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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE, 1970 AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE hINCHÁILITHEACHT
LE hAGHAIDH SEIRBHÍSÍ FAOIN ACHT SIN; DO
DHÉANAMH SOCRÚ CHUN SONRAÍ PEARSANTA A
THABHAIRT IN IMTHOSCA ÁIRITHE AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[28 Márta 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh
Incháilitheachta a Athrú), 2013 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2013 a ghairm le chéile
den Acht seo agus de na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2011 agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Tagann an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

2.—San Acht seo, ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte.

CUID 2

Leasú ar an Acht Sláinte, 1970

3.—Leasaítear alt 45A den Acht Sláinte, 1970—

(a) i bhfo-alt (1), trí mhír (b) a scriosadh,
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[Uimh. 10.] [2013.]An tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh
Incháilitheachta a Athrú), 2013.

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Más rud é—

(a) maidir le duine—

(i) go raibh sé nó sí pósta le duine eile go dtí
go bhfuair an duine eile sin bás,

(ii) go raibh sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí le
duine eile mar fhearchéile agus banchéile
go dtí go bhfuair an duine eile sin bás, nó

(iii) go raibh sé nó sí ina pháirtnéir sibhialta nó
ina páirtnéir sibhialta maidir le duine eile
go dtí go bhfuair an duine eile sin bás,

agus

(b) gur tharla bás an duine eile an 1 Eanáir 2009 nó
dá éis, agus

(c) go raibh 70 bliain d’aois slánaithe ag an duine
marthanach an tráth a fuair an duine eile sin
bás,

is é a bheidh sa teorainn ioncaim chomhláin is infheidhme
maidir leis an duine marthanach sna 3 bliana tar éis bhás
an duine eile sin—

(i) maidir leis an tréimhse dar tosach an 1 Eanáir
2009 agus dar críoch an 4 Aibreán 2013, an
méid a shonraítear i bhfo-alt (3)(a)(ii), agus

(ii) le héifeacht ón 5 Aibreán 2013, an méid a
shonraítear i bhfo-alt (3)(b)(ii),

ach ní bheidh feidhm ag an teorainn ioncaim chomhláin
sin ach amháin maidir le cibé cuid den tréimhse 3 bliana
ar lena linn nach bhfuil an duine marthanach pósta, nach
bhfuil sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí le duine eile mar
fhearchéile agus banchéile, nó nach bhfuil páirtnéir
sibhialta aige nó aici.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Is iad seo a leanas na teorainneacha ioncaim
chomhláin chun críocha an ailt seo agus alt 45(5A):

(a) maidir leis an tréimhse dar tosach an 1 Eanáir
2009 agus dar críoch an 4 Aibreán 2013—

(i) más rud é—

(I) nach bhfuil duine pósta, agus nach
bhfuil sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí
le duine eile mar fhearchéile agus
banchéile, nó
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Incháilitheachta a Athrú), 2013.

(II) nach bhfuil páirtnéir sibhialta ag duine,

€700 sa tseachtain an teorainn ioncaim
chomhláin a bheidh aige nó aici, gan an
t-ioncam ón gcuid de choigilteas nó
d’infheistíochtaí dá shamhail de chuid an
duine nach mó a luach caipitiúil ná
€36,000 a áireamh, agus

(ii) más rud é—

(I) go bhfuil daoine pósta nó go bhfuil
siad ina gcónaí le chéile mar
fhearchéile agus banchéile, nó

(II) gur páirtnéirí sibhialta iad daoine
maidir lena chéile,

€1,400 sa tseachtain an chomhtheorainn
ioncaim chomhláin a bheidh acu, gan an
t-ioncam ón gcuid dá gcoigilteas nó dá
n-infheistíochtaí dá shamhail nach mó a
luach caipitiúil ná €72,000 a áireamh,

agus

(b) le héifeacht ón 5 Aibreán 2013—

(i) más rud é—

(I) nach bhfuil duine pósta, agus nach
bhfuil sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí
le duine eile mar fhearchéile agus
banchéile, nó

(II) nach bhfuil páirtnéir sibhialta ag duine,

€600 sa tseachtain an teorainn ioncaim
chomhláin a bheidh aige nó aici, gan an
t-ioncam ón gcuid de choigilteas nó
d’infheistíochtaí dá shamhail de chuid an
duine nach mó a luach caipitiúil ná
€36,000 a áireamh, agus

(ii) más rud é—

(I) go bhfuil daoine pósta nó go bhfuil
siad ina gcónaí le chéile mar
fhearchéile agus banchéile, nó

(II) gur páirtnéirí sibhialta iad daoine
maidir lena chéile,

€1,200 sa tseachtain an chomhtheorainn
ioncaim chomhláin a bheidh acu, gan an
t-ioncam ón gcuid dá gcoigilteas nó dá
n-infheistíochtaí dá shamhail nach mó a
luach caipitiúil ná €72,000 a áireamh.”,

(d) i bhfo-alt (4), trí “a mhéadú nó a laghdú” a chur in ionad
“a mhéadú” agus trí “aon mhéadú nó laghdú” a chur in
ionad “aon mhéadú”, agus
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[Uimh. 10.] [2013.]An tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh
Incháilitheachta a Athrú), 2013.

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7):

“(8) San alt seo, tá le ‘páirtnéir sibhialta’ an bhrí
chéanna atá leis san Acht um Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010.”.

4.—Leasaítear an tAcht Sláinte, 1970 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad alt 47:

“Achomhairc. 47.—(1) Nuair a thabharfaidh fostaí de chuid
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte breith, agus
alt 45, 45A, 46, 58 nó 58A á riaradh, nach bhfuil
duine in earnáil a shonraítear leis an alt iomchuí
nó faoi, beidh ábhar achomhairc ann i gcoinne na
breithe chun duine (a fhéadfaidh a bheith ina
fhostaí nó ina fostaí de chuid Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte) a cheapfaidh nó a ainmneoidh
an tAire chun na críche sin.

(2) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le
rialacháin chun achomhairc faoin alt seo a
dhéanamh agus a chinneadh.”.

5.—Leasaítear an tAcht Sláinte, 1970 tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad alt 47A:

“Treoirlínte
maidir le
‘gnáthchónaí
sa Stát’.

47A.—Féadfaidh an tAire treoirlínte a
eisiúint—

(a) chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, agus

(b) chuig daoine arna gceapadh nó arna
n-ainmniú aige nó aici faoi alt 47(1),

chun cuidiú leis na daoine sin le linn dóibh
breitheanna a thabhairt nó achomhairc a
chinneadh i dtaobh an bhfuil gnáthchónaí ar
dhuine sa Stát chun críocha alt 45, 45A, 46, 58 nó
58A.”.

6.—Leasaítear an tAcht Sláinte, 1970 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 48:

“Athbhreithniú
ar cháilíocht in
imthosca
áirithe.

48A.—(1) Aon duine ar thug Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte fógra dó nó di mar gheall ar
alt 45(5A) nó alt 45A, roimh theacht i ngníomh
don alt seo, á rá go raibh láncháilíocht aige nó aici
faoin gCuid seo, déanfaidh sé nó sí, nuair a
iarrfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte air
nó uirthi déanamh amhlaidh, cibé faisnéis a
thabhairt d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
maidir le hioncam agus sócmhainní an duine sin is
dóigh le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte is gá
chun go suífidh sí an bhfuil láncháilíocht ag an
duine sin nó an leanann sé nó sí de láncháilíocht a
bheith aige nó aici.
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(2) I gcás go mainníonn nó go ndiúltaíonn
duine an fhaisnéis a iarrann Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte faoi fho-alt (1) a thabhairt
laistigh de cibé tréimhse réasúnach a shonraítear
san iarraidh, féadfaidh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte láncháilíocht an duine sin a
fhionraí nó a chealú.

(3) Aon duine ar thug Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte fógra dó nó di mar gheall ar alt
45(5A) nó alt 45A, roimh theacht i ngníomh don
alt seo, á rá go raibh láncháilíocht aige nó aici
faoin gCuid seo agus a scoireann, mar gheall ar na
leasuithe ar alt 45A a dhéantar le halt 3 den Acht
Sláinte (Critéir le hAghaidh Incháilitheachta a
Athrú), 2013, de cháilíocht den sórt sin a bheith
aige nó aici, coimeádfaidh sé nó sí an cháilíocht
sin go dtí an 31 Bealtaine 2013.”.

7.—Leasaítear an tAcht Sláinte, 1970 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 58:

“Seirbhís
liachta agus
máinliachta
liachleachtóra
ghinearálta do
dhaoine áirithe
atá os cionn 70
bliain d’aois.

58A.—(1) Déanfaidh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte seirbhís liachta agus máinliachta
liachleachtóra ghinearálta a chur ar fáil in aisce do
dhuine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát in
aon cheann amháin de na hearnálacha seo a
leanas—

(a) daoine—

(i) a shlánaíonn 70 bliain d’aois nó a
bhfuil 70 bliain d’aois slánaithe
acu an 5 Aibreán 2013 nó dá éis,

(ii) a bhfuil cáilíocht theoranta acu,

(iii) nach mó a n-ioncam comhlán ná an
teorainn ioncaim chomhláin
iomchuí, agus

(iv) (I) a dhéanann iarratas chuig
Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte i cibé foirm is dóigh
léi is cuí, agus

(II) a fhaigheann daingniú ó
Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte go bhfuil
siad cáilithe le haghaidh
seirbhísí faoin alt seo mar go
bhfuil 70 bliain d’aois
slánaithe acu, go bhfuil
gnáthchónaí orthu sa Stát
agus nach mó a n-ioncam
comhlán ná an teorainn
ioncaim chomhláin iomchuí,

fad nach mó a n-ioncam comhlán
ná an teorainn iomchuí sin,
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[Uimh. 10.] [2013.]An tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh
Incháilitheachta a Athrú), 2013.

agus

(b) cleithiúnaithe de chuid daoine dá
dtagraítear i mír (a).

(2) Is iad seo a leanas na teorainneacha
ioncaim chomhláin chun críocha an ailt seo:

(a) más rud é—

(i) nach bhfuil duine pósta, agus nach
bhfuil sé nó sí ina chónaí nó ina
cónaí le duine eile mar fhearchéile
agus banchéile, nó

(ii) nach bhfuil páirtnéir sibhialta ag
duine,

€700 sa tseachtain an teorainn ioncaim
chomhláin a bheidh aige nó aici, gan
an t-ioncam ón gcuid de choigilteas nó
d’infheistíochtaí dá shamhail de chuid
an duine nach mó a luach caipitiúil ná
€36,000 a áireamh, agus

(b) más rud é—

(i) go bhfuil daoine pósta nó go bhfuil
siad ina gcónaí le chéile mar
fhearchéile agus banchéile, nó

(ii) gur páirtnéirí sibhialta iad daoine
maidir lena chéile,

€1,400 sa tseachtain an
chomhtheorainn ioncaim chomhláin a
bheidh acu, gan an t-ioncam ón gcuid
dá gcoigilteas nó dá n-infheistíochtaí
dá shamhail nach mó a luach caipitiúil
ná €72,000 a áireamh.

(3) Más rud é—

(a) maidir le duine—

(i) go raibh sé nó sí pósta le duine eile
go dtí go bhfuair an duine eile sin
bás,

(ii) go raibh sé nó sí ina chónaí nó ina
cónaí le duine eile mar fhearchéile
agus banchéile go dtí go bhfuair
an duine eile sin bás, nó

(iii) go raibh sé nó sí ina pháirtnéir
sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta
maidir le duine eile go dtí go
bhfuair an duine eile sin bás,

agus
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(b) gur tharla bás an duine eile an 5
Aibreán 2013 nó dá éis, agus

(c) go raibh 70 bliain slánaithe ag an duine
marthanach an tráth a fuair an duine
eile sin bás,

is é a bheidh sa teorainn ioncaim chomhláin is
infheidhme maidir leis an duine marthanach sna 3
bliana tar éis bhás an duine eile sin an méid sin a
shonraítear i mír (b) d’fho-alt (2) i leith cibé cuid
den tréimhse sin ar lena linn nach bhfuil an duine
marthanach pósta, nach bhfuil sé nó sí ina chónaí
nó ina cónaí le duine eile mar fhearchéile agus
banchéile, nó nach bhfuil páirtnéir sibhialta aige
nó aici.

(4) Soláthróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte aon tacaí riachtanacha d’aon duine i ndáil
le hiarratas a dhéanamh faoi fho-alt (1) i gcás go
n-iarrfaidh an duine sin cúnamh den sórt sin mar
gheall ar aon éagumas.

(5) Déanfaidh an tAire athbhreithniú, an 1
Meán Fómhair gach bliain, ar an bhfaisnéis is
déanaí ar an treoir praghsanna do thomhaltóirí a
chuirfidh an Phríomh-Oifig Staidrimh ar fáil, agus
féadfaidh sé nó sí, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, le rialacháin a
thiocfaidh in éifeacht an 1 Eanáir díreach i ndiaidh
an athbhreithnithe sin, na teorainneacha ioncaim
chomhláin a bheidh sonraithe chun críocha an ailt
seo a mhéadú nó a laghdú d’fhonn aon mhéadú nó
laghdú ar an treoir sin a léiriú.

(6) D’fhonn ioncam comhlán a ríomh chun
críocha an ailt seo, beidh an t-ioncam comhlán go
léir ó gach foinse le háireamh seachas an t-ioncam
comhlán ó na foinsí ioncaim seo a leanas, agus aon
ioncam ina dhiaidh sin de thairbhe an t-airgead ó
na foinsí sin a infheistiú:

(a) dámhachtainí cúitimh do dhaoine faoi
na hAchtanna um Binse Cúitimh i
ndáil le Heipitíteas C, 1997 go 2006;

(b) dámhachtainí cúitimh tríd an mBord um
Shásamh i leith Foras Cónaithe a
bunaíodh faoi alt 3 den Acht um
Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002;

(c) aisíocaíochtaí forordaithe arna
ndéanamh faoi alt 8 den Acht Sláinte
(Scéim Aisíoca), 2006 a dhéantar—

(i) le duine iomchuí beo,

(ii) le céile nó le hiarchéile duine
iomchuí bheo nó éagtha,
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[Uimh. 10.] [2013.]An tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh
Incháilitheachta a Athrú), 2013.

(iii) go díreach le leanbh beo de chuid
duine iomchuí de bhua alt 9(8)
den Acht sin;

(d) dámhachtainí ex-gratia arna gceadú ag
an mBord um Shásamh i leith Ospidéal
Lourdes faoi théarmaí na Scéime um
Shásamh i leith Ospidéal Lourdes,
2007;

(e) dámhachtainí agus íocaíochtaí dá
samhail a leagtar amach i rialacháin
arna ndéanamh faoi fho-alt (8).

(7) Le linn ioncam comhlán a ríomh chun
críocha an ailt seo, ní bharúlfar ioncam i leith
maoin arb éard í leas i dtalamh (cibé acu áras
teaghlaigh, teach saoire nó aon mhaoin eile),
seachas an glanioncam cíosa (arna ríomh mar
ioncam cíosa comhlán, lúide aon chostas a
thabhófar de riachtanas agus a bhaineann leis an
maoin a ligean ar cíos).

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
lena bhforordófar aicme nó aicmí íocaíochtaí nach
dtagann faoi réim mhíreanna (a) go (d) d’fho-alt
(6) ach ar dóigh leis an Aire go ndéantar iad chun
críche den tsamhail chéanna leis na híocaíochtaí a
dhéantar faoi na míreanna sin.

(9) A mhéid is indéanta é dar le
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, déanfar
rogha ar liachleachtóir a thairiscint faoin tseirbhís
liachta agus máinliachta liachleachtóra ghinearálta
a chuirfear ar fáil faoin alt seo.

(10) San alt seo, tá le ‘páirtnéir sibhialta’ an
bhrí chéanna atá leis san Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí
Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010.”.

CUID 3

Sonraí Pearsanta a Thabhairt in Imthosca Áirithe

8.—(1) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a
iarraidh—

(a) ar an Aire Coimirce Sóisialaí, nó

(b) ar na Coimisinéirí Ioncaim,

sonraí pearsanta atá ar seilbh ag an Aire sin den Rialtas nó ag na
Coimisinéirí, de réir mar a bheidh, a thabhairt di nuair a theastóidh
na sonraí pearsanta uaithi d’fhonn incháilitheacht daoine le haghaidh
seirbhísí a sholáthraítear faoi na hAchtanna Sláinte, 1970 go 2013 a
mheasúnú nó a athbhreithniú.

(2) Féadfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí a iarraidh ar
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sonraí pearsanta atá ar seilbh
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ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a thabhairt dó nó di nuair a
theastóidh na sonraí pearsanta uaidh nó uaithi d’fhonn acmhainn
daoine a ríomh chun measúnú nó athbhreithniú a dhéanamh ar
theideal na ndaoine sin chun sochair agus seirbhísí a sholáthraítear
faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh a fháil.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a iarraidh ar
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sonraí pearsanta atá ar seilbh
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a thabhairt dóibh nuair a
theastóidh na sonraí pearsanta ó na Coimisinéirí d’fhonn aon cháin,
dleacht nó muirear eile is iníoctha leis na Coimisinéirí Ioncaim a
mheasúnú nó a bhailiú.

(4) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna um Chosaint Sonraí,
1988 agus 2003, ach faoi réir an ailt seo, aon duine a fhaigheann
iarraidh a dhéantar de réir fho-alt (1), (2) nó (3), comhlíonfaidh sé
nó sí an iarraidh sin agus déanfaidh sé nó sí amhlaidh de réir
comhaontú a dhéanfar faoi fho-alt (5) idir an duine agus an duine a
rinne an iarraidh.

(5) Chun críocha an ailt seo, déanfar comhaontú (“comhaontú
malartaithe sonraí”) idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
agus—

(a) an tAire Coimirce Sóisialaí, agus

(b) na Coimisinéirí Ioncaim,

araon ar comhaontú é ina sonrófar na nósanna imeachta a bheidh le
leanúint ag gach páirtí sa chomhaontú maidir le sonraí pearsanta a
thabhairt i gcomhlíonadh iarrata arna déanamh faoi fho-alt (1), (2)
nó (3).

(6) Féadfaidh na páirtithe i gcomhaontú malartaithe sonraí an
comhaontú a athrú.

(7) Rachaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcomhairle
leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí i ndáil le comhaontú malartaithe
sonraí sula ndéantar é nó sula n-athraítear é.

(8) Beidh feidhm ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus
2003 maidir le haon sonraí pearsanta a thugtar do dhuine faoin alt
seo.

(9) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go
bhfolaíonn tagairtí san alt seo do shonraí pearsanta tagairtí do
shonraí pearsanta íogaire.

(10) San alt seo, tá le “sonraí pearsanta” agus “sonraí pearsanta
íogaire” na bríonna, faoi seach, a shanntar dóibh le halt 1 (arna leasú
le halt 2 den Acht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003) den Acht um
Chosaint Sonraí, 1988.

(11) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’oibriú alt 261 nó
265 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.
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