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Réamhrá
Is gníomhaireacht neamhspleách reachtúil í an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
(CCPRO) a bhfuil freagracht uirthi maidir le caighdeáin, oideachas agus oiliúint i réimse cúraim
éigeandála réamh-ospidéil in Éirinn.
Bhunaigh an tAire Sláinte an Chomhairle mar chomhlacht corpraithe le hIonstraim Reachtúil Uimhir
109 de 2000 (Ordú Bunaithe) a leasaíodh le hIonstraim Reachtúil Uimhir 575 de 2004 (Ordú
Leasaithe). Déanadh na hOrduithe seo faoi Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961 mar a
leasaíodh agus a tugadh faoi reachtaíocht phríomhúil le hAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha),
2007.
Faoi I.R. 109 is féidir le baill na Comhairle, seachas an cathaoirleach, a bheith in oifig ar feadh trí nó
ceithre bliana le crannchur ag an gcéad chruinniú den Chomhairle maidir le cé hiad na baill a bheadh
ag freastal ar feadh trí bliana agus cé bheadh ag freastal ar feadh ceithre bliana. Ceapann an tAire
Sláinte Ballraíocht na Comhairle.
Tá an ceathrú Comhairle ag freastal anois ó 2012 le ballraíocht de 17 ceapaí, ar bhaill nua cuid acu
agus cuid eile athcheaptha. Tá 6 Choiste den Chomhairle, 2 Phainéal agus 2 Ghrúpa Oibre ann.

Ráiteas Misin
Déanann an Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéal an pobal a chosaint trí chaighdeáin
feabhais a shainiú, a athbhreithniú, cothabháil agus monatóireacht ar chaighdeáin sármhaitheasa do
sholáthar cúraim ardchaighdeáin éigeandála réamh-ospidéil.

Plean Straitéiseach 2015-2017
Nascann an Plean Straitéiseach an Ráiteas Misin le feidhmeanna, rialachas agus cuspóirí tacaíochta
riaracháin na Comhairle. Tugtar mionsonraí ar na straitéisí ar leith a bhaineann le gach cuspóir ar
leith. Tugann an plean straitéiseach treoir agus fócas soiléir agus tá sé ar fáil ar leathanach na
‘bhfoilseacháin’ ar ár suíomh gréasáin http://www.phecit.ie/ .
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Réamhfhocal an Chathaoirligh agus an Stiúrthóra
Tá an-áthas orm féin agus ar an Stiúrthóir, thar ceann na Comhairle, an 16ú Tuarascáil Bhliantúil don
bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2015 a chur i láthair. Leanann an Chomhairle um Chúram Práinne
Réamh-Ospidéil (CCPRO) le feidhmiú i ról cosanta ar an bpobal trí shonrú, athbhreithniú
neamhspleách a dhéanamh, caighdeáin sármhaitheasa maidir le cúram práinne réamh-ospidéil a
sholáthar go sábháilte ar ardchaighdeán.
Is í an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil Comhlacht Rialála na hÉireann do Sheirbhísí
Míochaine Éigeandála (SMÉ). Tá greásán náisiúnta againn de 24 Soláthróir Seirbhíse Faofa CPG, 43
Institiúid (Oiliúna) Aitheanta, 4,666 Cleachtóir agus os cionn 150,000 Freagróir a bhíonn ag obair linn
gach lá. Tá punann againn de níos mó ná 23 Caighdeán agus 352 Treoirlíne um Chleachtas Cliniciúil le
tionchar ar gach duine atá sa timpeallacht cúram práinne réamh-ospidéil laistigh dár ndlínse.
Ag an CCPRO, tugtar le chéile an taithí náisiúnta agus idirnáisiúnta is fearr, saineolas agus eolas ó
sheirbhísí sláinte práinne, an saol acadúil, gníomhaireachtaí rialtais agus caighdeáin idirnáisiúnta, le
réitigh chearta a fháil ar dhúshláin cúram práinne réamh-ospidéil. Is é an comhréiteach náisiúnta seo
a chruthaíonn muinín as a mbíonnn á dhéanamh againn agus as ár gcaighdeáin. Ceadaíonn
caighdeáin soláthair ar chúram ar ardchaighdeán go leanúnach ag gach soláthróir seirbhíse go
náisiúnta. Trí shonraíochtaí atá aontaithe go náisiúnta a sholáthar maidir le riaradh Cógais le
hOideasú Amháin (POMs), nósanna imeachta agus próisis chliniciúla, tugann siad muinín agus
dearbhú maidir le cáilíocht, éifeachtúlacht agus sábháilteacht hoiblí, agus tá siad ríthábhachtach
maidir le dea-thorthaí míochaine a éascú.
Ba bhliain rathúil í seo don Chomhairle le forfheidhmiú á dhéanamh go leanúnach ar an bPlean
Straitéiseach ag díriú ar an ocht gcuspóir straitéiseach a thiomáineann ár n-oibríochtaí gnó go dtí
2017. Mar sin féin, in éineacht leis an bhfócas lárnach seo tá an Chomhairle tar éis cur go suntasach
le réimsí mar:







Forbairt ar chaighdeáin agus ar threoirlínte maidir le cleachtas cliniciúil le hoiliúint
ghnáthdhaoine a cheadú le POMs áirithe a thabhairt de réir IR 449:2015.
Tacaíocht a sholáthar d’fhorfheidhmiú Phrótacail 37 maidir le hAistriú Éigeandála Idirospidéil.
Cuireadh an Creat Athbhreithnithe Cáilíochta (QRF) d’institiúidí aitheanta i bhfeidhm agus tá
torthaí an chéad scair de na hathbhreithnithe foilsithe anois ar shuímh greásáin an CCPRO.
Laistigh den Chlárú bhain príomhfhorbairt le forfheidhmiú iomlán ar an gcéad athchlárú
leictreonach ar gach cleachtóir cláraithe, le leibhéal eisceachtúil comhlíonta agus
tuarascálacha sásaimh chustaiméirí.
Choimeád an Chomhairle a tiomantas maidir le tacaíocht a sholáthar go leanúnach i gclár
taighde ag an Ionad Taighde Réamh-Ospidéil ag Ollscoil Luimnigh, clár OCHAR ag NUI
Gaillimh agus comh-chlár Ard-Pharamhíochaineora idir NASC agus UCD.

Tá an Chomhairle agus an feidhmeannas an-bhuíoch de na coistí saineolaithe a chlúdaigh réimsí mar
chleachtas cliniciúil, caighdeáin, clárú agus scrúduithe a bhí chomh flaithiúil lena gcuid ama agus a
dtacaíocht don Chomhairle inár misean agus ár bhfís go bhfaigheadh muintir na hÉireann cúram
práinne réamh-ospidéil den scoth.
Gabhaimid buíochas freisin le foireann dílis an CCPRO a mbíonn ardchaighdeán gairmiúlachta agus
éifeacht ag baint lena gcuid oibre i gcónaí maidir le héascú a dhéanamh ar fheidhmiú éifeachtach na
Comhairle agus na gCoistí éagsúla.
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Mar is gnách táimid thar a bheith buíoch den spéis a léirigh an tAire agus a Roinn inár gcuid oibre
agus as a dtacaíocht leanúnach agus a gcuid ama.

_________________________

________________________

Tom Mooney

Peter Dennehy

Cathaoirleach 22ú Meitheamh 2016

Stiúrthóir 22ú Meitheamh 2016
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Feidhmeanna na Comhairle
Tháinig an Chomhairle le chéile seacht n-uaire i rith 2015. Tá baill na Comhairle ag freastal ar Choistí
na Comhairle freisin. Le féachaint ar fhreastal ar chruinnithe na Comhairle féach Aguisín 1.
Tá 6 Choiste ag an gComhairle:


Cáilíocht agus Sábháilteacht



Oideachas agus Caighdeáin



Comhairleach Mhíochaine



Seachadadh Tosaíochta



Oiriúnacht chun Cleachtadh



Comhlíonadh & Iniúchóireacht

Ina theannta sin tá na Grúpaí Oibre agus na Painéil seo a leanas ag an gComhairle:


Grúpa Cáilíochta Scrúdaithe



Grúpa Scríofa Míre Tástála



Painéal Achomhairc



Painéal Scrúdaitheora

Is iad príomhfheidhmeanna an CCPRO ná:
•

A chinntiú go dtagann institiúidí oiliúna, ábhar na gcúrsaí agus scrúduithe i gCéad Fhreagairt
agus i dTeicneolaíocht Mhíochaine Éigeandála leis an gcleachtas is fearr atá anois ann.

•
•

A chinntiú go mbaineann freagróirí agus cleachtóirí cúraim éigeandála réamh-ospidéal
inniúlacht amach agus go gcoimeádtar í ar an gcaighdeán iomchuí feidhmíochta.
Ullmhú agus cur chun cinn a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na dtreoirlínte cleachtais
chliniciúil i gcúram éigeandála réamh-ospidéil.

•

Taighde iomchuí a aimsiú, a urrú agus a chur chun cinn chun treoracha na Comhairle a
stiúradh maidir le cúram éigeandála réamh-ospidéal a fhorbairt in Éirinn.

•

Caighdeáin oibríochta a ullmhú do sholáthróirí cúraim práinne réamh-ospidéil chun tacú leis
an gcleachtas is fearr.

•

Clár de chleachtóirí cúraim práinne réamh-ospidéil a bhunú agus a choimeád.

•

Na soláthróirí cúraim práinne réamh-ospidéil sin a thugann faoi na treoirlínte cleachtais
chliniciúil a chur i bhfeidhm a aithint.
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Ballraíocht na Comhairle
Ballraíocht ar an 31ú Nollaig 2015
Níl níos mó ná seacht mball déag ar an gComhairle a cheapann an tAire:

Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Tom Mooney

Cathaoirleach, ionadaí sainspéise nó saineolais i gcúram réamh-ospidéil

Michael Dineen

Leaschathaoirleach agus ionadaí paraimíochaine fhormhór na gcleachtóirí

Shane Mooney

Ard-pharaimhíochaineoir, ainmniúchán ceardchumainn agus ionadaí
chleachtóirí

David Maher

Ard-pharaimhíochaineoir,
chleachtóirí

An Dr Shane Knox

Ainmniúchán institiúide aitheanta - NASC/UCD

Stephen Brady

Ainmniúchán institiúide aitheanta - DFB/RCSI

Barry O’Brien

Ionadaí bainistíochta an FSS

Martin Dunne

Ionadaí bainistíochta an FSS

ainmniúchán

ceardchumainn

agus

ionadaí

An Dr Cathal O’ Donnell Ionadaí bainistíochta an FSS
An tOll. Patrick Plunkett Ionadaí chleachtóirí míochaine le saineolas i gcúram práinne réamh-ospidéil
An Dr Mick Molloy

Ionadaí chleachtóirí míochaine le saineolas i gcúram práinne réamh-ospidéil

Valerie Small

Ardchleachtóir altranais agus ionadaí altranais le sainspéis i gcúram réamhospidéil

Michael Brennan

Ionadaí leasa an phobail

Glenna Woods

Altra agus oifigeach athbheochana mar ionadaí ar dhaoine le sainleas nó
saineolas i gcúram réamh-ospidéil

Thomas Keane

Paraimhíochaineoir agus ionadaí ar dhaoine le sainleas nó saineolas i gcúram
réamh-ospidéil

Athruithe ar bhallraíocht
Ceapadh an Dr Shane Knox i mí Eanáir 2015, in ionad Mr Robert Kidd
D’éirigh an Dr Hugh Doran as i mí Feabhra 2015
D’éirigh Mr Tom Tinnelly as i mí na Samhna 2015
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Coistí na Comhairle, Painéil agus Grúpaí Oibre
Tugann a Coistí, a Painéil agus a Grúpaí Oibre cúnamh agus comhairle don Chomhairle agus í ag
comhlíonadh a feidhmeanna reachtúla.

Coiste Cáilíochta agus Sábháilteachta
Buanchoiste na Comhairle. Tá sé sonraithe sna téarmaí tagartha go ndéanfadh an coiste moltaí don
Chomhairle ar cheisteanna polasaí a bhaineann le, ach nach mbíonn teoranta do, critéir maidir le
héirí as ar a n-áirítear cód iompraíochta, coimeád inniúlachta an chleachtóra ag an gcaighdeán
iomchuí feidhmíochta (CPC), creat cleachtais a thiomsaíonn cáilíochtú , ceadúnú agus ppribhleídiú
chleachtóirí cúraim práinne réamh-ospidéil. Áirítear freisin caighdeáin fhaisnéise, creat
iniúchóireachta cliniciúil agus faomhadh sholáthróra ceadúnaithe le treoirlínte cleachtais chliniciúil
(CPGs) a chur i bhfeidhm. Tionóladh trí chruinniú i rith 2015.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Shane Mooney

Cathaoirleach, ball den Chomhairle agus ard-pharaimhíochaineoir

Tom Mooney

Cathaoirleach na Comhairle

Valerie Small

Cathaoirleach ar an gCoiste um Oideachas agus Caighdeáin

An Dr Mick Molloy

Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach Míochaine

Michael Dineen

Leaschathaoirleach na Comhairle

Thomas Keane

Ionadaí na Comhairle agus paraimhíochaineoir

David Maher

Ionadaí na Comhairle agus paraimhíochaineoir

Tom Tinnelly

Ionadaí na Comhairle agus paraimhíochaineoir

David Willis

Ionadaí ó Sheirbhís Náisiúnta Otharcharranna (SNO) an FSS

Derek Nolan

Ionadaí Cosanta Sibhialta

Michael O’Reilly

Ionadaí ó DFB/RCSI

Brigid Sinnott

Ionadaí ó eagraíocht neamhrialtasach (ENR) le fócas pobail

An Dr Anthony Corcoran

Ionadaí Óglaigh na hÉireann

Ricky Treacy

Ionadaí ó Otharsheirbhís Naomh Eoin

Brigid Doherty

Ionadaí na n-othar

Gregory Lyons

Ionadaí Chumann Croise Deirge na hÉireann

Ian Brennan

Ionadaí ó Ord Mhálta
Ionadaí breathnadóireachta ón CGP Ceadúnaithe faofa ag Soláthróirí
Seirbhíse Otharcharranna Príobháideacha ar bhonn rothlaithe

Athruithe ar bhallraíocht
Tháinig David Willis i gcomharbacht ar Katrina Mullally i Meitheamh 2015
D’éirigh Tom Tinnelly as an gComhairle i mí na Samhana 2015, agus níor tháinig éinne i
gcomharbacht fós air ar an gcoiste seo
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Príomhghníomhaíochtaí do 2015


Roimh gach cruinniú tionóladh Ceardlann le Téarma Sonrach ar na hábhair seo a leanas:
i) Iniúchadh Cliniciúil
ii) Ceadúnú, Dintiúiriú, agus Pribhléidiú (a dtugtar Glas faoi Thrí air) agus
iv) Inniúlacht Ghairmiúil Leanúnach (CPC).



Féachaint ar mhodheolaíocht an Iniúchta Chliniciúil a bheadh le déanamh ag soláthróirí
ceadúnaithe CPG. Mhol an coiste don Chomhairle go mbeadh modheolaíocht an iniúchta
chliniciúil a bheadh in úsáid ag soláthróirí ceadúnaithe CPG de réir a mbeadh sonraithe i
gCaighdeán Iniúchta Chliniciúil an CCPRO a úsáideann uirlisí bailithe sonraí tuarascála PCR,
ACR nó CFR, in éineacht leis an eagrán reatha de CPG an CCPRO, mar chaighdeán agus critéir
iniúchta le hiniúchadh cliniciúil a dhéanamh.



Féachaint ar Phróiseas Faofa agus Athnuachana CPG a leasú agus a mholadh don Chomhairle
le faomhadh.



Féachaint agus faomhadh a dhéanamh ar phróiseas oiriúnach mar a gcuirfí tuarascáil
uasoiliúna chleachtúra á chur faoi bhráid an choiste go tráthrialta.



Féachaint ar aiseolas ó chomhairliúcháin CPC a dhéantar i rith na bliana toisc gurb é gnó an
choiste féachaint agus moltaí a dhéanamh don Chomhairle ar mhodheolaíochtaí oiriúnacha
forfheidhmithe CPC.

An Coiste um Oideachas agus Caighdeáin
Buanchoiste na Comhairle. Sonraíonn na téarmaí tagartha go ndéanfaidh an coiste moltaí don
Chomhairle ar cheisteanna polasaí a bhaineann le, ach nach mbíonn teoranta do, oideachas agus
caighdeáin, aitheantas institiúidí, aitheantas ar chomhionannas cháilíochtaí proifisiúnta a fuarthas ó
institiúidí laistigh agus lasmuigh den stát agus cothabháil agus monatóireacht ar institiúidí. Tionóladh
trí chruinniú i rith 2015.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Valerie Small

Cathaoirleach, ball den Chomhairle

Tom Mooney

Cathaoirleach na Comhairle

An Dr Mick Molloy

Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach Míochaine

Michael Dineen

Leaschathaoirleach na Comhairle

Shane Mooney

Cathaoirleach an Choiste Cáilíochta agus Sábháilteachta, ball den
chomhairle agus ard-pharaimhíochaineoir

Stephen McMahon

Ionadaí na n-othar

Sarah Cain

Ionadaí ó eagraíocht neamhrialtasach le fócas pobail

Glenna Woods

Ball den Chomhairle agus altra cláraithe
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An tOllamh Cúnta Sandra Fleming

Saineolaí ar oideachas oiliúna altraí ar tugadh cuireadh dó

An Dr David Menzies

Saineolaí ar oideachas oiliúna altraí ar tugadh cuireadh dó –
míochaine

Maeve Donnelly

Saineolaí in oideachas aosach ar tugadh cuireadh di

Thomas Keane

Ball den Chomhairle agus paraimhíochaineoir

An Dr Shane Knox

Ionadaí ag leibhéal éascaitheora ó institiúid aitheanta a
sholáthraíonn oiliúint ard-pharaimhíochaine

Róisín McGuire

Ionadaí ag leibhéal éascaitheora ón gComhchoiste Seirbhíse
Deonach Otharcharranna

Raymond Lacey

Ionadaí ag leibhéal teagascóra ó Choláiste
Pharaimhíochaineoirí na hÉireann

Paul Lambert

Ionadaí ag leibhéal éascaitheora ó institiúid aitheanta a
sholáthraíonn oiliúint pharaimhíochaine

David Maher

Ball den Chomhairle agus paraimhíochaineoir

Brian Bruno

Ionadaí ag leibhéal teagascóra ó institiúid aitheanta a
sholáthraíonn oiliúint pharaimhíochaine
Ionadaí breathnadóireachta ó Sholáthróirí Seirbhíse
Otharcharranna Príobháideacha Ceadúnaithe CPG faofa ar
bhonn rothlaithe

Athruithe ar bhallraíocht
Tháinig an Dr David Menzies ar an gcoiste in Aibreán 2015
Tháinig an tOll Cúnta Sandra Fleming i gcomharbacht ar Martin McNamara i Samhain 2015

Príomhghníomhaíochtaí do 2015


Déanadh athbhreithniú ar Chreat na Foirne Teagaisc agus moladh sin don Chomhairle le
faomhadh. Ar na nithe nua a cuireadh leis an gcreat áirítear ról agus freagrachtaí stiúrthóir
agus éascaitheoir an chúrsa.



Dhá pholasaí ar leith maidir le scrúduithe: Déanadh NQEMT Exam View agus Recheck agus
NQEMT Exam – rochtain ar shuíomh EMT a mheas, a leasú agus a mholadh ina dhiaidh sin le
faomhdh ag an gComhairle.



I ndiaidh dul i gcomhairle le hinstitiúidí aitheanta d’fhéach an Coiste ar Chreat
Athbhreithnithe ar Cháilíocht (QRF) agus moladh sin don Chomhairle le faomhadh. Is próiseas
bainistíochta cáilíochta atá i QRF a fheidhmíonn an Fheidhmeannacht lena chinntiú go
mbíonn córais dearbhaithe cáilíochta na n-institiúidí éifeachtach maidir le cáilíocht chúrsaí
faofa CCPRO a choimeád agus a fheabhsú. Déanadh doiciméid agus treoracha tacaíochta a
fhorbairt d’fhorfheidhmiú an QRF.



Le 2015 mar chéad bhliain den chéad timthriall trí bliana QRF, i ndiaidh na céime
féinmheasúnaithe tosaigh a bheith déanta, rinne painéal 13 athbhreithniú lae ar an láthair a
dhéanamh thar ceann na Comhairle le hinstitiúidí aitheanta.
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Soláthraíodh Ceardlann maidir le Feabhsú Cáilíochta a Bheartú do 38 duine a bhí mar
ionadaithe ag 27 institiúid aitheanta. Ba í aidhm na ceardlainne feabhas a chur ar acmhainn
na n-institiúidí aitheanta freastal ar chaighdeáin cháilíochta na Comhairle trí phróiseas
leanúnach feabhsaithe cáilíochta.



D’fhéach an Coiste ar Inniúlacht Ghairmiúil Leanúnach (CPC) agus iad curtha ar an eolas ar
suirbhéireachtaí chleachtóra CCPRO agus taighde Éireannach a déanach ar an ábhar le
déanaí.



Thosaigh an Coiste ar réamhobair le féachaint ar riachtanais na Comhaile maidir le cúrsaí
oiliúna a cheapadh ar úsáid na sé oideas cógais ainmnithe (mar chuid den teagasc ar Chéad
Fhreagairt Chairdiach). Áiríodh anseo riarachán, bainistíocht ar aon drochthionchar
láithreach, stóráil agus cumhdach na gcógas seo faoi mar atá leagtha síos in Táirgí Míochaine
(Oideasú agus Rialú Soláthair) (Léasú) (Uimh.2) 2015, Ionsraim Reachtúil Uimh. 449 de 2015.

An Coiste Comhairleach Míochaine (CCM)
Buanchoiste na Comhairle. Is coiste saineolaithe atá i CCM a fhéachann ar cheisteanna cliniciúla a
chuireann an Chomhairle, an Coiste Cáilíochta agus Sábháilteachta nó an Coiste um Oideachas agus
Caighdeáin faoina mbráid. Tionóladh sé chruinniú i rith 2015.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

An Dr Mick Molloy

Cathaoirleach, ball den Chomhairle agus Lia Comhairleach Míochaine
Éigeandála

An Dr Niamh Collins

Leaschathaoirleach agus ainmní Chláir Mhíochaine Éigeandála an FSS

An Dr Neil Reddy

Liachleachtóir cláraithe le spéis i gcúram práinne réamh-ospidéil

Seamus McAllister

Ionadaí ó Sheirbhís Otharcharr Thuaisceart Éireann (NIAS)

An Dr Conor Deasy

Leas-Stiúrthóir Liachta seirbhíse reachtúla otharcharranna (NAS)

Michael Dineen

Leaschathaoirleach na Comhairle agus paraimhíochaineoir

Dave Hennelly

Liachleachtóir cláraithe le spéis i gcúram práinne réamh-ospidéil ar
cuireadh ón gCathaoirleach

Macartan Hughes

Ionadaí ag leibhéal teagascóra nó éascaitheora institiúidí aitheanta a
sholáthraíonn oiliúint ag leibhéal ard-pharaimhíochaineora (NASC)

David Irwin

Cleachtóir cláraithe CCPRO ainmnithe ag Coláiste
Pharaimhíochaineoirí na hÉireann

Thomas Keane

Cleachtóir cláraithe agus ball den Chomhairle

An Dr Shane Knox

Acadóirí cláraithe CCPRO

Declan Lonergan

Ionadaí ag leibhéal teagascóra nó éascaitheora institiúide aitheanta a
sholáthraíonn oiliúint ag leibhéal pharaimhíochaineora (NAS)

Joseph Mooney

Ionadaí na dteicneoirí míochaine éigeandála ar chlár an CCPRO
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Shane Mooney

Cathaoirleach an Choiste Cáilíochta & Sábháilteachta

David O’Connor

Ionadaí ard-pharaimhíochaineora ó chlár an CCPRO

Kenneth O’Dwyer

Ionadaí ard-pharaimhíochaineora ó chlár an CCPRO

Martin O’ Reilly

Ionadaí ag leibhéal teagascóra nó éascaitheora institiúide aitheanta a
sholáthraíonn oiliúint ag leibhéal pharaimhíochaineora (NAS)

Rory Prevett

Ionadaí pharaimhíochaineora ó chlár an CCPRO

Derek Rooney

Ionadaí pharaimhíochaineora ó chlár an CCPRO

An Dr Jack Collins

Ionadaí na dteicneoirí míochaine éigeandála ó chlár an CCPRO

An Dr Cathal O’ Donnell

Stiúrthóir Liachta seirbhíse reachtúla otharcharranna (NAS)

Valerie Small

Cathaoirleach ar an gCoiste Oideachais & Caighdeáin agus Altra
Cláraithe, ionadaí na nAltraí Míochaine Éigeandála

Tom Mooney

Cathaoirleach na Comhairle

An tOll. Stephen Cusack

Comhairleach acadúil um Leigheas Éigeandála

An Dr Peter O’Connor

Stiúrthóir liachta seirbhíse reachtúla otharcharranna (DFB/RCSI)

An Dr David Menzies

Comhairleoir Leighis Éigeandála ainmnithe ag Cumann Leighis
Éigeandála na hÉireann

An Dr Gerald Kerr

Stiúrthóir Seirbhísí Míochaine Óglaigh na hÉireann

An Dr. David McManus

Ionadaí ó Sheirbhís Otharcharr Thuaisceart Éireann (NIAS)

An tOll Gerard Bury

Liachleachtóir cláraithe le spéis i gcúram práinne réamh-ospidéil ar
cuireadh ón gCathaoirleach

An Dr Seán Walsh

Comhairleach um Míochaine Éigeandála Péidiatraice

Príomhghníomhaíochtaí do 2015


Óstáil ar sheimineár réamh-ospidéil ar bhainistíocht ghortú dromlaigh le coimeád ar an eolas
maidir le forbairtí i mbainistíocht réamh-ospidéil ar ghortú dromlaigh.



Déantús an fhoghrúpa um ghortú dromlaigh le polasaí agus CPGann a fhorbairt do
bhainistíocht réamh-ospidéil ar ghortú dromlaigh.



Athbhreithniú ar 400 moladh ó threoirlínte ILCOR 2015 le forbairt CPG a choimeád ar an
eolas.



Déantús an fhoghrúpa cúraim mhaolaithigh le polasaí agus CPG a fhorbairt d’othair chúraim
mhaolaithigh.



Déantús na bhfoghrúpaí Gortuithe Áitiúil le polasaí agus CPGanna a fhorbairt le cur ar
chumas chleachtóirí CCPRO othair oiriúnacha a aistriú chuig aonad gortuithe áitiúil.
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Déantús an fhoghrúpa Cúraim Chliniciúil ag Teagmhais le polasaí a fhorbairt maidir le
bainistíocht chliniciúil do theagmhais.



Dréachtpholasaí aontaithe maidir le deimhniú ar bhás ag paraimhíochaineoirí agus ardpharaimhíochaineoirí.



Aontú ar phróiseas comhréitigh ar éagsúlacht tuairime ag baill MAC a bhaineann le réimsí
tábhachtacha cliniciúla.



Aontaíodh ar dhoiciméad polasaí seachadta ceannais Chliniciúil agus cuireadh chuig an
gCoiste Cáilíochta agus Sábháilteachta é le hathbhreithniú a dhéanamh air.



Moladh don Chomhairle go ndéanfaí nuashonrú ar seacht CPG.

An Coiste Seachadta Tosaíochta
Is Buanchoiste den Chomhairle é an Coiste Seachadta Tosaíochta. Déantar faomhadh ar bhallraíocht
an Choiste Seachadta Tosaíochta le teacht lena ról mar shainghrúpa le comhairle a chur ar an
gComhairle maidir le ceisteanna seachadta tosaíochta. Níor tionóladh aon chruinniú i rith 2015.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Stephen Brady

Cathaoirleach agus ball den Chomhairle

An Dr Cathal O’ Donnell

Stiúrthóir Liachta sheirbhís náisiúnta otharcharranna FSS (NAS)

An Dr Conor Deasy

Leas-stiúrthóir Liachta an FSS NAS

Michael Delaney

Bainisteoir rialaithe FSS NAS, sainspéis in AMPDS

Dawn Stephenson

Oifigeach Oiliúna agus dearbhaithe inniúlachta an FSS NAS, sainspéis
in AMPDS

Brian O’Connor

Tógálaí glaonna/Riarthóir ón FSS NAS

An Dr Peter O’Connor

Stiúrthóir Liachta Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (DFB)

Mr John Moody

DFB, sainspéis in AMPDS

Niall Murray

Tógálaí glaonna/Riarthóir ón NAS

Martin O’ Reilly

Oifigeach DFB, sainspéis in AMPDS

An Dr Mark Doyle

Liachleachtóir ospidéil le sainspéis i seachadadh tosaíochta

An Dr Mick Molloy

Cathaoirleach An Coiste Comhairleach Míochaine

Ms Kathrina Murray

Bainisteoir Rialaithe na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna FSS (le
sainspéis in AMPDS)

Brian Power

Oifigeach Forbartha Chlár CCPRO
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Cuireadh Grúpa Forfheidhmithe Prótacal 37 le chéile faoi chathaoirleacht Mark Doyle. Rinne
an Grúpa pacáiste oiliúna agus sonraíocht poist a fhorbairt do cheannasaíocht tionscadail
d’fhorfheidhmiú Prótacal 37 go náisiúnta. D’aontaigh Oifig Náisiúnta na gClár an FSS agus an
CCPRO comh-chistiú a dhéanamh ar an gceannasaíocht tionscadail do thréimhse 18 mí.

Coiste Comhlíonta agus Iniúchóireachta
Is coiste de chuid na Comhairle atá sa Choiste Comhlíonta agus Iniúchóireachta a thuairiscíonn ar
cheisteanna mar leorgacht nádúir, fairsinge agus éifeacht na gcóras cuntasaíochta agus rialaithe
inmheánach, ach nach bhfuil teoranta dó sin, a dhéanann athbhreithniú ar sholáthar maidir le
rialachas corparáideach, bainistíocht riosca, maoirseacht airgeadais agus sceithirí. Tionóladh trí
chruinniú i rith 2015.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Con Foley, FCCA

Cathaoirleach agus ball seachtrach agus cuntasóir cáilithe

Dermot Magan

Saineolaí airgeadais le taithí san earnáil sláinte poiblí

Stephen Brady

Ball den Chomhairle

Michael Brennan

Ball den Chomhairle

Pauline Dempsey

Ball d’fhoireann an CCPRO

Athruithe ar bhallraíocht
Tháinig Pauline Dempsey i gcomharbacht ar Brian Power i nDeireadh Fómhair 2015

Painéal Achomhairc
Ceapann an Chomhairle an Painéal Achomhairc. Sonraíonn na téarmaí tagartha go bhféachfadh an
Painéal Achomhairc ar chinntí an Stiúrthóra agus breithniú a dhéanamh ar na hachomhairc sin.
Tháinig an painéal achomhairc le chéile dhá uair i rith 2015.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig, 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Valerie Small

Cathaoirleach, Ball den Chomhairle

Stephen McMahon

Ionadaí na n-othar

Brigid Sinnott

Ionadaí ghrúpa pobail

Michael Dineen

Ball den Chomhairle

Pat Sheridan

Ionadaí ó ghrúpa deonach
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Painéal Scrúdaitheora
Sonraítear sna téarmaí tagartha go ndéanfaidh baill an Phainéil Scrúdaitheoirí measúnú ar iarrthóirí
ag scrúduithe NQEMT. Deánann comhlacht ionadaíochta míochaine, altranais nó oiliúna, soláthróir
sheirbhíse chúraim phráinne réamh-ospidéil ceadúnaithe faofa ag CPG nó ag institiúid aitheanta an
bhallraíocht a ainmniú. Ní mór do bhaill oiliúint scrúdaitheora PHECC a chríochnú agus ceardlanna
athnuachana de réir mar a cheaptar a bheith riachtanach.
Tá 105 ball gníomhach ar an bPainéal. Níor déanadh aon athrú ar an bpaineál seo i 2015. Tá sonraí na
mball ar fail ar http://www.phecit.ie/
Príomhghníomhaíochtaí do 2015


Measúnú ar 300 iarrthóir, ar a n-áirítear ath-iarrthóirí ag cuid an OSCE de na scrúduithe
NQEMT.

Grúpa Cáilíochta Scrúdaithe
Tá sé mar chritéar don ghrúpa cáilíochta scrúdaithe go gcaithfidh baill a bheith ar phainéal scrúdaithe
an CCPRO. Socraíonn téarmaí tagartha an ghrúpa go ndéantar athbhreithniú ar chomhábhar agus
comhuainiú scrúdaithe ar an ábhar, pasmharc agus critéir maidir le hathdhéanamh scrúdaithe, in
éineacht le critéir scrúdaitheora, oiliúint agus feidhmíocht.

Ballraíocht ar an 31ú Nollaig, 2015
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Jacqueline Egan

Cathaoirleach, Oifigeach Forbartha Chlár CCPRO

Brian Power

Oifigeach Forbartha Chlár CCPRO

Julie Woods

Scrúdaitheoir CCPRO

Ray Carney

Scrúdaitheoir CCPRO

Ricky Ellis

Scrúdaitheoir CCPRO

Michael Garry

Scrúdaitheoir CCPRO

Ben Heron

Scrúdaitheoir CCPRO

Lawrence Kenna

Scrúdaitheoir CCPRO

An Dr Shane Knox

Scrúdaitheoir CCPRO

Paul Lambert

Scrúdaitheoir CCPRO

David Sherwin

Scrúdaitheoir CCPRO

Rod Tobin

Scrúdaitheoir CCPRO

Mark Wilson

Scrúdaitheoir CCPRO

Ní raibh aon athrú ar bhallraíocht i 2015.
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Athbhreithniú ar an ábhar scrúdaithe, ar a n-áirítear míreanna tástála ag leibhéal
Pharaimhíochneora mar ullmhú don aistriú chuig an chuid a bhaineann le ceist ilrogha (MCQ)
den scrúdú paraimhíochneora á éascú ag ionaid tástála Prometric i 2016.
Athbhreithniú ar mheasúnú scileanna, cásanna agus liosta trealaimh NQEMT EMT ag leibhéal
NQEMT EMT.
Athbhreithniú ar ualú scrúdaithe do bhainc ceisteanna ag leibhéal EMT agus
Paraimhíochneora.
Soláthar ar mhaoirseacht ar cháilíocht scrúdaithe ag gach scrúdú CCPRO OSCE EMT i rith
2015.
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Gníomhaíochtaí na Comhairle i 2015
Ráitis ar phríomhghníomhaíochtaí
Rialachas:


Forfheidhmiú ar Phlean Straitéiseach CCPRO 2015 – 2017.



Faomhadh ar Chreat Riosca 2015.



Peter Dennehy ceaptha mar Stiúrthóir.

Oideachas agus Caighdeáin:


Faomhadh ar Chreat Athbhreithnithe Cáilíochta (QRF) d’Institiúidí Aitheanta.



Athbhreithnuithe críochnaithe ar an láthair agus tuarascálacha faofa maidir le roinnt
institiúidí aitheanta.



Faomhadh ar iarratais nua d’aitheantas agus cúrsaí institiúide oiliúna.



Faomhadh ar athnuachan institiúidí aitheanta atá ann.



Faomhadh ar Chreat na Foirne Teagaisc.

Clárú


Forfheidhmiú iomlán ar ath-chlárú leictreonach do gach cleachtóir cláraithe.



Faomhadh ar Rialacha Cláraithe 2015.



Faomhadh ar Chód Cleachtais & Eitice Gairmiúil.



Faomhadh ar iarratais ar aitheantas maidir le cáilíochtaí gairmiúla a fuarthas thar lear.

Scrúdú agus Teastasú


Faomhadh ar Pholsasaí Scrúdaithe NQEMT athbhreithnithe le héascú a dhéanamh ar
thréimhsí socraithe ceadaithe iar-oiliúna le measúnú rathúil d’iarrthírí NQEMT, EMT.

Treoirlínte um Chleachtais Chliniciúla (TCCanna)


Faomhadh ar Pholasaí Treorach Eatramhach d’údaráis mhíochaine i Soláthróirí Ceadúnaithe
CPG.



Faomhadh ar Rialacha athbhreithnithe na Comhairle do Sholáthróirí Ceadúnaithe CPG.



Tacaíocht d’fhorfheidhmiú Phrótacail 37 maidir le hAistriú Éigeandála Idirospidéil.



Faomhadh ar iarratais nua le bheith mar Sholáthróir Ceadúnaithe CPG.
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Faomhadh ar athnuachan bliantúil ar na Soláthróirí Ceadúnaithe CPG atá ann.

Cáilíocht agus Sábháilteacht


Faomhadh ar Chaighdeán Iniúchóireachta Cliniciúil.



Faomhadh ar fhorbairt agus ar fhorfheidhmiú Mhodúl Oiliúna Feasachta Struis
ríomhfhoghlama CISM.

Céad Fhreagróirí agus Comh-fhreagróirí


Athsheoladh ar fheachtas feasachta Saoránach CPR.



Tacaíocht do líonra CFR na hÉireann.



Tacaíocht coimeádta don Fheidhm Fholáirimh Fhreagróra (RAApp).

Taighde i gCúram Práinne Réamh-Ospidéil


Tacaíocht a choimeád don Lárionad Taighde Réamh-Ospidéil in Ollscoil Luimnigh.

An tSeirbhís Náisiúnta Aisghabhála


Tacaíocht a choimeád d’obair an Chláir Iompair Náisiúnta Cógais.

Nithe Eile



Ath-theastasú ISO 9001:2008 bainte amach.

16
Is gníomhaireacht reachtúil neamhspleách í an Chomhairle a bhfuil freagracht uirthi maidir le caighdeáin, oideachas agus oiliúint
i gcúram práinne reámhospidéil

An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil Tuarascáil Bhliantúil 2015

Foireann agus Cairt Eagraíochta CCPRO
Anne Keogh
Barry O’Sullivan
Beth Breslin
Brian Power
Claire Finn
Deirdre Borland
Jacqueline Egan
John Lally
Liz Dempsey
Margaret Bracken
Marian Spence
Marion O’Malley
Pauline Dempsey
Peter Dennehy

Oifigeach Cléireachais Clárúcháin & Fáiltithe
Leas-Stiúrthóir & Cláraitheoir
Oifigeach Tacaíochta Airgeadais & Seirbhísí Corporáideacha*
Oifigeach Forbartha Cláir
Oifigeach Clárúcháin
Oifigeach Tacaíochta Forbartha Cláir
Oifigeach Forbartha Cláir
Oifigeach Tacaíochta TFC & Riaracháin
Oifigeach Scrúduithe
Oifigeach Cléireachais Scrúduithe & Fáiltithe
Rúnaí na Comhairle & Oifigeach Creidiúnaithe
Bainisteoir Gnó*
Oifigeach Forbartha Cláir
Stiúrthóir*

Athruithe ar Fhoireann CCPRO
Ceapadh Peter Dennehy mar Stiúrthóir i Meitheamh 2015
Ceapadh Beth Breslin mar Oifigeach Tacaíochta Airgeadais & Seirbhísí Corparáideacha i nDeireadh
Fómhair 2015 tar éis do Sylvia O'Mahony dul ar scor
Ceapadh Marion O'Malley mar Bhainisteoir Gnó i nDeireadh Fómhair 2015
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Ráitis Airgeadais 2015

An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil

RÁITIS AIRGEADAIS 2015

don
Don Bhliain Dár Críoch 31 Nollaig 2015

Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste na dreácht-chuntais seo a chur
isteach d’iniúchadh agus do dheimhniú
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An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
Tuarascáil Bhaill na Comhairle
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015.
Freagrachtaí Bhaill na Comhairle
Ráitis Airgeadais

. Ttttt

Éilíonn Ordú (Bunú) na Comhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéal, 2000 (IR 109/2000) ar an
gComhairle ráitis airgidis, a ullmhú do gach bliain airgeadais, a thugann fíorléiriú cothrom ar chúraimí
na Comhairle agus ar a hioncaim agus a caiteachas don tréimhse sin.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, tá ar an gComhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil:
 Polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus a chur i bhfeidhm go comhsheasamhach
 Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus ciallmhar
 Ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthais leantaigh mura mbíonn sé míchuí a thoimhdiú
go leanfar le feidhmiú
 A rá cibé ar leanadh caighdeáin ábhartha cuntasaíochta, faoi réir aon difríochtaí ábhartha a
nochtar agus a mhínítear sna Ráitis Airgeadais
Tá freagracht ar an gComhairle cuntais chearta cuntasaíochta a choimeád, a nochtann a staid
airgeadais na le cruinneas réasúnta ag am ar bith, a chuireann ar a chumas a chinntiú go dtagann na
ráitis airgeadais le hAlt 25 d'Ordú na Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (Bunú),2000 (SI
109/2000).
Tá freagracht ar an gComhairle freisin maidir lena sócmhainní a chosaint agus dá bhrí sin as
céimeanna réasúnta a ghlacadh le cosc agus le brath calaoise agus mírialtachtaí eile.

Thar ceann na Comhairle

____________________

___________________

Mr T. Mooney

Mr P. Dennehy

Cathaoirleach

Stiúrthóir
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais
Aithnímid, thar ceann na Comhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéal (CCPRO), ár
bhfreagracht as a chinntiú go gcoimeádtar agus go n-oibrítear córas éifeachtach rialaithe inmheánach
airgeadais.
Tá freagracht ar an CCPRO tríd an Stiúrthóir as monatóireacht a dhéanamh ar an gcóras rialaithe
inmheánach agus dearbhuithe a sholáthar don Chomhairle.
Tá córas rialaithe inmheánach deartha chun laghdú seachas díothú riosca. Ní féidir lena leithéid de
chóras ach dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil sóchmhainní cosanta, idirbhearta údaraithe agus
taifeadta i gceart, agus go stoptar dearmaid nó mírialtachtaí ábhartha nó go n-aimseofaí iad ar
bhealach tráthúil.
Príomhnósanna Imeachta Rialaithe
Seo a leanas cur síos ar na príomhphróisis atá curtha ann ag an CCPRO chun rialú éifeachtach
inmheánach airgeadais a sholáthar.
1. Tá struchtúr eagrúcháin bunaithe ag an CCPRO le línte dearfa cuntasachta, freagrachta agus
tuarascála.
2. Tá an córas rialaithe inmheánach airgeadais sa CCPRO doiciméadaithe i mapaí próisis sa Chóras
Bainistíochta Cáilíochta (CBC).
3. Tá nósanna imeachta bunaithe ag an CCPRO maidir le leithscaradh dualgas agus údarú
caiteachais.
4. Oibríonn an CCPRO Córas Airgeadais TAS agus SAGE chun éascú a dhéanamh ar chleachtas
cuntasaíochta airgeadais agus mionrian iniúchta a sholáthar ar gach idirbheart.
5. Déantar monatóireacht ar chaiteachas agus ar ghníomhaíocht mhíosúil i gcomparáid leis an
bplean gnó. Cuirtear na tuairiscí faoi bhráid an Stiúrthóra chun meastóireachta agus
gníomhaíochta iomchuí.
6. Ullmhaítear tuairisc mhíosúil ar an staid airgeadais don Roinn Sláinte agus cuirtear faoi bhráid na
Roinne í.
7. Tá Coiste Comhlíonta agus Iniúchóireachta ann agus tháinig sé le chéile ar thrí ócáid i rith na
bliana.
8. Ceapadh Stiúrthóir nua i 2015 i ndiaidh bháis anabaí an Dr G.K. King (RIP) i 2014.
9. Déantar an mhonatóireacht agus an t-athbhreithniú ar éifeacht an chórais rialaithe inmheánach a
eolasú le tuairisc an Choiste Comhlíonta agus Iniúchóireachta, le hobair an Iniúchóra
Inmheánaigh, na mBainisteoirí Feidhmiúcháin inár gComhairle a bhfuil freagracht orthu maidir le
forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe airgeadais, agus le moltaí an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste le linn iniúchta nó ina litreacha bainistíochta agus an Chreata Riosca agus an Clár
Riosca araon.
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10. Coimeádtar Baill na Comhairle ar an eolas maidir le ceisteanna rialaithe airgeadais agus
ceisteanna ginearálta rialachais chorparáidigh trí chruinnithe na Comhairle a bhíonn ar siúl ar
bhonn rialta.
11. Rinne an Chomhairle athbhreithniú ar éifeachtúlacht an chreata rioscaí agus an chláir rioscaí i rith
2015.
12. Rinne gnólacht seachtrach Cuntasóirí athbhreithniú foirmeálta ar éifeacht an chórais rialaithe
inmheánaigh i rith 2015.
13. Rinne an Chomhairle athbhreithniú ar éifeacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais do
2015.
Thar ceann na Comhairle

____________________

___________________

Mr T. Mooney

Mr P. Dennehy

Cathaoirleach

Stiúrthóir
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An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS AGUS CÚLCHISTÍ IONCAIM CHOINNITHE
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015
2015
Nóta
€
Ioncam
Leithdháileadh an Roinn Sláinte
Acmhainní Dílse
Ioncam Eile

2,695,920
23,017
316,547

2,690,372
31,070
354,625

3,035,484

3,076,067

1,331,325
1,642,086
19,844

1,281,262
1,725,983
23,504

2,993,255

3,030,749

42,229
(10,918)
31,311

45,318
(45,169)
149

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ar an 1 Eanáir 2015

32,393

32,244

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ar an 31 Nollaig 2015

63,704

32,393

Ioncam Iomlán
Caiteachas
Deontais Iníoctha
Riarachán, Oibríochtaí agus Cur chun Cinn
Laghdú ar Luach Sócmhainní Seasta

2
3
4

2014
Athráite
€

5
6
8

Caiteachas Iomlán
Barrachas/ (Easnamh) don Bhliain roimh Leithrreasaí
Aistriú ó/(chuig) an gCuntas Caipitil

9

Baineann gach ioncam agus caiteachas don bhliain le gníomhaíochtaí leanúnacha ag dáta an chláir
chomhardaithe.
Áiríonn an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe gach gnóthachan
agus caillteanas aitheanta sa bhliain.
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas Sreabhaidh Airgid agus na nótaí.
Thar ceann na Comhairle

____________________

___________________

Mr T. Mooney

Mr P. Dennehy

Cathaoirleach

Stiúrthóir
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An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil

RÁITEAS AR AN RIOCHT AIRGEADAIS
Ar an 31 Nollaig 2015
2015
€

2014
Athráite
€

9

22,858
22,858

36,267
36,267

11
11

212,347
25,839

51,473
57,111

Nóta
Sóchmhainní Seasta
Maoin, gléasra & trealamh
Sócmhainní Seasta Iomlána
Sócmhainní Reatha
Infháltais
Airgead agus coibhéis airgid

238,186
Dliteanais Reatha (suimeanna dlite laistigh de bhliain)
Suimeanna Iníochta
Sócmhainní Glana Reatha

10(a)

Sócmhainní Glana Iomlána
In ionannas le
Cuntas caipitil
Cúlchistí ioncaim choinnithe

108,584

131,135
107,051

52,686
55,898

129,909

92,165

22,858
107,052
129,910

36,267
55,898
92,165

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas Sreabhaidh Airgid agus na nótaí.

Thar ceann na Comhairle

____________________

___________________

Mr T. Mooney

Mr P. Dennehy

Cathaoirleach

Stiúrthóir
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An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
RÁITEAS SREABHAIDH AIRGID
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015

2015

2014
Athráite
€

€
Sreabhadh Airgid Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Farasbarr Ioncaim thar Chaiteachas

51,155

23,654

Dímheas agus Bearnúchán Sócmhainní Seasta

19,488

(61,257)

(160,874)

10,721

78,449

18,709

2

3

(11,780)

(8,170 )

Íocaíochtaí le Maoin, Gléasra & Trealamh a cheannach

(6,079)

39,731

Sreabhadh Airgid Glan ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

(6,079)

39,731

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

(13,408)

21,524

Sreabhadh Airgid Glan ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

(13,408)

21,524

Méadú/(Laghdú) Glan ar Airgead agus Coibhéis Airgid

(31,267)

53,085

(Méadú)/Laghdú ar Infháltais
Méadú/(Laghdú ar Shuimeanna Iníochta
Ús Bainc faighte
Sreabhadh Airgid Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
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An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015
1. Polasaithe Cuntasaíochta
Tá bunús na bpolasaithe cuntasaíochta agus na bpolasaithe suntasacha cuntasaíochta ag an
gComhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil leagtha amach thíos, Cuireadh iad go léir i bhfeidhm
go leanúnach i gcaitheamh na bliana agus don bhliain roimhe.
a) Eolas Ginearálta
Bhunaigh an tAire Sláinte An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil faoi Ionstraim
Reachtúil Uimh. 109 de 2000, Ordú (Bunú) na Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil, 2000
agus leasaíodh í le hIonstraim Reachtúil Uimhir 575 de 2004 trí Ordú (Leasú) 2004. Déanadh na
hOrduithe seo faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961 mar a leasaíodh agus faoin Acht
Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2007.
Stiúrthóir

P. Dennehy

Baincéirí

AIB
An Phríomhshráid
Nás na Rí
Co Chill Dara

Seoladh Gnó

Teach Móta na Mainistreach
Sráid na Mainistreach
Nás na Rí
Co Chill Dara
W91 NN9V

Iniúchóir

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2

Is iad príomhfheidhmeanna an CCPRO ná:
 A chinntiú go dtagann institiúidí oiliúna, ábhar na gcúrsaí agus scrúduithe i dteicneolaíocht
mhíochaine éigeandála leis an gcleachtas is fearr atá anois ann.
 A chinntiú go mbaineann soláthróirí cúraim éigeandála réamh-ospidéal inniúlacht amach agus
go gcoimeádtar í ar an gcaighdeán iomchuí feidhmíochta.
 Treoirlínte cleachtais chliniciúil a ullmhú do chúram práinne réamh-ospidéil.
 Taighde iomchuí a aimsiú agus a urrú chun treoracha na Comhairle a stiúradh agus chun cúram
réamh-ospidéal a fhorbairt.
 Caighdeáin oibríochta a ullmhú do sholáthróirí cúraim práinne réamh-ospidéil chun tacú leis an
gcleachtas is fearr.
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 Clár de chleachtóirí cúraim práinne réamh-ospidéil a bhunú agus a choimeád.
 Na soláthróirí cúraim práinne réamh-ospidéil sin a thugann faoi na treoirlínte cleachtais
chliniciúil a chur i bhfeidhm a aithint.
Is Aonán Leasa Poiblí (PBE) atá sa Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil.
b) Ráiteas ar Chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil don bhliain dar críoch
31 Nollaig 2015 de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais atá inghlactha sa RA agus in
ÉIrinn, eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú Airgaedais (FRC), mar atá fógartha ag Cuntasóirí
Cairte na hÉireann. Is iad seo na chéad ráitis airgeadais ag an gComhairle um Chúram Práinne RéamhOspidéil a ullmhaíodh de réir FRS 102. Ba é dáta an aistrithe chuig FRS 102 ná 1 Eanáir 2014. Tugadh
ráitis airgeadais na bliana roimhe sin arís do choigeartú ábhartha ar úsáid FRS 102 sa bhliain reatha.
Ní raibh tionchar ag an aistriú chuig FRS 102 ar an staid airgeadais a tuairiscíodh ná ar a fheidhmíocht
airgeadais.
c) Bonn an Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach
amháin do shócmhainní agus dliteanais áirithe a dhéantar a thomhas de réir luachanna córa faoi mar
atá mínithe sna polasaithe cuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais i bhfoirm atá faofa ag an Aire
Sláinte le comhaontú an Aire Airgeadais. Cuireadh na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i
bhfeidhm go leanúnach sa déileáil le nithe a cheaptar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais na
Comhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil.
d) Ioncam
Aithnítear ioncam go ginearálta ar bhonn fabhraithe; eisceacht amháin a bhaineann leis seo is ea cás
leithdháilte na Roinne Sláinte atá aitheanta ar bhonn fáltais airgid.
Ioncam Úis
Aithnítear ioncam úis ar bhonn fabhraithe ag úsáid an mhodha éifeachtach do ráta úis.
Ioncam Eile
Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.
e) Maoin, Gléasra agus Trealamh
Tugtar maoin, gléasra agus trealamh ag a gcostas lúide dímheas carntha, ceartaithe d’aon tsoláthar
do bhearnúchán. Gearrtar dímheas bliana iomlán sa bhliain ceannaithe. Soláthraítear dímheas ar
gach maoin, gléasra agus trealamh, ag rátaí measta le díscríobh a dhéanamh ar an gcostas lúide luach
iarmharach measta gach sócmhainn ar bhonn líne dhíreach thar a saolré ionchais measta, mar seo a
leanas:
Trealamh TFC:

33.3% de réir méid chothroim.

Trealamh Eile:

20.0% de réir méid chothroim.

Más ann d’fhianaise oibiachtúil ar bhearnúchán ar luach acmhainne, aithnítear caillteanas
bearnúcháin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus sna Cúlchistí Ioncaim Choinnithe don bhliain.
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f) Sochair Fostaí
Sochair Ghearrtheármacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha mar phá saoire mar chostas sa bhliain, agus áirítear sochair a
bhíonn fabhraithe ag deireadh bliana sa bhfigiúr do Shuimeanna Iníochtha sa Ráiteas ar an Staid
Airgeadais.
Sochair Scoir
Tá scéim pinsin le sochar sainithe ag an gComhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil de réir Alt
28 (4) de IR 109/2000 de réir na scéimeanna agus na rialachán a déanadh faoin Acht Rialtais Áitiúil
(Aoisliúntas), 1980 (Uimh. 8 de 1980). Déantar maoiniú ar an scéim seo go bliantúil ar bhonn íoctar
mar a úsáidtear as airgead a sholáthraíonn an Roinn Sláinte agus ó ranníocaíochtaí a bhaintear as
tuarastal na foirne agus na mball. Feidhmíonn an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
Scéim Aonair Pinsin Seirbhísí Poiblí (“Scéim Aonair”), ar scéim pinsin le sochar sainithe í d'fhostaithe
inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2013. Íoctar ranníocaíochtaí
chomhaltaí na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DPER).
g) Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla Cuntasaíochta
Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais ar an mbainistíocht breithiúnais, meastacháin agus
foshuíomhanna a dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar na suimeanna tuairiscthe mar shócmhainní
agus dliteanais ag dáta an chláir chomhardaithe agus na suimeanna a tuairiscíodh mar ioncam agus
caiteachas i rith na bliana. Mar sin féin, ciallaíonn nádúr an mheastacháin go bhféadfadh na
fíorthorthaí a bheith éagsúil leis na meastacháin sin.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Déanann an Coiste Comhlíonta agus Iniúchóireachta athbhreithniú, ó am go chéile, ar shaolré
sócmhainne agus na luachanna iarmharacha a bhaineann le gach aicme sócmhainne seasta, ach go
háirithe, saolré eacnamaíoch fhónta dhaingeanáin agus fheistis, agus cinneadh déanta go bhfuil an
saolré sócmhainne agus na luachanna iarmharacha oiriúnach.
2. Leithdháileadh an Roinn Sláinte
Is é atá i leithdháileadh na Roinne Sláinte don Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil mar
atá léirithe sna ráitis airgeadais ná:

Deontais do chaiteachas reatha

2015
€
2,695,920

2014
€
2,690,372

2,695,920

2,690,372

2015
€
23,017

2014
€
31,070

23,017

31,070

3. Acmhainní Dílse

Ioncam Táille Chlárúcháin Ghairmiúil
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4.

Ioncam Eile
2015
€

Clár Iompair/Aisghabhála Míochaine Iompair (Ospidéal Leanaí
Sráid an Teampaill)*
Táillí Creidiúnaithe agus Scrúdaithe
Ioncam Teastais
Ranníocaíochtaí Aoisliúntais
Treoirlínte um Chleachtais Chliniciúla
Ioncam Eile
Ús ar thaisce bhainc

2014
€

165,000

197,000

71,362

86,397

48,433

34,503

30,166
1,584
0
2

35,530
1,107
85
3

316,547

354,625

* Baineann Caiteachas ar Iompar Leighis le forbairt ar chóras Aistrithe/Aisghabhála.Tá an córas seo á
fhorbairt lena chinntiú gur féidir othair atá an-tinn a aistriú chuig liachtlann oiriúnach ar bhealach
tráthúil.
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5.

Deontais Iníochta

Déanann an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil cistiú ar roinnt clár taighde agus feasachta a
dhéanann tríú páirtithe. Déanann an Chomhairle cistiú ar thríú páirtithe le deontas nó le cois sonrasc
maidir le seirbhísí sonracha a sholáthar.Tá na suimeanna a íocadh i 2015 leagtha amach thíos.
Seo a leanas cur síos gearr ar na príomhscéimeanna a áirítear faoi chaiteachas deontais:
 Lárionad Ollscoile Luimnigh do Thaighde Réamh-Ospidéil – a chothaíonn agus a éascaíonn taighde
acadúil ag tacú le gníomhaíochtaí cliniciúla.
 Cistiú Forbartha Ard-Pharamhíochaineora – tacaíonn seo leis an gclár náisiúnta oiliúna ardpharamhíochaineora.
 Foras Croí na hÉireann – mar chomhpháirtí soláthraíonn sé oiliúint ar bhuntacaíocht beatha go
náisiúnta de réir chaighdeáin an CCPRO.
 Clár Iompair Mhíochaine/Aisghabhála – tacaíonn seo le Seirbhísí Aisghabhála do Dhaoine Fásta,
Péidiatraiceacha agus Nua-Naíoch a fhorbairt go náisiúnta.
2015
€
Deontais
Lárionad Ollscoile Luimnigh do Thaighde Réamh-Ospidéil
Foras Croí na hÉireann
Urraíocht Chomhdhála
Clár um Stad Cairdiach Eis-Ospidéil
Deontais Iomlána

133,744
89,340
5,500
25,000
253,584
2015
€

2014
€
Athráite
133,744
89,340
9,890
25,000
257,974

Sonraisc
Cistiúchán Forbartha Ardpharaimhíochaine
Clár Iompair/Aisghabhála Míochaine
Tionscadal eFhoghlama
Tionscnamh Tuarascála Leictreonach ar Chúram
Othar (ePCR)
Tuarascálacha ar Chúram Cliniciúil á gcur i gCló
Tionscadail Speisialta Ilghnéitheacha
Taighde – Forbairt ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta
Athbhreithniú ar Chaighdeáin Traenála
Tionscadal Nuashonraithe CFR ILCOR*
Sonraisc Iomlána

533,026
104,305
38,765

2014
€
Athráite
687,375
174,771
46,365

79,039
156,343
4,944
0
68,931
92,388
1,077,741

800
66,573
27,258
2,952
17,194
0
1,023,288

Deontais Iomlána Iníoctha

1,331,325

1,281,262

* CFC – An Chéad Fhreagairt Chairdiach, CIIA - An Coiste Idirchaidrimh Idirnáisiúnta um
Athbheochan
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6.

Riarachán, Oibríochtaí & Cur chun Cinn

Nóta
Luach saothair agus costais eile pá
Cíos, rátaí, táillí seirbhíse agus árachas
Deisiúcháin, cothabháil agus muirir léasúcháin
Leictreachas, glanadh agus fóntais
Cumarsáid agus TF
Costais oifige
Táillí gairmiúla
Scrúduithe NQEMT
Earcú agus meáin
Clárchostais
Costais ilghnéitheacha oibriúcháin

6(a)

2015
€
869,776
119,133
8,089
20,494
149,462
151,166
83,905
116,864
54,074
37,361
31,762
1,642,086

2014
€
Athráite
1,019,957
119,133
12,274
22,387
144,179
137,834
106,799
64,039
38,858
35,056
25,467
1,725,983

(a) Luach saothair agus Costais Eile Pá

Nóta

658,610

Tuarastail na foirne
Costais Phinsin
Ranníocaíocht an fhostóra do leas sóisialach
Oiliúint agus Forbairt Foirne
Taisteal agus Cothabháil Foirne
Leasa Aoisliúntais Iníoctha
Foireann Shealadach
Luach saothair bhaill na Comhairle

2015
€

6 (c)

2014
€
Athráite

49,644
48,415
43,973
42,272
0
20,677

713,288
13,444
51,365
20,718
35,837
157,396
17,767

6,185

9,719

869,776

1,019,534
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(b) Miondealú ar leasa foirne
Réimse leasa iomlána na foirne

Líon na bhFostaithe

Ó

2015

Go

2014

€70,000

- €79,999

3

3

€80,000

- €89,999

1

1

0

1

€110,000

- €119,999

(c) Luach saothair bhaill na Comhairle

Costais
Fhaofa
Ball den Chomhairle

Cruinnithe
ar
déanadh
freastal
orthu

€
301
Mr. T Mooney
177
Mr. S Brady
1,632
Mr. M Brennan
1,296
Mr. M Dineen
81
Mr. T Keane
278
Mr. D Maher
116
An Dr. M Molloy
1,289
Mr. S Mooney
288
Mr. B O’Brien
300
An tOll. P Plunkett
258
Ms. V Small
168
Ms. G Woods
Iomlán
€6,185
Ba mar seo a leanas a bhí an pacáiste luach saothair Stiúrthóra do 2015:

Stiúrthóir
Tuarastal Stiúrthóra
Íocaíocht Chomhairleora Stiúrthóra
Míochaine
Íocaíocht Aoisliúntais (RIP)
Pacáiste Luach Saothair Stiúrthóra

2015
€

2014
€

41,746

64,796

0

16,878

0

126,797
202,487

41,746

Stiúrthóir Gníomhach
Tuarastal an Stiúrthóra Gníomhach

42,353

35,294
35,294

Luach Saothair Iomlán Stiúrthóra

84,099

237,781

6
5
7
5
2
2
6
7
1
6
5
3
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Nótaí
Ní bhfaigheann an Stiúrthóir ná an Stiúrthóir Gníomhach aon leasa pinsin seachas na teidlíochtaí
caighdeánacha faoi na Scéimeanna Aoisliúntais Rialtais Áitiúil agus/nó Scéim Pinsin Seirbhíse
Aonaraigh. Ní íoctar aon bhónas leis an Stiúrthóir ná leis an Stiúrthóir Gníomhach ná le haon bhall
eile foirne.
Baill na Comhairle ag an mbliain dar críoch 31 Nollaig 2015.
Ainm

Cóimheas Ballraíochta

Tom Mooney

Cathaoirleach, ionadaí sainspéise nó saineolais i gcúram réamh-ospidéil

Michael Dineen

Leaschathaoirleach agus ionadaí paraimíochaine fhormhór na gcleachtóirí

Shane Mooney

Ard-pharaimhíochaineoir, ainmniúchán ceardchumainn agus ionadaí
chleachtóirí

David Maher

Ard-pharaimhíochaineoir,
chleachtóirí

An Dr Shane Knox

Ainmniúchán institiúide aitheanta - NASC/UCD

Stephen Brady

Ainmniúchán institiúide aitheanta - DFB/RCSI

Barry O’Brien

Ionadaí bainistíochta an FSS

Martin Dunne

Ionadaí bainistíochta an FSS

ainmniúchán

ceardchumainn

agus

ionadaí

An Dr Cathal O’ Donnell Ionadaí bainistíochta an FSS
An tOll. Patrick Plunkett Ionadaí chleachtóirí míochaine le saineolas i gcúram práinne réamh-ospidéil
An Dr Mick Molloy

Ionadaí chleachtóirí míochaine le saineolas i gcúram práinne réamh-ospidéil

Valerie Small

Ardchleachtóir altranais agus ionadaí altranais le sainspéis i gcúram réamhospidéil

Michael Brennan

Ionadaí leasa an phobail

Glenna Woods

Altra agus oifigeach athbheochana mar ionadaí ar dhaoine le sainleas nó
saineolas i gcúram réamh-ospidéil

Thomas Keane

Paraimhíochaineoir agus ionadaí ar dhaoine le sainleas nó saineolas i gcúram
réamh-ospidéil

Athruithe ar bhallraíocht
Ceapadh an Dr Shane Knox i mí Eanáir 2015, in ionad Mr Robert Kidd
D’éirigh an Dr Hugh Doran as i mí Feabhra 2015
D’éirigh Mr Tom Tinnelly as i mí na Samhna 2015
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I rith 2015, tionóladh seacht gcruinniú den Chomhairle agus ba mar seo a leanas a bhí an freastal
orthu:
14ú
Beal

9ú
Iúil

√

√

x

√

Michael Brennan

√

Michael Dineen

x

Hugh Doran

x

Martin Dunne

Ainm

12ú
Feab

9ú
Aibreán

10ú
Meán
Fomh

10ú
Samh

Tom Mooney
(Cathaoirleach)

√

Stephen Brady

10ú
Noll

x

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

x

√

√

√

x

√

√

Thomas Keane

√

x

√

x

x

x

x

Shane Knox

√

√

√

√

√

√

√

David Maher

x

x

x

x

√

x

√

Shane Mooney

√

√

√

√

√

√

√

Mick Molloy

√

√

√

√

x

√

√

Barry O’Brien

x

x

√

x

x

x

x

Cathal O’Donnell

√

√

x

√

√

√

√

Patrick Plunkett

√

√

√

√

√

√

x

Valerie Small

x

√

x

√

√

√

√

Tom Tinnelly

x

x

x

x

x

x

Glenna Woods

x

x

√

√

x

√

x
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7. Costais Sochair Scoir
Ar ordú ón Aire Sláinte, níl aon soláthar déanta maidir leis na sochair atá iníoctha faoi na Scéimeanna
Aoisliúntais Rialtais Áitiúil toisc go ndéanann an tAire Sláinte frithghealladh ar an dliteanas. Cuirtear
ranníocaíochtaí ó fhostaithe ar bhaill den scéim iad chun sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais
nuair a fhaightear iad. Gearrtar íocaíochtaí pinsin faoin scéim ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais
nuair a íoctar iad. Íoctar an tobhach pinsin leis an Roinn Sláinte.
Feidhmíonn an Chomhairle Scéim Aonair Pinsin Seirbhísí Poiblí (“Scéim Aonair”), ar scéim pinsin le
sochar sainithe í d'fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2013. Ó
tugadh an Scéim Aonair Pinsin Stáit isteach tá triúr ball nua foirne tar éis tosú ag obair leis an
gComhairle agus íoctar ranníocaíochtaí na mball leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
(DPER). Táthar ag feitheamh ar shoiléiriú maidir leis an dliteanas a bhaineann leis an Scéim Pinsin
seirbhíse aonair seo.

8. Laghdú ar Luach Sócmhainní Seasta
2015
Nóta

2014
Athráite

€
Dímheas ar mhaoin, gléasra agus trealamh

9

€

19,844

23,504

19,844

23,504

9. Maoin, Gléasra agus Trealamh
TFC
Trealamh

Eile
Trealamh

Iomláin

Costas
Ar an 1 Eanáir
Breiseanna
Diúscairtí

68,427
10,918
4,838

77,458
-

145,885
10,918
4,838

Ar 31 Nollaig

74,507

77,458

151,965

Díluacháil
Ar an 1 Eanáir
Muirir don bhliain

33,729
19,096

75,889
392

109,618
19,488

Ar 31 Nollaig

52,825

76,281

129,106

Glanluach Leabhair
Ar an 1 Eanáir
Glanghluaiseacht don bhliain

34,698
13,016

1,569
392

36,267
13,408

Ar 31 Nollaig

21,682

1,177

22,859
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10. Suimeanna Iníochta
a) Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin
2015
€
Creidiúnaithe Trádála
Fabhruithe
Visa
Cáin Dlite

2014
Athráite
€

50,029

5,572

53,339

42,386

7,941

1,034

19,827

3,694

131,135

52,686

2015

Fiachóirí
Réamhíocaíochtaí

€
3,021
209,327
212,348

2014
Athráite
€
800
50,673
51,473

Airgead agus coibhéis airgid

25,839

316

238,187

103,262

11. Infháltais

12. Ceangaltais Léasa
Ar an 31ú Nollaig 2015 bhí na híos-íocaíochtaí léasa cumaisc le déanamh ag an gComhairle um
Chúram Práinne Réamh-Ospidéil faoi léasanna oibriúcháin neamh-inchealaithe do gach ceann de na
tréimhsí seo a leanas:
Ba iad na híocaíochtaí léasa oibriúcháin a bhí aitheanta mar chostas má €15,701 (2014: €15,701).

€
Iníoctha laistigh de bhliain

103,432

Iníoctha idir dhá agus cúig bliana

206,864
310,296
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13. Faisnéis a Nochtadh maidir le Páirtithe Gaolmhara
Tagair do Nóta 6 le mionsonraí a fháil ar luach saothair agus leasa a íocadh leis an bpríomhfhoireann
bainistíochta.
Glacann an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil le nósanna imeachta de réir na
dtreoirlínte atá eisithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a chlúdaíonn leasa
pearsanta bhaill na Comhairle. I ngnáthchúrsaí gnó, is féidir go ndéanfadh an Chomhairle um Chúram
Práinne Réamh-Ospidéil faomhadh ar dheontais nó socruithe conartha a dhéanamh le haonáin ina
bhfuil baill den Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil fostaithe nó a bhfuil leas acu iontu.

14. Aistriú chuig FRS 102
Míreanna a Choigeartú
(a) Fabhrú Pá Saoire
Ní dhearna an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil fabhrú roimhe seo ar phá saoire a bhí
tuillte ag fostaithe ach nár bainead tairbhe as ag an dáta tuairiscthe.
Is é tionchar an athraithe seo ná méadú €9,313 ar chreidiúnaithe ag an dáta aistrithe.
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Aguisín 1 Sceideal freastail Bhaill na Comhairle 2015

Ainm

12ú
Feab

9ú
14ú
Aibreán Beal

10ú
Iúil

10ú
12ú
10ú
Meán Samh Noll
Fomh

Tom Mooney
(Cathaoirleach)

√

√

√

x

√

√

√

Stephen Brady

x

√

x

√

√

√

√

Michael Brennan

√

√

√

√

√

√

√

Michael Dineen

x

√

√

√

√

x

√

Hugh Doran

x

Martin Dunne

x

√

√

√

x

√

√

Thomas Keane

√

x

√

x

x

x

x

Shane Knox

√

√

√

√

√

√

√

David Maher

x

x

x

x

√

x

√

Shane Mooney

√

√

√

√

√

√

√

Mick Molloy

√

√

√

√

x

√

√

Barry O’Brien

x

x

√

x

x

x

x

Cathal O’Donnell

√

√

x

√

√

√

√

Patrick Plunkett

√

√

√

√

√

√

x

Valerie Small

x

√

x

√

√

√

√

Tom Tinnelly

x

x

x

x

x

x

Glenna Woods

x

x

√

√

x

√

x
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Aguisín 2 Sceideal freastail ag Baill an Choiste Cáilíochta agus Sábháilteachta 2015

Shane Mooney

√

Katrina Mullally

x

16ú
Meitheamh
25ú
√
Meitheamh
-

Derek Nolan

√

√

x

Michael O’Reilly

√

√

√

Tom Tinnelly

x

x

x

Valerie Small

x

x

x

Tom Mooney

x

x

x

Brigid Sinnott

√

x

x

Anthony Corcoran

x

√

√

Mick Molloy

x

x

x

Ricky Tracey

x

x

x

Brigid Doherty

√

√

x

Michael Dineen

x

x

x

Thomas Keane

x

x

x

Gregory Lyons

x

x

x

David Maher

x

x

x

Ian Brennan

√

√

x

David Willis

-

√

√

Ainm

4ú Márta

10ú
Samhain
14ú Samh
√
-

Baill Uainíochta
John Conroy

√

James Connell

√

Chris O’Connor

√

David Rock

√

Paul Brothers

√

Ronan Denning

√

√

√

Andrew Lyle

√

John McShane

√

David Bradley

√

Michael Dougan

√

Anthony Lawlor

√

√

Anna Rock

√

Bernie Stevenson

√

Pamela Skerritt

√

David Hall

√

James Carroll

√
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Aguisín 3 Sceideal freastail ag Baill an Choiste um Oideachas agus Caighdeáin
2015
Ainm

27ú Ean 28ú
Aibreán

24ú
Samhain

Valerie Small

√

√

√

Stephen McMahon

x

x

x

Sarah Cain

√

√

√

Mick Molloy

x

x

√

Glenna Woods

x

x

x

Martin McNamara

x

x

x

Maeve Donnelly

√

√

√

Michael Dineen

x

x

x

Thomas Keane

x

x

x

Shane Knox

√

√

√

Raymond Lacey

√

x

x

Paul Lambert

√

x

x

Tom Mooney

x

x

x

David Maher

x

x

x

Róisín McGuire

√

√

√

Brian Bruno

x

√

√

Shane Mooney

x

x

x

David Menzies

x

x

√

Sandra Fleming

x

x

√

Baill Uainíochta
Derek Fox
Conor McEvaddy

√
√
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Aguisín 4 Sceideal freastail ag Baill an Choiste Comhairleach Míochaine 2015

29ú
Ean

26ú
Márta

28ú
Bealtaine

25ú
Meithea
mh

24ú
Meán
Fomh

25ú
Samhain

Mick Molloy

√

x

x

x

x

√

√

Seamus McAllister

x

x

√

x

√

x

x

Neil Reddy

√

x

x

x

x

x

x

Conor Deasy

√

x

√

x

√

√

√

Michael Dineen

x

x

x

x

x

√

√

David Hennelly

√
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