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Réamhrá agus cúlra 
 

Réamhrá 

Cuireadh an tuarascáil seo le chéile faoi alt 43(5) agus faoi alt 13 den Acht um Bainistíocht 
na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004.  
 
Sa bhliain 2016, rinne an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (an Coimisiún) 

iniúchadh ar na beartais agus ar na cleachtais lena rialaítear earcaíocht áitiúil agus 

ceapacháin áitiúla ag aonaid acmhainní daonna i ngrúpaí ospidéal de chuid 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ba iad sin: Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, 

agus Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge. San iniúchadh, rinneadh athbhreithniú ar shampla 

roghnaithe de phróisis cheapacháin a reáchtáladh le linn na bliana 2015.  

Fuarthas amach sa tuarascáil iniúchta go raibh roinnt próiseas agus nósanna imeachta i 

bhfeidhm lenar tacaíodh le hiarrthóirí a cheapadh ar bhonn fiúntais. Tugadh faoi deara sa 

tuarascáil, áfach, go bhfuil ábhair imní ann faoi leibhéal na gcosaintí a cuireadh i bhfeidhm 

agus iarrthóirí á gceapadh chuig poist in FSS agus measadh inti gur ghá don sealbhóir 

ceadúnais bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh.  

Rinneadh roinnt moltaí sa tuarascáil d’fhonn tacú le FSS forálacha a cheadúnais earcaíochta 

a chomhlíonadh go cuí.  

 

Cuspóir an iniúchta leantaigh 

Ba é cuspóir an iniúchta measúnú a dhéanamh ar na gníomhartha a rinne FSS de bhun na 
moltaí a rinneadh sa bhliain 2016. Tugadh faoin iniúchadh freisin chun measúnú a 
dhéanamh ar an dóigh a mbíonn prionsabail earcaíochta an Choimisiúin á gcomhlíonadh ag 
FSS agus chun a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta éifeachtacha i bhfeidhm le haghaidh 
próisis cheapacháin a riar de réir na gCód Cleachtais.   
 

Buíochas 

Ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil le baill foirne an aonaid náisiúnta acmhainní 
daonna in FSS agus le baill foirne na n-aonad acmhainní daonna in Ospidéal na hOllscoile, 
Luimneach, agus in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, as ucht a gcuid ama agus comhair le 
linn an phróisis iniúchta seo.  
 
In ionad a bheith ag díriú ar chomhlíonadh amháin, tá rún daingean ag an gCoimisiún 
tabhairt faoi iniúchtaí ar mhaithe le feabhas a bhaint amach, eolas a chomhroinnt agus an 
dea-chleachtas a éascú ar fud na seirbhíse poiblí.  
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Moltaí ón iniúchadh a rinneadh sa bhliain 2016 
 

San iniúchadh a rinneadh sa bhliain 2016, tarraingíodh ábhair imní anuas faoi leibhéal na 
gcosaintí a cuireadh i bhfeidhm agus iarrthóirí á gceapadh chuig poist áitiúla laistigh de FSS. 
Fuarthas amach ann gur ghá do FSS bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na 
heasnaimh a sainaithníodh. 
 
Rinneadh roinnt moltaí sa tuarascáil, ar mholtaí iad a bhí ceaptha, agus iad curtha chun 
feidhme, chun tacú le FSS forálacha a cheadúnais earcaíochta a chomhlíonadh go cuí. Tá na 
príomh-mholtaí a rinneadh sa tuarascáil ón gCoimisiún leagtha amach thíos.  

 

(I)   Rialachas 

Tugadh faoi deara nach ndearnadh ach beagán faireachán lárnach ná beagán rialú lárnach, 
má rinneadh a leithéid ar chor ar bith, ar na caighdeáin a cuireadh i bhfeidhm i réimsí amhail 
an bealach inar fógraíodh poist; an dóigh ar roghnaíodh baill de bhoird roghnúcháin, ar 
cuireadh oiliúint orthu agus ar tugadh faisnéis dóibh; an dóigh ar cuireadh i bhfeidhm na 
sonraíochtaí poist agus na sonraíochtaí faoin bpearsa a ceadaíodh go lárnach, lenar áiríodh 
na critéir incháilitheachta le haghaidh post; agus an dóigh ar cuireadh aiseolas ar fáil 
d’iarrthóirí.   

 
Moladh go ndéanfadh FSS athbhreithniú agus neartú ar na socruithe rialachais a bhí i 
bhfeidhm aige do gach grúpa ospidéal.  Measadh gur ghá don rannóg náisiúnta acmhainní 
daonna tuilleadh freagrachta a ghlacadh as formhaoirseacht a dhéanamh ar earcaíocht 
áitiúil chun a chinntiú nach gcuirfí isteach ar théarmaí cheadúnas earcaíochta FSS.  

 

(ii)   Feasacht ar na Cóid Chleachtais  

Tugadh faoi deara gur chosúil nach raibh ach tuiscint bheag ann ag leibhéal áitiúil ar na 
hoibleagáidí reachtúla atá ar FSS cloí leis na Cóid Chleachtais ón gCoimisiún agus le téarmaí 
agus coinníollacha a cheadúnais earcaíochta. 

 

(iii)  Cleachtas cothrom cothromasach 

I dteannta an mholta thuas, agus ar mhaithe le caitheamh cothrom cothromasach iarrthóirí i 
bpróisis earcaíochta a chinntiú, moladh go gcinnteodh FSS go gcuirfí na cosaintí seo a leanas 
i bhfeidhm go comhsheasmhach le haghaidh gach ceapacháin ar fud na heagraíochta:-  

 Tacaítear le gach próiseas ceapacháin le margaíocht atá soiléir, achomair agus 
éifeachtach  

 Úsáidfear sonraíochtaí poist/próifílí róil a cheadaítear go lárnach  

 Úsáidtear critéir réamhshocraithe roghnúcháin a bhaineann leis an bpost chun 
measúnú a dhéanamh ar iarrthóirí le haghaidh gach poist  

 Cloítear leis na prótacail shocraithe nuair atáthar ag roghnú ball den bhord 
roghnúcháin, ag cur oiliúint orthu agus ag tabhairt faisnéis dóibh  

 Cuirtear aiseolas sonrach fiúntach ar fáil d’iarrthóirí ach é a iarraidh 
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 Déantar grinnfhiosrúchán láidir ar iarrthóirí chun a chinntiú nach roghnófar ach 
iarrthóirí incháilithe 

 Bíonn faisnéis faoi na Cóid Chleachtais ón gCoimisiún agus faoina nósanna imeachta 
maidir le hathbhreithnithe agus le gearáin ar fáil do gach iarrthóir   
  

(iv)  Moilleanna  

Moladh go ndéanfadh FSS breithniú ar na tuairimí a chuir an t-aonad áitiúil acmhainní 
daonna in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, in iúl faoi na moilleanna ar dhéileáil sé leo 
agus ceapacháin á ndéanamh aige ó phainéil earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte chun a 
fháil amach arbh ann nó nárbh ann do scóip le haghaidh an leibhéal seirbhíse a cuireadh ar 
fáil a fheabhsú.  
 

(v)  Oiliúint agus comhroinnt faisnéise 

D’ainneoin an eolais, na taithí agus an tiomantais a shealbhaíonn roinnt mhaith de na baill 
foirne acmhainní daonna ag leibhéal áitiúil, moladh san iniúchadh go gcuirfí oiliúint ar na 
daoine sin a bhfuil baint acu le hearcaíocht ag leibhéal áitiúil mar bheart práinne.   

 
De bhreis ar oiliúint a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil baint acu le hearcaíocht agus le 
roghnúchán, moladh sa tuarascáil go ndéanfaí athbhreithniú ar chumarsáid le gach grúpa 
ospidéal chun a chinntiú go gcomhroinntear go tráthúil faisnéis atá ábhartha agus cothrom 
le dáta faoi bheartais náisiúnta agus faoi nósanna imeachta náisiúnta leis an bpearsanra lena 
mbaineann. 

 

(vi)  Iarrthóirí cuí a fhoinsiú  

Tugadh spreagadh do FSS na bearta riachtanacha a dhéanamh chun a chinntiú go 
bhféadfadh daoine cáilithe agus daoine a bhfuil spéis acu i ndul le gairm altranais in Éirinn 
faisnéis a fháil ó HSE.ie agus ó fhoinsí cuí eile faoi na roghanna éagsúla atá ar fáil dóibh le 
haghaidh deiseanna fostaíochta i seirbhís sláinte na hÉireann.  
 
Moladh do FSS deireadh a chur láithreach le comórtais a theorannú dóibh siúd a chuir 
CVanna gan iarraidh isteach. Cuireadh in iúl do FSS go bhfuil oibleagáid air iarrachtaí 
éifeachtacha margaíochta a úsáid chun a chinntiú go n-earcaítear iarrthóirí ón mbuíon is 
leithne daoine is féidir. 

 

(vii)  Gníomhaireachtaí earcaíochta a úsáid  

Cuireadh in iúl do FSS gur ghá dó dul i mbun gnímh lom láithreach chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an dóigh a n-oibríonn gníomhaireachtaí earcaíochta agus ceapacháin á 
ndéanamh acu chuig poist in FSS.   

Ní fhacthas aon fhianaise go ndearna na gníomhaireachtaí ar úsáid Ospidéal na hOllscoile, 
Port Láirge, agus Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, iad aon iarrachtaí na poist a bhí le 
líonadh in FSS a fhógairt.  Is cosúil gurbh éard a bhí i gceist den chuid ba mhó le hobair na 
ngníomhaireachtaí sin ná CVanna a fuair siad lena mbreithniú ag rannóg áitiúil acmhainní 
daonna a chur ar aghaidh.  Mar sin, níl difríocht ar bith ann idir fostaíocht ball foirne 
gníomhaireachta agus fostaíocht ball foirne a ceapadh tar éis CVanna gan iarraidh a fháil.   
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Leagadh amach sa tuarascáil iniúchta freisin go bhfuil ábhair imní ann go bhféadfadh go 

mbeadh laigí den chineál céanna ann i gcleachtais agus i nósanna imeachta a n-úsáideann 

grúpaí ospidéal eile de chuid FSS iad. Toisc eile a thacaíonn leis an tuairim sin is ea na 

gearáin fhoirmiúla agus na ceisteanna neamhfhoirmiúla a fuair an Coimisiún i dtaca le 

hearcaíocht áitiúil in áiteanna eile ar fud FSS.  

Modheolaíocht 

Ag teacht sna sála ar na moltaí ón gCoimisiún, tharla sé, i mí Mheán Fómhair 2016, gur leag 
FSS amach roinnt gníomhartha tábhachtacha a raibh sé beartaithe aige iad a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh agus chun a chinntiú go leanfaí ag cloí leis na Cóid 
Chleachtais. 

Díríodh san iniúchadh leantach ar na nithe seo a leanas a mheasúnú: 
 An dul chun cinn a rinne FSS ar na gníomhartha a leagadh amach 
 An dul chun cinn a rinne FSS ar aghaidh a thabhairt ar gach ceann de na réimsí inar 

sainaithníodh easnaimh 
 An tionchar a bhí ag aon athruithe a rinneadh ar chleachtais earcaíochta ag leibhéal 

áitiúil de bhun na moltaí a rinneadh sa bhliain 2016  
 An fheasacht leanúnach ar na Cóid Chleachtais agus comhlíonadh na gCód Cleachtais 

ag leibhéal áitiúil.  
 

Le linn thréimhse an iniúchta, iarradh an t-eolas is deireanaí roinnt uaireanta ón rannóg 
náisiúnta acmhainní daonna ar an dul chun cinn a rinneadh ar an bplean gníomhaíochta a bhí 
beartaithe aici agus ar na struchtúir rialachais a bhí i bhfeidhm aici chun a chinntiú go ndéanfaí 
formhaoirseacht ar aonaid áitiúla acmhainní daonna.  
 
Tugadh cuairt leantach ar an láithreán ar Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, freisin. Le linn na 
cuairte sin, iarradh an t-eolas is deireanaí ar aon athruithe a rinneadh ó eisíodh an tuarascáil 
ón gCoimisiún sa bhliain 2016 agus ar aon mhéadú a braitheadh a bheith ann ag leibhéil 
rialachais laistigh de FSS. Rinneadh scrúdú ar roinnt próiseas earcaíochta a seoladh ó mhí 
Mheán Fómhair 2016 i leith freisin d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar fheasacht leanúnach 
ar na Cóid Chleachtais agus ar an dóigh a mbítear ag cloí leo.  
 
Ina theannta sin, rinneadh iniúchadh deascbhunaithe ar chleachtais leanúnacha in Ospidéal 
na hOllscoile, Port Láirge. Díríodh arís eile san iniúchadh sin ar an eolas is deireanaí a fháil ar 
aon athruithe a rinneadh ó eisíodh an tuarascáil ón gCoimisiún sa bhliain 2016, ar aon mhéadú 
a braitheadh a bheith ann ag leibhéil rialachais laistigh de FSS agus ar aon earcaíocht agus 
roghnúchán a rinneadh ó mhí Mheán Fómhair 2016 i leith. 
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Fionnachtana an iniúchta   
 

(i) Rialachas 

Den chuid is mó, ní dhéantar earcaíocht leanúnach ag leibhéal áitiúil ach amháin chun 
folúntais bhuana a líonadh ar bhonn sealadach, ar feitheamh iarrthóirí a bheith ar fáil ó 
phainéil bhuana a riarann rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte iad. Is gá 
réamhcheadú a fháil ó rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte go fóill le haghaidh 
fhormhór na bpost sealadach den sórt sin.   

Thuairiscigh Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, nach ndéanann sí earcaíocht ach amháin 
chun poist ghearrthéarmacha den sórt sin a líonadh. Thuairiscigh sé freisin go bhfuil dea-
chaidreamh oibre aige le rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte, rud a dtéann sé i 
dteagmháil ghníomhach leis maidir le haon phoist a líonadh.  
 
Thuairiscigh Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, gurb amhlaidh, de bharr moilleanna ar 
phoist a líonadh, gur tháinig méadú ón mbliain 2017 i leith ar an líon ceapachán buan atá á 
ndéanamh ag leibhéal áitiúil. I gcásanna áirithe, ní gá réamhcheadú a fháil ó rannóg 
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte a thuilleadh chun earcaíocht a dhéanamh ar bhonn 
áitiúil. Tá uathriail mhéadaithe ag an ngrúpa ospidéal anois freisin. 
 
Chuir an rannóg náisiúnta acmhainní daonna in iúl go bhfuil roinnt próiseas i bhfeidhm anois 
chun tacú le socruithe rialachais na ngrúpaí ospidéal. Measann sí go bhfuil na nithe seo a 
leanas i gceist leis na próisis sin: 

 Trí fhóram choiste rialachais na Seirbhísí Gnó Sláinte, oibríonn rannóg earcaíochta na 
Seirbhísí Gnó Sláinte go dlúth leis an rannóg náisiúnta acmhainní daonna chun 
feabhas a chur agus neartú a dhéanamh ar shocruithe rialachais a bhaineann le 
hearcaíocht in FSS. San am i láthair, tá an coiste ag déanamh scrúdú ar shamhlacha 
earcaíochta ar dá mbarr is dóigh go dtiocfaidh feabhas ar cháilíocht agus ar 
chomhlíonadh ar bhonn áitiúil agus náisiúnta araon  

 Cuirtear cruinnithe de chuid fóram grúpa ospidéal ar siúl ar bhonn rialta. Is iad na 
daoine a fhreastalaíonn ar an bhfóram ná bainisteoirí áitiúla acmhainní daonna i 
ngrúpaí ospidéal (Stiúrthóirí Acmhainní Daonna) agus in eagraíochtaí cúram sláinte 
pobail agus bainisteoirí corparáideacha sinsearacha acmhainní daonna (Stiúrthóirí 
Cúnta Acmhainní Daonna). Tagann an fóram le chéile chun raon míreanna acmhainní 
daonna a phlé, lena n-áirítear na nithe seo a leanas: 

 Gníomhaíocht earcaíochta  

 Poist forbartha  

 Cur chun feidhme na Straitéise Daoine 2015-2018 ó FSS 

 Rinne an rannóg náisiúnta acmhainní daonna bainisteoir sinsearach aonair a ainmniú 
chun obair go dlúth lena m(h)acasamhail laistigh de rannóg earcaíochta na Seirbhísí 
Gnó Sláinte chun rialachas cuí a chinntiú ag leibhéal áitiúil 
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 Cuireadh grúpa um an tsamhail earcaíochta a bharrfheabhsú ar bun i nGrúpa 
Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt. Cuimsíonn an grúpa ionadaithe ó rannóg 
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte agus ó na hospidéil agus Stiúrthóir Acmhainní 
Daonna an ghrúpa ospidéal. Tagann an grúpa le chéile chun saincheisteanna agus 
riachtanais earcaíochta a phlé. Déanfar breithniú ar a indéanta atá sé an tsamhail a 
chur i bhfeidhm i ngrúpaí ospidéal eile agus in eagraíochtaí sláinte pobail 

 Forbraíodh grúpaí oibre aibí i gcomhar le cuid mhór gairmeacha chun cáilíocht, 
éifeachtúlacht agus caighdeáin earcaíochta a fheabhsú. Áirítear leo sin síciteiripeoirí, 
teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoirí saothair, oibrithe sóisialta, síceolaithe 
agus daoine a oibríonn i réimsí altranais nach réimsí géarmhíochaine iad. Ceann de 
na haidhmeanna atá leis na grúpaí sin is ea feabhas a chur ar cháilíocht na 
hearcaíochta sna gairmeacha lena mbaineann agus a chinntiú go bhfreastalóidh an 
tsamhail earcaíochta ar riachtanais na seirbhíse 

Bhí sé soiléir go bhfuil roinnt struchtúr agus próiseas i bhfeidhm ag FSS chun tacú le 
cumarsáid idir an rannóg náisiúnta acmhainní daonna agus na grúpaí ospidéal agus chun 
méid áirithe formhaoirseachta a chothú. Tá ábhair imní ann go fóill, áfach, faoina mhéid a 
ghlacann an rannóg náisiúnta acmhainní daonna freagracht as a chinntiú go mbíonn an 
earcaíocht is fearr is féidir á déanamh ag leibhéal áitiúil. 

Is beag fianaise atá ann go n-imríonn FSS ról gníomhach i bhfaireachán cuimsitheach a 
dhéanamh ar an líon agus ar an gcineál ceapachán a bhíonn á ndéanamh ag leibhéal áitiúil. 
Is beag fianaise atá ann freisin go nglacann FSS, tríd an rannóg náisiúnta acmhainní daonna, 
ról gníomhach ina chinntiú go mbíonn ceapacháin áitiúla á ndéanamh i gcomhréir leis na 
Cóid Chleachtais.    

 

(ii) Feasacht ar na Cóid Chleachtais  

Ag teacht sna sála ar an tuarascáil iniúchta sa bhliain 2016, d’eisigh an rannóg náisiúnta 
acmhainní daonna comhfhreagras chuig cinn na ngrúpaí ospidéal agus na n-eagraíochtaí 
sláinte pobail, rud inar leagadh amach ról an Choimisiúin agus na hoibleagáidí atá ar FSS 
faoin Acht earcaíocht a dhéanamh ar bhealach cothrom agus ar bhonn fiúntais.  

Eisíodh tuilleadh comhfhreagrais chuig gach earcaitheoir i mí an Mhárta 2017 chun iad a 
chur ar an eolas faoi na Cóid Chleachtais nuashonraithe ón gCoimisiún.  Reáchtáil rannóg 
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte seisiún faisnéise d’earcaitheoirí áitiúla ar na Cóid nua 
freisin.   

Chuir Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, in iúl go gcuirtear oiliúint sna Cóid Chleachtais ar 
gach ball nua foirne ar bhonn áitiúil. Bhí sé soiléir go raibh feasacht shubstaintiúil ag an dá 
ghrúpa ospidéal ar fhorálacha na gCód. Bhí sé soiléir freisin go raibh iarrachtaí fónta á 
ndéanamh chun a chinntiú go n-earcaítear baill foirne ar bhealach cothrom agus ar bhonn 
fiúntais.  

Mar sin féin, tá roinnt ábhar imní ann go fóill faoin tuiscint atá acu ar fhorálacha áirithe na 
gCód.  Baineann siad sin go háirithe leis an dóigh a bhfógraítear poist, le daoine a fhoinsiú ó 
bhuíonta iarrthóirí atá leathan go leor, leis an bhfaisnéis ba cheart a thabhairt d’iarrthóirí 
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roimh an bpróiseas agus leis an bhfaisnéis a thugtar d’iarrthóirí faoi na sásraí 
athbhreithnithe agus achomhairc atá ar fáil dóibh.   

(iii) Cleachtas cothrom cothromasach 

Critéir incháilitheachta  
Tugadh faoi obair shuntasach chun critéir incháilitheachta a chaighdeánú ar fud FSS. Is 
caighdeánaithe agus ar fáil go lárnach a bhíonn na critéir le haghaidh fhormhór na bpost 
anois. Tá sé de chúram ar oifigeach sinsearach san aonad um anailís agus faisnéisíocht fórsa 
saothair feasacht a chinntiú ar na critéir agus comhairle a thabhairt maidir le 
saincheisteanna léirmhínithe. Tugann sé comhairle do ghrúpaí ospidéal áitiúla maidir le 
haon athruithe ar na critéir shocraithe freisin.  
 
Doiciméid chaighdeánaithe 
Níor tugadh lánsraith chaighdeánaithe lárnach doiciméad isteach go fóill. Mar sin féin, is 
féidir le hearcaitheoirí áitiúla doiciméid chaighdeánacha a bhaineann le roinnt tuairiscí poist 
a rochtain ach an méid sin a iarraidh ó rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte. Tugtar 
cóipeanna d’iarthuairiscí poist dóibh freisin nuair a iarrtar iad agus nuair a bhíonn siad ar 
fáil.  
 
Tugtar spreagadh d’earcaitheoirí áitiúla sonraíochtaí caighdeánacha poist a úsáid nuair a 
bhíonn siad ar fáil. Nuair nach mbíonn siad ar fáil, is ag leibhéal áitiúil a fhorbraítear na 
sonraíochtaí.  
 
Chuir Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, agus Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, araon in 
iúl go n-úsáidtear sonraíochtaí caighdeánacha poist nuair a bhíonn siad ar fáil. Thuairiscigh 
siad freisin go dtugann na baill foirne i rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte tacaíocht 
dóibh, nuair is gá, i leith aon cheisteanna a thagann chun cinn.  
 
Dúirt FSS go bhfuil sé beartaithe aige athbhreithniú a dhéanamh ar an tsraith doiciméad 
caighdeánach a úsáideann earcaitheoirí áitiúla ag gach céim den phróiseas earcaíochta. Tá 
teicneolaíocht nua um bainistíocht caidrimh le custaiméirí á tabhairt isteach ag rannóg 
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte faoi láthair, agus beidh gach custaiméir in ann teacht ar 
an teicneolaíocht sin.  
 
Mar chuid den obair sin, forbrófar seirbhís comhroinnte comhad ach leas a bhaint as 
sonraíochtaí comhaontaithe neamhnáisiúnta poist a úsáideadh roimhe seo. Cuirfear an 
tseirbhís sin ar fáil d’earcaitheoirí áitiúla ansin. Teastaíonn an teicneolaíocht sin chun 
comhroinnt faisnéise a éascú ar fud FSS agus chun caighdeánú, cáilíocht, comhlíonadh agus 
tuairisciú a fheabhsú. Tá an teicneolaíocht á tógáil faoi láthair. Beifear in ann na nithe seo a 
leanas a dhéanamh nuair a bheidh an teicneolaíocht curtha chun feidhme ina hiomláine:  

 Sonraí fíor-ama a éascú do gach custaiméir  

 Tuairiscí poist agus critéir incháilitheachta a chaighdeánú  

 Doiciméid agus próisis a chaighdeánú i measc gach earcaitheora de chuid FSS  

 Oiliúint ar líne a chur ar bhaill de bhoird agallaimh  
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Critéir réamhshocraithe roghnúcháin a bhaineann leis an bpost 

Ní ann d’aon chritéir mheasúnaithe atá caighdeánaithe nó láraithe ag leibhéal náisiúnta do 
phoist. Is ag leibhéal áitiúil a fhorbraítear critéir le haghaidh measúnú, ar aon dul le dualgais 
agus freagrachtaí an róil agus leis na hinniúlachtaí a theastaíonn.   

Tugtar le fios sna comhaid earcaíochta a scrúdaíodh gurb amhlaidh, i bhformhór na 
gcásanna, go ndearnadh critéir réamhshocraithe mheasúnaithe a bhaineann leis an bpost a 
chomhaontú agus a chur i bhfeidhm le linn an phróisis roghnúcháin. Mar sin féin, i gceann 
amháin de na próisis a scrúdaíodh in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, ní raibh aon 
fhianaise ar comhad ann gur measúnaíodh na hiarrthóirí in aghaidh critéir shainaitheanta. 
Bhain an próiseas ceapacháin sin le post riachtanas tábhachtach, a ndearnadh beirt oibrithe 
gníomhaireachta a bhí ag obair laistigh den ghrúpa a cheapadh chuige ar bhonn buan.     

 
Faisnéis faoi shásraí athbhreithnithe agus achomhairc 
Le linn scrúdú a dhéanamh ar roinnt próiseas roghnúcháin in Ospidéal na hOllscoile, 
Luimneach, tugadh faoi deara go ndéantar tagairt do na Cóid Chleachtais sna leabhráin 
faisnéise a tugadh d’iarrthóirí i dtús an phróisis roghnúcháin.  

I gcásanna áirithe, áfach, níor tugadh aon fhaisnéis fhiúntach d’iarrthóirí faoi na próisis 
dhifriúla achomhairc atá ar fáil dóibh nó faoin dóigh a bhféadfadh siad leas a bhaint astu. Is 
suntasach an rud é nár cuireadh in iúl d’iarrthóirí, tráth a fuair siad an cinneadh deiridh, go 
bhféadfadh siad athbhreithniú a iarraidh faoi alt 7 nó faoi alt 8 den Chód. 

 

(iv) Moilleanna  

Chuir an rannóg náisiúnta acmhainní daonna in iúl gur laghdaíodh ó 9 mí go 10 seachtaine 
an riaráiste a bhí ag rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte i dtaca le hearcaíocht chuig 
poist bhuana.  
 
Ag leibhéal áitiúil, áfach, chuir grúpaí ospidéal in iúl go raibh moilleanna suntasacha ag tarlú 
fós i dtaca le baill bhuana foirne a earcú ó phainéil de chuid na Seirbhísí Gnó Sláinte. 
Baineann sé sin go príomha le baill foirne ar ghrád cléireachais/riaracháin a earcú (oifigigh 
chléireachais, grád IV, grád V, grád VI agus baill foirne tacaíochta). D’fhógair rannóg 
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte roinnt painéal ar ghrád riaracháin sa bhliain 2016. Mar 
sin féin, bhí grúpaí ospidéal áitiúla ag fanacht fós le hiarrthóirí a cheapadh ó na painéil sin go 
luath sa bhliain 2018.  
 
Chuir an dá ospidéal in iúl go bhfuil na moilleanna sin ag cur brú ar a réimsí túslíne. Mar 
thoradh ar na moilleanna ar bhaill bhuana foirne a rochtain ó phainéil de chuid na Seirbhísí 
Gnó Sláinte, tá earcaitheoirí áitiúla ag leanúint le hearcaíocht riaracháin a dhéanamh ar 
bhonn sealadach.  
 
Luaigh Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, go gceaptar baill shealadacha foirne riaracháin ar 
bhonn téarma sheasta 6 mhí ar dtús. Fadaítear é sin ina thréimhse 12 mhí i gcás nach líontar 
an post. I gcás go rachaidh an tréimhse fostaíochta thar thréimhse ceithre bliana, tiontófar 
na poist sin ina bpoist bhuana.   
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Ní hamhlaidh atá an scéal in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, áfach. Dheimhnigh sé nach 
dtiontaítear poist shealadacha ina bpoist bhuana i gcúinsí ar bith. I gcás go mbeidh ball 
sealadach foirne i mbun poist ar feadh tréimhse atá ag druidim le ceithre bliana ar fad, 
athlíonfar an post.    

(v) Oiliúint agus comhroinnt faisnéise 

Chuir an rannóg náisiúnta acmhainní daonna in iúl go bhfuil sé beartaithe oiliúint a fhorbairt 
ag leibhéal lárnach do bhaill de bhoird agallaimh áitiúla. I láthair na huaire, áfach, ní 
sholáthraíonn FSS aon oiliúint chaighdeánaithe do bhaill de bhoird agallaimh áitiúla nó 
d’earcaitheoirí áitiúla. De bhreis air sin, níl aon fhianaise ann á léiriú go ndéantar aon 
fhormhaoirseacht ghníomhach ar an oiliúint a sholáthraíonn an rannóg náisiúnta acmhainní 
daonna ag leibhéal áitiúil. Is ar bhonn áitiúil a eagraítear aon oiliúint a chuirtear ar siúl.  
 
Dá ainneoin sin, d’oibrigh Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, i gcomhar le hOllscoil Luimnigh 
sa bhliain 2016 chun clár cuimsitheach oiliúna a fhorbairt do bhaill de bhoird agallaimh. 
Soláthraíodh an clár sin do na baill bhoird uile a úsáideadh. Mar an gcéanna, d’fhostaigh 
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, an Foras Riaracháin chun oiliúint in agallóireacht a chur 
ar a bhaill bhoird uile.  
 
Chuir an dá ospidéal in iúl go bhfuair na baill foirne a bhí gafa le hearcaíocht an oiliúint chuí 
ag leibhéal áitiúil. Luadh go n-áirítear leis sin na hoibleagáidí atá orthu faoi na Cóid 
Chleachtais.    
 

(vi) Iarrthóirí cuí a fhoinsiú  

I mí na Bealtaine 2016, eisíodh comhfhreagras ón Stiúrthóir Náisiúnta Acmhainní Daonna 
inar cuireadh in iúl do ghrúpaí ospidéal áitiúla gurbh ionann agus sárú ar na Cóid Chleachtais 
an cleachtas um rannpháirtíocht i gcomórtais a theorannú do dhaoine a chuir CVanna gan 
iarraidh isteach chuig aonaid áitiúla acmhainní daonna agus nach mór scor den chleachtas 
sin.  

 
Dhearbhaigh an dá ospidéal nach nglactar le CVanna gan iarraidh a thuilleadh agus níl aon 
fhianaise ann á léiriú go bhfuil an cleachtas sin ar bun fós.  
 
Tugadh ábhair imní faoi deara, áfach. Bhain siad sin le poist áirithe a fhógairt, le hiarrthóirí a 
fhoinsiú ó bhuíonta iarrthóirí a bhí leathan go leor agus leis na daoine is cuí a mhealladh le 
haghaidh róil.   
 
Chuir Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, in iúl gurb amhlaidh, ón mbliain 2016 i leith, go 
raibh sé ag tabhairt faoi phróiseas earcaíochta le haghaidh poist shealadacha ag leibhéal 
cléireachais. Níor fógraíodh na poist sin ach amháin ar an raidió áitiúil agus i nuachtán áitiúil.  
 
Iarradh ar iarrthóirí CV a chur isteach ina leagfaí amach an spéis atá acu sa ról. Níor tugadh 
sonraíocht mhionsonraithe poist ná creat inniúlachta d’iarratasóirí féideartha am ar bith le 
linn an phróisis fógraíochta.   
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Ar CVanna a fháil, tugadh cuireadh d’iarrthóirí a measadh a bheith ábhartha don ról freastal 
ar agallamh inniúlachtbhunaithe. I gcás gur éirigh leo san agallamh, coimeádadh CVanna na 
n-iarrthóirí ar comhad ar feadh tréimhse 6 mhí.  Níor bunaíodh aon ord fiúntais. De réir mar 
a tháinig poist chun cinn i réimsí sonracha, meaitseáladh iarrthóirí le poist ar bhonn na taithí 
agus na scileanna atá leagtha amach ina CV.      

   
Chuir Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, in iúl go n-earcaítear baill shealadacha foirne 
cléireachais trí ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla nuair is gá. I gcás go dtarlaíonn sé sin, 
eisítear sonraíocht poist don ról chuig an ngníomhaireacht, a mheaitseálfaidh CVanna ar a 
bunachar sonraí le dualgais agus riachtanais an róil. Tugtar cuireadh d’iarrthóirí ansin 
freastal ar agallamh inniúlachtbhunaithe. Dá ainneoin sin, ní iarrtar ar ghníomhaireachtaí 
fógraíocht oscailte a dhéanamh bunaithe ar dhualgais agus riachtanais an róil.    
 
Chuir Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, in iúl nach bhfuiltear ag déanamh ach beagáinín 
earcaíochta ó bhí an bhliain 2016 ann i dtaca le baill shealadacha foirne cléireachais. 
Líonadh poist chléireachais ó na hacmhainní atá ann cheana laistigh den ghrúpa ospidéal. 
Thug sé faoi deara, áfach, gur trí ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla a líonadh poist 
chléireachais ó am go chéile nuair ba ghá.  
 
Sna cásanna sin, ní dhéantar aon earcaíocht oscailte ar an gcéad ásc agus ní cheanglaítear ar 
ghníomhaireachtaí earcaíochta earcaíocht oscailte a dhéanamh i dtaca leis na poist. Faoi 
mar atá amhlaidh i gcás Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, cuirtear CVanna iarrthóirí atá ag 
teacht le dualgais agus riachtanais an róil ar aghaidh chuig an ospidéal lena mbreithniú. 
Chuir Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, in iúl gurb é sin an próiseas a gclóitear leis le 
haghaidh aon bhaill foirne gníomhaireachta a earcú, lena n-áirítear iad sin atá faoin gcreat 
gníomhaireachta nua.  
 

(vii) Gníomhaireachtaí earcaíochta a úsáid  

An 1 Meán Fómhair 2017, cuireadh creat náisiúnta ilsoláthraí nua i bhfeidhm le haghaidh 
socrúcháin shealadacha agus ionaid ghearrthéarmacha chuig gníomhaireachtaí seirbhíse 
sláinte a sholáthar. Baineann an creat le cúig chatagóir dhifriúla ball foirne: 
 

 Dochtúirí (dochtúirí comhairleacha agus dochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil) 
 Altraí  
 Gairmithe sláinte gaolmhara  
 Cúntóirí cúram sláinte  
 Oibrithe cúraim shóisialta  

 
Forbraíodh comhaontuithe seirbhíse le haghaidh gach ceann de na grúpaí foirne. Sonraítear 
sna comhaontuithe go bhféachfaidh FSS, a mhéid is féidir agus ar an gcéad ásc, le 
hearcaíocht a dhéanamh chuig poist ach a acmhainní féin a úsáid sula n-earcófar baill foirne 
faoin gcomhaontú.  
 
Ceanglaítear ar gach gníomhaireacht faoin gcreat gníomhú i gcomhréir leis na Cóid 
Chleachtais i gcónaí. Is é an ghníomhaireacht earcaíochta a íocann baill foirne a earcaítear 
faoin gcreat agus íoctar an ráta cuí pá leo. Ní fostaithe de chuid FSS iad.   
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Ní chumhdaítear earcú aon bhall foirne riaracháin/cléireachais leis an gcreat 
gníomhaireachta. Faoi mar atá luaite thuas, chuir an dá ospidéal in iúl go n-earcaítear baill 
shealadacha foirne cléireachais trí ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla nuair is gá. Cé gur 
chuir Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, in iúl go bhfuil comhaontú seirbhíse i bhfeidhm, níl 
aon chomhaontú seirbhíse i bhfeidhm ina leith sin in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge. 
 

An freagra ón gCoimisiún ar na fionnachtana 
  

Comhlíonadh méadaithe 
Is léir go bhfuil FSS ag déanamh an-iarracht feabhas a chur ar chomhlíonadh na gCód 

Cleachtais ag leibhéal áitiúil, ag teacht sna sála ar na moltaí a rinne an Coimisiún sa bhliain 

2016.  

Tá roinnt struchtúr cumarsáide i bhfeidhm anois idir an rannóg náisiúnta acmhainní daonna 

agus earcaitheoirí áitiúla chun an fhormhaoirseacht atá á déanamh ar ghníomhaíochtaí 

earcaíochta ag leibhéal áitiúil a mhéadú. Tá laghdú suntasach tagtha ar na moilleanna 

ginearálta ar bhaill bhuana foirne a shocrú ó phainéil de chuid rannóg earcaíochta na 

Seirbhísí Gnó Sláinte. Ina theannta sin, tá an chuma air gur scoireadh go hiomlán den 

chleachtas um iarrthóirí a earcú mar thoradh ar CVanna gan iarraidh.   

Cé go bhfuil sraith chaighdeánaithe doiciméad le tabhairt isteach fós, is ar fáil go lárnach atá 

sonraíochtaí poist le haghaidh líon ard ról. Is amhlaidh freisin ar fud FSS go mbaintear úsáid i 

ngach cás as critéir incháilitheachta atá caighdeánach agus a cheadaítear go lárnach.  

Bíonn earcaitheoirí áitiúla i dteagmháil le baill foirne i rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó 

Sláinte ar bhonn leanúnach. Is baill foirne iad sin a chomhlíonann ról gníomhach 

tábhachtach i dtreoir agus tacaíocht a thairiscint maidir le conas ba cheart próisis 

roghnúcháin a riar. Tugadh creat-chomhaontú isteach freisin lena úsáid ag baill foirne 

gníomhaireachta laistigh de FSS. 

Tá bearta éagsúla á mbreithniú nó á bhforbairt faoi láthair freisin. Ba cheart go gcuirfeadh 

siad go mór le cumas FSS chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh ar dtús.  

Ábhair imní an Choimisiúin  
Dá ainneoin sin, tá roinnt ábhar imní ag an gCoimisiún fós maidir le gnéithe áirithe de 

ghníomhaíochtaí FSS agus leis an dóigh a mbíonn sé ag comhlíonadh na gCód Cleachtas. Tá 

na hábhair imní sin leagtha amach thíos.   

1. D’ainneoin na struchtúr cumarsáide atá i bhfeidhm, is beag fianaise atá ann go n-

imríonn FSS ról gníomhach, ag leibhéal náisiúnta, i bhfaireachán cuimsitheach a 

dhéanamh ar an líon agus ar an gcineál ceapachán a bhíonn á ndéanamh ag leibhéal 

áitiúil. Is beag fianaise atá ann freisin go nglacann FSS freagracht as a chinntiú go 
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mbíonn ceapacháin áitiúla á ndéanamh i gcomhréir leis na Cóid Chleachtais nó go n-

imríonn sé ról gníomhach sa mhéid sin a chinntiú.    

 

2. Cé gur laghdaíodh moilleanna den chuid is mó, is ann do mhoilleanna suntasacha fós 

i dtaca le baill bhuana foirne ar ghrád cléireachais/riaracháin a earcú ó phainéil de 

chuid rannóg earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte. Tá sé sin ag cur brú suntasach ar 

bhaill foirne túslíne agus chruthaigh sé gá méadaithe le comórtais áitiúla a reáchtáil 

le haghaidh ceapacháin ghearrthéarmacha nó le baill foirne riaracháin a earcú ó 

ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla.  

 
3. Is ann fós d’ábhair imní maidir leis an tuiscint atá ann ag leibhéal áitiúil ar fhorálacha 

áirithe na gCód Cleachtais. Is féidir an méid sin a fheiceáil maidir leis na nithe seo go 
háirithe: 

o Poist a fhógairt/a mhargú 

o Iarrthóirí a fhoinsiú ó bhuíonta iarrthóirí atá leathan go leor 
o Doiciméid ar an dóigh ar measúnaíodh iarrthóirí ag gach céim de phróiseas 

roghnúcháin 
o An fhaisnéis ba cheart a thabhairt d’iarrthóirí ar fud próisis  
o An fhaisnéis a thugtar d’iarrthóirí faoi na sásraí athbhreithnithe agus 

achomhairc atá ar fáil dóibh   
 

4. Ábhar imní i dtaca le hearcaíocht oscailte áitiúil fós is ea fógraíocht theoranta nó 
fógraíocht shrianta. Is ábhar imní ar leith é sin maidir le poist chléireachais/riaracháin 
i gcás gur féidir baill foirne a earcú trí ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla trí 
bhíthin CVanna a choimeádtar ar comhad nó i gcás go riarfar próiseas roghnúcháin 
go háitiúil agus gur srianta a bheidh fógairt agus margú an phoist.  
 
Is ábhar imní ar leith é sin toisc gurb amhlaidh, i gcásanna áirithe nach bhfuil painéil 
bhuana i bhfeidhm iontu, go gcoinnítear baill shealadacha foirne riaracháin ar 
chonarthaí leanúnacha 12 mhí a thiontaítear sa deireadh ina bpoist bhuana.  

 
5. Ní chumhdaítear earcú aon bhall foirne riaracháin/cléireachais leis an gcreat 

gníomhaireachta a tugadh isteach. Níl aon cheanglas foirmiúil ann ar earcaitheoirí 
áitiúla comhaontú seirbhíse a bheith i bhfeidhm acu le gníomhaireachtaí le haghaidh 
baill foirne riaracháin/cléireachais chun a chinntiú gur i gcomhréir leis na Cóid 
Chleachtais a fhoinsítear na baill foirne a fhoinsítear tríothu sin.  
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Conclúidí 
 
Is léir go bhfuil FSS ag déanamh an-iarracht feabhas a chur ar chomhlíonadh na gCód 

Cleachtais agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh, ag teacht sna sála ar 

na moltaí a rinneadh sa bhliain 2016. Dá ainneoin sin, is ann do roinnt ábhar imní fós maidir 

le gnéithe áirithe de ghníomhaíochtaí FSS agus leis an dóigh a mbíonn sé ag comhlíonadh na 

gCód.  

Aithníonn an Coimisiún go bhfuil roinnt beart a leagadh amach sa phlean gníomhaíochta a 

d’fhoilsigh FSS sa bhliain 2016 á mbreithniú nó á bhforbairt faoi láthair. Ba cheart go 

dtacódh na bearta sin le FSS in am is i dtráth earcaíocht atá cothrom, comhsheasmhach agus 

bunaithe ar fhiúntas a fheabhsú. Tá sé tábhachtach go leanfadh FSS le tabhairt isteach 

bheartaithe na mbeart sin gan mhoill.  

Mar sin féin, measann an Coimisiún go mbeidh ar FSS tuilleadh freagrachta a ghlacadh ag leibhéal 

náisiúnta as aon earcaíocht nó roghnúchán a dhéantar ag leibhéal áitiúil ionas gur féidir leanúint le 

haghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh. Beidh ar FSS na nithe seo a leanas a 

dhéanamh ag leibhéal náisiúnta freisin:   

 Sásraí foirmiúla a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh eolas iomlán agus 

tuiscint iomlán ag cleachtóirí earcaíochta agus roghnúcháin i ngach réimse de FSS ar 

gach foráil de na Cóid Chleachtais  

 Sásraí foirmiúla a chur i bhfeidhm chun measúnú a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn 

earcaitheoirí áitiúla ag comhlíonadh na gCód Cleachtais  

Iarrann an Coimisiún ar FSS teacht ar ais chuige gan mhoill, á chur in iúl dó cé na 

gníomhartha eile a bheartaíonn sé a dhéanamh ag an am seo.  

 

 


