
Plean Gníomhaíochta um
Ghnáthaimh Othar 
Cónaitheach/Chás Lae
2018

Arna ullmhú ag an Roinn Sláinte, ag Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte agus ag an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála
gov.ie



1. Soláthróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 1.14 milliún ceann de ghnáthaimh   
 roghnacha othar cónaitheach agus chás lae ar chostas €1.3 billiún sa bhliain 2018.

2. Gheobhaidh an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) €50 milliún le haghaidh cóireáil 
 othar sa bhliain 2018. Cisteoidh sé 20,000 cóireáil othar cónaitheach/cás lae, agus iad    
 miondealaithe mar seo a leanas:
 

 

 

3. Cuirfear an chóireáil arna cistiú ag NTPF ar fáil in ospidéil phríobháideacha nó in ospidéil
 phoiblí ina bhfuil acmhainn ar fáil. 

4. Sa bhliain 2018, tairgfear cóireáil do gach othar atá oiriúnach go cliniciúil do sheachfhoinsiú
 agus atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le ceann ar bith de na gnáthaimh ardéilimh
 spriocdhírithe (i.e. catarachtaí, athsholáthairtí cromáin/glúine, céislíní, féitheacha borrtha, 
 cisteascópachtaí, loit chraicinn agus angagraim).

5. Díriú ar na hOthair atá ag Feitheamh leis an Tréimhse is Faide:

 a.  Socróidh NTPF cóireáil le haghaidh thart ar 50 ceann de ghnáthaimh dhifriúla

 b.  Tairgfidh NTPF cóireáil do na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide i leith
  gach ceann de na gnáthaimh spriocdhírithe

 c.  I gcás othair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide le gnáthaimh eile, oibreoidh NTPF 
  agus FSS le chéile chun na riachtanais a shainaithint, chun pleananna cóireála a cheapadh 
  agus, nuair is féidir, chun cóireálacha a thairiscint agus leas á bhaint as acmhainní reatha 
  FSS agus NTPF.
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Catarachtaí

Athsholáthairtí cromáin/glúine

Céislíní

Áirítear iad seo a
leanas leis na
gnáthaimh ardéilimh:

7 nGnáthamh Ardéilimh (13,800) 

Níos Mó ná 40 Gnáthamh Eile (5,000)

Gnáthaimh d’Othair Eile atá ag Feitheamh le Tréimhse Fhada (1,200)

0 3,500 7,000 14,00010,500

Angagraim

Cisteascópachtaí

Loit chraicinn

Féitheacha borrtha



6. Tá sé tuartha go laghdófar, faoi dheireadh na bliana, an líon foriomlán othar atá ar an liosta
 feithimh ó bheagán os cionn 81,500 duine i mí na Nollag 2017 go níos lú ná 70,000 duine faoi 
 dheireadh na bliana, ar laghdú é a bheidh ag brath go háirithe ar an líon othar nua sa bhliain. 
 Laistigh den laghdú foriomlán sin:

 a. tá sé tuartha gur ó 52,500 duine go 40,000 duine a laghdófar an líon othar atá ag
  feitheamh le níos mó ná 3 mhí

 b. tá sé tuartha gur ó 22,500 duine go 12,500 duine a laghdófar an líon othar atá ag
  feitheamh le níos mó ná 9 mí
 
 
 
  An líon iomlán othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le cóireáil othar
 cónaitheach/cás lae
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7. Socróidh NTPF 4,000 ionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach ar chostas €4 mhilliún.

8. Is iad seo a leanas na torthaí a bheidh ar an díriú a leagfar ar othair atá ag feitheamh le 
 hionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach:

 a. Tá sé tuartha gur ó 7,500 duine go 5,500 duine a laghdófar an líon othar atá ag
  feitheamh le níos mó ná 3 mhí

 b. Tá sé tuartha gur ó 1,350 duine go 250 duine a laghdófar an líon othar atá ag
  feitheamh le níos mó ná 9 mí

 c. Tairgfear cóireáil do gach othar atá oiriúnach go cliniciúil do sheachfhoinsiú agus atá ag
  feitheamh le níos mó ná 9 mí le hionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach

 d. Tá sé tuartha gur ó 17,600 duine go 16,150 duine a laghdófar an líon iomlán othar 
  atá ar an liosta feithimh.

 

 Ionscópachtaí ar an gConair Ghastraistéigeach -
 An líon iomlán othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí
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Gníomhaíocht i Liosta Feithimh NTPF le haghaidh Gnáthaimh 
Othar Cónaitheach/Chás Lae
 
 Croísprioc: glacfar le 20,000 tairiscint cóireála sa bhliain 2018

Tá sé beartaithe ag NTPF suim €40 milliún (80% dá chistiú le haghaidh cóireáil othar) a úsáid óna 
leithdháileadh don bhliain 2018 chun 17,000 othar a bhaint den Liosta Feithimh Gníomhach le haghaidh 
Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae idir mí Eanáir agus mí Dheireadh Fómhair 2018. Bainfear 3,000 
othar eile ón liosta feithimh i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2018.

Is ar chostas €7 milliún sa bhliain 2019 a thabharfar cóireáil d’othair áirithe a ghlacfaidh le tairiscint cóireála 
i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2018. 1 Chun an sprioc seo a bhaint amach, údaróidh NTPF tairiscintí 
cóireála do thart ar 32,000 othar sa bhliain 2018.

Bunaithe ar thaithí roimhe seo, tá sé tuartha, i gcás 12,000 duine den 32,000 othar sin, go bhfuil seans 
ann nach mbeidh siad oiriúnach do sheachfhoinsiú nó nach nglacfaidh siad le tairiscint cóireála. Tá sé 
tuartha go bhfanfaidh 6,000 othar ar an liosta feithimh le haghaidh cóireáil a fháil tráth níos déanaí agus go 
mbainfear 6,000 othar den liosta mar nach mbeidh cóireáil ag teastáil uathu a thuilleadh.

 An tionchar atá tuartha: faoi dheireadh na bliana, laghdófar go 40,000  
 duine an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 3 mhí

 An tionchar atá tuartha: faoi dheireadh na bliana, laghdófar go 12,500 
 duine an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí

 An tionchar atá tuartha: beidh níos lú ná 70,000 othar ar an liosta feithimh 
 faoi dheireadh na bliana
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1 Leithdháileadh croíchistiú €50 milliún agus cistiú riaracháin €5 mhilliún ar NTPF don bhliain 2018.  
Leithdháilfear an €10m eile ar bharrachas an chostais chóireála a bhí ag baint leo sin a baineadh den liosta 
feithimh ag deireadh na bliana 2017 ach a fuair cóireáil sa bhliain 2018 (€3m), ar an liosta feithimh le haghaidh 
Ionscópachtaí ar an gConair Ghastraistéigeach (€4m) agus ar thionscnaimh Othar Seachtrach (€3m)



Gníomhaíocht Ardéilimh – 13,800 gnáthamh
 
 Croísprioc: tairgfear cóireáil do gach othar atá oiriúnach go cliniciúil do   
	 sheachfhoinsiú	agus	atá	ag	feitheamh	le	níos	mó	ná	9	mí	le	ceann	ar	bith
 de na 7 ngnáthamh ardéilimh

Díreoidh NTPF go sonrach ar sheacht ngnáthamh, atá freagrach as 40% de na daoine atá ar an liosta 
feithimh gníomhach le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae. In éineacht le gníomhaíocht 
de chuid FSS, tá sé tuartha go mbeidh NTPF in ann cóireáil a thairiscint do gach othar atá oiriúnach go 
cliniciúil agus atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le ceann ar bith de na gnáthaimh seo a leanas:

 •  Catarachtaí
 •  Athsholáthairtí Cromáin/Glúine
 •  Féitheacha Borrtha
 •  Céislíneachtóimí
 •  Cisteascópachtaí
 •  Angagraim Chorónacha
 •  Loit a Eisceadh.

Gnáthaimh Eile – 5,000 gnáthamh

 Sprioc Gníomhaíochta: glacfar le 5,000 tairiscint cóireála le haghaidh   
 “gnáthaimh eile” sa bhliain 2018

Ina theannta sin, socróidh NTPF 5,000 gnáthamh ar fud raon leathnaithe de 40 “gnáthamh eile” sa bhliain 
2018, lena n-áirítear iad seo a leanas:

 •  Gnáthaimh Ortaipéideacha Eile
 •  Seipteaplaistí
 •  Colaicisteachtóimí Laparascópacha (i.e. máilín an domlais)
 •  Fiarshúilí (Geamhshúilí)
 •  Maidhmeanna Seicne
 •  Athghearradh Trasúiréadach Próstataigh
 •  Máinliacht Fiacla/Máinliacht Mascaille agus Béil.
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Na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide - 
tabharfar cóireáil do 1,200 othar atá ag feitheamh le 
tréimhse an-fhada sa bhliain 2018
 
 Sprioc Gníomhaíochta: glacfar le 1,200 tairiscint cóireála d’othair atá ag
	 feitheamh	le	tréimhse	an-fhada	sa	bhliain	2018

Tá NTPF ag obair le FSS agus le hospidéil phoiblí chun teacht ar réitigh do dhaoine atá ag feitheamh le 
tréimhse an-fhada trí leas a bhaint as an earnáil phríobháideach nó as infhoinsiú agus tá sé beartaithe aige 
cóireáil do 1,200 othar a chistiú ar an mbealach sin sa bhliain 2018.

Tabharfaidh NTPF agus FSS faoi phíosa saothair i ráithe 2 den bhliain 2018 chun na daoine atá ag 
feitheamh leis an tréimhse is faide a shainaithint agus chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

•  a fháil amach cén speisialtacht/gnáthamh lena bhfuil siad ag feitheamh;
•  a fháil amach an bhfuil riachtanais an othair oiriúnach do thionscnamh de chuid NTPF
 nó ar cheart do FSS an t-othar a chóireáil;
•  pleananna cúraim cuí a cheapadh do na hothair lena mbaineann.

Ionscópachtaí ar an gConair Ghastraistéigeach – 4,000 
ionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach
 Croísprioc: glacfar le 4,000 tairiscint le haghaidh ionscópacht ar an gconair  
 ghastraistéigeach sa bhliain 2018

Tá sé beartaithe ag NTPF €4m a chur ar leataobh sa bhliain 2018 le haghaidh 4,000 ionscópacht ar an 
gconair ghastraistéigeach a sholáthar le linn na bliana.

 Croísprioc: gheobhaidh gach othar atá oiriúnach go cliniciúil do 
	 sheachfhoinsiú	agus	atá	ag	feitheamh	le	níos	mó	ná	9	mí	tairiscint	cóireála	
 faoi dheireadh na bliana

 An tionchar atá tuartha: faoi dheireadh na bliana, laghdófar go 5,500 duine 
 an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 3 mhí

 An tionchar atá tuartha: faoi dheireadh na bliana, laghdófar go 250 duine
 an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí.

 An tionchar atá tuartha: faoi dheireadh na bliana, laghdófar go 16,150 
 duine an líon foriomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh
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