EMA maidir le 
táirgí a raibh údarás lárnach ina leith. I gcás na 
scrúduithe GMP a rinneadh, bhí 13 a bhain le 
lucht déantúsaíochta substaintí oibríochta.

• Rinneadh 76 scrúdú cigireachta maidir le 
mórdhíoltóirí GDP. Rinneadh 17 beart cigireachta 
ar láithreacha ina láimhseáiltear drugaí rialaithe 
nó substaintí sceidealaithe (réamhtheachtaithe) 
chomh maith le scrúdú cigireachta amháin ar 
dháileoir cláraithe substaintí oibríochta. 

• Rinneadh 12 scrúdú cigireachta ar láithreacha 
imscrúdaitheoirí in Éirinn. 

• Rinneadh cúig cinn de bhearta cigireachta 
faireachais cógas. Tugtar san áireamh leis sin 
dhá scrúdú cigireachta ar áitribh lucht údaráis 
margaíochta atá lonnaithe in Éirinn agus trí scrúdú 
a bhain le leigheasanna a bhfuil údarás lárnach 
tugtha ina leith a rinneadh ar sin a iarraidh ag an 
EMA.

• Rinneadh 20 beart iniúchta maidir le feistí leighis, 
mar seo a leanas:

-  Dhá bheart iniúchta breathnaithe ar iniúchóirí 
de chuid an NSAI agus iad i mbun iniúchta ar 
áitribh lucht déantúsaíochta feistí leighis;
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- Rinne an HPRA aon bheart amháin iniúchadh 
measúnaithe i gcomhar leis an údarás inniúil i dtír 
de chuid an LEE i ndáil le lucht déantúsaíochta 
feistí leighis sa tír sin

 - Dhá bheart iniúchta maidir le hionadaithe 
údaraithe lucht deantúsaíochta feistí leighis, 

 - 15 beart iniúchta ag saoráidí lucht dean 
túsaíochta feistí leighis. Orthu sin, bhí 
dhá bheart a rinneadh maidir le lucht 
déantúsaíochta feistí leighis saincheaptha, 12 
maidir le lucht deantúsaíochta fearas diagnóise 
invitro agus beart iniúchta amháin maidir le 
lucht déantúsaíochta feistí ginearálta leighis.

• Rinneadh naoi scrúdú cigireachta maidir le hionaid 
ina n-oibrítear le fuil. Áirítear orthu sin seacht 
mbeart cigireachta ar ionaid atá faoi cheannas 
an IBTS agus scrúdú amháin maidir leis an NHO. 
Rinneadh 11 scrúdú cigireachta i ndáil le hionaid 
ina ndéantar obair maidir le fíochán.

• Rinneadh trí scrúdú cigireachta mar chuid den 
mheasúnú ar iarratais maidir le húdarás d’ionaid 
ina n-oibrítear ar thrasphlandáil orgáin.

 

Forfheidhmiú
Illegal activity involving the manufacture, supply and 
sale of medicines or medical devices can have adverse 
consequences for public health. It is the role of the 
HPRA to investigate potential breaches of human 
medicines, medical device and the majority of other 
legislation within its remit. Where necessary, we will 
take the appropriate corrective action, including the 
possibility of legal proceedings. 
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Cásanna Forfheidhmithe agus 
na Leigheasanna a Gabhadh
Tionscnaíodh 3,703 cás forfheidhmithe i gcomórtas 
le 3,932sa bhliain 2013. 730,056 aonad dáileoige a 
gabhadh, i gcomórtas le 919,965 an bhliain roimh ré.

Táirgí támhacháin a bhí arís eile i níos mó ná leath 
(56%) den ábhar a gabhadh (51% sa bhliain 2013). 
Táirgí maidir le mífheidhmiú ardúcháin agus cailleadh 
meáchain a bhí i gceist le 13% (11% sa bhliain 2013) 
agus 7% (19% sa bhliain 2013) dár gabhadh, faoi 
seach.

Tugtar achoimre ar shonraí forfheidhmithe an HPRA sa 
tábla atá ag gabháil leis seo.

 
Comhoibriú idir Gníom-
haireachtaí agus Pangea VII

Leanann an HPRA den chaidreamh agus den 
chomhoibriú dlúth le gníomhaireachtaí forfheidhmithe 
eile in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, ag cur in aghaidh 
thráchtáil neamhúdaraithe leigheasanna agus fheistí 
leighis, á thabhairt chun suntais agus á chosc.

In Éirinn, leanadh den chomhoibriú idir an HPRA, 
Seirbhís Custaim na gCoimisinéirí Ioncaim agus bhí 
Feachtas Pangea VII ina chuid den obair i gcomhar. 
Le linn an fheachtais sin i mí Bealtaine, tháinig de 
thoradh ar an gcur chuige idirghníomhaireachta 
gur gabhadh 101,182 táibléad agus capsúl, dar 
luach measta €297,557. Feachtas domhanda a 
bhí in Pangea VII lenar bhain 200 gníomhaireacht, 
údaráis rialúcháin maidir le táirgí leighis, póilíní agus 
lucht custaim ar fud 110 tír. Bhí an feachtas, a raibh 
INTERPOL i mbun comhordaithe air, dírithe ar na 
craobhchórais coiriúlachta ba bhun le leigheasanna 
góchumtha mídhleathacha a dhíol trí láithreán 
gréasáin aindleathacha. 

 I mí na Samhna, d’eagraigh an HPRA agus an Garda 
Síochána comhdháil idirnáisiúnta INTERPOL faoin 
teideal Ten Years of Combating Pharmaceutical Crime: 
Review and Prospects.

Ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche 

Is é atá de pholasaí ag an HPRA ionchúiseamh a 
dhéanamh nuair a mheastar gur gá sin chun sláinte 
an phobail a chosaint agus nach meastar cur chuige 
bunaithe ar chomhlíonadh a bheith oiriúnach. 
Rinneadh ionchúiseamh a thionscnamh i ndeich gcinn 
de chásanna a raibh cionta i gceist leo de chineálacha 
mar seo a leanas:

• Leigheasanna a sholáthar agus a iompórtáil gan 
údarás déantúsaíochta ina leith;

• Cógais ar oideas amháin a chur ar fáil gan oideas 
ina leith;

• Mórdhíolachán leigheasanna gan údarás 
mórdhíoltóra;

• Cógais ar oideas amháin agus cógais 
neamhúdaraithe a fhógairt.

Bhí substaintí oibríochta sna táirgí a bhí i gceist a 
luaitear maidir le cobhsaíocht mothúchán, feabhsú 
feidhmíochta, mífheidhmiú ardúcháin agus cailleadh 
meáchain.

Rinneadh naoi gcinn d’ionchúisimh in aghaidh na 
bliana a thionscnamh i rith na tréimhse trí bliana idir 
2011 agus 2013.

Ráitis Saineolais

Cuireann Stiúrthóir Gnóthaí Eolaíochta an HPRA 
comhairle eolaíochta ar fáil mar chúnamh taca le 
hobair an aonaid forfheidhmithe. Tagann san áireamh 
leis sin ráitis saineolais a ullmhú i ndáil le táirgí éagsúla 
is ábhar do bhearta forfheidhmithe. Rinneadh 14 
ráiteas saineolais den sórt sin a ullmhú, tuairisc amháin 
arna iarraidh ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
(DPP) san áireamh.

Bliain 2010 2011 2012 2013 2014
Gabháil Táirgí (aonaid dáileoige) 822,484 762,641 758,276 919,965 730,056

Cásanna a Osclaíodh 3,936 4,549 3,911 3,932 3,703

Ionchúiseamh 5 9 11 9 10

Táirgí a Scrios 1,400kg 4,519kg 1,065kg 4,194kg 3,440kg

Rabhadh Foirmeálta Deonach (VFC) 19 12 6 27 13
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FORBAIRTÍ 
REACHTAÍOCHTA    
AGUS RIALÁLA

Mar an t-údarás náisiúnta rialála le haghaidh táirgí 

sláinte, leanann sainchúram agus ról ár n-eagraíochta 

de bheith ag athrú agus ag leathnú i gcomhréir le 

hathruithe reachtaíochta náisiúnta agus Eorpacha agus 

mar fhreagairt ar bhreis inniúlachtaí. 

Tugtar sracléiriú san chuid seo de thuarascáil bhliantúil 

2014 ar na forbairtí reachtaíochta agus rialála is suntasaí 

le linn na bliana seo caite de réir an chineáil táirge, conas 

mar a d’imir na hathruithe sin ar obair an Údaráis Rialála 

Táirgí Sláinte (ÚRTS) agus, más iomchuí, an tionchar 

gaolmhar ar pháirtithe leasmhara.
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Rialachán Nua maidir le 
Trialacha Cliniciúla 
Rinneadh reachtaíocht nua maidir le trialacha 
cliniciúla (Rialachán (AE) Uimh. 536/2014) a ghlacadh 
agus a fhoilsiú i mí Bhealtaine 2014. Beidh éifeacht 
leis san Eoraip i lár 2016. Cruthóidh an Rialachán 
nua timpeallacht a bheidh fabhrach chun trialacha 
cliniciúla a dhéanamh san Eoraip. Déantar socrú leis 
le haghaidh nós imeachta sruthlíneach chun iarratas 
a dhéanamh trí phointe iontrála aonair, an tairseach 
agus an bunachar AE, le haghaidh na dtrialacha 
cliniciúla go léir a dhéanfar san Eoraip. Beidh nós 
imeachta údarúcháin aonair ann le haghaidh na 
dtrialacha cliniciúla go léir, a fhágfaidh go mbeidh 
gach Ballstát lena mbaineann in ann measúnú níos 
gasta agus níos cuimsithí a dhéanamh ar iarratas, 
chun toradh agus údarú measúnaithe aonair amháin a 
áirithiú. Is é is aidhm leis sin an líon trialacha cliniciúla 
a dhéantar san Eoraip a mhéadú agus socrú a 
dhéanamh le haghaidh trédhearcacht fheabhsaithe. 

Chuir ÚRTS go suntasach leis na tograí 
comhchomhairliúcháin maidir leis an Rialachán nua 
a fhorbairt. Ó foilsíodh é, tá ÚRTS ag obair chun dul 
chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt córas agus nósanna 
imeachta faoi chomhair na gceanglas nua.

Cógais Inmhalartaithe
Tar éis thosach feidhm an Achta Sláinte (Earraí 
Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) i Meitheamh 
2013, cuireadh de chúram ar ÚRTS liosta de 
chógais inmhalartaithe a fhoilsiú d’fhonn a urasú 
do chógaiseoirí cógais chineálacha a mhalartú agus 
chun go bhféadfadh FSS córas praghsála tagartha a 
thabhairt isteach. D’iarr an tAire Sláinte go ndéanfaí 
an cur chuige i leith fhorbairt an liosta a bhunú 
ar shubstaintí tosaíochta a chur san áireamh, a 
shainaithnítear mar na substaintí sin a sholáthródh an 
coigilteas costais is mó don Stát agus d’othair araon. 
I dtosach, sainaithníodh 40 substaint tosaíochta. 
Cuireadh ocht substaint eile leo sin i dtreo dheireadh 
2014.

Rinneadh dul chun cinn breise maidir leis an liosta a 
fhorbairt le 12 mhí anuas. Faoi dheireadh 2014, bhí 
44 shubstaint san iomlán ar an liosta a fhreagraíonn 
do líon is mó ná 2,500 cógas aonair. Tá grúpaí cógas 
ar an liosta agus tá táirgí i ngach grúpa a meastar go 
bhfuil siad oiriúnach lena malartú.

Tá rannchuidiú tábhachtach i leith coigiltis costais ar 
bhonn náisiúnta déanta leis an obair a rinne ÚRTS 
agus FSS sa réimse seo. Léiríonn figiúirí ón Roinn 
Sláinte agus ó FSS gurb ionann cógais chineálacha 
agus 90% i gcás an chéad 15 shubstaint a foilsíodh 
agus meastar gur €50 milliún na coigiltis don Stát don 
bhliain 2014.

Aicmiú Dlíthiúil Cógas
Bhí athaicmiú ar mhodh díola agus soláthair cógas 
ina phríomhréimse fócais do ÚRTS le linn 2014. I mí 
Iúil, d’fhoilsíomar grúpa 12 shubstaint a meastar go 
bhfuil siad oiriúnach lena n-athaicmiú. Baineann siad 
le líon is mó ná 30 cógas a úsáidtear mar chóireáil 
le haghaidh galair éagsúla, lena n-áirítear mígréin, 
neamhoird ghastraistéigeacha agus fadhbanna 
deirmeolaíochta. Is ceadmhach cógais ina bhfuil 
na substaintí sin a athaicmiú, in imthosca áirithe, le 
gur ceadmhach iad a chur ar fáil thar an gcuntar i 
gcógaslanna agus a sholáthar gan oideas. Tugadh 
cuireadh do lucht an tionscail iarratais a dhéanamh ar 
athaicmiú le haghaidh na gcógas sin. Ar scór an chur 
chuige gníomhach sin, tá roinnt iarratas ar feitheamh 
agus meastar go gcríochnófar na hathaicmithe le linn 
2015. Tá ÚRTS ag leanúint ar aghaidh lena chuid oibre 
sa réimse sin.

Athaicmiú NRT go dtí an Stádas 
ar a dTugtar Díol Ginearálta ón 
gCógaslann Amháin 
I mí Iúil 2014, dhearbhaigh ÚRTS freisin gur údaraíodh 
táirge teiripe athchurtha nicitín (NRT) a dhíol in 
ionaid ghinearálta mhiondíola agus díolta earraí 
grósaera. Roimhe sin, ní raibh táirgí NRT ar fáil ach 

Cógais do Dhaoine
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amháin i gcógaslanna agus rinne ÚRTS an cinneadh 
an NRT Nicorette™ a athrú ón stádas ar a dtugtar 
‘ón gcógaslann amháin’ go dtí an stádas ar a dtugtar 
‘díol ginearálta’ mar thoradh ar iarratas ón sealbhóir 
ar an údarú. Tháinig fógairt ÚRTS tar éis measúnú 
mionsonraithe ar shábháilteacht agus éifeachtúlacht 
roinnt táirgí NRT atá ar fáil le tamall anuas in ionaid 
díola nach cógaslanna i dtíortha eile de chuid AE. 
Fágann NRT a bheith ar fáil ar díol ginearálta go bhfuil 
na táirgí sin níos inrochtana do dhaoine ar mian leo 
cúnamh a lorg chun caitheamh tobac a laghdú nó 
chun éirí as.

Freagairt ar Ghanntanais Cógas
Le linn 2014, lean ÚRTS de bheith ag obair go dlúth 
leis an Roinne Sláinte agus le FSS i ndáil le bainistiú 
ganntanas cógas i margadh na hÉireann. Ar cheann de 
na sásraí a úsáideann ÚRTS chun cur le leanúnachas 
soláthair don mhargadh i gcás ganntanas, tá údarú 
sealadach a dheonú le haghaidh baisc táirge ar a 
dtugtar ‘iarraidh a bhaineann go sonrach le baisc’. Le 
linn na bliana, cheadaigh ÚRTS 129 n-iarraidh den sórt 
sin chun ganntanais a chosc nó a mhaolú. 

Teicneolaíochtaí Déantúsaíochta 
Nua
Tá ÚRTS tiomanta do thacú le teicneolaíochtaí 
nua a thabhairt isteach chun éifeachtacht agus 
dearbhú cáilíochta a fheabhsú i monarú na dtáirgí 
a ndéanann sé rialáil orthu. Chuige sin, bhunaigh 
sé meitheal ildisciplíneach inmheánach chun cuidiú 
le teicneolaíochtaí anailíseacha próiseas (PAT) agus 
cáilíocht trí dhearadh i monarú táirgí íocshláinte a 
thabhairt isteach. Feidhmíonn an Stiúrthóir Cúrsaí 
Eolaíochta mar chathaoirleach ar an ngrúpa sin.

Ag Obair i dtreo Cur i nGníomh 
Iomlán Reachtaíochta 
Faireachais Cógas AE
Lean ÚRTS dá chuid oibre le páirtithe leasmhara, lena 
n-áirítear an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach 
(EMA), rialálaithe náisiúnta eile agus lucht an tionscail 
chun tacú le cur i ngníomh céimneach reachtaíochta 
faireachais cógas AE. Le dhá bhliain anuas dá oibriú, 

tugadh tosaíocht do ghníomhaíochtaí sláinte poiblí 
agus trédhearcachta chun na nithe seo a leanas a 
áirithiú:

• pleanáil níos córasaí agus gníomhaí i leith bainistiú 
priacal;

• gníomhaíochtaí bainistithe comharthaí fíor-ama; 

• comhordú AE ar theachtaireachtaí sábháilteachta;

• próisis níos éifeachtaí measúnachta agus 
cinnteoireachta; 

• trédhearcacht mhéadaithe ar a mbeidh de 
thoradh go neartófar an nasc idir measúnuithe 
faireachais cógas agus gníomhartha rialála ar nós 
athruithe lipéadaithe chun úsáid shábháilte agus 
éifeachtach cógas a bharrfheabhsú. 

Bhí ÚRTS gníomhach freisin sa tionscadal 
Gníomhaíochta Comhpháirtí maidir le Comhoibriú 
a Neartú chun Faireachas Cógas a Oibriú san 
Eoraip (SCOPE) a oibríonn chun saineolas agus 
dea-chleachtas a roinnt agus chun uirlisí agus treoir 
a sholáthar maidir le faireachas cógas a oibriú san 
Eoraip. Bíonn ÚRTS go háirithe ag gabháil do réimsí a 
bhaineann le cumarsáidí maidir le priacal leigheasanna 
agus bainistiú saolré. Bíonn bainistiú saolré dírithe ar 
phleanáil bainistithe priacal agus measúnú tairbhí agus 
priacal trí shaolré an táirge.

Le linn 2014, lean ÚRTS de rannchuidiú a dhéanamh le 
trí mheitheal tionscail (PT) EMA/Ballstáit a bhaineann 
leis na nithe seo a leanas:

• eolas rí-thábhachtach maidir le cógais a bhailiú 
(PT1);

• anailís agus tuiscint níos fearr ar shonraí agus 
eolas (PT2); 

• coistí agus cumarsáidí le páirtithe leasmhara (PT3). 

Rinne Treoraí Faireachais Cógas agus Bainistithe 
Priacal ÚRTS rannchuidiú leis an rialachas 
maoirseachta an tionscadail trí bheith ina bhall den 
Ghrúpa Comhordaithe Tionscadail agus den Ghrúpa 
Urasaithe Straitéise Bainistithe Priacal Eorpach. 
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Rannchuidiú a dhéanamh leis 
an Líonra Rialála Eorpach agus 
Domhanda
 
An Eoraip

I rith na bliana 2014, lean ÚRTS de pháirt ghníomhach 
a ghlacadh i gcórais rialála leigheasra na hEorpa. 
Rinne foireann eolaíochta agus teicniúil ÚRTS 
rannchuidiú le raon leathan coistí agus páirtithe 
oibre, agus páipéir á n-ullmhú acu de réir mar ba 
chuí, ag EMA, ag an gCoimisiún Eorpach, HMA (Cinn 
Gníomhaireachtaí Leigheasra) agus ar fhóraim eile.

I dteannta ár rannpháirtíochta rialta ar leibhéal 
na hEorpa, tá an méid seo a leanas i measc na 
mbuaicphointí ón mbliain seo caite: 

• Mar chuid de rannchuidiú gníomhach ÚRTS 
le hobair PRAC (an Coiste Comhairleach um 
Measúnú Priacal maidir le Faireachas Cógas), lean 
toscaireacht na hÉireann de ról leas-chathaoirleach 
an choiste a chomhall.

• Ghníomhaigh an Treoraí Faireachais Cógas 
agus Bainistithe Priacal mar Chathaoirleach 
Rialála ar Mheitheal Oibre Forghníomhaithe 
ICH le haghaidh threoirlíne E2C R2 maidir 
le Tuarascálacha Tréimhsiúla Measúnaithe 
Tairbhí agus Priacal a thug a chuid spriocanna 
insoláthartha chun críche go rathúil sa bhliain 
2014. Lean ÚRTS freisin dá rannchuidiú le forbairt 
Modúl Dea-Chleachtais Faireachais.

• Rinne ÚRTS rannchuidiú le roinnt tionscnamh 
AE agus Idirnáisiúnta, lena n-áirítear ceardlanna 
domhanda ar rochtain luathaithe ar chógais 
nuálaíocha d’othair i ngátar, Medicines Adaptive 
Pathways, an Adaptive Licensing Thought 
Group agus comhchruinnithe de chuid EMA 
agus EUnetHTA (an Líonra Eorpach le haghaidh 
Measúnú Teicneolaíochta Sláinte).

• Bhí ÚRTS ina rannchuiditheoir le roinnt straitéisí 
chun tacú le páirtíocht páirtithe leasmhara trí 
pháirt a ghlacadh i ngnáthchruinnithe páirtithe 
leasmhara agus ar ábhair speisialtóra ar nós 
cumarsáid tairbhí agus priacal agus ar úsáid 
meán sóisialta i bhfaireachas cógas. Mar chuid 
de na hiarrachtaí sin, rinne an Treoraí Faireachais 
Cógas agus Bainistithe Priacal rannchuidiú le 
roinnt foilseachán ar ábhair ar nós trédhearcacht, 
tuarascálacha tréimhsiúla tairbhí agus priacal agus 
obair PRAC.

• Ghlac ÚRTS páirt i roinnt tionscnamh tras-choiste, 
lena n-áirítear cur i ngníomh straitéis gheiriatrach 
EMA, faireachas cógas péidiatraiceach a chur 
chun cinn agus straitéisí rialála a fhorbairt chun 
priacal earráidí leighis a mhaolú.

• D’fhreastail toscairí de chuid ÚRTS ar thrí chruinniú 
de chuid na Pharmacopoeia Eorpach (Ph. 
Eur.) agus ghlac siad páirt i roinnt meithleacha 
agus grúpaí oibre a sholáthraíonn comhairle 
shaineolach do Ph. Eur., lena n-áirítear Grúpa 
13B (cógais luibhe) agus Grúpa 12 (foirmeacha 
cógaisíochta). Tá Stiúrthóir Cúrsaí Eolaíochta 
ÚRTS mar Chathaoirleach ar an Meitheal Oibre 
ar a dtugtar Teicneolaíocht Anailísithe Próisis 
(PAT) agus ar an Meitheal Oibre ar a dtugtar 
Modheolaíochtaí Déantúsaíochta Hoiméapatacha 
(HMM), ar tháinig siad araon le chéile ar roinnt 
ócáidí éagsúla le linn 2014.

• Toghadh toscaire ÚRTS mar Leas-Chathaoirleach 
ar Ghrúpa Oibre Oifigeach Forfheidhmiúcháin 
HMA (WGEO).

• Leanamar dár rannpháirtíocht ghníomhach i gcláir 
samplaithe agus anailísithe líonra na Saotharlann 
Rialaithe Oifigiúil (OMCL) (arna gcomhordú le 
EDQM) agus i roinnt grúpaí oibre dá chuid.

 
An Scéim Chomhair Iniúchóireachta 
Cógaisíochta (PIC/S)
Lean an Bainisteoir Iniúchóireachta d’fheidhmiú mar 
bhall de Bhiúró Feidhmeannach PIC/S agus mar 
chathaoirleach ar a Fhochoiste um Chomhlíonadh. 
Bhí roinnt cigirí ag gabháil go gníomhach do 
ghníomhaíochtaí ciorcail saineolaithe a eagrú agus i 
ngrúpaí oibre.

 
Comhghuaillíocht Idirnáisiúnta na nÚdarás 
Rialála Leigheasra

Tá ÚRTS ina bhall de Chomhghuaillíocht na nÚdarás 
Rialála Leigheasra (ICMRA) agus ar cheann de na 
Leas-Chathaoirligh faoi láthair. Is eintiteas údarás 
rialála leigheasra saorálach ar leibhéal feidhmeannach 
ICMRA ar fud an domhain a sholáthraíonn comhordú 
straitéiseach, abhcóideacht agus ceannasaíocht. 
Gníomhaíonn sé mar fhóram chun tacú le comhar 
idirnáisiúnta i measc údaráis rialála leigheasra.

Le linn 2014, lean pléití ar aghaidh ar fhorbairt 
téarmaí tagartha, rialacha nóis imeachta agus critéir 
ballraíochta todhchaí ICMRA. Leanann ICMRA freisin 
de phléití a dhéanamh le grúpaí rialála idirnáisiúnta 
atá ann cheana. 
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An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte

Lean Bainisteoir Faireachais Cógas ÚRTS 
d’ionadaíocht a dhéanamh ar son na hEagraíochta 
Domhanda Sláinte (WHO) mar bhall de Bhord Ionad 
Faireachais Uppsala (UMC) agus Ionad Comhoibrithe 
WHO le haghaidh Faireachas Drugaí le linn 2014.

D’fhreastail ÚRTS ar chruinniú bliantúil na n-ionad 
náisiúnta a ghlacann páirt i gclár idirnáisiúnta 
faireachais drugaí WHO i mí Dheireadh Fómhair 
2014 agus lean sé de mhionsonraí a sholáthar faoi 
thuarascálacha a fuarthas go náisiúnta do WHO lena 
gcur san áireamh ina bhunachar sonraí idirnáisiúnta. 

Lean líon na dtuarascálacha i dtaobh frithghníomhú 
díobhálach ó Éirinn de thitim laistigh de na 20 tíortha 
bairr a ghlacann páirt sa chlár (121 thír lánbhaill in 
2014). Mar is féidir a fheiceáil ón ngraf coimhdeach, 
bhí Éire ar an deichiú tír ba mhó tuairiscithe le linn 
2014.

An Coiste Comhairleach um 
Chógais do Dhaoine
Déanann an Coiste Comhairleach um Chógais 
do Dhaoine, a cheap an tAire Sláinte, cúnamh 
agus comhairle a thabhairt do ÚRTS i ndáil le 
haon nithe a bhaineann le sábháilteacht, cáilíocht 
nó éifeachtúlacht cógas lena n-úsáid ag daoine. 
Tháinig an coiste le chéile faoi dhó le linn 2014 
agus, i dteannta nithe a tharchuir an tÚdarás 
chuige a bhreithniú, rinne sé athbhreithniú freisin 
ar na húdaruithe le haghaidh cógais do dhaoine, 
monaróirí agus mórdhíoltóirí arna gceadú ag Coiste 
Bainistíochta ÚRTS. 

Cheap an Coiste Comhairleach um Chógais do 
Dhaoine roinnt fochoistí freisin: 

• Tháinig Fochoiste na dTrialacha Cliniciúla le chéile 
12 uair i rith na bliana. Rinne an Coiste breithniú 
ar oiriúnacht trialacha a cuireadh isteach lena 
gceadú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Trialacha Cliniciúla ar Tháirgí Íocshláinte lena 
nÚsáid ag an Duine), 2004 (I.R. Uimh. 190 de 
2004).

• Tháinig an Fochoiste um Chógais Luibhe le chéile 
uair amháin sa bhliain 2014. Rinne an Coiste 
breithniú ar roinnt ábhar, lena n-áirítear an Scéim 
Cláraithe Táirgí Íocshláinte Luibhe Traidisiúnta 
agus uasdátuithe ón gCoiste um Tháirgí 
Íocshláinte Luibhe de chuid EMA.

4000

3000

2000

1000

0

Si
ng

ea
pó

r

Po
bl

ac
ht

 n
a 

C
oi

ré
A

n 
Fh

ra
in

c

N
a 

St
ái

t 
A

on
ta

ith
e 

A
n 

Ei
lb

hé
is

A
n 

Ís
ilt

ír

A
n 

D
an

m
ha

irg

A
n 

A
st

rá
il

A
n 

Io
dá

il

Éi
re

A
n 

O
st

ai
r

A
n 

Io
ru

a

A
n 

B
he

ilg

A
n 

C
hr

ói
t

A
nd

ór
a

A
n 

tS
ua

la
in

n

A
n 

M
ha

la
ei

si
a

A
n 

Fh
io

nl
ai

nn

Ó
m

an

A
n 

G
he

ar
m

ái
n

ICSRanna Gníomhacha i mbunachar sonraí domhanda ICSR WHO in aghaidh an mhilliúin áitritheoir 2014

10ú
BHÍ ÉIRE AR AN 

TUAIRISCEOIR NÁISIÚNTA 
AB AIRDE LAISTIGH DE 
CHLÁR IDIRNÁISIÚNTA 
MONATÓIREACHTA 
DRUGAÍ WHO

59TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014



60 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014

Trialacha Cliniciúla Tréidliachta 
Allamuigh
Leathnaíodh ról ÚRTS tuilleadh nuair a tháinig ár 
n-eagraíocht chun bheith ina húdarás inniúil chun 
trialacha cliniciúla allamuigh ar chógais tréidliachta a 
údarú an 17 Iúil 2014. 

Is é a thuigeann ÚRTS atá i gceist le ‘triail chliniciúil’ 
staidéar arb é is aidhm leis sábháilteacht nó 
éifeachtúlacht (nó sábháilteacht agus éifeachtúlacht) 
táirge íocshláinte tréidliachta a scrúdú, allamuigh, 
i ngnáthfhearachas ainmhithe nó mar chuid de 
ghnáthchleachtas tréidliachta d’fhonn údarú 
margaíochta a fháil nó athrú a dhéanamh air.

Faoi reachtaíocht, ní dhéanfar tástálacha agus 
trialacha ar chógas tréidliachta d’fhonn sonraí a 
ghiniúint mar thaca le húdarú margaíochta, nó chun 
aon chríoch eile, gan ceadúnas a fháil roimh ré ó 
ÚRTS. Ní mór iarratas ar cheadúnas le haghaidh triail 
chliniciúil allamuigh a bheith curtha isteach agus 
ceadaithe ionas gur féidir tús a chur le hobair ar aon 
triail chliniciúil allamuigh. Tá oibleagáid ar ÚRTS dul 
i gcomhairle leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara sula ndeonóidh sé ceadúnas le haghaidh triail 
chliniciúil allamuigh. 

D’fhorbair agus d’fhoilsigh ÚRTS foirmeacha iarratais, 
treoracha agus mionsonraí táille iomchuí le linn an 
dara leath den bhliain agus tá siad ar fáil ar ár suíomh 
idirlín.

Cógais Tréidliachta
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Rannchuidiú a dhéanamh leis an 
Líonra Rialála Eorpach
Tá an líonra rialála Eorpach le haghaidh cógais 
tréidliachta tar éis éirí níos tábhachtaí le deicheanna 
de bhlianta anuas. Tharla sé sin toisc go ndéantar 
cinntí ar chógais aonair atá ar an margadh i roinnt 
Ballstát, chomh maith le beartais, treoirlínte agus 
tionscnaimh a dhéanann difear do na córais agus na 
caighdeáin faoina ndéantar na táirgí a mheasúnú, 
a chomhchuibhiú ar leibhéal AE. Ós rud é go 
soláthraítear an chuid is mó de chógais d’ilmhargaí 
Eorpacha, is léir go gcaithimid ionchur a bheith 
againn i gcinntí a dhéantar ag leibhéal Eorpach 
chun ár dtionchar a uasmhéadú. Déanaimid sin trí 
bheith páirteach thar an líonra AE agus áirítear air 
sin rannpháirteachas gníomhach ag EMA, áit a bhfuil 
ár mBainisteoir Measúnachta Tréidliachta mar Leas-
Chathaoirleach ar an gCoiste um Tháirgí Íocshláinte le 
haghaidh Úsáid Tréidliachta (CVMP), agus ag HMA. 

I measc na saincheisteanna rialála rí-thábhachtacha a 
pléadh le linn 2014 bhí:

• Athchóiriú ar an gcreat dlíthiúil le haghaidh cógais 
tréidliachta;

• An straitéis faireachais Eorpach ar chomhroinnt 
oibre faireachais cógas;

• Cur i ngníomh Phlean Gníomhaíochta HMA 
ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar 
frithmhiocróbach.

Rinneamar rannchuidiú freisin le pléití Eorpacha 
maidir le srianta le húsáid barium selenate i gcógais 
tréidliachta in-insteallta.

Rannchuidiú le Tionscnaimh 
Sláinte Náisiúnta
Le linn 2014, ghlac ÚRTS páirt i ngrúpa oibre de 
chuid Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ) a 
cuireadh de chúram air tuarascáil a ullmhú ar phriacal 
aistrithe frithsheasmhachta in aghaidh antaibheathach 
ar bia is cúis leis. 

Freisin, thugamar tacaíocht don Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara i ndáil le nithe is díol suntais dúinn 
araon.

An Coiste Comhairleach um 
Chógais Tréidliachta 
Is é atá sa Choiste Comhairleach um Chógais 
Tréidliachta coiste saineolach ÚRTS a thugann 
comhairle maidir le nithe a bhaineann le cógais 
tréidliachta a údarú in Éirinn. Tháinig sé le chéile 
faoi dhó le linn 2014 agus rinne sé breithniú ar nithe 
amhail:

• Ábhar agus impleachtaí an togra le haghaidh 
Rialachán nua le haghaidh cógais tréidliachta 
san AE; 

• Forbairtí rialála a dhéanann difear do chógais sa 
líonra Eorpach;

• Tuarascáil ar fhrithghníomhú díobhálach in 
aghaidh cógais tréidliachta in Éirinn don bhliain 
2013;

• Tuarascáil maidir le tomhailt antaibheathach 
tréidliachta in Éirinn don bhliain 2013;

• Iarratais éagsúla a ndearna ÚRTS breithniú 
orthu ach a chuir an coiste ar aghaidh le 
haghaidh athbhreithniú piaraí.

 
IÚIL 2014
 
THÁINIG HPRA CHUN BHEITH 
INA hÚDARÁS INNIÚIL MAIDIR 
LE TRIALACHA CLINICIÚLA 
TRÉIDLIACHTA ALLAMUIGH 



62 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014

Teiripí Sárf-
horbartha
Is é atá i dtáirge íocshláinte teiripe sárfhorbartha 
(ATMP) táirge íocshláinte bitheolaíoch is táirge 
íocshláinte géinteiripe, táirge íocshláinte teiripe cille 
sómaí nó táirge a gineadh de thoradh innealtóireacht 
fíocháin. Leagtar an sainmhíniú sin amach i dTreoir 
2001/83/CE, arna leasú, le haghaidh táirgí teiripe 
nuálaíocha nua. Mar gheall ar a gcineál nuálaíoch, 
téann iarratais ar údaruithe margaíochta le haghaidh 
táirgí teiripe sárfhorbartha tríd an nós imeachta 
lárnaithe de réir Rialachán 726/2004/CE. 

Leanaimid de pháirt ghníomhach a ghlacadh i gCoiste 
EMA um Theiripí Sárfhorbartha (CAT). Lean grúpa 
inmheánach ÚRTS ar tháirgí bitheolaíocha agus 
ATMPanna de theacht le chéile go rialta mar fhóram 
chun faisnéis a mhalartú agus réimsí is díol suntais 
rialála a phlé atá ábhartha i gcás ATMPanna, fuil, 
fíochán agus táirgí bitheolaíocha.

Substaintí 
Rialaithe 
Drugaí Rialaithe
Rinneadh dhá phríomhleasú ar an gcreat reachtaíochta 
maidir le drugaí rialaithe. Ar an gcéad ásc, éascaíodh 
tabhairt isteach dlíthiúil táirgí íocshláinte údaraithe 
ina bhfuil úsc leachtach cannabais tríd an Ordú 
um Mí-Úsáid Drugaí (Ainmniú) (Leasú), 2014 (I.R. 
Uimh. 324 de 2014) agus na Rialacháin um Mí-Úsáid 
Drugaí (Leasú), 2014 (I.R. Uimh. 323 de 2014) a 
chomhnascadh. Ní mór go mbeidh comhdhéanamh 
agus cur i láthair sonrach ag gabháil le haon táirgí 
den sórt sin ionas gur ceadmhach oideas a thabhairt 
ina leith, iad a sholáthar agus iad a shealbhú chun 
cóireáil a chur ar othair. Ina theannta sin, baineadh 
na ceanglais peannaireachta i ndáil le mionsonraí 
áirithe ar oidis le haghaidh drugaí rialaithe a sonraíodh 
sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin um Mí-
Úsáid Drugaí (Oideasú agus Soláthar Meatadóin a 
Mhaoirsiú), 1998.

An dara mórleasú ná na Rialacháin um Mí-Úsáid 
Drugaí (Leasú) (Uimh. 2), 2014 (I.R. Uimh. 583 de 
2014). Chuir na Rialacháin sin substaintí áirithe le 
Sceideal 1 a ghabhann leis na Rialacháin um Mí-
Úsáid Drugaí (1988), arna leasú, agus chuir siad le 
méid na rialuithe is infheidhme maidir le haigéad 
4-Hiodrocsabútánóch trína liostú a athrú ó Sceideal 3 
go Sceideal 2.

Ceimiceáin Réamhtheachtacha
Cuireadh dhá shubstaint leis an Liosta Faireachais 
Shaorálaigh AE de shubstaintí neamhsceidealta. 
Chlorephedrine agus chlorpseudoephedrine an dá 
shubstaint sin. Déanfar faireachán ar na substaintí sin 
agus beidh an t-ionchas todhchaí a ghabhann leis na 
substaintí sin ar áireamh sa chreat reachtaíochta maidir 
le substaintí sceidealta (ceimiceáin réamhtheachtacha). 
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Athchóiriú na Reachtaíochta 
Eorpaí maidir le Feistí Leighis
Le linn 2014, leanadh de chaibidlíocht ar Rialacháin 
bheartaithe an Choimisiúin Eorpaigh maidir le feistí 
leighis agus diagnóisic in-vitro (IVDanna) ag Meitheal 
Oibre Chomhairle na hEorpa ar Chógaisíocht agus 
Feistí Leighis. 

Beartaítear go ndéanfaidh na tograí an creat 
reachtaíochta Eorpaí le haghaidh feistí leighis agus 
feistí leighis IVD a fhorbairt agus a atreisiú chun 
cosaint ardleibhéil d’othair agus do ghairmithe 
sláinte a áirithiú. Ag an am céanna, tá na hathruithe 
beartaithe dírithe ar a chinntiú go gcumasaíonn an 
córas rialála nuálaíocht shábháilte agus rochtain 
d’othair agus do ghairmithe sláinte ar roghanna 
nua teiripeacha agus diagnóiseacha. Forbairt 
shuntasach agus feabhsú suntasach ar an gcóras 
atá anois ann is ea an dá Rialachán bheartaithe ach, 
ó tá an téacs dlíthiúil gaolmhar fada agus casta, tá 
gá le hathbhreithniú agus plé mionsonraithe agus 
caibidlíocht mhionsonraithe. 

Thug ÚRTS tacaíocht shuntasach do chaibidlíocht 
na reachtaíochta ag an Meitheal Oibre agus ag 
meithleacha oibre saineolacha éagsúla. Measann 
ÚRTS go gcuirfear bailchríoch faoi dheireadh 2015 
leis na tograí sin, atá faoi réir an ghnáthphróisis 
reachtaíochta, lena n-áirítear scrúdú ag Comhairle na 
hEorpa agus Parlaimint na hEorpa. Leanfaidh ÚRTS de 
thacaíocht a thabhairt don Roinn Sláinte chun críocha 
chaibidlíochtaí na Meithle Oibre. Ar áireamh air sin 
beidh comhairle a thabhairt maidir le forbairt bhreise a 
dhéanamh ar na téacsanna dlíthiúla, cúnamh i dtaca le 
comhchomhairle le páirtithe leasmhara iomchuí agus 
ionchur a thabhairt don Roinn agus seasamh náisiúnta 
ar na tograí á thabhairt chun críche.

Forbairt agus Neartú Leanúnach 
ar an gCreat Rialála Eorpach 
reatha 
I dteannta údaráis inniúla Eorpacha eile agus an 
Choimisiúin Eorpaigh, tá ÚRTS tiomanta don chreat 
rialála reatha le haghaidh feistí leighis a neartú agus 
a fhorbairt sula gcomhaontófar an creat dlíthiúil 
athchóirithe agus sula gcuirfear ar bun é. 

Ó bhí 2012 ann, tá Plean Comhpháirteach an 
Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh Gníomhartha 
Láithreacha in úsáid ag ÚRTS mar threochlár le 
haghaidh na forbartha sin. Tugadh sracléiriú sa phlean 
fiúntach sin ar na gníomhaíochtaí rí-thábhachtacha do 
Bhallstáit agus don Choimisiún sna réimsí a bhaineann 
le maoirseacht ar chomhlachtaí a dtugtar fógraí dóibh, 
faireachas margaidh, comhordú agus cumarsáid 
laistigh den líonra rialála, agus trédhearcacht.

Le linn 2014, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach 
a thuarascáil maidir le cur i ngníomh an phlean 
chomhpháirtigh ar fud na hEorpa agus d’aithin sé 
na réimsí sin a leanfar d’aird a dhíriú orthu. Tá ÚRTS 
fós tiomanta go hiomlán do thacú leis an bplean 
comhpháirteach agus dá úsáid mar bhonn forbartha.

Maoirseacht agus Feidhmíocht 
Comhlachtaí a dTugtar Fógra Dóibh le 
haghaidh Feistí Leighis

Ar cheann de na comhpháirteanna lárnacha de na 
gníomhartha comhpháirteacha sin tá cur i ngníomh 
reachtaíocht 2013 lena ndéantar foráil le haghaidh 
measúnú comhpháirteach ar chomhlachtaí a dtugtar 
fógra dóibh le haghaidh feistí leighis ag an údarás 
náisiúnta iomchuí agus ag measúnóirí saineolacha 
Eorpacha. Tar éis rannchuidiú a dhéanamh le forbairt 
agus cur i ngníomh na scéime measúnaithe sin, is cuid 
anois de ghrúpa beag saineolach é ÚRTS, a dhéanann 
maoirsiú agus comhordú ar chur i ngníomh leanúnach 
na scéime. Le linn 2014, ghlac ÚRTS páirt dhíreach 
mar shaineolaithe i dtrí cinn de mheasúnuithe 
comhpháirteacha ar chomhlachtaí AE a dtugtar fógra 
dóibh. 

Feistí Leighis
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Faireachas agus Forairdeall Margaidh

Gné rí-thábhachtach eile den phlean comhpháirteach, 
a ndearna an Coimisiún AE aird a dhíriú uirthi ina 
thuarascáil in 2014, ab ea údaráis rialála náisiúnta ar 
fud na hEorpa do neartú gníomhaíochtaí faireachais 
margaidh.

Le bliain anuas, ghlac ÚRTS páirt ghníomhach i 
gcruinnithe forairdill agus i gcomhdhálacha forairdill 
an tSainghrúpa um Fheistí Leighis (MDEG). Tá ÚRTS 
ina chathaoirleach ar thrí thascfhórsa, lena n-áirítear 
ról an údaráis inniúil comhordaithe forairdill agus is 
rannpháirtí gníomhach é in ocht dtascfhórsa eile a 
bhaineann le feistí nó le monaróirí sonracha. 

Mar fhreagairt ar an bplean comhpháirteach, rinne 
ÚRTS athbhreithniú freisin ar a chuid gníomhaíochtaí 
marthanacha faireachais margaidh agus leag sé 
béim mhéadaithe ar ghníomhaíochtaí faireachais 
ghníomhaigh i rith saolré feiste leighis. Leanann ÚRTS 
d’aird a dhíriú ar shaincheisteanna sábháilteachta 
feistí leighis ó úsáideoirí a chur in iúl agus, go háirithe, 
a thuairisciú. Leanaimid d’úsáideoirí a spreagadh 
ar leibhéal náisiúnta chun tuarascálacha a chur 
isteach agus tá na modhanna le haghaidh tuairisciú 
sábháilteachta athbhreithnithe againn chun a chinntiú 
go bhfuil an t-eolas soiléir agus dírithe ar an ngrúpa 
úsáideoirí ceart.

Rannchuidiú a Dhéanamh leis 
an Líonra Rialála Eorpach agus 
Domhanda
 
An Fóram Rialála Idirnáisiúnta um Fheistí 
Leighis

Le linn 2014, lean ÚRTS de bheith ina bhall de 
thoscaireacht na hEorpa ar Choiste Bainistíochta 
an Fhóraim Rialálaithe Idirnáisiúnta um Fheistí 
Leighis (IMDRF). Is é is aidhm leis an bhfóram sin 
comhchuibhiú saincheisteanna rialála feistí leighis a 
fhorbairt agus a chur chun cinn ar fud an domhain 
agus, go háirithe, sna ballréigiúin, lena n-áirítear an 
Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, an tAontas 
Eorpach, an tSeapáin, Cónaidhm na Rúise agus Stáit 
Aontaithe Mheiriceá. Chomh maith le rannchuidiú a 
dhéanamh leis an gCoiste Bainistíochta, thóg ÚRTS 
air féin ról rúnaíochta le haghaidh sásra Malartaithe 
Tuarascála Údaráis Inniúil Náisiúnta (NCAR) IMDRF a 
cheadaíonn tuarascálacha agus eolas sábháilteachta 

rí-thábhachtach ó gach réigiún domhanda a mhalartú. 
Ghlac ÚRTS páirt freisin i meithleacha oibre IMDRF 
ar NCAR agus ar chaighdeáin a fhorbairt le haghaidh 
Aighniú Táirgí Rialáilte (RPS) (a éascaíonn formáidí 
caighdeánacha le haghaidh doiciméadacht theicniúil 
lena cur faoi bhráid údaráis rialála).

Údarás Inniúil le haghaidh Grúpa 
Feidhmeannach Feistí Leighis

Le linn 2014, lean ÚRTS de bheith ag gabháil go 
gníomhach dá chomhpháirtíochtaí le húdaráis inniúla 
Eorpacha eile, agus dá bhforbairt. Baineadh amach 
cloch mhíle rí-thábhachtach san obair sin le linn 2014 
nuair a foirmíodh an Grúpa Feidhmeannach Údarás 
Inniúil Feistí Leighis (CAMD), arb é an cuspóir atá 
aige sásraí agus struchtúir a thógáil chun comhoibriú 
idir údaráis a chumasú agus chun míreanna oibre 
rí-thábhachtacha agus tosaíochtaí a shainaithint le 
haghaidh aird ag an leibhéal Eorpach. Toghadh ÚRTS 
chun an Ghrúpa Fheidhmeannaigh sin i dteannta 
comhghleacaithe ón Ostair, ón mBeilg, ón bhFrainc, 
ón nGearmáin, ón Ísiltír agus ón Ríocht Aontaithe 
(Cathaoirleach).

Cruinnithe Déthaobhacha

Le linn 2014, d’óstáil ÚRTS cruinnithe déthaobhacha 
le hÚdarás Bia agus Drugaí na Stát Aontaithe (FDA), 
le hIonad Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin AE 
(JRC), le hÚdarás Rialála táirgí Cógas agus Íocshláinte 
na Ríochta Aontaithe (MHRA), Aireacht Sláinte na 
Cróite agus FDA na hAraibe Sádaí.

An Coiste Comhairleach um 
Fheistí Leighis 
Tháinig an Coiste Comhairleach um Fheistí Leighis 
le chéile trí huaire sa bhliain 2014. Soláthraíodh 
uasdátuithe rialta ar shaincheisteanna rí-
thábhachtacha maidir le feistí leighis, forbairtí rialála, 
athchóiriú na reachtaíochta maidir le feistí leighis agus 
gníomhaíochtaí ÚRTS le linn feistí leighis a rialáil. 

Thug an Coiste cuireadh freisin do roinnt páirtithe 
leasmhara seachtracha, ar nós taighdeoirí acadúla, 
chun cur i láthair a thabhairt don Choiste maidir lena 
ngníomhaíochtaí.
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Fuil, Fíocháin agus Cealla, agus 
Orgáin
D’oibríomar le Deonú agus Trasphlandú Orgán 
Éireann (ODTI) agus leis na hionaid trasphlandaithe 
maidir le Creat le haghaidh Cáilíocht agus 
Sábháilteacht Orgán Daoine a bheartaítear lena 
dtrasphlandú a fhorbairt. D’fhoilsigh ODTI, is cuid de 
FSS, an téacs críochnaitheach. 

Ghlacamar páirt i gcruinnithe de chuid Údaráis Inniúla 
an Choimisiúin Eorpaigh sna trí réimse sin. Ba é ba 
phríomhchuspóir leo sin ná na córais rialála a thógáil 

agus a chomhchuibhiú agus saincheisteanna atá ag 
teacht chun cinn a shainaithint.

Rinneamar rannchuidiú le hobair Chomhairle na 
hEorpa/ EDQM ar Threoirlínte, lena n-áirítear an 
obair sin a rinne an grúpa dréachtaithe ar an Treoir le 
haghaidh Cáilíocht agus Sábháilteacht Fíochán agus 
Ceall le haghaidh Úsáid an Duine.

An 1 Eanáir 2013, tháinig ÚRTS chun bheith ina 
údarás inniúil atá freagrach as cur i ngníomh Threoir 
2010/63/AE maidir le cosaint ainmhithe a úsáidtear 
chun críocha eolaíochta. Aistríodh an t-údarú sin ón 
Roinn Sláinte a rinne rialáil ar an réimse sin go dtí an 
31 Nollaig 2012.

Le linn 2014, leanadh de bheith ag gabháil go 
suntasach do pháirtithe leasmhara laistigh den earnáil 
taighde d’fhonn béim a leagan ar cheanglais na 
reachtaíochta. Mar chuid den phróiseas, d’fhoilsíomar 
doiciméid bhreise threoracha i leith nósanna imeachta 
agus beartais údaraithe agus leanadh d’aird shonrach 
a dhíriú ar chur i ngníomh phrionsabail na 3R (tástáil 
ainmhithe a laghdú, a bheachtú agus a ionadú). 
Freisin, d’fhoilsigh ÚRTS a chéad tuarascáil bhliantúil 
staidrimh ar úsáid ainmhithe chun críocha eolaíochta 
in Éirinn. Is ceanglas é an tuarascáil, ina ndearnadh 
scrúdú ar shonraí le haghaidh 2013, faoi Airteagal 
54(2) den Treoir. D’fhoilsigh an Roinn Sláinte gach 
tuarascáil roimhe sin sa réimse sin sular tháinig ÚRTS 
chun bheith ina údarás inniúil. 

Lean ÚRTS d’idirghníomhú leis an Roinn Sláinte i ndáil 
le cur i ngníomh foriomlán na reachtaíochta agus a 
tionchair ionchasaigh ar thaighde ainmhithe sa tír seo. 
Leanadh freisin de ghabháil do mhúnla táillí gaolmhar 
a fhorbairt le haghaidh rialáil sa réimse sin. Thugamar 
tacaíocht freisin don Choiste Náisiúnta um Chosaint 
Ainmhithe a Úsáidtear chun críocha Eolaíochta i ndáil 
lena ról i gcultúr cúraim a chothú sna bunachais lena 
mbaineann.

I ndáil leis an líonra AE ar chosaint ainmhithe 
eolaíochta, bhí ÚRTS bainteach le hábhair rí-
thábhachtacha amhail bunachar sonraí staidrimh 
AE maidir le húsáid ainmhithe agus ghlac sé páirt 
ghníomhach mar chuid de na Coistí Náisiúnta AE 
um Chosaint Ainmhithe a Úsáidtear chun críocha 
Eolaíochta.

Cosaint Ainmhithe Eolaíochta
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RANNPHÁIRTÍOCHT   
AGUS CUMARSÁID LE  
PÁIRTITHE LEASMHARA 

Tá an HPRA tiomanta do chlár cuimsitheach 

d’imeachtaí cumarsáide a chur ar fáil ionas gur 

féidir a chinntiú go bhfuil rochtain thráthúil ar 

eolas rialála, ceadúnaithe, sábháilteachta cuí ag ár 

bpáirtithe leasmhara uile. Tá an tiomantas seo ar 

cheann dár gcroí-spriocanna straitéiseacha agus 

leanfaidh sé ina réimse fócais agus forbartha sna 

blianta atá amach romhainn.
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Tharla líon suntasach tionscnamh agus 
clár cumarsáide i rith 2014 agus bhí an 
príomh-fhócas ar ainm agus ar bhranda 
An Údaráis Rialála Táirgí Sláinte a 
thabhairt isteach.

Tugadh An tÚdarás Rialála Táirgí 
Sláinte ar Bhord Leigheasra na 
hÉireann
D’athraigh Bord Leigheasra na hÉireann (IMB) a ainm 
chuig An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) ar 1 Iúil 
2014. 

I rith na 18 bliana a rabhaimid mar IMB tháinig 
méadú ar ár sainchúram rialála lena n-áirítear táirgí 
eile leighis chomh maith le roinnt feidhmeanna a 
bhain le sláinte. De réir a chéile, níor thug ainm agus 
branda IMB léargas cruinn ar nádúr ná ar charachtar 
na heagraíochta agus níor tháinig ár sainiúlacht chun 
cinn ag an am céanna lenár méid agus an fhorbairt a 
tháinig ar réimsí nua freagrachta.

Tugann an t-ainm HPRA léargas soiléir anois ar an 
réimse níos leithne a bhaineann lenár gcuid oibre, 
feidhmeanna agus freagrachtaí ar fud earnáil na 
dtáirgí leighis. Ag an am céanna, tá sé i gceist tógáil 
ar an gclú atá bainte amach ag IMB mar eagraíocht 
ghairmiúil, fhorásach agus eolaíocht-tiomáinte san 
earnáil phoiblí.

Bhí foráil san Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil 
agus a Sholáthar), 2013 chun ainm an HPRA a 
thabhairt isteach.

Ár mBranda Nua Aitheantais

Rinneadh forbairt ar bhranda aitheantais an HPRA tar 
éis breithnithe cúramach chun cúnamh a thabhairt 
dúinn cumarsáid a dhéanamh ar bhealach soiléir, 
comhsheasmhach lenár bpáirtithe leasmhara uile. 
Tá roinnt croí-ghnéithe san áireamh san aitheantas 
a thagann le chéile chun branda láidir, inchreidte, 
uathúil a chruthú don HPRA.

Cruthaíodh ár lógó, lena n-áirítear acrainm HPRA agus 
an siombail do ‘mhóilín’, chun léargas a thabhairt ar 
an mbunús ar a bhfuil ár gcóras brandála aitheantais 
tógtha. Úsáideann na litreacha HPRA cló láidir, 
cothrom agus nua-aimseartha a chothaíonn sainbhrí 
údaráis agus shoiléireachta. Léiríonn dearadh an 
‘mhóilín’ an fhianaise agus an eolaíocht a thacaíonn 
lenár ngníomhartha agus cinntí.

Seasann an móilín ciorclach ceangailte freisin 
don bhealach a n-oibrímid i gcomhar le páirtithe 
leasmhara lena n-áirítear lucht gairme cúram sláinte, 
an pobal taighde agus ár gcomhghleacaithe i 
ngníomhaireachtaí eile sláinte agus rialála in Éirinn 
agus thar lear. Seasann sé freisin don domhan mór, 
don phobal agus na hothair atá i gcroílár an rud a 
dhéanaimid.

Cuireann an pailéad dathanna dath láidir graifíte na 
litreacha le chéile le meascán gormacha agus uainí. 
Seasann gorm do shláinte, muinín agus údarás agus 
is siombail shábháilteachta, nádúrtha agus náisiúnta é 
an uaine. 

Ar deireadh, roghnaíodh ár gclónna corparáideacha as 
a gcuid soiléireachta agus inléiteachta.

Chun tacú leis an lógó agus an t-aitheantas nua a 
tugadh isteach, foilsíodh doiciméad treoirlínte faoi 
bhranda HPRA agus roinneadh é leis an bhfoireann 
uile. Tugann na treoirlínte seo treoir shoiléir faoi 
chur i bhfeidhm an bhranda nua ar fud gach ardán 
agus foilseachán agus tabharfaidh siad cúnamh 
lena chinntiú go gcuirfidh gach ábhar dár gcuid 
dearadh inaitheanta agus comhtháite ar taispeáint. 
Tá treoir sa doiciméad faoin dearadh ar fhoilseacháin 
sheachtracha, úsáid an bhranda ar ardáin dhigiteacha 
agus faoi ghlacadh le teimpléid agus cló-aghaidh 
nua do cháipéisí a thairgtear go hinmheánach, cur i 
láithreacha agus r-phoist.
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Ag Ullmhú Chun Ár nAinm agus Branda 
Nua a Chur i Láthair

Is tionscadal mór d’aon eagraíocht ainm agus branda 
nua a thabhairt isteach agus bíonn ullmhúchán agus 
pleanáil shuntasach ag teastáil dó. Chomh maith le 
plean seachtrach cumarsáide leathan chun na páirtithe 
leasmhara a chur ar an eolas, teastaíonn straitéis 
chuimsitheach inmheánach freisin.

B’ionann plean seachtrach cumarsáide agus réimse 
gníomhaíochtaí agus tionscadail a pleanáladh go 
príomha ag an am céanna leis an 1 Iúil tráth ar tugadh 
isteach an t-ainm agus an branda nua, lena n-áirítear:

• Láithreán gréasáin nua corparáideach a sheoladh 
– www.hpra.ie;

• Sraith r-phost chuig ‘na páirtithe leasmhara 
uile’ a seoladh chuig beagnach 5,000 príomh-
theagmhálaí a d’ainmnigh fostaithe ó ar fud na 
heagraíochta;

• Físeán agus bróisiúr nua corparáideach a foilsíodh 
ina raibh cur síos ar na cúiseanna faoi gur 
hathraíodh an t-ainm agus gur tugadh isteach 
branda nua; 

• Ócáid sheolta do na páirtithe leasmhara ar maidin 
an 1 Iúil a reáchtáladh in oifigí HPRA i mBaile 
Átha Cliath 2. Bhí os cionn 60 lucht freastail 
seachtracha a dhéanann ionadaíocht ar othair 
agus lucht gairmiúil cúraim sláinte, an Roinn 
Sláinte agus gníomhaireachtaí agus ranna rialtais 
eile i láthair. Bhí an tUasal Tommie Gorman, 
iriseoir RTÉ agus an tUasal Barry O’Leary a bhí ina 
Phríomhfheidhmeannach ar an IDA ag an am, i 
measc na n-aoíchainteoirí;

• Cuireadh fógra eolais i sraith foilseachán sláinte 
agus i gceanna eile a bhaineann leis an tionscal. 
Bhí na chéad fhógraí le feiceáil luath i mí Iúil agus 
rinneadh an rud céanna in athuair san fhómhar;

• Rinneadh athdhearadh agus foilsiú ar fhoirmeacha 
iarratais agus treoracha seachtracha uile an HPRA 
do thionscal agus do pháirtithe eile a mbeadh 
suim acu iontu;

• Rinneadh athdhearadh agus foilsiú ar 12 bileog 
de chuid an HPRA atá dírithe go príomha ar othair 
agus ar bhaill den phobal.

• Eisíodh roinnt preaseisiúintí chuig na meáin 
chumarsáide náisiúnta, réigiúnacha agus meáin 
speisialta. Foilsíodh roinnt alt a bhain leis an scéal 
freisin i bhfoilseacháin éagsúla; 

• Tugadh isteach seoladh nua r-phoist seachtrach ar 
fud na heagraíochta inar corpraíodh ‘@hpra.ie’.

• Rinneadh athdhearadh agus priontáil ar an 
stáiseanóireacht chorparáideach uile. 

• Suiteáladh comharthaí nua fáiltithe agus 
seachtracha in oifigí HPRA. 

Chun ullmhú go hinmheánach chun an t-ainm a athrú 
agus don aitheantas nua corparáideach, tionóladh 
grúpa feidhmithe don bhrandáil ina raibh ionadaithe 
ó réimse feidhmeanna éagsúla na heagraíochta lena 
n-áirítear TE, AD, airgeadas, seirbhísí corparáideacha, 
bainistíocht cháilíochta, próiseáil ghnó agus cúrsaí 
cumarsáide. 

Ag obair as lámh a chéile, d’aithin an grúpa beagnach 
200 tasc athbhrandála a bhí ag teastáil lena chinntiú 
go dtabharfaí isteach sainiúlacht agus ainm nua de 
réir a chéile agus go héifeachtach. Cuireadh i gcrích 
go rathúil an chuid is mó de na tascanna seo roimh nó 
ar an dáta ríthábhachtach 1 Iúil agus é beartaithe an 
chuid eile a chríochnú ar bhonn céimnithe ina dhiaidh 
sin. 
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Níl i leanas ach sampla beag de na tascanna 
athbhrandála a bhí i gceist:

• Athbhrandáil ar gach córas agus ardán TE 
inmheánach;

• Cártaí aitheantais foirne brandáilte as an nua a 
dhearadh agus a phriontáil.

• Cló nua corparáideach a thabhairt isteach do gach 
doiciméad, cur i láthair agus r-phost ó thaobh 
próiseálaithe focal;

• Teimpléid dhoiciméid bhrandáilte as an nua a 
thabhairt isteach do chláir oibre agus miontuairiscí 
cruinnithe mar shampla;

• Athbhrandáil ar gach doiciméad airgeadais agus 
an córas TE inmheánach airgeadais.

• Athdhearadh ar gach teastas rialála arna eisiúint 
ag an HPRA.

Ar deireadh, cuireadh plean inmheánach cumarsáide 
i bhfeidhm freisin chun tacú le hainm agus branda 
HPRA a thabhairt isteach. Mar gheall ar mhéid an 
tionscadail athbhrandála, a raibh tionchar aige ar 
gach roinn agus rannóg ar fud na heagraíochta, bhí 
sé riachtanach gur coinníodh an fhoireann cothrom 
le dáta agus ar an eolas faoin dul chun cinn a bhí á 
dhéanamh agus gníomhaíochtaí a bhí beartaithe. I 
measc na ngníomhaíochtaí cumarsáide inmheánacha 
a cuireadh i gcrích bhí r-phoist rialta, lena n-áirítear 
nuachtlitir bhrandáilte, cur i láithreacha, comórtais 
agus roinnt imeachtaí foirne. Dáileadh leabhar nótaí 
cuimhneacháin chun tabhairt isteach an ainm nua a 
chomóradh ar gach ball foirne freisin ar maidin an 1 
Iúil. 

Ár Suíomh Gréasáin Nua in 
HPRA
Tosaíodh ag forbairt suíomh gréasáin nua HPRA sa 
bhliain 2013 agus bhí sé críochnaithe faoin am a 
raibh ainm agus branda nua HPRA le tabhairt isteach 
ar 1 Iúil. Bhí athdhearadh iomlán ar ábhar ar líne na 
heagraíochta ionchorpraithe sa tionscadal seo lena 
n-áirítear athbhreithniú ar thaithí an úsáideora agus 
gach ábhar. Bhí an fócas, go háirithe ar a chinntiú go 
mbeadh nascleanúint níos fearr ar fáil, rud a cheadódh 
rochtain níos éasca ar ábhar spéise. Chomh maith 
leis sin, theastaigh cuma agus mothú nua agus nua-
aimseartha don suíomh lena n-áirítear sainiúlacht 
bhranda nua HPRA. I measc na bhfeabhsúchán eile: 

• áis chuardaithe níos cuimsithí agus níos cruinne; 
an cumas chun an rannóg eolais faoi tháirgí leighis 
a chuardach díreach ón leathanach baile. 

 Is feabhsúchán tábhachtach é seo mar go 
bhfuil an ghné seo ar an gceann is mó ar fad a 
úsáideann cuairteoirí chuig an suíomh;

• córas rabhaidh feabhsaithe agus níos dírithe do 
shíntiúsóirí;

• fo-leathanaigh baile nua cuimsithe do gach 
táirge agus iad roinnte go soiléir ina rannóga 
‘sábháilteacht agus cáilíocht’ agus ‘eolas rialála’;

• fo-leathanaigh baile cuimsithe do ghrúpaí 
tábhachtacha de pháirtithe leasmhara: baill den 
phobal, den tionscal agus de lucht gairme cúraim 
sláinte;

• rannóg cuimsithe den ‘nuacht is déanaí’ do gach 
réimse táirgí agus grúpa páirtithe leasmhara;

• naisc thapa chuimsithe ar an leathanach baile 
atá bunaithe ar na hábhair is mó a bhfuil tóir ag 
cuairteoirí orthu.

Mar is iondúil le gach suíomh gréasáin áfach, táimid 
comhfhiosach faoin ngá atá le feabhas leanúnach 
a dhéanamh ar thaithí an úsáideora agus táimid 
tiomanta d’fheabhsúchán breise a dhéanamh ar www.
hpra.ie,lena n-áirítear leagan freagrúil den suíomh a 
d’fheilfeadh don fón póca a sheoladh sa chéad leath 
den bhliain 2015..

126,000
LÍON NA gCUAIRTEOIR AR 
LEITH A RAIBH ROCHTAIN 
ACU AR SHUÍOMH 
GRÉASÁIN NUA HPRA
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Staitisticí Cuairteoirí

• I rith na tréimhse sé mhí ó Iúil go Nollaig 2014, bhí 
rochtain ag beagnach 126,000 cuairteoir ar leith ar 
shuíomh gréasáin nua HPRA. Bhí breis is 250,000 
cuairt ina iomláine.

• I rith na sé mhí seo, ina measc siúd a chuaigh ar 
an suíomh, b’úsáideoirí nua nó den chéad uair iad 
38%. 

• I measc na rannóga is mó tóir ar an suíomh 
gréasáin, bhí na liostaí cógais dhaonna 
agus thréidliachta, agus liostú na gcógas 
idirmhalartaithe.

Rannpháirtíocht Pháirtithe 
Leasmhara
Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara – Cógais 
Dhaonna

Tionóladh roinnt cruinnithe le grúpaí atá ionadaíoch ar 
an tionscal lena n-áirítear 

Cumann Déantúsóirí Cógaisíochta na hÉireann (APMI), 
Cumann Cúraim Sláinte Cógaisíochta na hÉireann 
(IPHA), Cumann Trádála Sláinte na hÉireann (IHTA), 
Pharmachemical Ireland agus Cónaidhm na nDáileoirí 
Cógaisíochta. Chuir na cruinnithe seo fóram ar fáil chun 
comh-ábhair spéise a phlé. I measc na bpríomhábhar 
a pléadh bhí amlínte agus insolátharthaí, cógais 
idirmhalartaithe, rialú cógais bhith-chomhchosúla, 
méadú ar líon na n-iarratas clárúchán do chógais luibhe 
agus saincheisteanna a bhaineann le dáileadh na 
gcógas.

Bhí cruinniú amháin freisin den Ghrúpa Teicniúil 
Comhlíonta Fógraíochta lena n-áirítear ionadaithe 
ó thionscal na cógaisíochta agus HPRA. Pléadh 
saincheisteanna leasa coitinn agus é mar sprioc dea-
chleachtas agus comhlíonadh sa réimse seo a chur 
chun cinn.

Reáchtáladh cruinnithe rialta le Cumann Cógaiseoirí na 
hÉireann agus Aontas Cógaisíochta na hÉireann. 

Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara – Cógais 
Thréidliachta

Le linn na bliana 2014, chasamar leis an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara i ndáil le cúrsaí 
leanúnacha leasa coitinn, lena n-áirítear an togra nua 

rialála do chógais thréidliachta san AE agus aistriú 
na feidhme inniúil údaráis chun trialacha cliniciúla 
tréidliachta a cheadú don HPRA. Tionóladh cruinnithe 
freisin le roinnt páirtithe leasmhara ó thionscal na 
gcógas tréidliachta agus ó na hearnálacha cineálach 
talmhaíochta agus tréidliachta.

Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara – Cosaint 
Eolaíochta Ainmhithe 

Tionóladh roinnt cruinnithe leis an Roinn Sláinte i dtaca 
le Treoir 2010/63/AE maidir le cosaint ainmhithe a 
úsáidtear chun críocha eolaíochta a chur i bhfeidhm. 
Thionólamar roinnt cruinnithe freisin le forais aonaracha 
agus páirtithe leasmhara, lena n-áirítear Cumann 
Saotharlainne Eolaíocht Ainmhithe na hÉireann 
agus Cumann Ollscoil na hÉireann, maidir le cosaint 
ainmhithe a úsáidtear i dtaighde náisiúnta. Cuireadh 
líon mór cur i láithreacha faoi fheidhmiú na Treorach ar 
fáil freisin don phobal taighde ar fud na hÉireann. 

 
Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara – Feistí 
Leighis

Lean cruinnithe rialta le grúpaí ríthábhachtacha de 
pháirtithe leasmhara sa tionscal i rith na bliana 2014. 
Ina measc seo bhí cruinnithe leis an Údarás um 
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI), Cumann 
Feistí Leighis na hÉireann (IMDA) agus Cumann Trádála 
Máinliachta agus Leighis na hÉireann (IMSTA). Thug 
na cruinnithe seo deis don HPRA páirtithe leasmhara 
a thabhairt cothrom le dáta ar fhorbairtí rialála ag 
leibhéal náisiúnta agus na hEorpa. Thug siad deis 
don HPRA freisin a bheith coinnithe cothrom le 
dáta faoi shaincheisteanna a bhaineann le tionscal 
na bhfeistí leighis. Bhí comhphlean Choimisiún na 
hEorpa le haghaidh gníomhaíochtaí láithreach agus an 
t-athbhreithniú leanúnach ar reachtaíocht na bhfeistí 
leighis mar ábhar lárnach le plé i rith na bliana 2014.

 
Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara –Fuil, 
Fíocháin & Cealla agus Orgáin

Tionóladh roinnt cruinnithe le páirtithe leasmhara 
tábhachtacha. Ina measc bhí an Roinn Sláinte 
ar gach ceann de na réimsí seo, Oifig Náisiúnta 
Haemafhaireachais an IBTS (fuil) agus Deonú agus 
Trasphlandú Orgán na hÉireann (orgáin).
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Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara – 
Cosmaidí

Tionóladh cruinnithe rialta le FSS (Saotharlanna 
Anailíse Poiblí agus Seirbhíse Sláinte Comhshaoil) 
maidir le monatóireacht, sampláil agus anailís ar 
chosmaidí agus rialáil AE agus reachtaíocht náisiúnta 
a chur i bhfeidhm. Bhíomar rannpháirteach freisin san 
Fhóram Faireachas Margaíochta a thionóil an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Chasamar le Cumann 
Cosmaidí agus Glantach na hÉireann a dhéanann 
ionadaíocht ar an tionscal.

Cur i Láthair do Pháirtithe Leasmhara

Cosúil leis na blianta beaga atá caite, d’infheistigh 
an HPRA am suntasach chun clár cur i láithreacha 
agus cainteanna a chur ar fáil ag réimse imeachtaí 
seachtracha pháirtithe leasmhara lena n-áirítear 
cruinnithe, seimineáir, comhdhálacha agus cúrsaí 
oiliúna. Chomh maith leis sin, cuireadh clár cur 
i láithreacha ar fáil do mhic léinn fochéime agus 
iarchéime a bhí ag staidéar cúrsaí a bhaineann le ról 
an HPRA.

Cuireann cur i láithreacha den chineál seo le sprioc 
an HPRA rochtain ar eolas ábhartha cothrom le dáta 
a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara, ar nós, lucht 
gairmiúil cúraim sláinte agus lucht gairmiúil rialála.

Cuireann foireann an HPRA ó ar fud na heagraíochta 
na cur i láithreacha ar fáil agus clúdaítear na táirgí 
agus na feidhmeanna uile atá faoinár sainchúram. 
Cé go raibh roinnt acu ginearálta go maith agus gur 
dhírigh siad go príomha ar ról an HPRA a mhíniú, bhí 
ceanna eile níos sainiúla agus dhéileáil siad le réimsí 
speisialtóireachta agus/nó forbairtí nua rialála. Tá 
liosta iomlán de na cur i láithreacha uile a cuireadh ar 
fáil i rith na bliana 2014 curtha ar fáil in Aguisín 2. 

Imeachtaí 

Deich mBliana ag Troid In Aghaidh 
Coiriúlacht Chógaisíochta – Comhdháil 
Dhomhanda

I mí na Samhna 2014, rinne an HPRA agus An Garda 
Síochána comhthionól ar Deich mBliana ag Troid in 
Aghaidh Coiriúlacht Chógaisíochta: Athbhreithniú 
agus Ionchais sa Todhchaí, comhdháil dhomhanda de 
chuid INTERPOL a tionóladh i mBaile Átha Cliath.

D’fhreastail oifigigh sinsearacha forfheidhmithe dlí 
ó ar fud an domhain chomh maith le hionadaithe 

rialtais, eagraíochtaí idir-rialtasacha agus tionscal na 
cógaisíochta ar an gcomhdháil mhór seo. Rinne lucht 
na comhdhála athbhreithniú ar thaithí go dtí seo, 
ceachtanna a foghlaimíodh, deiseanna agus srianta 
ghníomhaíocht idirnáisiúnta in aghaidh coiriúlacht 
chógaisíochta. Díríodh freisin ar bhealaí chun cinn a 
aithint agus a mholadh chun comhoibriú idirnáisiúnta 
a neartú.

Mheall an imeacht dhá lá (19 agus 20 Samhain) 
gar de 200 rannpháirtí ó 50 tír agus 17 eagraíocht 
idirnáisiúnta. Bhí spéis shuntasach sa chomhdháil ag 
meáin chumarsáide náisiúnta agus idirnáisiúnta rud 
a d’fhág go raibh clúdach cuimsitheach uirthi lena 
n-áirítear roinnt agallamh le Stiúrthóir Comhlíonta an 
HPRA. Is é an tAire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, Aodhán Ó Ríordáin, TD a thug an 
t-aitheasc fáiltithe.

 

Seimineáir agus Laethanta Eolais 

Cuireann seimineáir agus laethanta eolais HPRA treoir 
rialála agus eolas cothrom le dáta ar fáil do réimse 
páirtithe leasmhara. Chomh maith le cur i láithreacha 
ó fhoireann HPRA agus, nuair is cuí, rannpháirtithe 
seachtracha, cuireann na himeachtaí ar chumas an 
lucht freastail ceisteanna a chur isteach, soiléiriú a 
lorg agus líonrú le comhghleacaithe. Tionóladh na 
himeachtaí seo a leanas i rith na bliana 2014:

• I mí Eanáir, thionólamar seimineár eolais faoi 
rialú trialacha cliniciúla d’imscrúdaitheoirí agus 
urraitheoirí acadúla. Ba é cuspóir na hócáide seo 
ná cumasú agus tacú tuilleadh le taighde cliniciúil 
in Éirinn. Bhí plé ar réimse ábhar san áireamh sa 
seimineár lena n-áirítear, tuairisciú sábháilteachta, 
iarratais ar thrialacha cliniciúla agus dea-
riachtanais do chleachtas cliniciúil (GCP). 

• I mí na Bealtaine, thionólamar seisiún eolais 
do Chumann Déantúsaíochta Cógaisíochta 
na hÉireann (APMI). Bhí forbhreathnú ar 
chlár cigireachta faireachas cógas an HPRA, 
monatóireacht ar chomhlíonadh faireachas cógas 
agus plé idirghníomhach le lucht freastail san 
áireamh sa seisiún seo.

• Reáchtáladh imeacht eolais do shealbhóirí 
údaraithe táirge comhthreomhar (PPAs) i mí an 
Mheithimh. Dhírigh an clár oibre ar chomhlíonadh 
rialúcháin sa réimse seo a chur chun cinn agus 
topaicí le plé lena n-áirítear riachtanais d’iarratais 
rialála, imscrúduithe ar lochtanna caighdeáin agus 
riachtanais aisghairmeacha.
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• Ar 23 Deireadh Fómhair, thionólamar lá eolais don 
tionscal feistí leighis. D’fhreastail os cionn 250 
toscaire ar an ócáid seo agus bhí rannpháirtíocht 
ann ó roinnt páirtithe rialála agus tionscail lena 
n-áirítear Coimisiún na hEorpa, MHRA na Ríochta 
Aontaithe agus Cumann Feistí Leighis na hEorpa. 
Labhair an Feisire i bParlaimint na hEorpa, 
Mairéad McGuinness ag an gcruinniú. Pléadh 
réimse topaicí agus fócas ar leith ar fhorbairt 
chóras rialála na hEorpa d’fheistí leighis agus an 
t-athbhreithniú leanúnach ar an reachtaíocht a 
rialaíonn feistí leighis.

• Reáchtáladh lá eolais ar dháileadh mórdhíolta 
ar 11 Samhain agus bhí sé dírithe go príomha 
ar dháileoirí leigheasanna. Bhí dea-chleachtais 
dháileacháin (GDP) i measc na dtopaicí a pléadh 
ar an lá, lena n-áirítear treoirlínte an Choimisiúin 
ar GDP, cosaint an slabhra soláthair agus tionchar 
athghairmeacha leighis ar dháileoirí.

• Ar 12 Samhain, reáchtálamar lá eolais a bhí dírithe 
ar dhea-chleachtas déantúsaíochta (GMP) ar 
ar fhreastail déantúsóirí leighis agus substaintí 
gníomhacha. Chomh maith le nuashonruithe 
ginearálta GMP, bhí locht caighdeáin agus 
aisghairmeacha táirge, an Treoir faoi leigheasanna 
falsaithe, déantúsaíocht steiriúla agus 
comhlíonadh margaidh i measc na dtopaicí a 
pléadh.

• Reáchtáladh lá eolais faireachas cógais ar 21 
Samhain agus d’fhreastail os cionn 250 rannpháirtí 
ón tionscal chomh maith le lucht gairme cúraim 
sláinte agus ionadaithe ó eagraíochtaí othar air. Ba 
é aidhm na hócáide ná nuashonruithe a chur ar fáil 
faoi chur i bhfeidhm na bhforálacha reachtaíochta 
athbhreithnithe agus a dtionchar ar na páirtithe 
leasmhara a phlé.

• I mí na Samhna freisin, thionóil an HPRA cruinniú 
líonraithe Topra. Ócáid sa tráthnóna a bhí anseo 
inar díríodh ar roinnt topaicí leasa rialála lena 
n-áirítear an rialúchán nua do thrialacha cliniciúla 
agus ról an HPRA i rialúchán feistí leighis.

• Ar 2Nollaig, reáchtáladh lá eolais do mhargaíocht 
agus sealbhóirí údaraithe déantúsaíochta cógas 
tréidliachta chomh maith le páirtithe leasmhara 
eile a bhfuil spéis acu sa réimse seo. Bhí an ócáid 
dírithe go príomha ar an gcreat nua reachtaíochta 
atá molta ag an AE, ach cuireadh forbhreathnú ar 
na hathruithe is déanaí atá déanta ar reachtaíocht 
náisiúnta maidir le trialacha cliniciúla páirce 
ar fáil freisin. Chomh maith le cur i láithreacha 

ó fhoireann an HPRA, bhí ionchur freisin ó 
ionadaithe ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
agus ón tionscal sláinte ainmhithe.

Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta 
BT 2014

I mí Eanáir 2014, thug na mílte mac léinn chomh maith 
le múinteoirí, tuismitheoirí agus baill den phobal i 
gcoitinne ó ar fud na hÉireann cuairt ar sheastán an 
HPRA ag Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta 
BT. Ba í seo an cúigiú bliain a raibh an HPRA 
rannpháirteach san imeacht ardphróifíle seo a bhí ar 
siúl san RDS i mBaile Átha Cliath.

Dhírigh ár seastán ar fheasacht a chothú faoin ról 
suntasach a imríonn an HPRA i sláinte an phobail 
agus ainmhithe a chosaint. Cuireadh béim ach go 
háirithe, ar an saincheist thábhachtach a bhaineann 
le sábháilteacht chógais agus na bhfeistí leighis. Mar 
a tharla sna blianta roimhe seo, dhírigh an seastán 
freisin ar na deiseanna gairme suimiúla go leor a 
bhaineann le heolaíocht atá ar fáil sa tionscal táirgí 
sláinte.

 

Foilseacháin
 
Doiciméid Threoracha 

Cuireann doiciméid threorach an HPRA comhairle 
agus treoir ar fáil do pháirtithe leasmhara, ó na 
hearnálacha tionscail a rialaímid go príomha, maidir 
le reachtaíocht agus riachtanais rialála. Foilsítear 
doiciméid threorach nua agus cothrom le dáta go 
rialta ar ár suíomh gréasáin agus eisítear foláirimh 
chuig síntiúsóirí an tsuímh gréasáin.

Foilsíodh roinnt doiciméad treorach nua agus tugadh 
cothrom le dáta líon suntasach doiciméad atá ann 
cheana féin. Chomh maith leis sin, tosaíodh próiseas 
comhairliúcháin i ndáil le roinnt treoracha nua atá 
beartaithe. 

I measc na ndoiciméad nua a foilsíodh i rith na bliana 
seo caite bhí:

• Treoir don Chóras Fógartha um Tháirgí Íocshláinte 
Díolmhaithe;

• Treoir do Dhéantúsóirí agus Urraitheoirí ar 
Imscrúduithe Cliniciúla a chuirtear i gcrích in Éirinn;

• Treoir do Dhiúltaithe agus d’Achomhairc faoi 
Reachtaíocht um Chosaint Ainmhithe i gcúrsaí 
Eolaíochta;
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• Treoir maidir le hAistrithe d’Údaruithe Tionscadail 
faoi Reachtaíocht um Chosaint Ainmhithe chun 
Críocha Eolaíochta;

• Treoir chun Athruithe Cláraithe do Dháileoirí, 
Allmhaireoirí agus Déantúsóirí Substainte 
Gníomhacha a Bhainistiú;

• Iarratais ar Cheadúnas do Thrialacha Cliniciúla 
Páirce faoi Reachtaíocht um Leigheasanna 
Ainmhithe.

Is féidir gach doiciméad treorach de chuid an HPRA a 
rochtain tríd an rannóg Foilseacháin den www.hpra.ie. 

Nuachtlitreacha

Foilsíonn an HPRA trí nuachtlitir agus foilsítear roinnt 
eagrán de gach ceann i rith na bliana. Rinneadh 
athdhearadh ar gach nuachtlitir i rith 2014 chun 
léargas a thabhairt ar ainm agus ar bhranda nua 
HPRA.

Nuachtlitir Táirgí Íocshláinte

Tugann an nuachtlitir seo nuashonruithe rialála dóibh 
siúd atá ag obair sna hearnálacha cógaisíochta 
agus cosmaidí ar reachtaíocht na hÉireann agus na 
hEorpa, foilseacháin nua / leasaithe rialála HPRA agus 
imeachtaí do pháirtithe leasmhara ar nós laethanta 
eolais.

Foilsíodh trí eagrán de na Nuachtlitreacha Táirgí 
Íocshláinte. Ar na topaicí a clúdaíodh bhí:

• Rialúchán ar thrialacha cliniciúla ar chógais 
thréidliachta in Éirinn;

• Tuarascálacha measúnaithe poiblí do chógais 
thréidliachta a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin HPRA;

• Cur chuige réamhghníomhach maidir le hathrangú 
(aistriú);

• Rialúchán Nua an AE do thrialacha cliniciúla;

• Uirlisí nua do dhéantúsóirí chun cuidiú cosc a chur 
ar ghanntanas cógais;

• Leasú ar Rialúcháin um Mhí-Úsáid Drugaí;

• Tuarascáil ar ídiú ábhar frithmhiocróbaigh 
tréidliachta in 2012 agus nuashonrú ar bhailiú 
shonraí 2013; 

• Nuashonrú ar theastais chearta díola do tháirgí 
cosmaideacha

Foilsítear an nuachtlitir ar shuíomh gréasáin HPRA 
agus eisítear í dóibh siúd a bhfuil síntiús íoctha acu le 
córas foláirimh an HPRA tríd ár suíomh gréasáin. 

Nuachtlitir faoi Shábháilteacht Dhrugaí

In Eanáir 2014 a dáileadh an chéad leagan iomlán 
leictreonach de Nuachtlitir Shábháilteacht Dhrugaí 
an HPRA. Tugtar cuireadh do lucht gairme cúraim 
sláinte clárú leis an HPRA chun foláirimh a fháil nuair 
a fhoilsítear eagráin nua den DSN agus oibrímid go 
dlúth freisin le heagraíochtaí gairmiúla cúraim sláinte 
cuí chun dáileadh na nuachtlitreach tríd a gcuid líonraí 
a éascú. Tá an leagan leictreonach den nuachtlitir 
i bhformáid PDF, rud a ligeann do na léitheoirí an 
foilseachán a shábháil ar a gcuid córas féin agus 
leathanaigh ar leith a phriontáil. Tá hipearnaisc ar an 
leagan ar líne den nuachtlitir freisin chuig eolas táirgí 
agus doiciméid ábhartha eile ar shuíomh gréasáin an 
HPRA agus EMA.

Foilsíodh seacht n-eagrán den nuachtlitir ar ár suíomh 
gréasáin agus cuireadh ar fáil go leictreonach iad do 
phoitigéirí, altraí, fiaclóirí agus dochtúirí cláraithe. Tá 
forbhreathnú ar na topaicí a clúdaíodh san áireamh in 
Aguisín3.
 

Nuachtlitir faoi Fheistí Leighis 

Cuireann an nuachtlitir seo nuashonruithe rialála agus 
sábháilteachta ar fáil dóibh siúd atá ag obair in earnáil 
na bhfeistí leighis agus do lucht gairme a oibríonn i 
réimse na sláinte a úsáideann nó a cheannaíonn feistí 
leighis ar bhonn rialta. Cuireann sí nuashonruithe ar 
fáil faoi reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa, 
ar shaincheisteanna sábháilteachta chomh maith 
le sonraí faoi fhoilseacháin feistí leighis an HPRA 
agus imeachtaí a bhaineann le páirtithe leasmhara. 
Foilsíodh trí eagrán den nuachtlitir. Seo a leanas cuid 
de na príomhthopaicí a clúdaíodh:

• Coiste Eolaíoch ar Rioscaí Sláinte Nua a 
hAithníodh agus atá Ag Teacht Chun Cinn 
(SCENIHR) – Tuairim cothrom le dáta;

• Plean iniúchta faireachais margaíochta poist HPRA 
do 2014;

• Comh-mheasúnachtaí Deonacha a thabhairt 
cothrom le dáta;

• Priontáil 3D: Acmhainneacht maidir le 
hionchlannaithe agus máinliacht;

• Aithint feistí ar leith (UDI) de chuid IMDRF a chur i 
bhfeidhm d’fheistí leighis agus IVDanna;
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• Caighdeáin Forbartha bogearraí feiste leighis a 
thabhairt isteach i múnla amháin;

• Forbhreathnú HPRA ar bhogearraí mar fheiste 
leighis;

• Moltaí do rialúchán nua ar fheistí leighis agus feistí 
leighis diagnóiseacha in vitro.

Ailt Sheachtracha

Cógais Dhaonna

D’fhoilsigh HPRA 16 alt in MIMS Ireland. Foilsíodh 
dhá alt eile san Irish Medicines Formulary. Tá an liosta 
iomlán topaicí a clúdaíodh sna hailt seo san áireamh in 
Aguisín 3. Foilsíodh na hailt uile ar shuíomh gréasáin 
HPRA freisin.
 

Cógais Thréidliachta

Ag teacht lenár gcuspóir chun feabhas a chur ar eolas 
pháirtithe leasmhara faoi úsáid chógais thréidliachta, 
chuireamar roinnt alt chuig na foilseacháin chuí. Bhí 
alt faoi fhaireachas cógas in eagrán na Nollag den 
Veterinary Ireland Journal agus ceithre alt sa sain-
fhoilseachán It’s Your Field san áireamh anseo.
 
Feistí Leighis

Foilsíodh alt a thugann forbhreathnú ar an gcóras 
faireachais feistí leighis agus achoimre ar ról HPRA 
i mbainistiú tuarascálacha faoi eachtraí díobhálacha 
amhrasta in eagrán an earraigh den fhoilseachán BEAI 
Spectrum.

Fógraí agus Foláirimh Shábháilteachta 

Le linn 2014, d’fhoilsigh an HPRA fógraí agus ráitis 
éagsúla rabhaidh faoi shaincheisteanna sábháilteachta 
nó measúnachtaí idir riosca agus tairbhe na gcógas 
daonna. Foilsíodh 36 Cumarsáid Dhíreach Ghairmiúil 
Cúraim Sláinte ar shuíomh gréasáin an HPRA agus 
eisíodh iad chuig síntiúsóirí. D’fhoilsigh an PRAC 
comharthaí, fógraí faoi athbhreithnithe sábháilteachta, 
buaicphointí cruinnithe, miontuairiscí agus cláir oibre 
mhíosúla agus cuireadh ar fáil iad freisin ar shuíomh 
gréasáin an HPRA.

Lasmuigh dó sin, seoladh 47 fógra sábháilteachta 
faoi fheistí leighis chuig na grúpaí páirtithe leasmhara 
ábhartha agus foilsíodh iad ar líne. Tar éis aiseolais ó 
shuirbhé cumarsáide, rinneadh nuashonrú ar dhearadh 
na bhfógraí seo chun aird a tharraingt ar ábhar 
tábhachtach agus an struchtúr agus leagan amach a 
fheabhsú. Foilsíodh os cionn 500 fógra sábháilteachta 
páirce déantúsóirí a bhain le feistí leighis ar mhargadh 
na hÉireann ar shuíomh gréasáin an HPRA freisin. 
Chomh maith leis sin, d’fhoilsíomar trí fhógra 
ginearálta sábháilteachta ar a raibh comhairle a bhain 
le sábháilteacht MRI, éilliú miocróbach a d’fhéadfadh 
tarlú nuair a bheifí ag úsáid aonaid chun téitheoirí a 
fhuarú agus chun feasacht a roinnt faoi chuid de na 
fadhbanna coitianta a aithníodh nuair a húsáideadh 
caidéil insilte insline.

47
LÍON NA BHFÓGRAÍ SÁBHÁILTEACHTA 
FAOI FHEISTÍ LEIGHIS A SEOLADH 
CHUIG NA GRÚPAÍ PÁIRTITHE 
LEASMHARA ÁBHARTHA AGUS A 
FOILSÍODH AR LÍNE 
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Bileog Eolais Tomhaltóirí faoi Tháirgí 
Féintástála

I mí na Samhna, d’fhoilsíomar Self-Test Products, 
bileog eolais chun cabhrú leis na hothair agus baill 
den phobal siúd a úsáideann féin-thástálacha ar 
chúinse leighis. Forbraíodh an foilseachán seo mar 
fhreagra ar infhaighteacht mhéadaithe do tháirgí 
féin-thástála do chúinsí éagsúla sláinte agus na 
saincheisteanna agus treochtaí a raibh imní fúthu 
agus a thug an HPRA faoi deara nuair a leanadh 
suas eachtraí díobhálacha a bhain lena n-úsáid. Is 
féidir táirgí den chineál seo a úsáid chun réimse 
cúinsí sláinte a dhiagnóisiú nó chun monatóireacht 
a dhéanamh ar chóireáil ar leith, lena n-áirítear 
tástálacha toirchis agus trealamh tástála chun siúcra 
fola a thomhais. Tá comhairle do dhaoine atá ag 
cuimhneamh féin-thástáil a cheannach i mbileog 
an HPRA agus tarraingítear aird ar na rioscaí a 
d’fhéadfadh a bheith ag baint le féin-thástáil. Is féidir 
an bhileog a íoslódáil ónár suíomh gréasáin agus is 
féidir leagan clóite a ordú ó lealfets@hpra.ie

Cumarsáid leis na Meáin 
Chumarsáide
Le linn 2014, leanamar lenár gclár cumarsáide 
leis na meáin chumarsáide chun teachtaireachtaí 
tábhachtacha sábháilteachta a chur in iúl go 
réamhghníomhach agus chun cur le feasacht 
an phobail ar ról an HPRA. D’ullmhaíomar 34 
preaseisiúint agus ráiteas agus mar thoradh ar chuid 
acu sin, bhí agallaimh sna meáin náisiúnta agus 
réigiúnacha le urlabhraí ón HPRA. Le linn an dara leath 
den bhliain, bhí fócas ar leith ar aird a tharraingt ar 
ainm nua an HPRA a thabhairt isteach agus míniú a 
thabhairt ar an réasúnaíocht a bhain leis an athrú seo.

I measc na saincheisteanna ar díríodh aird orthu trí 
phreaseisiúintí an HPRA i rith na bliana seo caite bhí:

• Cógais theiripe d’athsholáthar nicitín (NRT) atá 
ceadaithe le díol i siopaí miondíola;

• Foilsiú liosta de shubstaintí gníomhacha atá 
oiriúnach d’athrangú (athrú);

• An feachtas Interpol is mó riamh ag díriú 
ar góchumtha ar líne agus leigheasanna 
mídhleathacha (Feachtas Pangea VII);

• Comhairle faoi chothabháil shéasúrach ar 
dhífhibrileoirí uathoibrithe seachtracha (AED).

D’fhoilsigh an HPRA roinnt preaseisiúintí freisin 
chun aird a tharraingt ar ionchúisimh rathúla a 
bhain le soláthar neamhdhleathach leigheasanna 
neamhúdaraithe.

Chomh maith leis sin, d’fhreagraíomar thart ar 400 
fiosrúchán ó mheáin chumarsáide náisiúnta, áitiúla 
agus sainiúla i rith na bliana. Theastaigh saineolaithe 
ábhar ó ar fud na heagraíochta chun freagraí a 
thabhairt ar cheisteanna den chineál sin.

 

Comhairliúcháin Phoiblí
Cuireann comhairliúcháin phoiblí ar chumas an HPRA 
riachtanais agus ionchais pháirtithe leasmhara a 
aithint ionas gur féidir linn a dtuairimí a ionchorprú sa 
bhealach a ndéantar pleanáil agus seachadadh ar ár 
seirbhísí.

Le linn 2014, chríochnaigh an HPRA comhairliúchán 
poiblí maidir le táillí rialála atá beartaithe don bhliain 
2015 agus cuireadh tús freisin le comhairliúchán 
maidir le dréachtleagan den Treoir Miondíola faoi 
Tháirgí Íocshláinte Luibhe.

Déanann an HPRA aighneachtaí freisin chuig 
comhairliúcháin tríú páirtí nuair a bhaineann nó a 
bhíonn tionchar ag an topaic ar ár bhfeidhmeanna 
rialála agus ar an gclár oibre sláinte poiblí i gcoitinne. 
In 2014, sholáthraíomar tuairimí maidir le hocht 
gcomhairliúchán poiblí ón Roinn Sláinte, Comhairle na 
nDochtúirí Leighis, Cumann Cógaiseoirí na hÉireann 
agus CORU.  

17
LÍON NA 
nIARRATAS 
AR SHAORÁIL 
FAISNÉISE
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Saoráil Faisnéise
Tagann an HPRA faoi na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise 1997 agus 2003. Dearbhaíonn na hAchtanna 
ceart an phobail chun teacht ar eolas oifigiúil chomh 
maith agus is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus 
le cearta chun príobháideachta daoine aonair. Le linn 
2014, fuaireamar 17 iarratas ar Shaoráil Faisnéise agus 
níor bhain aon cheann acu le hiarratais ar fhaisnéis 
phearsanta.

Gnóthaí Parlaiminte 
 
An Comhchoiste Oireachtais um Shláinte 
agus Leanaí

I mí an Mheithimh 2014, tugadh cuireadh don HPRA 
labhairt leis an gComhchoiste Oireachtais um Shláinte 
agus Leanaí. Ba í an shaincheist a bhí á breithniú ag 
an gCoiste ná úsáid agus infhaighteacht insteallairí 
uathoibríocha aidréanailín agus rinne an HPRA cur i 
láthair ar nuashonrú ar údarú agus ar mhonatóireacht 
shábháilteachta na dtáirgí seo.

Ceisteanna Parlaiminte 

Fuair agus d’fhreagair an HPRA 54 ceist pharlaiminte. 
Bhí 109 iarratas breise freisin ón Roinn Sláinte, ó 
ranna eile rialtais nó baill den Oireachtas i rith na 
bliana. As an líon iomlán fiosruithe (163), bhain na trí 

chatagóir ba mhó le cógais dhaonna (88), foireann, 
airgeadas agus párolla (20) agus cúrsaí corparáideacha 
(16). Bhain na ceisteanna faoi chógais dhaonna le 
topaicí cosúil le frithghníomhartha díobhálacha, 
infhaighteacht nó soláthar táirgí, ganntanas margaidh, 
forfheidhmiú, trialacha cliniciúla, stádas dílleachta, 
luibheanna, vacsaíní, ceadúnú nó allmhairiú.

Seirbhísí Custaiméara 
Fuarthas gar de 3,000 fiosrúchán agus dhéileáil an 
fhoireann seirbhísí custaiméara leo. Bhí fiosrúcháin

ó ionadaithe tionscail, lucht gairme cúraim sláinte 
agus ó bhaill den phobal san áireamh anseo. Fuarthas 
na fiosrúcháin go príomha tríd an ríomhphost agus ar 
an nguthán.

Chomh maith leis na fiosrúcháin a ndearna an 
fhoireann seirbhísí custaiméara bainistiú orthu, 
thug foireann speisialaithe ó ar fud na heagraíochta 
aghaidh ar réimse fiosrúchán ó pháirtithe leasmhara. 
Tháinig go leor de na fiosrúcháin seo ó lucht gairme 
cúraim sláinte a bhí ag iarraidh eolais faoi chógais ar 
leith. 

Mar shampla, fuarthas 200 fiosrúchán a bhain leis 
an gclár leigheasanna íocshláinte agus bhain 418 
fiosrúchán réamh-mhargaidh agus faireachais ó 
thaobh feistí leighis.
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BAINISTÍOCHT      
AGUS FORBAIRT      
EAGRAÍOCHTÚIL

Tá sé riachtanach go mbeadh na tacaíochtaí, 

córais agus feidhmeanna corparáideacha 

riachtanacha in áit ag an HPRA chun ár misean 

sláinte poiblí a chur ar fáil. Caithfimid a bheith 

solúbtha agus réamhghníomhach mar eagraíocht 

chun freagairt d’fhorbairtí rialála agus seachtracha 

eile, agus glacadh le hathruithe riachtanacha 

sa chaoi a gcuirfimid ár seirbhísí ar fáil. Ní mór 

dúinn a chinntiú freisin go gcuirtear ar fáil agus 

go gcoinnítear na leibhéil is airde de rialachas 

corparáideach.
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Acmhainní Daonna agus Athrú
Tá beartais agus cleachtais bhainistíochta daoine 
HPRA lárnach do bhaint amach ár spriocanna 
straitéiseacha. Le linn na bliana 2014, lean an rannóg 
acmhainní daonna ag díriú ar na réimsí coinneála agus 
rannpháirtíochta foirne agus ag an am céanna ag cur 
chun cinn tuilleadh clár oibre athchóirithe na hearnála 
poiblí. Chuir ‘inniúlacht forbartha agus inspreagtha’ 
eagraíochtúil, a rolladh amach mar chuid den 
Chlár Forbartha Feidhmíochta (PDP), an creat oibre 
uileghabhálach ar fáil chun go leor dár dtionscnamh 
AD a fhorbairt i rith na bliana seo caite. Is é fócas 
na hinniúlachta seo ná timpeallacht leanúnach 
foghlamtha a chur chun cinn ar bhealach gníomhach 
ina spreagtar daoine aonair glacadh le dúshláin, 
freagrachtaí nua agus chun foghlaim go leanúnach 
chun tacú lena bhforbairt féin.

Forbairt Feidhmíochta

Tá PDP fós ar cheann dár n-ardán lárnacha chun tacú 
le hardfheidhmíocht, scoth seirbhíse a chur ar fáil agus 
forbairt na foirne. Ag teacht lenár n-éiteas d’fhorbairt 
leanúnach agus mar fhreagra ar aiseolas ó fhostaithe 
sa bhliain 2013, cuireadh feabhas ar an gclár i rith na 
bliana 2014. Dearadh réimse uirlisí tacaíochta agus 
foilsíodh iad ar leathanach tiomnaithe ar inlíon HPRA. 
Cuireadh na leasuithe ar fud na heagraíochta ar 
bhonn píolótach ar dtús agus tá sé i gceist iad a chur i 
bhfeidhm ina n-iomláine sa bhliain 2015.

Foghlaim agus Forbairt 

Lean ár straitéis foghlama agus forbartha ag díriú ar 
fhorbairt na foirne mar cheann dár bpríomh-uirlisí 
inspreagtha agus coinneála.

Chun tacú leis seo, seoladh próiseas pleanála 
forbartha. Tacaíodh le cur i bhfeidhm an phróisis trí;

• Treoir phleanála, cúnamh fostaíochta agus plean 
forbartha aonair a dhearadh agus a fhoilsiú laistigh 
den PDP;

• Ceardlann chun tacú le bainisteoirí i 
gcomhpháirtíocht leis an bhfoireann sa phróiseas 
forbartha a dhearadh agus a chur ar fáil.

Tá Clár Forbartha Ceannaireachta (LDP) creidiúnaithe 
an HPRA fós ina uirlis éifeachtach forbartha ag ár 
mbainisteoirí agus chuir an dara grúpa tús leis an gclár 
sa bhliain 2014. Tá an HPRA fós ag tacú le gach ball 
foirne chun riachtanais éagsúla forbartha a bhaint 
amach trí thacaíocht a chur ar fáil d’oiliúint theicniúil 
agus cáilíocht tríú leibhéal.

Go seachtrach, tá fócas ar ár n-eolas a leathnú 
agus bíonn comhoibriú againn mar chuid d’Ionad 
Oiliúna Gréasáin an AE (EU NTC). Ghlacamar páirt 
ghníomhach i gcruthú físe, straitéise, prionsabail 
threoraithe agus measúnuithe an EU NTC maidir le 
staid reatha ghníomhaíochtaí forbartha agus oiliúna ar 
fud an líonra rialtóirí.

Bainistíocht Athruithe

Mhéadaigh sainchúram na roinne AD i ndeireadh 
na bliana 2014 chun an fheidhm um bhainistíocht 
athruithe a ionchorprú. Éilíonn sé seo go mbeadh AD 
freagrach as bainistíocht éifeachtach ar thionscadail 
athruithe a chuireann infhaighteacht, úsáid éifeachtach 
agus rannpháirtíocht acmhainní daonna ar fáil laistigh 
den HPRA chun cur le plean straitéiseach an HPRA a 
chur ar fáil. 

Rannpháirtíocht agus Tiomantas 
d’Fhostaithe

Tá an HPRA fós ag cur ardbhéim ar ghníomhaíochtaí a 
thacóidh le rannpháirtíocht agus tiomantas fostaithe. 
Sa bhliain 2014, dhíríomar ar shraith tionscnamh a 
chur ar fáil a bhí deartha chun tacú le fostaithe na 
dúshláin a bhí rompu laistigh agus lasmuigh den ionad 
oibre araon a bhaint amach. I measc roinnt samplaí:

• Tacaíocht pleanála airgeadais, a cuireadh ar fáil 
trí sheimineár, agus an deis chun leas a bhaint as 
seisiúin leasa airgeadais duine-le-duine.

• Forbairt réimse tionscnamh sláinte agus folláine 
foirne lena n-áirítear vacsaíní fliú a chur ar fáil agus 
tionscnamh chun deireadh a chur le caitheamh 
tobac a bhunú. Leanfaimid freisin le rochtain ar 
an gClár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) a chur ar fáil 
don fhoireann uile.

• Seachtain folláine mhothúchánach a dhírigh ar 
réimsí cosúil le machnamh, aireachas agus stíl 
mhaireachtála shláintiúil.
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Chomh maith leis an méid atá luaite thuas, leanamar 
lenár dtionscnamh foghlama ag am lóin a bhfuil 
an-tóir ag an bhfoireann orthu. Bhí réimse topaicí 
i gceist lena n-áirítear do chuid glasraí féin a fhás, 
tuismitheoireacht agus obair, agus mapáil intinne don 
saol.

Mar tháscaire ar leibhéil thiomantais agus sláinte 
eagraíochtúil go minic, leanaimid ag léiriú rátaí 
neamhláithreachta atá go maith laistigh den mheán 
náisiúnta agus ráta foriomlán 2.4% a bhí i gceist don 
bhliain 2014. 

Acmhainniú

Leanaimid ag forbairt agus ag bainistiú ár n-acmhainní 
ar aon dul le beartas na hearnála poiblí trí dhíriú 
nuair is féidir ar fhorbairt scileanna inmheánacha 
agus tascanna agus freagrachtaí a athdháileadh mar 
fhreagra ar dhúshláin ar leith. Cuireadh earcú foirne i 
réimsí speisialtóireachta i gcrích i gcomhréir le poist a 
bhí ceadaithe ag an Roinn Sláinte.

Mar a bhí beartaithe, bhí fócas suntasach de 
ghníomhaíocht acmhainní daonna sna chéad sé mhí 
den bhliain 2014 ar chóras nua TE acmhainní daonna 
a roghnaíodh trí phróiseas soláthair poiblí sa bhliain 
2013 a chur i bhfeidhm, a thástáil agus a phíolótú. 
Bhí gach duine den fhoireann acmhainní daonna 
gafa go láidir le hoiliúint agus tacaíocht leanúnach a 
chur ar fáil d’úsáideoirí tar éis tús a bheith curtha le 
húsáid an chórais. Tá buntáistí an chórais i dtéarmaí 

éifeachtachta agus éifeachtúlachta tugtha faoi deara 
cheana féin de bharr go bhfuil úsáideoirí ag tuairisciú 
laghdú sa líon ama atáthar a chaitheamh ag riaradh 
tascanna gnáthaimh.

 

Teicneolaíocht na Faisnéise agus 
Seirbhísí Gnó 
Tá an roinn Teicneolaíocht na Faisnéise agus Seirbhísí 
Gnó freagrach as gach gné de theicneolaíocht 
eagraíochtúil, sonraí agus cúrsaí teileachumarsáide. 
Bainistíonn an rannóg freisin an t-aonad seirbhísí 
gnó atá freagrach as seirbhísí speisialta gnó a chur ar 
fáil don eagraíocht, lena n-áirítear anailís ghnó agus 
bainistíocht thionscadail do pháirtithe leasmhara 
inmheánacha agus seachtracha araon. Is feidhm 
lárnach den aonad seirbhísí gnó eagraíochtúlacht na 
hOifige Bainistíochta Tionscadal (PMO) a dhéanann 
bainistiú foirmiúil ar thionscadail agus a chuireann an 
fhaisnéis riachtanach ar fáil do bhainistíocht HPRA 
chun tacú leis an bpróiseas pleanála agus a chinntiú 
go bhfuil tionscnaimh eagraíochtúla ailínithe go 
hiomlán leis an straitéis chorparáideach a bhainistiú. 

Aithnítear teicneolaíocht mar chuid lárnach de 
thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí rialála ag 
leibhéal náisiúnta agus na hEorpa araon agus i rith na 
bliana 2014 cuireadh líon tionscadal agus tionscnamh 
suntasach chun cinn.
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Forbairtí Náisiúnta 

Tugadh faoi phróiseas tairisceana chun réiteach nua 
teicneolaíochta sreabhadh oibre HPRA ar a dtabharfar 
EOLAS a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Beidh 
sé ar chumas an chórais seo comhdhlúthú agus 
athsholáthar a dhéanamh ar roinnt réiteach leagáide 
agus cuirfidh sé ardán nua sreabhadh oibre agus 
bainistíocht shonraí ar fáil don eagraíocht. Cuireadh 
an próiseas tairisceana agus meastóireachta i gcrích 
ag deireadh na bliana 2014 agus tá sé beartaithe 
dearadh agus forbairt an chórais a dhéanamh sa 
bhliain 2015. Tiocfaidh an dáta a bhfuil sé beartaithe 
é a chur i bhfeidhm sa bhliain 2016 le caighdeáin nua 
de chuid an AE maidir le bainistíocht sonraí rialála a 
chur i bhfeidhm.

I mí Iúil na bliana 2014, chun teacht le seoladh ainm 
HPRA, sheolamar suíomh gréasáin nua a chuireann 
rochtain níos fearr ar eolas agus cumais fheabhsaithe 
chuardaithe táirgí ar líne ar fáil do pháirtithe 
leasmhara. Tá nuashonruithe breise ar an suíomh agus 
an t-eolas a chuireann sé ar fáil beartaithe don bhliain 
2015.

Ag teacht le straitéis an rialtais chun seirbhís roinnte 
a sholáthar, cuireann an HPRA seirbhísí óstála ar fáil 
freisin do roinnt eagraíochtaí, agus oibrímid go dlúth 
le gníomhaireachtaí cosúil le hOifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim. Tá an HPRA gafa go gníomhach freisin 
ag leibhéal náisiúnta trína rannpháirtíocht leis an 
gCoiste Náisiúnta Caighdeán Sonraí Sláinte agus i 
gcomhar le gníomhaireachtaí ábhartha eile, cosúil 
le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, NSAI agus 
HIQA. I rith na bliana 2014, chuir HPRA le forbairt 
Táirge Náisiúnta Leighis agus leis na caighdeáin tacar 
sonraí rOrdaithe a d’fhorbair HIQA.

Bhí an fhoireann TF agus seirbhísí gnó gníomhach 
freisin i bpróisis agus comhéadain teicneolaíochta a 
fhorbairt chun tacú le malartú faisnéise idir páirtithe 
leasmhara i réimsí cosúil leis an mbunachar sonraí 
táirgí leighis do tháirgí daonna agus tréidliachta araon, 
leigheasanna inmhalartaithe don chlár malartaithe 
cineálach agus sonraí do na córais chliniciúla agus 
chógaisíochta. 

Tionscnaimh Eorpacha

I rith na bliana seo caite, lean an HPRA ag imirt ról 
suntasach i bhforbairt teicneolaíochtaí, caighdeáin 
agus straitéisí teileamaitice Eorpacha trína 
rannpháirtíocht le cláir ag an EMA, Coimisiún na 
hEorpa agus fóram an HMA. Tá ionadaíocht ag HPRA 
ar bhord bainistíochta teileamaitice an AE, an bord 
sonraí líonra agus an grúpa rAighneachta agus tá sé 
ina cheannasaí ar roinnt tionscnamh tábhachtacha 
a bhaineann le tairseacha aonair aighneachta agus 
caighdeáin sonraí.

Mar chuid de chuibhreannas Eorpach, tá an 
HPRA rannpháirteach i gclár taighde Horizon 
2020 Choimisiún na hEorpa ar an tionscadal 
openMedicine. Táimid i gceannas ar phacáiste 
suntasach oibre laistigh den tionscadal seo ar a 
dtugtar Aithint Tháirgí Brandáilte Íocshláinte agus 
leanfaidh an obair seo i rith na bliana 2015. Tugann 
an tionscadal aghaidh ar aithint drugaí agus dúshláin 
ionadaíochta chun cumasú níos fearr a dhéanamh ar 
chúram sláinte trasteorann a chur ar fáil, go háirithe 
malartú rOrdaithe agus fodháileadh sábháilte táirgí 
forordaithe íocshláinte. Cuireann an tionscnamh 
domhanda openMedicine chun cinn aithint uathúil 
táirgí íocshláinte agus dá réir sin, sábháilteacht othar i 
suíomhanna trasteorann.

250,000
LÍON NA 
nAIGHNEACHTAÍ CESP 
I gCOMPARÁID LEIS AN 
LÍON 100,000 IN 2013 
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Tairseach Coiteann um Aighneachtaí 
Leictreonacha

Is príomhghníomhaíocht de chuid an IMB an Tairseach 
Coiteann um Aighneachtaí Leictreonacha (CESP) a 
fhorbairt agus a bhainistiú thar ceann phobal rialála 
an AE i gcoitinne. Cuirimid tacaíocht theicniúil ar fáil 
trí áis deisce cabhrach a oibriú agus oibrímid leis na 
páirtithe leasmhara ábhartha uile i rith na bliana chun 
réiteach barrmhaitheasa a chur ar fáil.

Sa bhliain 2014, tháinig méadú suntasach ar leibhéil 
ghníomhaíochta agus rannpháirtíochta CESP 
agus láimhseáladh os cionn 250,000 aighneacht 
i gcomparáid le 100,000 sa bhliain 2013 agus 
tacaíonn an tairseach anois le níos mó ná 2,000 
cuideachta cógaisíochta agus 6,000 úsáideoir. Tá 
líon na ngníomhaireachtaí rialála a úsáideann an 
córas méadaithe freisin go dtí os cionn 32 ar fud na 
hEorpa agus tá an córas ar fáil anois 24 uair sa lá thar 
thréimhse 7 lá. 

Sa bhliain 2015, tá tuilleadh forbartha le déanamh ar 
an gcóras chun tuairisciú agus cumais rianaithe ar líne 
a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara.
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Tá Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh freagrach 
as cumarsáid, straitéis agus pleanáil, bainistíocht 
cháilíochta agus roinnt feidhmeanna eolais do 
pháirtithe leasmhara seachtracha. Soláthraíonn 
sí rúnaíocht don chlár tagarmharcála ar fud 
gníomhaireachtaí leigheasra an AE freisin. 

BEMA

Soláthraíonn an clár Tagarmharcála um 
Ghníomhaireachtaí Leigheasra na hEorpa (BEMA) 
dearbhú do cheannairí líonra gníomhaireachtaí 
leigheasra an AE maidir le cáilíocht na gcóras agus 
na gcleachtas atá i bhfeidhm sna gníomhaireachtaí 
chun leigheasanna a rialú agus is acmhainn é chun na 
cleachtais is fearr a roinnt. Tá príomhfheidhmeannach 
an HPRA ina chomh-chathaoirleach ar ghrúpa stiúrtha 
BEMA. Soláthraíonn an HPRA an rúnaíocht don 
ghrúpa agus tá sé freagrach as lóistíocht chuairte. I 
rith na bliana 2014, leanamar i gceannas ar an ngrúpa 
stiúrtha agus cuairteanna measúnaithe á gcríochnú sa 
timthriall tagarmharcála seo agus thosaigh an grúpa 
athbhreithniú ar na torthaí.

Bainistíocht Cháilíochta

I rith na bliana 2014, leanadh ag forbairt chóras 
bainistíochta cáilíochta an HPRA agus úsáideadh 
nósanna imeachta d’fheidhmeanna agus riachtanais 
reachtaíochta a tugadh isteach le blianta beaga anuas. 
San áireamh anseo bhí próisis nua agus leasuithe 
faoin Treoir leigheasanna falsaithe, 2011/62/AE, ár 
bhfeidhmeanna maidir le cosaint ainmhithe i dtaca 
le cúrsaí eolaíochta de réir Rialachán an Aontais 
Eorpaigh (Cosaint Ainmhithe Úsáidte chun Críocha 
Eolaíochta) 2012, riachtanais bhreise reachtaíochta 
do chórais faireachas cógas (Treoir 2010/84/AE) agus 
liostaí inmhalaraithe leigheasanna a bhunú agus a 
chothabháil faoin Acht Sláinte (Praghsáil agus Soláthar 
Earraí Leighis) 2013.

Oifig an 
Phríomhfheidhmeannaigh
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Tá roinn gnóthaí corparáideacha an HPRA freagrach as 
roinnt réimsí tábhachtacha seirbhíse a chur ar fáil don 
eagraíocht. Ina measc tá bainistíocht chóiríochta agus 
thógála chomh maith le seirbhísí fáiltithe, ceaintín, 
taistil, leabharlainne agus bainistíochta imeachtaí. 
Bainistíonn an roinn cúrsaí dlí, comhoibriú idirnáisiúnta 
agus iarratais um Shaoráil Faisnéise freisin. Chomh 
maith leis sin, cuireann sí tacaíocht rúnaíochta ar 
fáil don Údarás agus do Choistí agus cinntíonn go 
gcloítear le dea-chleachtas sa réimse rialachais 
corparáideach.

Bainistiú Imeachtaí

Reáchtáil an HPRA naoi n-imeacht sa bhliain 2014 
agus rinneadh eagrú agus bainistiú orthu uile go 
hinmheánach. Cinntíonn an cur chuige seo go 
gcuirtear imeachtaí ar fáil atá éifeachtúil ó thaobh 
costais agus ag an am céanna a thugann deis 
d’fhoireann HPRA déileáil go díreach le páirtithe 
leasmhara. Mar thoradh air seo, tháinig aiseolas an-
dearfach ó lucht freastail trí cheistneoirí ócáide. 

Ba laethanta eolais a bhí i roinnt de na himeachtaí 
seo a chuireann, de ghnáth, nuashonruithe agus 
treoir rialála ar fáil do pháirtithe leasmhara. Dhírigh 
laethanta eolais 2014 ar réimse topaicí lena n-áirítear:

• Feistí Leighis

• GMP 

• GDP

• Faireachas Cógas

• Trialacha Cliniciúla

• Eolaíochtaí Tréidliachta

• Eolaíocht Rialála.

Saoráil Faisnéise

I rith na bliana 2014, fuair HPRA17 iarratas um Shaoráil 
Faisnéise (mar a leagtar amach ar leathanach 76). 

Údarás agus Coistí

Soláthraíonn an rannóg Seirbhísí Corparáideacha 
tacaíocht rúnaíochta don Údarás agus do Choistí an 
HPRA agus cinntíonn go gcloítear le dea-chleachtas i 
réimse an rialachais chorparáidigh.

Gnóthaí Corparáideacha

Comhalta Boird
Líon na gcruinnithe a 

reáchtáladh le linn na tréimhse 
a raibh an comhalta ar an 

mBord

Líon na gcruinnithe ar ar 
freastalaíodh le linn na 

tréimhse a raibh an comhalta 
ar an mBord

An tUas. Michael D. Hayes (Cath) 6 6

An tUas. Pat Brangan 4 3

An tUas. Wilfred J. Higgins 4 2

Ann Horan Uasal 6 6

An tOll. Mary Horgan 6 5

An Dr. Elizabeth Keane 4 4

An tUas. Noel O’Donoghue 6 3

An tOll. Caitriona O’Driscoll 6 6

An tUas. Diarmuid Quinlan 4 3
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• Chas Údarás an HPRA ar a chéile sé huaire in 2014 
agus mheas siad roinnt nithe straitéiseacha lena 
n-áirítear beartas corparáideach, pleanáil agus 
nithe airgeadais. Chuimsigh an ceann deireanach 
acu sin cuntais mhíosúla bhainistíochta, buiséid 
bhliantúla agus na ráitis airgeadais don bhliain 
2013. Rinne an tÚdarás athbhreithniú freisin 
ar thuarascálacha nuashonraithe ó na Coistí 
Comhairleacha Reachtúla agus ón gCoiste 
Iniúchóireachta. Chomh maith leis sin, rinne sé 
athbhreithniú ar na ceadúnais do gach táirge 
íocshláinte cúram sláinte mar a cheadaigh an 
Coiste Bainistíochta. 

• Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste Iniúchta, 
fochoiste an Údaráis, in 2014. Tá tuilleadh sonraí 
ar fáil i Ráitis Airgeadais an HPRA don bhliain 
2014. 

• Chomh maith leis sin i rith na bliana atá i gceist, 
bhí dhá chruinniú ag an gCoiste Comhairleach 
um Chógais Dhaonna, bhí dhá chruinniú ag an 
gCoiste Comhairleach um Chógais Thréidliachta 
agus bhí dhá chruinniú ag an gCoiste 
Comhairleach um Fheistí Leighis.

• Bhí cruinniú amháin in 2014 ag an bhFochoiste 
Leigheasra Luibhe, fochoiste den Choiste 
Comhairleach um Chógais Dhaonna. Is fochoiste 
den Choiste Comhairleach um Chógais Dhaonna 
é an Fochoiste Trialacha Cliniciúla freisin agus bhí 
dhá chruinniú déag aige le bliain anuas.

• Bhí dhá chruinniú in 2014 ag an gCoiste Náisiúnta 
um Chosaint Ainmhithe a úsáidtear chun Críocha 
Eolaíochta, coiste reachtúil a chuireann comhairle 
ar fáil don rialtóir agus dóibh siúd atá ag obair sa 
réimse seo.

Airgeadas 
Is é an ról atá ag an rannóg airgeadais cúrsaí 
airgeadais an HPRA a bhainistiú agus a chosaint. 
Caithfidh sí a chinntiú go gcomhlíonann an HPRA a 
riachtanas reachtúla agus go mbaintear leas as an 
gcleachtas is fearr chun a ngnóthaí a rialú. Cuirtear 
na nósanna imeachta uile i gcrích ag úsáid nósanna 
imeachta caighdeánacha oibríochta faoin gcóras 
bainistíochta cáilíochta.

Is í an rannóg airgeadais a d’ullmhaigh ráitis airgeadais 
na bliana 2014 a chuirtear i láthair sa tuarascáil seo 
agus a chuir iad chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste lena n-iniúchadh. Tá gach idirbheart airgeadais 
a tharla le linn na tréimhse atá faoi chaibidil le feiceáil 
agus tuairiscithe sna ráitis seo mar atá ár dtiomantas 
do na caighdeáin is airde de rialachas corparáideach.

Dlí 
Rinne an rannóg dlí maoirseacht ar reachtaíocht nua 
a cuireadh i bhfeidhm agus cuireadh comhairle ar 
fáil faoi shaincheisteanna ábhartha eile. Dhéileáil 
an rannóg le fiosruithe éagsúla dlí ó ar fud na 
heagraíochta agus rinneadh freastal agus cur i láthair 
ag cruinniú dlíodóirí na hEorpa a reáchtáladh faoi 
Uachtaránacht na hEorpa.
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Forbhreathnú 
ar Úsáid Fuin-
nimh In 2014
Ón 1 Eanáir 2011, tá ar an HPRA, mar chomhlacht 
san earnáil phoiblí, tuairisciú go bliantúil ar an 
bhfuinneamh a úsáideann sé agus na gníomhartha a 
ghlactar chun ídiú a laghdú de réir S.I. 542 de 2009. 
Trasuíonn na rialacháin seo an Treoir um Éifeachtúlacht 
Úsáide Deiridh Fuinnimh agus Seirbhísí Fuinnimh 
(Treoir 2006/32/CE) ina dhlí in Éirinn.

Úsáideann an HPRA leictreachas do shoilsiú, aerchóiriú 
nó téamh mar is gá agus chun uisce te a sholáthar. 
Úsáidtear gás nádúrtha do théamh lárnach.

Sa bhliain 2014, d’úsáid an HPRA953 MWh fuinnimh 
lena n-áirítear:

• 775 MWh de leictreachas; 

• 178 MWh de bhreoslaí iontaise;

• 0 MWh de bhreoslaí in-athnuaite

Gníomhartha a Rinneadh in 2014

Le bliain anuas, lean an HPRA ag díriú ar 
fheidhmíocht fuinnimh trí chomhaontuithe creat 
oibre do sholáthar leictreachais agus gás nádúrtha 
araon a choinneáil slán. Bhunaigh Oifig Soláthair 
an Rialtais (ar a dtugtaí an tSeirbhís Náisiúnta 
Soláthair) an dá chomhaontú creat oibre seo chun 
leictreachas agus gás nádúrtha a sholáthar d’earnáil 
phoiblí na hÉireann. Faoi na comhaontuithe seo 
tá sé i gceist go mbeadh an t-uasmhéid lascainí 
toirte ar fáil agus foráil a dhéanamh do laghduithe 
ar chostais idirbheartaíochta agus riaracháin 
do sholáthróirí agus ceannaitheoirí san earnáil 
phoiblí. I rith na bliana 2014, b’ionann 5.3% agus 
an coigilteas costais maidir le leictreachas agus 
b’ionann 5% agus an coigilteas costais maidir le gás 
(i gcomparáid leis an gcostas a bhainfeadh le dul 
díreach chuig an margadh).

Coigiltis Iomlán Fuinnimh

Cuireadh dhá stór breise le foirgneamh an HPRA, 
Teach Kevin O’Malley, i rith na mblianta 2012 agus 
2013.Dá bhrí sin, bhí 2014 ar an gcéad bhliain 
iomlán a raibh seilbh ar an dá urlár breise agus mar 
thoradh air seo, bhí 14% d’ardú ar an líon iomlán 
fuinnimh a húsáideadh don fhoirgneamh.

Ón bhliain 2009, tá an HPRA dírithe go mór 
ar úsáid fuinnimh a ísliú. Tá fianaise faoi seo i 
dtuarascáil Údarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann (SEAI) na bliana 2013 don HPRA inár 
deimhníodh go raibh 23.3% d’fheabhas curtha 
ag an eagraíocht ar a n-úsáid fuinnimh ón mbliain 
2009.

Gníomhartha Beartaithe do 2015

Sa bhliain 2015, tá sé beartaithe ag an HPRA 
feidhmíocht fuinnimh a choinneáil ag imeacht trí 
leanúint lena rannpháirtíocht i gcomhaontuithe 
nua creat oibre ar conradh chun leictreachas 
agus gás nádúrtha araon a sholáthar don earnáil 
phoiblí. Táthar ag súil go mbeidh coigiltis ar fáil ón 
dá chomhaontú creat oibre seo, a mbeidh teacht 
orthu arís tríd Oifig Soláthair an Rialtais, nuair a 
dhéantar comparáid leis na costais a bhainfeadh le 
dul díreach chuig an margadh. Tá sé tábhachtach 
go dtabharfaí faoi deara go bhfuil rátaí conartha 
Oifig Soláthair an Rialtais do leictreachas agus gás 
socruithe go dtí luath sa bhliain 2017.

5.3%
COIGILTEAS 
COSTAIS MAIDIR LE 
LEICTREACHAS 
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RÁITIS 
AIRGEADAIS



90 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014

Comhaltaí an Bhoird    
agus Eolas Eile
 
 
 
An Bord : An tUas. Michael Hayes Cathaoirleach

 An tUas. Pat Brangan téarma in éag 31/12/2013 athcheapadh 22/05/2014

 An tUas. Wilfrid Higgins  téarma in éag 31/12/2013 athcheapadh 22/05/2014

 Ann Horan Uas.

 An tOllamh Mary Horgan *

 An. Dr. Elizabeth Keane **  téarma in éag 31/12/2013 athcheapadh 22/05/2014

 An tUas. Noel O’Donoghue

 An tOll. Caitriona O’Driscoll

 An Dr. Diarmuid Quinlan ***

  An tAire Sláinte a cheap an Bord ar an 18/01/2011.

 * Ceapadh an tOllamh Mary Horgan ar an 08/11/2011.

 **  Ceapadh an Dr. Elizabeth Keane ar an 24/10/2012.

 ***  Ceapadh an Dr. Diarmuid Quinlan an 24/05/2014.

Baincéirí: Banc Aontas Éireann

  1-3 Sráid Bhagóid Íochtarach

  Baile Átha Cliath 2

  Banc na hÉireann Corparáideach

  2 Plaza Burlington

  Bóthar Burlington

  Baile Átha Cliath 4

Aturnaetha: Eugene F. Collins

  Temple Chambers

  3 Bóthar Burlington

  Baile Átha Cliath 4

Ceannoifig: Teach Kevin O’Malley

  Lárionad Phort an Iarla

  Ardán Phort an Iarla

  Baile Átha Cliath 2

Iniúchóirí: An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

  Caisleán Bhaile Átha Cliath

  Baile Átha Cliath 2
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Rialachas Corparáideach

Bunaíodh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) faoi théarmaí an Achta um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995 (arna 
leasú), agus tá sé á rialú ag Bord a cheap an tAire Sláinte. Tá Bord HPRA (an Bord) comhdhéanta de chathaoirleach 
agus ochtar comhaltaí neamhfheidhmiúcháin nach bhfaigheann luach saothair Ar an 1 Iúil 2014, d’athraigh an 
eagraíocht a hainm ó Bhord Leigheasra na hÉireann de réir mar a fhoráiltear in Alt 36 den Acht Sláinte (Earraí Liachta 
a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013 agus in IR (205/2014), is é sin, an tOrdú um an Acht Sláinte (Earraí Liachta a 
Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013 (Tosach Feidhme) 2014. 

Tá HPRA tiomanta i leith na caighdeáin is airde a chur i bhfeidhm maidir le Rialachas Corparáideach agus tá “Cód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit” de chuid na Roinne Airgeadais curtha i bhfeidhm aige. Cuimsíonn an 
Cód Cleachtais sin, a eisíodh chuig HPRA i mí Eanáir 2002, cuid mhór de na prionsabail faoina n-oibríonn HPRA, 
agus aird á tabhairt ar mhéid agus ar nádúr dlíthiúil na heagraíochta. 

D’fhoilsigh an tAire Airgeadais Cód Cleachtais nuashonraithe i Meitheamh 2009, chun forbairtí riaracháin agus 
reachtaíochta a rinneadh ar an gcreat rialachais chorparáidigh ó bhí an bhliain 2001 ann a chur san áireamh. Tá 
athbhreithniú mionsonraithe déanta ag HPRA ar an gCód nuashonraithe sin, lena chinntiú go léirítear ann fós na 
forálacha faoina n-oibríonn HPRA. 

Tá Cód Iompair cuimsitheach i bhfeidhm ag HPRA, chomh maith le beartas faoi choimhlintí leasa don fhoireann, do 
na coistí agus do na comhaltaí Boird go léir. Cuireann HPRA na caighdeáin is airde i bhfeidhm maidir le nochtadh 
agus trédhearcacht i ndáil le leasanna na foirne, na gcoistí agus na gcomhaltaí Boird.

An Coiste Iniúchta

Tá coiste iniúchta ag HPRA, agus é comhdhéanta de thriúr comhaltaí Boird, agus tháinig siad le chéile 4 huaire i rith 
na bliana 2014. Tá an coiste sin freagrach as nithe a bhaineann le rialú inmheánach a athbhreithniú, maille le haon 
saincheisteanna eile a ardaíonn na hiniúchóirí seachtracha, an Bord nó an lucht bhainistíochta. Tugtar cuireadh don 
iniúchóir seachtrach gach bliain bualadh leis an gcoiste iniúchta chun mionteagasc a thabhairt dóibh ar thoradh an 
iniúchta sheachtraigh agus buaileann an coiste iniúchta leis an iniúchóir inmheánach gach bliain. I rith na bliana 2014, 
rinne an t-iniúchóir inmheánach iniúchtaí inmheánacha agus tugadh tuairisc don choiste iniúchta maidir leis na réimsí 
soláthair/párolla agus baincéireachta/airgeadais. Bhí baint ag an gcoiste iniúchta freisin leis an athbhreithniú ar na 
córais cháilíochta mar a thuairiscítear thíos.

Córais Cháilíochta

I rith na bliana 2014, lean rannóg airgeadais HPRA le próiseas forfheidhmithe agus athbhreithnithe na ngnáth-
nósanna imeachta oibríochta (SOPanna) faoin gcóras bainistithe cáilíochta. Is éard a bhí i gceist leis an bpróiseas sin 
ná athbhreithniú criticiúil agus anailís a dhéanamh ar rialuithe agus próisis inmheánacha ar fud na rannóige agus béim 
faoi leith ar bhainistiú rioscaí. Tá an córas sin mar bhonn taca don timpeallacht rialaithe inmheánaigh anois agus is 
cabhair é maidir leis an bpróiseas iniúchta inmheánaigh agus, ar deireadh, maidir le hobair an choiste iniúchta.
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An Beartas maidir le Luach Saothair – Comhaltaí Boird agus Stiúrthóirí Feidhmiúcháin

Déantar luach saothair agus costais taistil a íoctar le comhaltaí Boird a nochtadh i nóta 17 a ghabhann leis na ráitis 
airgeadais. Faigheann an Cathaoirleach luach saothair de réir mar a ordaíonn an tAire Sláinte i gcomhréir leis an Acht 
um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995. Faigheann comhaltaí eile Boird costais taistil i gcomhréir le ciorcláin a eisíonn 
an Roinn Sláinte. Tugtar luach saothair don Phríomhfheidhmeannach i gcomhréir le treoirlínte a eisíonn an Rialtas 
agus faigheann Stiúrthóirí Feidhmiúcháin eile íocaíocht i gcomhréir le scálaí pá na Roinne Sláinte. 

An Coiste Luach Saothair

Tá coiste luach saothair bunaithe ag HPRA mar fhochoiste den Bhord chun athbhreithniú a dhéanamh ar luach 
saothair an Phríomhfheidhmeannaigh, i gcomhréir le treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Airgeadais agus ag an 
Roinn Sláinte. Nochtar luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh i nóta 18 a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais.

Rialú Inmheánach

Tá an Bord freagrach as córais rialaithe inmheánaigh HPRA. Ní féidir leis na córais sin ach dearbhú réasúnach, 
seachas dearbhú iomlán, a sholáthar i ndáil le míráiteas ábhartha nó caillteanais. Déantar tuairisc níos iomláine ar na 
córais rialuithe inmheánacha a úsáidtear in HPRA a thabhairt i dtuarascáil an Chathaoirligh ar leathanach 4.
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Ráiteas maidir le Rialú    
Inmheánach Airgeadais
  

1. Admhaímse, i mo cháil mar Chathaoirleach, go bhfuil an Bord freagrach as córas rialaithe inmheánaigh airgeadais 
an chomhlachta. 

2. Ní féidir le córas rialaithe inmheánaigh HPRA ach dearbhú réasúnach, seachas dearbhú iomlán, a sholáthar i ndáil 
le hearráid ábhartha, míráiteas nó caillteanas.

3. Daingníonn an Bord go bhfuil próiseas leanúnach ann chun na rioscaí suntasacha nach mór do HPRA déileáil leo 
a shainaithint, a mheasúnú agus a bhainistiú. Coimeádann HPRA clár rioscaí a ndéanann an lucht bainistíochta 
é a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta, a ndéanann an coiste iniúchta breithniú air agus a chuirtear i 
láthair an Bhoird trí huaire sa bhliain.

 Tá an Lucht Bainistíochta freagrach as na rioscaí suntasacha a bhaineann lena réimsí gnó a shainaithint agus a 
mheasúnú, chomh maith le rialuithe inmheánacha oiriúnacha a leagan amach agus a oibriú. Déantar measúnacht 
ar na rioscaí sin ar bhonn leanúnach agus d’fhéadfadh baint a bheith acu le foinsí éagsúla inmheánacha nó 
seachtracha, lena n-áirítear teipeanna ar rialuithe, cur isteach ar chórais faisnéise, tubaistí nádúrtha agus 
riachtanais rialála. Déantar na rioscaí sin a thaifeadadh ar an gclár rioscaí.

 Tugann an lucht bainistíochta tuairisc don Choiste Bainistíochta gach coicís ar shaincheisteanna oibríochta 
agus ar rioscaí agus ar an tslí a ndéantar iad a bhainistiú. Is é atá i ról an Choiste Bainistíochta maidir leis sin 
ná athbhreithniú a dhéanamh, thar ceann an Bhoird, ar na príomhrioscaí a bhaineann le gnóthaí HPRA agus ar 
an gcóras gníomhartha a theastaíonn chun rioscaí den sórt sin a bhainistiú agus a gcuid cinntí a chur in iúl don 
Bhord tríd an bPríomhfheidhmeannach.

 Tugann an Príomhfheidhmeannach tuairisc don Bhord thar ceann na bainistíochta feidhmiúcháin ar athruithe 
suntasacha in obair HPRA agus ar an timpeallacht sheachtrach, ar nithe iad sin a bhfuil baint acu le rioscaí 
suntasacha. Déanann an Stiúrthóir Airgeadais agus Gnóthaí Corparáideacha agus Idirnáisiúnta faisnéis airgeadais, 
lena n-áirítear príomhtháscairí feidhmíochta, a chur ar fáil don Bhord ar bhonn míosúil. I gcás ina sainaithnítear 
réimsí inar féidir an córas a fheabhsú, breithníonn an Bord na moltaí a dhéanann an Coiste Bainistíochta.

 Tá creat rialaithe iomchuí i bhfeidhm agus tá nithe áirithe sainithe go soiléir ann ar nithe iad atá forchoimeádta 
don Bhord amháin lena gceadú nó, de réir mar a tharmligeann an Bord, lena gceadú go cuí ag an Lucht 
Bainistíochta. Tá bainistiú HPRA ó lá go lá tarmligthe ag an mBord chuig an gCoiste Bainistíochta agus tá 
teorainneacha cuí ar údarú caiteachais bunaithe aige. Is é an Príomhfheidhmeannach atá freagrach as rialuithe 
inmheánacha a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear rialú inmheánach airgeadais.

 De ghnáth, déantar faireachán ar an gcóras rialaithe inmheánaigh airgeadais trí na próisis atá leagtha 
amach thuas. Ina theannta sin, déanann Coiste Iniúchta an Bhoird athbhreithniú ar réimsí sonracha den rialú 
inmheánach. Tá socrú déanta ag HPRA maidir le feidhm an iniúchta inmheánaigh a bheith á cur i gcrích go 
seachtrach ag gnólacht gairmiúil neamhspleách. I rith na bliana 2014, rinneadh dhá athbhreithniú. Déanann an 
Coiste Iniúchta breithniú ar thuarascálacha ón iniúchadh inmheánach agus ar mholtaí ón Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste, de réir mar a bhíonn a leithéid ann mar thoradh ar an iniúchadh seachtrach.

4. Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh airgeadais chun comhlíonadh 
an Chóid Cleachtais a léiriú. Rinneadh an t-athbhreithniú sin ag cruinniú de chuid an Bhoird a tionóladh an 20 
Bealtaine 2015.

An tUas. Michael Hayes 

Cathaoirleach an Bhoird

Dáta: 16 Meitheamh 2015
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí 
Chomhaltaí an Bhoird
 

Leis an Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995, ceanglaítear ar an mBord ráitis airgeadais a ullmhú do gach 
bliain airgeadais, ar ráitis iad a thugann léargas fíorcheart ar staid ghnóthaí HPRA agus ar a bharrachas nó ar a 
easnamh don tréimhse sin.

Le linn na ráitis sin a ullmhú, tá sé de cheangal ar an mBord:

• beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú go comhleanúnach

• breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus stuama a dhéanamh

• aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú, agus

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura rud é go bhfuil sé míchuí glacadh leis go 
leanfaidh HPRA de bheith ar marthain..

Tá an Bord freagrach as taifid chuntais chuí chuntasaíochta a choinneáil, ar taifid iad ina ndéantar staid airgeadais 
HPRA a nochtadh go réasúnta cruinn ag aon tráth agus lena gcumasaítear don Bhord a chinntiú go gcomhlíonann 
na ráitis airgeadais Acht HPRA agus na caighdeáin chuntasaíochta a nglactar leo i gcoitinne in Éirinn. Tá sé freagrach 
freisin as sócmhainní HPRA a chumhdach agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnacha a dhéanamh chun calaois agus 
mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 
 
 
 
 
Thar ceann an Bhoird 
 

Cathaoirleach Comhalta Boird

An tUas. Michael Hayes Ann Horan Uas.
16 Meitheamh 2015
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An tArd-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste Tuarascáil le 
cur faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais
 
 
Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte don bhliain dar críoch 31 Nollaig 
2014 faoin Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995. Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais 
chuntasaíochta arna leagan amach sna ráitis, comhdhéanta de na beartais chuntasaíochta, an cuntas ioncaim 
agus caiteachais, an clár comhardaithe, an ráiteas faoi shreabhadh airgid agus na nótaí gaolmhara. Ullmhaíodh 
na ráitis airgeadais ar an mbealach a fhorordaítear faoi Alt 18 den Acht agus de réir chleachtas cuntasaíochta a 
nglactar leis go ginearálta in Éirinn, de réir mar a leasaítear iad ag treoir ón Aire Sláinte maidir le cuntasaíocht do 
chostais aoisliúntais.

 
Freagrachtaí Bhord an Údaráis

Tá Bord an Údaráis freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as a chinntiú go dtugann siad léargas fíor agus 
cothrom ar staid ghnóthaí an Údaráis, ar a ioncam agus caiteachas, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Is í an fhreagracht atá orm iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus tuairisc a thabhairt orthu de réir dlí 
infheidhme.

Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do bhreithnithe speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir 
lena mbainistíocht agus lena n-oibríocht. 

Déanaim m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchadh (An Ríocht Aontaithe agus Éire) 
agus ag cloí le Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird Chleachtais Iniúchta ag an am céanna.
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Scóip Iniúchta na Ráiteas Airgeadais 

I rith iniúchta, ní mór fianaise a fháil faoi na méideanna agus na nochtaí sna ráitis airgeadais, fianaise leordhóthanach 
a thabharfadh deimhniú réasúnta go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráitis ábhartha, cibé ar calaois nó earráid is 
cúis leo. Áirítear air sin measúnú ar na nithe seo a leanas:

• cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach d’imthosca an Údaráis, agus ar cuireadh i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus ar nochtadh ar shlí leordhóthanach iad.

• réasúntacht na meastachán cuntasaíochta suntasach a dhéantar agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus

• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Lorgaím fianaise chomh maith faoi rialtacht na n-idirbheart airgeadais le linn an iniúchta.

Chomh maith leis sin, léigh mé tuarascáil bhliantúil an Údaráis chun aon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráiteas nó neamhréireachtaí ábhartha dealraitheacha faoi deara, 
breithním na tionchair a bheidh acu sin ar mo thuarascáil. 

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais

Ag teacht le treoracha ón Aire Sláinte, aithníonn an tÚdarás costais theidlíochtaí aoisliúntais de réir mar a bhíonn siad 
iníoctha, agus sin amháin. Ní chomhlíonann an bunús cuntasachta sin Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 17 a 
éilíonn go n-aithnítear costais den sórt sin sa bhliain ina dtuilltear na teidlíochtaí. 

Seachas cóireáil cuntasaíochta chostais agus dhliteanais aoisliúntais an Údaráis, is é mo thuairim go dtugann na ráitis 
airgeadais, a ullmhaíodh i gceart de réir chleachtas cuntasaíochta a nglactar go ginearálta leis in Éirinn, léargas fíor 
agus cothrom ar riocht ghnóthaí an Údaráis amhail an 31 Nollaig 2014 agus ar a ioncam agus ar a chaiteachas do 
2014.

Is é mo thuairim go bhfuil leabhair chuntais chuí á gcoimeád ag an Údarás. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na 
leabhair chuntais.
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Ábhair lena dTuairiscím trí Eisceacht

Tuairiscím trí eisceacht 

• mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a theastaíonn uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

• má thug m’iniúchadh aon chás ábhartha nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe ar 
aird, nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag cloí leis na húdaráis a dhéanann rialú orthu, nó

• mura bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil bhliantúil an Údaráis ag teacht leis na ráitis airgeadais, nó 

• mura léiríonn an ráiteas ar rialú airgeadais inmheánach comhlíonadh an Údaráis leis an gCód Cleachtais do 
Rialachas Chomhlachtaí Stáit, nó

• má fhaighim go bhfuil nithe ábhartha eile ann a bhaineann leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí.  
 

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na cúrsaí sin a dhéantar a thuairisciú trí eisceacht.

 

Patricia Sheehan 

Don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus thar a cheann

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

25 Meitheamh 2015
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Beartais Chuntasaíochta
Nósmhaireacht an Chostais Stairiúil

Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir phrionsabail chuntasaíochta a nglactar leo i gcoitinne faoi nósmhaireacht 
an chostais stairiúil agus comhlíonann siad caighdeáin tuairiscithe airgeadais atá eisithe ag an gComhairle um 
Thuairisciú Airgeadais, ach amháin i gcás nithe a bhaineann le haoisliúntas – féach an nóta thíos. 

Aithint Ioncaim

Aithnítear ioncam sna ráitis airgeadais ar an mbonn seo a leanas:

• I gcás iarratas ar údaruithe margaíochta (iarratais nua, athruithe ar údaruithe atá ann cheana féin, nó aistrithe) 
agus i gcás iarratas ar thrialacha cliniciúla, aithnítear ioncam sna ráitis airgeadais nuair a fhaightear foirm iarratais 
bhailí. 

• I gcás ceadúnas mórdhíola agus monaraíochta agus údaruithe cothabhála margaíochta, tá táillí iníoctha in 
aghaidh na bliana agus fabhraítear ioncam bliana iomlán i ngach bliain airgeadais.

Aithint Caiteachais

Aithnítear caiteachas sna ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe de réir mar a fhabhraítear é.

Airgeadra Tuairiscithe agus Aistriú Airgeadra

Ullmhaítear na ráitis airgeadais in Euro.

Déantar idirbhearta in airgeadraí seachas an euro a thaifeadadh de réir na rátaí a bhíonn i bhfeidhm ar dháta na 
n-idirbheart nó ar dháta conartha. Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadais a aistriú go euro ar dháta an chláir 
chomhardaithe nó ar dháta conartha. Déileáiltear le difríochtaí malartaithe sa chuntas ioncaim agus caiteachais. 

Sócmhainní Inláimhsithe

Sócmhainní Inláimhsithe gan Áitreabh a áireamh

Luaitear sócmhainní inláimhsithe de réir a gcostais lúide dímheas carntha. Ríomhtar dímheas d’fhonn costas 
sócmhainní inláimhsithe a dhíscríobh chuig a luachanna iarmharacha measta thar a saolta úsáideacha measta de réir 
tráthchodanna bliantúla comhionanna.

Is mar a leanas saolta úsáideacha measta sócmhainní inláimhsithe ar faoina dtreoir a ríomhadh an dímheas:

Fearais agus Feistis:  5 bliana

Trealamh Ríomhaireachta:  3 bliana

Feabhsúcháin Áitribh: 10 bliana

Áitreabh

Rinne HPRA a áitreabh ag Teach Kevin O’Malley, Lárionad Phort an Iarla, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 
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a cheannach ar an 22 Nollaig 2004. B’ionann an luach caipitlithe agus an praghas ceannaigh móide na costais sin a 
bhain go díreach leis an tsócmhainn a chur in úsáid.

Níor ríomhadh aon dímheas ar luach áitribh, de bharr go meastar gur mó ná 50 bliain an saol eacnamaíoch úsáideach 
atá fágtha.

Cánachas

Tá HPRA díolmhaithe ó dhliteanas i leith Cánach Corparáide faoi Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Féichiúnaithe

Díscríobhtar drochfhiacha atá ar eolas agus déantar soláthar sonrach maidir le haon mhéideanna a cheaptar go 
mbeadh a mbailiú amhrasach. 

Aoisliúntas

Tá an scéim aoisliúntais a oibríonn HPRA ag teacht le Scéim an Rialtais Áitiúil (Leasú ar Aoisliúntais)(Comhdhlúthú), 
1986. Scéim reachtúil neamh-mhaoinithe atá inti agus íoctar sochair as ioncam reatha de réir mar a eascraíonn siad. 

Luaitear an muirear i leith tuarastal agus pá gan asbhaintí aoisliúntais €748,987 (2013 - €800,739) san áireamh. 
Déantar an barrachas don bhliain ar leathanach 92 a thaispeáint roimh idirbhearta aoisliúntais don bhliain agus 
ina ndiaidh, lúide cnapshuimeanna a íoctar i rith na bliana. Tá an cúlchiste ioncaim agus caiteachais ar an gclár 
comhardaithe deighilte idir cúlchiste coinnithe agus cúlchiste aoisliúntais i nóta 11. Is ionann an iarmhéid sa 
chúlchiste aoisliúntais agus na hasbhaintí aoisliúntais carntha a rinneadh ó bhí an bhliain 1996 ann.

De réir threoir ón Aire Sláinte, níl forálacha FRS 17 á gcomhlíonadh. 

Forálacha

Aithnítear foráil nuair a bhíonn oibleagáid láithreach ar HPRA mar thoradh ar imeacht san am a caitheadh, nuair 
is dócha go socrófar sin ar chostas HPRA agus nuair is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid na 
hoibleagáide.

An Leabharlann

Níor cuireadh aon luach ar na leabhair, ar acmhainní closamhairc ná ar bhunachair shonraí leictreonacha atá ann sa 
leabharlann. Díscríobhtar an caiteachas ar na nithe sin sa bhliain ina dtabhaítear é.

Léasanna

Caitear le gach léas mar léas oibríochta agus déantar an cíos maidir leo a mhuirearú ar an gcuntas Ioncaim agus Cait-
eachais ar bhonn na líne dírí thar thréimhse an léasa. 
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 Note  2014  2013
  € €

Ioncam ó Tháillí  2  20,938,909  20,225,400

Ioncam Eile  3  4,700,860  4,430,585

   
  25,639,769  24,655,985 

Tuarastail agus Pá  4  17,501,062  17,765,250

Costais Oibríochta Eile  5  4,738,449  4,823,934

Dímheas  1  1,310,329  1,150,820

   
  23,549,840  23,740,004

 
Barrachas don bhliain roimh

chuntas ranníocaíochtaí Aoisliúntais   2,089,929  915,981

 
Ranníocaíochtaí Aoisliúntais na bhFostaithe   443,890  749,418

 
 
Barrachas don bhliain  2,533,819  1,665,399

 
Iarmhéid tugtha chun cinn   24,539,298  22,873,899

 
Iarmhéid tugtha ar aghaidh   27,073,117  24,539,298

 
 
 
Eascraíonn an t-ioncam agus an barrachas go léir don bhliain as gníomhaíochtaí leanúnacha.

 
 
 
 
 
 
 
 

Cathaoirleach  Comhalta Boird 

An tUasal Michael Hayes Ms. Ann Horan Uas. 
16 Meitheamh 2015

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na beartais chuntasaíochta ar leathanaigh 98 go 99 agus na nótaí ar leathanaigh 103 go 

109. 

 

CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014
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 Nóta  2014  2013
  € €

Sócmhainní Inláimhsithe  1  25,574,039 25,890,663

 
Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí  6  727,029  644,387

Stoc Stáiseanóireachta   2,259  2,407

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh  12  205,531  160,832

Taiscí Gearrthéarmacha  15,649,391  12,940,623 

  16,584,210  13,748,249

Creidiúnaithe - méideanna
dlite laistigh de bhliain amháin
Creidiúnaithe agus Fabhruithe  7  7,151,792  6,372,942

Morgáiste  13  793,332  793,332

   
  7,945,124  7,166,274

 
Glan-Sócmhainní Reatha   8,639,086  6,581,975

 
Dliteanais Fadtéarmacha
Morgáiste  13  7,140,008  7,933,340

 
 
GLANSÓCMHAINNÍ IOMLÁNA   27,073,117  24,539,298

 
 
Maoinithe ag an
Cúlchiste Ioncaim agus Caiteachais  11  27,073,117  24,539,298

   
  27,073,117  24,539,298

 
 

 
 

Cathaoirleach  Comhalta Boird 

An tUasal Michael Hayes Ms. Ann Horan Uas. 
16 Meitheamh 2015

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na beartais chuntasaíochta ar leathanaigh 98 go 99 agus na nótaí ar leathanaigh 103 go 

109. 

 

CLÁR COMHARDAITHE
Amhail an 31 Nollaig 2014
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 Nóta  2014  2013
  € €
Réiteach barrachais chuig glan-insreabhadh airgid ó

ghníomhaíochtaí oibríochta

 
Barrachas don bhliain   2,533,819  1,665,399

Muirear Dímheasa   1,310,329  1,150,820

(Ardú)/Laghdú i bhFéichiúnaithe   (6,127)  228,197

Laghdú ar Stoc   148  296

Ardú/(Laghdú) i gCreidiúnaithe - méideanna

dlite laistigh de bhliain amháin   777,470  (1,035,225)

Ús Taisce   (131,249)  (183,195)

Ús agus Muirir Bainc   355,712  393,502

Caillteanas/(Gnóthachan) ar Dhiúscairt Shócmhainní Seasta   61  (1,290)

Glan-Insreabhadh Airgid 

ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta   4,840,163  2,218,504

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta   4,840,163  2,218,504

Aischuir ar Infheistíochtaí agus

Seirbhísiú Airgeadais  8  (299,599)  (133,976)

Caiteachas Caipitil  8  (993,765)  (3,877,741)

Acmhainní Leachtacha a Bhainistiú  8  (2,708,768)  2,560,202

Maoiniú  8  (793,332)  (793,332)

Ardú/(Laghdú) ar Airgead Tirim   44,699  (26,343)

Réiteach glan-sreabhadh airgid chuig

gluaiseacht i nglan-fhiacha

Ardú/(Laghdú) ar Airgead Tirim   44,699  (26,343)

Ardú /(Laghdú) ar Thaiscí Gearrthéarmacha   2,708,768  (2,560,202)

Laghdú ar Airgeadais Fadtéarmach   793,332  793,332

 
Athrú ar Ghlan-Chistí/(Fiachas)   3,546,799  (1,793,213)

Glan-Chistí ag tús na bliana   4,374,783  6,167,996

 
Glan-Chistí ag deireadh na bliana  9  7,921,582  4,374,783

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na beartais chuntasaíochta ar leathanaigh 98 go 99 agus na nótaí ar leathanaigh 103 go 
109.  
 

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID 
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014

1. Sócmhainní Fearais agus Trealamh  Feabhsúcháin  Feabhsúcháin Áitribh Iomlán 
 Inláimhsithe Feistis Ríomhaireachta Léasachta Áitribh   
  € € € € € €

  Costas
  Iarmhéid amhail an  1,134,883  9,849,076  502,445  4,314,888  23,156,037  38,957,329

  1 Eanáir 2014  

  Breiseanna don bhliain  16,683  977,452  -  -  -  994,135

  Diúscairtí don bhliain  (3,595)  (147,286)  -  -  - (150,881)

  Amhail an 31 Nollaig 2014  1,147,971  10,679,242  502,445  4,314,888  23,156,037  39,800,583

  Dímheas
  Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2014  969,013  9,097,438  450,948  2,549,267  -  13,066,666

  Muirear don bhliain  57,004  771,591  50,245  431,489  -  1,310,329

  Diúscairtí don bhliain  (3,595)  (146,856)  -  -  -  (150,451)

  Amhail an 31 Nollaig 2014  1,022,422  9,722,173  501,193  2,980,756  -  14,226,544

  Glanluach leabhair amhail  
 an 31 Nollaig 2014  125,549  957,069  1,252  1,334,132  23,156,037  25,574,039

  Glanluach leabhair amhail 
  an 1 Eanáir 2014  165,870  751,638  51,497  1,765,621  23,156,037  25,890,663

2. Ioncam
  2014  2013
  €  €
 Ioncam ó Tháillí
 Trialacha Cliniciúla 123,844  152,714

 Leigheas don Duine – Táillí Náisiúnta  6,588,544  6,597,201

 Leigheas don Duine – Táillí Eorpacha  6,860,718  5,809,092

 Leigheas Tréidliachta - Táillí Náisiúnta  1,357,676  1,226,329

 Leigheas Tréidliachta - Táillí Eorpacha  1,338,780  1,682,126

 An Rannóg Comhlíontachta  4,294,355  4,406,871

 Feistí Leighis 374,992  351,067

   
  20,938,909  20,225,400

 Ioncam Eile (Nóta 3)  4,700,860  4,430,585

  
 Ioncam Iomlán  25,639,769  24,655,985

 
  
 Éilíonn an dlí go ndéantar táillí áirithe, ar mhéid iomlán de €16,815,145, a dhiúscairt    
 de réir threoracha an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
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3. Ioncam Eile
  2014  2013
  €  €
  
 Maoiniú ón Roinn Sláinte (Vóta 38, Fomhírcheann E1) 3,916,000  3 ,937,000

 Ioncam ó Tháillí Comhdhála  184,075  6 ,100

 Ús Taisce  131,249  183,195

 (Caillteanas)/Gnóthachan ar Dhiúscairt Shócmhainní Seasta  (61)  1 ,290

 Ioncam TF  469,597  303,000

   
  4,700,860  4,430,585

4. Tuarastail agus Pá  
 
 Tuarastail agus Pá  15,663,696  15,948,022

 Pinsin  382,144  359,984

 Costais Leasa Shóisialaigh  1,455,222  1,457,244

   
  17,501,062  17,765,250

 
  
 291 an meánmhéid ball foirne a bhí fostaithe i rith na bliana (2013 - 292).

 Is féidir na baill foirne a bhí fostaithe amhail an 31 Nollaig 2014 a anailísiú thar na ranna seo a leanas: 

 
 Príomhfheidhmeannach  11  10

 Comhlíonadh  62  62

 Airgeadas, Corparáideach & Idirnáisiúnta  19  19

 Údarú & Clárú Earraí le hÚsáid ag an Duine  106  103

 Monatóireacht ar Earraí le hÚsáid ag an Duine  44  46

 Acmhainní Daonna agus Athrú  8  9

 TF & Seirbhísí Gnó  13  14

 Gnóthaí Eolaíochta  2  2

 Eolaíochtaí Tréidliachta  22  25

 An Fhoireann 287  290

 Pinsinéirí  30  25

   
  317  315

 
Rinneadh asbhaintí €942,745 a bhain le pinsin do Sheirbhísigh Phoiblí a bhaint ón bhfoireann le linn na bliana agus íocadh 
iad leis an Roinn Sláinte. 
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5. Costais Oibríochta
  2014  2013
  €  €
  
 Costais Chóiríochta  1,048,954  1,281,687

 Taisteal, Ionadaíocht agus Oiliúint  730,412  920,613

 Ús agus Muirir Bainc 363,697  398,152

 Táillí Dlí & Gairmiúla  106,604  124,286

 Stáiseanóireacht, Foilseacháin agus Postas  418,624  409,221

 Costais Oibríochta Eile 2,070,158  1,689,975

   
  4,738,449  4,823,934

  
  
 San áireamh ar chostais oibríochta eile de €4,738,449 tá €7,894 a bhain le fáilteachas a cuireadh ar fáil don fhoireann.

 
6.  Féichiúnaithe (gach ceann dlite laistigh de bhliain amháin) 
 
 Féichiúnaithe Trádála  303,875  336,335

 Réamhíocaíochtaí  238,854  186,716

 Féichiúnaithe Eile  184,300  121,336

   
  727,029  644,387

 
7.  Creidiúnaithe (gach ceann dlite laistigh de bhliain amháin)  
 
 Creidiúnaithe Trádála  287,858  268,817

 Fabhruithe  6,321,754  5,563,837

 Coimisinéirí Ioncaim  542,180  540,288

   
  7,151,792  6,372,942
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8. Ollsreabhadh Airgid  2014  2013
   €  € 
  
 Aischuir ar Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais:

 Ús Taisce  54,732  259,169

 Ús agus Muirir Bainc  (354,331)  (393,145)

   
  (299,599)  (133,976)

 Caiteachas Caipitil

 Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe a fháil  (994,135)  (3,879,031)

 Fáltais ó Dhíolachán Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  370  1,290

  
  (993,765)  (3,877,741)

 Acmhainní Leachtacha a Bhainistiú

 (Ardú)/Laghdú ar Thaiscí Gearrthéarmacha  (2,708,768)  2,560,202

   
  (2,708,768)  2,560,202

 Maoiniú

 (Laghdú) ar Airgeadais Fadtéarmach  (793,332)  (793,332)

   
  (793,332)  (793,332)

9. Anailís ar Athruithe i nGlan-Chistí/(Fiachas)  Amhail an   Sreabhadh Amhail an
  01/01/2014   Airgid 31/12/2014 
  
  
 Airgead sa Bhanc agus ar Láimh  160,832   44,699  205,531
 Taiscí Gearrthéarmacha  12,940,623   2,708,768  15,649,391
 Fiachas Dlite Laistigh de Bhliain Amháin  (793,332)   0  (793,332)
 Fiachas Dlite Tar Éis Bliain Amháin  (7,933,340)   793,332  (7,140,008)
 
  4,374,783   3,546,799  7,921,582

 
10. Costais Riaracháin  2014   2013 
  
  
 Ríomhadh barrachas don bhliain i ndiaidh: 

 
 Luach Saothair na nIniúchóirí  17,300   17,390
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11. Gluaiseacht ar Chúlchiste Ioncaim agus Caiteachais   
 
  Amhail an    Amhail an
  01/01/2014   Gluaiseacht  31/12/2014 
  €  € € 
  
 Cúlchistí Coinnithe  17,315,836   2,089,929 19,405,765
 Ranníocaíochtaí Aoisliúntais na bhFostaithe  7,223,462   443,890  7,667,352
   
  24,539,298   2,533,819 27,073,117

 
12. Iarmhéideanna Bainc agus Airgid Tirim    2014  2013
   
 Iarmhéideanna Cuntas Reatha   204,441  160,302

 Airgead Tirim ar Láimh    1,090  530

   
  205,531  160,832

 
13. Dliteanais Fadtéarmacha   
    
  Morgáiste

 Cheannaigh an Bord a áitreabh ag Teach Kevin O’Malley, Lárionad Phort an Iarla, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha 
Cliath  2 an 22 Nollaig 2004. Maoiníodh an ceannach ag morgáiste €20,400,000 thar 20 bliain a fuarthas ar an áitreabh ó 
Iasachtaí Corparáideacha Bhanc na hÉireann.

  
  Tá HPRA tiomanta na haisíocaíochtaí caipitil seo a leanas a dhéanamh ar a mhorgáiste: 
       
 
  - laistigh de bhliain amháin    793,332  793,332

  - laistigh de bhliain amháin agus cúig bliana    3,173,328  3,173,328

  - tar éis cúig bliana    3,966,680  4,760,012

   
     7,933,340  8,726,672

14. Nochtadh Ráta Úis    
 

 Tá gach céim riachtanach tógtha ag an IMB lena nochtadh do rátaí úis a íoslaghdú trí 2/3 de na hiasachtaí a shocrú ar 
feadh tréimhse na morgáiste. Tá iarmhéid na n-iasachtaí fritháirithe go hiomlán ag cúlchistí airgid tirim. Meastar gur €0 
na glan-iasachtaí a d’fhéadfadh nochtadh do ráta úis a bheith ann ina leith don bhliain 2015.
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15. Tiomantais Airgeadais   
    2014  2013
   €  € 
 Léasanna Oibríochta

 Méideanna dlite le híoc le linn na chéad dhá mhí dhéag eile

 maidir le léasanna a rachaidh in éag

 - laistigh de bhliain amháin (i ndáil le Teach Ormonde)  -  -

 - laistigh de bhliain amháin (i ndáil le Teach Longphort)  -  -

 - tar éis cúig bliana (i ndáil le Teach Alexandra)  285,984  285,984

   
  285,984  285,984

  
 Tá caiteachas €285,984 faoi léasanna oibríochta san áireamh sna Costais Chóiríochta (Nóta 5).

  
An 28 Eanáir 2005 shínigh HPRA leas léasa maidir leis an 5ú Urlár, Teach Alexandra, Lárionad Phort an Iarla, Baile Átha 
Cliath 2. Bhí 7 mbliana agus ceithre mhí den léas fós le caitheamh amhail an 31 December 2014.

16. Tiomantais Chaipitil   
     
 Faoi Chonradh (Conradh Sínithe)    -  440,000

 Gan a bheith Faoi Chonradh  2,510,000  2,600,000

   
  2,510,000  3,040,000

17. Luach Saothair an Bhoird
  
 Tuarastal an Chathaoirligh  20,520  20,520

 Costais Taistil Chomhaltaí an Bhoird  5,247  6,710

   
  25,767  27,230

18. Luach Saothair Foirne
    
 Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh

 Tuarastal Bunaidh  145,985  151,186

   
  145,985  151,186

  
  
Ní théann teidlíochtaí pinsin an Phríomhfheidhmeannaigh thar na teidlíochtaí caighdeánacha i scéim eiseamláireach 
aoisliúntais shainithe na hearnála poiblí.
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19.  Idirbhearta le Páirtithe Gaolmhara
  
 Ní dhearnadh aon idirbheart le páirtí gaolmhar a chaitear a nochtadh faoi Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 8.

20.  Íoc Pras Cuntas
   
 Dearbhaíonn an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) go bhfuil sé ag cloí le dlí an AE maidir le híoc pras cuntas.

21. Rátaí Malartaithe
  
 Mar seo a leanas a bhí na rátaí malartaithe a úsáideadh agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú: 

  
 2014 €1 = STG £0.7825
 2013 €1 = STG £0.8348

22.  Forálacha
  
 Cuireadh roinnt imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí ionchais in iúl do HPRA. Ní nochtar anseo an fhaisnéis a éilíonn Forálacha 
FRS 12, dliteanais theagmhasacha agus sócmhainní teagmhasacha de ghnáth, mar go gcreideann an HPRA go 
ndéanfadh sin dochar don toradh. 

23.  Gnóthas Leantach
  
 Bhí ionchas réasúnta ag HPRA, an tráth ar ceadaíodh na ráitis airgeadais, go raibh acmhainní leordhóthanacha ag 
HPRA leanúint ar aghaidh lena chuid oibríochtaí. Mar gheall air sin, leanfaidh an Bord ag glacadh le bonn an ghnóthais 
leantaigh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aige. 

24.  Ceadú na Ráiteas Airgeadais
  
 Cheadaigh Bord HPRA na ráitis airgeadais an 20 Bealtaine 2015.





AGUISÍNÍ



112 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AN HPRA 2014

AGUISÍN 1  
Comhaltaí an Choiste
An Coiste Bainistíochta

An tUasal Pat O’Mahony  
Príomhfheidhmeannach

An Dr. Gabriel Beechinor    
Stiúrthóir Tréidliachta

An Dr. Joan Gilvarry    
Stiúrthóir Monatóireachta Táirgí don Duine

An tUasal Kevin Horan    
Stiúrthóir Teicneolaíochta an Eolais agus   
Seirbhísí Gnó (ceaptha Iúil 2014)

Frances Lynch Uasal    
Stiúrthóir Acmhainní Daonna (éirithe as Deireadh 
Fómhair 2014)

An tUasal John Lynch    
Stiúrthóir Comhlíontachta

Suzanne McDonald Uasal    
Stiúrthóir Teicneolaíochta an Eolais agus Bainistiú   
an Athraithe (éirithe as Iúil 2014)

An Dr. Mike Morris    
Stiúrthóir Gnóthaí Eolaíochta

An Dr. Lorraine Nolan    
Stiúrthóir Údaraithe agus Cláraithe Táirgí don Duine

Lynsey Perdisatt Uasal    
Stiúrthóir Acmhainní Daonna agus Athruithe  
(ceaptha Deireadh Fómhair 2014)

Rita Purcell Uasal    
Stiúrthóir Airgeadais agus Gnóthaí Corparáideacha

An Bord

An tUasal Michael D Hayes - Cathaoirleach

An tUasal Pat Brangan (athcheaptha Bealtaine 2014)

An tUasal Wilfrid J. Higgins (athcheaptha Bealtaine 2014)

Ann Horan Uasal

An tOllamh Mary Horgan

An Dr. Elizabeth Keane (athcheaptha Bealtaine 2014)

An tUas. Noel O’Donoghue

An tOllamh Caitriona O’Driscoll

An Dr. Diarmuid Quinlan (athcheaptha Bealtaine 2014)

An Coiste Iniúchta

Ann Horan Uasal - Cathaoirleach

An tUasal Pat Brangan

An Dr. Elizabeth Keane

An Coiste Comhairleach um  
Leigheasanna don Duine

An tOllamh Mary Horgan - Cathaoirleach

An Dr. Paul Browne

An Dr. Kevin Connolly

An Dr. Desmond Corrigan

An tOllamh Tom Fahey

An tOllamh David Kerins

Marita Kinsella Uasal

An tOllamh Patrick Murray

An Dr. Brian O’Connell

An tUasal Ronan Quirke

An Dr. Patrick A. Sullivan

An tOllamh Peter Weedle

An Coiste Comhairleach um  
Leigheasanna Tréidliachta

An tUasal Pat Brangan – Cathaoirleach

An Dr. Ruaidhrí Breathnach

Eugenie Canavan Uasal

An tUasal Michael F. Clancy

An Dr. Martin Danaher

An Dr. Rodhri Evans (éirithe as Iúil 2014)

An Dr. Helena Kelly

An tUasal Des Leadon

An Dr. Nola Leonard

An tUasal Ciaran Mellet

An tUasal John Moriarty

An tUasal John Underhill
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An Coiste Comhairleach um Fheistí Liachta

An tUasal Wilfrid J. Higgins – Cathaoirleach

An Dr. Gillian Carlos McDowell

An Dr. Geoffrey Chadwick

An tUasal Darragh Hynes

An Dr. Jonathan Lyne

An tOllamh Fergal O’Brien

An tOllamh Richard Reilly

Mary Sharp Uasal

Maebh Smith Uasal

An tUasal Sean Paul Teeling

An tOllamh Wil van der Putten

An Dr. Vivion Crowley

An Fochoiste Trialach Cliniciúla den Choiste 
Comhairleach um Leigheasanna don Duine 

An Dr. Patrick A. Sullivan – Cathaoirleach

An Dr. Liam Bannan

An Dr. Geraldine Boylan

An Dr. Paul Browne

An Dr. Peter Crean

An Dr. Catherine Kelly 

An Dr. Thomas Peirce

An Dr. Bryan Whelan

An Dr. Lee Helman (Saineolaí CT)

An Dr. Filip Janku (Saineolaí CT)

An Fochoiste Comhairleach um 
Leigheasanna Luibhe

An Dr. Des Corrigan – Cathaoirleach

An Dr. James Barlow

An Dr. Kevin Connolly

Ingrid Hook Uasal

Claudine Hughes Uasal

Anna-Maria Keaveney Uasal

An Dr. Celine Leonard

An Dr. Donal O’Mathuna

An Dr. Camillus Power

An Dr. Helen Sheridan

Anne Varley Uasal

An Dr. Emma Wallace

Fochoiste Saineolaithe den Choiste 
Comhairleach um Leigheasanna don Duine

An tOllamh Mary Horgan – Cathaoirleach

An Dr. Colin Buckley

An Dr. Owen Carey (éirithe as Eanáir 2014)

An Dr. Linda Coate

An Dr. Kevin Connolly

An Dr. James Colville

An Dr. Noreen Dowd

An Dr. Stephen Eustace

An Dr. Stephen Flint

An Dr. Tim Fulcher

An Dr. Joseph Galvin

An Dr. Patrick Gavin

An Dr. Paul Gallagher

An Dr. Kevin Kelleher

An Dr. Catherine Kelly

An Dr. Mary Keogan

An tOllamh David Kerins

An Dr. Lorraine Kyne (éirithe as Bealtaine 2014)

An Dr. Mark Ledwidge

An tOllamh Aidan McCormick

An Dr. Frank Murray

An Dr. Yvonne O’Meara

An Dr. Cormac Owens (ceaptha Bealtaine 2014)

An tUasal Ashley Poynton

An Dr. Brion Sweeney

An Dr. Jogin Thakore

An Dr. Gerry Wilson (ceaptha Bealtaine 2014)
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AGUISÍN 2  
Cuir I Láthair 2014
Cuir i Láthair Tríú Leibhéal 

Institiúid Cúrsa Teideal an Chuir i Láthair

 IT Leitir Ceanainn Altranas Tréidliachta  Rialáil Leigheasanna Tréidliachta 

 PIER / UCC  Cógaisíocht  Measúnú Faireachais agus Conairí Gairme 

 RCSI  Eolaíocht Thionsclaíoch sa Chógaisíocht Trialacha Cliniciúla: Sainchomhad na dTáirgí Leighis  
  Imscrúdaitheacha agus Forléargas ar an Treoir um CT 

 RCSI  Ordú Cógais Altra/Cnáimhsí  Faireachas Cógas 

 RCSI  Ordú Cógais Altra/Cnáimhsí  Ról an HPRA 

 RCSI  Cógaisíocht  Táirgí Leighis Ardteiripe 

 RCSI  Cógaisíocht  Rialáil Leigheasanna Cineálacha agus Nua 

 RCSI  Cógaisíocht  Gnóthaí agus Údarú Rialála 

 RCSI  Cógaisíocht  Rialáil Bhiteicneolaíochta 

 IT Shligigh  Biteicneolaíocht Liachta agus  Imscrúduithe HPRA / Faireachas Cógas   
 Eolaíocht Chógaisíochta 

St. Johns,  Altranas Tréidliachta  Rialáil Leigheasanna Tréidliachta   
Corcaigh 

 TCD  Innealtóireacht Bithphróisis  Bithchógais – Réamheolas faoi Rialáil AE 

 TCD  Déantúsaíocht Chógaisíochta  Ról an Pharmacopoeia i Rialáil Leigheasanna 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Trialacha Cliniciúla do Bhitheolaíocht agus Ardteiripí  
  (2 Chur i Láthair) 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Sonraí Sábháilteachta Drugaí a Chur in Iúl 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Faireachas Cógas AE a Chur i bhFeidhm 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Rialáil Leigheasanna Caighdeáin Cháilíochta   
  Idirnáisiúnta agus Pharmacopoeia 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Coiste Measúnaithe Riosca Faireachas Cógas (PRAC) 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Saincheisteanna Cáilíochta a bhaineann le Trialacha  
  Cliniciúla do Bhitheolaíocht agus ATMPanna. 

 TCD  Leigheas Cógaisíochta  Rialáil Táirgí Luibhe Traidisiúnta (2 chur i láthair) 

 TCD  Cógaisíocht  Forléargas ar Ról Faireachas Cógas agus   
  Conairí Gairme 

 UCC  Cógaisíocht  Fógra faoi Theagmhais Dhíobhálacha 

 UCD  Innealtóireacht Bithchógaisíochta  Bithchógais – Réamheolas faoi Rialáil AE 

 UCD  Ordú Cógais Altra/Cnáimhsí  Faireachas Cógas (2 chur i láthair) 

 UCD  Ordú Cógais Altra/Cnáimhsí  Ról an HPRA (2 chur i láthair) 

 UCD  Leigheas Tréidliachta  Rialáil Leigheasanna Tréidliachta 
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Cuir i Láthair Rialála agus Oiliúna 

Imeacht/Eagraí Teideal an Chuir i Láthair

Cumann Tréidlianna Ráschúrsa na hÉireann  Reachtaíocht bheartaithe nua an AE ar Rialáil agus Úsáid  
 Leigheasanna Tréidliachta 

Cumann Teiripeoirí Saothair na hÉireann  Ról agus Feidhmeanna an HPRA / Bainistíocht ar   
 Dhrochtheagmhais Feiste Leighis Amhrasacha 

Comhdháil CMG  Earráidí Leighis - An Ról Rialála 

DIA EuroMeeting  Tuairisciú Tréimhsiúil maidir le Meastóireacht   
 Riosca Tairbhe 

Comhdháil AE Aonad Taighde Sábháilteachta Drugaí  Éifeachtúlacht Íoslaghdaithe Riosca a Thomhas 

EDQM  An Coiste um Aicmiú Soláthair Cógas 

Lá Eolais do Gheallsealbhóirí EMA maidir le  Nuashonrú maidir le Staidéar Sábháilteachta Iar-Údaraithe 
Faireachas Cógas 

Fiontraíocht Éireann / An Bord Taighde Sláinte  Maidir leis an HPRA      
(Seisiún Eolais do Phainéal an NCRF) 

Comhdháil Informa  Modúil 3: Comhcheangail Feistí Drugaí 

Comhdháil Informa  Rialachán 712/2012 ón gCoimisiún - Nuashonrú 

Comhdháil Informa  Deiseanna Comhchuibhithe a Scrúdú faoi Rialachán  
 712/2012 ón gCoimisiún 

Cumann Cosmaidí agus Glantach na hÉireann  An Rialacháin um Tháirgí Cosmaideacha 

Scéim na hÉireann um Measúnú Cáilíochta Seachtrach  Forléargas ar an gCóras Faireachais Feistí Leighis 

Cumann Feistí Leighis na hÉireann  Feistí Leighis a Dhíol in Éirinn 

Comhsheiminéar CP - Ph. Eorpach  Monagraif Shainiúla i Pharmacopoeia Eorpach   
 (Ph. Eorpach) 

Comhsheiminéar CP - Ph. Eorpach  Rialú Cáilíochta agus Clárú Táirgí san AE 

Fóram ar Bhainistíocht: Pacáistiú, Lipéadú  Peirspictíocht Rialála      
agus Obair Ealaíne Cógaisíochta 

Oiliúint agus Eolaíocht Ainmhithe Saotharlann (LAST)  Treoir 2010/63/AE (2 chur i láthair) 

Ceardlann ar Chonairí Oiriúnaitheacha Leigheasanna  Peirspictíocht Ghníomhaireachta 

MedTec Ireland  Forléargas ar an gCóras Faireachais Feistí Leighis 

Ceardlann Bhainistíochta Leigheasanna NMBI  Ról agus Feidhmeanna an HPRA / Frithghníomhartha  
 Díobhálacha Amhrasta a Thuairisciú 

Comhdháil PDA  Treoir GDP 

Comhdháil PDA  BEMA - Tagarmharcáil do Rialtóirí Cógaisíochta 
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Imeacht/Eagraí Teideal an Chuir i Láthair

Seimineár PDA  An Slabhra Soláthair - Peirspictíocht Rialála GDP 

Oiliúint i nGnóthaí Rialála CMC PharmaChemical Ireland  Uireasaí Coitianta i CMC Cuid d’Iarratas 

Oiliúint i nGnóthaí Rialála CMC PharmaChemical Ireland  Modúil 3: Táirge Drugaí 

Oiliúint i nGnóthaí Rialála CMC PharmaChemical Ireland  Saincheisteanna Coitianta maidir le hAthruithe 

Sainchruinniú Ciorcail PIC/S maidir le GDP  Bailíochtú Córas Ríomhaireachta 

Comhdháil Q1 maidir le Feistí Leighis  Treochtaí Iar-Mhargaidh 

Seimineár maidir le Straitéisí agus Forbairt Táirgí  Dearcadh an Údaráis Rialála maidir le Gnéithe   
le haghaidh Cógais Tréidliachta  Cáilíochta Cógaisaíochta 

Comhdháil ar Ghaschealla agus Innealtóireacht Fíocháin  Timpeallacht Rialála an ATMPS 

Teagasc  Cur i bhFeidhm Treoir 2010/63/EU  

Cruinniú Bliantúil Topra  Faireachas Cógas - Dearcadh ó PRAC agus ó Údarás  
 Inniúil Náisiúnta 
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AGUISÍN 3
Sábháilteacht Cógas Daonna: 
Foilseacháin agus Ailt
Nuachtlitreacha Sábháilteachta Drugaí 

Eagrán Na hÁbhair lena mbaineann

Feabhra 59ú hEagrán  -  Frithghiniúnaigh Hormónacha Cumaisc: Faisnéis uasdátaithe maidir le riosca VTE 

Aibreán  -  Rainealáit strointiam: Táscaire srianta nua agus moltaí faireacháin de bharr ábhar imní  
60ú hEagrán  maidir le sábháilteacht chardashoithíoch       
 - Tuaslagáin Insilte Hiodrocsa-eitil-stáirse (HES): Daingníonn athbhreithniú AE nach ceart  
  táirgí a úsáid in othair ar a bhfuil seipsis nó díobhálacha ó dhóiteán nó in othair atá i  
  gcontúirt bháis          
 - Cetuximab: Faisnéis uasdátaithe maidir le moltaí athbhreithnithe i ndáil le húsáid agus i  
  ndáil rioscaí frithghníomhartha a bhaineann le hinsileadh     
 - Lá Faisnéise IMB maidir le Cógas-Aireachas

Bealtaine  -  Cógais ina bhfuil Domperidone: Riosca frithghníomhartha cardashoithíocha agus srianta  
61ú hEagrán  ar úsáid          
 - Moltaí chun srian a chur ar húsáid chumais cógas a dhéanann difear don chóras   
  reinín-angaitheannaine (RAS)        
 - Ferumoxytol: Meabhrúchan maidir le riosca frithghníomhartha tromaí hipiríogaireachta

Meitheamh  -  Ivabradine: Meabhrúchán maidir le coinníollacha úsáide chun bradacairde a   
62ú hEagrán  d’fhéadfadh a bheith contúirteach a sheachaint      
 - HIQA: Treoir Nua do HCP-anna atá dírithe ar earráidí cógais a laghdú   
 - Athrú ainm Bhord Leigheasra na hÉireann

Meán Fómhair  - Feantanail thrasdeirmeach: Meabhrúchán maidir leis an ionchas go leanfaidh díobháil  
63ú hEagrán  atá bagrach don bheatha as teacht faoina lé de thaisme      
 - Deanósúmab: Faisnéis uasdátaithe chun íoslaghdú a dhéanamh ar an riosca   
  oistéa-neacróise don ghiall agus ar an riosca hipeachailcéimia    
 - Ferumoxytol: Comhairle thábhachtach nua chun maolú a dhéanamh ar an riosca   
  frithghníomhartha tromaí hipiríogaireachta      
 - Inteirféaróin Bhéite: Riosca micrea-angapaite agus siondróim néafróise   
 - Tuairisciú ar Fhrithghníomhartha Díobhálacha i rith na bliana 2013

Samhain  -  Antaithéachtaigh Bhéil: Faisnéis uasdátaithe maidir le Taithí Faireacháin Náisiúnta  
64ú hEagrán - Tuaslagáin chraicneacha chlórheicsidíne: Díobháil cheimiceach lena n-áirítear dó nuair a  
  úsáidtear le linn díghalrú craicinn a dhéanamh ar naíonáin neamhaibí   
 - Meabhrúchán maidir le socruithe i ndáil le dáileadh DSN     
 - Meabhrúchán maidir le Tuairisciú Frithghníomhartha Díobhálacha

Nollaig  - Cógais ina bhfuil Valproate: Moladh chun úsáid i mná agus i gcailíní a shrianadh tuilleadh 
65ú hEagrán - Ivabradine: Fritáscaire nua agus moltaí chun íoslaghdú a dhéanamh ar an riosca teagmhas  
  díobhálach cardashoithíoch        
 - Agomelatine: Meabhrúchán maidir le tábhacht an fhaireacháin heipitigh maidir le laghdú a  
  dhéanamh ar an riosca frithghníomhartha tromaí díobhálacha heipiteacha   
 - Téististéarón: Ní dhaingníonn athbhreithniú AE riosca méadaithe teagmhas cardashoithíoch 
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Ailt HPRA i bhFoilseacháin Sheachtracha

An Mhí An Foilseachán An tÁbhar

Eanáir MIMS Agomelatine: Fritáscaire nua agus meabhrúchán maidir le tábhacht  
  an fhaireacháin ar oibriú an ae

Feabhra MIMS Frithghiniúnaigh Hormónacha Cumaisc: Faisnéis uasdátaithe maidir  
  leis an riosca tromba-eambólachta féithí 

Feabhra IMF Cógais ina bhfuil Domperidone: Riosca frithghníomhartha   
  cardashoithíocha agus srianta ar úsáid

Márta MIMS Trazodone: Meabhrúchán maidir leis an riosca fotheannais agus  
  suanmhaireachta i measc daoine scothaosta

Márta Forlíonadh MIMS Ondansetron: Faisnéis uasdátaithe maidir le poseolaíocht chun  
 (Cairdeolaíocht)  maolú a dhéanamh ar an riosca fadaithe eatraimh QT de bharr  
  dáileoige 

Aibreán MIMS Rainealáit Strointiam: Táscaire srianta nua agus moltaí faireacháin de  
  bharr ábhar imní maidir le sábháilteacht chardashoithíoch

Bealtaine MIMS Cógais ina bhfuil Metoclopramide: Faisnéis uasdátaithe faoi thoradh  
  an athbhreithnithe agus faoi moltaí leasaithe i gcomhair úsáide

Bealtaine Forlíonadh MIMS Cetuximab: Faisnéis uasdátaithe maidir le moltaí athbhreithnithe i  
 (Oinceolaíocht) ndáil le húsáid agus i ndáil rioscaí frithghníomhartha a bhaineann le  
  hinsileadh 

Meitheamh MIMS Cógais atá faoi réir ceanglas faireacháin breise: Faisnéis uasdátaithe

Iúil MIMS Cógais ina bhfuil Domperidone: Riosca frithghníomhartha   
  cardashoithíocha agus srianta ar úsáid

Lúnasa MIMS Moladh chun srian a chur ar húsáid chumais cógas a dhéanann  
  difear don chóras reinín-angaitheannaine (RAS)

Lúnasa IMF Moladh chun srian a chur ar húsáid chumais cógas a dhéanann  
  difear don chóras reinín-angaitheannaine (RAS)

Meán Fómhair MIMS Comhairle thábhachtach nua chun maolú a dhéanamh ar an riosca  
  frithghníomhartha tromaí hipiríogaireachta le Feurmoxytol

Deireadh Fómhair MIMS Deanósúmab: Faisnéis uasdátaithe chun íoslaghdú a dhéanamh ar  
  an riosca oistéa-neacróise don ghiall agus ar an riosca   
  hipeachailcéimia

Samhain MIMS Feantanail Thrasdeirmeach: Meabhrúchán maidir leis an ionchas go  
  leanfaidh díobháil atá bagrach don bheatha as teacht faoina lé de  
  thaisme

Samhain Forlíonadh MIMS Tuairisciú ar Fhrithghníomhartha Díobhálacha i rith na bliana 2013 
 (Diaibéiteas) 

Nollaig MIMS Agomelatine: Meabhrúchán maidir le tábhacht an fhaireacháin ar  
  fheidhmiú an ae chun laghdú a dhéanamh ar an riosca   
  frithghníomhartha tromaí díobhálacha heipiteacha

Nollaig Coimre MIMS Antaithéachtaigh Bhéil: Faisnéis uasdátaithe maidir le Taithí   
  Faireacháin Náisiúnta 
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AGUISÍN 4  
Coiste Náisiúnta agus    
Eorpach / Rannpháirtiocht 
Meithleacha Oibre
Third Level Presentations

119

Coiste / Meitheal Oibre Eagraíocht
Cruinnithe 

in 2014

Meitheal Oibre Forfheidhmithe agus Comhlíontachta (COEN)
Meitheal Oibre na 

nÚdarás Inniúla
3

Meitheal Oibre Teicniúil Diagnóisic In-Vitro
Meitheal Oibre na 

nÚdarás Inniúla
2

Coiste Saineolaithe chun Riosca Leigheasanna Góchumtha a 
Chomhrac

Comhairle na hEorpa 2

An Coimisiún Pharmacopoeia Eorpach Comhairle na hEorpa 3

Grúpa Pompidou – Réamhtheachtaí Druga Comhairle na hEorpa 1

P-SC-COS (Coiste Saineolaithe ar Chosmaidí) Comhairle na hEorpa 2

Fóram Sábháilteachta Cógais An Roinn Sláinte 2

Fóram Faireachais Mhargaidh
An Roinn Post, Fiontar 

agus Nuálaíochta
4

Líonra Saotharlanna Oifigiúla um Rialú Leigheasanna EDQM 6

Treoir d’Fhíocháin agus Cealla / Grúpa Dréachtaithe ART EDQM 1

An Coiste Ardteiripí EMA 11

An Coiste do Tháirgí Leighis lena nÚsáid ag an Duine (CHMP) EMA 11

An Coiste do Tháirgí Leighis d’Úsáid Tréidliachta (CVMP) EMA 11

An Coiste um Tháirgí Leighis Dílleachta (COMP) EMA 11

An Coiste um Tháirgí Leighis Luibhe (HMPC) EMA 6

Meitheal Oibre Éifeachtúlachta EMA 3

ESVAC EMA 1
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Coiste / Meitheal Oibre Eagraíocht
Cruinnithe 

in 2014

Grúpa Oibre Imscrúdaitheoirí GCP EMA 4

Grúpa Oibre Imscrúdaitheoirí GMDP EMA 4

Meitheal Oibre Éifeachtúlachta EMA 3

An Coiste Péidiatraic (PDCO) EMA 12

Grúpa Oibre Imscrúdaitheoirí Faireachas Cógas - Daonna EMA 4

Grúpa Oibre Imscrúdaitheoirí Faireachas Cógas - Tréidliachta EMA 4

An Coiste Measúnaithe ar Riosca Faireachas Cógas EMA
13

Meitheal Oibre Cáilíochta EMA 4

Meitheal Oibre Sábháilteachta EMA 4

Meitheal Oibre um Chomhairle Eolaíoch EMA 11

Cruinnithe idir Chinn na nGníomhaireachtaí Leighis – Daonna Uachtaránacht an AE 4

Cruinnithe idir Chinn na nGníomhaireachtaí Leighis – Tréidli-
achta

Uachtaránacht an AE 4

Grúpa Oibríochtaí Comhlachtaí ar Tugadh Fógra Dóibh Grúpa Oibre AE 2

Údaráis Inniúla d’Fhuil An Coimisiún Eorpach 2

Údaráis Inniúla d’Orgáin do Thrasphlandú Daonna An Coimisiún Eorpach 2

Údaráis Inniúla d’Fhíocháin agus Cealla An Coimisiún Eorpach 2

Grúpa Oibre Imeallach Cosmaideach An Coimisiún Eorpach 2

Grúpa Oibre agus Coiste Seasta Cosmaideach An Coimisiún Eorpach 3

Grúpa Oibre Réamhtheachtaithe Druga An Coimisiún Eorpach 2

Fo-Ghrúpa Oibre an Choimisiúin Eorpaigh ar Fhaireachas 
Cosmaidí

An Coimisiún Eorpach 2

An Straitéis Faireachais Eorpach An Coimisiún Eorpach 2

Grúpa Oibre MDEG ar Fhaireachas An Coimisiún Eorpach 2

Grúpa Saineolaithe Feistí Leighis An Coimisiún Eorpach 3

Pointí Teagmhála Náisiúnta do Threoir 2010/63/EU An Coimisiún Eorpach 2

Faireachas Margaidh PEMSAC (Ardán d’Údaráis Faireachas 
Margaidh Eorpacha do Chosmaidí)

An Coimisiún Eorpach 2
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Coiste / Meitheal Oibre Eagraíocht
Cruinnithe 

in 2014

Modhanna Anailíseacha PEMSAC (Ardán d’Údaráis Fairea-
chas Margaidh Eorpacha do Chosmaidí

An Coimisiún Eorpach 2

Seoladh SCOPE agus Cruinnithe maidir le Pacáiste Oibre An Coimisiún Eorpach 3

An Grúpa Oibre um Fheidhmiú an Chóid Eorpaigh Aonair 
(SEC) maidir le Fíocháin agus Cealla

An Coimisiún Eorpach 2

Grúpa Oibre ar Iompórtáil Fíochán agus Ceall Daonna An Coimisiún Eorpach 2

Grúpa Comhairleach um Réiteach Leigheasanna HIQA 3

Grúpa Comhordaithe do Ghnáthaimh Dílárnaithe agus Aithe-
antas Frithpháirteach (Daonna) CMD(h)

HMA 10

Grúpa Comhordaithe do Ghnáthaimh Dílárnaithe agus Aithe-
antas Frithpháirteach (Tréidliachta) CMD(v)

HMA 10

Meitheal Oibre Comhroinnt Oibre EU PSUR HMA 11

Meithleacha Oibre HMA ICT HMA

Meitheal Oibre Táirgí Leighis Hoiméapatacha (HMPWG) HMA 2

Meitheal Oibre Gairmithe Cumarsáide HMA 2

Meitheal Oibre Oifigeach Forfheidhmithe HMA 2

Meitheal Oibre Bainisteoirí Cáilíochta HMA 2

HPRA - Roinn Nuálaíochta Gnó & Scileanna RA
Grúpa Oibre na hÉire-

ann/RA
5

FSS/Oifig Náisiúnta Deonaithe agus Trasphlandú Orgán 
(ODTI)

HSE / ODTI / HPRA 5

Grúpa Comhairleach ar Chaighdeáin Chosmaideacha NSAI 2

Buanfhóram ar Choireacht Chógaisíochta Idirnáisiúnta (PFIPC) PFIPC 1

Grúpa Oibre PIC/S GDP PIC/S 5

An Coiste Comhairle Náisiúnta um Imdhíonadh RCPI 6

Coiste Frithdhópála na Comhairle Spóirt An Chomhairle Spóirt 3

Bord Ionad Comhoibríochta UMC/WHO WHO 3
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AGUISÍN 5 
Gluais
AED Dífhibrileoir Seachtrach Uathoibrithe 

APMI Comhlachas Déantúsóirí Cógaisíochta in Éirinn 

ASR Tuarascáil Sábháilteachta Bhliantúil 

ATMP Táirge Leighis Ardteiripe

BEMA Gníomhaireachtaí Leigheasra Eorpacha a Thagarmharcáil

CAMD Údarás Inniúil d’Fheistí Leighis 

CAT An Coiste um Ardteiripí 

CD Drugaí Rialaithe 

CESP Comhthairseach Aighneachta Eorpach

CHMP An Coiste do Tháirgí Leighis lena nÚsáid ag an Duine 

CMC An Lárchoiste Bainistíochta 

CMD(h) Grúpa Comhordaithe do Ghnáthaimh Dílárnaithe agus Aitheantas Frithpháirteach - Daonna

CMD(v) Grúpa Comhordaithe do Ghnáthaimh Dílárnaithe agus Aitheantas Frithpháirteach -   
 Tréidliachta 

CMS Ballstát Áirithe

COMP  An Coiste do Tháirgí Leighis Dílleachta 

CTFG  An Grúpa um Thrialacha Cliniciúla a Éascú 

CVMP  An Coiste do Tháirgí Leighis d’Úsáid Tréidliachta 

DCP  Gnáthamh Dílárnaite 

DPP  An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

EDQM An Stiúrthóireacht Eorpach um Cháilíocht Leigheasanna 

EEA An Limistéar Eacnamaíoch Eorpach 

EMA An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach 

EUDAMED Bunachar Sonraí Eorpach ar Fheistí Leighis

GCP Dea-Chleachtas Cliniciúil 

GDP Dea-Chleachtas Dáilte 

GMP Dea-Chleachtas Monaraíochta

GVP Dea-Chleachtas Faireachais 

HIQA An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte 

HMA Ceannairí na nGníomhaireachtaí Leighis

HMPC An Coiste um Tháirgí Leighis Luibhe 

HPSC An Lárionad Faireachais um Chosaint Sláinte 

HSE Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

HTA Measúnú Teicneolaíochta Sláinte

IAHS Comhlachas Siopaí Sláinte na hÉireann 
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IBTS Seirbhís Fuilaistriúchán na hÉireann 

ICH An Chomhdháil Idirnáisiúnta Chomhchuibhithe 

ICMRA Comhghuaillíocht Idirnáisiúnta na nÚdarás Rialála Cógas

IMDA Cumann Feistí Leighis na hÉireann 

IMDRF Fóram Idirnáisiúnta Rialtóirí Feistí Leighis

IMF Foirmleoir Leigheasra na hÉireann

IMSTA Comhlachas Trádála Máinliachta agus Leighis na hÉireann

IPHA Cumann Cógaisíochta Cúram Sláinte na hÉireann

IVD Diagnóisic In-Vitro 

MAH Sealbhóir Údaraithe Margaíochta 

MEDDEV Doiciméad Treorach ar Fheistí Leighis ón gCoimisiún Eorpach

MIMS Innéacs Míosúil Speisialtachtaí Leighis 

MRP Gnáthamh Aitheantais Fhrithpháirtigh 

NBOG  Grúpa Oibríochtaí Comhlachta ar Tugadh Fógra Dó 

NCA An Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí 

NHO An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais

NSAI Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann 

OMCL Saotharlanna Rialaithe Leigheasra Oifigiúla 

OTC Thar an gCuntar 

PASS  Staidéar Sábháilteachta Iar-Údaraithe 

PCI Pharmachemical Ireland 

PDCO An Coiste Péidiatraiceach 

PDP Clár Forbartha Feidhmíochta

PIC/S Scéim Chomhoibrithe Iniúchta Cógaisíochta 

PIF  Comhad Eolais an Táirge 

PRAC An Coiste Measúnaithe Riosca Faireachas Cógas

PSUR Tuarascáil Sábháilteachta Thréimhsiúil Nuashonraithe

PSUSA Gnáthaimh an Mheasúnaithe Aonair AE 

RMP Plean Bainistithe Riosca 

RMS Ballstát Tagartha 

SmPC Achoimre faoi Thréithe an Táirge

THMP Táirge Leighis Luibhe Traidisiúnta

UMC Lárionad Monatóireachta Uppsala 

VHP Gnáthaimh Chomhchuibheacha Dheonacha 

VMD Stiúrthóireacht Tréidliachta 

WHO An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 
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