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Forbhreathnú an
Chathaoirligh agus an
Phríomhfheidhmeannaigh

An Dr Declan Bedford
Cathaoirleach

An Dr Graham Love
Príomhfheidhmeannach

Sábhálann taighde sláinte beatha daoine. Léirítear san fhianaise idirnáisiúnta
go mbíonn torthaí níos fearr d'othair le baint ó chórais chúram sláinte atá
gníomhach ó thaobh taighde. Le blianta beaga anuas tá sé mar chur chuige
tomhaiste ag an mBord Taighde Sláinte (BTS) taighde a chumhdach i gcroílár
an chórais sláinte, bonn fianaise láidir a fhorbairt do bheartas sláinte, agus
leas a bhaint as taighde agus fianaise chun torthaí níos fearr a bhaint amach
do shláinte daoine, cúram othar agus soláthar seirbhísí sláinte.
Sa tuarascáil seo tugtar cuntas ar raon feidhme, thionchar agus luach ár
gcuid éachtaí i dtaighde sláinte na hÉireann i rith 2015.

Ár straitéis a chur i gcrích 2010–2015
I 2015 tagann deireadh lenár straitéis reatha. Seo a leanas atá déanta ag
an BTS le sé bliana anuas:

•

rinneadh os cionn €227 milliún a infheistiú i raon leathan de smaointe taighde
arb é an toradh a bheidh orthu ná sláinte agus cúram níos fearr;

•

tacaíocht do thaighde ar shláinte an daonra agus ar sheirbhísí sláinte
méadaithe faoi 48% i gcomparáid leis an tréimhse 2005–2009;

•

córais chomhdhlúite um faisnéis sláinte chun tacaíocht níos fearr a thabhairt
pleanáil seirbhíse;

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

•

•

rinneadh athrú ó bhonn ar an mbonneagar do thaighde cliniciúil in
Éirinn – osclaíodh trí háis nua um thaighde cliniciúil, cruthaíodh
ceithre líonra nua um thrialacha cliniciúla, bunaíodh líonra taighde um
modheolaíocht trialach agus mol chun trialacha cliniciúla a chomhordú;
bunaíodh aonad fianaise atá aitheanta mar aonad a chruthaíonn fianaise
ardchaighdeáin chun bonn eolais a chur faoin mbeartas sláinte.

I rith 2015 gan trácht ar bhliain ar bith eile seo a leanas a rinne an BTS:

•
•
•

d'infheistigh sé €41.5 milliún i 125 dhámhachtain taighde nua;

•
•

osclaíodh Áis Taighde Chliniciúil an BTS i nGaillimh;

•

cruthaíodh cúig athbhreithniú fianaise mór chun bonn eolais a chur faoin
mbeartas sláinte i réimse mar féinmharú a chosc, fluairidiú uisce agus
pirimid an bhia.

thug sé tacaíocht do níos mó ná 300 post taighde;
thosaigh sé obair i líonra trialacha cliniciúla maidir le stróc, cúram
criticiúil, cúram príomhúil agus cúram máithreacha agus leanaí;

tugadh tacaíocht do thaighdeoirí chun níos mó ná €14 mhilliún a fháil
ó Horizon 2020;

I measc na n-éachtaí móra in 2015 bhí:
Na gnéithe ríthábhachtacha dár mbonneagar taighde chliniciúil a chur
i bhfeidhm
Tharla ceithre heachtra lárnach in 2015, a raibh ról ríthábhachtach acu maidir
le forbairt bhonneagar taighde chliniciúil an BTS. Is é a bhí iontu ná:
1. oscailt oifigiúil Áis Taighde Chliniciúil an BTS i nGaillimh;
2. seoladh an Líonra Taighde um Modheolaíocht Trialacha de chuid an BTS;
3.	bunú an líonra náisiúnta BTS Comhordú Taighde Chliniciúil in Éirinn (HRB-CRCI);
4. tugadh isteach ceithre líonra nua um thrialacha cliniciúla.
Anois feicimid go bhfuil na “píosaí” ag teacht le chéile, agus mar gheall air
sin tiocfaidh athrú suntasach ar chumas na hÉireann trialacha cliniciúla
idirnáisiúnta a tharraingt agus páirt a ghlacadh iontu. Leis an mbonneagar sin
cruthófar timpeallacht shábháilte d'othair chun páirt a ghlacadh i dtaighde,
beidh gairmithe sláinte in ann triail a bhaint as teiripí, teicneolaíochtaí agus
táirgí nuálacha, agus beifear in ann leas a bhaint níos tapa as fionnachtana agus
nuálaíochtaí san eolaíocht chun torthaí níos fearr a bhaint amach d'othair.
Ag deireadh an lae, is é an sprioc atá againn ná timpeallacht a chruthú in
Éirinn áit ar féidir deis páirt a ghlacadh i dtriail a thabhairt d'othar ar bith
a thagann i láthair le haghaidh cúraim agus atá oiriúnach le páirt a ghlacadh
i dtriail, agus ar an mbealach sin tabharfar rochtain dóibh ar na cóireálacha
is fearr atá ar fáil i suíomh sábháilte.
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€227m

Infheistíodh os cionn
€227 milliún i raon
leathan de smaointe
taighde a mbeidh
sláinte níos fearr agus
cúram níos fearr mar
thoradh orthu.
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Tionchar mhóra ar an mbeartas: An Bille Sláinte Poiblí (Alcól),
seomraí um instealladh drugaí, tuarascáil ar fhluairíd
Dhá shampla d'fhorbairtí móra beartais a raibh sonraí agus fianaise an
BTS mar bhonn taca dóibh ab iad tabhairt isteach an Bhille Sláinte Poiblí
(Alcól) agus faomhadh na comh-aireachta um Chinn bhreise sa Bhille um
Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) chun saoráidí faoi mhaoirseacht um instealladh
drugaí a cheadú. Chomh maith leis sin, lean an BTS ar aghaidh ag cruthú
fianaise choincréiteach chun bheith mar bhonn eolais don bheartas agus don
chleachtas maidir le réimse de shaincheisteanna tábhachtacha eile ó phirimid
an bhia agus fluairídiú uisce pobail go féinmharú a chosc.

Comhdháil do Shealbhóirí Deontais an BTS
I rith 2015 thógamar ár gcuid sealbhóirí deontais le chéile den chéad uair
riamh, chun pobal tacaíochta a thógáil sa taighde sláinte, chun forbairt
ár straitéise nua a phlé le daoine, chun an réimse saineolais a dtugaimid
tacaíocht dó a thaispeáint, agus chun éisteacht le tuairimí daoine maidir
le maoiniú.Imeacht fhíor-rathúil a bhí ann a chruthaigh go soiléir go bhfuil
deiseanna ann do chomhar agus naisc maidir le taighde sláinte.

Straitéis nua BTS 2016–2020: Taighde. Fianaise. Gníomhú.
Éacht mór eile in 2015 ab ea forbairt na chéad straitéise eile de chuid an BTS.
Chun tógáil ar ár misean mar atá sláinte daoine agus soláthar cúram sláinte a
fheabhsú, leanfaimid orainn ag díriú ar na réimsí agus na gníomhaíochtaí is mó
a bhféadfaí tairbhí a bhaint astu d'othair agus do mhuintir na hÉireann. Tríd
an €250 milliún a dhéanfaimid a infheistiú i gcaitheamh na straitéise bainfear
amach nuálaíocht níos fearr sa chleachtas cliniciúil, i ndearadh agus soláthar
na seirbhíse sláinte.
Tá taighde sláinte mar bhonn do nuálaíocht sa chúram sláinte. Sa straitéis
seo, tugaimid gealltanas chun tacaíocht a thabhairt do na daoine is fearr, an
timpeallacht cheart a chruthú agus smaointe nuálacha taighde a spreagadh
chun fianaise a chruthú agus tacú le gníomhartha a fheabhsóidh sláinte
daoine agus soláthar cúram sláinte.
Rinneadh iarracht mhór an straitéis nua a fhorbairt, i dteannta le cláir oibre
leanúnacha a chur ar fáil. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár gcuid ball
foirne, lenár mBord agus lenár gcuid páirtithe leasmhara seachtracha go
léir as a gcuid aiseolais luachmhair agus as a ról agus a ngealltanas maidir
le straitéis a chruthú a mbeidh torthaí cearta le baint aisti.
Táimid ag tnúth le hoibriú lenár gcomhpháirtithe i gcaitheamh na chéad chúig
bliana eile chun an straitéis seo a chur i gcrích agus chun cabhrú le déanamh
cinnte go n-aithnítear go bhfuil taighde riachtanach chun sláinte daoine agus
soláthar cúram sláinte a fheabhsú.

An Dr. Graham Love		
Príomhfheidhmeannach

An Dr Declan Bedford
Cathaoirleach

€250m

Tríd an €250 milliún
a dhéanfaimid a
infheistiú i gcaitheamh
na straitéise bainfear
amach nuálaíocht níos
fearr sa chleachtas
cliniciúil, i ndearadh
agus solátharseirbhísí
sláinte.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Sracfhéachaint
ar Aschuir agus
Tionchar

77
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Sláinte agus cúram
sláinte a fheabhsú
I rith 2015, gheall an BTS níos mó ná €41 mhilliún chun tionscadail taighde sláinte
agus gníomhaíochtaí bainteach le taighde in Éirinn. Leis an infheistíocht seo tugadh
tacaíocht do 125 dhámhachtain nua taighde. I gcomhpháirt leis The Atlantic
Philanthropies agus leis an Roinn Sláinte, sheolamar an ghné taighde de Straitéis
Náisiúnta na hÉireann um Néaltrú. D'fhoilsíomar cúig athbhreithniú fianaise mór,
i dteannta le staitisticí sonracha chun bonn eolais a chur faoin mbeartas ar dhrugaí
agus alcól, cabhrú le pleanáil seirbhíse do sheirbhísí míchumais, agus maoirseacht
a dhéanamh ar iontrálacha chuig seirbhísí othair chónaithigh síciatracha.
Bhí iad seo a leanas i measc na mbuaicphointí.
Rinneadh €12 mhilliún a leithdháileadh ar 37 dtionscadal nua a faomhadh
mar chuid dár Scéim um Dhámhachtainí Taighde Sláinte chun déileáil le réimsí
mar mheabhairshláinte, cúram toirchis, úsáid antaibheathach agus pleanáil
seirbhísí sláinte.
Maoiniú athnuaite ar luach €9 milliún do ICORG, All Ireland Clinical Oncology
Research Group. Leis an maoiniú tabharfar tacaíocht do thrialacha cliniciúla
ailse i gcaitheamh na chéad trí bliana eile.
Maoiniú taighde €3 milliún chun soláthar cúraim phríomhúil a fheabhsú.
Beidh úsáid níos sábháilte cógas, diagnóis fheabhsaithe, agus soláthar cúraim
phríomhúil mar thoradh ar infheistíocht bhreise €3 mhilliún d'Ionad an BTS
um Thaighde Cúraim Phríomhúil (CPCR).
Maoiniú €14.8 milliún ón Aontas Eorpach ó bhuiséad sláinte Horizon 2020.
Bhí sé sin comhionann le 2.6% den bhuiséad sláinte iomlán a bhí ar fáil, agus
maoiníodh 13 thionscadal Éireannach a bhain le sláinte leis. Mar a bhí amhlaidh
sna blianta roimhe, bhí rátaí ratha thaighdeoirí sláinte na hÉireann os cionn
an mheáin Eorpaigh agus sháraigh siad na spriocanna náisiúnta a socraíodh
mar chuid de sprioc iomlán chun maoiniú €1.25 billiún a tharraingt anuas
i gcaitheamh sheacht mbliana an chláir.
Buann tionscadal ar úsáid
drugaí an comórtas Eolaí
Óig de chuid BT Bronnann
Martin Morgan, BTS,
Dámhachtain Speisialta an
BTS ar Eimear Murphy agus
Ian O’Sullivan ó Choláiste
Treasa, Ceann Toirc, Co
Chorcaí. Ina theannta sin
bhuaigh a dtionscadal inar
scrúdaíodh tionchar úsáid
alcóil ag tuismitheoirí ar a
gcuid leanaí an comórtas
iomlán Eolaí Óig de chuid BT.

Comhdháil an BTS um
Shealbhóirí Deontais
Eachtraí, cainteoir
spreagúil agus
abhcóide um thaighde
ar phairilis Mark
Pollock ag labhairt
le toscairí ag céad
Chomhdháil Sealbhóirí
Deontais an BTS
i bhFeabhra 2015.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.
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€11 mhilliún d'Áis Taighde Chliniciúil
an BTS (HRB-CRF) i nGrúpa Ospidéil
Saolta, Gaillimh
Osclaíodh tríú hÁis Taighde Chliniciúil an BTS (HRB-CRF) i nGaillimh
i rith 2015. Leis an HRB-CRF cuirtear bonneagar, áit fhisiceach, saoráidí,
saineolas agus cultúr ar fáil chun tacú le staidéir taighde agus staidéir
chliniciúla atá dírithe ar an othar. Cuirfidh an áis nua bealach ar fáil do
chliniceoirí, don tionscal cúram sláinte agus do pháirtithe tábhachtacha
eile tástáil a dhéanamh ar theiripí, ar theicneolaíochtaí agus ar tháirgí
nuálacha, chun an luas ar ar féidir fionnachtanana agus nuálaíochtaí
eolaíochta a aistriú go cúram níos fearr d'othair a bhrostú.
Ag an seoladh bhí An
Taoiseach Enda Kenny,
An Dr Graham Love
Príomhfheidhmeannach
an BTS
An Dr Declan Bedford,
Cathaoirleach an BTS

Foilsíonn an BTS athbhreithniú
saineolaí ar straitéis an BTS
D'éirigh go han-mhaith le
hathbhreithniú ag painéal
idirnáisiúnta ar fheidhmíocht an
BTS maidir leis an straitéis roimhe
seo ar tarraingíodh aird air d'ainneoin
srianta ar acmhainní, agus tugadh
sainchomhairle chun cabhrú le
céad straitéis eile an BTS a mhúnlú.
Sa phictiúr ó chlé tá an Dr Love,
Príomhfheidhmeannach an BTS;
An tOllamh Nicholas Canny, Ollamh
Emeritus Staire in OÉ na Gaillimhe agus
Cathaoirleach an Phainéil; an Dr Declan
Bedford, Cathaoirleach an BTS.
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€2.3 mhilliún do líonra BTS Comhordú Taighde Cliniciúil na hÉireann
(BTS-CTCÉ), a osclaíodh do ghnó i rith 2015.Ionad ilfhreastail é an t-ionad
náisiúnta seo d'aon duine a bhfuil spéis acu i dtriail chliniciúil a dhéanamh an
Éirinn agus nascann sé na trí háis taighde chliniciúil (ATCanna) a fhaigheann
maoiniú ón BTS le ATCanna eile in Éirinn.
€1.9 milliún chun cur i bhfeidhm na heolaíochta a bhrostú. D'fhógair an BTS 47
ndámhachtain faoin Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais. Is é ról soiléir na
ndámhachtainí sin ná luas a chur le haistriú fhionnachtana taighde atá maoinithe
ag an AE i gcleachtais cúraim sláinte agus i mbeartais sláinte feabhsaithe.
Seónna bóthair an SFI-HRB-Wellcome Trust Biomedical Research
Partnership i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath D'fhreastail 250 duine ar na
seónna bóthair ar chomhpháirtíochtaí taighde bithleighis, agus iad go léir ag
iarraidh foghlaim faoi na deiseanna maoinithe a d'fhéadfaidís leas a bhaint
astu trí mheán na scéime seo. Thug foireann ón Wellcome Trust cuntas ar na
scéimeanna maoinithe atá ar fáil do thaighdeoirí Éireannacha, agus labhair
iarratasóirí rathúla na hÉireann faoina dtaithí ar chur isteach ar mhaoiniú agus
faoi dhul chun cinn an taighde ina dhiaidh sin.
D'fhéadfadh fionnachtain faoi MRSA ionfhabhtuithe a bhaineann le fearais
in ospidéil a laghdú. Fuair taighdeoirí a bhí maoinithe ag an BTS amach go
bhféadann fritéachtáin na bithscannáin a bhriseadh a thagann chun cinn i
bhfearais leighis agus a chosnaíonn baictéir, ar nós MRSA, ó ionsaí ag ár gcuid
córas imdhíonachta. Níos mó eolais le fáil ag: http://tinyurl.com/nqk8f6v
(An tOllamh James O’Gara, OÉ na Gaillimhe.)
Mír lárnach de mhíreanna mearaí an vacsaín MRSA aimsithe. I dtionscadal a bhí
maoinithe ag an BTS aimsíodh na cealla “cúntóra” a spreagann codanna eile
den chóras imdhíonachta chun fáil réidh le hionfhabhtuithe MRSA. Seo cuid
lárnach den chuardach ar fud an domhain le haghaidh vacsaín a d'fhéadfadh
déileáil le MRSA. Níos mó eolais le fáil ag: http://tinyurl.com/zktjtqm
(An Dr Rachel McLoughlin, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath(TCD))

Cistiú €1.5 milliún ón SFI-HRBWellcome Trust Biomedical
Research Partnership
Tá an tOllamh Brian McStay
(sa phictiúr) ó OÉ na Gaillimhe
ag déanamh staidéir ar
ghnéithe neamhthréithrithe
de ghéanóm an duine.
D'fhéadfadh a chuid taighde
cur go mór lenár dtuiscint
ar raon leathan de ghalair
daonna, agus go leor ailsí
san áireamh.

€1.9m
€1.9 milliún chun
cur i bhfeidhm
na heolaíochta
a bhrostú.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.
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“Is de bharr na n-othar Éireannach eile
a ghlac páirt sa triail seo a bhfuilim beo”.
Tar éis infheistíocht 10 mbliana ar luach €100 milliún, chun forbairt
a dhéanamh ar chumas taighde chliniciúil na hÉireann, d'óstaigh an
BTS ócáid chun aird a tharraingt ar an gcaoi a bhfuil an bonneagar atá
i bhfeidhm anois, agus na trialacha atá ar siúl, ag dul i bhfeidhm go
díreach ar shláinte daoine agus cúram othar. Bhí an deis ag triúr othar,
a ghlac páirt i dtriail chliniciúil arna maoiniú ag an BTS, nó a bhain leas
as triail arna mhaoiniú ag an BTS, a gcuid scéalta a insint go pearsanta
leis an Aire Sláinte, an Dr Leo Varadkar, TD.
Bhí duine de na hothair sin, ag tiomáint síos an M1 nuair a mhothaigh
sé na céad chéimeanna de stróc. Tógadh chuig Ospidéal an Mater in
otharcharr é. Ansin, bhí sé ar cheann de na chéad othair Éireannacha ar
tugadh cóireáil dó le drugaí nua chun téachtán a bhriseadh a rabhthas
díreach tar éis a fhíorú i dtriail chliniciúil rathúil. Ina dhiaidh sin, aistríodh
go tapa chuig Ospidéal Beaumont é áit a ndearnadh obráid dar teideal
troimbeachtóime air chun an téachtán a bhaint dá inchinn. Chun é a rá
ina chuid focal féin: “Is de bharr na n-othar Éireannach eile a ghlac páirt
sa triail seo a bhfuilim beo. Murach iad ní bheinn anseo inniu.”
Grainne Foley (othar);
Paul Lambe (othar);
Dr Leo Varadkar, TD, An tAire
Sláinte; Dr Graham Love,
Príomhfheidhmeannach
an BTS; Diane Hanly (othar)

Trialacha cliniciúla a chur
ar aghaidh in Éirinn
Dr Graham Love,
Príomhfheidhmeannach an BTS;
An tOllamh Mike Clarke, Ollscoil na
Banríona Béal Feirste; An Dr Sandra
Galvin agus an tOllamh Declan Devane,
An Líonra Taighde um Modheolaíocht
Trialacha de chuid an BTS (LTMT); An
tOllamh Martin O’Donnell, Stiúrthóir,
HRB-CRF, Gaillimh ag an gcéad
shiompóisiam HRB-TMRN a thóg le
chéile páirtithe leasmhara a raibh spéis
acu i ngach gné de thriail chliniciúil
a fhorbairt agus a stiúradh.

Osclaíodh tríú háis taighde
chliniciúil an BTS
D'oscail An Taoiseach Enda
Kenny, TD, an tríú HRB-CRF
i Meán Fómhair. Tá sé sin
mar chuid d'infheistíocht
fhoriomlán €100 milliún
ag an BTS chun forbairt a
dhéanamh ar acmhainn na
hÉireann chun trialacha
cliniciúla a dhéanamh
agus taighde a chuimsiú
i gcúram laethúil sa
tseirbhís sláinte.
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Cabhair do Dhochtúirí Ginearálta chun déileáil le hothair a bhfuil galair ainsealacha
iomadúla orthu. Is gnách go ndíríonn na dtreoirlínte cliniciúla dea-chleachtais
ar aon riocht amháin. Sa taighde seo, a foilsíodh sa British Journal of Medicine,
breathnaíodh ar conas is fearr déileáil le hothair a bhfuil riochtaí ainsealacha
iomadúla orthu. Sa taighde leagadh béim ar a thábhachtaí is atá leanúnachas cúraim
le haon Dochtúir Ginearálta amháin, ar athbhreithnithe rialta ar oidis agus ar thús
áite a thabhairt do na gnéithe cúraim ba mhó a leag na hothair iad féin tábhacht
orthu. (An Dr Emma Wallace, Ionad an BTS um Thaighde Cúraim Phríomhúil, Coláiste
Ríoga na Máinlianna in Éirinn(CRMÉ))
Conas laghdú a dhéanamh ar oideasú a d'fhéadfadh a bheith mí-oiriúnach d'othair
scothaosta. Ba é sin an chéad triail randamaithe faoi riail (TRR) inar breathnaíodh
ar fheabhas a chur ar oideasú oiriúnach do dhaoine scothaosta i suíomh cúraim
phríomhúil in Éirinn. Thug na fionnachtanana bunús le hobair a rinneadh roimhe
sin, inar measadh gur caitheadh tuairim is €22 milliún ar choscairí caidéil phrótóin
a bhí mí-oiriúnach i rith 2007 gan trácht ar na blianta eile. Dá gcuirfí an prótacal i
bhfeidhm maidir le cineálacha eile drugaí, d'fhéadfadh go laghdófaí go mór baol
foriomlán na ndrochéifeachtaí drugaí i measc daoine scothaosta. (An Dr Barbara
Clyne, Ionad an BTS um Thaighde Cúraim Phríomhúil, CRMÉ)
Drochthaithí le linn óige (DTLLÓ) agus an nasc le galair ainsealacha níos deireanaí le
linn an tsaoil. Ba mhó ba chosúil maidir le daoine a bhfuil ilghalracht orthu, .i. dhá
ghalar ainsealach nó níos mó ag an am céanna, go ndéarfaidís go raibh drochthaithí
acu le linn a n-óige i gcomparáid le daoine nach raibh ilghalracht orthu. Seo an
chéad staidéar a léiríonn gur ábhar imní faoi leith iad DTLLÓnna i gcás othar
ilghalrach. Ghlac 2,047 duine fásta idir 50 agus 69 mbliana d'aois páirt sa taighde.
(An Dr Carol Sinnott, Comhalta Taighde BTS, Coláiste na hOllscoile Corcaigh (UCC))
Taighde ar na samhlacha is fearr de chúram maolaitheach agus de chúram
titimis. Tá an dá thionscadal á mhaoiniú faoi chomhar ina bhfuil ról ag an BTS,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann
(CRLÉ). Scrúdóidh siad conas is fearr seirbhísí cúram sláinte a eagrú agus a
sholáthar sa chúram maolaitheach agus sa titimeas, agus cuirfidh siad fianaise ar
fáil a thacóidh le forbairt na samhlacha cúraim is fearr ina gcuid réimsí faoi seach.
Is iad na príomhimscrúdaitheoirí ná an tOllamh Charles Normand, TCD (cúram
maolaitheach) agus an Dr Mary Fitzsimons, Ospidéal Beaumont (titimeas).
“Féadann na tionscadail sin dul i bhfeidhm láithreach ar ár gcuid seirbhísí cúram
sláinte agus iad a fheabhsú.” (An Dr Philip Crowley, Stiúrthóir Náisiúnta an Rannáin
um Feabhsú Cáilíochta, FSS)

Rath na hÉireann a
mhéadú maidir le maoiniú
AE – Horizon 2020
D'eagair an BTS ceardlann
chun foghlaim ón
gCoimisiún Eorpach agus
ó iarratasóirí rathúla
na hÉireann céard atá
in iarratas láidir agus
iarratas á dhéanamh ar
chláir mhaoinithe an AE.

HRB RED ALERT, sraith
de chainteanna poiblí i
nGailearaí na hEolaíochta
I gcomhpháirt le Gailearaí
na hEolaíochta, d'óstaigh
an BTS trí chaint phoiblí
faoi cheisteanna sláinte
comhaimseartha agus
toirmiscthe. I measc na
n-ábhar bhí todhchaí an
ghnéis sábháilte agus ár
gcuid corp, geasa maidir le
toircheas agus saolú linbh agus
meabhairshláinte agus stiogma.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.
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Pobal bríomhar taighde sláinte a thógáil
a bhfuil tionchar cumhachtach aige
Reáchtáil an BTS a chéad Chomhdháil um Shealbhóirí Deontais
i bhFeabhra 2015. Ag an gcruinniú sin tógadh le chéile na
príomhimscrúdaitheoirí ar gach dámhachtain ghníomhach an BTS agus
tugadh deis iontach forbairt straitéis nua an BTS a phlé leis an bpobal
sin. Labhair Jim Breslin, Ard-Rúnaí an Roinn Sláinte, ag an gcruinniú,
i dteannta le roinnt iarchomhaltaí den BTS a thug cuntas ar an tionchar
a bhí ag a dtaighde ar fheabhsú cúraim.
Ba é an Dr Alain Beaudet, MD, PhD, Uachtarán Canadian Institutes
of Health Research (CIHR) a thug an eochairaitheasc agus thug Mark
Pollock, eachtraí agus údar, caint spreagúil faoina thuras agus faoina
ghealltanas chun leigheas a aimsiú ar phairilis.
Toscairí comhdhála ag plé
comhchéime.

Othair a chur ag croílár
an taighde agus an
chúraim chliniciúil
Mhaoinigh an BTS na
foirgnimh, na daoine, na
líonraí agus an acmhainn
chomhordaithe fhoriomlán,
ionas go bhféadann
trialacha cliniciúla ar
leibhéal áitiúil cur le
tionscadail náisiúnta agus
idirnáisiúnta araon.
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Tabharfaidh an staidéar SMAGMÉ léargas ar fhadhbanna sláinte dofheicthe
máithreacha. Tá an staidéar ar Shláinte Máithreacha agus Ghalracht
Máithreacha in Éirinn (SMGMÉ) in Éirinn ag coimeád súile ar os cionn 2,600
ban le linn a dtoirchis agus ar feadh aon bhliana amháin tar éis dóibh a gcéad
leanbh a shaolú. Is ionann sin agus beagnach 10% de na máithreacha go léir
a shaolaíonn leanbh den chéad uair in Éirinn i mbliain ar leith. Scrúdóidh sé
réimse fadhbanna mar neamhchoinneálacht úiríneach, strus, dhúlagar agus
foréigean teaghlaigh, chomh maith le cothú agus gníomhaíocht. Tugann na
réamhthorthaí maidir le neamhchoinneálacht úiríneach le tuiscint gur fadhb
choitianta í ar féidir í a chóireáil ach nach ndéantar í a thuairisciú go leor agus
nach ndéantar í a chóireáil go leor. (An Dr Deirdre Daly, An Scoil Altranais agus
Cnáimhseachais, TCD)
Meabhairshláinte óige – tugann fianaise nua le tuiscint go bhfuil gá le
luathidirghabháil. Tá neamhghníomhaíocht sa gheilleagar nasctha le
neamhoird mheabhairshláinte i ndaoine óga. Áit nach bhfuil daoine óga i
mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna tá nasc le méadú faoi seacht ar
an mbaol d'ídéú an fhéinmharaithe, méadú beagnach faoi thrí ar bhaol
aon neamhoird mheabhairshláinte, méadú faoi dhó ar bhaol neamhoird
imní,agus méadú faoi thrí ar an dóchúlacht go dtarlóidh iarrachtaí
féinmharaithe i gcaitheamh a saoil i gcomparáid lena gcuid piaraí atá
gníomhaíoch sa gheilleagar. (An tOllamh Mary Cannon, CRMÉ agus Ospidéal
Beaumont)

Táthar ag
coimeád súile ar

2,600

bean le linn a
dtoirchis agus ar
feadh aon bhliain
amháin tar éis shaolú
a gcéad linbh mar
chuid den staidéar
MAGMÉ.

Tá níos mó cógas á dtógáil againn ná mar a bhí 18 mbliana ó shin, ach tá
siad á dtógáil ar bhealach níos sábháilte. Sin a bhfuiltear tar éis a fháil
amach i staidéar nua ina léirítear méadú 250% ar ilchógaisíocht, nó úsáid
cúig chógais nó níos mó ag aon othar amháin, thar gach aoisghrúpa. Freisin
rinneadh scrúdú ar oideasú mí-oiriúnach féideartha (OMF) sa staidéar, is é
sin cógas a úsáid ar bhealach go ndéantar na rioscaí níos mó ná na tairbhí,
i ndaoine atá os cionn 65. Fuarthas gurbh amhlaidh d'ainneoin an méadú
mór ar ilchógaisíocht, a bhféadann oideasú mí-oiriúnach teacht chun cinn
dá bharr, gur tháinig laghdú 60% ar bhaol an OMF i measc daoine scothaosta
in Éirinn, rud a thugann le tuiscint go bhfuil oideasú níos oiriúnaí ar siúl ag
cliniceoirí. (Frank Moriarty, Scoláire PhD sa Taighde ar Sheirbhísí Sláinte,
Ionad an BTS um Thaighde Cúraim Phríomhúil, CRMÉ)

Oilimpeach inár measc
Comhghairdeas le Deirdre
Mongan ón BTS as bonn
cré-umha a bhuachaint
sa chaitheamh meáchain
sa Chraobhchomórtas
Domhanda Lúthchleasaíochta
Parailimpí de chuid an
Choiste Idirnáisiúnta
Pharailimpigh (CIP) i Doha.

Buann taighde ar
thoircheas dámhachtain
idirnáisiúnta
Bhuaigh taighde a
mhaoinigh an BTS
ar fhadhbanna sa
chéim dheireanach de
thoircheas leis an Ollamh
Louise Kenny, UCC agus
Ospidéal Máithreachais
Ollscoile Chorcaí, an
páipéar is fearr i 2014
sa chatagóir Eolaíocht
Chliniciúil ón American
Heart Association.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Ag iarraidh torthaí stróc a fheabhsú. Léiríonn staidéar a mhaoinigh an BTS
nach raibh spriocanna tábhachtacha á gcomhlíonadh um theiripe coisctheach
stróc. Ina measc siúd bhí 68% d'othair a raibh innéacs corpmhaise (ICM) de
níos mó ná 25 acu (a bhí róthrom nó murtallach chun é a rá i bhfocail eile);
16% d'othair a bhí fós ag caitheamh tobac; 63% d'othair a raibh brú fola
neamhrialaithe acu; 23% a raibh leibhéil arda cholaistéaróil acu; agus 28%
d'othair diaibéiteacha nach raibh smacht acu ar a riocht. Sa staidéar seo
tarraingítear aird ar an ngá le hidirghabhálacha coisctheacha d'othair tar éis
stróc, chun déanamh cinnte go laghdaíonn othair an baol go bhfulaingeodh
siad stróc eile. (An tOthar David Williams, CRMÉ agus Beaumont)
Níl cógais thar an gcuntar do chasacht iontach éifeachtúil. Sin a bhfuiltear tar
éis a fháil amach in athbhreithniú Cochrane inar breathnaíodh ar shonraí
ó 29 dtriail ar ghlac 4,835 duine fásta agus leanbh a raibh géarchasacht
orthu páirt iontu. Scrúdaíodh na trialacha chun socrú a éifeachtaí is a bhí
cineálacha éagsúla cógas thar an gcuntar (TAC) a úsáideadh i ndáileoga
éagsúla, nuair a cuireadh i gcomparáid le placebo iad. (An tOllamh Susan
Smith, Ionad an BTS um Thaighde Cúram Sláinte, CRMÉ)
D'fhéadfadh go mbeadh nasc idir aiste bia folláin agus laghdú ar an mbaol
go rachadh cuimhne agus smaointeoireacht i léig. Maidir le daoine a mbíonn
aiste bia folláin acu ina bhfuil go leor torthaí agus glasraí, cnónna, iasc,
úsáid mheasartha alcóil - agus nach n-itheann mórán feola - d'fhéadfadh go
laghdófaí an dóchúlacht go bhfulaingeoidís meath ar a gcuimhne agus a gcuid
scileanna smaointeoireachta. Foilsíodh an staidéar seo i Neurology®, iris
leighis an American Academy of Neurology. (An Dr Andrew Smyth, Áis Taighde
Chliniciúil an BTS Gaillimh agus Ollscoil McMaster, Hamilton, Ontario, Ceanada)

Buann Tionscadal an BTS um
Malartú agus Scaipeadh Eolais
Dámhachtain Chúram Sláinte
na hÉireann 2015
Bhuaigh an leabhar cócaireachta
Good Nutrition for Cancer Recovery
a maoiníodh ag deontas de chuid an
BTS um malartú eolais, an Tionscadal
is Fearr um Oideachas faoi Stíl
Mhaireachtála Othar' ag Dámhachtainí
Chúram Sláinte na hÉireann 2015. Sa
phictiúr tá Éadaoin Ní Bhuachalla,
UCC; Jane Healy agus Ann O’Connor,
ó Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí,
agus Eoghan O’Sullivan, Breakthrough
Research. Pictiúr: Jim Coughlan.
INPHO photography
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Rinneadh tástáil ar

4,835

duine fásta agus
leanbh a raibh
géarchasacht orthu
mar chuid de staidéar
athbhreithniú
Cochrane ar chógais
thar an gcuntar.
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Nasc déanta idir bheith ard agus bás roimh am ar scagdhealú. Léiríonn anailís
ar os cionn mhilliún othair go bhfuil nasc idir bheith ard agus baol níos mó
maidir le bás roimh am agus tréimhsí saoil níos gaire. Bíonn rátaí an bháis
roimh am i measc othar atá ar scagdhealú fíor-ard agus iad idir deich agus
100 uair níos airde ná na rátaí sa ghnáthdaonra, agus bíonn éifeacht
chainníochtúil nach beag ag airde ar theacht slán an othair atá ar scagdhealú.
I gcodarsnacht le staidéir ar an ngnáthdhaonra, bhí rátaí báis othar ard níos
airde ná rátaí bás othar beag, agus cuireadh níos mó leis an riosca sin i gcás
othar ard a fuair cóireálacha scagdhealaithe níos gairide. (An tOllamh Austin
Stack, Ospidéal na hOllscoile, Luimneach (UHL), Stiúrthóir Institiúid Taighde
Sláinte UL)
Nochtadh rúin na hinchinne agus teicneolaíochtaí íomháithe á n-úsáid.
Trí mheán iarracht mhór taighde ar fud an domhain, a maoiníodh i bpáirt ag an
BTS, thángthas ar fhionnachtanana tábhachtacha faoi thionchair ghéiniteacha ar
mhéid na struchtúr san inchinn. Ghlac beagnach 300 eolaí as 193 institiúid páirt
inti. Seans go gcabhródh na léargais a fuarthas le heolaithe tuiscint níos fearr a
fháil ar neamhoird ar nós scitsifréine, ghalar Alzheimer agus titimis. (An tOllamh
Gary Donohoe, OÉ na Gaillimhe,a bhí i gceannas ar ról na hÉireann sa taighde.)

Tá

300

eolaí as 193 institiúid
i mbun taighde
idirnáisiúnta, atá
maoinithe i bpáirt ag
an BTS, ar thionchair
ghéiniteacha
ar an inchinn.

Nasc déanta idir úsáid dhíobhálach alcóil agus ailse, gortú agus bás. Tar éis
anailís a dhéanamh ar 12 thír, ar fud cúig ilchríche, agus 114,970 duine fásta
rannpháirteach inti, fuarthas go bhfuil úsáid dhíobhálach alcóil nasctha le
riosca méadaithe ailsí a bhaineann le halcól, gortú agus bás i go leor tíortha.
Tacaíonn na sonraí leis an ngá le déitearmanaint ar féidir a athrú maidir le
húsáid dhíobhálach alcóil a aithint agus díriú orthu. (An Dr Andrew Smyth,
OÉ na Gaillimhe)

Figiúir um básanna drugaí
Ag seoladh tuarascáil 2015 an BTS ar
bhásanna a bhaineann le drugaí bhí Ms Ena
Lynn agus an Dr Suzi Lyons, BTS agus an
tUas. Aodhán O Ríordáin, TD, Aire Stáit a
bhfuil freagracht air as Pobail Nua, Cultúr,
Comhionannas agus an Straitéis Náisiúnta
Drugaí. Bhí ról tábhachtach ag figiúir an BTS
i gcur le Cinn bhreise le haghaidh Bille um
Mí-úsáid Drugaí (Leasú) a chuirfidh deireadh
leis na bacainní reachtúla roimh shaoráidí
um instealladh drugaí faoi mhaoirseacht
leighis.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Fianaise le bonn
eolais a chur
faoin mbeartas
sláinte náisiúnta
D'fhoilsigh an BTS cúig athbhreithniú fianaise chun bonn eolais a chur faoi
chinnteoireacht maidir le saincheisteanna sláinte náisiúnta atá chun tosaigh.
Tugtar sonraí ar an liosta iomlán in Aguisín A. Ina measc siúd bhí:
Athbhreithniú ar na seilfeanna saille agus carbaihiodráite i bpirimid an
bhiaSan athbhreithniú rinneadh anailís ar fhianaise idirnáisiúnta suas le dáta
chun an bealach is oiriúnaí a shocrú le pirimid an bhia a dhéanamh suas, ag
díriú ar charbhaihiodráití simplí agus casta, agus ar shaillte agus olaí.
Athbhreithniú ar fhluairídiú uisce pobail. San athbhreithniú seo níor aimsíodh
aon fhianaise údarásach a thabharfadh le fios go mbíonn drochéifeachtaí ar an
tsláinte ag fluairídiú uisce pobail ar leibhéil idir 0.4 agus 1.5 cuid sa mhilliún (csm).
Athbhreithniú fianaise ar idirghabhálacha a n-éiríonn leo iompraíocht
fhéinmharfach a laghdú. Bhí sonraí ón athbhreithniú sin mar bhonn eolais
don straitéis 2015 “Connecting for Life” de chuid na hOifige Náisiúnta um
Féinmharú a Chosc”.
Léiríonn staitisticí an BTS faoi mhíchumas fisiceach agus céadfach gurb
iad cúnaimh fhisiteiripe, teiripe saothair agus teicniúla is mó a theastaíonn
ó dhaoine faoi mhíchumas fisiceach agus céadfach chun go mbeadh saol
iomlán agus neamhspleách acu.

Sonraí faoi sheirbhísí míchumais
Ag seoladh fhigiúir an BTS ar sholáthar
seirbhísí agus riachtanais seirbhíse do
dhaoine faoi mhíchumas intleachta bhí
Sarah Craig, BTS; Ms Kathleen Lynch,
TD, Aire Stáit sa Roinn Sláinte a bhfuil
freagracht speisialta uirthi as Cúram
Príomhúil, Cúram Sóisialta
(Míchumais & Daoine Scothaosta) agus
Meabhairshláinte; Carmel Curran,
a bhuaigh comórtas náisiúnta chun
clúdach na tuarascála a dhearadh agus
Anne O’Donohoe, BTS.
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Figiúir faoi bhásanna maidir le drugaí mar bhonn eolais do bheartais nua ar
chóireáil. Thug na figiúir ó Innéacs an BTS de Bhásanna a Bhaineann le Drugaí
fianaise láidir a thacaíonn le Cinn bhreise do Bhille nua um Mí-úsáid Drugaí
(Leasú) a cuireadh ar aghaidh ag an Aire Stáit a bhfuil freagracht orthu as an
Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí, an tUas. Aodhán O Ríordáin, TD, chun triail a
bhaint as ionaid um instealladh drugaí faoi mhaoirseacht leighis i mBaile Átha
Cliath. Is iad aidhmeanna na n-ionad sin ná laghdú a dhéanamh ar bhásanna
drugaí de thoradh ródháileoige agus ar na rioscaí a bhaineann le snáthaidí
salacha a roinnt. Léiríonn figiúir an BTS gur bhásaigh 679 duine mar gheall ar
úsáid drugaí i 2013. I gcaitheamh an tréimhse deich mbliana 2004-2013, fuair
6,002 duine a úsáideann drugaí bás.
Laghdú ar líon na gcásanna a cóireáladh mar gheall ar fhadhbanna alcóil,
dar le figiúir an BTS. Léiríonn na sonraí gur tháinig laghdú 12.3% ó 2011 ar líon
na gcásanna a cóireáladh um fadhbanna alcóil. D'ainneoin an laghdú i 2013,
rinneadh 7,549 cás san iomlán a chóireáil um fadhbanna alcóil.
Seirbhísí míchumas intleachta– Foilsíonn an BTS figiúir bunaithe ar shonraí
ó 27,887 duine. Den chéad uair, i dTuarascáil Bhliantúil 2014 Choiste an
Bhunachair Shonraí Náisiúnta um Míchumas Intleachta chuir réimse nua
Eagraíochtaí Sláinte Pobail (ESP) an FSS faisnéis i láthair chun a chuid struchtúr
nua a léiriú. Sa tuarascáil seo tarraingítear aird ar an bhfíric go bhfuil go leor
daoine faoi mhíchumas intleachta ag maireachtáil níos faide ná cumas cúraim
a gcuid cúramóirí teaghlaigh, agus go bhfuil impleachtaí móra ag an bpróifíl
aoise athraitheach sin ó thaobh phleanáil seirbhíse.
Iontrálacha othar cónaitheach síciatrach in Éirinn i 2014. Léiríonn figiúir an BTS
gur glacadh isteach 17,797 othar in aonaid agus ospidéil síciatracha na hÉireann
i rith 2014, laghdú 660 ó 18,457 i 2013. Tá an laghdú sin ag teacht leis an mbeartas
mar atá seirbhísí cóireála a bhogadh ó institiúidí go suíomhanna pobail.
Léirítear sa taighde go bhfuil daoine ag íoc níos mó as cúram sláinte. Tugann
taighde a mhaoinigh an BTS le tuiscint go raibh ar mhuintir na hÉireann €130
níos mó a chaitheamh i 2014 ná mar a bhí i 2007 chun an cúram sláinte céanna
a fháil. Tá an anailís mar chuid de thionscadal taighde dar teideal “Mapping the
Pathways to Universal Healthcare in Ireland”. Léirigh an taighde freisin go bhfuil
sé níos deacra do dhaoine rochtain a fháil ar chúram sláinte, rud a thugtar le fios
ag na tréimhsí feithimh níos faide do chóireáil ospidéil riachtanach agus ag táillí
níos airde as drugaí ar oideas. (An Dr Steve Thomas, An tIonad um Beartas agus
Bainistíocht Sláinte, An Scoil Leighis, TCD)
Bhí os cionn 133,000 cuairt ar ár láithreán gréasáin www.drugsandalcohol.ie
ag Leabharlann Náisiúnta Drugaí an BTS (a thugtaí an tIonad Náisiúnta
Doiciméadúcháin um Úsáid Drugaí) air roimhe sin, bhainistigh sé taisclann ar
líne ina raibh níos mó ná 12,000 mír agus chuir sé seirbhís faisnéise ar fáil a bhí
inrochtana don phobal maidir le gach gné de d'úsáid drugaí, alcóil agus tobac.

Bhásaigh

678

duine mar gheall ar
úsáid drugaí i 2013.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Rialachas
Corporáideach
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Bord agus
Coistí Boird
an BTS
Tá deichniúr comhaltaí ar Bhord an BTS a bhíonn ceaptha ag an Aire Sláinte,
mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Ordú um an mBord Taighde Sláinte
(Bunú) 1986 (I.R. Uimh 279 de 1986) mar a leasaíodh. Is é cúigear ann córam
umchruinnithe an Bhoird.

Ba iad comhaltaí an Bhoird in 2015 ná:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An Declan Bedford (Cathaoirleach)
An tOllamh Conor Burke (chuaigh sé ar scor ar an 11 Meitheamh 2015)
An Dr. Barry Cullen
An Dr Colin Doherty (chuaigh sé ar scor ar an 11 Meitheamh 2015)
An tOllamh Michael Joe Duffy
An tOllamh Jane Grimson (ceapadh ar an 5 Samhain 2015 í)
An tOllamh Bernadette Hannigan (ceapadh ar an 5 Samhain 2015 í)
An tUas. John McCormack
An tOllamh William Molloy
An tOllamh Charles Normand (ceapadh ar an 5 Samhain 2015 é)
An Dr Tom O’Callaghan
An tOllamh Prem Puri (chuaigh sé ar scor ar an 11 Meitheamh 2015)
An Dr Marion Rowland

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Comhaltaí an Bhoird amhail ar 31 Nollaig 2015

An Dr Declan Bedford

An Dr. Barry Cullen

An tOllamh
Michael Joe Duffy

An tOllamh Jane
Grimson

An tOllamh
Bernadette Hannigan

An tUas. John McCormack

An tOllamh William
Molloy

An tOllamh Charles
Normand

An Dr Tom O’Callaghan

An Dr Marion Rowland
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Bord agus Coistí Boird an BTS
Bhunaigh an Bord dhá choiste mar chuidiú lena fheidhmeannaa chur i gcrích:

Coiste Iniúchóireachta
Cabhraíonn agus tacaíonn sé leis an mBord chun monatóireacht a dhéanamh
ar thuairisciú airgeadais, athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na
rialúchán inmheánach, an fheidhm inmheánach iniúchóireachta a rialú,
agus cumarsáid a dhéanamh le hiniúchóirí seachtrachaTháinig an Coiste
le chéile ceithre huaire i rith 2015.

Comhaltaí:

•
•
•
•
•
•

An tUas. Tom Lynch (Seachtrach)
An Dr Declan Bedford
An tOllamh Conor Burke (chuaigh sé ar scor ar an 11 Meitheamh 2015)
An tOllamh Michael Joe Duffy
An Dr Tom O’Callaghan
An Dr Marion Rowland

Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta
Déanann an Coiste maoirseacht ar an nós imeachta le haghaidh roghnú
an Phríomhfheidhmeannaigh, déanann sé athbhreithniú ar luach saothair
an Phríomhfheidhmeannaigh laistigh de na treoirlínte a shocraíonn an
Rialtas ó am go chéile, agus gníomhaíonn sé mar ghrúpa comhairleach don
Phríomhfheidhmeannach chun feidhmíochtagus forbairt na foirne bainistíochta
sinsearaí a athbhreithniú. Tháinig an coiste le chéile dhá uair i rith 2015.

Comhaltaí:

•
•
•
•

An Dr Declan Bedford (Cathaoirleach)
An Dr Colin Doherty (chuaigh sé ar scor ar an 11 Meitheamh 2015)
An tUas. John McCormack
An tOllamh Prem Puri (chuaigh sé ar scor ar an 11 Meitheamh 2015)

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Tinreamh ag cruinnithe i rith 2015
(Tabhair do d'aire: léiríonn figiúirí idir lúibíní líon na gcruinnithe a tharla le linn
thréimhse oifige an chomhalta Boird/Coiste)
Bord
cruinnithe

Iniúchadh
Cruinnithe
coiste

Cruinnithe
an Choiste
Forbartha
Bainistíochta
agus Luach
Saothair

An Dr. D. Bedford
(Cathaoirleach)

8 (8)

4 (4)

2(2)

An tOllamh C Burke
(go dtí an 11 Meitheamh 2015)

1 (4)

0 (2)

-

An Dr B Cullen

7 (8)

-

-

An Dr. C. Doherty
(go dtí an 11 Meitheamh 2015)

3 (4)

-

2(2)

An tOllamh MJ Duffy

7 (8)

3 (4)

-

An tOllamh J Grimson
(ón 5 Samhain 2015)

1 (1)

-

-

An tOllamh B Hannigan
(ón 5 Samhain 2015)

1 (1)

-

-

An tUas. John McCormack

6 (8)

-

2(2)

An tOllamh W Molloy

7 (8)

-

-

An tOllamh C Normand
(ón 5 Samhain 2015)

1 (1)

-

-

An Dr Tom O’Callaghan

8 (8)

2 (4)

-

An tOllamh P Puri
(go dtí an 11 Meitheamh 2015)

3 (4)

-

2(2)

An Dr. M. Rowland

8 (8)

4 (4)

-

-

3 (4)

-

Seachtrach
An tUas. Tom Lynch
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Reachtaíocht
Gníomhaireacht reachtúil fhéinrialaitheach is ea an Bord Taighde Sláinte a
bunaíodh faoin Ordú um an mBord Taighde Sláinte (Bunú) 1986 (I.R. Uimh 279
de 1986) mar a leasaíodh (“na hAchtanna”). Leagtar amach feidhmeanna an
Bhoird Taighde Sláinte mar seo a leanas:

•

taighde sláinte a spreagadh, cuidiú leis, é a choimisiúnú nó a stiúradh
chun sláinte a fheabhsú agus éifeachtacht na seirbhísí sláinte a mhéadú

•

córais eolas sláinte a chothabháil, a fhorbairt nó tacú leo chun críocha
taighde agus chun an fhianaise a sholáthar le haghaidh beartas agus
seirbhísí sláinte

•

teagmháil agus comhoibriú a dhéanamh le comhlachtaí eile taighde sa
Stát agus lasmuigh den Stát maidir le taighde bainteach a chur chun cinn,
a choimisiúnú nó a dhéanamh

•

teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí eile eolas sláinte sa Stát agus, nuair is
cuí, lasmuigh den Stát maidir le córais eolas sláinte a fhorbairt agus tacú leo.

Agus a fheidhmeanna á gcur i gcrích aige, caithfidh an Bord Sláinte Taighde
aird a thabhairt ar a leithéid de thaighde agus cuspóirí ginearálta a d'fhéadfadh
an tAire a chinneadh agus a chur in iúl don Bhord ó am go ham.
Agus a fheidhmeanna á gcur i gcrích aige maidir le taighde sláinte agus córais
eolais, tabharfaidh an Bord aird ar fheabhas agus bainteach le sláinte agus an
cleachtas idirnáisiúnta is fearr.
Sa bhreis ar a reachtaíocht rialaitheach féin, caithfidh an Bord Taighde
Sláinte réimse riachtanas eile reachtúil agus riaracháin (Náisiúnta agus AE)
a chomhlíonadh. Go háirithe, ach gan a bheith faoina dteorainn, tá nósanna
imeachta curtha i bhfeidhm aige chun comhlíonadh na riachtanas ar leith
seo a leanas a chinntiú:

Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit
Comhlíonann an Bord Taighde Sláinte go hiomlán an Cód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit. Tugtar tuarascáil bhliantúil don Roinn Sláinte,
agus tá Lámhleabhar Rialachais dá chuid féin i bhfeidhm aige. Comhlíonann
an Bord Taighde Sláinte na treoirlínte um bainistiú priacail atá sa Chód. Tugtar
priacail chuig an Choiste Iniúchóireachta agus chuig an Bhord, nuair is cuí,
go rialta agus pléitear iad ag cruinnithe den Fhoireann Feidhmiúcháin.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Fógairt leasa
I gcomhréir le hAirteagal 13 de na hAchtanna, caithfidh comhaltaí
den Bhord, de choistí agus de phainéil roghnaithe/meastóireachta
dámhachtainí, chomh maith le baill foirne an Bhoird Taighde Sláinte, aon
leas airgid nó tairbheach eile atá acu i gceist ar bith, nó a bhaineann le ceist
ar bith, a thagann os comhair an Bhoird Taighde Sláinte a fhógairt agus iad
féin a choinneáil amach ón bpróiseas cinnteoireachta.
Faoi réir fhorálacha an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, agus an Achta um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, tá ráitis leasa tugtha ag gach comhalta boird
agus gach ball foirne i bpost ainmnithe ag an mBord Taighde Sláinte, agus
coimeádann an Bord Taighde Sláinte Clár Leasanna Comhaltaí Boird agus Coiste.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
Is comhlacht forordaithe é an Bord Taighde Sláinte faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise. Tugann an tAcht seo ceart dlíthiúil do dhaoine eolas atá ar coimeád
ag comhlachtaí poiblí a fháil, chomh fada agus is féidir, i gcomhréir le leas an
phobail agus an ceart chun príobháideachais. Ach tugann an tAcht cosaintí
láidre do dhaoine nó foirne taighde a thugann eolas don Bhord Taighde Sláinte
atá faoi rún, íogair ó thaobh tráchtála de nó pearsanta. Ba chóir iarratais ar
fhaisnéis faoin reachtaíocht seo a sheoladh chuig an Oifigeach um Shaoráil
Faisnéise, an Bord Taighde Sláinte, Teach Mhig Reachtain, 67-72 Sráid an
Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 H638.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003
Tá an Bord Taighde Sláinte tiomanta do bheartas um cheartais agus
príobháideacht daoine a chosaint de réir na reachtaíochta um chosaint shonraí.

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
Cuireann an Bord Taighde Sláinte gach doiciméad a chruthaítear ar fáil
sa Ghaeilge ar iarratas, agus é ag cloí lena oibleagáidí faoin Acht seo.

Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998 agus 2011
Tá an Bord Taighde Sláinte tiomanta do bheartas comhdheiseanna, agus
déanann siad a ndícheall cionta oibre aonair a spreagadh agus meas a léiriú
ar dhifríochtaí. Chuige seo, tá an BTS tiomanta a chinntiú nach dtugtar do
bhall foirne, ná d'iarratasóir fostaíochta, cóir is lú fabhar ná aon duine eile
maidir le hinscne, stádas pósta, stádas clainne, gnéaschlaonadh, creideamh,
aois, míchumas, cine, baint leis an lucht siúil, ná cúinse ar bith eile nach
mbaineann le dea-chleachtas fostaíochta.
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Rialacháin um Athúsáid Eolas Earnála Poiblí, 2005
Comhlíonann an Bord Taighde Sláinte na rialacháin um Athúsáid Eolas Earnála
Poiblí (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athúsáid Eolas Earnála Poiblí) 2005
(I.R. 279 de 2005)) agus spreagann sé athúsáid an eolais a chruthaíonn sé.

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005,
mar a leasaíodh
Glacann an Bord Taighde Sláinte céimeanna cuí chun sábháilteacht, sláinte
agus leas fostaithe agus cuairteoirí uile laistigh dá chuid oifigí a chosaint chun
forálacha an Achta seo a chomhlíonadh, agus tá céimeanna glactha chun
ceartais agus dualgais fostóirí agus fostaithe faoin Acht a chur ar eolas.

An tAcht um Míchumas, 2005
Caithfidh an Bord Taighde Sláinte an tAcht um Míchumas, 2005, a chomhlíonadh.
Leagann an tAcht seo ar fhostóirí earnála poiblí a chinntiú gur daoine faoi
mhíchumas iad 3% ar a laghad den lucht oibre, agus go dtuairiscíonn siad
gach bliain maidir le líon na ndaoine faoi mhíchumas atá fostaithe acu agus na
céimeanna atá glactha acu chun daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009,
2010, 2011 agus 2013
Caithfidh an Bord Taighde Sláinte cloí leis na bearta atá leagtha síos sna
hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail
2009, 2010, 2011 agus 2013. Tá na bearta riachtanacha go léir atá sa
reachtaíocht thuasluaite curtha i bhfeidhm ag an mBord Taighde Sláinte.

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta don Bhord Sláinte Taighde i 2015.

Soláthar poiblí
Feidhmíonn an Bord Taighde Sláinte rialacha náisiúnta agus Treoracha AE um
sholáthar poiblí maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannach.Nuair is praiticiúil
é baineann an Bord Taighde Sláinte feidhm as creatchonarthaí atá i bhfeidhm
ag an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair.

Íoc pras cuntas
Tagann an Bord Taighde Sláinte faoi réim an Achta um Íoc Pras Cuntas,
1997, IR 383/2000, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht
Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012, agus tá sé tiomanta a oibleagáidí a
chomhlíonadh faoin Riail um Íoc Pras 15 lá a tháinig i bhfeidhm ar 2 Iúil 1998.
Tá próisis i bhfeidhm chun sonraisc uile a rianú agus déantar sraitheanna
íocaíochta seachtainiúla chun íoc prasa chinntiú.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Sliocht as
na Ráitis
Airgeadais
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Ráiteas faoi Ioncam agus
Chaiteachas agus Cúlchistí
Ioncaim Coimeádta don bhliain
dar chríoch an 31 Nollaig 2015
		

2015
€

2014
Athshonraithe
€

30,654,000

30,654,000

1,074,605

1,090,268

8,349

13,906

(1,949)

(13,561)

31,735,005

31,744,613

25,614,519

25,308,296

Córais eolas sláinte

1,218,319

1,171,727

Giniúint Taighde &
Bróicéireacht Eolais

1,125,076

1,187,421

3,770,884

4,168,094

344,927

188,357

32,073,725

32,023,894

BARRACHAS NA BLIANA

(338,720)

(279,281)

Cúlchiste ioncaim ar 1 Eanáir 		

(272,525)

6,756

CULCHISTÍ IONCAIM AMHAIL AR
31 NOLLAIG

(611,245)

(272,525)

IONCAM
Deontas Ioncaim ón Roinn Sláinte
(Vóta 38 B.1)
Maoiniú Taighde Eile
Ús Infhaighte agus Ioncam Eile
Aistriú Méid Leithdháilte go Cúlchistí
Caipitil chun Sócmhainní Seasta a Mhaoiniú

CAITEACHAS
Dámhachtainí

Caiteachas Corparáideach agus
Bainistíocht Clár
Sochar Iarchurtha ó Thréimhse Saor ó Chíos

		

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Ráiteas faoi Ioncam agus
Chaiteachas Caipitiúil
don bhliain dar chríoch
an 31 Nollaig 2015
		
2015
€

2014
Athshonraithe
€

10,421,000

13,880,141

182,737

169,285

10,603,737

14,049,426

10,077,202

12,786,400

-

998,996

Bunachar Sonraí Dámhachtainí

12,500

12,500

Trealamh Ríomhaire

77,726

15,621

-

50,803

181,322

160,051

1,415

9,234

96,269

15,821

120,444

-

36,859

-

10,603,737

14,049,426

-

-

IONCAM
Deontas Caipitiúil ón Roinn Sláinte
(Vóta 38 B.1)
Amúchadh an Chuntais Ciste Chaipitiúil

CAITEACHAS
Dámhachtainí
Feistiú Oifige

Troscán Oifige
Dímheas
Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta
Tionscadal TFC na gCóras Náisiúnta Eolas
Sláinte
Freastalaí agus Leanúnachas Gnó
Firewall

Barrachas/(Easnamh) Don Bhliain
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Ráiteas faoi Sheasamh
Airgeadais don Bhliain dar
Críoch an 31 Nollaig 2015
		

2015
€

2014
Athshonraithe
€

695,561

780,667

365,263

536,071

641

641

1,068,934

(81,182)

1,434,838

455,530

1,063,149

539,698

1,063,149

539,698

371,689

(84,168)

982,934

188,357

982,934

188,357

84,316

508,142

(611,245)

(272,525)

695,561

780,667

84,316

508,142

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Réadmhaoin, Fearas & Trealamh
Sócmhainní Reatha
Infháltais
Infheistíochtaí
Airgead sa bhanc agus ar láimh

Dliteanais Reatha
Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:
Suimeanna Iníoctha

GLAN-(DLITEANAIS)/SÓCMHAINNÍ REATHA
DLITEANAIS FADTÉARMACHA
Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:
Suimeanna Iníoctha

IOMLÁN NA NGLAN-SÓCMHAINNÍ
A SHEASANN DO
Chúlchistí Ioncaim Coimeádta
Ciste caipitiúil

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Aguisín A
Liosta fhoilseachán an BTS in 2015
Tuarascálacha an BTS
Daly A (2015) National Psychiatric In-Patient Reporting System (NPIRS) An
Feasachán Náisiúnta 2014. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Daly A agus Walsh D (2015) Gníomhaíochtaí Aonaid agus Ospidéil
Shíciatracha na hÉireann, 2014. Sraith Staidrimh 26 de chuid an HRB. Baile
Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Doyle A agus Kartalova O’Doherty Y (2015) Tuarascáil Bhliantúil Choiste an
Bhunachair Shonraí Náisiúnta um Míchumas Coirp agus Céadfach 2014. Sraith
Staidrimh 27 de chuid an HRB. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Dunne M (2015) Directory of courses and training programmes on drug
misuse in Ireland 2015. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
An Bord Taighde Sláinte (2015) Appraisal by the International Panel – Review
of the HRB’s strategy, 2010–2014. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Health Research Board (2015) Tuarascáil Bhliantúil an Bhord Taighde Sláinte
2014. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
An Bord Taighde Sláinte (2015) Básanna a bhain le drugaí agus básanna
i measc úsáideoirí drugaí in Éirinn: Figiúir 2013 ón Innéacs Náisiúnta Básanna
a Bhaineann le Drugaí. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
An Bord Taighde Sláinte (2015) Fadhb chóireáilte úsáide alcóil in Éirinn:
Figiúirí 2013 ón gCóras Náisiúnta Tuairiscithe ar Chóireáil Drugaí. Baile Átha
Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Hiney M (2015) Outputs and outcomes of HRB awards completed in 2012 and
2013. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) (2014) Drugnet
Ireland, Eagrán 53, an tEarrach. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) (2014) Drugnet
Ireland, Eagrán 54, an Samhradh. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) (2014) Drugnet
Ireland, Eagrán 55, an Fómhar. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) 2015 Tuarascáil
Náisiúnta (sonraí 2014) chuig an LMEDAD ag Pointe Fócasach Náisiúnta Reitox,
Éire: forbairtí nua, treochtaí. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Kelly C (2015) Tuarascáil Bhliantúil Choiste an Bhunachair Shonraí Náisiúnta
um Míchumas Intleachta 2014. Sraith Staidrimh 28 de chuid an HRB. Baile
Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
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Liosta fhoilseachán an BTS i 2015 (ar lean)
Athbhreithnithe ar fhianaise
Keane M and Long J (2015) Mentoring in post-graduate medical education and
specialist training. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Long J, McCarthy A, Cummings J and Hannis G (2015) Review of the regulation
and governance processes of independent hospital entities in England and New
Zealand. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
McCarthy A and Long J (2015) Evidence review of the food contents on carbohydrate
and fats shelves of the food pyramid. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Sutton M, Kiersey R, Farragher L and Long J (2015) Health Effects of Water
Fluoridation. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Dillon L, Guiney C, Farragher L, McCarthy A and Long J (2015) Suicide Prevention
– An evidence review 2015. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

Ailt le foireann an BTS in irisleabhair phiarmheasúnaithe
Cousins G, Boland F, Courtney B, Barry J, Lyons S agus Fahey, T (2015) Risk
of mortality on and off methadone substitution treatment in primary care: a
national cohort study. Addiction, 111(1): 73–82.
Hiney M (2015) Research Integrity: What it Means, Why it is Important and How
we might Protect it. Páipéar Coimre Science Europe, 32p. D/2015/13.324/9
http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/WGs_
docs/Briefing_Paper_Research_Integrity_web.pdf
McCarron M, Carroll R, Kelly C, McCallion P (2015) Mortality rates in the general
Irish population compared to those with an intellectual disability from 2003 to
2012. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(5): 406-413.
McConkey R agus Craig S (2015) Making numbers count: National datasets on
intellectual disability. Tizard Learning Disability Review, 20(1): 24–28.
Morrissey K, Clarke G, Williamson P, Daly A, agus O’Donoghue C (2015) Mental
illness in Ireland: Simulating its geographical prevalence and the role of access
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Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Aguisín B
 ámhachtainí a bhronn an BTS i 2015
D
- ar Óst-institiúidí
(Tabhair do d'aire: Níl dámhachtainí fochéime do mhic léinn ná deontais
intéirneachta an BTS san áireamh sna táblaí dámhachtainí.)
Óst-institiúid

Méid €

Fondúireacht Alpha One

27,000

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

370,563

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

329,393

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cháilíocht Sláinte

41,525

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

13,996

Cumann Ailse na hÉireann

21,758

Irish Clinical Oncology Research Group Ltd

9,055,200

Ardán na hÉireann um Eagraíochtaí Othar, Eolaíocht agus
Tionscal

75,600

Coláiste Mhuire gan Smál

51,788

Molecular Medicine Ireland
An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin
An Fhondúireacht Náisiúnta Taighde faoin bhFéinmharú
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh
Ospís Mhuire Máthar
Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn

2,324,982
100,344
32,734
7,045,232
59,646
4,955,929

Fondúireacht Ospidéal San Séamas

125,673

Cumann Alzheimer na hÉireann

179,730

An Fhondúireacht Leighis agus Taighde do Leanaí

1,098,949

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

8,223,025

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

3,466,779

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

3,224,255

Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath & Ollscoil Luimnigh

249,000

Ollscoil Luimnigh

384,907

Iomlán

41,458,008
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Aguisín C
 iosta de Dhámhachtainí a bhronn an BTS i 2015
L
- ar Phríomhimscrúdaitheoirí
Tionscadail agus Cláir
Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Ceannaire Céadainm
an PhríomhTeideal

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Roisin

Adams

€125,673

Catherine

Blake

€329,944

Ruairí

Brugha

€329,466

Matthew

Campbell

€328,345

Mary

Cannon

€329,946

Dympna

Casey

€329,888

Mary

Clarke

€114,700

Roghanna othair
don tsláinte

Ospidéal San
Séamas

Dámhachtain
An Dr.
Taighde Sláinte

Fanacht sa bhaile le tacaíocht
sláinte nasctha i gcás
néaltraithe (Connected health
supporting home stay with
dementia/CHESS)

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Tionscadail
Taighde
Fheidhmigh sa
Néaltrú

Staidéar um rianú slite
beatha sa leigheas in Éirinn
(An Staidéar MedTrack)

Coláiste Ríoga Dámhachtain
An tOll.
na Máinlianna Taighde Sláinte
in Éirinn

Mífheidhmiú an bhacainn
fola inchinne sa scitsifréine:
Cur chuige bunaithe ar
ghéineolaíocht mhóilineach
i dtreo prognóise

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Strus le linn óige agus
aeitiaphataigineas
siabhránachtaí éisteachta
i ndaoine óga

Coláiste Ríoga Dámhachtain
An tOll.
na Máinlianna Taighde Sláinte
in Éirinn

Idirghabháil shíceashóisialta
chuimsitheach chun
dianseasmhacht a thógáil
(CREST) chun feabhas a chur
ar cháilíocht bheatha daoine
a bhfuil néaltrú orthu agus
a gcuid cúramóirí

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Éifeachtaí strus na máthar
agus an fhéatais i rith
toirchis ar mheabhairshláinte
an duine fásta

Coláiste Ríoga Dámhachtain
An Dr.
na Máinlianna Taighde Sláinte
in Éirinn

Droch-chothú i ndaoine
scothaosta mol eolais

Coláiste na
hOllscoile
Baile Átha
Cliath/
Ollscoil
Luimnigh

JPI Aiste Bia
Folláin do
Shaol Folláin

An Dr.
An Dr.

Claire
Eibhlis

Corish
O’Connor

€249,000

Staidéar bithmharcóirí
athlastacha ar shíocóis:
staidéar fadama ar
dhaonra i mbaol

Coláiste
Ríoga na
Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An tOll.

David

Cotter

€329,048

An Dr.

Dámhachtain
An Dr.
Taighde Sláinte

Tionscadail
Taighde
Fheidhmigh sa
Néaltrú

An Dr.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Teideal

Óst-institiúid Scéim

Ceannaire
Teideal

Céadainm
an Phríomhthaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Méid

Measúnú a dhéanamh
ar ról TLR3 L412F ar
dhul chun donais galair
fiobróise scamhógaí
ideapataí

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An tOll.

Seamas

Donnelly

€318,797

EMERGE: Triail
randamaithe faoi riail
placebo ar éifeachtacht
Metformin i dteannta
leis an ngnáthchúram
maidir le laghdú diabetes
mellitus le linn toirchis

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An tOll.

Fidelma

Dunne

€799,903

Uirlisí a fhorbairt um
scagadh prognóiseach
chun freagra othar
a thuar ar chóireáil
cheimearadaiteiripe
neoi-aidiúvach
le haghaidh
adanacarcanóma
an éasafagais

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Margaret

Dunne

€310,939

Leibhéil adanóisin na
fola mar bhealach
úrnua chun taomanna
a dhiagnóisiú i ndaoine

Coláiste
Ríoga na
Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Tobias

Engel

€328,054

Teiripí ilchineálacha
bunaithe ar shochtadh atá
neamhspleách ó ghéinte
galair le haghaidh mí-ord
reitineach

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An tOll.

G Jane

Farrar

€327,462

I dtreo dianseasmhachta
sa chúram teaghlaigh do
dhaoine a bhfuil néaltrú
orthu

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Tionscadail
Taighde
Fheidhmigh sa
Néaltrú

An tOll.

Gerard

Fealy

€321,769

PAPRICA: Measúnachtaí
bhithmharcóir próitéine
d'airtríteas soiriáise measúnú clinciúil agus
bailíochtú ar phainéil
ilphléascacha um
dhiagnóis agus phrognóis

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An tOll.

Oliver

FitzGerald

€220,657
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Teideal

Óst-institiúid Scéim

Céadainm
Teideal an
Cheannaire an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Coláiste
Ríoga na
Máinlianna
in Éirinn

Comhar
Taighde ar
Cháilíocht agus
Shábháilteacht
Othair

An tUas.

Mary

Fitzsimons

€279,498

Díriú ar
Coláiste na
bhithfhuinneamhachais
Tríonóide,
dírlaithe san alt RA inlasta Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde Sláinte

An Dr.

Jean

Fletcher

€329,665

Díriú ar chealla NK chun
imdhíonghineacht an
vacsaín HCV a fheabhsú

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde Sláinte

An tOll.

Clair

Gardiner

€329,994

An staidéar StrokeCog:
torthaí an lagaithe
chognaíoch mar gheall
ar stróc a shamhaltú
agus a athrú trí mheán
idirghabhála

Coláiste
Ríoga na
Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
ICE

An tOll.

Anne

Hickey

€572,222

Plasma aeir fhuair
chun feabhas a chur
ar shláinteachas
ospidéil agus an
toradh air ná laghdú ar
chomhairimh bhaictéir
dromchla agus fáil
ionfhabhtú enterococci
agus Clostridium
difficile ag othair atá
frithsheasmhach in
aghaidh vancaimicín

Coláiste
Ríoga na
Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Taighde Sláinte

An tOll.

Hillary

Humphries

€703,765

Baol ailse chíche:
Tionchar stádas
seiléiniam fola agus
idirghníomhuithe idir
bithmharcóirí sholáthar
seiléinaim agus
éagsúlachtaí géiniteacha
sa chonair ghéin
seileánapróitéin

Coláiste
Ríoga na
Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Taighde Sláinte

An Dr.

David

Hughes

€329,980

Spriocanna imdhíonacha
a bhaintear ó óstaí
agus mhiocróbaí a
shainiú chun forbairt a
dhéanamh ar theiripí
agus vacsaíní feabhsaithe
arna stiúradh ag ósta le
haghaidh TB

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
Taighde Sláinte

An tOll.

Joseph

Keane

€329,980

Ról a thabhairt don othar
an fhoireann cúram
sláinte i mbainistíocht
galair ainsealaigh: Anailís
taighde eitneagrafach
agus gníomh rannpháirtí
ar an saol le titimeas
in Éirinn (E-PIC:
Comhpháirtíocht Titimis
sa Chúram

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Idirghabháil phíolótach
chasta um otracht óige a
dhearadh, a mheas agus
a chur i bhfeidhm

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Spreagann miteacoindre
mhífheidhmiúil athlasadh
i gcás réamheaclaimsia;
sprioc úrnua um
idirghabháil leighis
chun feabhas a chur
ar dhiagnóis máthar
agus féatais i gcás
réamheaclaismia. Teideal
gairid: DIVINE

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Ollscoil
Cumarsáid idir
Chathair Bhaile
tuismitheoirí agus
déagóirí agus freagrachtaí Átha Cliath
féinbhainistíochta a oibriú
amach do dhéagóirí a
bhfuil diaibéiteas chineál
1 orthu

Teideal an
Cheannaire
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Céadainm
an Phríomhthaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Méid

Dámhachtain An tOll.
ICE

Patricia

Kearney

€666,437

Dámhachtain An tOll.
Taighde
Sláinte

Louise

Kenny

€329,803

Dámhachtain An Dr.
Taighde
Sláinte

Veronica

Lambert

€329,962

Scileanna prósóideacha
glacacha agus chur in iúl
a phróifíliú i gcás leanaí
a bhfuil spina bifida agus
hidriceiphileas orthu

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Dámhachtain An Dr.
Taighde
Sláinte

Alice

Lee

€220,728

CD163 úiríntuaslagtha
mar bhithmharcóir um
glomarúlaineifríteas
corránach

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Dámhachtain An tOll.
Taighde
Sláinte

Mark

Little

€329,767

INCA: Anailís ar
Idirghníomhú um
Measúnú Uathoibríoch
Cháilíocht Cumarsáide i
gCúram Príomhúil

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Dámhachtain An Dr.
Taighde
Sláinte

Saturnino

Luz

€313,155

Dámhachtain An tOll.
Taighde
Sláinte

Anne

MacFarlane

€329,267

Mary

McCarron

€599,992

Aidan

Meade

€329,393

Sláinte mionlach eitneach Ollscoil
Luimnigh
in Éirinn - an bonn
fianaise a thógáil chun
déileáil le héagothroime
sláinte
An forlíonadh ar
mhíchumas intleachta le
Staidéar Fadaimseartha
na hÉireann ar Dhul in
Aois (TILDA) Tonn 3 agus 4

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

IDSTILDA-2015

An tOll.

Íomháú
speictreascópach
um fheidhmeanna
prognóiseacha i gcóireáil
ailse cíche agus ailse
éasafagais (SPECPREDICT)

Institiúid
Teicneolaíochta
Bhaile Átha
Cliath

Dámhachtain An tOll.
Taighde
Sláinte
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Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Céadainm
Teideal an
Cheannaire an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Grúpa NIMBUS:
Athlasadh nua-naíoch
agus mífheidhmiú
ilorgáin agus grúpa
taighde ar ghortú
inchinne

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
An tOll.
Taighde Sláinte

Eleanor

Molloy

€329,952

Mífheidhmiú
néarachognaíoch a
bhaineann le heipitíteas
C víreach in Éirinn i ré
an DAA

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
An tOll.
Taighde Sláinte

Suzanne

Norris

€315,385

Cé chomh héifeachtach
go cliniciúil agus ó
thaobh costais iad
samhlacha éagsúla um
sholáthar shainchúram
maolaitheach pobail
(SSMP) in Éirinn?

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Comhar
Taighde ar
Cháilíocht
agus
Shábháilteacht
Othair

Charles

Normand

€280,000

Nóiméad um
shláinteachas
láimhe san aonad
dianchúraimConas is
féidir comhlíontacht
a fheabhsú?

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain
An Dr.
Taighde Sláinte

Paul

O’Connor

€318,044

Taighde ar dhúlagar,
inchríneolaíocht,
eipigéineolaíocht, agus
nearai-íomháú: staidéar
REDEEM

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
An tOll.
Taighde Sláinte

Veronica

O’Keane

€317,162

Ó chúram eipeasóideach
go cosc agus
bainistíocht galar:
Scileanna anailíse agus
foghlaim ildisciplíneach
a fhorbairt ó chás ailse
a bhaineann le HPV

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain
ICE

An tOll.

John

O’Leary

€748,793

Ospidéil Éireannacha
a thacaíonn le néaltrú:
deiseanna, bacainní,
costais agus réitigh

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Tionscadail
Taighde
Fheidhmigh sa
Néaltrú

An tOll.

Desmond

O’Neill

€264,748

Gaschealla
méiseincíomacha a
bhfuil ceadúnas leighis
ag gabháil leo chun
sepsis sistéamach
a chóireáil

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain
An Dr.
Taighde Sláinte

Daniel

O’Toole

€329,599

Airíonna putóige
dianseasmhacha a
chosc tar éis obráide i
gcás othar a bhfuil galar
Hirschsprung orthu

Dámhachtain
An tOll.
An
Fhondúireacht Taighde Sláinte
Leighis agus
Taighde do
Leanaí

Prem

Puri

€301,869

An tOll.

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Teideal

Óst-institiúid
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Scéim

Teideal an
Cheannaire

Céadainm
an Phríomhthaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Méid

Staidéar bitheolaíoch
Coláiste Ríoga
córas aistritheach chun
na Máinlianna
nósanna imeachta
in Éirinn
móilíneacha a aithint um
freagrúlacht ar agónaithe
gabhdóirí-TRAIL in ailse
cholaireicteach

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Markus

Rehm

€329,131

Measúnú a dhéanamh ar
dhrugaí metabotropic
glutamate 5 atá
roghnaitheach do
ghabhdóirí mar straitéis
theiripeach úrnua um
ghalar Alzheimer

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An tOll.

Michael

Rowan

€329,996

Gortú trámatach corda
dromlaigh in Éirinn:
pleanáil seirbhíse um
eipidéimeolaíocht
athraitheach

An tOspidéal
Náisiúnta
Athshlánúcháin

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Eimear

Smith

€100,344

Tréithriú réamhchliniciúil
ar fingolimod mar
ghníomhaí teiripeach
féideartha do stróc

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Christian

Waeber

€329,949

Flucloxacillin béil ina
aonar i gcomparáid
le flucloxacillin agus
phenoxymethylpenicillin
chun ceallailíteas a
chóireáil in othair
seachtracha sa
rannóg éigeandála:
triail randamaithe
neamhísleachta faoi riail

An
Fhondúireacht
Leighis agus
Taighde do
Leanaí

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Abel

Wakai

€797,080

Bailíochtú ar an
bPróifíl do Chumais
Chumarsáide sa
Néaltrú(P-CAD)

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Tionscadail
Taighde
Fheidhmigh
sa Néaltrú

An Dr.

Margaret

Walshe

€264,855

Measúnú réamhchliniciúil Coláiste na
ar straitéis theiripeach
Tríonóide, Baile
úrnua do dhrolainníteas
Átha Cliath
othrasaithe

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Patrick

Walsh

€328,668

I dtreo shrathú
cóireála chun éirí as
caitheamh tobac: Leas
a bhaint as samhlacha
néarachognaíocha
tuarthacha

Dámhachtain
Taighde
Sláinte

An Dr.

Robert

Whelan

€329,818

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath
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Ceannaireacht agus acmhainn a fhorbairt
Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Teideal an
Cheannaire

Céadainm
an Phríomhthaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Méid

Déitermanaint aonair agus Coláiste na
ar leibhéal ceantair um
hOllscoile,
féinghortú agus féinmharú Corcaigh
in Éirinn: Feabhas a chur
ar thuar, measúnú riosca
agus bainistíocht maidir
le féinghortú ag seirbhísí
sláinte

Dámhachtain An tOll.
Ceannairí
Taighde i
TSDSS (PHHSR)

Ella

Arensman

€1,376,095

Eipidéimeolaíocht
Coláiste Ríoga
staitistiúil sa taighde ar
na Máinlianna
shláinte daonra agus
in Éirinn
sheirbhísí sláinte: Cáilíocht
agus sábháilteacht othar
i gcógais

Dámhachtain An Dr.
Ceannairí
Taighde i
TSDSS (PHHSR)

Kathleen

Bennett

€744,395

Idirghabhálacha gutháin,
arna seachadadh ag
gairmithe cúram sláinte,
le haghaidh cúramóirí
neamhfhoirmiúla daoine
fásta a bhfuil tinnis
diagnóisithe orthu

Coláiste na
Comhaltacht
Tríonóide, Baile Oiliúna
Cochrane
Átha Cliath

An tUas.

Margarita

Corry

€98,938

An Clár Comhaltachta um
Chosc Ailse

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Comhaltacht
an NCI um
Chosc Ailse

An tUas.

Diarmuid

Coughlan

€51,150

Comhaltacht
Gairmithe
Sláinte

An tUas.

Helen

Coughlan

€227,496

Coláiste Ríoga Dámhachtain
na Máinlianna in Síl an
Éirinn
Wellcome
Trust

An Dr.

Dermot

Cox

€78,995

Caolú ar fhreagra
Coláiste na
Comhaltacht
áibhéalta ag hormón na
hOllscoile, Baile Gairmithe
putóige tar éis béile:
Átha Cliath
Sláinte
Straitéis theiripeach
úrnua chun cailliúint
meáchain iomarcach a
chóireáil i measc othair
iar-éasafaigeachtóime atá
saor ó ghalar

An Dr.

Jessie A

Elliott

€224,929

Imdhíon-mheitibilieacht
a chur i bhfeidhm go
cliniciúil ar an othar TB

An Dr.

Laura

Gleeson

€162,725

Scrúdú ar imeachtaí
Coláiste Ríoga
díobhálacha go luath sa
na Máinlianna
saoil agus taithí de chineál in Éirinn
síocóise i ndaoine óga in
Éirinn
FcgRlla a bhailíochtú mar
sprioc drugaí féideartha
i seipsis

Coláiste na
Comhaltacht
Tríonóide, Baile Gairmithe
Átha Cliath
Sláinte

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Comhaltacht
Gairmithe
Sláinte

Teideal an Céadainm
Cheannaire an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Ms

Oonagh

Griffin

€251,468

Scrúdú a dhéanamh
ar thionchar
chomhdhéanamh an
choirp agus straitéisí
um idirghabhálacha
cothaitheacha i gcás
ailse paincréasaí

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Idirghabhálacha chun
titim a chosc i gcás
scléaróise iolraí

Ollscoil Luimnigh Comhaltacht
Oiliúna
Cochrane

An Dr.

Sara

Hayes

€55,640

Modhanna chun dul
i bhfeidhm ar iomláine
na bhfreagraí ar
cheistneoirí féinriartha

Ollscoil Náisiúnta Comhaltacht
na hÉireann,
Oiliúna
Gaillimh
Cochrane

An Dr.

Patricia

Healy

€77,595

Teacht thar chomharthú
marthanais i gcás
mialóma iolraigh

Ollscoil Náisiúnta Comhaltacht
na hÉireann,
Gairmithe
Gaillimh
Sláinte

An Dr.

Niamh

Keane

€163,430

An tUas.

Dominika

Lisiecka

€162,506
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Coláiste na
An saol le Galar Néarón
hOllscoile,
Luadrach (GMD) agus
Corcaigh
Diosfaige - taithí
phearsanta daoine aonair
a bhfuil GMD orthu agus
a gcuid cúramóirí

Comhaltacht
Gairmithe
Sláinte

Comhchultúir
Coláiste na
Cheannaireachta agus
hOllscoile, Baile
Sábháilteachta(CO-LEAD) Átha Cliath

An tOll.
Dámhachtain
Ceannairí
Taighde i TSDSS
(PHHSR)

Eilish

McAuliffe

€1,408,353

Ailtireacht ghéanómaíoch Ollscoil Náisiúnta
réigiúin eagraí núiclínigh na hÉireann,
Gaillimh
an duine agus a ról
sa bhitheolaíocht
núiclíneach

An tOll.
Dámhachtain
an Wellcome
Trust um
Imscrúdaitheoir
Sinsearach

Brian

McStay

1,419,864

I dtreo plean um chúram
marthanais d'ailse chíche
le haghaidh daoine
iarmheanapásacha i
suíomhanna tuaithe

HSE - An
tOspidéal
Réigiúnach Lár
Tíre i dTulach
Mhór

Tionscadal
Taighde ar
Altranas Ailse

An tUas.

Elizabeth

Meade

€13,996

Dúnadh ghéagán an
aitriaim chlé chun stróc
a chosc i gcás othar a
bhfuil fibriliú aitriaim
orthu

ÚFCS

Comhaltacht
Oiliúna
Cochrane

An Dr.

Linda

Murphy

€41,525

Idirghabhálacha
dírithe lasmuigh de
shuíomhanna ionaid
oibre chun iompraíocht
neamhghníomhach a
laghdú i measc daoine
fásta os cionn 60 bliana
d'aois

Coláiste Mhuire
gan Smál,
Luimneach

Comhaltacht
Oiliúna
Cochrane

An Dr.

Elaine

Murtagh

€51,788
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Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Céadainm
Teideal an
Cheannaire an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Sraith lárnach de tháscairí Coláiste na
Comhaltacht
um sholáthar cúraim
Tríonóide, Baile Gairmithe
chliniciúil a fhorbairt do
Átha Cliath
Sláinte
chúram maolaitheach
neamhspeisialtóra i suíomh
ospidéal géarchúraim

An tUas.

Mary

Nevin

€248,714

Idirghabhálacha
Coláiste na
leictrifiseolaíocha ar
hOllscoile,
mheicníochtaí móilíneacha Corcaigh
atá mar bhonn le
comharthú putóige-gohinchinn a spreagtar ag
micreaflóra drólainne

Dámhachtain
Síl an
Wellcome
Trust

An Dr.

Dervela

O’Malley

€121,376

An tIonad Náisiúnta um
Thaighde Sóisialta ar
Néaltrú (NCSRD)

Dámhachtain An tOll.
Ceannairí
Taighde i
TSDSS (PHHSR)

Eamon

O’Shea

€1,594,497

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

An staidéar OPTIMAL:
Comhaltacht
Coláiste na
Triail randamaithe faoi riail Tríonóide, Baile Gairmithe
agus measúnú próisis
Átha Cliath
Sláinte
chlár tacaíochta
féinbhainistíochta faoi
cheannas teiripe saothair
d'othair a bhfuil ilghalracht
orthu sa chúram príomhúil

Ms

Lynn

O’Toole

€200,088

Idirghabhálacha gairmiúla
chun brath dúlagair a
fheabhsú i measc déagóirí
sa phríomhchúram

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Comhaltacht
Oiliúna
Cochrane

An Dr.

Davina

Swan

€56,303

Clár um chur chun cinn
na sláinte a fhorbairt
d'fheasacht faoi ailse
chíche le haghaidh
ban a bhfuil mionlagú
cognaíoch orthu

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Tionscadal
Taighde ar
Altranas Ailse

An tUas.

Susan

Walsh

€6,000

Taighde. Fianaise. Gníomhú.
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Bonneagar agus líonraí
Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Teideal an
Cheannaire

Céadainm
an Phríomhthaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Méid

BTS-Comhordú Taighde
Chliniciúil Éireann

Molecular
Medicine
Ireland

Comhordú
Taighde
Chliniciúil
Éireann

An tOll.

Joseph

Eustace

€2,324,982

Líonra i
dTaighde ar
Néaltrú agus
ND

An tOll.

Brian

Lawlor

€150,000

Líonra na hÉireann um
Cumann
Thaighde ar Néaltrú agus Alzheimer na
Néaraimheathlúchán
hÉireann
(INRDND) agus an Líonra
Oideachais Taighde um
Daonra Struchtúrtha agus
Seirbhísí Sláinte (SPHeRE)
Irish Clinical Oncology
Research Group Dámhachtain athnuachana
le haghaidh 2016-2018

Irish Clinical
ICORG
Oncology
Research Group
Limited

An Dr.

Ray

McDermott

€8,995,200

Dámhachtain d'Ardán na
hÉireann um Eagraíochtaí
Othair, Eolaíocht agus
Tionscal 2015

Ardán na
AÉEOET
hÉireann um
Eagraíochtaí
Othar, Eolaíocht
agus Tionscal

An tUas.

Eibhlín

Mulroe

€75,600

Staitisticí agus seirbhísí
bainistíochta sonraí a
chur ar fáil don Irish
Clinical Oncology
Research Group Limited
ag Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

An tOll.

Martin

O’Donnell

€1,735,890

Staitisticí
ICORG agus
Bainistíocht
Sonraí
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Malartú agus scaipeadh eolais
Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Ceannaire Céadainm
Teideal
an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Fachtóirí riosca síceasóisialta,
síciatracha agus fachtóirí
bainteach le hobair maidir
le féinmharú in Éirinn:
Scaipeadh agus tionchar
torthaí taighde a fheabhsú

An
Fhondúireacht
Náisiúnta
Taighde faoin
bhFéinmharú

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tOll.

Ella

Arensman

€32,734

An strus a bhaint ó chúram
néaltraithe

Cumann
Alzheimer na
hÉireann

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An Dr.

Emer

Begley

€29,730

Príomhcheachtanna ón
Líonra Taighde ALLHPC um
Chúram Maolaitheach a
shintéisiú agus a scaipeadh

Ospís Mhuire
Máthar

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tUas.

Paddie

Blaney

€59,646

Monatóireacht capnography
le haghaidh támhaithe
chomhfhiosaigh le linn
máinliachta béil

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An Dr.

Paul

Brady

€17,625

Tionscadal um Malartú
Eolais ar Eisimirce
Dochtúirí (DEP-KEDS)

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tOll.

Ruairí

Brugha

€30,174

Feasacht a chruthú faoi
Coláiste na
thaighde ar chúram (CARING) hOllscoile,
Corcaigh

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An Dr.

Gerard

Clarke

€32,908

Clár Náisiúnta a fhorbairt
um Asma Trom agus clár
cuimsitheach cúraim

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tOll.

Richard

Costello

€60,000

Metabocard an HMDB um
scitsifréine a fhorbairt agus
a uasghrádú

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tOll.

David

Cotter

€31,814

Leabhar dathúcháin
a chruthú do dhaoine
óga a léiríonn taighde
bhitheolaíoch ar
mheabhairshláinte

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tOll.

David

Cotter

€59,370

Filleann mórlaochra na
hinchinne

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Dámhachtain
Fhorlíontach
KEDS

An tOll.

Kumlesh K

Dev

€29,962

Socrú tosaíochtaí i
gcás éiginnteachtaí i
modheolaíocht trialach

Ollscoil Náisiúnta Dámhachtain
na hÉireann,
Fhorlíontach
Gaillimh
KEDS

An tOll.

Declan

Devane

€59,271

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Teideal

Óst-institiúid Scéim

Ceannaire Céadainm
Teideal
an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora
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Féachaint ar rudaí ar bhealach nua:
i dtreo cur chuige úrnua maidir le
soláthar cúraim do dhaoine óga a
bhfuil diaibéiteas chineál 1 orthu

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Seán

Dinneen

€30,225

Imdhíon-teiripe um chóireáil AMD:
measúnú réamhchliniciúil

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Sarah

Doyle

€32,500

Tá cúram réamhthoirchis
ardchaighdeáin riachtanach do
mhná a bhfuil diaibéiteas orthu.

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Fidelma

Dunne

€26,000

Clár féinbhainistíochta a thógáil um Cumann Ailse Dámhachtain An tOll.
na hÉireann Fhorlíontach
saol maith a chaitheamh le hailse
cinn agus muiníl agus ina diaidh
KEDS

Pamela

Gallagher

€21,758

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Orla

Hardiman

€59,972

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Martina

Hayes

€23,930

Athruithe ar iompraíocht i gcás
ALS: An t-eolas atá riachtanach do
theaghlaigh agus ghairmithe sláinte

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Cúram sláinte béil fianaisebhunaithe Coláiste na
do dhaoine scothaosta
hOllscoile,
Corcaigh
Eolaíocht a Úsáid chun an Ceann
is Fearr a Fháil ar Ailse: feachtas
for-rochtana oideachais do leanaí
bunscoile

Coláiste Ríoga Dámhachtain An Dr.
na Máinlianna Fhorlíontach
in Éirinn
KEDS

Ann

Hopkins

€17,875

SOLAS.net: Clár Oiliúna
Réamhfhoghlama a Fhorbairt agus a
Chur i bhFeidhm ar Bhonn Píolótach
d'Fhisiteiripeoirí um Féinbhainistíocht
Phian Ainsealach Matánchnámharlaigh
i bPríomhchúram

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Deirdre

Hurley

€43,904

APPlying Health: Teicneolaíocht
cúram sláinte a úsáid chun soláthar
chlár athshlánúcháin a fheabhsú i
measc iad siúd a thagann slán ó ailse

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Juliette

Hussey

€32,946

Grúpa Taighde na hÉireann um
Dhiostóine:Nualaíocht trí mheán
comhair

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Michael

Hutchinson

€50,102

Céimeanna beaga i dtreo STRIDER: Coláiste na
tacaíocht, láithreán gréasáin, eolas, hOllscoile,
scaipeadh, malartú
Corcaigh

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Louise

Kenny

€59,915

Teachtaireachtaí dearfacha faoi
mheabhairshláinte a chur chun cinn
do dhaoine scothaosta: Scannáin
Staidéar Fadaimseartha na hÉireann
ar Dhul in Aois (TILDA)

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Rose Anne

Kenny

€59,848

Coláiste na
Tríonóide,
Baile Átha
Cliath
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Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Ceannaire Céadainm
Teideal
an Phríomh-

Méid

thaighdeora

Sloinne an
Phríomhthaighdeora

Rose Anne

Kenny

€58,551

Seimineáir Staidéar
Fadaimseartha na hÉireann
(TILDA) ar Hipirtheannas
do ghairmithe sláinte sa
chleachtas cúraim phríomhúil
agus pobail

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Feasacht a fheabhsú
faoi dhaille de thoradh
diaibéitis. Cóireálacha agus
idirghabhálacha coisctheacha
a thuiscint.

Coláiste na
Dámhachtain An Dr.
hOllscoile, Baile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

Breandan

Kennedy

€32,220

Feasacht a fheabhsú faoi
thionchar socheacnamaíoch
na daille ó oidhreacht

Coláiste na
Dámhachtain An Dr.
hOllscoile, Baile Fhorlíontach
KEDS
Átha Cliath

Breandan

Kennedy

€29,407

Veronica

Lambert

€11,226

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Acmhainn bunaithe ar an
Ollscoil Chathair Dámhachtain An Dr.
ngréasán agus pobal cleachtais Bhaile Átha
Fhorlíontach
(PC) chun cleachtais a athrú
Cliath
KEDS
maidir le “caint faoi thitimeas”
Toircheas folláin in Éirinn

Dámhachtain An tOll.
Coláiste Ríoga
na Máinlianna in Fhorlíontach
Éirinn
KEDS

Fergal

Malone

€60,000

Scaipeadh nuálaíoch IDSTILDA Tonn 2 - Ag dul in aois,
dúshláin difriúla

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Mary

McCarron

€59,951

An líonra STOP-HF a fhorbairt
chun cliseadh croí a chosc sa
phobal

Coláiste na
Dámhachtain An tOll.
hOllscoile, Baile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

Kenneth

McDonald

€59,991

Tuig mo Phian: Uirlisí
oideachasúla um pian
ainsealach

Ollscoil
Náisiúnta na
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Brian

McGuire

€49,931

Ríomh-ardán um thaighde agus Ollscoil
chleachtas cliniciúil i ndáil le
Náisiúnta na
hilghalracht
hÉireann,
Gaillimh

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Brian

McGuire

€59,945

Treoirlínte na hÉireann
Coláiste na
ar Bhainistiú Ionfhabhtú
Tríonóide, Baile
Helicobacter pylori a fhorbairt Átha Cliath
agus a sheoladh

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Deirdre

McNamara

€18,154

Eibhlín

Mulroe

€60,000

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Bainisteoir Cumarsáide ICORG Irish Clinical
Dámhachtain An tUas.
Oncology
Fhorlíontach
Research Group KEDS
Ltd

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

47

Teideal

Óst-institiúid

Scéim

Uirlis ar líne um oiliúint agus
chreidiúnú a fhorbairt le haghaidh
uirlise úrnua um measúnú torthaí
i gcás naíonán ardriosca: an
feidhmchlár Babyscreen

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Deirdre

Murray

€59,987

Baol na trombóise le linn toirchis:
an t-eolas riachtanach

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Fionnuala

Ní Áinle

€32,323

Taighde ar ghéarchúram a chur i
bhfeidhm sa chleachtas cliniciúil

Coláiste na
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Alistair

Nichol

€60,000

I dtreo feasachta agus tuisceana níos Coláiste na
Dámhachtain An Dr.
fearr ar bhaol na trombóise i gcás
Tríonóide, Baile Fhorlíontach
ailsí gínéiceolaíocha
Átha Cliath
KEDS

Lucy

Norris

€22,670

Cad atá in Alpha-1?

Fondúireacht
Alpha One

Kitty

O’Connor

€27,000

Sábhálann taighde ar
imdhíoneolaíocht ailse
beathaíFaigh amach

Coláiste na
Dámhachtain An tOll.
Tríonóide, Baile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

Cliona

O’Farrelly

€32,725

DEDIPAC Ireland: Siompóisiam
Náisiúnta Aon Lá Amháin ar
Dhéitearmanaint um Chothú agus
Gníomhaíocht Choirp

Ollscoil
Dámhachtain An Dr.
Chathair Bhaile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

Donal

O’Gorman

€29,375

Máithreacha sona...leanaí sona

Coláiste na
Dámhachtain An tOll.
Tríonóide, Baile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

Veronica

O’Keane

€31,215

CERVIVA: Naisc a dhéanamh agus
tionchar a chruthú

Coláiste na
Dámhachtain An tOll.
Tríonóide, Baile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

John

O’Leary

€60,000

Aiste bia, sláinte agus
inbhuanaitheacht- an bearna a
chúngú idir a bhfuil ar eolas againn
agus a dhéanaimid

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

Dámhachtain An tOll.
Fhorlíontach
KEDS

Ivan

Perry

€59,520

Dámhachtain An Dr.
Fhorlíontach
KEDS

Colm

Ryan

€24,535

Le chéile i gcoinne HIV: feasacht
agus eolas a mhéadú trí thaithí
réalaíoch thaifeadta agus
fionnachtana taighde

Coláiste na
Dámhachtain An Dr.
Tríonóide, Baile Fhorlíontach
Átha Cliath
KEDS

Nigel

Stevenson

€33,655

Cúram Sláinte Uilíoch a Chur ar
Aghaidh: Eolas a thabhairt do
shaoránaigh trí thaighde a chur
le chéile agus a scaipeadh agus
díospóireacht a spreagadh

Dámhachtain An Dr.
Coláiste na
Tríonóide, Baile Fhorlíontach
KEDS
Átha Cliath

Steve

Thomas

€31,288

Bunachar sonraí éasca le húsáid de Coláiste na
spleáchais ghéiniteacha san ailse
hOllscoile,
Baile Átha
Cliath

Ceannaire Céadaimn
Sloinne an
Méid
Teideal
an Phríom- Phríomhthaighdeora hthaighdeora

Dámhachtain An tUas.
Fhorlíontach
KEDS
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