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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA FÁN SCÉIM UM
THACAÍOCHT TITHE BANALTRAIS, 2009, DO LEASÚ
AN ACHTA SLÁINTE, 1970, AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[24 Iúil 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht Sláinte (Leasú), 2013 a ghairm den Acht seo.

2.—(1) Faoi réir fho-alt (2), tiocfaidh an tAcht seo, seachas Cuid
1 agus ailt 5, 6, 7 (ach gan mír (e)(ii) d’alt 7 a áireamh) agus 14, 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 agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(2) Tiocfaidh ailt 13, 15, 16 agus 17 i ngníomh an 1 Eanáir 2014.

3.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Sláinte, 1970;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais, 2009;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte.

CUID 2

Leasú ar an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais,
2009

4.—Leasaítear alt 5 d’Acht 2009 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (3):
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“(3) (a) Is feidhm de chuid na Feidhmeannachta an Scéim a
oibriú agus a riaradh.

(b) Féadfaidh an Fheidhmeannacht socrú a dhéanamh le
duine faoinar féidir leis an duine sin aon chuid
d’fheidhm na Feidhmeannachta a eascraı́onn faoi mhı́r
(a) a chomhlı́onadh thar ceann na Feidhmeannachta.”.

5.—Leasaítear alt 10 d’Acht 2009 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfar an mheasúnacht airgeadais—

(a) i gcás duine nach duine de lánúin, de réir fhorálacha
Chuid 1 nó Chuid 1A, de réir mar is cuí, agus Chuid
3 de Sceideal 1, agus

(b) i gcás duine is duine de lánúin, de réir fhorálacha
Chuid 2 nó Chuid 2A, de réir mar is cuí, agus Chuid
3 de Sceideal 1.”.

6.—Leasaítear alt 13 d’Acht 2009—

(a) i bhfo-alt (3), trí “(3A),” a chur isteach i ndiaidh “Faoi réir
fho-ailt”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Scoirfidh fo-alt (3) d’éifeacht a bheith leis maidir le
duine a dhéanfaidh iarratas ar thacaı́ocht Stáit tar éis teacht
i ngnı́omh d’alt 6 den Acht Sláinte (Leasú), 2013.”.

7.—Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 2009—

(a) i gCuid 1, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 1:

“Measúnacht ar acmhainn duine nach duine de lánúin i
gcás go ndéanfar an t-iarratas ar thacaíocht Stáit roimh an
lá iomchuí

1. (a) Déanfar acmhainn duine nach duine de lánúin a
mheasúnú, faoi réir Chuid 3, ar bhonn na
rialacha sa Chuid seo.

(b) Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le hiarratais
ar thacaíocht Stáit arna ndéanamh roimh an
lá iomchuí.”,

(b) tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 1:

“CUID 1A

Measúnacht ar acmhainn duine nach duine de lánúin i gcás
go ndéanfar an t-iarratas ar thacaíocht Stáit an lá iomchuí
nó dá éis

1. (a) Déanfar acmhainn duine nach duine de lánúin a
mheasúnú, faoi réir Chuid 3, ar bhonn na rialacha sa
Chuid seo.
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(b) Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le hiarratais ar
thacaíocht Stáit arna ndéanamh an lá iomchuí nó dá éis.

Measúnacht ar ioncam

2. Déan measúnú ar an ioncam seachtainiúil trí na
treoracha ag céimeanna A go E a leanúint:

A. Déan ioncam bliantúil an duine a shuíomh tríd
an míniú ar ‘ioncam’ a úsáid.

B. Déan na hasbhaintí inlamhála a asbhaint.

C. Roinn an méid a gheofar le céim B ar 52 chun
an glanioncam seachtainiúil a shuíomh.

D. Tóg 80 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim
C (glanioncam seachtainiúil) ar méid é arb é
an t-ioncam measúnaithe seachtainiúil é mura
mbeidh feidhm ag céim E.

E. Más rud é, ar an riail ag céim C a chur chun
feidhme, go bhfaighfear toradh a fhágann gur
lú 20 faoin gcéad den ghlanioncam
seachtainiúil ná an tairseach íosta ioncaim
choinnithe, is é an t-ioncam measúnaithe
seachtainiúil an méid a shuífear le céim C lúide
an tairseach íosta ioncaim choinnithe.

Measúnacht ar shócmhainní airgid

3. Déan measúnú ar luach seachtainiúil na sócmhainní
airgid trí na treoracha ag céimeanna A go F a leanúint:

A. Déan sócmhainní airgid uile an duine atá á
mheasúnú nó á measúnú a shuíomh tríd an
míniú ar ‘sócmhainní airgid’ a úsáid agus déan
luacháil ar gach sócmhainn airgid ar bhonn an
mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain méid na n-asbhaintí inlamhála a bhain-
eann le gach sócmhainn airgid as
margadhluach measta na sócmhainne airgid sin
chun glanluach gach sócmhainne airgid a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní airgid a
shuífear faoi chéim B a chomhiomlánú.

D. Déan an méid is inasbhainte as sócmhainní
ginearálta a bhaint as an méid a gheofar le
céim C chun na sócmhainní airgid bliantúla
measúnaithe a fháil.

E. Tóg 7.5 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim
D chun méid na sócmhainní airgid
measúnaithe bliantúla a fháil.

F. Roinn an méid a gheofar le céim E ar 52 chun na
sócmhainní airgid measúnaithe seachtainiúla a
fháil.
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Measúnacht ar shócmhainní iomchuí

4. Déan measúnú ar luach seachtainiúil na sócmhainní
iomchuí trí na treoracha ag céimeanna A go F a leanúint:

A. Déan na sócmhainní go léir ar sócmhainní
iomchuí iad de chuid an duine atá á mheasúnú
nó á measúnú a shuíomh tríd an míniú ar
‘sócmhainní iomchuí’ a úsáid agus déan
luacháil ar gach sócmhainn iomchuí ar bhonn
an mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain an méid asbhaintí inlamhála a
bhaineann le gach sócmhainn iomchuí as
margadhluach measta na sócmhainne sin chun
glanluach gach sócmhainne iomchuí a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní iomchuí
a chomhiomlánú chun glanluach iomlán na
sócmhainní iomchuí a fháil.

D. Mura mbeidh an méid is inasbhainte as
sócmhainní ginearálta úsáidte go hiomlán i
dtaca leis an measúnacht ar shócmhainní
airgid, cuir an t-iarmhéid nár úsáideadh chun
feidhme tríd an méid nár úsáideadh a bhaint
as glanluach iomlán na sócmhainní iomchuí a
gheofar le céim C.

E. Tóg 7.5 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim
D nó, mura mbeidh feidhm ag céim D, le céim
C chun an méid sócmhainní iomchuí
measúnaithe bliantúla a fháil.

F. Chun luach seachtainiúil measúnaithe
sócmhainní iomchuí a fháil, roinn toradh chéim
E ar 52.”,

(c) i gCuid 2, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 1:

“Measúnacht ar acmhainn duine is duine de lánúin i gcás go
ndéanfar an t-iarratas ar thacaı́ocht Stáit roimh an lá iomchuı́

1. (a) Déanfar acmhainn duine is duine de lánúin a
mheasúnú, faoi réir Chuid 3, ar bhonn na rialacha sa
Chuid seo.

(b) Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le hiarratais ar
thacaíocht Stáit arna ndéanamh roimh an lá iomchuí.”,

(d) tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 2:

“CUID 2A

Measúnacht ar acmhainn duine is duine de lánúin i gcás
go ndéanfar an t-iarratas ar thacaíocht Stáit an lá iomchuí
nó dá éis

1. (a) Déanfar acmhainn duine is duine de lánúin a
mheasúnú, faoi réir Chuid 3, ar bhonn na rialacha sa
Chuid seo.
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(b) Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le hiarratais ar
thacaíocht Stáit arna ndéanamh an lá iomchuí nó dá éis.

Measúnacht ar ioncam

2. Déan an t-ioncam seachtainiúil a mheasúnú trí na
treoracha ag céimeanna A go F a leanúint:

A. Déan ioncam bliantúil an duine agus a
pháirtnéara nó a páirtnéara a shuíomh tríd an
míniú ar ‘ioncam’ a úsáid.

B. Asbhain asbhaintí inlamhála is infheidhme
maidir le hioncam gach duine de na daoine sin
as ioncam bliantúil an duine sin chun
glanioncam bliantúil gach duine den lánúin a
shuíomh.

C. Déan an dá ghlanioncam bhliantúla arna suíomh
faoi chéim B a chomhiomlánú.

D. Roinn an méid arna thabhairt le céim C ar 52
d’fhonn an glanioncam seachtainiúil a
shuíomh.

E. Tóg 40 faoin gcéad den mhéid arna thabhairt le
céim D agus is é an méid arna shuíomh tar éis
an ríofa sin, mura mbeidh feidhm ag céim F,
an t-ioncam measúnaithe seachtainiúil.

F. Más rud é, ar an riail ag céim E a chur chun
feidhme, go bhfaighfear toradh inar lú 60 faoin
gcéad den ghlanioncam seachtainiúil ná an
tairseach íosta ioncaim choinnithe, is é an
t-ioncam measúnaithe seachtainiúil an méid a
shuífear le céim D lúide an méid arb é an
tairseach íosta ioncaim choinnithe é.

Measúnacht ar shócmhainní airgid

3. Déan measúnú ar luach seachtainiúil na sócmhainní
airgid trí na treoracha ag céimeanna A go G a leanúint:

A. Déan na sócmhainní airgid go léir de chuid an
duine lena mbaineann an mheasúnacht agus a
pháirtnéara nó a páirtnéara a shuíomh tríd an
míniú ar ‘sócmhainní airgid’ a úsáid agus déan
gach sócmhainn airgid a luacháil ar bhonn an
mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain méid na n-asbhaintí inlamhála a
bhaineann le gach sócmhainn airgid as
margadhluach measta na sócmhainne airgid sin
chun glanluach gach sócmhainne airgid a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní airgid a
suíodh faoi chéim B a chomhiomlánú.

D. Déan an méid is inasbhainte as sócmhainní
ginearálta a asbhaint as an méid a gheofar le
céim C d’fhonn iomlán na sócmhainní airgid
measúnaithe a shuíomh.
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E. Tóg 7.5 faoin gcéad den mhéid a gheofar le céim
D d’fhonn méid sócmhainní airgid
measúnaithe bliantúla na lánúine a shuíomh.

F. Roinn an méid arna shuíomh le céim E ar 2
d’fhonn méid sócmhainní airgid measúnaithe
bliantúla an duine ar ina leith atá an
mheasúnacht airgeadais á déanamh a shuíomh.

G. Roinn an méid arna shuíomh le céim F ar 52
d’fhonn sócmhainní airgid seachtainiúla
measúnaithe an duine ar ina leith atá an
mheasúnacht airgeadais á déanamh a shuíomh.

Measúnacht ar shócmhainní iomchuí

4. Déan luach seachtainiúil na sócmhainní iomchuí a
mheasúnú trí na treoracha ag céimeanna A go G a
leanúint:

A. Déan na sócmhainní go léir ar sócmhainní
iomchuí iad de chuid an duine, agus de chuid
pháirtnéir an duine, ar ina leith atá an
mheasúnacht airgeadais á déanamh a shuíomh
tríd an míniú ar ‘sócmhainní iomchuí’ a úsáid
agus déan gach sócmhainn iomchuí díobh a
luacháil ar bhonn an mhargadhluacha mheasta.

B. Asbhain méid na n-asbhaintí inlamhála a
bhaineann le gach sócmhainn iomchuí as
margadhluach measta na sócmhainne sin chun
glanluach gach sócmhainne iomchuí a fháil.

C. Déan glanluachanna uile na sócmhainní iomchuí
arna suíomh faoi chéim B a chomhiomlánú.

D. Más rud é nach mbeifear tar éis an méid is
inasbhainte as sócmhainní ginearálta a úsáid go
hiomlán i dtaca leis an measúnacht ar
shócmhainní airgid, ansin déan an t-iarmhéid
nár úsáideadh a chur chun feidhme tríd an
méid nár úsáideadh a asbhaint as an méid arna
shuíomh le céim C.

E. Tóg 7.5 faoin gcéad den mhéid arna shuíomh le
céim D nó, mura bhfuil feidhm ag céim D, arna
shuíomh le céim C chun an méid sócmhainní
iomchuí bliantúla measúnaithe a shuíomh.

F. Déan an méid arna shuíomh le céim E a roinnt
ar 2 chun méid sócmhainní iomchuí bliantúla
measúnaithe an duine ar ina leith atá an
mheasúnacht airgeadais á déanamh a shuíomh.

G. Déan an méid arna shuíomh le céim F a roinnt
ar 52 chun teacht ar luach measúnaithe
seachtainiúil sócmhainní iomchuí an duine ar
ina leith atá an mheasúnacht airgeadais á
déanamh.”,

(e) i mír 1 de Chuid 3—
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(i) sa mhíniú ar “acmhainn sheachtainiúil
mheasúnaithe”, trí “arna ríomh de réir Chuid 1, 1A,
2 nó 2A den Sceideal seo, de réir mar is cuí” a chur
in ionad “arna ríomh de réir, mar is cuí, Cuid 1 nó
Cuid 2 den Sceideal seo”,

(ii) sa mhíniú ar “tairseach íosta ioncaim choinnithe”, tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b)(i)(II):

“(II) ina ghnáthchónaí nó ina gnáthchónaí i
saoráid iomchuí nó i dteach banaltrais
iomchuí, méid aon ranníoca a
cheanglaítear ar an bpáirtnéir a íoc de
bhun alt 67C(1) den Acht Sláinte, 1970,”,

agus

(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “gnó iomchuí”:

“ciallaíonn ‘lá iomchuí’ an lá tar éis an dáta a
achtaítear an tAcht Sláinte (Leasú), 2013;”,

(f) i mír 3 de Chuid 3, trí “de Chuid 1, 1A, 2 nó 2A,” a chur
in ionad “de Chuid 1 nó de Chuid 2,”,

(g) i mír 4 de Chuid 3, trí “de Chuid 1, 1A, 2 nó 2A,” a chur
in ionad “de Chuid 1 nó de Chuid 2,”, agus

(h) i mír 10 de Chuid 3—

(i) i bhfomhír (b), trí “Faoi réir fhomhír (c), ní mó
iomlán mhéideanna na hacmhainne seachtainiúla
measúnaithe faoin Acht seo a bhaineann leis an
bpríomháit chónaithe, de bhun na measúnachta
airgeadais a bhaineann leis an duine eile agus na
measúnachta airgeadais a bhaineann leis an duine
iomchuí, arna chomhiomlánú, ná an méid arb é 22.5
faoin gcéad de mhargadhluach measta” a chur in
ionad “Ní mó iomlán mhéideanna na hacmhainne
seachtainiúla measúnaithe faoin Acht seo a
bhaineann leis an bpríomháit chónaithe, de bhun na
measúnachta airgeadais a bhaineann leis an duine
eile agus na measúnachta airgeadais a bhaineann leis
an duine iomchuí, arna chomhiomlánú, ná an méid
arb é 15 faoin gcéad de mhargadhluach measta”,
agus

(ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (b):

“(c) Más rud é—

(i) go ndearna an duine eile agus ag an
duine iomchuí araon iarratas ar
thacaíocht Stáit an 27 Deireadh
Fómhair 2009, nó dá éis, agus roimh
an lá iomchuí, déanfar an tagairt do
22.5 faoin gcéad i bhfomhír (b) a
léamh mar thagairt do 15 faoin
gcéad, agus
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(ii) go ndearna an duine eile iarratas ar
thacaíocht Stáit an 27 Deireadh
Fómhair 2009, nó dá éis, agus roimh
an lá iomchuí agus go ndearna an
duine iomchuí iarratas ar thacaíocht
Stáit an lá iomchuí nó dá éis, déanfar
an tagairt do 22.5 faoin gcéad i
bhfomhír (b) a léamh mar thagairt do
18.75 faoin gcéad.”.

CUID 3

Leasú ar an Acht Sláinte, 1970

8.—Leasaítear Acht 1970 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 51:

“Seirbhísí
d’othair
chónaithe.

51.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe’
seirbhísí d’othair chónaithe a sholáthraítear—

(a) in ospidéal chun cúram agus cóireáil a
thabhairt d’othair a bhfuil mór-éalanga
orthu (lena n-áirítear éalanga
síciatracha), agus

(b) do dhaoine a bhfuil gá acu le
géarchúram agus géarchóireáil liachta
(lena n-áirítear cúram agus cóireáil i
leith máithreachta);

ciallaíonn “seirbhísí d’othair chónaithe” seirbhísí
forais a sholáthraítear do dhaoine le linn dóibh a
bheith á gcothabháil in ospidéal, i dteaghlach
eadarshláinte nó i dteaghlach do dhaoine ar a
bhfuil míchumas coirp nó meabhrach nó i
gcóiríocht atá coimhdeach leis an gcéanna;

ciallaíonn ‘seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh’ seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh de réir bhrí an Achta fán Scéim um
Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009.”.

9.—Leasaítear alt 52 d’Acht 1970—

(a) i bhfo-alt (1A), trí “de réir bhrí an Achta fán Scéim um
Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009” a scriosadh,

(b) trí fho-alt (2) a scriosadh, agus

(c) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “Más rud é,” a chur in ionad “Faoi réir alt 54, más
rud é,”, agus

(ii) trí “nach ndéanann duine ag a bhfuil láncháilíocht nó
cáilíocht theoranta le haghaidh na seirbhísí sin leas a
bhaint as, nó más rud é go dtarscaoileann sé nó sí a
cheart nó a ceart leas a bhaint as, cuid éigin de na
seirbhísí sin” a chur in ionad “nach ndéanann duine
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ag a bhfuil láncháilíocht nó cáilíocht theoranta le
haghaidh na seirbhísí sin leas a bhaint as cuid éigin
de na seirbhísí sin”.

10.—Aisghairtear alt 53 d’Acht 1970.

11.—Leasaítear alt 53A d’Acht 1970—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) i gcás go soláthraítear seirbhísí d’othair
chónaithe (nach seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh) do dhuine in ospidéal chun
cúram agus cóireáil a thabhairt d’othair a
bhfuil mór-éalanga orthu (lena n-áirítear aon
éalanga síciatracha) agus i gcás go bhfuil sé
deimhnithe i scríbhinn ag lia-chleachtóir
cláraithe arna ainmniú nó arna hainmniú ag
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach
bhfuil gá ag an duine atá ag fáil na seirbhísí sin
le géarchúram agus géarchóireáil liachta i leith
aon éalang den sórt sin, nó

(b) i gcás go bhfuil seirbhísí d’othair chónaithe á
soláthar do dhuine—

(i) atá ina chónaitheoir nó ina cónaitheoir i
lárionad ainmnithe do dhaoine scothaosta
(arna mhíniú sna Rialacháin um an Acht
Sláinte, 2007 (Cúram agus Leas
Cónaitheoirí i Lárionaid Ainmnithe do
Dhaoine Scothaosta), 2009 (I.R. Uimh.
236 de 2009)), is lárionad ina soláthraíonn
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
seirbhísí nó ina soláthraítear seirbhísí thar
a ceann,

(ii) a thosaigh ar na seirbhísí sin d’othair
chónaithe a fháil den chéad uair an 27
Deireadh Fómhair 2009 nó dá éis,

(iii) nach bhfuil tacaíocht Stáit nó tacaíocht
Stáit choimhdeach á soláthar dó nó di
faoin Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais, 2009, agus

(iv) a bhfuil deimhnithe i scríbhinn ina leith ag
lia-chleachtóir cláraithe arna ainmniú nó
arna hainmniú ag Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte go bhfuil gá aige nó aici
le seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “alt 67C” a chur in ionad “alt 53”,
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agus

(ii) trí “de réir bhrí an Achta fan Scéim um Thacaíocht
Tithe Banaltrais 2009” a scriosadh.

12.—Leasaítear Acht 1970 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 53A:

“Táillí i leith
seirbhísí
cúraim
cónaithe
fhadtéarmaigh.

53B.—(1) Gearrfar táillí i leith seirbhísí cúraim
cónaithe fhadtéarmaigh de réir an Achta fán
Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009.

(2) Déanfar tagairt i bhfo-alt (1) do sheirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh a fhorléiriú mar
thagairt do sheirbhísí den sórt sin arna soláthar do
dhuine a thosaigh ar na seirbhísí sin a fháil den
chéad uair an 27 Deireadh Fómhair 2009 nó dá éis.

(3) Maidir le duine ar a gceanglaítear, le halt
67C nó faoi, ranníoc cothabhála agus cóiríochta i
leith seirbhísí tacaíochta cónaithe a íoc, ní
cheanglófar air nó uirthi táillí a íoc faoin alt seo.

(4) In aon achtachán—

(a) forléireofar tagairt d’alt 53(1A) mar
thagairt d’fho-alt (1),

(b) forléireofar tagairt d’alt 53(1B) mar
thagairt d’fho-alt (2),

(c) forléireofar tagairt d’alt 53(1C) mar
thagairt d’fho-alt (3),

(d) forléireofar tagairt d’alt 53 seachas
d’fho-ailt (1A), (1B) nó (1C) mar
thagairt—

(i) d’alt 53C,

(ii) d’alt 67C, nó

(iii) d’ailt 53C agus 67C araon,

de réir mar a éilíonn an comhthéacs,

(e) forléireofar tagairt do tháille faoi alt 53
(seachas fo-ailt (1A), (1B) nó (1C))
mar thagairt—

(i) do tháille faoi alt 53C,

(ii) do ranníoc faoi alt 67C, nó

(iii) do tháille faoi alt 53C agus do
ranníoc faoi alt 67C araon,

de réir mar a éilíonn an comhthéacs.

Táillí i leith
seirbhísí
géarthinnis
d’othair
chónaithe.

53C.—(1) Gearrfar táillí i leith seirbhísí
géarthinnis d’othair chónaithe arna soláthar ag
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó thar a
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ceann do dhuine is duine d’aicme daoine a
shonraítear i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-
alt (3) chun críche an ailt seo.

(2) €80 an ráta laethúil don táille mura
ndéanfar méid éagsúil a fhorordú i rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (4), agus sa chás sin, is é an
méid éagsúil sin an ráta laethúil don táille.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, rialacháin a
dhéanamh chun críche an ailt seo, lena
bhféadfar—

(a) socrú a dhéanamh chun táillí i leith
seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe
a fhorchur ar dhaoine dá soláthraítear
na seirbhísí sin i gcás gur duine d’aicme
daoine a shonraítear sna rialacháin sin
é nó í,

(b) an líon uasta laethanta a shonrú ar ina
leith a fhéadfar na táillí sin a fhorchur
faoi threoir tréimhse ama arna sonrú
sna rialacháin.

(4) (a) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
le rialacháin méid a fhorordú a bheidh
éagsúil leis an méid a shonraítear i
bhfo-alt (2).

(b) Le linn méid a fhorordú de bhun mhír
(a), cinnteoidh an tAire nach mó an
méid a fhorordófar ná an méid arb
éard é 25 faoin gcéad den
mheánchostas laethúil chun seirbhísí
géarthinnis d’othair chónaithe a
sholáthar d’othar.

(5) I gcás go sonróidh an tAire, i rialacháin
arna ndéanamh de bhun fho-alt (3)(b), an líon
uasta laethanta ar ina leith a bheidh táillí le
forchur, ní lú ná 7 lá agus ní mó ná 15 lá an
tréimhse uasta sin.

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘meánchostas laethúil
chun seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe a
sholáthar d’othar’ an méid is déanaí a mbeidh sé
deimhnithe ag Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte don Aire ina leith gurb é an
meánchostas laethúil chun seirbhísí géarthinnis
d’othair chónaithe a sholáthar d’othar arna
chinneadh trí chostas iomlán na seirbhísí
géarthinnis d’othair chónaithe thar thréimhse 12
mhí arna soláthar acu seo a leanas—

(a) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
faoi ailt 52 agus 55, agus

(b) daoine eile thar ceann
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
de bhun alt 38 den Acht Sláinte, 2004,
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a shuíomh agus tríd an méid sin a roinnt ar líon
iomlán na laethanta leapa a soláthraíodh i leith na
seirbhísí sin.

(7) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní mheasfar gur duine atá ag fáil
seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe
duine ar lá áirithe mura rud é maidir
leis an duine sin—

(i) go raibh seirbhísí géarthinnis
d’othair chónaithe á bhfáil aige nó
aici san ospidéal lena mbaineann
ag meán oíche ar an lá lena
mbaineann, nó

(ii) go ndearnadh é nó í a ghlacadh
isteach san ospidéal lena
mbaineann agus a urscaoileadh
amach as an lá céanna agus, le linn
na tréimhse a raibh sé nó sí ina
othar nó ina hothar cónaithe, go
bhfuair sé nó sí seirbhísí
géarthinnis d’othair chónaithe,

(b) measfar gur thosaigh duine ar sheirbhísí
géarthinnis d’othair chónaithe a fháil
san ospidéal lena mbaineann ar
chinneadh a bheith déanta ag lia-
chleachtóir cláraithe, ag a mbeidh an
t-údarás cinneadh den sórt sin a
dhéanamh san ospidéal lena
mbaineann, gur chóir an duine a
ghlacadh isteach san ospidéal chun na
críche sin,

(c) measfar gur scoir duine de sheirbhísí
géarthinnis d’othair chónaithe a
fháil—

(i) ar lia-chleachtóir cláraithe, ag a
mbeidh an t-údarás cinneadh den
sórt sin a dhéanamh san ospidéal
lena mbaineann, a chinneadh nach
bhfuil gá ag an duine lena
mbaineann le seirbhísí géarthinnis
d’othair chónaithe a thuilleadh, nó

(ii) i gcás go n-urscaoiltear an duine ar
shlí eile mar othar as an ospidéal.

(8) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh cibé
acu a cheanglaítear nó nach gceanglaítear ar
dhuine táille a íoc faoin alt seo faoi threoir an lín
laethanta ar ina leith a forchuireadh táillí ar an
duine sin sa tréimhse (an ‘tréimhse iomchuí’) a
shonraítear sna rialacháin arna ndéanamh de bhun
fho-alt (3)(b), cuirfear i gcuntas aon lá ar ina leith
a rinneadh táillí a fhorchur ar an duine sin de bhun
alt 53 (seachas i leith seirbhísí dá dtagraítear in alt
53(6)) laistigh den tréimhse iomchuí.
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(9) Ní cheanglófar ar dhuine táille a íoc faoin
alt seo, más rud é—

(a) gur duine ag a bhfuil láncháilíocht an
duine,

(b) gur bean a fhaigheann seirbhísí i leith
máithreachta an duine,

(c) gur leanbh nach bhfuil níos sine ná sé
seachtaine d’aois an duine,

(d) gur leanbh a fhaigheann seirbhísí i leith
éalang arna haithint le linn scrúdú
sláinte arna sheoladh de bhun na
seirbhíse a sholáthraítear faoi alt 66
an duine,

(e) gur duine a fhaigheann seirbhísí chun
galair thógálacha a fhorordaítear faoi
Chuid IV den Acht Sláinte, 1947 a
fháthmheas nó a chóireáil an duine,

(f) is duine a fhaigheann seirbhísí is
seirbhís ar ina leith a mheastar, de
bhun alt 45(7), maidir leis an duine,
gur duine é nó í ag a bhfuil
láncháilíocht,

(g) gur duine a mbeidh, de bhun alt 2 den
Acht Sláinte (Leasú), 1996, i dtuairim
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
Heipitíteas C tolgtha aige nó aici go
díreach nó go neamhdhíreach ó Fhrith-
D Imdhíonghlóbailíne Daonna a úsáid
nó ó tháirge fola eile nó aistriú fola a
fháil laistigh den Stát an duine.”.

13.—(1) Leasaítear Acht 1970 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad alt 55:

“Seirbhísí
d’othair
chónaithe do
dhaoine gan
teideal chun
seirbhísí, nó a
tharscaoil
teideal chun
seirbhísí, faoi
alt 52.

55.—(1) (a) Féadfaidh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte, faoi réir aon
rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt
(3), seirbhísí d’othair chónaithe a chur
ar fáil do dhaoine—

(i) nach gcruthóidh teideal a bheith
acu chun seirbhísí den sórt sin faoi
alt 52, nó

(ii) a measfar, faoi alt 52(3), nach
bhfuil lán-cháilíocht nó cáilíocht
theoranta acu le haghaidh
seirbhísí den sórt sin, nó gur
tharscaoil siad a gcáilíocht le
haghaidh seirbhísí den sórt sin.

(b) Déanfaidh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte táille a ghearradh i
leith aon seirbhísí den sórt sin d’othair
chónaithe a sholáthrófar—
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(i) in ospidéal a shonraítear sa Chúigiú
Sceideal, nó

(ii) in ospidéal a shonraítear sa Séú
Sceideal,

de réir thábla na dtáillí a shonraítear
sa Cheathrú Sceideal a bhaineann leis
an ospidéal lena mbaineann.

(2) (a) I gcás go soláthraíonn duine eile
seirbhísí d’othair chónaithe thar ceann
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
gearrfaidh an duine sin táille i leith aon
seirbhísí den sórt sin de réir an
Ceathrú Sceideal.

(b) Aon duine a ghearrann táille de réir
mhír (a), tabharfaidh sé nó sí cuntas
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte i leith na dtáillí go léir den sórt
sin a bheidh gearrtha agus i leith an
airgid go léir a bheidh faighte i leith na
dtáillí sin.

(3) (a) Féadfaidh an tAire, chun críocha fho-alt
(1), rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar an modh ar a mbeidh aon
seirbhísí d’othair chónaithe a
sholáthrófar faoin alt seo le cur ar fáil
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, lena n-áirítear an modh ar a
mbeidh leapacha ospidéil le hainmniú
agus na himthosca ina bhféadfaidh
daoine nach mbeidh lán-cháilíocht nó
cáilíocht theoranta acu nó a measfar,
faoi alt 52(3), nach bhfuil cáilíocht den
sórt sin acu, nó gur tharscaoil siad a
gcáilíocht le haghaidh seirbhísí den
sórt sin, leapacha a ghabháil a bheidh
ainmnithe le haghaidh daoine a bhfuil
cáilíocht den sórt sin acu.

(b) Ní dochar mír (a) d’oibriú alt 38 den
Acht Sláinte, 2004.

(4) (a) Féadfaidh an tAire, le rialacháin,
ospidéal a fhorordú chun críocha an
Cúigiú Sceideal nó an Séú Sceideal
agus, i gcás go bhforordóidh an tAire
ospidéal amhlaidh, beidh an t-ospidéal
lena mbaineann arna shonrú sa
Chúigiú Sceideal nó sa Séú Sceideal,
de réir mar a bheidh, de réir na
rialachán sin.

(b) Féadfaidh an tAire, le rialacháin,
ospidéal a bheidh arna shonrú sa
Chúigiú Sceideal nó sa Séú Sceideal a
scriosadh ón Sceideal lena mbaineann.

(c) Le linn rialacháin a dhéanamh—
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(i) lena bhforordófar ospidéal de bhun
mhír (a), nó

(ii) lena scriosfar ospidéal de bhun
mhír (b),

beidh aird ag an Aire ar leibhéal
castachta liachta na gcóireálacha a
sholáthraítear ar bhonn gnáthaimh
d’othair mar chuid de sheirbhísí
d’othair chónaithe san ospidéal lena
mbaineann.

(d) Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoi
mhír (a) nó (b), rachaidh sé nó sí i
gcomhairle le Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte.”.

(2) Aon duine a mbeidh seirbhísí faoi alt 55 d’Acht 1970 á
soláthar dó nó di roimh theacht i ngníomh d’fho-alt (1), dlífidh sé nó
sí, i gcás go leanfar de na seirbhísí sin a sholáthar tar éis don fho-alt
sin teacht i ngníomh, na táillí a ghearrfar faoi alt 55 d’Acht 1970 arna
ionadú le fo-alt (1) a íoc ón dáta a thiocfaidh an fo-alt sin i ngníomh,
cibé acu a bhí nó nach raibh táillí muirearaithe nó inmhuirearaithe
roimh an dáta sin.

14.—Leasaítear Acht 1970 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 74:

“Táillí agus
ranníocaí a
ghnóthú —
foráil bhreise.

74A.—Aon táille a ghearrfar nó ranníoc a
thoibheofar faoi na hAchtanna Sláinte, 1970 go
2013, nó le rialacháin arna ndéanamh faoi na
hAchtanna sin, i leith seirbhísí arna soláthar ag
duine thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte de bhun alt 38 den Acht Sláinte, 2004,
féadfaidh an duine a sholáthraíonn an tseirbhís í a
ghnóthú, mura n-íocfar í, mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ón duine ar
soláthraíodh na seirbhísí dó nó di.”.

15.—Leasaítear Acht 1970 tríd an ábhar i Sceideal 1 a ghabhann
leis an Acht seo a chur isteach mar an Ceathrú Sceideal a ghabhann
le hAcht 1970.

16.—Leasaítear Acht 1970 tríd an ábhar i Sceideal 2 a ghabhann
leis an Acht seo a chur isteach mar an Cúigiú Sceideal a ghabhann
le hAcht 1970.

17.—Leasaítear Acht 1970 tríd an ábhar i Sceideal 3 a ghabhann
leis an Acht seo a chur isteach mar an Séú Sceideal a ghabhann le
hAcht 1970.

18.—Leasaítear alt 62 d’Acht 1970 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (1):

“(1) Cuirfidh bord sláinte seirbhísí liachta, máinliachta agus
asaoideachta ar fáil chun freastal ar shláinte ban i leith
máithreachta.
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(1A) Soláthrófar na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ar
shlí seachas mar sheirbhísí d’othair chónaithe.

(1B) Ní ghearrfaidh bord sláinte táille i leith na seirbhísí arna
soláthar faoi fho-alt (1).”.

19.—Leasaítear Acht 1970 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 67:

“Míniú ar
‘seirbhísí
tacaíochta
cónaithe’.

67A.—(1) Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘seirbhísí
tacaíochta cónaithe’ aon seirbhís sláinte nó
seirbhís shóisialta phearsanta ach gan an méid seo
a leanas a áireamh—

(a) seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe,

(b) seirbhísí cúraim cónaithe
fhadtéarmaigh, agus

(c) seirbhísí d’othair sheachtracha a
sholáthraítear faoi alt 56,

arna soláthar ag Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte nó thar a ceann faoi alt 7 den Acht Sláinte,
2004 nó faoi aon achtachán eile, do dhuine a
chónaíonn—

(i) in ospidéal,

(ii) i dteaghlach eadarshláinte,

(iii) i dteach banaltrais,

(iv) i dteaghlach nó in earnáil eile cóiríochta
tithíochta do dhaoine ar a bhfuil
míchumas coirp, céadfa,
meabhairshláinte nó intleachtúil,

nó i gcóiríocht atá coimhdeach leis an gcéanna,
agus a bhfuil a chóiríocht nó a cóiríocht sa chéanna
á soláthar ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
nó thar a ceann.

(2) Déanfar tagairt i bhfo-alt (1) do sheirbhísí
cúraim cónaithe fhadtéarmaigh a fhorléiriú mar
thagairt do sheirbhísí den sórt sin a sholáthraítear
do dhuine a thosaigh ar na seirbhísí sin a fháil den
chéad uair an 27 Deireadh Fómhair 2009 nó dá éis.

Seirbhísí
tacaíochta
cónaithe.

67B.—Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte seirbhísí tacaíochta cónaithe a chur ar fáil
do dhaoine ag a bhfuil láncháilíocht agus do
dhaoine ag a bhfuil cáilíocht theoranta.

Ranníocaí
cothabhála
agus cóiríochta
i leith seirbhísí
tacaíochta
cónaithe.

67C.—(1) (a) Faoi réir fho-ailt (3) go (6) agus alt
67D, déanfaidh duine dá soláthraítear
seirbhísí tacaíochta cónaithe, cibé acu
is í Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte a sholáthraíonn iad nó is thar
ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte a sholáthraítear iad, ranníoc
airgeadais a íoc, de réir rialachán arna
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ndéanamh ag an Aire faoin alt seo, i
leith an chostais cothabhála agus
cóiríochta a bhaineann leis na seirbhísí
tacaíochta cónaithe sin a sholáthar.

(b) San alt seo agus in ailt 67B agus 67D,
ciallaíonn ‘ranníoc cothabhála agus
cóiríochta i leith seirbhísí tacaíochta
cónaithe’ ranníoc a cheanglaítear a íoc
de bhun an ailt seo agus rialacháin
arna ndéanamh faoi fho-alt (2).

(2) (a) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
rialacháin a dhéanamh—

(i) lena ndéanfar ceanglas go
ndéanfaidh daoine dá
soláthraítear seirbhísí tacaíochta
cónaithe, nó daoine a bhaineann
le haicme shonraithe nó le haicmí
sonraithe de dhaoine den sórt sin,
ranníoc a íoc, in imthosca
sonraithe, i leith an chostais
cothabhála agus cóiríochta a
bhaineann leis na seirbhísí
tacaíochta cónaithe sin a
sholáthar, agus

(ii) lena sonrófar méideanna na
ranníocaí nó na teorainneacha a
ghabhann le méid na ranníocaí
sin.

(b) Le linn méideanna na ranníocaí a
cheanglaítear a íoc a shonrú i
rialacháin arna ndéanamh faoi mhír
(a), féadfaidh an tAire méideanna
éagsúla a shonrú faoi threoir ioncam
na ndaoine a gceanglaítear orthu na
ranníocaí sin a íoc.

(c) Féadfaidh cibé forálacha coimhdeacha
nó foghabhálacha a mheasfaidh an
tAire is gá nó is fóirsteanach a bheith
i rialacháin a bhaineann leis na nithe
a shonraítear i mír (a), lena n-áirítear
forálacha a bhaineann leis an modh
íoca, leis na daoine a mbeidh
íocaíochtaí le déanamh leo agus le
hairgead a bheidh dlite i leith ranníocaí
a cheanglaítear a dhéanamh de bhun
rialachán den sórt sin a bhailiú agus le
hairgead a bheidh faighte i leith an
chéanna a dhiúscairt.

(3) (a) Déanfar méid ranníoca a cheanglaítear
a íoc de bhun rialachán arna ndéanamh
faoi fho-alt (2) a shloinneadh mar
mhéid laethúil, is méid nach mó ná 80
faoin gcéad de ráta laethúil uasta an
phinsin Stáit (neamhranníocach).
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(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) measfar seirbhísí tacaíochta
cónaithe a bheith á bhfáil ag duine
ar lá áirithe i gcás go raibh an
duine sin ag fáil na seirbhísí sin ag
meán oíche ar an lá lena
mbaineann,

(ii) déanfar tagairt do ráta laethúil
uasta an phinsin Stáit
(neamhranníocach) a fhorléiriú
mar thagairt don seachtú cuid de
ráta seachtainiúil uasta an phinsin
Stáit (neamhranníocach), agus

(iii) tá le pinsean Stáit
(neamhranníocach) an bhrí
chéanna atá leis sna hAchtanna
Leasa Shóisialaigh.

(4) Beidh ranníoc cothabhála agus cóiríochta i
leith seirbhísí tacaíochta cónaithe iníoctha i leith
lá áirithe i gcás, sa tréimhse 12 mhí dar críoch an
lá sin, go mbeidh seirbhísí tacaíochta cónaithe
faighte roimhe sin ag an duine ar 30 lá ar a laghad.

(5) Le linn an líon laethanta a ríomh ar a
mbeidh seirbhísí tacaíochta cónaithe faighte ag
duine laistigh den tréimhse 12 mhí dá dtagraítear
i bhfo-alt (4), déileálfar—

(a) le lá ar a mbeidh seirbhísí géarthinnis
d’othair chónaithe mar a mhínítear in
alt 51 (cibé acu roimh theacht i
ngníomh don alt seo nó do rialacháin
arna ndéanamh faoi nó dá éis) faighte
ag duine mura rud é gur dhligh an
duine lena mbaineann táille a íoc faoi
alt 55 i leith na seirbhísí sin,

(b) le lá ar a raibh duine ag fáil tacaíocht
Stáit de réir bhrí an Achta fán Scéim
um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009
(cibé acu roimh theacht i ngníomh don
alt seo nó do rialacháin arna ndéanamh
faoi nó dá éis), agus

(c) le lá ar a mbeidh seirbhísí faoin Acht
seo arna soláthar ag Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte nó thar a ceann
faighte ag duine roimh theacht i
ngníomh d’ailt 67A, 67C, 67D nó don
alt seo nó do rialacháin arna ndéanamh
faoi, is seirbhísí arbh éard a bheadh
iontu, dá mbeadh na hailt agus na
rialacháin sin i bhfeidhm an tráth a
soláthraíodh na seirbhísí sin, seirbhísí
tacaíochta cónaithe,

mar lá ar a soláthraíodh seirbhísí tacaíochta
cónaithe don duine lena mbaineann.
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(6) Tá feidhm ag fo-alt (5) d’ainneoin—

(a) gur duine lena mbaineann fo-alt (7),
maidir le haon lá amháin nó níos mó
ná aon lá amháin de na laethanta, an
duine lena mbaineann, nó

(b) go mbeidh méid an ranníoca is iníoctha
tarscaoilte, go hiomlán nó go
páirteach, ag Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte, de bhun treoirlínte
arna gceadú faoi alt 67D, maidir leis an
duine lena mbaineann.

(7) Ní bheidh ranníoc cothabhála agus
cóiríochta i leith seirbhísí tacaíochta cónaithe
iníoctha i gcás go soláthraítear na seirbhísí
tacaíochta cónaithe—

(a) do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana
d’aois,

(b) do bhean atá ag fáil seirbhísí i leith
máithreachta,

(c) do dhuine a choinnítear dá ainneoin nó
dá hainneoin faoi na hAchtanna
Meabhair-Shláinte, 2001 go 2009,

(d) do dhuine a choinnítear i lárionad
ainmnithe faoin Acht um an Dlí
Coiriúil (Gealtacht), 2006,

(e) do dhuine a mbeidh, de bhun alt 2 den
Acht Sláinte (Leasú), 1996, i dtuairim
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
Heipitíteas C tolgtha aige nó aici go
díreach nó go neamhdhíreach ó Fhrith-
D Imdhíonghlóbailíne Daonna a úsáid
nó ó tháirge fola eile nó aistriú fola a
fháil laistigh den Stát,

(f) do dhuine i leith cóireáil ar ghalair
aicídeacha a fhorordaítear faoi Chuid
IV den Acht Sláinte, 1947,

(g) do dhuine a íocann táillí a ghearrtar faoi
alt 53A, nó

(h) do dhuine a fhaigheann tacaíocht Stáit
nó tacaíocht Stáit choimhdeach de réir
bhrí an Achta fán Scéim um
Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009.

Ranníocaí
cothabhála
agus cóiríochta
i leith seirbhísí
tacaíochta
cónaithe a
tharscaoileadh.

67D.—(1) (a) Féadfaidh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte an oibleagáid atá ar
dhuine íocaíocht a dhéanamh ar
ranníoc cothabhála agus cóiríochta i
leith seirbhísí tacaíochta cónaithe a
tharscaoileadh (go hiomlán nó go
páirteach).
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(b) Ní fheidhmeoidh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte an chumhacht dá
dtagraítear i mír (a) mura deimhin léi,
ag féachaint d’imthosca airgeadais an
duine lena mbaineann—

(i) gur gá déanamh amhlaidh chun
cruatan airgeadais míchuí ar
thaobh an duine lena mbaineann
nó ar thaobh a chleithiúnaithe nó
a cleithiúnaithe a sheachaint,

(ii) gur gá déanamh amhlaidh, nó gur
bhuntáiste suntasach é déanamh
amhlaidh, i dtaca leis na
riachtanais liachta, theiripeacha,
athshlánúcháin nó na riachtanais a
bhaineann le sláinte atá ag an
duine lena mbaineann a chur chun
cinn (lena n-áirítear, i gcás go
mbeidh plean cúraim ullmhaithe
don duine sin ag Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte nó thar a
ceann, riachtanais a bhaineann le
cuspóirí arna sonrú i bplean
cúraim den sórt sin a
chomhlíonadh), nó

(iii) gur réasúnach déanamh amhlaidh
ag féachaint don mhéid a
dhéanann an duine lena
mbaineann soláthar dá
chothabháil nó dá cothabháil féin.

(2) Feidhmeoidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte an chumhacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
de réir cibé treoirlínte a bheidh arna gceadú ag an
Aire de bhun an ailt seo.

(3) I gcás go bhfeidhmeoidh Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte an chumhacht faoi fho-alt (1),
taifeadfaidh sí i scríbhinn i ngach cás an bonn a
bheidh leis an gcinneadh an chumhacht sin a
fheidhmiú.

(4) Ullmhóidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte treoirlínte a bhainfidh le feidhmiú na
cumhachta dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus, i
gcás go n-iarrfaidh an tAire uirthi déanamh
amhlaidh, déanfaidh sí treoirlínte athmheasta a
ullmhú.

(5) Déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte treoirlínte arna n-ullmhú ag
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi fho-alt
(4) a chur faoi bhráid an Aire.

(6) I gcás go ndéanfar treoirlínte a chur faoi
bhráid an Aire de bhun fho-alt (5), féadfaidh an
tAire—
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(a) le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, na treoirlínte lena
mbaineann a cheadú,

(b) le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, na treoirlínte lena
mbaineann a cheadú faoi réir leasuithe
sonraithe, nó

(c) diúltú na treoirlínte lena mbaineann a
cheadú.

(7) I gcás go mbeidh treoirlínte arna gceadú
faoin alt seo, féadfaidh an tAire na treoirlínte sin
a chúlghairm.

(8) Déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, nó cuirfidh sí faoi deara go ndéanfar,
treoirlínte a bheidh arna gceadú ag an Aire de
bhun an ailt seo a fhoilsiú ar cibé modh is cuí léi.”.
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SCEIDEAL 1

An Ceathrú Sceideal a chur isteach san Acht Sláinte, 1970

“AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Alt 55.

TÁILLÍ IS INÍOCTHA I LEITH SEIRBHISÍ D’OTHAIR
CHÓNAITHE ARNA SOLÁTHAR FAOI ALT 55.

Colún Colún (2) Colún (3) Colún (4) Colún (5)
(1)

Uimhir An An táille An táille An táille
Thagartha Earnáil laethúil i laethúil i laethúil i leith

Ospidéil leith leith seirbhísí
seirbhísí seirbhísí d’othair
d’othair d’othair chónaithe is
chónaithe i chónaithe i cásanna lae i
gcás go gcás go gcás nach
soláthraítear soláthraítear soláthraítear
cóiríocht cóiríocht cóiríocht thar
thar oíche thar oíche oíche
i seomra i seomra
áitíochta iláitíochta
singile

1. Ospidéal €1,000 €813 €407
a
shonraítear
sa Chúigiú
Sceideal

2. Ospidéal €800 €659 €329
a
shonraítear
sa Séú
Sceideal

Déanfar méid na dtáillí is iníoctha ag duine dá soláthraítear
seirbhísí d’othair chónaithe de bhun alt 55 a ríomh de réir an
Tábla faoi threoir an mhéid seo a leanas—

(a) cé acu de na cineálacha seirbhísí d’othair chónaithe
a shonraítear i gcolúin (3), (4) nó (5) den Tábla a
sholáthraítear don duine, agus

(b) cé acu de na hearnálacha ospidéil a shonraítear i
gcolún (2) den Tábla ina soláthraítear na seirbhísí
d’othair chónaithe don duine.”.
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SCEIDEAL 2

An Cúigiú Sceideal a chur isteach san Acht Sláinte, 1970

“AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Alt 55.

DÉANTAR GACH CEANN DE NA hOSPIDÉIL A
SHONRAÍTEAR ANSEO THÍOS A SHONRÚ MAR

OSPIDÉAL CHUN CRÍOCHA AN SCEIDIL SEO.

Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, ina
gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí, Tamhlacht, Baile
Átha Cliath.
Ospidéal Beaumont, Beaumont, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill, Baile Átha
Cliath.
Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus do Naíonáin, Baile
Átha Cliath.
Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh agus Ospidéal Máithreachais
na hOllscoile, Corcaigh.
Ospidéal Ortaipéideach na Coille Críne, An Choill Chríon, Cill
Chainnigh.
Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Tuar an Daill,
Luimneach.
Ospidéal Réigiúnach Máithreachais an Mheán-Iarthair,
Luimneach.
Ospidéal Réigiúnach Ortaipéideach an Mheán-Iarthair,
Cromadh, Contae Luimnigh.
Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh.
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles, Baile
Átha Cliath.
Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, Contae Lú.
Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Baile Átha Cliath.
Ospís Mhuire, An Charraig Dhubh, Contae Bhaile Átha Cliath.
Ospís Mhuire, Crois Araild, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Peamount, An Caisleán Nua, Contae Bhaile Átha
Cliath.
Ospidéal an Rotunda, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Súl agus Cluas Ríoga Victoria, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ginearálta Shligigh.
An Otharlann Theas - Ospidéal Ollscoile Victoria, Corcaigh.
Ospidéal San Séam, Sráid San Séamas, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán, Baile
Átha Cliath.
Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh agus Ospidéal na hOllscoile,
Páirc Mhuirlinne, Gaillimh.
Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge, Port Láirge.
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Aon ospidéal a shonraítear chun críocha an Sceidil seo,
leanfaidh sé de bheith arna shonrú d’ainneoin ainm nó teideal
an ospidéil a bheith athraithe nó an suíomh ag a soláthraíonn
an t-ospidéal seirbhísí d’othair chónaithe a bheith athraithe.”.
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SCEIDEAL 3

An Séú Sceideal a chur isteach san Acht Sláinte, 1970

“AN SÉÚ SCEIDEAL

Alt 55.

DÉANTAR GACH CEANN DE NA hOSPIDÉIL A
SHONRAÍTEAR ANSEO THÍOS A SHONRÚ MAR

OSPIDÉAL CHUN CRÍOCHA AN SCEIDIL SEO.

Ospidéal Ginearálta Bheanntraí, Beanntraí, Contae Chorcaí.
Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapaí, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ginearálta an Chabháin, An Cabhán, Contae an
Chabháin.
Ospidéal Ely, Loch Garman.
Ospidéal Ortaipéideach Corpraithe na hÉireann, Cluain Tarbh,
Baile Átha Cliath.
Ospidéal Ginearálta Chiarraí, Trá Lí, Contae Chiarraí.
Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, Leitir Ceanainn, Contae
Dhún na nGall.
Ospidéal Chontae Lú, Dún Dealgan, Contae Lú.
Ospidéal Ginearálta Mhala, Mala, Contae Chorcaí.
Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh, Contae
Mhaigh Eo.
An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, An Muileann gCearr,
Contae na hIarmhí.
An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise, Contae Laoise.
An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór, Contae Uíbh
Fhailí.
Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Inis, Contae an Chláir.
Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, An tAonach, Contae
Thiobraid Árann.
Ospidéal Ginearálta Mhuineacháin, Muineachán, Contae
Mhuineacháin.
Ospidéal Ginearálta an Náis, An Nás, Co. Chill Dara.
Ospidéal Mhuire, Cluainín, Contae Liatroma.
Ospidéal Mhuire, An Uaimh, Contae na Mí.
Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe, Contae na
Gaillimhe.
Ospidéal Ros Comáin, Ros Comáin, Contae Ros Comáin.
Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas, Cluain Meala,
Contae Thiobraid Árann.
Ospidéal Cholm Cille, Baile Uí Lachnáin, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Eoin, Luimneach.
Ospidéal Iósaef, Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath.
Ospidéal Lúcáis, Cill Chainnigh.
Ospidéal Réigiúnach Loch Garman, Loch Garman.

Aon ospidéal a shonraítear chun críocha an Sceidil seo,
leanfaidh sé de bheith arna shonrú d’ainneoin ainm nó teideal
an ospidéil a bheith athraithe nó an suíomh ag a soláthraíonn
an t-ospidéal seirbhísí d’othair chónaithe a bheith athraithe.”.
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