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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(4) Úsáidtear torthaí an mheasúnaithe 

ar theicneolaíochtaí sláinte mar eolas i 

dtaca le cinntí a dhéanamh maidir le 

hacmhainní buiséadacha a leithdháileadh 

i réimse na sláinte, mar shampla, i dtaca 

le leibhéil praghsála agus aisíocaíochta 

teicneolaíochtaí sláinte a bhunú. Dá bharr 

sin, féadtar leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte cuidiú leis na 

Ballstáit córais cúraim sláinte inbhuanaithe 

a chruthú agus a chothabháil agus 

nuálaíocht a spreagadh chun torthaí níos 

fearr a chur ar fáil d'othair. 

(4) Is uirlis thábhachtach é HTA chun 

nuálaíocht ardcháilíochta a chur chun 

cinn, chun taighde a threorú i dtreo 

aghaidh a thabhairt ar na riachtanais 

dhiagnóiseacha, theiripeacha nó nós 

imeachta nach bhfuiltear ag freastal 

orthu agus chun tosaíochtaí cliniciúla 

agus sóisialta a threorú. Le HTA is féidir 

feabhas a chur freisin ar an bhfianaise 

chliniciúil a úsáidtear chun bonn eolais a 

chur faoin gcinnteoireacht chliniciúil, ar 

an éifeachtúlacht in úsáid acmhainní, ar 

inbhuanaitheacht na gcóras sláinte, ar an 

rochtain atá ag othair ar na 

teicneolaíochtaí sláinte sin, agus ar 

iomaíochas na hearnála trí níos mó 

intuarthachta agus trí thaighde níos 

éifeachtúla. Úsáideann na Ballstáit torthaí 

HTA chun rannchuidiú leis an bhfianaise 

chliniciúil ar a mbunaítear cinntí maidir 

le teicneolaíochtaí sláinte a thabhairt 

isteach ina gcórais, i.e. chun bonn eolais a 

chur faoi chinntí maidir le conas 

acmhainní a leithdháileadh nó chun 

teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí 

atá ag teacht chun cinn atá oiriúnach do 

chistiú poiblí a shainaithint. Dá bharr sin, 

is féidir le HTA cuidiú leis na Ballstáit 

córais cúraim sláinte inbhuanaithe a 

chruthú agus a chothabháil agus nuálaíocht 

a spreagadh chun torthaí níos fearr a chur 



 

AM\1164473GA.docx  PE624.119v01-00 

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

ar fáil d’othair. 
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