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Caibidil 1 - Réamhrá agus Cúlra 

1.1 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.  
 
Tugtar cuntas sa tuarascáil ar iniúchadh a rinneadh ar bheartais agus ar 
chleachtais lenar rialaíodh ceapacháin áitiúla a rinne na Rannóga Acmhainní 
Daonna sna Grúpaí Ospidéal i bPort Láirge agus i Luimneach le linn na bliana 
2015.   
 
In ionad a bheith ag díriú ar chomhlíonadh amháin, tá rún daingean ag an 
gCoimisiún iniúchtaí a dhéanamh de mheon feabhais agus d’fhonn eolas 
agus dea-chleachtas a roinnt.     
 

1.2 An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus 
Ceapacháin) 2004 

Is faoi réir Cóid Chleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún atá próisis 
cheapacháin chuig gach post a thagann faoi réimse freagrachta an Achta um 
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004.  Leagtar 
amach sna Cóid an creat rialála le haghaidh próisis cheapacháin den sórt sin 
agus dírítear iontu ar chúig phrionsabal earcaíochta chun a chinntiú go 
ndéantar gach ceapachán tar éis próiseas earcaíochta a bhí iomaíoch agus 
bunaithe ar fhiúntas agus a reáchtáladh ar bhealach oscailte, trédhearcach 
agus cuntasach.  Tríd an bhfeidhm iniúchóireachta atá aige, déanann an 
Coimisiún na caighdeáin arna mbunú sna Cóid Chleachtais a choimirciú agus 
cinntíonn sé go bhfuil na caighdeáin sin á gcomhlíonadh ag an Sealbhóir 
Oifige agus daoine á n-earcú aige chun post laistigh den eagraíocht. 
 

1.3 Ceapacháin i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  

Le héifeacht ón 1 Aibreán 2005, tá earcaíocht le haghaidh ceapacháin chun 
post i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faoi réir fhorálacha an 
Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 
2004.    Ní mór gach ceapachán a dhéanamh de réir na gcaighdeán atá 
leagtha amach sa Chód Cleachtais iomchuí a bhfuil feidhm aige maidir le 
himthosca an cheapacháin/na gceapachán: 

(i) An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa 
Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí 

(ii) An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin Ghearrthréimhse 
Éigeandála chun Post i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

(iii) An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin Neamhthipiciúla chun 
Post sa Státseirbhís agus i gComhlachtaí Poiblí Áirithe  

1.4 Cuspóir an Iniúchta 

Is é cuspóir an iniúchta seo a dheimhniú go bhfuil na prionsabail earcaíochta 
atá ann á gcomhlíonadh ag an Sealbhóir Oifige agus a áirithiú gur de réir an 
Chóid Chleachtais a dheartar agus a fheidhmítear na nósanna imeachta atá i 
bhfeidhm chun próisis cheapacháin a bhainistiú.   
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1.5 Sonraí faoin Obair a Rinneadh agus faoi na Réimsí a nDearnadh 
Athbhreithniú orthu 

Díríodh san iniúchadh ar shampla roghnaithe de phróisis cheapacháin a 
reáchtáladh le linn na bliana 2015 in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, agus 
in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach.  
 
Is é a bhí i gceist leis an iniúchadh scrúdú a dhéanamh ar an gcomhad 
comórtais do gach ceann de na próisis a roghnaíodh, mar aon le cruinnithe 
agus le díospóireacht le príomhphearsanra i Rannóga Acmhainní Daonna an 
dá Ospidéal a bhfuil freagracht orthu as earcaíocht agus as roghnúchán 
laistigh de gach Grúpa Ospidéal.   
 

1.6 Buíochas 

Ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil leis an bpearsanra sna 
Rannóga Acmhainní Daonna in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, agus in 
Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, as ucht a gcuid ama agus comhair le linn 
an phróisis iniúchta seo.  
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Caibidil 2 – Beartais agus Nósanna Imeachta Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte i gcomhair Earcaíocht Oscailte Sheachtrach agus 
Ceapacháin Theoranta ar Bhonn Buan nó Sealadach 

              

2.1 Réamhrá 

Is í an tSeirbhís Earcaíochta Náisiúnta (NRS) atá freagrach as seirbhísí 
earcaíochta a sholáthar do FSS.  Cé go bhfuil sé mar aidhm aici na seirbhísí 
sin a sholáthar ar bhealach tráthúil agus de réir an dea-chleachtais, ní bhíonn 
sí in ann freagairt do gach riachtanas earcaíochta mar gheall ar an líon 
ceapachán a bhíonn le déanamh ar fud na seirbhísí uile in FSS agus mar 
gheall ar na héilimh a chuireann an méid sin ar acmhainní teoranta an NRS.   
 
Toisc gur ag ardú a bhíonn an t-éileamh ar phoist a líonadh, de réir 
cosúlachta, thug FSS socruithe isteach a fhágann gur féidir an ghníomhaíocht 
earcaíochta a dhéabhlóidiú chuig rannóga áitiúla Acmhainní Daonna nó chuig 
Bainisteoirí áitiúla Seirbhíse anois.  Tá treoirlínte ar fáil do bhainisteoirí áitiúla 
atá ag roghnú daoine lena gceapadh ó fheachtais áitiúla is féidir a reáchtáil le 
cúnamh ón NRS.   

Sula gcuirfear tús le haon fheachtas earcaíochta ag leibhéal áitiúil le haghaidh 
ceapacháin bhuana nó ceapacháin shealadacha, áfach, ní mór don 
bhainisteoir áitiúil ceadú a fháil roimh ré ó Bhainisteoir an NRS chun an 
feachtas a reáchtáil.  Mar sin féin, níl an ceadú sin ag teastáil le haghaidh 
ceapachán chun post nach dtagann faoi shainchúram earcaíochta an NRS, 
mar shampla, róil mar Dhochtúirí Neamhchomhairleacha Ospidéil 
(NCHDanna), mar Intéirnigh Thacaíochta agus mar Chúntóirí Baile.  I 
dteannta na gcineálacha ceapacháin sin, is in ionaid ghéarmhíochaine a 
earcaítear Altraí Foirne Ginearálta (Altraí Cláraithe agus Altraí 
Réamhchláraithe le Céim).  Chuir an NRS in iúl go bhfuil painéal Altraí Foirne 
Ginearálta i bhfeidhm aici faoi láthair agus go bhfuil sé beartaithe aici cur leis 
an bpainéal sin ó fheachtas earcaíochta Altraí Foirne le Céim a reáchtálfar sa 
bhliain 2016.  

Tríd is tríd, ní eisíonn an NRS ceadú ach amháin le haghaidh feachtais 
shealadacha.  Mar sin féin, más amhlaidh go bhfuil gá ann le ceapachán buan 
laistigh de thréimhse ar leith agus nach féidir leis an NRS freastal air san am 
sin, tabharfar údarás do limistéar áitiúil feachtas a reáchtáil chun folúntais a 
líonadh ar bhonn buan agus sealadach. 

Cé go bhféadfar bainistíocht na bhfeachtas a dhéabhlóidiú, is gnách go 
nglactar cur chuige “comhpháirteach” i leith earcaíocht áitiúil.  Sa chás go 
ndéantar feachtais earcaíochta a dhéabhlóidiú chuig rannóg áitiúil Acmhainní 
Daonna, is é an Bainisteoir áitiúil Acmhainní Daonna nó an Bainisteoir áitiúil 
Seirbhíse an duine a n-iarrtar air de ghnáth ainm na n-iarrthóirí rathúla a chur 
ar fáil don NRS ionas go mbeidh an NRS in ann an tairiscint poist agus an 
conradh a eisiúint.  In imthosca áirithe inarb ann d’oifig sheanbhunaithe a 
bhfuil taithí láidir aici ar earcaíocht ag an limistéar áitiúil, féadfar údarás a 
thabhairt don oifig sin an próiseas iomlán earcaíochta a reáchtáil, idir chéim 
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na fógraíochta agus chéim an cheapacháin. Cinntear é sin ar bhonn gach cáis 
ar leith. 

Sula gcuirfear tús le próiseas ceapacháin le haghaidh baill foirne bhuana, 
ceanglaítear ar Bhainisteoirí Áitiúla Seirbhíse Foirm um Cheadú chun Fostú a 
chomhlánú agus ceadú don fhoirm sin a fháil ag an leibhéal cuí.  Sa chás 
nach féidir leis an NRS an feachtas ar leith a reáchtáil laistigh den tréimhse 
ama a theastaíonn chun freastal ar an éileamh, féadfaidh Bainisteoir an NRS 
údarás a thabhairt do rannóg áitiúil Acmhainní Daonna nó do Bhainisteoir 
áitiúil Seirbhíse feachtas earcaíochta oscailte seachtraí a reáchtáil ag leibhéal 
áitiúil.     

Chuir an NRS in iúl dúinn gur ag Oifigí réigiúnacha agus áitiúla FSS atá baill 
foirne a bhfuil méid suntasach taithí agus saineolais acu ar chúrsaí 
earcaíochta.  Spreagtar d’aonaid áitiúla earcaíochta an tsamhail dea-
chleachtais earcaíochta arna forbairt ag an NRS a chur i bhfeidhm (tá 
treoirlínte agus doiciméid ar fáil).   Cuireadh oiliúint ar líon mór ball foirne 
sinsearach in FSS i ngníomhú ar bhoird agallaimh arna n-eagrú ag an NRS 
agus is acusan atá na scileanna a theastaíonn chun gníomhú ar na boird sin.  
Tá na fostaithe sin ar fáil chun obair ar bhoird agallaimh arna mbainistiú go 
háitiúil freisin.   

Cé go mbeidh an Bainisteoir áitiúil Seirbhíse páirteach sa phróiseas 
roghnúcháin sa chás gur ag leibhéal áitiúil a dhéantar an earcaíocht, ní mór 
don NRS nó, i gcásanna áirithe, do na rannóga áitiúla nó réigiúnacha 
Acmhainní Daonna atá á rialú ag an NRS, na ceapacháin a dhéanamh, lena 
n-áirítear céim an imréitigh agus céim na conraitheoireachta. 

2.2  Treoirlínte/Nósanna Imeachta 

Tá roinnt doiciméad treorach ó FSS ar fáil do rannóga áitiúla Acmhainní 
Daonna agus do Bhainisteoirí áitiúla Seirbhíse d’fhonn cabhrú agus tacú le 
daoine atá páirteach in earcaíocht agus i roghnúchán ag leibhéal áitiúil.   
 
Sna Treoirlínte sin, pléitear le gach gné den fheachtas earcaíocht, lena n-
áirítear réamhfhógraíocht, fógraíocht, iarratais, agallaimh, agus ceapacháin.  
Tá tuilleadh faisnéise ar fáil maidir leis na nithe seo a leanas freisin: an 
reachtaíocht rialaithe agus freagrachtaí as earcaíocht, treoirlínte maidir le 
hagallaimh struchtúrtha a dhéanamh, lena n-áirítear an próiseas measúnaithe 
agus bileoga samplacha marcála, agus litreacha samplacha a úsáidfear nuair 
a bhítear i dteagmháil le hiarrthóirí.  Ceanglaítear ar gach rannóg áitiúil 
Acmhainní Daonna agus ar gach Bainisteoir áitiúil Seirbhíse cur amach a 
bheith acu ar na treoirlínte agus na gníomhartha atá ann maidir le baill foirne 
a roghnú ó fheachtais áitiúla a chur chun feidhme.  Ceanglaítear orthu freisin 
Dearbhú Tuisceana a shíniú ar a bhfreagrachtaí faoin reachtaíocht 
earcaíochta agus ar an bpróiseas roghnúcháin le haghaidh ceapacháin áitiúla.   
 
Tá doiciméad treorach ar fáil mar acmhainn chun tacú le bainisteoirí seirbhíse 
sláinte bainistiú a dhéanamh ar cheapacháin shealadacha atá teoranta 
d’fhostaithe FSS.  Leagtar amach sa doiciméad sin na treoirlínte maidir leis na 
ceapacháin seo a leanas a líonadh:  
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(i) ceapacháin shealadacha a mhairfidh suas le trí mhí agus ina 
gceanglófar ar an duine a cheapfar ról agus freagracht an ghráid níos 
airde sin a ghlacadh gan phá laistigh de thréimhse shainithe shonrach 
nach mó ná 12 sheachtain, agus  

(ii) ceapacháin shealadacha a mhairfidh níos mó ná trí mhí agus as a 
gcruthófar dliteanais i leith costais bhreise don sealbhóir buiséid.  
D’fhonn go mbeifear in ann an próiseas earcaíochta agus roghnúcháin 
a reáchtáil, ní mór na ceapacháin sin a chur isteach ar an bhfoirm 
iomchuí lena gceadú sula gcuirfear iad ar aghaidh chuig an bhfeidhm 
iomchuí earcaíochta ag leibhéal áitiúil nó réigiúnach.  Ní mór gach 
ceapachán den sórt sin an próiseas áitiúil earcaíochta faoi 
shainchúram an NRS a leanúint, rud atá leagtha amach sna doiciméid 
treorach atá ar fáil ar líonra inlín agus ar shuíomh Gréasáin FSS.     

 
Chomh maith leis sin, cuireann an NRS sainchomhairle agus doiciméid chuí 
ar fáil do gach duine atá páirteach i mbainistíocht na hearcaíochta agus an 
roghnúcháin ag leibhéal áitiúil, go háirithe chun a chinntiú go reáchtáiltear 
gach gné den phróiseas de réir na gCód Cleachtais agus i gcomhréir le 
téarmaí agus coinníollacha Cheadúnas Earcaíochta FSS.   
 

2.3  Cóid Chleachtais 

Ní mór gach ceapachán in FSS a dhéanamh i gcomhréir leis na caighdeáin 
atá leagtha amach sa Chód Cleachtais iomchuí a bhfuil feidhm aige maidir le 
himthosca an cheapacháin; 
 

(i) An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís 
agus sa tSeirbhís Phoiblí 
Leagtar amach sa Chód seo na prionsabail nach mór cloí leo i dtaca le 
ceapacháin sheachtracha agus inmheánacha araon chun post i 
gcomhlachtaí poiblí a thagann faoi shainchúram an Choimisiúin, FSS 
ina measc 

 

(ii) An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin Ghearrthréimhse 
Éigeandála chun Post i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Leagtar amach sa Chód seo na prionsabail nach mór cloí leo i dtaca le 
nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin agus le cleachtais 
earcaíochta agus roghnúcháin de chuid FSS i gcásanna inar gá 
ceapacháin ghearrthéarmacha éigeandála a dhéanamh chun post 
sonrach in FSS d’fhonn freastal ar riachtanais thábhachtacha. 
 
 

(iii) An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin Neamhthipiciúla chun Post 
sa Státseirbhís agus i gComhlachtaí Poiblí Áirithe  
Leagtar amach sa Chód seo na prionsabail a bhfuil feidhm acu maidir 
le próisis cheapacháin sa Státseirbhís agus i gcomhlachtaí poiblí 
áirithe, FSS ina measc, sa chás nach mbeadh sé cuí cineálacha 
caighdeánacha cur chuige i leith earcaíochta agus roghnúcháin a úsáid 
chun freastal ar riachtanais thábhachtacha ghearrthéarmacha agus sa 
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chás gur gá státseirbhíseach reatha ar leith nó seirbhíseach poiblí 
reatha ar leith a shannadh chuig dualgais níos airde ar bhonn 
sealadach ar feadh gearrthréimhse shonraithe d’fhonn aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais den sórt sin. 

 
 

.  
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Caibidil 3 - Torthaí an Iniúchta maidir le hEarcaíocht Áitiúil agus le 
Ceapacháin Áitiúla in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, agus in 
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge 

 

3.1   Forbhreathnú ar Cheapacháin Áitiúla in Ospidéal na hOllscoile, 
Luimneach 

Is ionann Ospidéil Ollscoil Luimnigh agus grúpa sé ospidéal san Iarthar Láir 
ina gcuirtear raon seirbhísí ar fáil, mar shampla: seirbhísí timpistí agus 
éigeandála; seirbhísí ailse; cúram máithreachais; measúnú sláinte; seirbhísí 
ortaipéideacha; agus seirbhísí othar cónaitheach.  

Freastalaíonn Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh ar thart ar 400,000 duine 
agus cuimsíonn sé na sé shuíomh chliniciúla seo a leanas:- Ospidéal na 
hOllscoile, Luimneach; Ospidéal Máithreachais na hOllscoile; Ospidéal 
Ortaipéideach Chromadh; Ospidéal na hInse; Ospidéal an Aonaigh; agus 
Ospidéal Naomh Eoin.   

Agus iad ag obair mar chóras ospidéil aonair, faigheann na sé shuíomh 
chliniciúla sin tacaíocht ó fhórsa saothair atá comhdhéanta de 3,000 duine.   

Tá an Rannóg Earcaíochta freagrach as earcú foirne d’Ospidéil Ollscoil 
Luimnigh a chomhordú.  Cuimsíonn an rannóg sin ceathrar ball foirne agus 
tugann sí tuairisc do Stiúrthóir Acmhainní Daonna an Ghrúpa.  Oibríonn sí i 
gcomhar leis an tSeirbhís Earcaíochta Náisiúnta (NRS) in FSS go minic chun 
poist bhuana a líonadh, ach tugann sí faoi fheachtais áitiúla earcaíochta go 
rialta chun folúntais shealadacha a líonadh freisin. 

Le linn di labhairt leis an Iniúchóir ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse 
Poiblí (CCSP), tharraing an Bainisteoir Earcaíochta Acmhainní Daonna roinnt 
ábhar imní anuas faoi na deacrachtaí a thagann roimh an Oifig ag leibhéal 
áitiúil.  Chuir sí imní in iúl faoi na línte cumarsáide a bhíonn ann idir an 
lárfheidhm Acmhainní Daonna in FSS agus Bainisteoirí ag leibhéal áitiúil.  Go 
háirithe, labhair sí faoi na deacrachtaí a bhíonn ag bainisteoirí áitiúla le 
coinneáil cothrom le dáta le beartais agus le nósanna imeachta FSS lena 
rialaítear réimsí amhail tuairiscí poist agus critéir incháilitheachta.  Chuir sí 
imní in iúl faoi na moilleanna ar tháinig a foireann orthu agus folúntais áitiúla á 
líonadh acu ó phainéil de chuid an NRS, lenar áiríodh na leibhéil éagsúla 
cheadaithe agus chomhaontaithe a theastaíonn do gach ordú poist agus na 
deacrachtaí a ghabhann leis an méid sin maidir le ceapacháin a bhainistiú ar 
bhealach éifeachtúil.  Thagair sí do na hábhair frustrachais a chuir a 
Bainisteoirí áitiúla Seirbhíse in iúl. Dúirt sí go bhfuil siad míshásta go dtógann 
sé idir 8 seachtaine agus 12 sheachtain orthu post a líonadh ó phainéal 
reatha de chuid an NRS uaireanta – is féidir éagsúlacht mhór a bheith ann 
maidir leis an tréimhse ama sin freisin, agus í ag brath ar an bpost atá i gceist 
agus ar cé acu atá nó nach bhfuil painéal ann cheana féin tráth na hiarrata.  
Thagair an Bainisteoir Acmhainní Daonna freisin don aiseolas a fuair a 
foireann ó iarrthóirí a dúirt go bhfuil siad ag iarraidh obair in Ospidéal na 
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hOllscoile, Luimneach, ach gur gá dóibh déileáil leis an NRS.  Dúirt sí go 
gcreideann na hiarrthóirí go bhfuil an NRS scartha ó na dúshláin agus ó na 
forbairtí a théann i bhfeidhm ar Ospidéil Ollscoil Luimnigh agus nach mbíonn 
tuiscint ag an NRS ar na dúshláin ná ar na forbairtí sin go minic.     
 
Rinneadh roinnt próiseas ceapacháin a ndearna an rannóg Acmhainní 
Daonna in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, bainistíocht orthu sa bhliain 
2015 a roghnú lena scrúdú san iniúchadh seo ó CCSP.  Áiríodh iad seo a 
leanas leis na ceapacháin sin; 

 Cógaiseoir 

 Fisiteiripeoir (Grád Sinsearach agus Foirne) 

 Bainisteoir Altraí Cliniciúla 2 (Ortaipéidic agus Éascaitheoir Cliniciúil, 
Péidiatraic)  

 Bainisteoir Cnáimhseach Cliniciúil 2 

 Cúntóir Saotharlainne Míochaine.   

I dteannta na gceapachán sealadach sin, d’fhéach an Fhoireann 
Iniúchóireachta ar an bpróiseas earcaíochta le haghaidh bhaill bhuana foirne 
altranais a cheapadh chuig Ospidéil Ollscoil Luimnigh.  Áiríodh leis sin (i) 
earcaíocht Altraí Foirne agus (ii) earcaíocht Altraí le Céim/Altraí 
Réamhchláraithe faoi Oiliúint. 
 

Torthaí an Iniúchta - Altra Buan Foirne  

Grád iontrála is ea grád an Altra Foirne Ginearálta, a chuimsíonn altraí foirne 
a bhfuil taithí acu agus altraí le céim/altraí réamhchláraithe faoi oiliúint araon.  
Déanann Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, na ceapacháin sin ar bhonn 
leanúnach d’fhonn freastal ar riachtanais seirbhíse i nGrúpa Ospidéal Ollscoil 
Luimnigh.   
 
Is an-iomaíoch ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon a bhíonn an 
margadh earcaíochta le haghaidh poist altranais.  Amhail i gcás Grúpaí 
Ospidéal eile, is gá d’Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh i leith altraí a mhealladh chun obair sa 
cheantar.  Oibríonn sé go dlúth le hOllscoil Luimnigh chun altraí le céim a 
earcú agus freastalaíonn sé ar aontaí earcaíochta chun obair in Ospidéil 
Ollscoil Luimnigh a chur chun cinn. 
 
Mar gheall ar an ngá leanúnach a bhíonn ann le poist mar Altraí Foirne a 
líonadh, chuir an Bainisteoir Acmhainní Daonna in iúl gur thug Grúpa 
Ospidéal Ollscoil Luimnigh sraith feachtas rollach earcaíochta isteach d’fhonn 
freastal ar a riachtanais altranais.   
 

(i) Earcaíocht Altraí Foirne  
Ó mhí Eanáir 2015, tá folúntais le haghaidh Altraí Foirne á bhfógairt ar 
shuíomh Gréasáin FSS ar bhonn leanúnach de réir mar a fhéachann sí le 
poist bhuana agus shealadacha a líonadh in FSS Thiar – an Clár, Luimneach 
agus Tiobraid Árann.  Chuir an Bainisteoir Acmhainní Daonna in iúl go 
bhfógraítear folúntais i meáin eile ó am go ham freisin, ar an raidió agus sa 
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nuachtán ina measc.  Cuirtear faisnéis faoin tSonraíocht Poist agus an fhoirm 
iarratais ar fáil ar shuíomh Gréasáin FSS.  Tugtar cuireadh d’iarrthóirí iarratas 
a chur isteach trí ríomhphost.  Mar gheall ar an éileamh ar altraí agus ar an 
soláthar réasúnta beag iarrthóirí cáilithe, chuir Ospidéal na hOllscoile, 
Luimneach, in iúl go dtugtar cuireadh chun agallamh a dhéanamh do gach 
iarratasóir a chomhlíonann na híoschritéir incháilitheachta. 
 
Chuir an Bainisteoir Acmhainní Daonna in iúl go dtionóltar agallaimh 
inniúlachtbhunaithe de réir mar is gá agus go gcuirtear iarrthóirí rathúla ar 
phainéal lena gceapadh ansin.  De réir an Bhainisteora Acmhainní Daonna, 
roghnaítear baill de na boird roghnúcháin bunaithe ar an saineolas agus ar an 
eolas ábhartha atá acu ar an réimse cliniciúil atá i gceist agus ar an taithí atá 
acu ar agallaimh a dhéanamh.  Tríd is tríd, bíonn triúr ball den bhord 
agallaimh ar an mbord roghnúcháin. Dúirt an Bainisteoir Acmhainní Daonna, 
áfach, go bhfuil líon teoranta ball oiriúnach den bhord ar fáil.  Tugann an 
rannóg Acmhainní Daonna faisnéis do na baill den bhord sula ndéantar na 
hagallaimh.  Chomh maith leis sin, cuirtear an doiciméad ‘Treoirlínte 
Ginearálta maidir le hAgallaimh Struchtúrtha a Dhéanamh’ ar fáil do na baill 
den bhord. Cuireadh an doiciméad sin ar fáil don Fhoireann Iniúchóireachta 
freisin.  Sna treoirlínte sin, pléitear le gach gné den phróiseas agallaimh, lena 
n-áirítear ullmhúchán, ról na mball den bhord, formáid an agallaimh agus an 
cur chuige ina leith, ceisteanna a chur ar an iarrthóir, agus nótaí a ghlacadh.  
Cé nach soláthraítear aon oiliúint faoi láthair, chuir an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna in iúl go bhfuil sé beartaithe Clár Oiliúna a thabhairt isteach i gcomhar 
le hOllscoil Luimnigh sa bhliain 2016, agus é mar aidhm leis oiliúint agallaimh 
a chur ar bhaill den bhord.  
 
Chuir an Bainisteoir Acmhainní Daonna in iúl freisin go ndéantar folúntais 
áirithe mar Altra Foirne a líonadh bunaithe ar shaineolas agus ar shaintaithí.  
Mar shampla, óstálann Ollscoil Luimnigh cúrsa Ard-Dioplóma le haghaidh 
Altraí Foirne d’fhonn scileanna breise a chur orthu i réimsí amhail an Rannóg 
Éigeandála/an tAonad Géarmhíochaine.  Comhaontaíonn Ospidéal na 
hOllscoile, Luimneach, poist den sórt sin a líonadh trí dhaoine a 
chríochnaíonn an cúrsa go rathúil a cheapadh.  Ní hé amháin go dtugann an 
clár sin deis oiliúna agus forbartha d’Altraí Foirne, freastalaíonn sé ar 
riachtanais seirbhíse an ospidéil freisin.    
 
 

(ii) Earcaíocht Altraí le Céim/Altraí Réamhchláraithe faoi Oiliúint 

Mhínigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna an cúlra maidir leis na poist seo a 
líonadh gach bliain, faoi mar a tharlaíonn ar fud FSS ar bhonn náisiúnta.  
Tugann Ollscoil Luimnigh cuireadh d’Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, 
labhairt le mic léinn altranais ina mbliain dheireanach faoi na deiseanna poist 
atá ar fáil laistigh den Ghrúpa Ospidéal.  Déantar na poist mar altra foirne a 
fhógairt san Ollscoil ansin. Fógraítear iad freisin do Bhainisteoirí Grúpaí 
Ospidéal eile ar fud FSS ionas go mbeidh mic léinn i gceantair eile ar an eolas 
faoi na deiseanna earcaíochta atá ar fáil laistigh d’Ospidéil Ollscoil Luimnigh.  
Tar éis próiseas ceapacháin atá bunaithe ar fhiúntas, fostaítear iarrthóirí 
rathúla mar altraí réamhchláraithe faoi oiliúint ar feitheamh a gclárúcháin le 
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. 
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Le linn an iniúchta, rinneadh scrúdú ar na taifid don fheachtas earcaíochta 
Altraí le Céim/Altraí Réamhchláraithe faoi Oiliúint a reáchtáladh sa bhliain 
2015.  I dtuairisc poist don ról sin, leagadh amach faisnéis faoi chaidreamh 
oibre agus faoi chuspóirí foriomlána an phoist, lenar áiríodh an ról gairmiúil 
agus forbairt ghairmiúil, caighdeáin agus taighde, bainistíocht riaracháin agus 
riosca, agus Pearsanra.  Luaitear sna ceanglais riachtanacha don ról: “(Ní 
mór sonraí faoi oideachas, oiliúint agus cáilíochtaí na n-iarrthóirí) a bheith 
incháilithe dá gcur i láthair os comhair Bhord Scrúduithe Ollscoil Luimnigh 
agus ní mór fianaise orthu a chur ar fáil don fhostóir roimh an bhfostaíocht”.  
 
Fuarthas 48 n-iarratas sa bhliain 2015 agus tugadh cuireadh do 40 iarrthóir 
chun freastal ar agallamh.  Rinneadh measúnú ar na hiarrthóirí de réir critéir 
réamhshocraithe roghnúcháin – Eolas Gairmiúil, Díriú ar an Othar, Eagrú 
agus Bainistíocht Cúraim, agus Scileanna Cumarsáide/Idirphearsanta.  Ba ar 
shraith ceisteanna a comhaontaíodh roimh ré a bhunaigh na baill den bhord 
agallaimh a measúnú ar na hiarrthóirí.  Cuireadh gach duine den 40 iarrthóir 
ar an bpainéal lena gceapadh.  Tairgeadh conarthaí téarma sheasta le 
haghaidh poist bhuana mar Altra Foirne do na hiarrthóirí rathúla agus íocadh 
leo ar an Scála Tuarastail le haghaidh Altraí Réamhchláraithe ansin.  Tar éis 
dóibh clárú le Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, aistríodh iad 
chuig an Scála Tuarastail le haghaidh Altraí Foirne. 
 
Reáchtáil Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, feachtas earcaíochta den 
chineál céanna le haghaidh Cnáimhsigh Foirne Réamhchláraithe sa bhliain 
2015 freisin.        
 
Torthaí an Iniúchta – Poist Shealadacha 

Le linn an iniúchta, rinneadh scrúdú ar chomhaid agus ar dhoiciméid a bhain 
le rogha ceapachán sealadach a rinne Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, le 
linn na bliana 2015.  Áiríodh leis na ceapacháin sin na róil seo a leanas: 
Cógaiseoir, Fisiteiripeoir ag Grád Sinsearach agus Foirne, Bainisteoir Altraí 
Cliniciúla 2 san Ortaipéidic agus sa Phéidiatraic, Bainisteoir Cnáimhseach 
Cliniciúil 2, agus Cúntóir Saotharlainne Míochaine.     
 
Fógraíocht agus Iarratas  
Léirítear sna taifid ar na próisis roghnúcháin sin nár scaipeadh/nár fógraíodh 
na poist lasmuigh de Ghrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh.  Léirítear sna taifid 
nár fógraíodh roinnt de na poist (Fisiteiripeoir Sinsearach, Bainisteoir Altraí 
Cliniciúla 2, agus Bainisteoir Cnáimhseach Cliniciúil 2) ach trí ríomhphost 
inmheánach amháin agus go raibh siad teoranta do bhaill foirne incháilithe a 
bhí fostaithe in Ospidéil Ollscoil Luimnigh.   
 
I gcás na bpost eile (Cógaiseoir, Fisiteiripeoir ag Grád Foirne, Cúntóir 
Saotharlainne Míochaine), líonadh iad (i) de bhun CVanna gan iarraidh a 
fuarthas laistigh den Aonad Acmhainní Daonna agus a coinníodh ar comhad 
agus (ii) de bhun baill foirne Ghníomhaireachta a bhí ag obair sa phost.   
 
Dúirt an Bainisteoir Acmhainní Daonna gur baineadh leas as na cleachtais sin 
toisc gur phoist shealadacha iad agus nach ar fáil don Aonad Acmhainní 



13 

 

Daonna atá na hacmhainní a theastaíonn chun bainistiú a dhéanamh ar an 
líon iarrthóirí a bhíonn i gceist le feachtas earcaíochta oscailte.  Míníodh 
freisin go bhfuil imthosca ann inar gá an bhuíon iarrthóirí a theorannú de bharr 
srianta buiséadacha, i.e., ní féidir an ceapachán a dhéanamh ach amháin de 
réir an tsoláthair foirne reatha agus ní féidir costas breise don tseirbhís a 
bheith ag gabháil leis.  Léiríodh sna doiciméid nach raibh foirmeacha 
comhlánaithe iarratais ag teastáil i bhformhór na gcásanna ina ndearnadh 
measúnú ar iarrthóirí bunaithe ar na CVanna a cuireadh isteach.   
 
Próiseas Roghnúcháin 
Deimhníodh sna taifid go ndearna bord roghnúcháin agallamh ar iarrthóirí i 
ngach cás. Bhí an bord comhdhéanta de thriúr ball i bhformhór na gcásanna. I 
dtrí cinn de na comórtais a ndearnadh scrúdú orthu, rinneadh measúnú ar na 
hiarrthóirí bunaithe ar na CVanna a chuir siad isteach. Sna comórtais eile, 
chomhlánaigh na hiarrthóirí foirmeacha iarratais don phost.  I bhformhór na 
gcásanna, bhí sraith ceisteanna agallaimh ann ar chomhaontaigh na baill den 
bhord iad roimh na hagallaimh.  Rinne na boird roghnúcháin measúnú ar na 
hiarrthóirí de réir inniúlachtaí réamhshocraithe agus bhronn siad scór orthu 
faoi gach ceannteideal.  Bhí fianaise ann gur glacadh dea-nótaí agallaimh 
chun tacú leis an bpróiseas roghnúcháin.  I gcásanna áirithe, cuireadh in iúl 
do na hiarrthóirí ina litir torthaí go seolfaí an bhileog mharcála amach chucu.      
 
Painéil agus Ceapacháin  
Tar éis na n-agallamh, cuireadh na hiarrthóirí ar phainéal in ord fiúntais lena 
mbreithniú le haghaidh ceapacháin.  I roinnt de na comórtais, measadh roinnt 
iarrthóirí a bheith neamhoiriúnach lena gceapadh bunaithe ar an agallamh a 
rinne siad agus níor cuireadh iad ar an bpainéal dá bharr sin – sna taifid ar 
chomórtas amháin ar leith, léiríodh go raibh 11 dhuine den 20 iarrthóir cáilithe 
agus gur cuireadh na daoine sin ar an bpainéal ansin lena gceapadh.   
 
Sa chás gur tairgeadh ceapachán do na hiarrthóirí, cuireadh in iúl dóibh go 
mbeadh aon cheapachán faoi réir coinníollacha áirithe a chomhlíonadh, lenar 
áiríodh seiceálacha ar theistiméireachtaí, measúnuithe sláinte, Imréiteach ón 
nGarda Síochána, agus fíorú cáilíochtaí.  Dheimhnigh an Bainisteoir 
Acmhainní Daonna go ndéanann an fhoireann earcaíochta na seiceálacha 
riachtanacha chun a chinntiú go gcomhlíonann iarrthóirí na critéir 
incháilitheachta don phost. Dheimhnigh sí freisin go bhfaightear fianaise ar na 
cáilíochtaí riachtanacha.  I gcás iarrthóirí a ceapadh chun an phoist, tugadh 
conarthaí sealadacha sainchuspóra ar feadh téarma seasta dóibh, ag brath ar 
imthosca an phoist a bhí le líonadh. 
 
Iarrataí ar Athbhreithniú 
Dheimhnigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna nach bhfaightear ach beagán 
iarrataí ar athbhreithniú ó iarrthóirí ar na poist shealadacha sin.  Is é an 
Bainisteoir Earcaíochta atá i mbun achomharc faoi alt 7 agus is é Bainisteoir 
Acmhainní Daonna nach bhfuil sa tseirbhís a scrúdaíonn gearáin faoi alt 8 
den Chód.  
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Earcaíocht Bhaill Foirne Chléireachais Ghrád III 

Chuir an Bainisteoir Acmhainní Daonna in iúl nár earcaíodh aon bhaill foirne 
cléireachais ar bhonn buan ón mbliain 2009 i leith.  Mar sin féin, tagann 
folúntais rialta aníos ag an ngrád seo nach mór a líonadh gan mhoill d’fhonn 
leanúnachas seirbhíse a chinntiú d’othair ospidéil.  
 
Mhínigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna nach bhfógraítear poist 
shealadacha Ghrád III agus go líontar iad de ghnáth ar bhonn CVanna gan 
iarraidh a choinnítear ar comhad agus a fhaightear ó bhaill foirne a d’oibrigh 
roimhe sin san Ospidéal.  Coinnítear CVanna a fhaigheann an Rannóg 
Acmhainní Daonna ar comhad ar feadh roinnt míonna lena mbreithniú sa 
chás go dtagann folúntas aníos.  Mhínigh sí gurbh amhlaidh san am atá thart 
gur chomhaontaigh Lucht Bainistíochta an Ospidéil baill foirne cléireachais 
Ghrád III a earcú ach leas a bhaint as Gníomhaireachtaí Earcaíochta áitiúla.  
Chuir sí in iúl freisin go gcuireann pearsanra Acmhainní Daonna na hiarrthóirí 
uile faoi agallamh chun measúnú a dhéanamh ar a oiriúnaí atá siad do ról ar 
leith.  Fostaítear iarrthóirí rathúla ar chonradh téarma sheasta ar feadh 
tréimhse shonraithe.     
 

Eisíodh Treoir ón Rannóg Náisiúnta Acmhainní Daonna sa bhliain 2014 inar 
cuireadh in iúl go raibh sé riachtanach srian a chur leis na hardchostais a 
bhaineann le baill foirne ghníomhaireachta a fhostú.  Mar thoradh ar an treoir 
sin, comhaontaíodh go dtiontófaí roinnt poist ghníomhaireachtaí go conarthaí 
téarma sheasta FSS, lena n-áirítear baill foirne cléireachais/riaracháin.  
Mhínigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna gurb é an cleachtas reatha in 
Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, ná dul i mbun earcaíocht áitiúil le 
haghaidh baill foirne shealadacha cléireachais le go seachnófar táillí 
iomarcacha gníomhaireachta.  
  
  

3.2  Forbhreathnú ar Cheapacháin Áitiúla in Ospidéal na hOllscoile, 
Port Láirge 

Cuireann Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, cúram ginearálta míochaine, 
máinliachta agus máithreachais ar fáil do dhaoine a chónaíonn i gCill 
Chainnigh Theas, i gCathair Phort Láirge agus i gContae Phort Láirge. 
 
Tá thart ar 2,000 ball foirne coibhéise lánaimseartha ann san ospidéal. 
Bainistíonn foireann bheag pearsanra Acmhainní Daonna iad agus faigheann 
siad tacaíocht ón bhfoireann bheag sin.  Tá Bainisteoir Acmhainní Daonna i 
gceannas ar an bhfoireann. Tá freagracht air as an earcú agus an roghnú ar 
fad chun freastal ar riachtanais na seirbhísí ospidéil. 
 
Cuireadh in iúl don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) sa 
bhliain 2015 nach rabhthas ag líonadh poist shealadacha Ghrád III (foireann 
rúnaíochta/chléireachais) in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, mar thoradh 
ar phróiseas ceapacháin a bhí cothrom, trédhearcach, iomaíoch agus 
bunaithe ar fhiúntas.  Bhí na ceapacháin sin ar bhonn an iniúchta in Ospidéal 
Phort Láirge. 
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Gearán Neamhfhoirmiúil 
Fuair Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí gearán 
neamhfhoirmiúil lena rá gur tugadh ceapacháin shealadacha chuig poist 
Ghrád III (foireann rúnaíochta/chléireachais) in Ospidéal na hOllscoile, Port 
Láirge, do bhaill foirne ghníomhaireachta agus gur uasghrádaíodh na 
ceapacháin sin go conarthaí 12 mhí FSS ina dhiaidh sin. 
 
Tar éis fiosruithe a bhain leis na ceapacháin sin a dhéanamh, chuir FSS in iúl 
d’Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí gur comhaontaíodh, 
mar thoradh ar threoir chun costais ghníomhaireachta a laghdú/a dhíothú mar 
chuid de phleananna srianta costais FSS, go dtiontófaí roinnt poist 
ghníomhaireachta go conarthaí téarma sheasta ar fud roinnt disciplíní, lena n-
áirítear baill foirne cléireachais/riaracháin. 
 
Ag gníomhú ar an treoir sin dó, rinne an tAonad Acmhainní Daonna in 
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, fiosruithe den tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí faoin bhféidearthacht a bhain le baill foirne a fhoinsiú. Ní raibh aon 
phainéil i bhfeidhm ag an am chun freastal ar a chuid riachtanas, áfach.  D’inis 
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, don Choimisiún go raibh air baill foirne 
rúnaíochta/riaracháin ag a raibh cáilíochtaí cuí a fhoinsiú agus go raibh na 
scileanna agus na hinniúlachtaí a bhí riachtanach chun oibriú i suíomh 
ospidéil gnóthaithe faoin am sin ag na baill foirne ghníomhaireachta a bhí i 
bhfeidhm cheana féin.  Insíodh don Choimisiún go raibh sé sin ar an údar leis 
an gcinneadh conarthaí téarma sheasta ar feadh fad idir 3 mhí agus bliain 
amháin a thairiscint do na baill foirne ghníomhaireachta a bhí i bhfeidhm. 
 
Dheimhnigh Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, ag an am go raibh an lucht 
bainistíochta ag comhlánú na ndoiciméad riachtanach inar lorgaíodh ceadú 
leis na poist sin a líonadh ar bhonn buan, ós rud é gurbh éard a bhí sa 
phróiseas tiontúcháin ná poist a líonadh ar bhonn gearrthéarmach cuspóra 
shocraithe go dtí go dtabharfaí ceadú buan.  A luaithe a bheadh siad 
ceadaithe, chuirfí na poist sin ar aghaidh chuig an NRS lena líonadh ar bhonn 
buan.   
 
Chuir Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, in iúl freisin go raibh painéal um 
Oifigigh Chléireachais shealadacha Ghrád III i bhfeidhm chun aon fholúntais 
shealadacha ghearrthéarmacha bhreise a líonadh. 
 
Torthaí an Iniúchta 
Deimhníodh ag cruinniú le Bainisteoir Acmhainní Daonna Ospidéal na 
hOllscoile, Port Láirge, go líonfadh an NRS gach post buan agus go n-
earcófaí Dochtúirí Neamhchomhairleacha Ospidéil (NCHDanna) go háitiúil, de 
réir threoirlínte FSS.  Chuir an Bainisteoir Acmhainní Daonna in iúl nár 
earcaíodh aon bhaill foirne cléireachais le haghaidh poist bhuana in FSS ón 
mbliain 2009 i leith.  Chuir an méid sin, i dteannta srianta buiséid san 
Ospidéal, le deacrachtaí don Ospidéal le blianta beaga anuas maidir le 
folúntais ag leibhéal Ghrád III (leibhéal iontrála do bhaill foirne cléireachais) a 
líonadh.  Mheas Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, nárbh inbhuanaithe a bhí 
an líon méadaitheach folúntas, fiú sa ghearrthéarma, agus go raibh sé 
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riachtanach aghaidh a thabhairt ar na rioscaí féideartha do sholáthar seirbhíse 
agus do shábháilteacht othar. 
 
Chomhaontaigh an Fhoireann Bhainistíochta in Ospidéal na hOllscoile, Port 
Láirge, go ndéanfadh sí, thar thréimhse ama agus de réir mar a cheadaigh 
buiséad an Ospidéil, roinnt baill foirne shealadacha a fhostú chun poist Ghrád 
III a líonadh go dtí go bhféadfadh an NRS na poist a cheadú agus a líonadh ar 
bhonn buan.  Mhínigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna gur cinneadh go n-
úsáidfí baill foirne ghníomhaireachta mar nach raibh ar acmhainn ag 
Acmhainní Daonna tabhairt faoi phróiseas iomaíoch earcaíochta le haghaidh 
poist shealadacha ar dhóigh dó líon ard iarratas a mhealladh.  Dheimhnigh an 
Bainisteoir Acmhainní Daonna nach raibh conradh leis na Gníomhaireachtaí 
Earcaíochta/Fostaíochta ar úsáid sé iad ag Ospidéal na hOllscoile, Port 
Láirge, agus gur roghnaíodh na gníomhaireachtaí ar an mbonn go raibh oifigí 
lonnaithe go háitiúil i bPort Láirge acu.  Deimhníodh freisin gur chuir an 
ghníomhaireacht ainm iarrthóirí oiriúnacha óna cuid comhad ar fáil d’Ospidéal 
na hOllscoile, Port Láirge, bunaithe ar na critéir phoist a cuireadh ar fáil.  Fuair 
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, CVanna ó iarrthóirí ar iarradh orthu 
freastal ar agallamh.   
 
Mhínigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna go bhfuil beirt bhall foirne 
riaracháin gníomhaireachta ag obair in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, 
faoi láthair. 
 
Taispeántar sna taifid gurbh amhlaidh, le trí bliana anuas, gur earcaigh 
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, geall le 40 ball foirne gníomhaireachta ag 
leibhéal Ghrád III ar chonarthaí téarma sheasta lenar bhain faid éagsúla. 
Síneadh roinnt de na conarthaí sin go tréimhse 2 bhliain ar a mhéad. Thagair 
an Bainisteoir Acmhainní Daonna do Threoir a eisíodh ón Rannóg Náisiúnta 
Acmhainní Daonna sa bhliain 2014 inar cuireadh in iúl gur comhaontaíodh go 
dtairgfí conarthaí téarma sheasta FSS do phoist ghníomhaireachta, lena n-
áireofaí baill foirne cléireachais/riaracháin, d’fhonn srian a chur leis na costais 
arda a bhaineann le baill foirne ghníomhaireachta a fhostú.  Mar thoradh ar an 
Treoir sin, rinne Foireann Bhainistíochta an Ospidéil cinneadh go dtiontófaí 
conarthaí bhaill foirne ghníomhaireachta Ghrád III go conarthaí fostaíochta 
FSS sna míonna tosaigh den bhliain 2015.  Dheimhnigh an Bainisteoir 
Acmhainní Daonna gur socrú sealadach atá i gceapadh na mball foirne ar 
conradh sin go dtí go bhféadfaidh an NRS na poist a líonadh ar bhonn buan.  
 
Deimhnítear sna taifid go ndearnadh tiontú chonarthaí na mball foirne 
cléireachais gníomhaireachta go conarthaí FSS a iarraidh agus a cheadú de 
réir nósanna imeachta comhaontaithe FSS.  Shínigh gach fostaí de chuid FSS 
Conradh Sealadach Téarma Sheasta (Cuspóir Sonraithe) le haghaidh Ghrád 
III inar luadh, i measc nithe eile, cuspóir agus dáta éaga an chonartha. 
 
De bhreis ar na baill foirne ghníomhaireachta thiontaithe, rinne Ospidéal na 
hOllscoile, Port Láirge, earcú díreach ar líon beag de bhaill foirne 
shealadacha Ghrád III sa bhliain 2015.  Mhínigh an Bainisteoir Acmhainní 
Daonna nach raibh an Rannóg Acmhainní Daonna in ann dul i mbun 
fógraíochta le haghaidh an lín bhig folúntas sealadach a bhí le líonadh de 
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bharr acmhainní foirne teoranta sa rannóg.  Dá bhrí sin, ba trí CVanna aonair 
a fuair an tOspidéal agus a bhí á gcoinneáil ar comhad agus trí bhaill foirne ag 
a raibh taithí ar obair chléireachais a dhéanamh san Ospidéal roimhe sin a 
roghnaíodh na hiarrthóirí ar iarradh orthu freastal ar agallamh.   
 
Scrúdaíodh taifid a bhain leis an gcomórtas le haghaidh phoist shealadacha 
Ghrád III i mí na Bealtaine 2015.  Iarradh ar chúigear iarrthóirí freastal ar 
agallamh.  Chuimsigh an bord agallaimh beirt ón Rannóg Acmhainní Daonna 
agus an Bainisteoir Riaracháin/Taifead Sláinte.  Rinne na baill den bhord 
measúnú na hiarrthóirí trí thagairt a dhéanamh do chúig scil/inniúlacht a 
sainaithníodh le haghaidh an róil, mar atá: 

 Eolas/Eolas Gairmiúil 

 Tiomantas do sheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil 

 Bainistiú agus Forbairt (An Duine Féin agus Daoine Eile) 

 Faisnéis a Mheas agus Cásanna a Mheasúnú 

 Scileanna Cumarsáide/Idirphearsanta 
 
Fuair iarrthóirí scóir faoi gach ceann de na ceannteidil. Ba é 50 marc an t-
uasmharc a bronnadh orthu agus bhí 20 marc ar a laghad ag teastáil le 
haghaidh gach critéir chun cáiliú.  D’fhreastail ceathrar iarrthóirí ar an 
agallamh agus measadh gach duine díobh a bheith oiriúnach.  Bunaíodh 
painéal de réir ord fiúntais as a roghnófaí iarrthóirí chun aon fholúntais a 
thiocfadh aníos a líonadh.   
 
Chomh maith leis sin, scrúdaíodh comórtas eile a reáchtáladh le haghaidh 
phoist shealadacha Ghrád III i mí an Mheithimh 2015.  Cloíodh leis an 
bpróiseas céanna le haghaidh an chomórtais sin.  Bhí triúr ball den bhord ann, 
mar a bhí beirt ó Acmhainní Daonna agus ball Ghrád V, a chuir an triúr 
iarrthóirí faoi agallamh.  Measadh an triúr iarrthóirí go léir a bheith oiriúnach 
agus cuireadh iad ar phainéal lena gceapadh.        
 
Na hiarrthóirí ar na painéil ar tairgeadh poist dóibh, fuair siad litir lena rá go 
raibh ceapadh chuig post sealadach faoi réir teistiméireachtaí sásúla agus 
doiciméid áirithe a bheith curtha isteach, lenar áiríodh, nuair ba chuí, teastas 
breithe, víosa oibre, cáilíochtaí oideachais, beirt teistiméirí, dearbhú reachtúil 
sínithe agus grinnfhiosrúchán/imréiteach an Gharda Síochána.  Shínigh gach 
iarrthóir conradh sealadach téarma sheasta (cuspóir sonraithe) inar leagadh 
amach cuspóir díreach agus dáta éaga na fostaíochta, téarma a bhí idir trí 
mhí agus bliain amháin ar fad.       
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Caibidil 4 – Conclúidí an Iniúchta 

 
Is mian leis an gCoimisiún aitheantas a thabhairt d’obair na mball foirne atá 
ag obair ag leibhéal áitiúil in FSS as earcaíocht agus roghnúchán a bhainistiú 
laistigh de na Grúpaí Ospidéal le gur féidir leo tacú le seirbhís cúram sláinte 
ar ardchaighdeán a sholáthar.  Aithníonn sé gur féidir le cineachadh na 
hearcaíochta do Rannóga áitiúla Acmhainní Daonna a bheith ina chabhair 
maidir le tacú le córas solúbtha freagrúil ceapachán.  Cé gur thug an 
Coimisiún dá aire go raibh roinnt próiseas agus nósanna imeachta i bhfeidhm 
a thacaigh le ceapadh na n-iarrthóirí ar bhonn fiúntais, tá imní air faoi leibhéal 
na gcosaintí a úsáidtear agus iarrthóirí á gceapadh chuig poist in FSS agus 
measann sé nach mór do Shealbhóir an Cheadúnais bearta a dhéanamh 
chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh. 
 
Tá roinnt moltaí ag an gCoimisiún a thacóidh le FSS, agus iad curtha chun 
feidhme, ina cuid iarrachtaí forálacha a Ceadúnais Earcaíochta a 
chomhlíonadh go cuí. 
 
Comhairle agus Moltaí 
 

(i) Molann an Coimisiún go ndéanfadh FSS athbhreithniú agus neartú ar a 
socruithe rialachais le go mbeadh sí in ann faireachán agus rialú a 
dhéanamh ar na caighdeáin atá curtha i bhfeidhm maidir le baill foirne 
a earcú, a roghnú agus a fhostú i ngach Grúpa Ospidéal.   
 
Thug an Coimisiún dá aire go bhféadfadh an Lucht Bainistíochta Áitiúil 
tabhairt faoina próiseas earcaíochta féin faoi réir (i) ceadú a fháil ón 
NRS agus (ii) ceanglais áirithe tuairiscithe i dtaca le líon agus grád na 
mball foirne a earcaítear go háitiúil.   
 
Thug sé dá aire, áfach, nach ndearnadh ach beagán faireachán 
lárnach ná beagán rialú lárnach, má rinneadh a leithéid ar chor ar bith, 
ar na caighdeáin atá curtha i bhfeidhm i réimsí amhail an bealach ina 
bhfógraítear poist, an dóigh a roghnaítear baill den bhord roghnúcháin, 
a gcuirtear oiliúint orthu agus a dtugtar faisnéis dóibh agus cur i 
bhfeidhm na sonraíochtaí poist agus pearsa a cheadaítear go lárnach, 
lena n-áirítear na critéir incháilitheachta le haghaidh post agus aiseolas 
a chur ar fáil d’iarrthóirí.   
 
Is cúis imní é gur thug an Coimisiún dá aire gur cosúil nach bhfuil ach 
tuiscint bheag ann ag leibhéal áitiúil ar an oibleagáid reachtúil ar FSS 
cloí le Cód Cleachtais CCSP agus le téarmaí agus coinníollacha a 
Ceadúnais Earcaíochta. 

 
(ii) I dteannta an mholta thuas agus ar mhaithe le caitheamh cothrom 

cothromasach iarrthóirí sa phróiseas earcaíochta a chinntiú, molann an 
Coimisiún go gcinnteodh FSS go gcuirfí na cosaintí seo a leanas i 
bhfeidhm go comhsheasmhach le haghaidh gach ceapacháin ar fud na 
heagraíochta:-  
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 Tacaítear le gach próiseas ceapacháin le margaíocht atá soiléir, 
achomair agus éifeachtach arb é is aidhm di spriocdhíriú ar 
réimse cuí iarratasóirí  

 Úsáidtear sonraíochtaí poist/próifílí róil a cheadaítear go lárnach 
agus 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 

 Grinnfhiosrúchán láidir ar iarrthóirí chun a chinntiú nach roghnófar 
ach iarrthóirí incháilithe 

 Bíonn faisnéis faoi Chód Cleachtais CCSP agus a nósanna 
imeachta maidir le hathbhreithnithe agus le gearáin ar fáil do gach 
iarrthóir    

 
Tá an Coimisiún den tuairim go gcaithfidh Rannóg Náisiúnta Acmhainní 
Daonna FSS tuilleadh freagrachta a ghlacadh as earcaíocht áitiúil a 
mhaoirsiú chun a chinntiú nach gcuirfear isteach ar théarmaí 
cheadúnas earcaíochta FSS.  
 

(iii) Molann an Coimisiún go ndéanfadh FSS breithniú ar na tuairimí a chuir 
an Rannóg áitiúil Acmhainní Daonna in Ospidéal na hOllscoile, 
Luimneach, in iúl faoi na moilleanna a ndéileálann sí leo agus 
ceapacháin á ndéanamh aici ó phainéil an NRS chun a fháil amach an 
ann nó nach ann do scóip le haghaidh an leibhéal seirbhíse a chuirtear 
ar fáil a fheabhsú.  
 

(iv) D’ainneoin an eolais, na taithí agus an tiomantais a shealbhaíonn 
roinnt mhaith de na baill foirne Acmhainní Daonna ag leibhéal áitiúil, 
molann an Coimisiún go gcuirfí oiliúint i ngach gné den phróiseas 
ceapacháin ar na daoine sin a bhfuil baint acu le hearcú ag leibhéal 
áitiúil mar bheart práinne, lena n-áirítear forbhreathnú ar na hearráidí 
coitianta a dhéantar agus iarrthóirí á measúnú agus á meas, earcaíocht 
agus roghnúchán den dea-chleachtas agus comhairle faoi chur chun 
feidhme na Nótaí Treorach agus na dTreoirlínte iomchuí atá ar fáil ón 
NRS.  Ní mór a chur i gcuimhne do gach ball den fhoireann 
earcaíochta go gcaithfidh gach ceapachán, bíodh sé sealadach nó 
buan, a dhéanamh mar thoradh ar phróiseas atá cothrom, 
trédhearcach, iomaíoch agus bunaithe ar fhiúntas, de réir Chóid 
Chleachtais an Choimisiúin. 
 
De bhreis ar oiliúint a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil baint acu le hearcú 
agus le roghnú, molann an Coimisiún go ndéanfaí athbhreithniú ar 
chumarsáid le gach Grúpa Ospidéal in FSS chun a chinntiú go 
gcomhroinnfí go tráthúil faisnéis atá ábhartha agus cothrom le dáta 
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faoin mbeartas náisiúnta agus faoi nósanna imeachta náisiúnta leis an 
bpearsanra lena mbaineann. 

 
(v) Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil FSS ag oibriú i dtimpeallacht 

fíor-iomaíoch ó thaobh earcaíocht idirnáisiúnta altranais de.  Tugann sé 
dá aire go dtairgeann FSS deiseanna oiliúna fochéime d’altraí faoi 
oiliúint ó Choláistí Éireannacha, intéirneachtaí d’altraí réamhchláraithe 
le céim agus deiseanna fostaíochta d’altraí nuacháilithe.   Is mian leis 
an gCoimisiún spreagadh a thabhairt do FSS na bearta riachtanacha a 
dhéanamh chun a chinntiú go bhféadfaidh 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.  
 

(vi) Tá an-imní ar an gCoimisiún faoi roinnt de na cleachtais a 
breathnaíodh le linn an iniúchta agus, de bhun alt 49 den Acht um 
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, is mian leis a mholadh do FSS go 
ngníomhódh sí láithreach chun deireadh a chur leis an gcleachtas um 
chomórtais a shrianadh dóibh siúd a chuir CVanna gan iarraidh 
isteach.  Tá sé den tuairim nach bhfuil ach líon beag iarrthóirí 
féideartha ann arb eol dóibh go bhfuil an cleachtas sin á úsáid ag FSS, 
gan trácht ar an eolas atá acu ar conas a d’fhéadfadh siad spéis i 
gceann amháin de na poist sin a léiriú.   
 
Creideann an Coimisiún nach é amháin go mbaineann an cleachtas sin 
an bonn de roghnú de réir fiúntais, fágann sé FSS leochaileach i leith 
líomhaintí finíochais freisin.  D’ainneoin na himní a bhí ar Bhainisteoirí 
áitiúla Acmhainní Daonna go bhféadfaí méid suntasach oibre a chruthú 
chun próisis earcaíochta a bhainistiú dá bhfógrófaí folúntais 
shealadacha, is mian leis an gCoimisiún a chur i gcuimhne do FSS go 
bhfuil oibleagáid uirthi iarrachtaí éifeachtacha margaíochta a úsáid 
chun a chinntiú go n-earcófar iarrthóirí ón mbuíon is leithne daoine is 
féidir. 
 

(vii) De bhun alt 49 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, is mian 
leis an gCoimisiún a mholadh do FSS go gcaithfidh sí dul i mbun gnímh 
lom láithreach chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh a n-oibríonn 
Gníomhaíochtaí Fostaíochta agus Earcaíochta agus ceapacháin chuig 
poist in FSS á ndéanamh acu.  Ní fhaca an Coimisiún 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 ná CVanna a 
fuair siad lena mbreithniú ag Rannóg áitiúil Acmhainní Daonna a chur 
ar aghaidh.  Chuige sin, níl difríocht ar bith idir fostú na mball foirne 
Gníomhaireachta agus fostú na mball foirne mar thoradh ar CVanna 
gan iarraidh a fháil.  Cé nach ceist don Choimisiún iad cleachtais 
soláthair, tá sé den tuairim go mbeidh sé le leas FSS scrúdú a 
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dhéanamh ar an gcleachtas lena gcloíonn Aonaid áitiúla Acmhainní 
Daonna maidir le seirbhísí Gníomhaireachtaí Earcaíochta a úsáid. 

 
Ós rud é gur shainaithin sé easnaimh i mbainistiú na bpróiseas ceapacháin in 
dhá Ghrúpa Ospidéal de chuid FSS ab ábhar don iniúchadh seo, tá imní ar an 
gCoimisiún go bhféadfadh laigí den chineál céanna a bheith le feiceáil i 
gcleachtais agus i nósanna imeachta a n-úsáideann Grúpaí Ospidéal eile de 
chuid FSS iad.  Neartaítear an tuairim sin le gearáin fhoirmiúla agus le 
ceisteanna neamhfhoirmiúla a fuair an Coimisiún i dtaca le hearcaíocht áitiúil 
in áiteanna eile ar fud FSS.  


