Achoimre
ar an
Straitéis
2021–2025
Taighde sláinte –
tionchar a imirt

Taighde. Fianaise. Gníomhú.

Tús Eolais
Braitheann gach dul chun cinn
sa tsláinte nó sa chúram sláinte
ar thaighde ardcháilíochta.
Ábhar dóchais atá sa taighde.
Leagtar amach conas a chuirfimid
taighde sláinte, sonraí agus
fianaise chun cinn le go rachaidh
siad chun tairbhe do mhuintir,
do shochaí agus do gheilleagar
na hÉireann i Straitéis an BTS
2021-2025, Taighde Sláinte –
tionchar a imirt. Táimid tiomanta
a chinntiú go n-aistreofar taighde
agus fianaise ina bhforbairt
thábhachtach a fheabhsóidh
sláinte daoine, a sholáthróidh
cóireálacha nua agus a stiúrfaidh
beartas agus cleachtas sláinte.
Tá an straitéis seo mar thoradh
ar rannpháirtíocht fhorleathan
le páirtithe leasmhara agus
ionchur ó Phainéal Comhairleach
Saineolaithe Idirnáisiúnta. Ba
mhaith linn aitheantas a thabhairt
do gach duine a ghlac páirt
ann as ucht a gcuid ama agus
a dtiomantas.

Braitheann gach dul
chun cinn sa tsláinte
nó sa chúram sláinte ar
thaighde ardcháilíochta.
Ábhar dóchais atá sa taighde.

Ár luachanna
Ceannaireacht

Táimid ar thús cadhnaíochta maidir le caighdeán taighde sláinte agus cúraim
shóisialta, fianaise agus sonraí agus le hardú na gcaighdeán sin ar bhonn náisiúnta.

Neamhspleáchas

Is guth iontaofa agus neamhspleách muid maidir le
fianaise thaighde sa tsláinte agus i gcúram sóisialta.

Freagracht

Táimid freagrach as a chinntiú go bhfuil na caighdeáin is fearr
is féidir sa taighde a dhéanaimid a mhaoiniú, an taighde féin
a chuirimid i gcrích agus na sonraí a bhainistímid.

Caighdeán

Tacaímid leis na caighdeáin cháilíochta agus na leibhéil
ghairmiúlachta is airde i ngach gné d’obair an BTS.

Freagrúlacht

Táimid iontach nuálach sa chaoi a bhfreagraímid do
riachtanais taighde na sochaí agus an chórais sláinte.

Comhoibriú

Comhoibrímid go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus oibrímid le raon
leathan páirtithe leasmhara thar gach réimse gníomhaíochtaí an BTS.

Ionchuimsitheacht

Tá sé mar aidhm againn réimse éagsúil daoine a chur san áireamh agus dul i ngleic
leo san obair a dhéanaimid, agus caitheamh go ceart cothrom le gach duine.

Fís, misean agus
cuspóirí straitéiseacha
Sláinte níos fearr trí thaighde, sonraí agus fianaise den scoth. Is
é an sprioc atá againn tacú le taighde a chuireann feabhas ar
shláinte daoine, a chuireann cúram fianaisebhunaithe chun cinn
agus a chruthaíonn réitigh ar dhúshláin shochaíocha.
Agus muid i gceannas ar ár luachanna mar eagraíocht, táimid tiomanta do
chinntiú go bhfanfaidh daoine i gcroílár gach a ndéanaimid.
Chun ár bhfís agus ár misean a chur i gcrích sna cúig bliana amach
romhainn, tá sé chuspóir straitéiseacha aitheanta sonraithe againn i measc
ár ngníomhaíochtaí:

Infheistíocht
a dhéanamh i dtaighde
a chuireann le luach
na sláinte, an chórais
sláinte, na sochaí agus
an gheilleagair.
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An BTS a fhorbairt
mar ionad oibre
forchéimnitheach,
ina dtacaítear
lenár ndaoine le
bheith nuálach
agus freagrúil.
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A bheith ina ghuth
neamhspleách
inchreidte don taighde
agus don fhianaise, agus
a bheith ina cheannaire
machnaimh iontaofa.

Na daoine
atá ag croílár
an BTS
5

Comhordú,
comhoibriú agus
rannpháirtíocht
Eorpach agus
idirnáisiúnta a chothú
agus a fheabhsú.
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Úsáid sonraí
a chur chun cinn agus
a chumasú chun beartas
sláinte a mhúnlú,
feabhas a chur ar
sholáthar cúram sláinte,
agus tionscnaimh
taighde agus
nuálaíochta níos leithne
a chur chun cinn.

Timpeallacht
láidir chumasaithe
a chruthú do thaighde
sláinte in Éirinn.
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Infheistíocht
a dhéanamh i dtaighde
a chuireann le luach
na sláinte, an chórais
sláinte, na sochaí
agus an gheilleagair

€

Taighde a dhéanann difríocht
Cuireann taighde ar chumas dul
chun cinn i gcúram sláinte agus
sóisialta rud a dhéanann difríocht
mhór do shaol daoine. Tá an
BTS tiomanta ar infheistíocht
a dhéanamh i dtaighde a chuireann
luach leis an tsláinte i gcoitinne,
leis an gcóras sláinte, leis an tsochaí
agus leis an ngeilleagar.
Déanfaimid é sin trí phunann
mhaoinithe straitéiseach chothromaithe
a fhreagróidh do riachtanais an
tsaoil iarbhír – ag comhoibriú le
comhpháirtithe chun aghaidh a thabhairt
ar dhúshláin agus nuálaíocht a spreagadh
inár gcóras sláinte, agus ag tacú le
rannpháirtíocht fhóinteach an phobail,
na n-othar agus na gcúramóirí sa taighde.
Cinnteoidh sé sin go gcuirfear taighde
atá maoinithe ag an BTS i bhfeidhm go
praiticiúil agus go gcuirfidh sé le torthaí
níos fearr d’Éirinn agus d'Éireannaigh.
Príomhghníomhartha an BTS
1.1 Teagmháil a dhéanamh le
comhpháirtithe sa chóras sláinte agus
cúraim shóisialta agus le páirtithe
maoinithe eile chun idirphlé a éascú
maidir le príomh-shaincheisteanna
agus cláir oibre d’fhonn comhoibriú,
comhordú agus beartú tosaíochta
níos láidre a áirithiú.

1.2 Infheistíocht a dhéanamh
i dtaighde a chuireann bonn eolais
faoi chinntí agus faoi ghníomhartha
úsáideoirí eolais i gcóras sláinte agus
cúraim shóisialta na hÉireann.
1.3 Leanúint de thacaíocht a thabhairt
do thaighde ardcháilíochta atá faoi
stiúir imscrúdaitheora chun eolas
nua a chruthú a chabhróidh linn, le
himeacht ama, aghaidh a thabhairt
ar dhúshláin mhóra sláinte sa tsochaí
a mbeidh tionchar acu ar chúram
sláinte amach anseo.
1.4 Ról a thabhairt don phobal,
d’othair agus do chúramóirí
i dtaighde arna mhaoiniú ag an
BTS d’fhonn a áirithiú go bhfuil sé
ábhartha agus inúsáidte agus gur
féidir leo athrú cultúrtha a spreagadh
sa chóras taighde.
1.5 Sármhaitheas i gcleachtais
taighde sláinte a chur chun tosaigh trí
ardchaighdeáin bainistíochta taighde
agus rialachais a mhaoirsiú agus
a chur chun cinn.
1.6 Punann chistiúcháin an BTS
a thomhas, a mheasúnú agus
faireachán agus meastóireacht
a dhéanamh uirthi ar bhonn rialta
chun measúnú a dhéanamh ar
éifeachtacht, ábharthacht, torthaí,
tionchar agus toradh ar infheistíocht.
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A bheith ina ghuth
neamhspleách
inchreidte don taighde
agus don fhianaise, agus
a bheith ina cheannaire
machnaimh iontaofa

Guth neamhspleách
Tá sé mar aidhm againn a bheith
inár nguth neamhspleách
inchreidte don taighde agus
don fhianaise, agus a bheith ina
gceannaire machnaimh iontaofa.
Féachfaimid le feabhas a chur
ar chomhordú idir na daoine
sin a bhfuil baint acu le sintéis
fhianaise go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta. Agus déanfaimid
ár ndícheall an mhuinín atá ag
daoine as an bhfianaise a tháirgtear
a thuilleamh agus a chothú, agus
ag an am céanna idirphlé a éascú
maidir le hábhair an taighde sláinte
atá ag teacht chun cinn.
Leanfaidh ionad fianaise an BTS
de bheith ag tacú le fianaise
neamhspleách inchreidte a ghiniúint
chun eolas a dhéanamh do chinntí
lucht ceaptha beartas, cleachtóirí
agus an phobail.
Príomhghníomhartha an BTS
2.1 Seirbhís fhianaise fhreagrúil
d'ardchaighdeán a chur ar fáil chun
tacú le beartas, cleachtas agus
meastóireacht don Roinn Sláinte
agus do pháirtithe leasmhara eile
i gcúram sláinte agus sóisialta.

2.2 Athbhreithniú fianaise agus
gníomhaíochtaí sintéise náisiúnta
agus idirnáisiúnta a chur chun cinn
agus tacú leo d’fhonn acmhainn
a fhorbairt, aghaidh a thabhairt
ar bhearnaí san eolas, treoirlínte
a threorú agus treoir a chur ar fáil
do lucht ceaptha beartas agus do
chleachtóirí.
2.3 Ról ceannasach a imirt maidir le
hidirphlé a spreagadh le páirtithe
leasmhara, lena n-áirítear an pobal,
chun freagairt ar fhorbairtí atá ag
teacht chun cinn sa taighde, sa
tsláinte agus sa tsochaí.
2.4 An BTS a shuí mar fhoinse
iontaofa oibiachtúil le haghaidh
taighde sláinte agus fianaise
chun beartas a threorú, eolas
a dhéanamh do chinnteoireacht
agus tionchar a imirt ar iompraíocht.

Cuspóir straitéiseach 

Úsáid sonraí a chur chun
cinn agus a chumasú
chun beartas sláinte
a mhúnlú, feabhas a chur
ar sholáthar cúram sláinte,
agus tionscnaimh thaighde
agus nuálaíochta níos
leithne a chur chun cinn
Sonraí iontaofa
Tá sé d’acmhainn ag sonraí
sláinte agus cúraim shóisialta,
mar aon le sonraí taighde agus
staidrimh, soláthar cúraim
sláinte a athrú ó bhonn agus an
chaoi a mbainistímid ár sláinte
féin a athrú ó bhonn leis. Tá ról
ceannasach maidir leis an gclaochlú
sin a chumasú glactha ag an BTS
cheana féin.
Táimid tiomanta ar úsáid sonraí a chur
chun cinn agus a chumasú chun
beartas sláinte a mhúnlú, feabhas
a chur ar sholáthar cúram sláinte,
agus tionscnaimh thaighde agus
nuálaíochta níos leithne a chur chun
cinn. Thairis sin, oibreoimid chun cur
leis an tuiscint atá ag an bpobal ar
an tábhacht a bhaineann le rochtain
shlán ar shonraí sláinte agus cúraim
shóisialta a éascú don taighde, don
bheartas agus don phleanáil. Agus
tabharfaimid tacaíocht do ghlacadh
an dea-chleachtais ag táirgeoirí sonraí
agus taighdeoirí maidir le bainistiú
sonraí, rialachas agus athúsáid.
Príomhghníomhartha an BTS
3.1 Ról ceannasach a imirt le páirtithe
leasmhara eile chun an bonneagar
agus an comhshaol a chur chun cinn
agus a chumasú chun an úsáid is
fearr is féidir a bhaint as sonraí sláinte
agus cúraim shóisialta agus sonraí
staidrimh le haghaidh taighde.

3.2 Córais fhaisnéise sláinte
náisiúnta an BTS a fhás agus
a fhorbairt chun sonraí
ardchaighdeáin, tráthúla agus
ábhartha a chur ar fáil do lucht
ceaptha beartas, do sholáthraithe
seirbhíse agus do thaighdeoirí.
3.3 Oibriú le comhpháirtithe chun
an leas is fearr is féidir a bhaint
as sonraí ó chórais fhaisnéise
sláinte náisiúnta an BTS chun
críocha taighde, agus béim ar leith
á leagan ar úsáid alcóil agus drugaí,
míchumais agus meabhairshláinte.
3.4 Úsáid a bhaint as taighde
príomhúil coimisiúnaithe agus as
anailís thánaisteach sonraí chun tacú
le straitéisí drugaí agus alcóil ar an
leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal
Eorpach.
3.5 Tacú le hobair rialála an Choiste
um Dhearbhú Toiliú Taighde Sláinte
(HRCDC) chun rannchuidiú le
sonraí sláinte a bheith á n-úsáid ar
bhealach trédhearcach, iontaofa
agus cosanta, agus ar mhaithe le
leas an phobail.
3.6 Ról ceannaireachta náisiúnta
a ghlacadh i gcláir oibre sonraí
agus taighde oscailte FAIR* a chur
chun cinn. (*findable, accessible,
interoperable and reusable/
inaimsithe, inrochtana, idirinoibritheach agus in-athúsáidte)
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Timpeallacht
láidir chumasaithe
a chruthú do
thaighde sláinte
in Éirinn

Timpeallacht rathúil taighde
Chun taighde sláinte luachmhar
a chur ar fáil, caithfear
timpeallacht chumasaithe a bheith
ann – ó thaighdeoirí oilte agus
rochtain ar bhonneagar, go beartais
a thacaíonn le dea-chleachtas
taighde agus a fheabhsaíonn é.
Cabhróidh an BTS leis an
timpeallacht láidir, tacúil seo do
thaighde sláinte in Éirinn a thógáil,
ag cothú nasc idir na córais acadúla
agus cúraim sláinte sa phróiseas.
I gcomhpháirtíocht le réimse leathan
páirtithe leasmhara, oibreoimid
chun a chinntiú go soláthrófar
maoiniú do thaighdeoirí agus don
bhonneagar go héifeachtach, go
gcomhlíonfar na caighdeáin is airde
ó thaobh rialachais, cáilíochta agus
eitice de, agus go bhforbrófar agus
go nglacfar le cleachtais nuálacha
anseo in Éirinn.
Príomhghníomhartha an BTS
4.1 Infheistíocht straitéiseach
a dhéanamh i gceannaireacht
taighde agus cumas taighdeoirí
acadúla agus cleachtóirí sláinte
agus cúraim shóisialta a fhorbairt
chun freagairt ar riachtanais taighde
sláinte atá ann faoi láthair agus
a thiocfaidh chun cinn amach anseo.

4.2 Infheistíocht a dhéanamh
i mbonneagar comhordaithe
trialacha cliniciúla i gcomhar le
comhpháirtithe a rachaidh chun
sochair d’othair agus don chlár oibre
nuálaíochta, agus le comhtháthú
feabhsaithe sa chóras sláinte.
4.3 Ról ceannasach a ghlacadh
chun páirtithe leasmhara a thionól
chun dearadh, forbairt agus cur
chun feidhme bonneagar náisiúnta
comhroinnte taighde ardchostais
a chur chun cinn, lena n-áirítear
i réimsí na bithbhaincéireachta agus
an taighde ghéanómaíoch.
4.4 A bheith i gceannas ar chlaochlú
an chórais eitice taighde náisiúnta
in Éirinn chun creat athbhreithnithe
láidir, éifeachtach agus trédhearcach
a chur ar fáil a chuireann le muinín
na bpríomhpháirtithe leasmhara,
lena n-áirítear muinín an phobail
i gcoitinne.
4.5 Beartas, rialacháin agus nósanna
imeachta a bhaineann le taighde
sláinte a fhorbairt agus a mhúnlú
in éineacht le comhpháirtithe
náisiúnta, idir chomhpháirtithe
AE agus idirnáisiúnta, agus tacú
lena gcur chun feidhme in Éirinn.
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Comhordú,
comhoibriú agus
rannpháirtíocht
Eorpach agus
idirnáisiúnta a chothú
agus a fheabhsú

Comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta táirgiúla
Is dúshláin dhomhanda iad go
leor de na dúshláin sláinte agus
sochaíocha is mó atá romhainn
agus is trí chomhoibriú agus
comhpháirtíocht idirnáisiúnta
amháin is féidir aghaidh
a thabhairt orthu.
Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin,
táimid tiomanta don chomhordú
Eorpach agus idirnáisiúnta, agus do
chomhoibriú agus rannpháirtíocht
i dtaighde sláinte a chothú agus
a fheabhsú. Cabhróimid le pobal
taighde na hÉireann dul san
iomaíocht le haghaidh maoiniú AE
agus idirnáisiúnta, agus oibreoimid
le páirtithe leasmhara beartais chun
deiseanna a aimsiú chun tabhairt
faoi thionscnaimh ar féidir leo
cuspóirí sláinte agus cuspóirí rialtais
níos leithne a chur chun cinn.
Príomhghníomhartha an BTS
5.1 Comhghuaillíochtaí straitéiseacha
a chruthú le comhpháirtithe
Eorpacha agus idirnáisiúnta chun
dul i ngleic le dúshláin dhomhanda
sláinte agus saincheisteanna
sochaíocha casta mar aon le
próifíl na hÉireann a neartú mar
gheilleagar eolais.

5.2 Dlús a chur le cláir oibre
claochlaitheacha i dtaighde sláinte
náisiúnta trí eolas a chur ar fáil do
roghanna straitéiseacha agus trí
thuiscint shaineolach a choinneáil ar
thírdhreach taighde na hEorpa atá
ag teacht chun cinn.
5.3 Comhar le gníomhaireachtaí
agus eagraíochtaí eile de chuid
an AE agus idirnáisiúnta a neartú,
a fhorbairt agus infheistíocht
a dhéanamh iontu i réimsí
spriocdhírithe den taighde sláinte.
5.4 Tacú le pobal taighde sláinte,
lucht ceaptha beartas agus
contrapháirtithe seachadta seirbhíse
na hÉireann dul san iomaíocht go
díreach i gcláir mhaoinithe an AE.
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An BTS a fhorbairt
mar ionad oibre
forchéimnitheach,
ina dtacaítear
lenár ndaoine le
bheith nuálach
agus freagrúil
Barr feabhais eagraíochtúil
Mar phríomhghníomhaireacht
le haghaidh taighde sláinte agus
cúraim shóisialta, fianaise agus
sonraí, ar bhonn náisiúnta agus
idirnáisiúnta araon, is é ár gcuspóir
mar eagraíocht ár ndícheall
a dhéanamh a bheith ar an
eagraíocht is fearr atá ann.
Déanfaimid an BTS a fhorbairt mar
ionad oibre forchéimnitheach,
ina dtacaítear lenár ndaoine le
bheith nuálach agus freagrúil.
Cothóimid ár gcultúr sármhaitheasa
eagraíochta – cultúr atá bunaithe ar
luachanna comhroinnte a mheallann
an tallann is fearr, a ghlacann le
hathruithe, a chuireann réitigh
nuálacha ar fáil agus a fhéachann
go seasta lena féin a athcheapadh.
Tacóidh ár struchtúir rialachais
le cinnteoireacht fheasach agus
cuntasach a chur i gcrích, agus
déanfaimid cumarsáid chun ár
gcáil a neartú i measc ár bpáirtithe
leasmhara go léir.

chun riachtanais athraitheacha
a fhorbairt, a fheabhsú agus
a oiriúnú go leanúnach a chur ar
fáil dár bhfoireann.

Príomhghníomhartha an BTS

6.6 Feabhas a chur ar chumas
cumarsáide ar fud na heagraíochta
chun cumarsáid a imríonn tionchar
a dhéanamh.

6.1 Cultúr dearfach eagraíochtúil
a chur chun cinn agus na scileanna,
na próisis agus na cumais is gá

6.2 Oibriú agus cloí leis na
caighdeáin is airde i dtaobh an
rialachais chorparáidigh arna dtacú
ag Bord ardfheidhmíochta agus
a choistí.
6.3 Luach an airgid a chur ar
fáil agus oibríochtaí airgeadais
a bharrfheabhsú i gcomhpháirtíocht
le páirtithe leasmhara inmheánacha
agus seachtracha chun a áirithiú
go mbeidh faisnéis airgeadais atá
tráthúil, cruinn agus fóinteach
ar fáil chun bonn eolais a chur
faoin gcinnteoireacht.
6.4 A áirithiú go mbeidh córais TFC
an BTS iontaofa, athléimneach, slán
ó chibear-ionsaithe agus dírithe ar
an nuálaíocht dhigiteach.
6.5 Spriocanna uaillmhianacha
maidir le hinbhuanaitheacht
agus gníomhú ar son na haeráide
a bhaint amach.

Is féidir an Straitéis ina hiomláine
a íoslódáil agus a léamh ag
www.hrb.ie/strategy-2025
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