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Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010



Sracfhéachaint ar an Eagraíocht

•	 Tá	cárta	leighis	ag	beirt	as	gach	cúigear	(1.6m)	in	Éirinn

•	 Dáileadh	níos	mó	ná	17m	oideas	ar	dhaoine	a	bhfuil	cártaí	leighis	acu

•	 Thug	beagnach	900,000	duine	cuairt	ar	sheirbhísí	Dochtúirí	Teaghlaigh	lasmuigh	 
d’uaireanta	oibre

•	 Íocadh	3.8m	i	leith	costas	drugaí,	níos	mó	ná	€120	in	aghaidh	na	míosa	

•	 Níl	ár	spriocráta	iontógála	maidir	leis	an	vacsaín	fliú	de	75%	bainte	amach	againn

•	 Tairgeadh	an	Vacsaín	do	Phapalómaivíreas	Daonna	do	58,000	cailín	i	rith	feachtais	2010/2011

•	 Tá	beirt	as	gach	cúigear	fós	ag	feitheamh	níos	faide	ná	ár	spriocthréimhse	de	sé	uair	an	
chloig	i	Ranna	Timpistí

•	 Tháinig	ardú	19%	ar	an	líon	daoine	a	cuireadh	ar	aghaidh	do	mháinliacht	roghnach	i	rith	2010

•	 Feabhsóimid	amanna	feithimh	do	dhaoine	atá	ag	feitheamh	ar	choinne	eisothair

•	 Bhí	níos	mó	ná	7,402	duine	fásta	ag	feitheamh	ar	feadh	tréimhse	níos	mó	ná	sé	mhí	do	
mháinliacht	roghnach	agus	bhí	2,618	leanbh	ag	feitheamh	tréimhse	níos	mó	ná	trí	mhí

•	 Thugamar	74,418	leanbh	ar	an	saol	inár	n-ospidéil

•	 D’fhreastail	3.5m	ar	ár	Ranna	Eisothair,	ardú	6%	ar	2009

•	 Fuair	beagnach	10,000	pacáiste	cúraim	baile

•	 Cuireadh	beagnach	3m	uaireanta	cúnaimh	phearsanta	/tacaíochta	baile	ar	fáil	do	dhaoine	
faoi	mhíchumais

•	 Fuair	níos	mó	ná	1.3m	duine	cóireáil	othar	cónaitheach	nó	cásanna	lae,	ardú	4%	ar	2009	
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•	 Tháinig	ardú	94%	ar	an	meán	ar	an	líon	leanaí	a	fuair	vacsaíniú	ag	24	mí	d’aois	ach	ní	bhfuair	
ach	86%	an	vacsaín	Meiningeacocúil	grúpa	C	(MenC)

•	 Fuair	95%	de	mhná	a	raibh	seirbhísí	ailse	chíche	de	dhíth	orthu	go	práinneach	coinne	
laistigh de choicís

•	 D’fhreastail	níos	mó	ná	1.1m	duine	ar	ár	Ranna	Éigeandála

•	 Baineadh	úsáid	as	níos	mó	ná	3.6m	lá	leapa	géarmhíochaine	ospidéil	i	rith	2010,	 
laghdú	2%	ar	2009

•	 Bhaineamar	amach	an	sprioc	28	lá	maidir	le	hionscópacht	phráinneach	ar	an	drólann	i	98%	
de chásanna

•	 Ba	chóir	go	mbeadh	plean	cúram	scríofa	do	gach	leanbh	atá	faoi	chúram	(bhí	ceann	ag	90%	in	2010,	in	
aghaidh	na	sprice	100%).	Feabhsóimid	ár	rialachas	agus	ár	gcuntasacht	maidir	le	leanaí	faoinár	gcúram

•	 Is	é	6.1	lá	ár	meánfhad	fanachta	san	ospidéal.	Laghdóimid	é	seo	chuig	ár	sprioc	de	5.6	lá.

•	 Feabhsóimid	ár	ráta	comhlánaithe	maidir	le	measúnuithe	míchumais	do	leanaí	faoi	5	bliana	
d’aois	ó	tharla	nach	bhfuil	ach	21%	díobh	laistigh	d’amlínte

•	 Leanfaimid	ar	aghaidh	de	bheith	aireach	maidir	lenár	rialachas	agus	próisis	rialaithe.

•	 Is	é	ár	méanráta	neamhláithreachais	ná	4.7%	in	aghaidh	ár	spriocráta	de	3.5%

•	 Tháinig	laghdú	8%	ar	na	rátaí	athiontrála	maidir	le	hothair	chónaitheacha	meabhairshláinte	
in	2010

•	 Rinneadh	leibhéal	níos	airde	seirbhísí	a	sheachadadh	in	2010	in	ainneoin	laghdú	4%	ar	an	
mbuiséad	i	gcomparáid	le	2009

•	 Díreoimid	ar	sheirbhísí	chun	féinmharú	a	chosc	ó	tharla	go	bhfuil	rátaí	féinmharaithe	ag	ardú	
–	ardú	15%	ar	2007

•	 Leanfaimid	ar	aghaidh	ag	éisteacht	le	pléadálaithe	na	n-othar

•	 Cuireadh	os	cionn	11.68m	uaireanta	cúnaimh	baile	ar	fáil	do	níos	mó	ná	54,000	duine.
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Is	í	seo	an	séú	Tuarascáil	
Bhliantúil	de	chuid	
Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte ina leagtar 
amach	an	dul	chun	cinn	i	
gcomparáid	lenár	bPlean	
Seirbhísí	Náisiúnta	agus	ár	
bPlean	Corparáideach.

Ba bhliain an-dúshlánach a bhí in 2010 do mhuintir 
na hÉireann ó thaobh mhaireachtáil i dtimpeallacht 
eacnamaíochta chrua. Bhí orainn déileáil le héileamh breise ar 
ár seirbhísí ó na hothair agus ó na cliaint, mar aon le buiséad 
a bhí ag laghdú. Bhí orainn tuilleadh éifeachtúlachtaí a fháil ón 
gcóras ar fad agus is dúshlán mór a bhí anseo ach tá áthas 
orm a rá gur éirigh linn agus sheachadamar níos mó seirbhísí 
ná riamh cheana agus ag an am céanna chaitheamar níos lú 
airgid. Tá níos mó dúshlán inár gclár do 2011, mar atá leagtha 
amach inár bPlean Seirbhísí Náisiúnta.

Feidhmíocht	2010	

I rith na bliana, chuireamar an Plean Seirbhísí Náisiúnta 2010 
i gcrích agus i roinnt cásanna bhaineamar amach níos mó 
tiomantas ná mar a bhí leagtha amach sa phlean.

Bhí orainn buiséad cothrom a bhaint amach freisin agus tá 
sonraí an bhuiséid seo leagtha amach sna Ráitis Airgeadais ar 
leathanaigh 83 - 150. Chinntigh aird níos déine gur coinníodh 
na coigiltis shuntasacha a rinneadh sna blianta roimhe seo. 
Chun cóimheá airgid a bhaint amach, rinneadh coigiltis breise 
de €127 milliún rud a bhí 20% os cionn na sprice. Chun iad 
seo a bhaint amach, thugamar isteach tionscnaimh agus 
éifeachtúlachtaí soláthair. Áiríodh leis sin coigiltis de €17.7m 
ar chonarthaí a bronnadh ar tháirgí leighis agus cógaisíochta.

Ag teacht le beartais Rialtais chun líon na ndaoine a bhí ag 
obair san earnáil phoiblí a laghdú, laghdaíodh an fhoireann 
de 1,781 comhionann lán-aimseartha roimh dheireadh 2010. 
Baineadh é seo amach trí neamhfhreastal nádúrtha agus 
chuidigh An Scéim um Luathscor Deonach agus An Scéim 
um Iomarcaíocht Dheonach leis freisin.

Caitheadh leithroinnt chaipitil de €370.3m i rith na bliana 
a raibh forbairtí infrastruchtúir shuntasacha mar thoradh 
uirthi, go háirithe oscailt na seirbhísí nua ar nós an tIonad 
Cairdiach Duánach €85m ag Ospidéal Ollscoil Chorcaigh i 
nDeireadh Fómhair, an Roinn Éigeandála, Cúram Corónach 
agus an tAonad Dianchúraim ag Ospidéal Mhuire Lourdes, 
Droichead Átha agus an tAonad Lae um Fhiobróis Chisteach 
ag Ospidéal Beaumont. Cuireadh tús le hobair tógála ar an 
Aonad um Fhiobróis Chisteach ag Ospidéal Ollscoile Naomh 
Uinseann i mí na Samhna agus meastar go gcríochnófar é 
taobh istigh de 18 mí. Cuirfidh an foirgneamh nua seo Aonad 
Lae CF tiomnaithe ar fáil ina mbeidh 10 seomra cóireála-
lae agus chomh maith leis sin 20 seomra singil ensuite 
d’othair chónaitheacha a léiróidh sárchleachtas ó thaobh 
rialú infhabhtaithe. Sa phobal, thosaigh líon suntasach 
Ionad Cúraim Phríomhúil ag feidhmiú ar fud na tíre agus 
coimisiúnaíodh roinnt Aonad Altranais Phobail, mar shampla 
i nDún Garbhán agus sa Daingean. Maidir le seirbhísí grúpaí 
cúraim a fhorbairt, osclaíodh Knockamann, forbairt chónaithe 
do chliaint a bhfuil míchumais intleachtúil orthu, i bPort 
Reachrann, Co. Baile Átha Cliath; cuireadh tús le seirbhís 
Cúraim Lae Meabhairshláinte Mooreville i Ráth Domhnaigh, 
Co. Laoise; tógadh saoráid Meabhairshláinte do Leanaí agus 
d’Ógánaigh a chosain €8.8m i nGaillimh; agus osclaíodh 
Aonad Cúraim Mhaolaithigh ina bhfuil ceithre leaba i mBaile 
Átha Luain, Co. na hIarmhí. Leagtar béim ar na forbairtí seo 
agus ar go leor forbairtí dearfacha eile ar fud na tuarascála seo.
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Ráiteas	an	Chathaoirligh



Tá imní fós faoi gach leanbh atá faoi chúram an Stáit. Glacann 
FSS leanaí faoi chúram ar mhaithe le leas an linbh agus ar 
mhaithe le sábháilteacht agus cosaint. Tá athrú mór déanta 
agus fós á dhéanamh ar ár gcóras bainistithe agus rialachais 
sa réimse seo. Seachas an t-airgead a chaithimid ar chúram 
agus leas leanaí, caithimid níos mó ná €17m in aghaidh na 
bliana ar tháillí dlí maidir leis na leanaí seo. I sochaí nua-
aimseartha, tá a fhios againn nár chóir glacadh leis seo agus 
trí obair a dhéanamh leis an Rialtas, cuirfimid athruithe móra i 
bhfeidhm maidir le leas agus cosaint leanaí. 

Tá a fhios againn gur mórábhar imní poiblí é an líon daoine 
a bhíonn ag feitheamh sna Ranna ÉigeandálaD’fhreastail 
níos mó ná 1.1m duine ar 33 Ranna Éigeandála i rith na 
bliana agus cuireadh 30% díobh isteach san ospideál. Bhí 
ár bhfeidhmíocht sa réimse seo dúshlánach i rith 2010. Ar 
an iomlán, bhí deireadh le cuairt 63% de na daoine a tháinig 
chuig na Ranna Éigeandála laistigh de 6 uair an chloig 
den sprioc am. Bhí cúig ospideál ag feidhmiú faoi bhun 
an mheánchaighdeáin náisiúnta agus táthar ag tabhairt 
tacaíochta dóibh chun a bhfeidhmíocht a fheabhsú. Tá Clár 
Feabhsaithe Ranna Éigeandála i bhfeidhm a dhíríonn ar 
fheabhsuithe i mbainistiú leapacha, táillí cleachtais chliniciúla, 
pleanáil scaoilte lánpháirtithe agus seirbhísí pobail a fhorbairt 
chun tacú le hiontrálacha agus scaoileadh luath ón ospideál 
a sheachaint. Rinneadh go leor oibre freisin chun córas a 
chur i bhfeidhm a dhéanfadh am iomlán an othair sna Ranna 
Éigeandála a thaifead agus cuirfear é seo i bhfeidhm in 2011.

Ag	Cur	Sláinte	Chun	Cinn	agus	ag	 
Cosc	Galar

Is príomhdhúshlán don tseirbhís sláinte é daoine a choinneáil 
sláintiúil chomh maith le galair a chosc. I rith na bliana tugadh 
isteach an vacsaín in aghaidh an Phapalómaivíreas Daonna 
a raibh feitheamh le fada air chun cosaint a thabhairt in 
aghaidh ailse cheirbheacs. Bhí sé dírithe ar chailíní scoile sa 
1ú agus 2ú bliain sa mheánscoil, ar chailíní a bhí ag freastal ar 
scoileanna speisialta agus ar chailíní a bhí ag fáil scolaíochta 
baile suas go dtí 12 bliana d’aois idir Meán Fómhair 2009 
agus Lúnasa 2011. Cuireadh vacsaín Niúmacocúil leis an 
ngnáthchlár imdhíonaithe do leanaí, ach ní mór dúinn iarracht 
níos fearr a dhéanamh ó tharla an líon leanaí a ghlacann 
vaicsín a bheith fós ró-íseal.

Déanaimid gach iarracht i gcónaí a chinntiú go mbíonn 
timpeallacht shábháilte ag gach duine is iad ag baint leasa 
as ár seirbhísí. Is cogadh leanúnach é rialú infhabhtaithe a 
bhaineann le cúram sláinte ach táimid ag fáil an ceann is fearr 
air faoi dheireadh. Tá laghdú de thart ar 37% tagtha ar rátaí 
MRSA ó 2007. Sa réimse seo agus i go leor réimsí eile, tá 
tábhacht ag baint leis an obair a dhéanaimid leis an Údarás 
um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA), agus is mór 
againn a gcuid ionchur agus comhairle.

Sármhaitheas a bhaint amach

Is díol suntais é tiomantas ár bhfoirne agus an 
smaointeoireacht nuálach agus cruthaitheach a bhaineann 
le formhór na seirbhísí, na tionscadail agus na forbairtí. 
I mí na Samhna 2010, thug na Gradaim Gnóthachtála 
FSS, a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath, aitheantas do 
shár-chleachtas agus do nuáil na foirne cúraim sláinte ó 
thaobh cúraim othair ar ardchaighdeán a sheachadadh. Tá 
ról tábhachtach ag na gradaim seo ó thaobh na foirne a 
spreagadh chun iarracht a dhéanamh i gcónaí an tseirbhís 
is fearr is féidir a chur ar fáil don phobal. Bronnadh an 
gradam don tionscadal is fearr ar Ospidéal Ginearálta Loch 
Garman. Is córas faire forghníomhach agus nuálach d’othair 
tar éis iad a bheith scaoilte amach as an ospidéal atá sa 
tionscadal Seirbhís Faire Infhabhtuithe Láithreáin agus bhí 
laghdú ar na rátaí infhabhtuithe san ospideál mar thoradh air. 
Comhghairdeas le hOspidéal Ginearálta Loch Garman agus 
do na hiontrálaithe ar fad as a n-éachtaí agus táimid an-
bhródúil astu go léir.

Éifeachtúlachtaí	a	Ardú

Tháinig roinnt tionscnamh chun cinn i rith na bliana chun 
córais agus próisis a dhéanamh níos simplí agus seirbhísí a 
dhéanamh níos inrochtaine do na hothair agus d’úsáideoirí 
seirbhísí. Áiríodh orthu sin iarratais ar chártaí leighis a 
sheoladh ar líne (www.medicalcard.ie) agus teastais bhreithe, 
uchtaithe, báis, marbh-bhreithe agus pósta ar líne a sheoladh 
freisin (www.certificates.ie). Tá an úsáid a bhaintear as 
teicneolaíocht an eolais ríthábhachtach do sheirbhís sláinte 
nua-aimseartha agus ní mór dúinn leanúint ar aghaidh leis.

Feidhmíocht	a	Bhainistiú

Faigheann an Bord Tuarascálacha Feidhmíochta míosúla 
maidir le feidhmíocht na heagraíochta. Áirítear ar na 
tuarascálacha seo gníomhaíochtaí seirbhísí, sonraí airgeadais 
agus acmhainní daonna agus dul chun cinn i gcomparáid 
leis an bplean seirbhísí náisiúnta. Faigheann an Bord 
tuarascálacha maidir le dul chun cinn i gcomparáid lenár 
bPlean Corparáideach. Déanann comhaltaí an Bhoird obair 
shonrach trí na trí thiomantas Iniúchta, Rioscaí, Luach 
Saothair agus Eagraíochta. Ba mhaith liom buíochas a 
ghlacadh leis an Ollamh Niamh Brennan, leis an Ollamh Ann 
Scott agus leis an Uasal Pat Farrell as an obair shuntasach a 
rinneadh siad mar Chathaoirligh ar na coistí seo.

Mar chomhaltaí Boird, táimid ar an eolas faoin ról dúshlánach 
ina bhfuil FSS. Cáintear ár bhfoireann go minic nuair nach 
bhfeidhmíonn siad chuig na caighdeáin a mbíonn daoine 
ag súil leo; bíonn an cáineadh seo géar ach bíonn gá leis 
corr-uair. Mar sin féin, leanann siad ar aghaidh ag freastal ar 
dhaoine agus go minic ní fhaigheann siad buíochas ar bith as 
an obair iontach a dhéanann siad. Tá a fhios againn go bhfuil 
an eagraíocht ag athrú agus go mbeidh dúshláin roimpi i 
gcónaí. Léiríonn na figiúirí feidhmíochta sa tuarscáil seo é sin. 
Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta 
ar ár rialachas féin agus é sin a fheabhsú. Meabhraíonn ár 
dtaithí leis an gClár Scileanna dúinn go gcaithfear a bheith 
aireach ag gach leibhéal.
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Ráiteas	an	Chathaoirligh	(ar	lean)

Buíochas

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis na comhaltaí Boird 
ar fad a d’oibrigh ar feadh na bliana as a dtiomantas agus 
as an obair luachmhar a rinne siad. Ba mhaith liom buíochas 
a ghlacadh freisin leis an Iar-Aire Sláinte agus Leanaí, Mary 
Harney, T.D. agus le hoifigigh na Roinne Sláinte agus Leanaí 
as a dtacaíocht leanúnach ó thaobh seirbhís náisiúnta agus 
inbhuanaithe d’Éirinn a fhorbairt. Táimid ag súil go mór freisin 
obair a dhéanamh leis an Rialtas nua in 2011, go háirithe 
an tAire Sláinte, An Dr. James Reilly T.D., na hAirí Stáit, 
Roisin Shortall Uasal T.D. a bhfuil freagracht uirthi as Cúram 
Príomhúil agus Kathleen Lynch Uasal T.D. a bhfuil freagracht 
uirthi as Míchumas, Comhionannas, Meabhairshláinte agus 
Daoine Scothaosta. Fáiltimid roimh an fhorbairt nuálaíoch 
maidir le leanaí agus ceapachán Frances Fitzgerald Uasal T.D. 
mar Aire Leanaí.

D’éirigh an tOllamh Brendan Drumm as a phost mar 
Phríomhfheidhmeannach ag deireadh mí Lúnasa agus tháinig 
Cathal Magee Uasal ina áit. Ba mhaith liom omós a léiriú don 
bheirt fhear seo as an ról seo a bhfuil go leor freagrachtaí 
ag baint leis a chomhlíonadh. D’éirigh an tUasal Liam 
Downey as a phost freisin mar Chathaoirleach agus d’éirigh 
an tUasal P.J. Fitzpatrick as a phost mar chomhalta Boird. 
Ceapadh John Fitzgerald Uasal, Sylda Langford Uasal agus 
Joe Lavelle Uasal chuig an mBord i Deireadh Fómhair. Ba 
mhaith liom buíochas a ghlacadh ach go háirithe le Liam agus 
aitheantas a thabhairt don obair iontach atá déanta aige mar 
Chathaoirleach.

Mar fhocal scor, ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le 
húsáideoirí na seirbhísí agus leis na comhaltaí foirne a 
dhéanann freastal orthu. Ar deireadh thiar is seirbhís do 
dhaoine atá inti agus cé go gcuidíonn an teicneolaíocht agus 
an eolaíocht linn inár n-iarrachtaí, ní mór do na daoine a 
ndéanaimid freastal orthu a bhrath go bhfuilimid ann ar a son 
agus go bhfuil cúram á fháil acu. Is bliain í 2011 ina mbeidh 
go leor athruithe agus dúshlán agus táimid ag tnúth go mór 
léi.

Dr.	Frank	Dolphin 
Cathaoirleach

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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ar thuras san Aonad Meabhairshláinte Pobail d’Ógánaigh ag Ospidéal 
Réigiúnach Pháirc Mhuirlinne, Gaillimh le Niamh McDonnell, Bainisteoir 
Altraí Cliniciúla 2 

ag seoladh tuarascáil iniúchta an Chláir Struchtúrtha Cúraim Diaibéitis  
Lár Tíre de chuid an Iar-Aire Brian Cowen leis an Dr. Velma Harkins, an 
Dochtúir Teaghlaigh i gceannas ar an gClár Diaibéitis, an Dr.Gerard Crotty, 
Stiúrthóir Cliniciúil Ospidéal Réigiúnach Lár-Tíre sa Tulach Mhór, an  
Dr. Shu Hoashi, Inchríneolaí, Ospidéal Réigiúnach Lár-Tíre sa Mhuileann 
gCearr, an Dr. Declan Scanlon, an Dochtúir Teaghlaigh agus an Dr. David 
Weakliam, Comhairleoir FSS i Míochaine Sláinte Poiblí

ag oscailt oifigiúil Ospidéal Pobail Dhún Garbháin, Port Láirge ag labhairt 
leis an othar Cathy Murphy; sa phictiúr chomh maith tá Paula French, 
Stiúrthóir Altranais, Pat Healy, Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí, FSS Theas 
agus Michael Murphy

ag na Gradaim Gnóthachtála ag ceiliúradh chomh maith is ar éirigh leis an 
tionscadal Balance Matters for Older People i mBaile Átha Cliath Thuaidh 
Lár, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Mary Connolly, 
Comhpháirtíocht Cheantar na Tulacha, Bernadette Rooney, Áine 
O’Riordan, Fisiteiripeoir Sinsearach, Baile Átha Cliath Thuaidh Lár,  
Manus Bree, Oibrí Forbartha Pobail (Comhpháirtíocht Cheantar Bhaile 
Munna An Halla Bháin), Kemi Alonge agus Titi Akindipe

An	Dr.	Frank	Dolphin,	Cathaoirleach,	FSS:



Ballraíocht	an	Bhoird	
Amhail an 31ú Nollaig, 2010

An	Dr.	Frank	Dolphin An	tUasal	Pat	Farrell Sylda	Langford	Uasal An	tUasal	Joe	Mooney

An	tUasal	Cathal	Magee An	tUasal	John	Fitzgerald An	tUasal	Joe	Lavelle An	tUasal	Dermot	Power

An	tOllamh	Niamh	Brennan Nuala	Hunt	Uasal An	tUasal	Eugene	McCague An	tOllamh	P.Anne	Scott
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Tá an Dr.	Frank	Dolphin ina 
chathaoirleach ar Rigney 
Dolphin Ltd, cuideachta 
seirbhísí gnó a bhunaigh sé i 
bPort Láige in 1990. Is comhalta 
é de bhord na nGobharnóirí 
ar Institiúid Teicneolaíochta 
Phort Láirge, Comhalta den 
Institiúid Mhargaíochta agus 
Comh-Chomhalta den British 
Psychological Society. Roimhe 
seo, bhí sé ina Chathaoirleach 
ar Ospidéal Ollscoile na Leanaí, 
Gobharnóir ar Ospidéal an 
Mater agus Uachtarán ar 
Chumann Tráchtála Phort 
Láirge. D’oibrigh an Dr Dolphin 
ina shíceolaí taighde cliniciúil 
ag Ospidéal Ollscoile na Leanaí 
agus ina shíceolaí comhairleach 
d’Ospidéal Naomh Seosamh, 
Cluain Meala. Bhí sé ina 
léachtóir le síceolaíocht 
agus le hiompar tomhaltóirí. 
Ceapadh an Dr. Dolphin ina 
Chathaoirleach ar FSS i mí 
Lúnasa 2010.

Chuaigh Cathal	Magee, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
FSS, i mbun a phoist go 
luath i Meán Fómhair 2010, 
ina chomharba ar an Ollamh 
Brendan Drumm. Is Iar-
Stiúrthóir Bainistíochta é ar 
phunann gnólachtaí miondíola 
Eircom, agus bhí sé ina 
Phríomhoifigeach eatramhach 
don Ghrúpa ar feadh sé 
mhí go dtí mí Iúil 2009. Sula 
ndeachaigh sé ag obair le 
Eircom, d’oibrigh sé don 
National Australia Bank Group 
sa Ríocht Aontaithe agus in 
Éirinn. Thosaigh sé ag obair 
ar dtús sa tseirbhís sláinte. 
Tá céim chéad onóracha aige 
sa bhainistíocht ó Fhoras 
Bainistíochta na hÉireann 
agus tá MSc aige in Iompar 
Eagraíochtúil ó Choláiste na 
Tríonóide. 

Tá an tOllamh	Niamh	Brennan, 
cuntasóir cairte agus stiúrthóir 
cairte, ina hOllamh Michael 
MacCormac le Bainistíocht 
sa Choláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath. Tá sí ina Stiúrthóir 
Acadúil ar an Ionad um 
Rialachas Corparáideach 
sa Choláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath. Bhí an tOllamh 
Brennan ina cathaoirleach ar an 
gCoimisiún um Bhainistíocht 
Airgeadais agus Córais 
Rialacháin sa tSeirbhís Sláinte 
agus is cathaoirleach í ar 
Údarás Forbartha Dugthailte 
Bhaile Átha Cliath.

Tá an tUasal	Pat	Farell ina 
phríomhfheidhmeannach ar 
Chónaidhm Baincéireachta na 
hÉireann, an príomhchomhlacht 
ionadaíoch do bhaincéireacht 
agus do sheirbhísí airgeadais 
in Éirinn. Roimhe seo bhí roinnt 
ceapachán feidhmiúcháin 
sinsearach aige san earnáil 
cúraim sláinte agus seirbhísí 
airgeadais. Tá sé ina chomhalta 
ar Bhord Threshold agus is 
Cathaoirleach na hÉireann é ar 
Sightsavers International. Tá 
sé ina chomhalta de Lárionad 
Seirbhísí Airgeadaíochta 
Idináisiúnta Roinn an Taoisigh, 
ina Chathaoirleach ar Ghrúpa 
Stiúrtha Feidhmiúcháin IFSC 
Ireland agus is comhalta é 
de Choiste Feidhmeannach 
Chónaidhm Baincéireachta na 
hEorpa.

Tá formhór a shlí bheatha caite 
ag an Uasal	John	Fitzgerald 
ag obair sa rialtas áitiúil, ag 
fónamh i roinnt post sinsearach, 
Bainisteoir Chathair Bhaile 
Átha Cliath 1996 go 2006 ina 
measc. Faoi láthair, tá sé ina 
chathaoirleach ar An Post, ar 
Ghníomhaireacht Forbartha 
Grangegorman agus ar dhá 
cheann de na Gníomhaireachtaí 
Atógála a bunaíodh i Luimneach 
tar éis na tuarascála a chuir sé 
faoi bhráid an Rialtais maidir le 
saincheisteanna a bhaineann le 
heisiamh sóisialta sa chathair. Is 
cathaoirleach é chomh maith ar 
an Údarás Iompair Náisiúnta ó 
bunaíodh é i mí na Nollag 2009.

Is cuntasóir cairte agus 
comhairleoir cánach í Nuala	
Hunt	Uasal a bhfuil Baitsiléir 
Tráchtála aici ó Choláiste 
na hOllscoile, Corcaigh. 
Tá 20 bliain de thaithí gnó 
aici i bpleanáil airgeadais, 
bainistíocht, anailís, tuairisciú 
agus rialachas ar fud raon 
leathan tionscal san earnáil 
phoiblí agus san earnáil 
phríobháideach araon. I measc 
na bpost a bhí aici roimhe seo 
bhí sí ina bainisteoir iniúchta 
le Arthur Andersen agus ina 
Rúnaí Cuideachta agus ina 
Rialtóir Airgeadais le Paddy 
Power plc. Is iarGhobharnóir 
í ar an Ospidéal Náisiúnta 
Máithreachais agus bhí sí ina 
comhalta den Sainghrúpa ar 
Leithroinnt Acmhainní agus 
Airgeadas san Earnáil Sláinte 
a chuir tuarascáil le chéile in 
2010. 

Bhí Sylda	Langford ina Ard-
Stiúrthóir ar Oifig an Aire Leanaí 
agus Gnóthaí Óige. Bhí sí ina 
Ard-Rúnaí cúnta sa Roinn Dlí 
agus Cirt agus Athchóirithe Dlí 
ar feadh naoi mbliana. Tá taithí 
forleathan aici in obair beartais 
agus reachtaíocht ar fud raon 
leathan réimsí rialtais. Tá sí ina 
Cathaoirleach ar an mBord um 
Fhaisnéis do Shaoránaigh agus 
ina Ollamh Cúnta i gColáiste 
na nEolaíochtaí Daonna sa 
Choláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath. Tá cúlra gairmiúil aici i 
mbeartas sóisialta agus in obair 
shóisialta agus is céimí í de 
chuid Choláiste na hOllscoile 
Corcaigh agus an London 
School of Economics.

Ceapadh an	tUasal	Joe	
Lavelle chuig Bord FSS i mí 
Feabhra 2010. Is céimí é de 
chuid Ollscoil na hÉireann, 
Maigh Nuad agus tá céim 
BA aige sa stair agus san 
eacnamaíocht agus tá sé ina 
chomhalta d’Institiúid Cuntasóirí 
Cairte na hÉireann. Tá comhairle 
curtha ar fáil aige do raon 
leathan eagraíochtaí san earnáil 
phoiblí agus phríobháideach 
agus tá taithí de bhreis is deich 
mbliana aige sna réimsí seo a 
leanas: iniúchadh, measúnú 
rioscaí, dlí cuideachtaí agus 
rialachas corparáideach. Tá sé 
ina bhainisteoir faoi láthair le 
Deloitte (Éire).

Is aturnae é an	tUasal	Eugene	
McCague agus tá sé ina 
Chathaoirleach ar Arthur Cox. 
Is céimí de chuid an Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath 
é. Tá sé ina chomhalta ar 
Bhord Cooperation Ireland. 
Is iar-chathaoirleach é ar 
bhord rialaithe Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath agus is iar-Uachtarán é ar 
Chumann Tráchtála Bhaile Átha 
Cliath.

Is iar-oifigeach sinsearach de 
chuid na Roinne Airgeadais 
é an	tUasal	Joe	Mooney a 
raibh baint shuntasach aige 
le ceapadh beartas sna réimsí 
sláinte agus leasa shóisialaigh. 
D’oibrigh sé le cúrsaí 
eacnamaíochta agus cánachais 
roimhe seo. Is iarchomhalta den 
Bhord Pinsean é.

Is comhairleach i míochaine 
gheiriatrach é an Dr.	
Dermot	Power ag an 
Ospidéal Mater agus is é 
an Stiúrthóir Míochaine é 
ag Ospideál Naomh Muire, 
Páirc an Fhionnuisce. Is 
céimí míochaine de chuid 
an Choláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath é agus Comhalta 
de chuid Choláiste Ríoga na 
Lianna in Éirinn é. I measc a 
chuid cáilíochtaí, tá Dioplóma 
i mBainistíocht le haghaidh 
Dochtúirí Míochaine aige ó 
Choláiste Ríoga na Máinlianna 
in Éirinn i gcomhpháirt le Foras 
Bainistíochta na hÉireann. Tá 
an Dr. Power ina chomhalta 
de Chumann Geiriaitrice 
na Breataine, de Chumann 
Seaneolaíoch na hÉireann, de 
Cheardchumann Dochtúirí na 
hÉireann agus den Chumann 
Ríoga Míochaine. 

Tá an	tOllamh	P.	Anne	
Scott ina hOllamh Altranais 
agus ina Leas-Uachtarán ar 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath agus bhí post aici mar 
Cheannaire ar Scoil Altranais 
in Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath roimhe sin. Roimhe seo, 
bhí poist acadúla aici in Ollscoil 
Stirling, in Ollscoil Chaladónach 
Ghlaschú agus in Ollscoil 
Ghlaschú. Tá an tOllamh Scott 
ina comhalta d’Údarás Rialaithe 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath, ina hiar-chomhalta de 
Bhord an Bhoird Taighde Sláinte 
agus de Bhord Gobharnóirí 
Ospidéal Naomh Uinseann, 
Fionnradharc.
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Réamhrá	ón	bPríomhoifigeach	
Feidhmiúcháin	
Is tréimhse an-dúshlánach í seo dár seirbhísí sóisialta sláinte 
agus pearsanta. I rith 2010 bhí sé an-dúshlánach feidhmiú 
laistigh de na srianta maoinithe agus fostaíochta ar bhealach 
a d’fhéach leis an tionchar ar chaighdeán agus raon na 
seirbhísí d’othair agus do chliaint a laghdú. Rinneadh soláthar 
seirbhísí a sheachadadh in aghaidh chúlra staid airgid chrua 
a chuireann iachall orainn páirt a ghlacadh i ndianchlár 
laghdaithe costas a chuirfear i bhfeidhm ar fud gach 
ceannteideal neamhphá, deiseanna soláthair a uasmhéadú 
agus deireadh a chur le gach caiteachas lánroghnach. Sa 
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráiteas Airgeadais 2010 seo, 
leagtar amach feidhmíocht oibríochta FSS in 2010 ar fud raon 
seirbhísí sláinte agus sóisialta a cuireadh ar fáil ag teacht leis 
an bPlean Seirbhíse Náisiúnta 2010. Mar réamhrá, cuireadh 
béim ar roinnt téamaí tábhachtacha:

Ardú	ar	Éileamh

Leanann an t-éileamh ar sheirbhísí ar aghaidh ag ardú gach 
bliain ach ní bheidh an cumas seirbhísí in ann freastal air 
laistigh den chóras reatha. Tá deacrachtaí ag ár samhlacha 
cúraim traidisiúnta coinneáil suas leis an líon ard daoine a 
dteastaíonn cúram sláinte uathu, rud a chruthaíonn go bhfuil 
riachtanas mór ann maidir le hathchóiriú agus athrú. Cé gur 
éirigh le go leor feabhsuithe ar sheirbhísí agus ar fheidhmíocht 
in 2010, bhí roinnt dúshlán leanúnach fós le sárú againn agus 
táimid ag dul i ngleic leo ar bhonn leanúnach:

•	 Droch rochtain ar sheirbhísí eisothair agus othar 
cónaitheach.

• Amanna feithimh agus taithí othar sna Ranna Éigeandála. 

• Seirbhísí cúraim phríomhúil agus pobalbhunaithe a 
fhorbairt.

• An riachtanas atá ann aistir othar a lánpháirtiú idir cúram 
príomhúil agus cúram tánaisteach.

• An riachtanas atá ann caighdeán cúraim níos sábháilte 
agus níos fearr a sheachadadh.

• An riachtanas atá ann tacú lenár seirbhísí cosanta leanaí 
agus iad a athrú.

Cláir	Cúraim	Chliniciúla	Náisiúnta	

Ní mór go gcuirfí tús le hathrú agus le nuáil laistigh dár 
dtimpeallachtaí cúraim sláinte nuair a chuirtear seirbhísí ar 
fáil d’othair. Le linn dúinn a bheith ag obair i gcomhpháirt 
leis na comhlachtaí agus na coláistí gairmiúla a dhéanann 
ionadaíocht ar dhochtúirí, ar altraí, ar ghairmithe sláinte agus 
cúraim shóisialta, chuireamar tús le plean uallmhianach 
in 2010 chun an bealach a chuirimid seirbhísí cúraim 
chliniciúil inár gcóras cúraim sláinte ar fáil a athrú. Tá sé 
leagtha amach chun cur chuige córasach maidir le soláthar 
seirbhísí a chinntiú rud a d’fheabhsódh rochtain ar sheirbhísí 
ospidéil ar ardchaighdeán, sábháilte agus éifeachtach agus 
seachadadh na seirbhísí sin ar fud na tíre. Déanfar é seo trí 
chláir chúraim chliniciúla náisiúnta a fhorbairt agus a chur 
i bhfeidhm. Ar cheann de na príomhéachtaí in 2010, bhí 
geallsealbhóirí páirteach sa bhfís roinnte seo agus sa mhodh 
comhoibritheach chun fadhbanna a réiteach rud a chuireann 
le muinín na ndaoine go léir atá rannpháirteach ó thaobh 
seirbhísí sláinte a chur ar fáil nó a fheabhsú.

Ceannaireacht	Chliniciúil

Ní mór go dtiocfadh an cheannaireacht atá riachtanach 
chun feidhmíocht na n-ospidéal agus an chórais sláinte a 
athrú ó dhochtúirí agus ó chliniceoirí eile ar nós gairmithe 
sláinte agus cúraim shóisialta a oibríonn i gcomhar lena 
gcomhghleacaithe bainistíochta. In 2010, léiríonn an grúpa 
mór ceannairí cliniciúla, stiúrthóirí cliniciúla agus ceannairí an 
chláir chliniciúil náisiúnta a bhfuil foirne ildisciplíneacha air 
athrú dearfach inár gcóras sláinte agus is athrú tábhachtach 
é chun mórfheabhas feidhmíochta a bhaint amach. Is 
mórthosaíocht dúinn é in 2011 ár samhlacha caighdeánaithe 
cúraim náisiúnta a chur i bhfeidhm ar fud ár gclár cúraim 
chliniciúil agus ar fud na foirne ceannaireachta cliniciúla.

Cúram	Leanaí

Ba bhliain an-chrua a bhí in 2010 ó thaobh seirbhísí cúraim 
leanaí in Éirinn tráth a foilsíodh roinnt tuarascálacha 
corraitheach. Léirigh siad go soiléir go gcaithfimid athruithe 
suntasacha a dhéanamh lena chinntiú go gcomhlíonfaimid ár 
ndualgas maidir le leanaí a chosaint. Ní mór dúinn feabhas a 
chur ar ár rialachas agus ar ár bhfreagracht maidir le leanaí 
faoinár gcúram, feabhas a chur ar bhainistiú feidhmíochta 
agus ar thrédhearcacht inár bpróisis agus ár gcórais. Tá sé 
ríthábhachtach go gcuirfear an clár oibre nuachóirithe agus 
feabhais seo i bhfeidhm ionas go mbeidh muinín ag leanaí 
sna seirbhísí atá curtha ar fáil dóibh. Déanfaidh an clár oibre 
um athrú seo athbhreithniú ar leithdháileadh acmhainní, 
breithneoidh sé an ceangal atá idir seirbhísí do leanaí agus an 
chuid eile den tsochaí agus leagfaidh sé amach na socruithe 
bainistíochta a chuirfidh cuntasacht agus freagracht shonrach 
ar fáil do gach leibhéal san eagraíocht. Ba phríomhchinneadh 
a bhí ann in 2010 Stiúrthóir Náisiúnta ar Sheirbhísí Sóisialta 
Leanaí agus Teaghlaigh a cheapadh, a chuaigh i mbun 
oibre in Eanáir 2011 chun an clár oibre ríthábhachtach agus 
práinneach seo a chur chun cinn. Chomh maith leis sin, tá 
tosaíocht tugtha ag an gClár Rialtais don chlár oibre um 
leanaí agus mar sin ceapadh Aire Leanaí a chinnteoidh go 
gcomhlíonfaimid ár ndualgas chun leanaí a chosaint.

Cultúr

Is cónasc atá sa FSS ina bhfuil 17 comhlacht éagsúil agus 
tá ocht gcomhlacht breise páirteach ann chomh maith ó 
bunaíodh é in 2005. Inniu, cúig bliana ar aghaidh, tá sé fós 
cosúil le cónaidhm ina bhfuil iar-aonáin féinrialaitheacha 
seachas samhail eagraíochta lánpháirtithe chomhtháite aonair 
a bhfuil aitheantas agus misean roinnte aici. Cé go bhfuil 
go leor athruithe agus feabhsuithe tábhachtacha déanta, 
níl an t-infrastruchtúr riachtanach ó thaobh leagan amach 
na heagraíochta, córas seirbhísí eolais agus fiontraíochta, 
cumais agus próisis bhainistíochta i bhfeidhm chun tacú le 
lánpháirtiú agus ceannaireacht éifeachtach fiontair mhóir 
agus casta mar é. In ainneoin na srianta seo, oibríonn go leor 
daoine go crua chun seirbhísí a sheachadadh i dtimpeallacht 
oibríochta atá fíor dhúshlánach.

Tá cultúr riaracháin iarmharach fós chun tosaigh, a neartaíodh 
le blianta beaga anuas trí rialú seirbhíse poiblí a bhí an-
lárnach agus dian. Ní thagann sé le riachtanais, éilimh ná 
le dúshláin thimpeallacht fhuinniúil a oibríonn 24/7. Beidh 
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mórinfheistíocht athchóirithe i ngach gné den infrastruchtúr 
iarmharach seo de dhíth chun an timpeallacht seo a athrú. 
Is é an sprioc don todhchaí áfach ná an córas a athrú chuig 
infrastruchtúr cúraim sláinte den chéad ghlúin eile faoi stiúir 
ag teicneolaíocht chun tacú le seirbhísí sóisialta sláinte agus 
pearsanta sna deich mbliana atá le teacht.

Rialú	Airgeadais

Caitheann FSS cistí poiblí ar sheirbhísí sóisialta sláinte agus 
pearsanta a sholáthar chuig daonra na hÉireann. Ní mór go 
gcomhlíonfadh caiteachas ar fad FSS dlúthchritéir ó thaobh 
cuntasachta agus trédhearcachta chun ár ndualgais mar 
chomhlacht poiblí a chomhlíonadh agus freagracht a bheith 
orainn as caiteachas ioncaim de €14.2 billiún in 2010. Chun 
córas éifeachtach rialú inmheánach a chothabháil ní mór 
athruithe suntasacha a chur i bhfeidhm sa FSS ina bhfuil 
go leor córas eolais seirbhíse agus córais eolais seirbhíse 
ilroinnte. Níl próiseáil airgeadais go hiomlán uathoibríoch agus 
tá idirghabháil shuntasach láimhe fós de dhíth chun ullmhú 
na gcuntas bainistíochta míosúil, na Ráiteas Airgeadais agus 
an Chuntais Leithghabhála a éascú. Go hachomair, níl na 
córais airgeadais agus na córais eolais seirbhísí oiriúnach 
don fheidhm. Tá tábhacht ar leith ag baint le córais aonair 
airgeadais ar fud an fhiontair, soláthair, acmhainní daonna 
agus eolais othar a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa 
tsamhail eagraíochta reatha.

Rialaíonn Ailt 38 agus 39 den Acht Sláinte 2004 deontais 
chuig gníomhaireachtaí seachtracha agus b’ionann na 
deontais sin agus €3.6bn in 2010. Is leibhéal an-suntasach 
de mhaoiniú poiblí é seo chuig gníomhaireachtaí seachtracha 
agus ba chóir go mbeadh rialachas, rialú agus prótacail 
iniúchta níos foirmiúla mar bhonn taca leis.

Gluaiseacht	ar	Aghaidh

Leagann an Clár Rialtais clár oibre nua agus radacach amach 
chun athchóiriú a dhéanamh ar ár gcóras sláinte agus ar 
ár struchtúir agus déanfar go leor athruithe eagraíochta 
suntasacha ar an tsamhail atá ann cheana féin. Foilseoidh an 
Roinn Sláinte agus Leanaí a Ráiteas Straitéise mar fhreagra ar 
chruthú an Rialtais nua. Beidh an ráiteas mar fhaisnéis chun 
treoir a thabhairt don athrú straitéiseach amach anseo chun 
forbairt ár Phlean Corparáidigh 2011 – 2014 a mhúnlú.

Buíochas

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an bhfoireann 
agus leis an mbainistíocht ar fud seirbhísí FSS agus 
inár ngníomhaireachtaí maoinithe go léir a dhéanann 
iarracht i gcónaí, in ainneoin na gcáintí, na srianta agus na 
dteorainneacha, seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil dár 
gcuid othar agus cliant gach lá.

Thar ceann na foirne bainistíochta, ba mhaith liom buíochas a 
ghlacadh leis an gCathaoirleach agus le comhaltaí an Bhoird 
agus leis an Ard-Rúnaí agus a fhoireann sinsearach agus 
le hoifigigh sa Roinn Sláinte agus Leanaí as a dtacaíocht i 
rith 2010. Tá dúshláin eacnamaíochta, sóisialta agus cúraim 
sláinte nach bhfacthas cheana os comhair na hÉireann anois. 
Ach cosúil le haon tréimhse géarchéime tá deiseanna ann 
freisin. Tá freagracht orainn agus caithfimid cuntas a thabhairt 
don phobail agus don cháiníocóir maidir le hathchóiriú a 
dhéanamh ar ár gcóras sláinte.

Cathal	Magee 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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Foireann	Bainistíochta	Sinsearach
Amhail an 31 Nollaig 2010
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An	tUasal	Cathal	Magee 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

An	tUasal	Seán	McGrath	 
Stiúrthóir Náisiúnta, Acmhainní 
Daonna

Jane	Carolan	Uasal 
Stiúrthóir Náisiúnta, Pleanáil 
Chorparáideach agus Feidhmíocht 
Chorparáideach

Laverne	McGuinness	Uasal 
Stiúrthóir Náisiúnta, Stiúrthóireacht 
um Sheirbhísí Comhtháite, 
Feidhmíocht agus Bainistíocht 
Airgeadais 

An	tUasal	Paul	Connors 
Stiúrthóir Náisiúnta, Cumarsáid

An	Dr.	Susan	O’Reilly 
Stiúrthóir Náisiúnta, An Clár 
Náisiúnta Rialaithe Ailse

An	tUasal	Michael	Flynn	 
Stiúrthóir Náisiúnta, Iniúchadh 
Inmheánach

An	Dr.	Barry	White 
Stiúrthóir Náisiúnta, Cúram 
Ardchaighdeáin agus Cliniciúil

An	tUasal	Brian	Gilroy 
Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí 
Tráchtála agus Tacaíochta, 
Stiúrthóireacht um Sheirbhísí 
Comhtháite, Athchumraíocht

An	tUasal	Liam	Woods 
Stiúrthóir Náisiúnta, Airgeadas

An	tUasal	Dara	Purcell	 
Rúnaí chuig an mBord agus Rúnaí 
chuig an bhFoireann Bainistíochta 
Sinsearach
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Cúrsaí	a	
Shocrú
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Réamhrá 

Déanann an Tuarascáil Bhliantúil seo cur síos ar dhul chun 
cinn in aghaidh Phlean Seirbhísí Náisiúnta FSS 2010 agus 
leagtar amach inti an méid atá bainte amach againn laistigh 
den chlár oibre níos fadtréimhsí mar atá luaite inár bPlean 
Corparáideach 2008-2011. 

Ag teacht lenár riachtanais reachtaíochta, tuairiscítear sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar dhul chun cinn in aghaidh an Phlean 
Caipitil agus cuirtear ráitis airgeadais is sonraithe ar fáil inti 
don eagraíocht.

Ról	agus	Struchtúr

Is é Bord FSS údarás rialaithe na heagraíochta agus tá 
sé freagrach don Aire Sláinte agus Leanaí. Tá an CEO, le 
tacaíocht óna Fhoireann Bhainistíochta, freagrach don Bhord.

Tá cairt eagraíochta FSS do 2010 ar leathanach 72.

I rith na bliana dhíríomar ar sheachadadh seirbhísí a 
chomhdhlúthú sna ceithre réigiúin: FSS an Iarthair, FSS 
Bhaile Átha Cliath - Lár Laighean agus FSS Bhaile Átha Cliath 
Thoir Thuaidh arna mbainistiú ag Stiúrthóirí Réigiúnacha 
Oibríochtaí. Faoin tsamhail, déanann 17 ceantar FSS cúram 
a bhainistiú – ceantair tíreolaíochta ina bhfuil freagracht ar 
dhuine amháin, Bainisteoir Ceantair as gach seirbhís ospidéil 
agus pobail laistigh de dhaonra dobharcheantair sainithe. 
Cinntíonn sé seo go ndéantar cinntí i gceantair áitiúla, ag 
obair i gcomhar le caighdeáin agus creataí náisiúnta. Leagann 
an léarscáil ar leathanach 73 na réigiúin agus na ceantair.

Samhail	um	Sheachadadh	Seirbhísí	Nua	

Tá an tsamhail um sheachadadh seirbhísí bunaithe ar gach 
seirbhís, pobal agus ospideál atá ceangailte le daonraí áitiúla 
ina mbeidh lánpháirtiú éifeachtach ag gach leibhéal. Maidir 
le hothair a bhfuil leibhéal cúraim rialta agus simplí de dhíth 
orthu is féidir cóireáil a thabhairt dóibh sa bhaile nó chomh 
gar don bhaile agus is féidir. Déanfar an mionlach othar 
a dteastaíonn cúram níos casta nó níos criticiúil uathu a 
bhainistiú go sábháilte in ionad géarmhíochaine ainmnithe 
ina mbeidh an saineolas cliniciúil ábhartha ionas go mbeidh 
cúram ardchaighdéain faoi stiúir comhairligh ar fáil.

Is féidir fianaise ar fhorbairtí chun tacú leis an tsamhail seo a 
fháil ar fud na tuarascála.

Fíor 1: Samhail	um	Sheachadadh	Seirbhísí

Leibhéal IV
Seirbhísí Géarmhíochaine Treasacha

Leibhéal III
Ceantair Seirbhísí Lánpháirtithe

(Ospidéal Chúram tánaisteach san áireamh)

Leibhéal II
Líonraí Sláinte Pobail 
& Cúraim Shóisialta 

Leibhéal I
Foirne Cúraim Phríomhúil 
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Na	Seirbhísí	a	chuirimid	ar	fáil	

I measc na seirbhísí a chuirimid ar fáil sa phobal tá:

•	 Cothú sláinte, seirbhísí coisc agus cosanta.
• Seirbhísí cúraim phríomhúil agus phobail.
• Seirbhísí do leanaí agus do theaghlaigh.
• Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta.
• Seirbhísí do dhaoine atá faoi mhíchumais.
• Seirbhísí meabhairshláinte agus féinmharú a chosc.
• Seirbhísí cúraim mhaolaithigh.
• Seirbhísí do dhaoine a bhfuil tinneas ainsealach orthu.
• Sláinte béil.
• Seirbhísí cuimsithe shóisialta.
• Seirbhísí cláraithe sibhialta.

Cuireann conraitheoirí neamhspleácha (m.sh. dochtúirí 
teaghlaigh, cógaiseoirí, optaiméadraithe, fiaclóirí), grúpaí 
deonacha agus grúpaí pobail seirbhísí ar fáil thar ceann FSS 
chomh maith.

Na seirbhísí a chuirimid ar fáil inár n-ospidéil:

•	 Soláthraítear seirbhísí géarmhíochaine trí 50 ospidéal 
géarmhíochaine laistigh de cheithre réigiún. Soláthraíonn 
ospidéil ghéarmhíochaine réimse cuimsitheach seirbhísí 
measúnaithe, diagnóise, cóireála agus athshlánaithe ar 
bhonn réigiúnach, réigiúnach leathnaithe (for-réigiúnach) 
nó náisiúnta.

• Soláthraítear gnáthaimh níos casta in ionaid fhor-
réigiúnacha, lena n-áirítear néar-mháinliacht, máinliacht 
chairdiach, cóireálacha casta ailse agus radaiteiripe.

• Díríonn sainseirbhísí ainmnithe náisiúnta ar réimsí chúraim 
ar nós trasphlandaithe orgán, gortuithe dromlaigh, seirbhísí 
cairdiacha péidiatraiceacha agus géineolaíocht míochaine.

• Chomh maith leis na seirbhísí a chur ar fáil go díreach, tá 
roinnt socruithe i bhfeidhm le soláthróirí seirbhísí eile in 
Éirinn le haghaidh sainseirbhísí eile a sholáthar, mar 
shampla, scagdhealú duánach.
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An	Eagraíocht



• Tá ról lárnach ag ospidéil in oiliúint fochéimithe agus 
iarchéimithe, i ngairmithe mhíochaine agus na seirbhíse 
sláinte a oiliúint agus i dtaighde riachtanach cliniciúil agus 
taighde bainteach a dhéanamh i gcomhpháirt le 
hollscoileanna.

Cuirimid seirbhísí éigeandála réamhospidéil (seirbhísí 
otharcharranna agus práinnfhreagartha) ar fáil chomh maith.

Cáilíocht	agus	Sábháilteacht	a	Chur	Chun	
Cinn

Is príomhthosaíocht dúinn a chinntiú go bhfuil na seirbhísí a 
chuirimid ar fáil cáilíochtúil agus dírithe ar thorthaí don othar. 
Tá sé ríthábhachtach dúinn go gcuirimid seirbhísí sábháilte ar 
fáil. Déantar é seo trí iarracht a dhéanamh i gcónaí deiseanna 
a aithint chun na seirbhísí atá ann faoi láthair a fheabhsú 
agus trí chaighdeán a chur le gach gné de na seirbhísí nua a 
phleanálaimid.

Cur	chuige	cláir	i	leith	clár	cúraim	chlinicúil	a	
fhorbairt	agus	a	chur	i	bhfeidhm	

Tugann cláir cúraim chliniciúla bealaí cúraim caighdeánach 
isteach maidir le coinníollacha / galair / speisialtachtaí ar 
leith ionas go mbeidh gach othar in ann rochtain a fháil ar an 
gcóireáil cheart beag beann ar cén áit sa tír ina gcónaíonn 
siad. 

Tugadh aghaidh ar ghalair ainsealacha sa chéad tsraith 
clár ó tharla go léiríonn fianaise gurb ionann líon beag galar 
ainsealach agus 70% de bhásanna. Tá stróc, siondróm 
corónach géarmhíochaine, cliseadh croí, asma, galar 
scamhóige toirmeascach ainsealach (COPD), diaibéiteas, 
titimis agus meabhairshláinte san áireamh sna cláir bainistithe 
galar ainsealach.

Agus bunú na gclár eile á chuíchóiriú agus ag aithint go 
dtarlaíonn an chéad phointe teagmhála san ospidéal sa Roinn 
Eisothar (OPD), tá cláir dírithe ar réimsí ina bhfuil amanna 
feithimh níos faide iontu ó thaobh rochtana. San áireamh 
leo seo tá deirmeolaíocht, néareolaíocht, réamaiteolaíocht 
agus ortaipéideacha. Dírítear ar chúram a chaighdeánú agus 
réitigh cruthaithe a chur i bhfeidhm chun daoine a shábháil, 
deacrachtaí a chosc, deireadh a chur le liostaí feithimh agus 
airgead a shábháil. 

Beidh tionchar mór ag na feabhsuithe sonracha sna seirbhísí 
seo ar ghalracht agus ar bhásanna, ach cuirfidh siad 
acmhainní ar fáil do réimsí eile. Cuirfear na samhlacha seo i 
bhfeidhm in 2011 agus cinnteoidh siad cur chuige leanúnach i 
leith soláthar seirbhísí rud a fheabhsóidh torthaí d’othair.

Is féidir tuilleadh eolais ar na cláir seo a fháil ar leathanach 43.

Ionfhabhtú	Bainteach	leis	an	gCúram	Sláinte	(HCAI)

Déanaimid gach iarracht a chinntiú go bhfaigheann othair a 
mbaineann úsáid as ár gcuid seirbhísí an cúram is fearr agus 
go ndéantar drochthionchair, ar nós ionfhabhtuithe, a chosc 
a mhéid agus is féidir. Ar an drochuair áfach faigheann roinnt 
daoine ionfhabhtuithe a bhaineann leis an gcúram sláinte. 
Táimid ag déanamh gach iarracht lena chinntiú go laghdaítear 
an ráta ionfhabhtuithe.

Tá laghdú 37% tagtha ar rátaí shruth fola MRSA ó 2007. 
Tá laghdú 5% ar na rátaí ídithe antaibheathach a bhí ag 
ardú gach bliain in ospidéil agus i gcleachtais ghinearálta. 
Chomh maith leis sin, tá feabhas ag teacht ar an ídiú glóthaí 
láimhe gach bliain agus tá feabhas mór tagtha ar an líon 
ionfhabhtuithe ó Clostridium Difficile (laghdú de thart ar 50% 
in 18mí). Ó seoladh an Say No To Infection Strategy de chuid 
FSS in 2007, tá dul chun cinn maith déanta ó thaobh HCAI 
a laghdú agus dá bhrí sin tá ár n-ospidéil agus ár saoráidí 
cúraim sláinte eile níos sábháilte d’othair.

Tharla an feabhas seo mar gheall ar an bhfreagracht mhór 
a ghlac bainisteoirí orthu féin, ar an obair mhéadaithe a 
rinne cliniceoirí ó raon níos leithne speisialtachtaí agus ar an 
athrú suntasach ar chultúr na heagraíochta. Beidh HCAI ina 
mhórdhúshlán amach anseo freisin agus dá bhrí sin ní mór 
dúinn a chinntiú go dtreiseofar obair na heagraíochta agus go 
leanfaimid ar aghaidh ag cur bearta sonracha atá dírithe ar 
HCAI a chosc agus a rialú a i bhfeidhm.

Ag	Tabhairt	Tosaíochta	do	Shábháilteacht	Othar

I mí Meán Fómhair, d’fhógair an tAire Sláinte agus Leanaí 
go mbunófaí creat náisiúnta nua a chuirfeadh éifeachtúlacht 
chliniciúil chun cinn ina gcinnteofar do na hothair go bhfuil 
cúram ardchaighdeáin á sholáthar bunaithe ar shárchleachtas 
seanbhunaithe. Shínigh an tAire agus geallsealbhóirí eile, FSS 
san áireamh, an deimhniú tiomantais Patient Safety First mar 
chuid den Chreat Náisiúnta d’Éifeachtúlacht Chliniciúil.

Is tionscnamh é Patient Safety First chun feasacht a ardú 
trína ndeimhníonn eagraíochtaí cúraim sláinte a dtiomantas 
leanúnach i leith sábháilteachta othar. Trí pháirt a ghlacadh sa 
tionscnamh seo, déanfaidh na rannpháirtihe ar fad tiomantas 
chun tacú le sábháilteacht agus cáilíocht na seirbhísí cúraim 
sláinte a fheabhsú. Tá sé beartaithe leis an tiomantas seo 
borradh a chur faoi athrú dearfach i leith sábháilteachta othar. 

Tá FSS tiomanta don chur chuige ilghníomhaireachtaí atá 
á ghlacadh chun soláthar cúraim ardchaighdeáin d’othair a 
chinntiú.

Leanfaimid ar aghaidh ag díriú ar thionscnaimh ar féidir leo 
sábháilteacht agus cáilíocht na seirbhísí sláinte in Éirinn a 
fheabhsú:

•	 Bunaíodh stiúrthóireacht náisiúnta a dhíríonn go háirithe ar 
shábháilteacht ardchaighdeáin othar. 

• Bunaíodh córas clár rioscaí. Cuireann cláir rioscaí ar 
chumas eagraíochtaí, nó aonaid laistigh d’eagraíocht 
rioscaí a aithint (rioscaí d’othair san áireamh) agus chun a 
n-iarrachtaí chun na rioscaí seo a laghdú a threisiú. 

• Feabhsaíodh ár gcóras bainistithe tarlúintí (tarlúintí 
tromchúiseacha san áireamh) ionas gur féidir linn foghlaim 
ó bhotúin agus an riosca go dtarlóidh na botúin sin arís a 
laghdú.

•	 D’fheabhsaíomar ár gcóras chun othair agus úsáideoirí 
seirbhíse eile a ghlacadh san áireamh ó thaobh phróiseas 
déanta cinntí na heagraíochta.
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Tá na cláir seo a leanas i bhfeidhm a chinnteoidh go 
gcomhlíonfaimid ár gclár oibre sábháilteachta agus cáilíochta:

•	 Iniúchadh Cliniciúil: cuidíonn feidhmíocht iniúchta i 
gcomparáid le caighdeáin chomhaontaithe linn na bearnaí 
sna seirbhísí a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu. 
Táthar ag cur treoirlínte d’iniúchadh cliniciúil le chéile le cur 
i bhfeidhm ar fud na heagraíochta.

• Éifeachtúlacht Chliniciúil: tá cúram sláinte casta agus tá go 
leor roghanna cóireála ar fáil. Táimid tiomanta páirt 
ghníomhach a ghlacadh ar Choiste um Éifeachtúlacht 
Chliniciúil de chuid na Roinne Sláinte agus Leanaí a 
chuirfidh treoirlínte le chéile maidir le conas ar chóir 
caitheamh le hothair amach anseo.

• Bainistiú Rioscaí agus Tarlúintí: tá foireann bainistithe 
náisiúnta bunaithe againn a bhfuil sé de chuspóir aici a 
chinntiú go ndéanfaimid cásanna a fhiosrú ina ndearnadh 
díobháil d’othar nó d’úsáideoir seirbhísí nó a d’fhéadfadh 
go ndearnadh díobháil orthu agus go bhfoghlaimeoimid as 
na cásanna sin.

• Dearbhú Cáilíochta, Cliniciúil agus Cúraim Shóisialta: is 
seirbhís iniúchta inmheánaigh atá anseo a dhéanann 
iniúchadh ar chomhlíonadh beartas, caighdeán agus 
treoirlínte sna seirbhísí cúraim chliniciúil agus shóisialta 
agus fiosraíonn sí cur i bhfeidhm moltaí. Sna ráithe deiridh 
de 2010, cuireadh ocht n-iniúchadh i gcrích.

• Taifid: Déantar díobháil d’othair mar thoradh ar earráidí i 
gcoimeád taifead. Rinneamar athbhreithniú ar ár 
gcaighdeáin náisiúnta sa réimse seo. Sheolamar eagrán 
freisin le húsaid in ospidéil mháithreachais don chéad uair.

• Sábháilteacht cógais: deimhníonn na sonraí is déanaí, ar 
nós tíortha eile, go mbíonn díobháil shonrach mar thoradh 
ar earráidí i gcógas. Bhunaíomar clár sábháilteachta 
cógais. Táimid ag obair chun cleachtais sa réimse seo a 
chaighdeánú agus a fheabhsú, agus chun an baol atá ann 
go dtabharfaí na drugaí míchearta nó na dáileoga 
míchearta nó go rachfaí an bealach mícheart ó thaobh 
riaracháin de a laghdú.

• Thacaíomar le HIQA ó thaobh a gcuid caighdeán a 
fhorbairt do Safer, Better Healthcare agus tá obair 
ullmhúcháin déanta againn chun na caighdeáin sin a chur i 
bhfeidhm.

Gradaim	Ghnóthachtála	FSS

Tugann Gradaim Ghnóthachtála FSS aitheanas don obair 
iontach a dhéanann comhaltaí foirne sláinte agus sóisialta 
agus molann siad sárchleachtas agus ardaíonn siad 
caighdeáin laistigh den earnáil sláinte. 

Bronnadh an gradam don tionscadal is fearr sna Gradaim 
Ghnóthachtála FSS, Buanghradam Derek Dockery, ar 
Ospidéal Ginearálta Loch Garman as an tSeirbhís Faire 
Infhabhtuithe Láithreáin.

Is córas faire forghníomhach agus nuálach d’othair 
tar éis iad a bheith scaoilte amach as an ospidéal atá 
sa tionscadal Seirbhís Faire Infhabhtuithe Láithreáin 
a dheánann monatóireacht ar rátaí infhabhtuithe ag 
láithreacha máinliachta agus bhí laghdú seasta ar na rátaí 
Infhabhtuithe den sórt sin san ospideál le trí bliana anuas 
mar thoradh air. Léirigh an tionscadal seo tiomantas na 
foirne ó thaobh cúraim othar a fheabhsú, caighdeáin sa 
chúram sláinte a ardú agus seirbhís ardchaighdeáin agus 
tairbhí réadúla a chur ar fáil d’othair.

Foireann tionscadail Ospidéal Ginearálta Loch Garman le Ryan 
Tubridy. Sa phictiúr tá: (L-R) Patricia Hackett; Eithne O’Sullivan; An 
Dr. Brian Carey; Ryan Tubridy; Lily Byrnes; Richard Dooley; Emer 
Ward agus Colette O’Hare

In 2010, foislíodh , treoir riachtanach maidir le cúram néareolaíochta in 
Éirinn.

Tá níos mó ná 700,000 duine a bhfuil na galair seo a leanas orthu: galair 
néareolaíochta ar nós mígréin, stróc, néaltrú, titeamas, gortú inchinne 
faighte, scléarós iolrach agus galar Parkinson. Cuireann an tuarascáil 
tuiscint níos fearr chun cinn ar na dúshláin atá amach roimh chúram 
néareolaíochta in Éirinn agus tá sí ag éileamh go dtabharfaí tosaíocht do 
chlár náisiúnta do chúram néareolaíochta.

Cinnteoidh cláir chlinicúla a bunaíodh ar thiteamas, stróc agus 
néareolaíocht go ndíreofar ar sheirbhísí sna réimsí seo rud a fheabhsóidh 
torthaí d’othair agus soláthar cúraim sláinte.
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Réamhrá

Mar an fostóir is mó sa Stát, is acmhainn an-luachmhar é ár 
bhfórsa oibre. Is acmhainn an-chasta agus costasach é agus 
bíonn orainn measúnú a dhéanamh i gcónaí ar ár gcleachtais 
oibre lena chinntiú go gcuireann ár bhfoireann seirbhísí 
ardchaighdeáin agus sábháilte ar fáil ag an leibhéal cuí, leis 
an meascán scileanna cuí agus ag costas cuí.

Le dhá bhliain anuas táimid ag obair chun ár bhfórsa oibre a 
íoslaghdú, éifeachtúlachtaí a chur chun cinn ag gach leibhéal 
sa chóras chun sárchleachtas a sheachadadh chuig ár 
gcliaint agus chuig úsáideoirí na seirbhísí.

Agus sin á dhéanamh, tá sé mar aidhm againn cultúr 
eagraíochta a bhaint amach a dhíríonn ar othair agus a 
chuireann ar chumas na foirne a bpoitéinseal a bhaint amach 
agus a bheith bródúil as na seirbhísí a chuireann siad ar fáil i 
dtimpeallacht shábháilte agus shláintiúil.

Líon	na	bhfostaithe

Ag teacht le beartais rialtais chun líon na bhfostaithe sa 
tseirbhís phoiblí a laghdú, tugadh sprioc don FSS in 2010 
chun líon na gcomhaltaí foirne buan a laghdú de 1,530 
chomhionann lán-aimseartha (WTEanna). Ag deireadh 2010, 
bhí 107,972 WTEanna fostaithe, laghdú 1,781 ar fhigiúirí 
2009.

Ag deireadh na bliana, bhí an earnáil sláinte ag comhlíonadh 
na teorann fostaíochta arna ceadú ag an rialtas (1,400 WTE 
faoi bhun na teorann) agus thug sí aghaidh ar fhostaíocht a 
ardú gan an teorainn fostaíochta cheadaithe a shárú i dtús 
2011. Léiríonn fíor 2 treocht na leibhéal fostaíochta in 2010 
chomh maith leis an gcomhlíonadh teorann.

In 2010:

•	 bhí 48% den fhoireann fostaithe i seirbhísi príomhúla agus 
pobail. 

• bhí 45% den fhoireann ag obair in ospidéil 
ghéarmhíochaine.

• bhí 3% ag obair i seirbhísí corparáideacha náisiúnta ar nós 
airgeadas, soláthar, acmhainní daonna, srl.

• bhí an 4% eile ag obair i seirbhísí ar nós An Clár Náisiúnta 
Rialaithe Ailse agus seirbhísí cúraim réamhospidéil.

Fíricí	Tapa	2010
•	 Tá	107,972	WTEanna	fostaithe	sa	FSS	 

(Nollaig	2010).

•	 Tháinig	laghdú	1,781	WTEanna	(-1.6%)	ar	an	 
líon	foirne.	

•	 Chomh	maith	leis	sin,	in	Eanáir	2011,	tarlóidh	laghdú	
breise	de	1,626	WTEanna	(VER	/	VRS).

•	 Tá	36%	den	fhoireann	fostaithe	san	earnáil	
dheonach.

•	 Tháinig	ardú	11.5%	ar	cheapacháin	Oibrithe	
Sóisialta.	

•	 Laghdaíomar	ár	bhfoireann	bainistíochta	/	riaracháin	
de	6%	ó	2007.

•	 Is	ag	4.7%	atá	an	ráta	neamhláithreachais	faoi	láthair	
in	aghaidh	sprioca	de	3.5%.

Fíor 3: WTEanna	trí	Ghrúpaí	Cúraim	amhail	 
Nollaig	2010

Feidhmeanna Corparáideacha

Leanaí & Teaghlaigh

Meabhairshláinte

Míchumais

Daoine Scothaosta

Cúram Príomhúil

Seirbhísí Otharchairr agus 
Seirbhísí Sláinte an Daonra  

Seirbhísí Uilechuimsitheachta 
Sóisialta agus Seirbhísí 
Maolaitheacha

Ospidéil Ghéarmhíochaine

45%

2%2%11%

10%

15%

9%

3% 3%

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Fíor 2: WTE	vs	Teorainn	2010

 

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Ean Fea Már Aib Bealt Meith Iúil Lún M.Fómh D.Fómh Samh Nol
— WTE 2010 109,771 109,796 109,844 109,933 109,555 109,381 109,228 108,838 108,801 108,346 108,159 107,972
— Teorainn 2010 110,356 110,356 109,975 109,975 109,975 109,591 109,602 109,644 109,644 109,664 109,677 109,372

106,000

107,000

108,000

109,000

110,000

111,000

NolSamhD.FómhM.FómhLúnIúilMeithBealtAibMárFeaEan
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Tábla 1: Daonáireamh	ar	Phearsanra	na	Seirbhíse	
Sláinte	Nollaig	2009	vs	Nollaig	2010

Catagóir WTE	
Nol	09

%	den	
Iomlán	

WTE	
Nol	

2010

%	den	
Iomlán	

Athrú	
WTE	
2009-
2010

Míochaine / 
Fiaclóireacht 

8,083 7% 8,096 7.5% +13

Altranas 37,466 34% 36,503 34% -963

Gairmithe Cúraim 
Sláinte agus 
Sóisialta 

15,973 15% 16,355 15% +383

Bainistíocht / 
Riarachán

17,611 16% 17,301 16% -309

Ginearálta Foireann 
Tacaíochta 
(póirtéireacht, 
cothabháil, 
lónadóireacht srl 
san áireamh)

11,906 11% 11,421 10.5% -486

Cúram othar agus 
cliant eile (Cúntóirí 
Cúraim, Cúnamh 
Teiripe, srl san 
áireamh

18,714 17% 18,295 17% -418

Iomlán	 109,753 100% 107,972 100% -1,781

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Fíor 4: %	WTEanna	de	réir	Réigiúin	Nollaig	2010

FSS Náisiúnta

FSS an Iarthair

FSS an Deiscirt

FSS DNE

FSS DML

30%

21%
23%

24%

2%

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Fíor 5: %	WTEanna	de	réir	Disciplíne

Cúram Othar agus Cliant Eile 

Foireann Tacaíochta Ghinearálta

Altranas

Cúram Sláinte agus Sóisialta 

Bainistíocht / Riarachán

Míochaine / Fiaclóireacht 

16%

15%

34%

11%

17%
7%

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Fíor 6: %	FSS	agus	Soláthróirí	Eile	2010

Seirbhísí P&C Ghníomhaireachtaí 
Deonacha

Ospidéil Dheonacha

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte

70,789

22,225

14,958

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Treochtaí	WTE

I Márta 2009, thug an Rialtas isteach moratorium ginearálta 
ar earcú ar fud na hearnála poiblí. Léiríonn Fíor 7 an treocht 
roimh thabhairt isteach moratorium agus an tréimhse ina 
dhiaidh sin. Leanamar ar aghaidh ag léiriú treocht a bhí ag 
laghdú maidir le líon WTE i rith 2010.

Fíor 7: Treochtaí	WTE	2007-2010

 

Foinse Sonraí: Daonáireamh ar Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

105,000

106,000

107,000

108,000

109,000

110,000

111,000

112,000

113,000

114,000

Nol 
2010

M. Fómh 
2010

Meith
2010

Már
2010

Nol 
2009

M. Fómh 
2009

Meith
2009

Már
2009

Nol 
2008

M. Fómh
2008

Meith
2008

Már
2008

Nol 
2007

M. Fómh
2007

M.Fómh 2007 Nol 2007 Már 2008 Meith 2008 M.Fómh 2008 Dec 2008 Már 2009 Meith 2009 M.Fómh 2009 Nol 2009 Már 2010 Meith 2010 M.Fómh 2010 Nol 2010

112,771 111,505 110,297 110515 110,819 111,025 111,770 111,061 110,189 109,753 109,844 109,381 108,801 107,972
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Costais	Phárolla	in	2010

Léiríonn na cairt seo thíos roinnt de na príomhshonraí agus 
príomhathruithe sa FSS in 2010.

Tábla 2: Athruithe	ar	Shonraí	Párolla	FSS	2010

Catagóir €000s

Míochaine / Fiaclóireacht -64,675

Altranas -132,926

Gairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialta -3,835

Bainistíocht / Riarachán -39,041

Foireann Tacaíochta Ghinearálta -59,284

Cúram Othar agus Cliant Eile -19,943

Aoisliúntas +93,511

Iomlán -226,193

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Nóta: San áireamh leis an ardú pá aoisliúntais tá íocaíochtaí aon uaire a 
bhaineann leis an scéim scoir dheonach in 2010 arbh ionann iad agus €73m.

Fíor 8: Caiteachas	Pá	de	réir	Chatagóir	Foirne	FSS	2010

Aoisliúntas

Cúram Othar agus Cliant Eile 

Foireann Tacaíochta Ghinearálta

Bainistíocht / Riarachán

Cúram Sláinte agus Sóisialta 

Altranas

Míochaine / Fiaclóireacht 

14%

12%

12%
30%

7%

13%

12%

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Fíor 9:	Foireann	na	Gníomhaireachta	2010	de	réir	
Catagóire	€000anna	

39,970

Cúram Othar agus Cliant Eile 

Foireann Tacaíochta Ghinearálta

Bainistíocht / Riarachán

Cúram Sláinte agus Sóisialta 

Altranas

Míochaine / Fiaclóireacht 

51,257

18,162

4,690

17,992

21,306

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Fíor 10:	Briseadh	síos	na	gCostas	Pá	sa	FSS	2010

70%

Eile

Obair Oíche

Liúntais

Ragobair

Deireadh Seachtaine

ÁSPC an Fhostóra

Aoisliúntas

Pá Bunúsach 

13%

6%

4%
3%

2% 1% 1%

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Fíor 11:	Athrú	Costas	Pá	FSS	2010	v	2009	€000anna

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

EileObair
Oíche

RagobairLiúntaisDeireadh
Seachtaine

Fostóir
ÁSPC

AoisliúntasPá
Bunúsach 

-229

94

-27
-15 -16 -13 -10 -10

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Scéimeanna	Iomarcaíochta	Foirne	agus	
Luathscoir	

Mar chuid de bheartas an Rialtais chun foireann san earnáil 
phoiblí a laghdú, fógraíodh dhá scéim scoir don earnáil 
sláinte go déanach in 2010, Scéim Luathscoir Dheonach agus 
Scéim Iomarcaíochta Dheonach. Bhí na scéimeanna oscailte 
d’fhostaithe sna catagóirí ‘Bainistíocht agus Riarachán’ 
‘Foireann Tacaíochta Ghinearálta’. Chruthaigh bainistiú na 
scéimeanna casta seo éilimh shuntasacha agus ualach oibre 
ar an eagraíocht laistigh de chreat ama cúng.

Mar thoradh ar na scéimeanna seo:

• d’fhág 1,626 WTEanna an eagraíocht.

• tháinig laghdú de 309 WTEanna nó beagnach 2% ar an 
líon bainistíochta / riaracháin in 2010.

22				HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010     HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010   23



Neamhláithreachas

Lean an bhainistíocht ar aghaidh ag díriú ar 
neamhláithreachas i rith 2010 agus líon faoi bhun 3.5% an 
sprioc foriomlán a bhí leagtha amach acu. 

I rith 2010, d’fhan leibhéil faoi bhun 5% go seasta, agus ba 
é an meánlíon foriomlán ag deireadh na bliana ná 4.7%. Is 
feabhas 18.5% atá anseo ó cuireadh tús le tuairisciú in 2008 
nuair a bhí neamhláithreachais ag meáníon de 6%. 

Tá réimsí fós ann nach mór díriú arís orthu in 2011, go háirithe 
seirbhísí cúraim réamhospidéil a bhí ag 6.5% ar an meán i rith 
na bliana.

Fíor 12:	Feidhmíocht	Neamhláithreachais	in	aghaidh	
Sprioc	2009-2010

0%

2%

4%

6%

8%

NolSamD.
Fómh

M.
Fómh

Lún IúilMeithBeaAibMárFeaEan

Ean Fea Már Aib Bea Meith Iúil Lún M.Fómh D.Fómh Sam Nol

— 2009 5.96% 4.97% 4.76% 4.49% 4.54% 4.64% 4.96% 5.12% 5.26% 5.48% 5.45% 5.03%

— 2010 5.19% 4.74% 4.80% 4.40% 4.38% 4.53% 4.64% 4.76% 4.87% 4.80% 4.60% 4.85%

— Sprioc 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Foinse Sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Comhaontú	Seirbhíse	Poiblí	 
(Páirc	an	Chrócaigh)

Cuireadh an Comhaontú Seirbhísí Poiblí i bhfeidhm i 
Meitheamh 2010 agus é mar aidhm aige an earnáil phoiblí 
a leasú agus a nuachóiriú agus an costas foriomlán a 
bhaineann le seirbhísí poiblí a sheachadadh a laghdú. Ar 
cheann na de príomhbhealaí chun costais a laghdú tá an 
fhoireann a laghdú ach ag an am céanna ní mór seirbhísí a 
choinneáil a mhéid agus is féidir tríd an úsáid is fearr a bhaint 
as na hacmhainní ar fad atá ar fáil. Rinneadh dul chun cinn i 
rith na bliana maidir le:

Athimlonnú: Cuireadh Prótacal Athimlonnaithe na Seirbhíse 
Sláinte i gcrích agus foilsíodh é. Aithníonn an prótacal na 
cúiseanna éagsúla a bhfuil gá le hathimlonnú laistigh den 
earnáil lena n-áirítear seirbhísí a athchumrú nó a dhúnadh, 
athstruchtúrú eagraíochta agus scileanna agus inniúlachtaí a 
chomhoiriúnú le riachtanais eagríochta sonracha.

Deireadh	a	chur	le	cleachtais	oibre	sriantacha: Cuireadh 
tús le hobair chun féachaint ar chleachtais oibre athraithe chun 
an leibhéal, cáilíocht agus sábháilteacht seirbhísí d’othair a 
chothabháil ach ag an am céanna ag baint amach coigiltis 
ardaithe agus suntasacha.

Obair	ar	dhualgas	a	atheagrú	agus	lá	leathnaithe	a	
chur	i	bhfeidhm: Cuireadh tús le hobair maidir le socruithe 
uainchláir a athbhreithniú chun an riachtanas seirbhísí atá 
ann do lá/seachtain oibre leathnaithe a fháil amach. Cuirfidh 
sé seo deireadh le neamhéifeachtúlachtaí agus costais a 
bhaineann le hobair eisuaire.

Socruithe	uainchláir	altranais	athbhreithnithe: Rinneadh 
measúnú ar na córais ríomhuainchláir atá ann cheana féin 
agus cuireadh tús le pleanáil chun ríomhuainchláir a thabhairt 
isteach. Forbraíodh critéir sonraíochta bogearraí a bhaineann 
go sonrach le riachtanais an láithreáin phíolótaigh i nDún na 
nGall. Éascóidh an láithreán píolótach seo forbairt chóras 
uainchláir uathoibrithe lena chinntiú go dtagann uainchlár 
na foirne le cruinneas agus éileamh seirbhísí chun an teacht 
le chéile is fearr a bhaint amach idir leibhéil foirne, leibhéil 
gníomhaíochtaí seirbhísí agus spleáchas othar ar fud an lae / 
na seachtaine / na bliana oibre.

Nuachóiriú	Saotharlainne: Chuireamar tús le próiseas dian-
rannpháirtíochta leis na ceardchumainn maidir le hathruithe 
ar chleachtais oibre agus socruithe seachadta seirbhísí a 
chur i bhfeidhm mar ullmhúchán do nuachóiriú na seirbhísí 
míochaine saotharlainne a chur i bhfeidhm. Beidh na nithe 
seo a leanas mar thoradh ar na hathruithe seo:

•	 Lá oibre leathnaithe a thabhairt isteach, suas go dtí 
seirbhís 24 uair an chloig agus sin san áireamh thar 
dhliteanas seacht lá nuair is gá.

• Córas íocaíochta athbhreithnithe a thabhairt isteach chun 
seirbhís paiteolaíochta éigeandála eisuaire a chur ar fáil.

Ceapachán	Comhairleach	

I rith na bliana, d’oibríomar le Fóram na gComhlachtaí Oiliúna 
Míochaine d’Iarchéimithe agus le roinnt foghrúpaí chun 
tacú le ról agus obair na Stiúrthóirí Cliniciúla agus iad sin a 
fhorbairt agus chun an bonn a chinneadh don chéad bhabhta 
ceapachán eile. I measc na mbuaicphointí:

•	 Ceadaíodh 179 post comhairligh i rith na bliana - 74 post 
nua agus 105 post athsholáthair do 2,446 post ar an 
iomlán. Léiríonn sé seo ardú 25% ó 2004.

• Rinne Coiste Comhairleach, Iarratas na gComhairleach a 
bhreithniú trí phost a cheadú agus lena chinntiú go mbeidh 
cliniceoirí, comhlachtaí oiliúna míochaine, abhcóidí 
leasanna othair agus earnála sláinte eile rannpháirteach i 
rialú na bpost comhairleach. 

• Comhaontaíodh socruithe tuairiscithe foirmiúla do 
mheascán othar poiblí:príobháideacha, do na sonraí a 
bhaineann leo agus don iniúchadh a bhaineann leo chun 
comhlíonadh spriocanna a léiriú.
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Conradh	Dochtúirí	in	Ospidéil	Neamh-
Chomhairleacha	2010

Tháinig Conradh NCHD nua i bhfeidhm i mí Feabhra 2010. 
Déanann sé seo soláthar do chúig lá amach as seacht lá oibre 
in áit a bheith ag obair ó Luan go hAoine, lá oibre leathnaithe, 
fostaíocht bunaithe ar stádas oiliúna agus cistí oiliúna a 
lárnú seachas deontas oiliúna a chur ar fáil. Soláthraíonn 
comhaontú ar leith d’athruithe ar uaireanta NCHD, ag cur 
suas le 24 uair an choig ar an láthair agus ar dualgas ar 
an uainchlár agus déanann sé soláthar don mhéid ama a 
chaitear ar oiliúint mar am nach gcaitear ag obair.

Oideachas	agus	Oiliúint	Míochaine

Chomhaontaigh FSS agus Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh 
na hÉireann leathnú mór a dhéanamh ar líon na n-áiteanna 
oilúna do Dhochtúirí Teaghlaigh agus tháinig ardú 31% ar na 
háiteanna sin (ó 120 go 157 gach bliain).

I mí Márta, ag teacht leis na moltaí i Medical Education in 
Ireland, A New Direction, 2006, rinne comhaontú nua idir 
FSS agus na sé scoil míochaine socruithe foirmiúla de na 
socruithe maidir le socrúcháin oideachais agus chliniciúla na 
mac léinn fochéime agus iarchéime.

Fuair dhá Ionad Réigiúnacha d’Oideachas Altranais 
(Baile Bhlainséir agus an Tulach Mhór) Clárú HETAC do 
Dhámhachtain Cuspóra Speisialta ag leibhéal 8.

Seirbhísí	Roinnte	Acmhainní	Daonna

Rinneadh dul chun cinn breise i rith na bliana i dtrí 
príomhsheirbhísí:

•	 Seirbhísí Earcaíochta Náisiúnta (lonnaithe i gCluainín) le 
críochnú go hiomlán roimh 2011 agus aistreofar gach 
gníomhaíocht earcaíochta do na NCHDanna.

• Bainistiú Pinsean Náisiúnta (lonnaithe i gCluainín).

• Riarachán Pearsanra Náisiúnta (lonnaithe i mBaile Átha 
Cliath).

Bainistíocht	Feidhmíochta

Cuireadh tús i rith na bliana le Córas Bainistíochta 
Feidhmíochta a fhorbairt ag leibhéal aonair agus foirne, mar a 
gealladh sa Chomhaontú Seirbhíse Poiblí. Beimid ag obair go 
dlúth le ceardchumainn foirne in 2011 maidir leis an mbealach 
is fearr chun cleachtais bhainistíochta feidhmíochta a chur i 
bhfeidhm agus a láidriú san eagraíocht.

Pleanáil	Fórsa	Saothair

Cuireadh treoirleabhar chun tacú le bainisteoirí a bhfórsa 
saothair a phleanáil, creat inniúlachta dóibh siúd atá páirteach 
sa phleanáil fórsa saothair, agus bunachar íosta do phleanáil 
fórsa saothair le chéile agus tá siad le fáil ar inlíon FSS. 

Cuireadh Straitéis Bainistíochta Comhleantach le chéile chun 
tacú leis na daoine sin atá ag dul i mbun ról níos sinsearaí 
agus chun iad a ullmhú. Tá gá le cur chuige dírithe i leith 
bainistíochta comhleantaí ó tharla go bhfuil príomhthaithí 
agus eolais seirbhíse caillte mar gheall ar na scéimeanna 
scoir. Ceadóidh an obair ullmhúcháin a rinneadh in 2010 
dúinn na riachtanais a tugadh tosaíocht arís dóibh do 2011 
agus ina dhiaidh sin a bhaint amach.

Ceannaireacht	agus	Forbairt	

I measc na dtionscnamh i rith na bliana:

•	 Rinneadh Clár Bainisteoirí don Chéad Uair, a bhí leagtha 
amach do chomhaltaí foirne a bhí ag dul i mbun a gcéad 
ról bainistíochta, in ainneoin grád nó disciplíní, a leathadh 
amach.

• Chuir fostaithe san earnáil sláinte 350 tionscadal ar an 
iomlán ar aghaidh chuig na Gradaim Gnóthachtála FSS 
2010.

• D’fhorbair agus chomhaontaigh FSS agus Cúnamh 
Éireann Meabhrán Tuisceana chun tacú le Better Health for 
the Developing World. Cuirfidh sé seo cur chuige 
comhoibritheach ar fáil don chlár oibre chun cur leis an 
obair a dheánann Éire ar son sláinte agus forbairt 
domhanda.

• Is tairseach foghlama ar líne í www.hseland.ie atá ar fáil do 
gach gairmí cúraim sláinte in Éirinn a chuireann cúrsaí 
agus acmhainní foghlama ar fáil d’oibrithe cúraim sláinte i 
dtimpeallachtaí ospidéil agus sláinte pobail. Bhí 4,934 
duine cláraithe i gcláir ar nós Bainistiú Cógas in 2010.

Seirbhísí	Leasa	Pobail

Rinneadh go leor pleanála i rith na bliana chun Seirbhísí Leasa 
Pobail agus comhaltaí foirne a aistriú chuig an Roinn Coimirce 
Sóisialaí le bheith réidh d’Eanáir 2011. D’éascaigh dianshraith 
pléití tríd an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais i dtaobh 
an phleanáil seo.
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Réamhrá

Bhain FSS amach a phríomhchuspóir feidhmíochta airgeadais 
in 2010 trí vóta cothrom a reáchtáil. 

In 2010, b’ionann caiteachas ioncaim FSS agus €14.2bn as 
seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta a chur ar fáil. Tá na 
príomhréimsí caiteachais leagtha amach i bhfíor 13. Mar a 
léirítear, caitheadh €5.2bn (37%) ar sheirbhísí ospidéil, €4.5bn 
(32%) ar sheirbhísí pobail, €3.2bn (23%) ar scéimeanna 
cúraim phríomhúil agus cártaí leighis agus an chuid eile ar 
sheirbhísí tacaíochta lárnacha nó cliniciúla.

Caitheadh €370m breise ar infrastruchtúr caipitil an chórais 
sláinte a chothabháil agus a fhorbairt.

Fíor 13: Briseadh	Síos	ar	Chaiteachas	Iomlán	de	réir	
Seirbhíse	€m	agus	%

5,261
37% Seirbhísí Tacaíochta Cliniciúla 

Seirbhísí Tacaíochta Lárnacha

Cúram Príomhúil agus 
Scéimeanna Cártaí Leighis

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Ospidéil

3,200
23%

4,530
32%

675
5%

445
3%

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Seirbhís	Aisíocaíochta	Chúram	Príomhúil

Caitheadh os cionn 64% (€2bn) den €3.2bn a caitheadh 
in 2010 ar sheirbhísí cógaisíochta. Ina dhiaidh seo, ba é 
an caiteachas is mó ná taillí agus liúntais dochtúirí agus 
íocaíochtaí caipitíochta ag 15% (€496m) agus 13% (€420m) 
faoi seach.

Tábla 3: Seirbhís	Aisíocaíochta	Cúraim	Phríomhúil	
2010	Caiteachas	de	réir	Catagóire	(€m)

Seirbhísí	Cógaisíochta	 2,020

Táillí agus Liúntais Dochtúirí 496

Íocaíochta Caipitíochta 420

Íocaíochtaí Altramais 100

Scéimeanna Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta 76

Liúntais Airgid 55

Seirbhísí Oftalmacha Pobail 27

Eile 5

Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Fíor 14: Seirbhís	Aisíocaíochta	Chúram	Príomhúil	

2010	Caiteachas	de	réir	Catagóire	
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Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

•	 Cé go raibh líon na gCártaí Cuartaíochta Liachta / 
Dochtúirí Teaghlaigh ag teacht go ginearálta le 
spriocghníomhaíochtaí, bhí an caiteachas in aghaidh gach 
sealbhóra cárta níos lú ná mar a bhí leagtha amach sa 
bhuiséad ag tús 2010. Chomh maith leis sin, tá dul chun 
cinn maith déanta ag tionscadal láraithe na gcártaí leighis 
agus tá sé ag seachadadh cur chuige níos caighdeánaithe 
i leith chlárú cliant lena mbaineann coigiltis. 

• Bhí líon na n-éileamh agus na míreanna a dáileadh faoi 
Scéim na dTinneas Fadtéarmach agus faoin Scéim 
Íocaíochta Drugaí níos lú ná mar a bhí measta agus bhí 
€24m i gcoigiltis mar thoradh air seo i rith na bliana.

• Laghdaigh comhaontú Chónaidhm Déantóirí Cógaisíochta 
na hÉireann na praghsanna ar roinnt de na táirgí drugaí le 
héifeacht ó mhí Dheireadh Fómhair 2010 agus bhí €4m i 
gcoigiltis mar thoradh air seo.

• Bhí feidhm leis an táille oidis caoga cent ó mhí Dheireadh 
Fómhair 2010 (€4m).

• Tugadh tosaíocht don raon cóireálacha faoin Scéim 
Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta (DTSS) de réir a 
riachtanas cliniciúil. Cuireadh roinnt athruithe eile i 
bhfeidhm freisin. Leagadh na socruithe seo amach, a 
tugadh isteach ar threoir ón Rialtas sa bhuiséad agus de 
réir chomhaontú leis an Roinn Sláinte agus Leanaí, chun 
teorainn a chur ar na cóireálacha a íoctar astu faoin DTSS 
agus chun caiteachas faoin scéim a rialú. Bhí €20m i 
gcoigiltis mar thoradh air seo.

• Cuireadh socruithe rialachais feabhsaithe i bhfeidhm 
maidir le monatóireacht a dhéanamh ar éilimh eisuaire ar 
Dhochtúirí Teaghlaigh lenár bhain €10m i gcoigiltis.

Soláthar	Earraí	agus	Seirbhísí	

Is éard é soláthar ná earraí, seirbhísí agus trealamh a fháil, a 
thairiscint, a chur ar chonradh don eagraíocht agus bainistiú 
loighistic a dhéanamh orthu chun éifeachtúlachtaí a uasmhéadú 
agus chun an luach ar airgead is fearr a bhaint amach ar an 
€4.4bn a chaitear gach bliain ar tháirgí agus ar sheirbhísí ar fud 
na heagraíochta agus cúram othar á sheachadadh.

26				HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010     HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010   27

Airgeadas



I rith 2010, bhí na laghduithe praghsanna seo a leanas mar 
thoradh ar na tionscnaimh soláthair, rud a chuir go mór le clár 
bainistithe costas FSS agus le cóimheá airgid a bhaint amach 
in 2010:

•	 €4.5m i laghduithe praghsanna ar chonarthaí a bronnadh 
do threalamh agus d’íomháú saotharlainne agus 
diagnóiseach de €97m (5%).

• €17.7m i laghduithe praghsanna ar chonarthaí a bronnadh 
maidir le caiteachas míochaine agus cógaisíochta €165m 
(11%).

• €7.4m i laghduithe praghsanna ar chonarthaí a bronnadh 
ar sheirbhísí cóiríochta, ar nós glanadh agus lónadóireacht 
de €78m (9%).

• €4.7m i laghduithe praghsanna ar chaiteachas gairimiúil 
agus oifige de €99m (5%).

Chomh maith leis sin baineadh amach €1.89m i gcoigiltis ar 
cheannacháin neamhstoic agus €4.46m ar áiseanna agus 
fearais a athchúrsáil.

Costais	eile	in	2010	a	laghdú

Theastaigh go leor ionchuir ó sheirbhísí agus ón mbainistíocht 
chun ár n-acmhainní airgeadais a bhainistiú ar an mbealach 
is éifeachtaí agus is éifeachtúla agus is féidir i rith 2010 
agus ag uasmhéadú an leibhéil seirbhísí ag an am céanna. 
Chinntigh dianaird gur coimeádadh na coigiltis shuntasacha 
a baineadh amach i mblianta roimhe seo agus chun cóimheá 
airgid a bhaint amach bhí laghdú breise €106m de dhíth in 
2010. Baineadh amach €127m i gcoigiltis i.e. 20% thar an 
sprioc. Léirigh na heacnamaíochtaí seo i leithroinntí buiséid 
laghduithe i rith na bliana gur coinníodh agus gur leanadh 
leis an gcineál bainistithe costas a thaispeáin ár seirbhísí 
i mblianta roimhe seo agus rinneadh é a sheachadadh i 
gcomhar le cláir thacaíochta eile ar nós soláthar, acmhainní 
daonna, srl.

Ghlacamar páirt ghníomhach i gclár forleathan chun ár 
mbonn costas a laghdú a chinntigh gur chuir na hacmhainní 
a mbaineamar úsáid astu luach maith ar airgead ar fáil 
(VFM). Leagadh sprioc laghdaithe costas de €500m amach 
don tréimhse ceithre bliana 2007-2010 den chlár VFM. 
Ag deireadh 2010, sábháladh iomlán carnach de €688m i 
gcoigiltis i réimsí ar nós costais laghdaithe míochaine agus 
máinliachta, costais laghdaithe tacaíochta agus riaracháin 
agus costais pá athraitheacha laghdaithe ar nós ragobair 
agus ar dualgas.

Tá fianaise ann chomh maith gur baineadh amach 
éifeachtúlachtaí suntasacha ní amháin i seachadadh na 
laghduithe costas iarbhíre trí VFM, trí bhuiséid a bhainistiú 
agus trí thionscnaimh athchumraíochta seirbhíse, agus 
chomh maith céanna trí fhás costas neamhphá agus na 
costais a dhéantar a sheachaint dá bharr sin a bhainistiú. 
Táthar ag seachadadh seirbhísí níos éifeachtúla trí na costais 
a choinneáil íseal idir 2008 agus 2010 agus b’ionann an 
choigilt seo agus níos mó ná €1bn.

Fíor 15: VFM	Carnach	a	seachadadh	i	2007-2010	€m
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Foinse Sonraí: Ráitis Airgeadais Bhliantúla FSS

Ag	Láidriú	Socruithe	Rialachais	leis	an	
Earnáil	Neamhreachtúil

Faoi láthair maoiníonn FSS níos mó ná 2,600 gníomhaireacht 
gach bliain agus tá níos mó ná 4,000 socrú maoinithe 
i bhfeidhm. Tá an leibhéal maoinithe FSS i leith 
gníomhaireachtaí neamhreachtúla ag níos mó ná €3.6bn. 
As sin tugtar maoiniú de thart ar €2.4bn (67%) d’ospidéil 
dheonacha géarmhíochaine agus €1.2bn (33%) do 
ghníomhaireachtaí neamhghéarmhíochaine. Tá os cionn 
50% den mhaoiniú seo dírithe ar naoi ghníomhaireacht agus 
tá 82 gníomhaireacht ag baint leasa as 90% den mhaoiniú. 
Is ionann idir €1,000 agus €330m in aghaidh na bliana é an 
maoiniú do ghníomhaireachtaí aonair.

Baineadh amach cloch mhíle thábhachtach in 2010 nuair 
a cuireadh cáipéisíocht rialachais sínithe i bhfeidhm a 
chlúdaigh níos mó ná 92% den luach maoinithe (€3.3bn) 
don earnáil neamhreachtúil agus taifeadadh é seo sa Chlár 
Náisiúnta. B’ionann é seo agus níos mó ná dúbailte ar an 
luach a clúdaíodh in 2009 agus bhí earnáil na n-ospidéal 
géarmhíochaine san áireamh don chéad uair.

Córas	Airgeadais	agus	Soláthair	Náisiúnta	

Chuir FSS isteach an cás gnó leasaithe don Chóras 
Airgeadais agus Soláthair Náisiúnta a bhí iarrtha chuig an 
Roinn Sláinte agus Leanaí i Meitheamh 2010. Mar gheall 
ar nádúr agus ar scála an tionscadail seo, agus de réir 
Chiorclán 02/9 na Roinne Airgeadais, tá an tionscadal seo 
faoi réir an phróisis athbhreithnithe piaraí caighdeánach do 
thionscadail TF san earnáil phoiblí. Tá trí chéim sa phróiseas 
athbhreithnithe piaraí: Cás Gnó Athbhreithnithe; Athbhreithniú 
Meastóireachta Tairisceana agus Athbhreithniú Conarthaí. 

Tá an amlíne a bhaineann le gach céim a chur i gcrích 
lasmuigh de rialú díreach FSS. Mar sin féin, meastar go 
mbeidh an próiseas athbhreithnite piaraí ar bun ar feadh 
bliana nó níos mó. Tar éis an athbhreithnithe seo, tá súil ag 
FSS tairiscint a chur amach do chórais airgeadais aonair a 
thacóidh le feabhas a chur ar thuairisciú, rialú agus forbairt 
eagraíocht seirbhísí roinnte airgeadais agus soláthair.
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Fíricí	Tapa	2010
•	 Tá	conaí	ar	4.47m	duine	in	Éirinn,	ardú	8%	ó	

2005.

•	 Meastar	go	dtiocfaidh	ardú	ar	an	líon	daoine	os	
cionn	65	bliain	d’aois	ó	500,000	i	láthair	na	huaire	
go	dtí	1.3m	sna	30	bliana	amach	romhainn.

•	 Meastar	go	mairfidh	fear,	ar	an	meán,	76.8	bliana	
agus	bean	81.6	bliana.

•	 Is	iad	daoine	os	cionn	65	a	bhíonn	i	50%	de	na	
leapacha	ar	fad	sna	hospidéil	cé	nach	ndéanann	
siad	ionadaíocht	ach	ar	11%	den	daonra.

•	 Tháinig	laghdú	de	bheagnach	40%	idir	2000	agus	
2009	ar	an	líon	daoine	a	fhaigheann	bás	de	bharr	
galar	imshruthaithe	agus	tháinig	laghdú	11%	ar	
an	líon	daoine	a	fhaigheann	bás	de	bharr	ailse.

•	 Tháinig	beagnach	dúbailt	ar	ráta	torthúlachta	na	
hÉireann	i	gcomparáid	le	ráta	an	AE	agus	dá	bhrí	
sin	d’fhán	Éire	ag	barr	thábla	torthúlachta	an	AE.	

•	 Rugadh	74,418	leanbh	i	rith	2010.	Gearradh	
Caesarach	a	bhí	in	28%	díobh	sin.	

•	 Fuair	90%	de	leanaí	an	vacsaín	MMR	roimh	an	2ú	
lá	breithe.

•	 Tá	ardú	30%	tagtha	ar	mhurtall	i	mná	agus	i	bhfir	
le	deich	mbliana	anuas.

•	 Tá	18%	de	bhuachaillí	seacht	mbliana	d’aois	
agus	27%	de	chailiní	seacht	mbliana	d’aois	
róthrom	nó	murtallach.

•	 Tá	laghdú	mall	tagtha	ar	ídiú	alcóil	ó	2003,	ach	is	
beag	athrú	atá	tagtha	ar	ídiú	tobac.

Réamhrá

Tá ardú tagtha ar an líon daoine a chónaíonn in Éirinn le 
blianta beaga anuas agus is ionann an figiúr sin anois agus 
4.47m (ardú ar 4.45m in Aibreán 2009). Ó bunaíodh FSS in 
2005, tá ardú foriomlán 8% tagtha ar an daonra agus tá na 
harduithe seo ag tarlú san aoisghrúpa 0-14 (12%) agus san 
aoisghrúpa os cionn 65 (11%) .

Sláinte	an	Náisiúin

Is iad na príomhchúiseanna	báis in Eirinn ná galair a 
bhaineann leis an gcóras imshruthaithe, agus ina dhiaidh sin 
tá ailse, galair riospráide, díobháil agus nimhniú.

I measc na bpríomhfhachtóirí a chineann sláinte agus 
folláine daonra agus an riachtanas atá ann do sheirbhísí dá 
bharr sin déimeagrafaíocht, stádas sláinte agus sóisialta an 
daonra atá ag athrú, stíleanna maireachtála, leibhéal agus 
bainistiú na dtinneas ainsealach, teicneolaíocht sláinte agus 
reachtaíochta atá ag athrú. 

Tá ardú mór tagtha ar ionchas saoil le blianta anuas agus 
beidh tionchair ag daonra atá ag fáil níos sine ar sholáthar 
formhór na seirbhísí seo.

Is é an t-ionchas saoil do mhná in Éirinn ná 81.6 bliana, 
beagnach cúig bliana níos mó ná ionchas saoil na bhfear 
ag 76.8 bliana (sonraí 2006). Tá ionchas saoil na bhfear 0.7 
bliana níos mó ná meán an AE in 2007, agus níl sé ach os 
cionn leath bliana níos mó ná an meán do mhná. Tá baol níos 
mó ann go bhfaighidh fir bás ag aois níos óige ná mná agus 
tá riosca ard ach go háirithe san aoisghrúpa 15-24. Léiríonn 
sé seo rátaí báis níos airde d’fhir níos óige mar gheall ar 
fhéinmharú agus ar thimpistí mhótarfheithiclí.

Fíor 16:	Athruithe	ar	an	daonra	2005	–	2010	de	réir	
aoisghrúpa	(sna	‘000s)
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Foinse Sonraí: Príomh Oifig Staidrimh na hÉireann

Is in Éirinn a bhí an ráta torthúlachta ab airde san AE in 2008. 
Tháinig ardú ar an meán aois ag a dtugann mná a gcéad 
leanbh ar an saol ó 25 bliana in 1980 go 29 bliana in 2009. 
Bhí 98 fear in aghaidh gach 100 bean sa daonra in 2010. Tá 
difríochtaí sna haoisghrúpaí: ag aoiseanna níos óige, bíonn 
níos mó buachaillí ná cailíní (mar gheall go mbeirtear níos mó 
buachaillí ná cailíní), agus ag aoiseanna níos sine, bíonn níos 
mó mná ná fir (mar gheall go maireann mná níos faide ná fir). 
Don aoisghrúpa os cionn 85, tá 47 fear in aghaidh gach 100 
bean in Éirinn.

Ní raibh inimirce chomh hard riamh is a bhí sé sna blianta 
2005 go 2008. In 2006, 60,300 a bhí mar bhuaicphointe d’fhir 
agus bliain ina dhiaidh sin 52,100 a bhí mar bhuaicphointe 
do mhná, an dá fhigiúr is airde riamh. Ó shin i leith, tá laghdú 
mór tagtha air agus tá na figiúirí anois ag thart ar 15,500 do 
mhná agus d’fhir.

Sa bhreis ar an ardú ar ár ndaonra, tá sé ag fáil níos éagsúla 
is níos éagsúla freisin. Tá ionchais agus éilimh seirbhísí ag 
ardú agus tá ardú ag teacht ar chostais freisin. In ainneoin na 
bhfeabhsuithe foriomlána ar shláinte dhaonra na hÉireann, tá 
rátaí galrachta agus básmhaireachta níos airde i gcónaí do 
ghrúpaí socheacnamaíochta níos ísle.

Ní féidir sláinte an daonra a fheabhsú trí ghníomhaíochtaí na 
seirbhísí sláinte leo féin. Tá cur chuige níos leithne de dhíth 
chun aghaidh a thabhairt ar chinntithigh sláinte. Cé go bhfuil 
daonra na hÉireann níos sláintiúla anois ná mar a bhí sé riamh 
cheana, tá an deis ann stádas sláinte a fheabhsú tuilleadh.
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An	Daonra	



All	Ireland	Traveller	Health	Study	

Ní raibh stádas sláinte an daonra i gcoitinne in Éirinn chomh maith riamh. Mar sin féin,  
tá grúpaí ann, ar nós daonra an Lucht Siúil, a bhfuil a stádas sláinte go mór faoi bhun  
an daonra ghinearálta. Foilsíodh an All Ireland Traveller Health Study in 2010, agus  
léiríonn torthaí an staidéir sin go bhfuil cur chuigí cuimsitheacha de dhíth chun  
aghaidh a thabhairt ar stádas sláinte an Lucht Siúil in Éirinn. 

Ceapann daoine de chuid an Lucht Siúil go bhfuil sláinte mhaith acu, ach bíonn  
rátaí níos mó de dhrochshláinte ag cur isteach orthu gach lá ná mar a léirítear i  
ndaonraí atá inchomparáide. Bíonn níos mó galar ainsealach, fachtóirí riosca níos  
airde ar nós caitheamh tobac, ardbhrú fola, colaistéaról ag cur isteach orthu agus  
itheann siad an iomarca bianna friochta. Ní ólann an oiread daoine de chuid an  
Lucht Siúil an méid alcóil is a n-ólann an daonra i gcoitinne ach ólann na daoine  
sin de chuid an Lucht Siúil a ólann alcól, alcól níos minice ná na daoine sin de  
chuid an daonra i gcoitinne a ólann alcól. Tá rátaí díobhála mar a chéile acu leis  
na daonraí atá inchomparáide ach tá rátaí gortuithe neamhthimpisteacha níos airde acu. Tá na rátaí cothaithe cíche an-íseal.

• Is é an t-ionchas saoil d’fhir de chuid an Lucht Siúil in 2010 ná 61.7 bliana, díreach mar a chéile is a bhí sé in 1987. Níl 
ach arduithe beaga ar na hionchais saoil ag aoiseanna níos sine ná sin.

• Tá an t-ionchas saoil seo d’fhir de chuid an Lucht Siúil beagnach mar a chéile is a bhí sé don dhaonra i gcoitinne idir 
1945-1947 nuair a bhí an t-ionchas saoil ag 60.5 bliana.

• Mar gheall go bhfuil ardú tagtha ar ionchas saoil an daonra i gcoitinne, tá ardú 5.2 bliana tagtha ar easnamh na bhfear de 
chuid an Lucht Siúil ag am a breithe. Is féidir le fear de chuid an Lucht Siúil glacadh leis go bhfuil sé chun bás a fháil 15.1 
bliana roimh a chontrapháirt sa dhaonra i gcoitinne.

• Tá ardú 4.8 bliana tagtha ar ionchais saoil na mban de chuid an Lucht Siúil ag am a mbreithe ó 65.3 bliana go 70.1 
bliana.. Tá sé seo beagán níos mó ná an t-ardú 4.4 bliana i ndaonra na mban i gcoitinne. 

• Tá leibhéal ionchais saoil na mban de chuid an Lucht Siúil anois ag an leibhéal céanna is a bhí ag na mná sa daonra i 
gcoitinne idir 1960 go 1962 nuair a bhí sé ag 71.9 bliana.

• Níl ach bearna beag idir rátaí báis na mban de chuid an Lucht Siúil agus na mban nach baill de chuid an Lucht Siúil iad 
(0.4 bliana).

Cuirfidh torthaí an suirbhé seo creat ar fáil d’fhorbairt beartas agus cleachtas maidir le sláinte an Lucht Siúil.

Sláinte	Chardashoitheach

Cé go bhfuil dul chun cinn mór déanta againn ó thaobh sláinte chardashoitheach a fheabhsú 
in Éirinn, luaitear i Changing Cardiovascular Health, Beartas Sláinte Chardashoitheach  
Náisiúnta 2010-2019 gurb é galair Chardashoitheach an cúis báis is coitianta in Éirinn,  
agus is é is cúis le haon tríú de na básanna ar fad agus duine as gach cúigear i mbásanna  
roimh am. Agus sin ráite, tá laghdú de dhá thrian tagtha ar rátaí báis aois-chaighdeánaithe  
de bharr ghalar cardashoitheach le 30 bliana anuas. Ó tharla go bhfuil laghdú tagtha ar  
rátaí básmhaireachta, tá éileamh bhreise ar sheirbhísí sláinte. 

Gan aon athrú ar fhorleithneacht ná ar chleachtais, is féidir a bheith ag súil leis go  
dtiocfaidh ardú mór ar an líon daoine a bheidh ag úsáid leapacha ospidéil sna deich  
mbliana atá amach romhainn ó tharla go meastar go dtiocfaidh ardú 41% ar an líon  
daoine os cionn 65 in Éirinn. Sa chúram príomhúil, tá ardú faoi cheathair tagtha ar na  
hoidis do chógais chardashoitheacha. Ag leibhéal an daonra, is mórchúis imní iad na  
rioscaí a bhaineann le stíleanna maireachtála reatha dhaonra na hÉireann: níl aon athrú  
tagtha ar na leibhéil caithimh tobac le 5 bliana anuas, cé go bhfuil ardú tagtha ar na  
leibhéil murtaill agus neamhghníomhaíochta fhisiciúil. Má leanann na pátrúin seo ar  
aghaidh, tiocfaidh ardú ar an líon daoine a bhfaighidh bás de bharr galar cardashoitheach  
cé go bhfuil laghdú ag teacht ar an treocht sin le blianta anuas. Dá bhrí sin tá scóip mór ann chun feabhas a dhéanamh. Is 
dúshlán idirearnálach é seo – a chinntiú go mbeidh na daoine atá freagrach as sláinte agus as cúram sláinte rannpháirteach 
san fheabhas sin agus go mbeidh siad taobh thiar de agus go dtabharfaidh earnálacha eile ar nós oideachas, iompar agus 
talmhaíocht tacaíocht di agus go gcuirfidh siad ar a gcumas an feabhas sin a dhéanamh.
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Réamhrá 

Tá meas ag an eagraíocht 
ar thuairimí na ndaoine a 
úsáideann ár gcuid seirbhísí, 
a dteaghlaigh agus an pobal. 
Táimid tiomanta i leith múnlaí 
sárchleachtais maidir le 
cúram custaiméirí a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm 
laistigh den FSS agus i leith 
rannpháiríocht úsáideoirí 
seirbhísí a chur chun cinn 
ar fud na heagraíochta tríd 
an gcoincheap Your Service 
Your Say. Is é seo ár mbeartas chun aiseolas 
custaiméirí a bhainistiú rud a chuireann creat ar fáil chun déileáil 
le tuairimí, focail mholta agus gearáin.

Seoladh Cairt Cearta agus 
Freagrachtaí d’Othair You and 
Your Health Service in 2010. 
D’fhorbair an Roinn Sláinte agus 
Leanaí agus FSS an chairt seo 
le chéile agus tá sé bunaithe 
ar naoi luachanna a chuireann 
cúram a dhíríonn ar an duine 
chun cinn, atá bunaithe ar 
chomhpháirtíocht idir soláthróirí 
cúraim sláinte, othair, 
teaghlaigh agus cúramóirí.

Sa bhreis ar aiseolas ó othair agus ó úsáideoirí seirbhísí a 
spreagadh, táimid rannpháirteach i roinnt tionscnamh eile 
freisin:

Rannpháirtíocht	Úsáideoirí	na	Seirbhísí	

• Cuireadh dhá cheardlann oiliúna déag chun 
rannpháirtíocht úsáideoirí seirbhísí i seirbhísí ospidéil agus 
pobail a chur chun cinn i gcrích. D’fhreastail go leor daoine 
ar na ceardlanna seo agus chláraigh 418 comhalta foirne 
ag na ceardlanna ospidéil agus chláraigh 143 comhalta 
foirne ag ceardlanna pobail.

• Cuireadh tús le Suirbhé Eisothar Náisiúnta le Cumann na 
hÉireann d’Ardchaighdeán agus Sábháilteacht i gCúram 
Sláinte. In 2010, d’fhreagair 3,500 othar don suirbhé seo 
agus foilseofar na torthaí in 2011.

Comhaontas	an	Chláir	Abhcóideachta	Náisiúnta

• Bhuaigh Comhaontas an Chláir Abhcóideachta Náisiúnta 
(NAPA) do Dhaoine Scothaosta an All Ireland Inspirational 
Award agus tháinig sé sa dara háit i nGradaim an Taoisigh 
do Shármhaitheas Seirbhíse Poiblí.

• Bhunaigh NAPA láithreán gréasáin a chuireann eolas ar fáil 
d’othair agus d’úsáideoirí seirbhísí chun cúnamh a 
thabhairt dóibh tithe altranais a roghnú bunaithe ar a gcuid 
riachtanais aonair www. myhomefromhome.ie.

• Cuireadh oiliúint ar 152 Abhcóide Deonach chun seirbhísí 
abhcóideachta ionadaíoch a chur ar fáil do 1,500 duine 
scothaosta i 57 teach altranais ar fud na tíre agus cuireadh 
oiliúint ‘Sármhaitheas Pearsanta’ ar fáil do chomhaltaí 
foirne sna tithe altranais sin.

Cur	i	bhfeidhm	Chuid	3	den	Acht	um	Míchumas,	
2005	

• Foilsíodh nós imeachta gearáin ar chur i bhfeidhm Chuid 3 
den Acht um Míchumas 2005, a éilíonn ar chomhlachtaí 
poiblí a gcuid seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine faoi 
mhíchumais.

Nochtadh	/	Idirghabháil	Oscailte

• Aithníodh dhá láthair phíolótach do leathadh amach 
Threoir an Nochta Oscailte. Lorgaíonn nochtadh oscailte 
cur chuige oscailte, leanúnach i leith chumarsáid le hothair 
nuair a théann cúrsaí in aimhréidh sa chúram sláinte.

Feasacht	Phoiblí

• Seoladh feachtas feasachta poiblí chun Your Service Your 
Say a chur chun cinn i mí Mheán Fómhair. Dhírigh an 
feachtas seo ar fheasacht phoiblí ar an mbeartas a 
athchóiriú, rud a chinntigh go raibh comharthaí agus ábhar 
maith ar taispeáint ag gach saoráid sláinte agus a 
chinntigh go raibh eolas cuimsitheach ag lucht 
bainistíochta agus ag comhaltaí foirne ar a gcuid dualgas 
faoin reachtaíocht.

• Thosaigh an tIonad Abhcóideachta ag obair ar 
chomhthionscnamh faoi chathaoirleacht Oifig an 
Ombudsman chun feasacht poiblí a ardú ar conas gearán 
a dhéanamh nó conas saincheist a ardú faoi sheirbhísí 
sláinte agus sóisialta. Tá ionadaíocht ag soláthróirí 
seirbhísí, rialaitheoirí agus grúpaí abhcóideachta ar an 
ngrúpa.

Cuireadh roinnt cáipéisí le chéile in 2010 i gcomhar leis na 
geallshealbhóirí cuí chun tacú lenár gcuid oibre maidir le 
rannpháirtíocht úsáideoirí seirbhísí, lena n-áirítear:

• Treoirlínte Sárchleachtais chun Painéil Úsáideoirí Seirbhísí 
a bhunú agus a fhorbairt.

• Treoir-Dhoiciméad Modhanna Rannpháirtíochta Úsáideoirí 
Seirbhíse.

• Treoir Acmhainní do Rannpháirtíocht Pobail i gCúram 
Príomhúil 2010.

• Ag Obair le Leanaí agus le Daoine Óga: Gearrthreoir don 
Fhoireann Tosaigh.

Focail	Mholta

In 2010, lóisteáladh 7,050 focal molta. Tá a fhios againn 
nach dtugtar a dóthain airde ar aiseolas dearfach agus dá 
bhrí sin in 2011, beidh an tIonad Abhcóideachta Náisiúnta 
ag féachaint ar bhealaí nuálacha a aithneoidh nuair a bhí 
taithí dearfach ag othair agus ag úsáideoirí seirbhísí ionas go 
mbeidh a fhios againn céard atáimid ag déanamh i gceart.

your serviceyour sayYour Guide to the HSE’s Comments and Complaints Policy

your serviceyour sayYour Guide to the HSE’s Comments and Complaints Policy

your serviceyour sayYour Guide to the HSE’s Comments and Complaints Policy

Do chuid Comhairle nó Gearáin

Your Comments and Complaints

HSE Complaints Policy and Procedures Manual

You and Your

Health Service

What you can expect from your health

service and what your health service

can expect from you
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Ag	Éisteacht	le	hÚsáideoirí	ár	Seirbhísí	



Gearáin	-	FSS

Cuidíonn an t-eolas a fhaighimid ó bhainistiú gearán linn 
caighdeán ár seirbhísí a fheabhsú. In 2010, taifeadadh 8,434 
gearán agus rinne oifigigh gearán iad a bhainistiú. Is ardú 
6% é seo ar an líon gearán a taifeadadh in 2009. Amach as 
an líon seo, freagraíodh 6,489 gearán (77%) laistigh de 30 lá 
oibre.

Tábla 4: Gearáin	de	réir	Réigiúin	FSS	

Ceantar	Geografach	 Líon	na	nGearán	a	Fuarthas

Baile Átha Cliath Lár Laighean 3,826

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh 1,987

Theas 1,014

Thiar 1,607

Iomlán 8,434

Foinse Sonraí: Ionad Abhcóideachta Náisiúnta FSS

Tábla 5: Gearáin	a	fuarthas	agus	%	a	déileáladh	leo	
laistigh	de	30	lá	oibre

Líon	na	nGearán	a	
Fuarthas

Líon	agus	%	a	déileáladh	
leo	laistigh	de	30	lá	oibre	

2009 7,984 6,326 (79%)

2010 8,434 6,489 (77%)

Foinse Sonraí: Ionad Abhcóideachta Náisiúnta FSS

Tábla 6: Gearáin	a	fuarthas	agus	a	briseadh	síos	de	
réir	catagóire	

Catagóir 2009 2010 %	athrú Difríocht

Moilleanna / Amanna Feithimh 3,012 3,640 +21% +628

Cóireáil/ Seachadadh Seirbhísí 2,588 2,240 -13% -348

Meon/iompar foirne 635 661 +4% +26

Cumarsáid 680 521 -23% -159

Saoráidí / Foirgnimh 377 419 +11% +42

Eile 360 655 +82% +295

Cealuithe 123 140 +14% +17

Breithiúnas Cliniciúil 135 120 -11% -15

Cóiríocht/Bia Ospidéil 103 100 -3% -3

Rialú Ionfhabhtaithe 51 95 +86% +44

Réamhscoile 45 45 0% 0

Tithe Altranais/Cúram 
Cónaitheach do Dhaoine 
Scothaosta 67 34 -49% -33

Trust in Care 26 22 -15% -4

Gearáin Chráiteacha 14 12 -14%  -2

Children First 2 9 +350% +7

Foinse Sonraí: Ionad Abhcóideachta Náisiúnta FSS

Nóta: Tagann go leor saincheisteanna chun cinn as roinnt gearán agus 
dá bhrí sin titeann siad faoi roinnt catagóirí. Ní dhéileáiltear le gach 
gearán trí úsáid a bhaint as Beartas agus Nósanna Imeachta Your 
Service, Your Say. Leantar beartais eile do chineálacha éagsúla gearán, 
i.e. an Beartas Trust in Care agus Children First.

Bhain formhór na ngearán maidir le seirbhísí FSS a fuarthas i rith 
na bliana le moilleanna / amanna feithimh 3,640 (47%), cóireáil 
/ seachadadh seirbhísí 2,240 (29%), cumarsáid 521 (7%) agus 
meon / iompar na foirne 661 (9%).

Fíor 17: Na	5	catagóir	is	mó	faoina	ndéantar	gearáin

3,640

Eile

Meon/Iompar Foirne

Cumarsáid

Cóireáil/ Seachadadh Seirbhísí 

Moilleanna / Amanna Feithimh

2,240

521

661

655

Foinse Sonraí: Ionad Abhcóideachta Náisiúnta FSS

Ba chóir a thabhairt ar aird go mbaineann eolas faoi ghearáin 
go díreach leis FSS-seirbhísí seachadta amháin.

Gearáin	–	Ospidéil	agus	Gníomhaireachtaí	
Deonacha

De réir an Achta Sláinte 2004, bailíonn FSS eolas ó 
na hospidéil agus ó na heagraíochtaí deonacha. In 
2010, taifeadadh 6,181 gearán sna hospidéil agus sna 
gníomhaireachtaí deonacha. Cuireadh na 6,740 gearán 
isteach faoi 15 catagóir. In 2011, oibreoidh an tIonad 
Abhcóideachta Náisiúnta agus na Bainisteoirí Ceantair 
le roinnt ospidéal deonacha chun na catagóirí gearáin a 
úsáideadh a ailíniú le piléir na seirbhísí a leagan amach in A 
Patient Charter of Rights and Responsibilities-You and Your 
Health Service.

As na 6,181 gearán a taifeadadh, tugadh aghaidh ar 4,860 
(79%) díobh laistigh de 30 lá oibre agus déileáladh le 1,700 
gearán go neamhfhoirmiúil.

Nuair a tuairiscíodh, is iad na cúig chatagóir is mó a 
úsáideadh ná: cóireáil / seachadadh seirbhísí 1,772 (35%), 
eile 1,062, (20%), cumarsáid 886 (17%), moilleanna / amanna 
feithimh 795 (15%) agus meon / iompar foirne 680 (13%).
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Fíor 18: Na	5	catagóir	is	mó	faoina	ndéantar	gearáin	
in	Ospidéil	agus	i	nGníomhaireachtaí	Deonacha	
2010

1,772

Eile

Meon/Iompar Foirne

Cumarsáid

Cóireáil/ Seachadadh Seirbhísí 

Moilleanna / Amanna Feithimh

886

680

1,062

795

Foinse Sonraí: Ionad Abhcóideachta Náisiúnta FSS

Athbhreithnithe

In 2010, bhí 98% de na gearánaigh sásta leis an bhfreagra 
a fuair siad ó fhiosrúchán áitiúil na n-oifigeach gearán. D’iarr 
dó faoin gcéad de na gearánaigh ar an Ionad Abhcóideachta 
Náisiúnta athbhreithniú a dhéanamh ar a ngearán.

Tábla 7: Líon	na	nAthbhreithnithe	

No.	of	Reviews

FSS 144

Neamh-FSS 41

FSS agus Neamh-FSS 7

Iomlán 192

Foinse Sonraí. . Ionad Abhcóideachta Náisiúnta FSS

Saoráil Faisnéise

Ceadaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise (FOI) rochtain ar 
eolas atá faoi sheilbh FSS agus na gcomhlachtaí poiblí atá ar 
chonradh, nach gcuirtear ar fáil de ghnáth trí fhoinsí eile. In 
2010, rinneadh 5,404 iarratas faoi reachtaíocht FOI, ardú 11% 
ar an mbliain anuraidh.

Ceisteanna	Parlaiminte

Fuarthas iomlán de 2,551 ceist phairlaiminte a cuireadh ar 
aghaidh ón Roinn Sláinte agus Leanaí agus déileáladh leo i rith 
na bliana. Is laghdú 19.5% é seo ar na figiúirí céanna in 2009 
(3,168). Tharla an laghdú mór seo de bharr ghníomh tionscail 
na gceardchumann sibhialta / seirbhíse poiblí a thosaigh in 
Eanáir 2010 agus a chuaigh ar aghaidh go dtí lár mí Meithimh 
2010.

Líne	Eolais	Náisiúnta

In 2010, cuireadh 141,450 glaoch ar líne eolais náisiúnta FSS. 
Is laghdú 16% é seo ar an tréimhse céanna anuraidh.

Tábla 8: Glaonna	a	fuair	an	Líne	Eolais	Náisiúnta	

Líon	na	nGlaonna	a	Fuarthas

2009 167,645

2010 141,450

Conas	teagmháil	a	dhéanamh	linn

Tá roinnt bealaí lenar féidir teagmháil a dheánamh leis 
FSS. Má tá tú ag lorg eolais ar sheirbhísí áitiúla, is féidir 
Eolairí Ceantair a fháil ón láithreán gréasáin www.hse.ie nó 
trí ghlaoch a chur ar ár Líne Eolais Náisiúnta ar 1850 24 
1850. Feidhmíonn an Líne eolais ó 8.00am-8.00pm Luan go 
Satharn.

Tá seirbhís cheap-téacs ar fáil lenár féidir le daoine le laigí 
éisteachta a gcuid ceisteanna a chur isteach ar théacs 
chun freagairt tapa a fháil. Is féidir sonraí teagmhála breise 
d’ospidéil aonair agus do sheirbhísí pobail a fháil in  
Aguisín 2.

Tá meas ag an eagraíocht ar thuairimí na ndaoine a 
úsáideann ár gcuid seirbhísí, a dteaghlaigh agus an pobal. 
Is féidir sin a dhéanamh ar roinnt bealaí:

• Ríomhphost: yoursay@hse.ie

• Teileafón: Ionad Abhcóideachta ar 045 880 400 nó 
lo-call 890 424 555

• Nó trí na foirmeacha aiseolais atá le fáil ag na hionaid 
FSS ar fad a líonadh isteach.
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Ag	Éisteacht	le	hÚsáideoirí	ár	Seirbhísí	(ar	lean)

Déan glaoch 
Callsave ar ár Líne 

Eolais ar 1850 241 850 nó 
seol ríomhphost chuig 

yoursay@hse.ie
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Ár	gCuspóirí	á	
mBaint	Amach	
– Seirbhísí a 
Sheachaimid
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Ár	gCuspóirí

Ag teacht lenar sé chuspóir, in 2010 leanamar le hinfheistíocht 
a dhéanamh i Sláinte	agus	Folláine ár nDaonra. Is éard atá 
i gceist le daoine a choinneáil ina sláinte ná tinneas a chosc; 
tacaíocht, spreagadh agus cumhacht a thabhairt do dhaoine 
chun cineál saoil neamhspleách, folláin agus sláintiúil a 
chaitheamh d’fhonn seans tinnis a laghdú. Déanfaimid cinnte 
go mbeidh roghanna luath-dhiagnóise, córa, leighis agus 
cúraim ar fáil, más gá.

Táimid tiomanta Seirbhísí	Inbhuanaithe a fhorbairt. Éilíonn 
sé sin orainn ár seirbhísí a athmhúnlú chun seirbhísí ospidéil 
agus pobail inbhuanaithe a fhorbairt a sholáthróidh an 
cúram a bhfuil gá ag daoine leis anois, agus amach anseo. 
Trí fhormhór an chúraim a sholáthar sa phobal cuideoimid 
le hospidéil díriú ar fheabhas a chur ar inrochtaineacht chun 
géarchúram agus cúram pleanáilte níos éifeachtaí a sholáthar. 

Cuirtear go leanúnach le Muinín	agus	Iontaoibh an phobail 
inár seirbhísí sláinte trí sheirbhísí tráthúla, comhtháite, 
proifisiúnta agus inrochtana a sholáthar. Déanfaimid níos 
éasca é do dhaoine teacht ar an tseirbhís cheart, san áit 
cheart, ag an am ceart.

Tá sé riachtanach go dtabharfaimid aghaidh ar Cháilíocht 
agus Sábháilteacht inár seirbhísí go léir. Baintear é sin amach 
trí chultúr follasach cáilíochta agus sábháilteachta a fhorbairt 
agus tríd ár gcleachtais oibre a athchóiriú, rud a chinnteoidh 
go mbeidh feabhsú leanúnach cáilíochta agus sábháilteachta 
mar bhunchuid do gach a ndéanaimid.

Agus éifeachtachtaí agus éifeachtúlacht á n-uasmhéadú inár 
gcórais agus ár bpróisis, bainfimid amach Sármhaitheas 
Oibríochtúil ag baint úsáide as próisis agus córais atá 
éifeachtach, éasca don úsáideoir seirbhísí le rochtain a 
fháil orthu agus a thuiscint, atá bunaithe ar fhianaise agus a 
thugann luach maith ar airgead.

Chun ár gCumas	a	Nochtadh caithfimid infheistíocht a 
dhéanamh i gcleachtais oibre níos fearr. Spreagfaimid 
go gníomhach gach comhalta foirne barr a gcumais a 
bhaint amach agus cúram ardchaighdeáin a sholáthar. I 
gcomhpháirtíocht, aithneoimid agus déanfaimid ceiliúradh ar 
ghnóthachtálacha agus spreagaimid an fhoireann le hobair 
go freagrach, dúshláin a bhainistiú agus bród a bheith acu 
as an méid oibre a dhéanann siad ar son na seirbhísí a 
sholáthraíonn siad ar son na heagraíochta.

Déanann an chuid seo cur síos agus achoimre ar forbairtí na 
bliana seo i gcoinne roinnt de na príomhlimistéir seachadta 
seirbhísí (grúpaí, cláir agus feidhmeanna cúraim) ó thaobh 
náisiúnta de. Tá buaicphointí ó gach ceann de na ceithre 
réigiún leagtha amach sa chéad chaibidil eile.



Réamhrá

An aidhm atá le seirbhísí cúraim phríomhúil ná tacú agus cur 
chun cinn shláinte agus fholláine an phobail ach a chinntiú go 
bhfuil an chéad phointe teagmhála ag daoine leis an tseirbhís 
ina phointe atá éasca le rochtain, atá comhtháite agus 
lonnaithe go háitiúil. An cuspóir atá againn ná a chinntiú gur 
féidir le daoine rochtain éasca a fháil ar raon leathan seirbhísí 
sláinte agus pearsanta sóisialta trína Fhoireann Cúraim 
Phríomhúil (FCP) áitiúil. Cuireann FCPanna pointe a bhfuil 
rochtana éasca ar fáil agus is féidir leo riachtanais cúraim 
sláinte an phobail a sholáthar nó socrú le go bhfreastalófaí 
ar na riachtanais sin, bíodh sé seo trí sheirbhísí DT (Dochtúir 
Teaghlaigh), seirbhísí síceolaíochta, seirbhísí fisiteiripe, 
seirbhísí altraí sláinte poiblí nó gach ceann de na seirbhísí sin.

Foirne	Cúraim	Phríomhúil	

• Tá 348 FCP i bhfeidhm a reáchtálann cruinnithe cliniciúla 
agus is ionann sin agus 89% i gcoinne ár sprioc de 394 in 
2010. Déantar plé ag na cruinnithe cliniciúla i measc gach 
comhalta foirne ábhartha faoi bhainistiú iomchuí na 
gcásanna othair atá níos casta sa phobal.

Fíor 19: Líon	na	bhFoirne	Cúraim	Phríomhúil
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

• Tugadh Suirbhé Náisiúnta Sástachta Othar chun críche a 
chabhróidh le héifeachtacht na FCPanna a thomhas. Ina 
theannta sin, cuireadh tús le tionscadal taighde lena 
mbaineann seirbhísí cúraim phríomhúil, FCP i Mala agus i 
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Cuireadh tús chomh 
maith le hobair le Roinn na gCleachtas Ginearálta sna 
hollscoileanna náisiúnta chun clár oibre taighde cúraim 
phríomhúil straitéiseach a fhorbairt. Cuirfidh sé sin le 
sárchleachtas, beidh sé mar fhaisnéis do chinnteoireacht 
maidir le leithdháileadh acmhainní, agus tacóidh sé le 
forbairtí amach anseo.

Fíricí	Tapa	2010

•	 348	Foireann	Cúraim	Phríomhúil	i	bhfeidhm	ag	
soláthar	seirbhísí	do	bheagnach	2.8m	duine.

•	 Tá	31	Foireann	bhreise	ag	reáchtáil	cruinnithe	
clinicúla	ildisclipíneacha	i	measc	comhaltaí	
foirne	FSS	gan	rannpháirtíocht	DTanna	faoi	
láthair.

•	 2615	comhaltaí	foirne	sannaithe	do	FCPanna.

•	 Os	cionn	1,309	DT	rannpháirteach	ar	FCPanna.

•	 177	foireann	bhreise	ag	céimeanna	forbartha	
éagsúla.

•	 Fuair	17,249	othar	cóireáil	ortadóntaic.

•	 Rinne	899,000	teagmháil	le	seirbhísí	eisuaire	
Dochtúirí	Teaghlaigh.

• I gcomhpháirtíocht leis an Roinn Gnóthaí Pobail, 
Comhionannais agus Gaeltachta, tharla Comh-
rannpháirtíocht Phobal i dTionscnamh Cúraim Phríomhúil. 
Bhí sé sin deartha chun tacú le pobail atá faoi mhíbhuntáiste 
agus le leasanna seirbhísí sláinte áitiúil chun oibriú le chéile 
agus pleanáil a dhéanamh do rannpháirtíocht na bpobal 
agus na ngrúpaí ar an imeall in FCPanna agus líonraí áitiúla. 
Is é an toradh atá ar sin ná saibhreas cur chuigí agus torthaí 
nuálaíocha agus cruthaitheacha chun próisis 
rannpháirtíochta an phobail a chur chun cinn. Ghlac 19 
tionscadal in iomlán páirt sna tionscnaimh agus beidh an 
fhoghlaim sin mar fhaisnéis ag ár dtiomantas polasaí. 

• Cuireann Foirne Idirghabhála Pobail (FIPanna) freagairt 
thapa ar fáil d’othar ó sheirbhísí pobail ina gceaptar go bhfuil 
sé oiriúnach ó thaobh mhíochaine de gur féidir a gcóireáil a 
dhéanamh i suíomh baile. Cuidíonn na foirne sin le daoine a 
scaoileadh amach go luath ó ospidéal agus le seachaint 
iontrála. Tá sé FIP bunaithe i mB.Á.C Thuaidh, B.Á.C. Theas, 
Luimneach, An Clár, Tiobraid Árann Thuaidh agus Corcaigh. 
Bhí maoiniú nuála €1.5m dírithe ar na seirbhísí a 
soláthraíodh in 2010 a leathnú, agus ar fhorbairt na FIPanna 
nua.

Seirbhísí	DT	Lasmuigh	d’Uaireanta	Oifige	

• Rinneadh 899,189 teagmháil le seirbhísí eisuaire Dochtúirí 
Teaghlaigh in 2010 agus bhí sé sin 2% os cionn na leibhéil 
ghníomhaíochta a bhíomar ag súil leo. Astu sin, bhain 
59% le ionaid chóireála DT, 31% le triáiseáil, 9% le 
cuairteanna baile agus 1% le cineálacha eile idirghabhála. 

• Foilsíodh Athbhreithniú Náisiúnta ar Sheirbhísí DT 
Lasmuigh d’Uaireanta Oifige. Rinne an tuarascáil 
athbhreithniú ar shocruithe áitiúla atá i bhfeidhm lena fháil 
amach cad a oibríonn go maith d’othair agus na bealaí 
chun luach ar airgead níos fearr a bhaint amach a aithint. 
Cuirfear tús le feidhmiú na moltaí athbhreithnithe in 2011.
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Cúram	Príomhúil



Cártaí	Liachta	agus	Cártaí	Cuartaíochta	DT

In 2010, leagadh béim leantach ar éifeachtúlachtaí a 
sheachadadh trí lárú riaracháin cártaí leighis. Ó mhí Eanáir 
2010 i leith, tá cártaí leighis do dhaoine os cionn 70 bliain 
d’aois láraithe agus tá dul chun cinn suntasach déanta maidir 
leis an bpróiseas iarratais ar chárta leighis a shruthlíniú, 
go háirithe trí fhorbairt sheirbhís iarratas ar líne www.
medicalcard.ie

I gcomparáid le 2009, tháinig méadú suntasach ar líon na 
gcártaí leighis nua a eisíodh in 2010:

• Eisíodh 137,249 cárta leighis breise, ag tabhairt líon 
iomlán na ndaoine aonair a bheidh ag fáil cárta leighis go 
dtí 1,615,809 (sin ardú de 19%).

• B’ionann líon na ndaoine a bhí clúdaithe ag cártaí 
cuartaíochta DT agus 117,423 ag deireadh mhí na Nollag 
2010. Is ionann sin agus ardú 19,098 (9%). 

Fíor 20: Líon	na	ndaoine	incháilithe	ar	Chártaí	
Liachta	agus	Cartaí	Cuartaíochta	DT
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Foinse Sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Sláinte	a	Chur	Chun	Cinn

• Foilsíodh Creat ar Rialú Tobac a leagan amach plean 
straitéiseach chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna tobac sa tréimhse cúig bhliana atá 
amach romhainn. Déanann sé cur síos ar chaighdeáin 
náisiúnta do sholáthar seirbhíse. Maraíonn caitheamh 
tobac 6,500 duine in Éirinn gach bliain agus meastar gur 
ionann na costais chúram sláinte a bhaineann leis agus 
suas le 15% de na costais chúram sláinte bhliantúla 
anseo. Déanann an creat cur síos ar ár dtiomantas dul i 
ngleic leis an bhfadhb a bhaineann le dochar mar gheall ar 
chaitheamh tobac laistigh den phobal ina iomláine, agus 
go háirithe laistigh de ghrúpaí leochaileacha mar leanaí, 
ógánaigh agus iad siúd atá ar imeall na sochaí. Tá Plean 
Gnímh Tobac ullmhaithe chomh maith.

Sa phictiúr seo ag comhdháil ‘Sochaí Saor ó Thobac’ (C-D): An Dr. 
Fenton Howell, Stiúrthóir Sláinte Poiblí; Martina Blake, Bainisteoir 
Tionscadail; Biddy O’Neill, Bainisteoir Cur Chun Cinn Sláinte agus 
Maurice Mulcahy, Oifigeach Sláinte Comhshaoil 

• Tá forbairt déanta ar Chlár Náisiúnta Tarchuir Aclaíochta 
DT chun cabhrú le daoine fásta atá neamhghníomhach go 
fisiciúil slí mhaireachtála ghníomhach a fhorbairt le cabhair 
ó thacaíocht speisialaithe. Rinneadh an coincheap a 
phíolótú roimhe seo i roinnt limistéar agus forbraíodh é ag 
úsáid sárchleachtas ó gach ceann de na staidéir 
phíolótacha. Féadfaidh gairmithe sláinte moladh a 
thabhairt d’othair iarraidh ar a DT iad a tharchur chuig an 
gclár má mheasann siad go mbainfidís leas as. Chun 
tuilleadh eolais a fháil ar an gclár seo agus liosta de na 
saoráidí áineasa atá ag tairiscint an chláir, téigh chuig 
www.gpexercisereferral.ie

• D’éirigh le tionscnamh chothú cíche, a spreagann plé agus 
díospóireacht ar chothú cíche trí úsáid na drámaíochta, 
duais litearthachta sláinte a bhaint amach don tionscadal 
‘Milk It, Much Ado About Nothing’.

Ciara O’Rourke, Stiúrthóir Gnóthaí Eachtracha MSD; Sarah Mumford, 
Bia-eolaí Pobail Sinsearach FSS agus Cathaoirleach an Choiste 
Stiúrtha Chothú Cíche agus Inez Bailey, Stiúrthóir na Gníomhaireachta 
Náisiúnta um Litearthacht d’Aosaigh
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Cúram	Príomhúil	(ar	lean)



• Forbraíodh Polasaí ar Fhorlíonadh Vitimín D chun tacú le 
gairmithe sláinte agus iad ag cur comhairle ar thuismitheoirí 
/ cúramóirí faoin tábhacht a bhaineann le forlíonadh Vitimín 
D. Tugadh faoi fheachtas feasachta poiblí a tharraingíonn 
aird mná atá ag iompar clainne agus máithreacha nua ar an 
bpolasaí.

Cluichí	Pobail	FSS	Bliantúla	i	mBaile	Átha	Luain

Baineann os cionn 200,000 duine óg ó gach áit sa tír páirt 
i mbabhtaí cáilithe agus i mbabhtaí ceannais na gCluichí 
Pobail FSS gach bliain, rud a chiallaíonn gur cuid lárnach de 
shamhradh na hÉireann é. Ghlac thart ar 3,000 leanbh páirt 
sa bhabhta ceannais i roinnt gníomhaíochtaí spóirt lena 
n-áirítear; Lúthchleasaíocht, Raoin agus Faiche, Cispheil, 
Rugbaí, Futsal, Iománaíocht, Camógaíocht agus Cluiche 
Corr. Fuair siad tacaíocht ó os cionn 600 duine deonach 
agus eagraí, chomh maith le daoine den teaghlach agus 
cairde, a tháinig ó gach cuid den tír chun a dtacaíocht agus 
spreagadh a thabhairt do na leanaí go léir a bhí ag glacadh 
páirte.

Iomaitheoirí i mBabhtaí Ceannais na gCluichí Pobail FSS 2010 ag 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Imdhíonadh

• Cuireadh vacsaín Niúmacocúil (PCV) leis an ngnáthchlár 
imdhíonaithe do leanaí a rugadh i ndiaidh 1ú Deireadh 
Fómhair 2010. Soláthraíonn an vacsaín seo cosaint 
bhreise do naíonáin trí iad a chosaint ó 13 cineál den 
bhaictéir niúmacocúil i gcomparáid le 7 gcineál sa vacsaín 
mar a bhí in úsáid go dtí seo. Tá ag éirí go maith le PCV 
maidir le leibhéal an ghalair a ísliú i leanaí faoi 2 bliain 
d’aois in Éirinn. Soláthraíonn tabhairt isteach na vacsaíne 
nua seo cosaint bhreise do pháistí agus do leanaí óga a 
bhfuil an baol is mó ag baint leo.

• In 2010 chur FSS tús le feachtas vacsaínithe 
Phapalómaivíreas Daonna (HPV) ar fud na tíre. Sa bhliain 
acadúil 2010-2011 dhírigh an clár vacsaíne ar chailíní 
scoile sa 1ú agus sa 2ú bliain i scoileanna dara leibhéal. 
Chomh maith leis sin dhírigh an clár ar chailíní a bhíonn ag 
freastal ar scoileanna speisialta agus ar chailíní a bhí ag 
fáil scolaíochta baile suas go dtí 12 bliain d’aois idir 1ú 
Meán Fómhair 2009 agus 31ú Lúnasa 2011. 

Cuireadh tús leis an bhfeachtas i mí na Bealtaine agus an 
chuid eile i mí Mhéan Fómhair. Tá feachtas 2010 / 2011 
dírithe ar 58,000 cailín agus tá an vacsaín saor in aisce. 

Teastaíonn trí dháileog den vacsaín HPV le bheith cosanta go 
hiomlán ó chineálacha HPV a chruthaíonn 70% d’ailsí 
ceirbheacs. Faoi dheireadh 2010 cuireadh dhá dháileog den 
vacsaín HPV ar fáil do chailíní agus cuirfear an 3ú dáileog den 
vacsaín ar fáil in 2011. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár 
vacsaíne HPV agus ar ailse cheirbheacs, téigh chuig www.
hpv.ie nó www.immunisation.ie.

Tuairisc	chun	dáta	ar	an	bhFliú	Séasúrach

Thosaigh babhta an bhfliú séasúraigh don séasúr 2010/2011 
i rith lár mhí na Nollag. Ní ionann agus an phaindéim in 
2009, chur an phaindéim isteach níos mó ar dhaoine fásta 
faoi 65 ná mar a chur leis an mbabhta paindéimeach H1N1 
roimhe sin. Bhí tionchar mór aige sin ar sheirbhísí eisuaire DT 
thar tréimhse na Nollag agus na hAthbhliana. Bhí tionchar 
réasúnta beag aige ar leanaí ná mar a bhí leis an mbabhta 
paindéimeach, agus is dóigh go raibh baint aige sin leis an 
gclár vacsaíne a rinneadh go déanach in 2009 agus ag tús 
2010 leis an vacsaín H1N1 phaindéimeach. Tugadh céad 
ceathair déag cás chun an ospidéal le fliú agus astu sin 
cuireadh 33 cás chuig an aonad dianchúraim (ICU). Ar an 
drochuair, bhásaigh roinnt daoine in Éirinn mar thoradh ar an 
víreas. 

Le linn mhí na Nollag, tuairiscíodh seacht ráig ghinearálta den 
bhfliú: ceithre ráig thinnis a bhí cosúil le fliú agus trí ráig fliú A 
(H1N1 2009). Tharla ráig amháin in ospidéal máithreachais, 
ceithre ráig i scoileanna, ráig amháin i suíomh pobail agus 
ráig amháin eile. 

Rinne sainchoiste comhairleach an bhfliú phaindéimigh 
athbhreithniú ar na treoirlínte ar mhaithe le hothair a bhfuil airí 
fliú ag baint leo a dhiagnóisiú agus a bhainistiú. Scaipeadh 
iad sin chuig gach DT agus chuig cliniceoirí ospidéil ábhartha.

• Riar DTanna agus Oll-chlinicí vacsaíní 1.1m vacsaín le linn 
tréimshe an chláir vacsaíne phaindéimigh 2009 / 2010. 

• Leithdháileadh 750,000 ráig den vacsaín fliú séasúrach le 
linn an fheachtais vacsaíne fliú séasúraigh 2010/2011. 
Táirgeadh ábhair oiliúna agus tugadh suas chun dáta iad 
do ghairmithe cúraim shláinte, agus forbraíodh ábhair 
eolais don phobal i gcoitinne agus d’fheachtas do na 
meáin i mí Dheireadh Fómhair 2010.
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Réamhrá

Cuirimid raon leathan seirbhísí ar fáil le measúnú, diagnóis, 
cóireáil agus géar-athshlánú san áireamh inár 50 ospidéal 
géarmhíochaine. Bhain go leor dúshlán lenár seirbhísí ospidéil 
ghéarchúraim i rith 2010, agus léirítear é sin in éileamh 
mhéadaithe bliain ar bhliain, leibhéil ghníomhaíochtaí níos 
airde agus géire othar níos airde. Tá sé beartaithe againn 
spleáchas ar leapacha ospidéil cónaithe a laghdú, leanacht le 
níos mó coireála a sholáthar ar bhonn cás lae agus a chinntiú 
go bhfuil cúram sláinte / coireáil á seachadadh i suíomhanna 
malartacha, nuair is iomchuí.

Leibhéil	Ghníomhaíochta

Rannóga	Éigeandála	

• D’fhreastail os cionn 1.1m duine ar 33 Roinn Éigeandála 
(ED) i rith 2010. Cuireadh thart ar 30% de na daoine a 
d’fhreastal isteach san ospidéal mar iontrálacha 
éigeandála, sin 12% níos airde ná na leibhéil a bhíothas 
ag súil leo. Thuairisc formhór ospidéal arduithe i 
gcomparáid le leibhéal a bhíothas ag súil leo. 

• Bhí feidhmíocht na Roinn Éigeandála (ED) dúshlánach 
dúinn i rith 2010 le leibhéil do-ghlactha othar ag fulaingt 
de bharr seirbhíse an-lag, lena n-áirítear amanna feithimh 
fada agus cóireáil i suíomhanna nach raibh iomlán 
oiriúnach (“fanacht ar thralaithe”).

• In iomlán, thug 63% de dhaoine a d’fhreastal ar na Ranna 
Éigeandála a gcuairteanna i gcríoch laistigh den spriocam 
de 6 uair an chloig. Bhí cúig ospideál ag feidhmiú faoi 
bhun an meánchaighdeáin náisiúnta ag deireadh mhí na 
Nollag agus táthar ag tabhairt tacaíochta dóibh chun a 
bhfeidhmíocht a fheabhsú. 

• Tá Clár Feabhsaithe Ranna Éigeandála i bhfeidhm a 
dhíríonn ar fheabhsuithe i mbainistiú leapacha, táillí 
cleachtais chliniciúil, pleanáil scaoilte lánpháirtithe agus 
seirbhísí pobail a fhorbairt chun tacú le seachaint iontrála 
agus scaoileadh luath ón ospideál.

• Rinneadh go leor oibre chun córas a chur i bhfeidhm a 
dhéanfadh am iomlán na n-othar sna Ranna Éigeandála a 
thaifead agus cuirfear é seo i bhfeidhm in 2011.

Fíor 21: Freastal	ar	Rannóga	Éigeandála	2006-2010
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Fíricí	Tapa	2010

•	 Bhí	rátaí	áitíochta	cosúil	leis	na	rátaí	in	2009	de	90%

•	 Os	cionn	3.6m	lá	leaba	úsáidte	le	meánfhad	fanachta	
de	6.1	lá

•	 Rinneadh	50%	de	gach	gnáthamh	othar	cónaitheach	
toghthach	ar	lá	na	hiontrála.	

•	 Bhí	77%	as	gach	freastal	de	chuid	othar	cónaitheach	
bainteach	le	hothair	phoiblí.

•	 Tháinig	méadú	7,891	(19%)	ar	éileamh	do	
ghnáthaimh	thoghthacha	i	gcomparáid	le	2009.

•	 Tharla	ardú	10%	ar	líon	na	ndaoine	fásta	ag	fanacht	
os	cionn	sé	mhí	do	choireáil	othar	cónaitheach.

•	 Bhí	laghdú	19%	ar	líon	na	leanaí	a	bhí	ag	feitheamh	
níos	mó	ná	trí	mhí	do	chóireáil	cásanna	lae	ó	2009	i	
leith,	agus	laghdú	11%	do	choireáil	cónaitheach.

Liostaí	Feithimh

• Tháinig méadú 7,891 (19%) ar éileamh do ghnáthaimh 
thoghthacha i gcomparáid le 2009. 

• Bhí 50,582 othar ar liosta do ghnáthaimh thoghthacha faoi 
dheireadh 2010. Astu sin, bhí 20% nó 10,020 ag 
feitheamh níos faide ná an spriocam de thrí mhí do leanaí 
agus sé mhí do dhaoine fást a. Is ionann sin agus 2,618 
leanbh (51% de na tarchuir go léir) agus 7,402 duine fásta 
(16% de na tarchuir go léir).

• Tá ardú 10% ar dhaoine fásta a bhí ag feitheamh níos mó 
na sé mhí do choireáil cásanna lae ó 2009 agus ardú 14% 
orthu siúd a bhí ag feitheamh do choireáil othar 
cónaitheach. Tá an t-ardú sin níos lú ná an t-ardú 19% san 
éileamh don tseirbhís. 

• Tá laghdú 19% tagtha ar líon na leanaí ag feitheamh níos 
faide ná sé mhí do choireáil cásanna lae ó 2009 agus 
laghdú 11% do leanaí ag feitheamh níos faide ná sé mhí 
do choireáil othar cónaitheach.

Fíor 22: Daoine	fásta	ag	feitheamh	>	6	mhí
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Cúram	Éigeandála	Ospidéil	
Ghéarmhíochaine	agus	Réamh-Ospidéil



Fíor 23: Leanaí	ag	feitheamh	>	3	mhí
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Tábla 9: Líon	iomlán	daoine	ag	feitheamh	>	6	mhí	
agus	>	12	mí

Iomlán	Feithimh>	6	mhí

2007 2008 2009 2010 %	Var	
2007	v	
2010

%	Var	
2009	v	
2010

Cás Lae 7,995 5,751 4,133 4,635 -42% +12%

Othar 
Cónaitheach 
Toghthach 5,643 4,457 3,336 3,991 -29% +20%

Iomlán	Feithimh>	12	mhí

2007 2008 2009 2010 %	Var	
2007	v	
2010

%	Var	
2009	v	
2010

Cás Lae 3,467 1,372 464 386 -89% -17%

Othar 
Cónaitheach 
Toghthach 2,455 1,217 437 697 -72% +59%

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Gníomhaíocht	na	n-othar	cónaitheach,	
cásanna	lae	agus	eisothar	

• Cuireadh coireáil othar cónaitheach nó coireáil cásanna 
lae ar fáil d’os cionn 1,317,129 duine in 2010, ardú 3% ar 
an méid a soláthraíodh in 2009. 

• Cuireadh coireáil othar cónaitheach ar fáil d’os cionn 
588,000, laghdú 1% i gcomparáid le leibhéil 2009. Bhí sé 
sin níos lú ná ár sprioclaghdú.

• Cuireadh coireáil cásanna lae ar fáil do bheagnach 
730,000 duine, 58,000 níos mó ná an bhliain roimhe sin. 
Tá sé sin 6% thar sprioc 2010 agus 9% thar na leibhéil a 
soláthraíodh in 2009. 

• Tháinig ardú ar rátaí iontrála d’obráidí i ngach réigiún agus 
ag deireadh 2010 bhí na rátaí ag 50% i gcomparáid le 
46% ag deireadh 2009.

• D’ardaigh céatadán na máinliachtaí cásanna lae ó 65% go 
dtí 70%. 

• Tá freastal ar an Roinn Eisothar (OPD) ag méadú go 
leanúnach bliain ar bhliain agus in 2010 d’fhreastail 
3,577,007 duine, ardú de beagnach 200,000.

• Bhí líon na bhfreastal nua ar an Roinn Eisothar os cionn 
84,000 (9%) níos mó ná anuraidh.

Fíricí	Tapa	2010

•	 Soláthraíodh	beagnach	730,000	cóireáil	cásanna	lae	
(ardú	9%	ar	2009).

•	 Rinneadh	cóireáil	ar	os	cionn	588,000	othar	
cónaitheach	(ardú	beagnach	9%	ar	ár	sprioc).	

•	 Bhí	3.5m	freastal	ar	ár	Rannóga	d’Othair	
Sheachtracha	(ardú	6%	ar	2009).	Astu	sin,	bhí	os	
cionn	1m	freastal	nua.

•	 Bhí	os	cionn	1.1m	freastal	ar	Rannóga	Éigeandála	
(laghdú	1%	i	gcoinne	2009).

•	 Rugadh	74,418	páiste	i	rith	2010.	Gearradh	
Caesarach	a	bhí	i	26%	díobh	sin.

• D’ardaigh ospidéil líon na ndaoine nua a d’fhreastail 
laistigh den líon foriomlán a d’fhreastail.

• Rinneadh comhairliúchán forleathan i rith 2010 chun tacar 
sonraí nua a fhorbairt do bhailiú sonraí, léirmhíniú agus 
tuairisciú ar ghníomhaíochtaí na Ranna Éigeandála. 
Tabharfaidh sé sin deis tuiscint níos fearr a fháil agus ar 
deireadh thiar bainistíocht ar rochtain chuig ár Ranna 
Eisothar faoi threoir lianna comhairleacha. Tá taifead, 
bainistíocht agus tuairisciú sábháilte ar tharchuir DT mar 
príomhchuid eile den chlár.

Fíor 24:	Gníomhaíocht	Othar	Cónaitheach	agus	Cás	
Lae	2006	-	2010
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Fíor 25: Freastal	na	nOthar	Seachtrach	2006	-	2010

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

20102009200820072006

2,796,331
3,094,387 3,275,632 3,357,106 3,557,007

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

40				HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010     HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010   41



Ionscópacht	ar	an	drólann

• Bhí 97.8% (446) de na daoine a bhí ag feitheamh ar 
ionscópacht phráinneach ar an drólann ag deireadh 2010 
ag feitheamh níos lú ná 28 lá.

• Ní mór go leanfadh obair maidir le hamanna feithimh 
d’ionscópachtaí neamh-phráinneacha ar an drólann ar 
aghaidh.

Breitheanna

• Rugadh 74,418 páiste i rith na bliana, 184 níos lú ná in 
2009. 

• Rugadh 19,372 (26%) páiste trí ghearradh caesarach agus 
sin ardú beagán ar 2009.

Cúram	Éigeandála	Réamh-Ospidéil

Tá an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna ar cheann de 
cheithre sheirbhís éigeandála ghormsholais sa tír seo agus 
soláthraíonn sí seirbhísí éigeandála réamhospidéil agus 
seirbhísí otharcharranna ar fud na tíre. Le blianta beaga anuas 
tá béim ar leith ar thacaíocht a thabhairt d’athchumrú na 
seirbhísí cúraim phríomhúil agus géarmhíochaine. 

Déantar an tseirbhís a bhainistiú mar sheirbhís náisiúnta trí 
líonra Oifigí Ceantair, 10 Lárionad Rialaithe Otharcharranna 
agus 94 Stáisiún Otharcharr. I rith 2010:

• Earcaíodh Stiúrthóir Náisiúnta agus Stiúrthóir Míochaine 
nua don tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna. 

• Tugadh isteach Ard-Chóras Seolta Tosaíochta Liachta 
(AMPDS) i Lárionaid Rialaithe Otharcharranna chun tacú le 
hamanna freagartha feabhsaithe i leith éigeandálaí ina 
mbeadh saol duine i mbaol. Soláthraíonn AMPDS ‘aga 
freagartha nialasach’ d’éigeandálaí ina mbeadh saol duine 
i mbaol mar stad cairdiach trí Thacaíocht Beatha Seolta a 
sholáthar ar an teileafón sula mbeadh freagairt éigeandála 
ar an láthair. 

• Tugadh faoi obair ullmhúcháin chun tacú le Tionscadal 
Raidió Digiteach Náisiúnta agus tionscadal chun Lárionaid 
Náisiúnta Rialaithe Otharcharranna aonair a sheachadadh.

• Thosaigh seachtó trí intéirneach iarchéime 
paramhíochaine agus 34 ard-intéirneach fochéime 
paramhíochaine ag Coláiste na Seirbhíse Náisiúnta 
Otharcharranna. 

• Forbraíodh Plean Cáilíochta náisiúnta Oideachais agus 
Inniúlachta agus ceadaíodh é lena chur i bhfeidhm. 
Cinnteoidh sé go bhfaighfidh gach paramhíochaineoir 
agus ard-pharamhíochaineoir forbairt iar-oilteachta chuí 

agus go bhfuil siad réidh do leathnú amach an Chláir 
Cúraim Chliniciúil don Siondróm Corónach 
Géarmhíochaine.

• Is iad na hotharcharranna éigeandála agus an fhoireann 
pharaimhíochaineora agus ard-pharamhíochaineora a 
dhéanann thart ar 95% den ghnáth obair. Tá deighilt na 
Seirbhísí Liachta Éigeandála agus na Seirbhísí Iompair 
Othar mar phríomhghné d’athchumrú na seirbhíse 
otharcharr agus rinneadh obair ullmhúcháin le go 
bhféadfaí sin a dhéanamh.

• Tugadh athbhreithniú chun críche ar sholáthróirí tacsaí ag 
soláthar seirbhísí iompair othar agus ullmhaíodh polasaí a 
dhíríonn ar shaincheisteanna cothromais, incháilitheachta 
agus inacmhainneachta. 

• Sholáthar an Clár Iompair Nua-Naíoch Náisiúnta iompar 
sábháilte agus éifeachtach agus seirbhísí aisghabhála do 
os cionn 320 páiste nuabheirthe a bhí go dona tinn.

• Forbraíodh Meabhrán Tuisceana nua i gcomhar le Seirbhís 
Otharcharranna Thuaisceart Éireann chun an fhreagairt 
trasteorann ar mhóréigeandáil a fheabhsú, agus le Garda 
Cósta na hÉireann chun infhaighteacht na seirbhísí 
aerárthach othar atá i bhfeidhm le hÓglaigh na hÉireann 
cheana a fheabhsú.

Ina theannta sin cheannaigh an tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna:

• Os cionn 50 dífhibrileoir / monatóir le hacmhainn ECG 
Luaidhe 12.

• Deich bhfeithicil mhearfhreagartha nua, trí ghluaisrothar 
éigeandála, trí fheithicil nua agus 55 otharcharr 
uasghrádaithe. 

• Trí shainfheithicil mhearfhreagartha 4x4 nua chun 
inniúlacht phráinnfhreagartha a fheabhsú i dtír-raon 
deacair agus le linn imeachtaí fíor-dhrochaimsire.

Tábla 11: Líon	na	nglaonna	freagartha	otharchairr	
2007-2010

2007 2008 2009 2010 %	athrú	
2007	v	
2010

Glaonna Éigeandála 208,039 210,785 205,444 207,726 -0.2%

Glaonna Práinneacha 62,959 61,852 61,435 60,273 -4%

Glaonna 
Neamh-phráinneacha 209,421  186,680 265,186 259,455 +24%

Iompar Pobail 432,053 401,477 338,132 361,084 -16%

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Tábla 10: Gníomhaíocht	Ospidéil	2006	go	dtí	2010

2006 2007 2008 2009 2010
%	change	

2006	-	2010
%	change	

2009	-	2010

Scaoileadh Othar Cónaitheach 588,875 612,346 599,910 593,359 588,860 0% -1%

Cás Lae 558,813 583,369 641,974 669,955 728,269 +30% +9%

Freastal othar seachtrach 2,796,331 3,094,387 3,275,632 3,357,106 3,557,007 +27% +6%

Freastal ar Rannóg Éigeandála 1,245,001 1,296,091 1,150,674 1,119,719 1,111,964 -11% -1%

Breitheanna 62,740 69,998 74,000 74,602 74,418 +19% 0%

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS
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Cúram	Éigeandála	Ospidéil	Ghéarmhíochaine	agus	Réamh-Ospidéil	
(ar	lean)



Réamhrá

Tá tús curtha againn le plean an-uaillmhianach chun an tslí a 
soláthraímid seirbhísí sa tír seo a athstruchtúrú, cumasaithe 
trí chur i bhfeidhm ár gclár cúraim chliniciúla. Bunaíodh na 
cláir sin mar fhreagra ar roinnt phríomhthiománaithe athraithe 
i gcóras sláinte na hÉireann le blianta beaga anuas lena 
n-áirítear:

• An riachtanas atá ann caighdeán cúraim níos sábháilte 
agus níos fearr a fhorbairt.

• An riachtanas atá ann aistir othar a lánpháirtiú idir cúram 
príomhúil agus cúram tánaisteach laistigh de chúram 
tánaisteach. 

• An riachtanas atá ann freagairt do raon imeachtaí 
áibhirseacha a bhfuil cáipéisí leo. 

• An riachtanas atá ann muinín a chothú idir na daoine sin a 
sheachadann seirbhísí agus na daoine a bhainistíonn 
seirbhísí. 

• An riachtanas atá ann ceannaireacht agus bainistíocht 
chliniciúil agus obair fhoirne chliniciúil a fhorbairt.

Mar fhreagra ar na tiománaithe sin forbraíodh raon 
tionscnamh agus cuireadh tús le feidhmiú, lena n-áirítear an 
straitéis chúraim príomhúil, an clár rialaithe ailse, an straitéis 
chardashoithíoch agus bunú Stiúrthóirí Cliniciúla.

Tá roinnt saincheisteanna ann fós áfach:

•	 Rialachas cliniciúil fo-optamach (níl freagracht, údarás 
agus cuntasacht trédhearcach nó dílsithe mar is cuí). 

• Droch rochtain ar sheirbhísí eisothair agus othar 
cónaitheacha.

• Easpa caighdeánaithe i mbainistiú galar ainsealach agus 
brath an iomarca ar chúram tánaisteach agus bainistíocht 
eipeasóideach.

• Seirbhísí cúraim phríomhúil agus pobalbhunaithe a 
fhorbairt tuilleadh.

Cláir	Chlinicúla	Náisiúnta	a	Bhunú

Chun cabhrú aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin, 
comhthionscnaíodh cláir chliniciúila náisiúnta in 2010 idir FSS 
agus na comhlachtaí agus na coláistí gairmiúla a dhéanann 
ionadaíocht ar dhochtúirí, altraí, gairmithe cúraim shláinte 
agus cúraim shóisialta agus ar dhochtúirí teaghlaigh. Tá na 
cláir bunaithe thart ar roinnt príomhphrionsabal:

•	 Á stiúradh go cliniciúil ag foirne ildisciplíneacha lena n-áirítear 
dochtúirí, altraí, gairmithe cúraim shláinte agus cúraim 
shóisialta agus dochtúirí teaghlaigh. 

• Ag leanacht cur chuige cláir struchtúrtha ón dearadh go dtí 
cur i bhfeidhm. 

• Tá othair rannpháirteach i bhforbairt réiteach. 

• Féachaint le náisiúnú a dhéanamh ar shárchleachtas áitiúil 
atá ann cheana. 

• Úinéireacht agus ceannaireacht áitiúil a chinntiú. 

• Féachaint le geallsealbhóirí a ailíniú le fís roinnte agus le 
réiteach fadhbanna comhoibríoch a chothaíonn muinín.

Tá dhá ghné i gceist leis an bhfís roinnte:

(a) Dearadh agus cur i bhfeidhm conairí comhtháite cúraim 
éifeachtacha.

(b) Cuntasacht shoiléir a neadú do bhainistíocht shábháilte 
leanúnach agus feabhas leanúnach na gconairí sin.

Tábla 12: Cláir	Chliniciúla	Náisiúnta	agus	Ceannairí	
na	gClár

Cláir	Chliniciúla	Náisiúnta	 Ceannairí	na	gClár

Cúram Príomhúil An Dr. Joe Clarke

Liacht Éigeandála An Dr. Una Geary

Géarmhíochaine An tOll. Gary Courtney agus  
An tOll. Shane O’Neill

Ollamh Máinliachta Prof. Frank Keane

Ortaipéide An tUas. Paddy Kenny agus  
an tUas. David Moore

Cúram Criticiúil An Dr. Michael Power

Raideolaíocht An Dr. Risteárd O’Laoide

Cúraim do Dhaoine Scothaosta An tOll. Diarmuid O’Shea

Cúram Maolaitheach An Dr. Karen Ryan

Cnáimhseachas agus Gínéiceolaíocht An tOll. Michael Turner

Stróc An Dr. Joe Harbison agus  
An tOll. Peter Kelly

Siondróm Corónach Géarmhíochaine An Dr. Kieran Daly

Cliseadh Croí An tOll. Ken McDonald

Diaibéiteas An tOll. Dick Firth

Galar Scamhóige Toirmeascach Ainsealach An Dr. Tim McDonnell

Plúchadh An Dr. Pat Manning

Titimeas An Dr. Colin Doherty

Deirmeolaíocht An tOll. Louise Barnes

Néareolaíocht An tOll. Tim Lynch

Réamaiteolaíocht An tOll. Oliver Fitzgerald

Duánach An Dr. Liam Plant

Meabhairshláinte An Dr. Ian Daly

Athshlánú An Dr. Áine Carroll

Ionfhabhtú Bainteach leis an gCúram 
Sláinte

An Dr. Fidelma Fitzpatrick

Teiripe Antaimhicróbach Pairintireach 
Eisothar / Clár Teiripe IV

An tOll. Colm Bergin

Bainistíocht Chógais An Dr. Helen Flint agus  
an tUas. Shaun Flanagan

Áiríodh	ar	fhócas	clár	in	2010:

•	 Ceapachán ceannaire agus foirne ag a gcomhlachtaí 
gairmiúla faoi seach.

• Comhaontú ar chuspóirí cáilíochta, rochtana agus 
feabhsúcháin costas do gach clár. 

• Príomhshaincheisteanna agus réitigh a d’fhéadfadh a 
bheith ann a aithint.

• Réitigh atá beartaithe a bhailíochtú agus cásanna gnó a 
chur i gcríoch.

Ba é príomhéacht an chláir in 2010 ná múnla a fhorbairt do 
réiteach fadhbanna comhoibríoch a chothaíonn muinín idir na 
daoine go léir atá rannpháirteach ó thaobh seirbhísí sláinte a chur 
ar fáil nó a fheabhsú.
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Cláir	Chliniciúla	Náisiúnta



Réamhrá

Lean comhdhlúthú Chlár Náisiúnta Rialaithe Ailse (NCCP) 
i rith 2010. Bunaithe ar shárchleachtas agus fianaise 
idirnáisiúnta, is é aidhm an chláir ná mórchóireálacha ailse 
a aistriú isteach i gceithre líonra ailse bainistithe, le hocht 
n-ionad ailse, rud a chinnteodh féindhóthanachta seirbhísí 
áitiúla i ndáil leis na cineálacha ailse is coitianta. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach sna réimsí seo a leanas:

•	 Fócas leanúnach ar líon na n-ospidéal a bhainistíonn ailse 
reicteach a laghdú agus é mar aidhm iad a laghdú go dtí 
ocht gcinn faoi 2011.

• Clinicí mear-rochtana próstataigh bunaithe i sé cinn de na 
hocht n-ionad. 

• Treoirlínte agus caighdeáin náisiúnta d’ailse phrótasach a 
scaipeadh chuig gnáthchleachtas.

• Clinicí mear-rochtana scamhóg bunaithe i seacht gcinn de 
na hocht n-ionad. 

• Gach máinliacht scámhóige a lárú isteach i gceithre ionad 
ailse ó Mheán Fómhair 2010 (Ospidéal San Séamas agus 
Ospidéil Ollscoile an Mater Misericordiae i mBaile Átha 
Cliath, Ospidéal Ollscoil Chorcaí agus Ospidéal na 
hOllscoile Gaillimh). 

• Forbairt chlár náisiúnta aonair chun bainistiú a dhéanamh 
ar shiadaí inchinne agus ar shiadaí eile i lárchóras na 
néaróg (ag feidhmiú ar dhá shuíomh - Ospidéal Ollscoil 
Chorcaí agus Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath).

• Lárionad Náisiúnta Máinliachta aonair d’Ailse 
Paincréasach bunaithe in Ospidéal Naomh Uinseann, Baile 
Átha Cliath, le satailít ghaolmhar ag Ospidéal Ollscoil 
Chorcaí. 

• An tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála Ailse (BreastCheck, 
CervicalCheck agus pleanáil do scagthástáil 
cholaireicteach) aistrithe isteach chuig an NCCP in Aibreán 
2010.

• Measúnú ar sheirbhísí chraicinn tugtha chun críche, le 
tosaíocht tugtha do thrí phost comhairligh.

• Bord Ospidéal Naomh Lúcás scortha agus aistrithe chuig 
an NCCP mar ospidéal atá á mbainistiú go díreach i mí 
Lúnasa 2010. 

• Dhá aonad saintógtha tugtha chun críche, le ceithre 
luasaire líneacha an ceann in Ospidéal San Séamas agus 
in Ospidéal Beaumont, agus tús curtha le hearcú foirne.

• An dara oinceolaí liachta ceadaithe i Luimneach, Sligeach 
/ Gaillimh agus Leitir Ceanainn lena chinntiú go bhfuil dhá 
oinceolaí ar an laghad in aonaid a bhfuil leapacha 
oinceolaíochta cónaitheacha iontu. Tá poist chomhairligh 
bhreise ceadaithe chun tacú le seirbhísí oinceolaíochta 
liachta cothromasacha (ceimiteiripe) a sheachadadh ar fud 
réigiún (Mater / An Cabhán, Beaumount / Droichead Átha 
agus Corcaigh / Trá Lí). 

• Treoirlínte tarchuir d’ailse cíche, phróstatach agus 
scamhóg ar fáil do tharchuir DT.

Fíricí	Tapa	2010

•	 Freastal	ar	95%	de	mhná	a	dteastaíonn	atreorú	
práinneach	chuig	seirbhísí	ailse	cíche	uathu	
laistigh	de	2	seachtain.

•	 Freastal	ar	98%	d’atreoruithe	neamh-
phráinneacha	laistigh	de	12	seachtain.

•	 Tá	gach	seirbhís	ailse	cíche	dhiagnóiseach	agus	
mháinliach	bhunaigh	á	n-aistriú	chuig	ocht	
Ionaid	Ailse.

•	 Bunaíodh	Ionad	Náisiúnta	Máinliachta	Aonair	
d’ailse	phaincréasach.	

•	 Máinliacht	ailse	scámhóige	láraithe	isteach	i	
gceithre	Ionad	Ailse.

•	 BreastCheck	agus	CervicalCheck	aistrithe	chuig	
NCCP.

Meastóireacht	ar	sheirbhísí	ailse	 
chíche	shiomptóim

Tionóladh an chéad Fhóram NCCP ar Sheirbhísí Cíche 
Siomptónacha i mí Dheireadh Fómhair 2010 i mBaile Átha 
Cliath, a leag béim ar na feabhsuithe suntasacha seirbhíse a 
rinneadh ó 2007 i leith. Leagfar béim in 2010 agus ina dhiaidh 
sin ar thógáil ar cháilíocht na seirbhíse trí iniúchadh rialta 
agus bainistiú riosca agus cáilíochta dian. 

Rinne an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) 
an chéad iniúchadh iomlán ar sheirbhísí cíche siomptómacha 
agus foilsíodh ag tús na bliana é. I ndiaidh a bheith ar an 
gcéad sheirbhís sláinte in Éirinn a ndearna HIQA iniúchadh 
neamhspleách uirthi, tháinig seirbhís chíche shiomptómach 
an NCCP chun cinn go dearfach ón bpróiseas, leis an 
gcomhlacht neamhspleách ag deimhniú go raibh gach gné 
riachtanach do sheirbhís ardchaighdeáin i bhfeidhm ar fud na 
n-ocht ionad ailse ainmnithe (an t-aonad satilíte in Ospidéal 
Ginearálta Leitir Ceanainn san áireamh). Is é an dúshlán atá 
anois ann ná tógáil ar an obair atá bainte amach, le gach 
ionad ag feidhmiú de réir sraith caighdeán, spriocanna agus 
táscairí lena ndéantar iad a thomhas, d’fhonn rátaí marthanais 
an ghalair a fheabhsú. Táthar ag súil go dtiocfaidh feabhas 
leanúnach ar ráta marthanais cúig bliana na hÉireann de 81% 
sna deich mbliana amach romhainn. Foilsítear gach sprioc 
agus caighdeán. Imeacht bhliantúil a bheidh san Fhóram seo 
a thabharfaidh deis do chaighdeánú níos fearr, iniúchadh níos 
fearr agus scrúdú níos fearr ar na seirbhísí a sholáthraímid.
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Clár	Náisiúnta	Rialaithe	Ailse



Fíor 26: Gnáthaimh	mháinliachta	ailse	phríomhúla	a	aistríodh	chuig	Ionaid	Ailse

Foinse sonraí: HIPE, ESRI

Béim	ar	Ailse	Chraicinn	a	Sheachaint

•	 Is	féidir	ailsí	craicinn	a	sheachaint	go	héasca.
•	 Tá	dhá	chinéal	ann	-	ailse	chraicinn	mheileanóma	urchóideach	 

agus ailse chraicinn neamh-mheileanóma.
•	 Is	ionann	ailse	chraicinn	neamh-mheileanóma	agus	92%	de	gach	 

ailse chraicinn. 
•	 Is	féidir	le	hailse	chraicinn	mheileanóma	urchóideach	saol	duine	 

a chur i mbaol, tá sí freagrach as 67% de bhásanna a tharlaíonn  
de bharr ailse chraicinn (thart ar 100 gach bliain).

•	 Tá	ailse	chraicinn	mheileanóma	urchóideach	ar	an	tríú	cineál	ailse	 
is coitianta a dhiagnoísítear san aoisghrúpa 15-44

•	 Faoin	bhliain	2020,	meastar	go	mbeidh	1,250	cás	nua	de	 
mheileanóma urchóideach in aghaidh na bliana má leanann  
treochtaí ar aghaidh.

•	 Tá	fianaise	ann	go	mbaineann	rioscaí	sláinte	breise	le	leapacha	 
gréine. 

•	 Áirítear	ar	na	hidirghabhálacha	príomhúla	éifeachtacha,	atá	tábhachtach	 
ach go háirithe do leanaí agus do dhaoine a oibríonn taobh amuigh:

- Fanacht amach as an ngrian nuair is féidir idir 11rn agus 3in
- Craiceann a choinneáil clúdaithe agus hata a chaitheamh a chlúdaíonn an cloigeann, b’fhearr ceann le 

himeall leathan, agus
- Griansciath le fachtóir cosanta 15 ar an ngrian (SPF) ar an laghad.

sun protection...      there are many other factors
Protect yourself and your children...
Wear a hat, a shirt, sunglasses, stay in the shade more 

often, and use sun screen.

Skin cancers are highly preventable. 

They are the most common cancers in Ireland. 
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Réamhrá

Tá dualgas reachtúil ar FSS faoin Acht um Chúram Leanaí, 
1991, do chúram agus do chosaint leanaí agus a dteaghlach. 
Tá 1,056,947 leanbh (0-18bl) ina gcónaí in Éirinn (CSO, 2007). 
Tá tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhionlach beag den daonra 
sin, agus a dteaghlach, chun sláinte agus leas an linbh a 
fhorbairt ar bhealach dearfach. D’fhéadfadh go mbeadh ar 
roinnt leanaí dul faoi chúram státrialaithe ar feadh tréimhse 
ama mar thoradh ar sin. Ciallaíonn ceapachán Aire Leanaí ag 
an Rialtas nua in 2011 go gcinnteofar go gcomhlíonfaimid ár 
ndualgas chun leanaí a chosaint.

Cosaint	agus	Leas	Leanaí

Gach bliain leithdháileann FSS thart ar €550m chun raon 
leathan cosanta seirbhísí cosanta agus tacaíochta a sholáthar 
do leanaí agus do theaghlaigh. Aithnímid cé go bhfuil gá 
le feabhsuithe, go seachadann foireann ghairmiúil agus 
tiomanta go leor de na seirbhísí chuig caighdeán ard.

I mí na Bealtaine 2010, d’fhoilsigh an Ombudsman do Leanaí 
tuarascáil imscrúdaithe ar chur i bhfeidhm Children First: 
Treoirlínte Náisiúnta do Chosaint agus do Leas Leanaí , a chuir 
in iúl go bhfuil go leor seirbhísí nach bhfuil á sheachadadh 
ar shlí caighdeánaithe nó comhleanúnach ar fud na tíre agus 
nach bhfuil ag comhlíonadh go hiomlán leis na nósanna 
imeachta atá leagtha amach i Children First. Ní féidir ach le 
feabhas leanúnach a bheith mar chlár oibre nuair atáthar ag 
tabhairt aire do leanaí agus á gcosaint. Táimid, mar sin, tar 
éis tús a chur le dianchlár oibre chun aghaidh a thabhairt ar 
na saincheisteanna sin. San áireamh sna réimsí tosaíochta 
athchóirithe tá tabhairt isteach polasaithe agus nósanna 
imeachta aonfhoirmeacha do chleachtas obair shóisialach atá 
riachtanach chun seirbhísí cúraim leanaí éifeachtacha agus 
cuntasach a sholáthar, agus atheagrú na mbealaí a dhéantar 
seachadadh ar sheirbhísí cosanta leanaí ag leibhéal áitiúil 
chun comhsheasmhacht cleachtas agus caighdeán ar fud na 
tíre a chinntiú.

Leanaí	faoi	Chúram	

Tá sé mar aidhm againn leanaí a chur i dtimpeallachtaí 
sábháilte baile, a mhéid agus is féidir, le teaghlaigh altrama 
agus, faoi 2013, nach mbeidh níos mó ná 5% de na leanaí 
ar fad atá faoi chúram curtha faoi chúram cónaitheach. Ag 
deireadh mhí na Nollag 2010, bhí sé díreach os cionn 7%. 

Ag deireadh 2010 bhí 5,964 leanbh faoi chúram, agus bhí 
formhór acu sin (90%) faoi chúram ag cúramaithe altramais. 
Is iomaí cineál cúraim altramais atá ann (lae, gearrthéarmach, 
fadthéarmach, éigeandála, faoisimh, ard-tacaíochta agus 
le gaolta) ach tá gach ceann acu sin leagtha amach chun 
freastal ar riachtanais mheasúnaithe an linbh atá ag dul faoi 
chúram. Éilíonn sé sin go mbeadh plean cúraim aonair ag 
gach leanbh chun an socrú teaghlaigh is fearr is féidir a fháil 
dó nó di a aithint, á reáchtáil ag oibrí sóisialta leithdháilte.

Fíricí	Tapa	2010

•	 Tá	1,056,947	leanbh	(0-18bl)	ina	gcónaí	in	Éirinn.

•	 Tá	0.5%	den	daonra	sin	faoi	chúram	an	Stáit.

•	 Tá	90%	den	chéadatán	beag	sin	faoi	chúram	
teaghlach	altrama.

•	 Tá	440	leanbh	faoi	chúram	cónaitheach.

•	 Bíonn	thart	ar	20,000	tuairisc	chuig	an	tseirbhís	
oibre	sóisialta	gach	bliain,	agus	bíonn	2,500	cás	
a	mbíonn	imní	cosanta	ag	baint	leo	agus	a	
dteastaíonn	idirghabháil	uathu	mar	thoradh	ar	
sin.

Táimid ag obair go leanúnach i rith na bliana chun tógáil ar 
sheirbhísí leanaí agus teaghlaigh agus chun iad a fhorbairt:

•	 Fostaíodh 200 oibrí sóisialta breise do sheirbhísí cosanta 
leanaí agus seirbhísí cúraim eile i rith na bliana, atá dírithe 
ar na réimsí is mó a bhfuil gá leo. 

• In 2009, bhí oibrí sóisialta leithdháilte ar 80% de 
chúramaithe altramais, agus d’ardaigh sé sin go dtí 93% in 
2010, ach tá sé fós siar ar ár sprioc de 100%. 

• Bhí plean cúraim i scríbhinn ag 90% de leanaí faoi chúram 
in 2010 (in aghaidh sprice de 100%). 

Fíor 27: Líon	na	leanaí	faoi	chúram	2007	-	2010	
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Cúram Altramais Cúram Cónaitheach 

2007 2008 2009 2010

Líon iomlán na leanaí faoi chúram 5,322 5,347 5,689 5,964

Cúram Cónaitheach 400 375 394 440

Cúram Altramais 3,201 3,227 3,418 3,612

Cúram Altramais le gaolta 1,557 1,539 1,698 1,742

Socrúcháin Cúraim eile 164 206 179 170

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS
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Seirbhísí	Leasa	agus	Cosanta	Leanaí



Buann	Tuismitheoir	Altrama	Duais	People	of	the	Year

Sa phictiúr ag Duaiseanna People of the Year 2010, a bhí 
urraithe ag QUINN-healthcare agus eagraithe ag Rehab, 
bhí Rio Hogarty, buaiteoir na Duaise Speisialta do Mháthair 
Spreagúil na Bliana. Craoladh na Duaiseanna beo ar 
theilifís RTÉ i mí Mheán Fómhair. Tugadh an duais do 
Rio as an bhfuinneamh, an bhflaithiúlacht agus an íobairt 
mhór a léirigh sí agus í ag tabhairt grá, spreagtha agus 
tacaíochta, ní amháin dá beirt leanbh féin, ach do 140 
leanbh altrama le 40 bliain anuas. Chinntigh Rio gur bhain 
go leor leanaí leas as timpeallacht bhaile shábháilte agus 
grámhar agus go bhfuil siad anois ar a gcumas a n-aislingí 
agus a n-uaillmhianta a bhaint amach.

Grianghraf le caoinchead grianghrafadóireacht Corporate PR 

Rinneadh dul chun cinn suntasach sna réimsí seo a leanas 
chomh maith:

•	 Rinneadh iniúchadh ar acmhainní dírithe ar leanaí agus 
teaghlaigh ar fud na hearnála reachtúla agus 
neamhreachtúla. 

• Forbraíodh clár oiliúna mar ullmhúchán ar sheoladh 
Children First 2010 leasaithe. 

• Forbairt Mhúnla d’fhoireann teiripe náisiúnta do leanaí faoi 
chúram agus faoi choinneáil, i gcomhar le Seirbhís 
Ceartais Óige na hÉireann.

• Tugadh beartas iarchúraim náisiúnta chun seirbhísí do 
dhaoine óga a fhágann áit chúraim a fheabhsú chun críche 
agus tús curtha le hearcú na 10 bpost.

• Athchóiríodh struchtúir bhainistíochta d’fhonn córas 
bainistíochta trédhearcach agus cuntasach a chinntiú - 
cuirfear tús le Stiúrthóir Náisiúnta ar Sheirbhísí Sóisialta 
Leanaí i mí Eanáir 2011. 

• Rinneadh dul chun cinn ar an gCóras Faisnéise Náisiúnta 
Cúraim Leanaí leis na próisis ghnó Chaighdeánaithe a 
théann leis (ag feitheamh ar faomhadh na Roinne 
Airgeadais).

• Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse le gach gníomhaireacht 
phobail agus dheonach atá maoinithe agus a 
sholáthraíonn seirbhísí do leanaí agus do theaghlaigh. 
Éilíonn sé sin orthu plean oibríochta a fhorbairt agus a chur 
i bhfeidhm bunaithe ar an gClár Oibre do Sheirbhísí 
Leanaí.

• Tugadh Straitéis FSS chun tacú leis an gClár Oibre do 
Sheirbhísí Leanaí chun críche in 2009. Cuireadh feidhmiú 
na straitéise ag teacht le haschuir an Tascfhórsa chun cinn 
i rith na bliana. 

• Forbraíodh plean oibríochta ar sheirbhísí tacaíochta 
teaghlaigh a ionchorpraíonn plean gnímh chun ár 
gcaidreamh le leanaí agus le daoine óga a fheabhsú.

• An Straitéis um Infheistíocht i dTuismitheoirí agus Leanaí a 
thabhairt chun críche lena fhoilsiú go luath in 2011, a 
dhéanfaidh imlíne shoiléir ar sheirbhísí coisc agus 
idirghabhála luath .

• Cur i bhfeidhm an Athbhreithnithe Straitéisigh ar Sheirbhísí 
Cosanta Leanaí. 

• Dul chun cinn breise ar sheirbhís náisiúnta idirghabhála 
géarchéime maidir le hobair shóisialta eisuaire a fhorbairt. 
Déanfar í sin a phíolótú i dhá limistéar sa tír in 2011.

• Comhshocruithe oibre fheabhsaithe idir FSS agus An 
Garda Síochána a aithníonn príomhréimsí lena n-áirítear 
comhstruchtúir idirchaidrimh chun aghaidh a thabhairt ar 
easnaimh.

• Tá riachtanais oiliúna na gcomhaltaí foirne a oibríonn le 
leanaí agus teaghlaigh á aithint agus á phleanáil trí Ghrúpa 
Stiúrtha Náisiúnta a dhéanann ionadaíocht ar na 
hearnálacha Sláinte, Oideachais agus Dlí agus Cirt.

Sheol Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige The State 
of the Nation’s Children, Ireland 2010 i mí na Nollag inár 
foilsíodh príomhtháscairí maidir le folláine leanaí.

State of the 
Nation’s Children

Ireland 2010
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Réamhrá

Fanann formhór an daonra neamhspleách go dtí go 
sroicheann siad seanaois. Teastaíonn cúram altranais 
fadtéarmach ó mhionlach daoine scothaosta (4.6%). Is é an 
sprioc atá againn ná daoine a choinneáil ina mbaile féin agus 
ina bpobal féin chomh fada agus is féidir, trí thacaíochtaí 
bailebhunaithe agus pobalbhunaithe mar chúram baile, foirne 
idirghabhála pobal agus pacáistí cúraim bhaile a sholáthar 
chomh maith le croísheirbhísí mar altranas sláinte poiblí agus 
seirbhísí DT. I gcás nach bhfuil seo indéanta, soláthraíonn 
FSS cúram cónaitheach ar ardchaighdeán a chloíonn le 
Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta.

Tacaíochtaí	Pobail

•	 Cuireadh 11.68m uair de chabhair bhaile ar fáil in 2010 
d’fhonn daoine a choinneáil ag an mbaile chomh fada 
agus is féidir, le hardú suntasach i líon na ndaoine nua a 
bhaineann úsáid as pacáistí cúraim bhaile i rith na bliana 
(suas 71% i gcoinne fhigiúirí 2009).

• Cuireadh maoiniú de €10 ar fáil in 2010 chun tacú leis an 
ardú ar éileamh do phacáistí cúraim bhaile.

• Cuireadh tús le feidhmiú na dTreoirlínte Náisiúnta 
Oibríochta Caighdeánaithe do phacáistí cúraim bhaile i mí 
na Nollag, le creat soláthair náisiúnta á fhorbairt chun 
seirbhísí cúraim bhaile a chur ar fáil.

Cúram	Cónaitheach	do	Dhaoine	Scothaosta

• Caitheadh €1.027bn ar chúram cónaitheach fadtéarmach 
a sholáthar do 21,698 duine ar fud na n-earnálacha poiblí 
agus príobháidí in 2010. 

• Ba é 2010 an chéad bhliain a cuireadh an Scéim 
Tacaíochta Tithe Altranais (NHSS) (A Fair Deal) a tugadh 
isteach i mí Dheireadh Fómhair 2009 i bhfeidhm go 
hiomlán.

• Próisealadh thart ar 95% d’iarratas taobh istigh de 
cheithre seachtaine ó fuarthas an t-eolas ar fad a raibh gá 
leis chun cinneadh a dhéanamh.

Fíricí	Tapa	2010

•	 Caitheadh	€1.027bn	ar	chúram	cónaitheach	
fadtéarmach	a	sholáthar	do	21,698	duine	ar	fud	
na	n-earnálacha	poiblí	agus	príobháidí	in	2010.	

•	 Ba	é	2010	an	chéad	bhliain	a	cuireadh	an	Scéim	
Tacaíochta	Tithe	Altranais	(NHSS)	(A	Fair	Deal)	a	
tugadh	isteach	i	mí	Dheireadh	Fómhair	2009	i	
bhfeidhm	go	hiomlán.

•	 Próisealadh	thart	ar	95%	d’iarratas	taobh	istigh	
de	cheithre	seachtaine	ó	fuarthas	an	t-eolas	ar	
fad	a	raibh	gá	leis	chun	cinneadh	a	dhéanamh.	

•	 I	rith	na	bliana	forbraíodh	córas	ICT,	leis	an	
Lár-Aonad	i	dTulach	Mhór	agus	trí	Oifig	
Tacaíochta	Tithe	Altranais	ag	dul	beo	i	mí	
Dheireadh	Fómhair.	Tabharfar	isteach	an	córas	
sin	de	réir	a	chéile	ar	fud	na	n-oifigí	atá	fanta	i	 
rith	2011.

•	 Rinneadh	dul	chun	cinn	ar	uirlis	mheasúnaithe	
aonair	a	fhorbairt,	a	thabharfar	chun	críche	 
in	2011.

• I rith na bliana forbraíodh córas ICT, leis an Lár-Aonad i 
dTulach Mhór agus trí oifig Tacaíochta Tithe Altranais ag 
dul beo i mí Dheireadh Fómhair. Tabharfar isteach an córas 
sin de réir a chéile ar fud na n-oifigí atá fágtha i rith 2011.

• Rinneadh dul chun cinn ar uirlis mheasúnaithe aonair a 
fhorbairt, a thabharfar chun críche in 2011.

Tionchar	na	gCaighdeán	Cáilíochta	Náisiúnta	
do	Shuíomh	Chúraim	Chónaithigh	do	Dhaoine	
Scothaosta	in	Éirinn	ar	Chlár	Caipitiúil	FSS

Tá HIQA freagrach as gach seirbhís chónaitheach do 
dhaoine scothaosta a chlárú agus a iniúchadh. Ceanglaítear 
ar na seirbhísí caighdeáin ar leith atá leagtha amach sa 
reachtaíocht a chomhlíonadh, lena n-áirítear rialacha faoi 
chaighdeán na cóiríochta chomh maith le cúram. Tá gach 
seirbhís, lena n-áirítear tithe altranais poiblí, príobháideacha 
agus deonacha, faoi réir ag an gclárú agus ag an iniúchadh 
neamhspleách seo. Níl cead ag seirbhísí feidhmiú ach 
amháin má tá siad cláraithe ag HIQA, agus déantar iniúchadh 
orthu go rialta lena chinntiú go bhfuil leibhéal ard cúraim á 
gcothabháil acu.

Tábla 13: Soláthar	Seirbhíse	Pobail	Mí	na	Nollag	2010	(in	aghaidh	mhí	na	Nollag	2009)

Limistéar Uaire	Cúraim	Bhaile Cliant	Cúraim	Bhaile Líon	na	gcliant	ag	fáil	
pacáistí	cúraim	bhaile

Cliaint	pacáistí	cúraim	
bhaile	nua

Náisiúnta 11,680,515 (-2%) 54,011 (0%) 9,941 (+11%) 5,326 (+71%)

DML 2,063,683 (-1%) 12,076 (-2%) 2,297 (+8%) 1,004 (+58%)

DNE 2,423,689 (+3%) 12,907 (0%) 3,087 (+4%) 1,303 (+80%)

Deisceart 3,860,460 (-6%) 15,115 (+2%) 2,424 (+23%) 1,669 (>100%)

Iarthar 3,332,684 (-3%) 13,913 (+2%) 2,133 (+13%) 1,350 (+14%)

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS
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Seirbhísí	do	Dhaoine	Scothaosta



Déanann HIQA iniúchadh ar sheirbhísí cónaitheacha agus 
athchláraíonn siad gach ionad gach trí bliana. Bíonn idir 
chuairteanna a dtugtar fógra leo agus cuairteanna nach 
dtugtar aon fhógra leo i gceist leis na hiniúchtaí. Féadfaidh 
siad tarlú i rith an lae, sa tráthnóna, ag an deireadh seachtain 
agus san oíche. 

Tá an próiseas cláraithe agus iniúchta neamhspleách go 
hiomlán agus foilsítear tuairiscí i ndiaidh gach iniúchta 
ar www.hiqa.ie. Soláthraíonn na tuairiscí sin eolas do na 
cónaitheoirí iad féin, dá dteaghlach agus don phobal i 
gcoitinne faoi chaighdeán an chúraim in ionaid ar leithligh. 

Faoin Acht Sláinte 2007, ní mór go mbeadh gach saoráid 
chónaitheach nua agus athsholáthair cláraithe le HIQA. Ní 
féidir tús a chur leis an bpróiseas cláraithe ach amháin nuair a 
bheidh na foirgnimh tógtha go hiomlán, iad lánfheistithe agus 
an ‘Duine i gCeannas’ curtha in aithne. Is é an íos-scála ama 
don phróiseas cláraithe sin ná thart ar cheithre mhí go dtí sé 
mhí. Tá tionchar ag an bpróiseas sin ar na dátaí oibríochta 
chun saoráidí nua agus athsholáthair a fhorbairt mar chuid de 
Phlean Caipitiúil FSS. I rith 2010 bhíothas ag súil go mbeadh 
420 leaba breise agus 699 leaba athsholáthair faoin gclár 
caipitiúil. Níor cuireadh ach 49 leaba breise agus 88 leaba 
athsholáthair i bhfeidhm, áfach, le go leor tionscadal i gcríoch 
ach iad fós ag fanacht ar chlárú le HIQA faoi dheireadh na 
bliana. Bhí foirniú na n-aonad sin ina fhachtóir cuiditheach ó 
thaobh na moilleanna sin chomh maith.

Mí-úsáid	Daoine	Scothaosta	a	Chosc

Tá an tseirbhís chun cosc a chur le mí-úsáid daoine 
scothaosta comhdhéanta de struchtúr foirne tiomanta 
ar fud na tíre, meicníochtaí maoirseachta náisiúnta agus 
réigiúnacha, saoráid taighde, cláir feasachta agus oiliúna 
agus bailiú sonraí aontaithe. 

Ag deireadh na bliana, bhí 29 amach as 32 Oibrí Sóisialta 
a oibríonn chun cosc a chur le mí-úsáid daoine scothaosta 
i bpost agus bhí 2,110 tarchur déanta chuig an tseirbhís. 
D’fhéadfadh baint a bheith ag gach tarchur le níos mó ná 
cineál mí-úsáide amháin mar a chonacthas i bhFigiúr 28. Mar 
fhreagairt ar na tarchuir, fuair 100% a gcéad fhreagra laistigh 
de cheithre seachtaine. 

Foilsíodh A Review of the Elder Abuse i mí Feabhra 2010. 
Déanann an tuairisc moltaí i dtrí phríomhréimse: socruithe 
institiúide atá ann cheana a neartú, dul chun cinn ar mholtaí 
atá ann cheana maidir lenar dTodhchaí a Chosaint a luathú 
agus aghaidh a thabhairt ar réimsí imní. I rith na bliana 
rinneadh dul chun cinn maidir le moltaí sa tuairisc a chur i 
bhfeidhm lena n-áirítear forbairt na feidhmíochta agus na 
dtáscairí gníomhaíochta a chabhróidh chun monatóireacht 
agus pleanáil a dhéanamh ar an tseirbhís sa todhchaí. 
Forbraíodh plean gnímh chomh maith, i gcomhar leis an 
Roinn Sláinte agus Leanaí, chun na moltaí gan réiteach sa 
tuairisc a chur i bhfeidhm. 

Áiríodh ar na forbairtí seirbhíse eile:

•	 Feachtas feasachta poiblí i mí an Mheithimh i gcomhthráth 
leis an Lá Domhanda chun Cosc a Chur ar Mhí-Úsáid 
Daoine Scothaosta. 

• Forbairt ar DVD le húsáid i suíomhanna pobail.

• Seoladh comórtas gearrscannán i mí Dheireadh Fómhair, 
bunaithe ar an téama ‘Oscail Do Shúile’, chun feasacht a 
ardú ar shaincheist mhí-úsáide daoine scothaosta agus 
chun an tslí ar féidir le daoine rochtain a fháil ar eolas agus 
cabhair a chur chun cinn.

• Taispeántas ag an Seó 2010 do Dhaoine os cionn 50 i 
mBaile Átha Cliath.

Fíor 28: Bríseadh	síos	ar	Tharchuir	Mhí-úsáid	
Daoine	Scothaosta
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Foinse sonraí: Older People Services

Nóta: Tagann cuid de na tarchuir faoi roinnt chatagóirí
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Réamhrá

Faoi threoir na mbeartas náisiúnta meabhairshláinte , A Vision 
for Change, 2006, leanamar ag tógáil ar dhul chun cinn maidir 
lenár seirbhísí a athmhúnlú chuig múnla pobal-bhunaithe go 
príomha, atá dírithe ar atógáil. 

Cuireadh roinnt beart i bhfeidhm a bhí dírithe ar shláinte, 
neamhspleáchas agus taithí úsáideoirí seirbhíse a fheabhsú. 
Ag an am céanna, leanamar ag athmhúnlú seirbhísí chun 
éifeachtachtaí méadaithe a sheachadadh.

Seirbhísí	d’Othair	Chónaitheacha	agus	
Seirbhísí	Pobail

•	 Laghdaíodh acmhainní d’othair chónaitheacha ag teacht 
lenar dtreoir straitéiseach go dtí 1,227 leaba. Tá sé i gceist 
againn acmhainn a laghdú tuilleadh go dtí 900 leaba faoi 
2013.

• Dhúnamar na saoráidí meabhairshláinte fadchónaitheacha 
Ospidéal Naomh Conaill, Leitir Ceanainn agus rinneamar 
laghduithe suntasacha i saoráidí fadchónaitheacha i Loch 
Garman, Port Láirge, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Tiobráid 
Árann Theas agus i gCiarraí. 

• Lean rátaí athiontrála d’othair chónaitheacha ag titim (65.5 
in aghaidh 100,000 daonra in 2009 go dtí 60.2 in 2010), le 
laghdú bliain ar bhliain sa tréimhse fanachta.

• Tháinig laghdú suntasach ar ráta na n-othar ag dul isteach 
san ospidéal go neamhdheonach, síos 6% in aghaidh 
figiúirí 2009. 

• D’oscail an tAonad Péine, d’iontrálacha nua 
géarmhíochaine síciatracha in Ospideál Uí Chonghaile, 
Baile Átha Cliath i Meán Fómhair, nuair a cuireadh stop le 
hiontrálacha géarliachta chuig Ospidéal Naomh Breandán. 

• Forbraíodh tionscnaimh oideachais agus oiliúna chun 
acmhainn na ngairmithe nach gairmithe meabhairshláinte 
iad a mhéadú chun bainistíocht a dhéanamh ar 
shaincheisteanna meabhairshláinte i gcúram príomhúil.

Seirbhísí	Meabhairshláinte	do	Leanaí	agus	
d’Ógánaigh

•	 Tá 55 foireann Meabhairshláinte do Leanaí agus 
d’Ógánaigh (lena n-áirítear dhá fhoireann Ospidéal Lae 
agus trí fhoireann Idirchaidrimh Péidiatraice) bunaithe sa 
phobal. Lean an dul chun cinn ar earcaíocht chuig na 
foirne sin i rith na bliana (líonadh 32 as 35 post).

• Freastalaíodh ar 68% de tharchuir nua ar leanaí nó 
ógánaigh iad laistigh de thrí mhí in aghaidh sprioc de 70%.

• D’oscail aonad nua le 6 leaba d’ógánaigh in Ospidéal 
Naomh Uinseann, Fionnradharc (Naomh Seosamh) i mí na 
Samhna.

Fíricí	Tapa	2010

•	 Thit	rátaí	athiontrála	d’othair	chónaitheacha	8%	
in	aghaidh	figiúirí	2009.

•	 Thit	líon	na	n-othar	ag	dul	isteach	san	ospidéal	
go	neamhdheonach	6%	i	gcomparáid	le	2009.

•	 Laghdaigh	líon	na	leapacha	d’othair	
chónaitheacha	go	dtí	1,227.

•	 Tá	120	Foireann	Mheabhairshláinte	Phobail	i	
bhfeidhm.

•	 Tá	55	foireann	Mheabhairshláinte	do	Leanaí	agus	
d’Ógánaigh	ar	fud	na	tíre	seo.

•	 Freastalaíodh	ar	68%	de	tharchuir	nua	ar	leanaí	
nó	ógánaigh	iad	laistigh	de	thrí	mhí	in	aghaidh	
sprioc	de	70%.

Fíor 29: %	ar	thairg	CAMHS	a	gcéad	choinne	dóibh	
laistigh	de	3	mhí	in	2009	agus	2010
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Rinneadh dul chun cinn suntasach sna réimsí seo a 
leanas chomh maith:

•	 Treoirlínte ar Bhainistiú Riosca i 
Seirbhísí Meabharshláinte a 
fhorbairt agus a fhoilsiú.

• D’aistrigh WISDOM (córas TF 
meabhairshláinte) ón mBord 
Taighde Sláinte chuig FSS i 
mí an Mheithimh.

• Bainistiú cliniciúil a 
athmhúnlú lena n-áirítear 
Stiúrthóireacht Chliniciúil 
Fheidhmiúcháin a bhunú.

• Próisis agus nósanna 
imeachta a chur i 
bhfeidhm chun tacú le 
feidhmiú an Achta 
Meabhairshláinte.

Guidance Document

Risk Management InMental Health Services
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Seirbhísí	Meabhairshláinte



Féinmharú	agus	Féin-ghortú

Tomhaistear rátaí féinmharaithe de réir na bliana roimhe agus 
tháinig ardú 15% ar na rátaí in 2009 i gcomparáid le 2007 
(suas 4% ar 2008). Tháinig ardú 10% ar líon na n-othar a 
ndeachaigh coireáil orthu i ranna éigeandála mar gheall ar 
fhéin-ghortú d’aon ghnó idir 2007 agus 2009 (suas 3% ar 
2008). Dheimhnigh taighde idirnáisiúnta go raibh comhghaol 
idir ardú i ndífhostaíocht agus ardú i rátaí féinmharaithe. 
Tá cur chuige il-earnálach inmharthana riachtanach chun 
aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist thábhachtach sin 
agus leanfaimid ag obair le heagraíochtaí lasmuigh de 
shláinte chun é sin a dhéanamh. Áirítear ar sin ábhair chun 
meabhairshláinte a chur chun cinn a ullmhú, comhairle a 
sholáthar ar conas freagra a thabhairt ar dhaoine a chuireann 
in iúl go bhfuil siad ag smaoineamh ar lámh a chur ina mbás 
féin agus oiliúint a chur ar fáil le feasacht agus scileanna 
breise a sholáthar do chomhaltaí foirne in eagraíochtaí 
ábhartha.

•	 Reáchtáladh fóram bliantúil Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú 
a Chosc de chuid FSS i mBaile Átha Cliath in Aibreán 
2010. Ba é téama na bliana seo ná ‘Meabhairshláinte 
Dearfach a Chur Chun Cinn agus Stiogma a Laghdú’.

• Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Náisiúnta um 
Fhéinmharú a Chosc 2009 (NOSP) de chuid FSS.

Áirítear	tionscnaimh	náisiúnta	eile	go	
hachomair:

•	 Sheol an tAire Stáit a bhfuil freagracht aige maidir le 
Meabhairsláinte tuarascáil mheastóireachta ar Chairde 
Zippy, clár bunscoile chun teacht aniar a fhorbairt i measc 
daltaí bunscoile. Léiríonn tátail an mheastóireachta, go 
foriomlán, gur cuireadh an clár i bhfeidhm go rathúil i 
mbunscoileanna ainmnithe sa limistéar píolótach agus 
bhain roinnt éifeachtaí dearfacha suntasacha leis do 
dhaltaí agus do mhúinteoirí. 

• Tá súil ag an leabhrán saor in aisce, You Can Do It – But 
You Can’t Do It Alone, an stiogma a bhaineann le 
saincheisteanna meabhairshláinte agus smaointe 
féinmharaithe a laghdú. Tá sé dírithe ar dhaoine óga (18 go 
dtí 35 bliain d’aois), agus tá teistiméireacht ann ó dhaoine 
óga a d’fhulaing tréimhsí crua agus atá tagtha amach ar an 
taobh eile. Is í an teachtaireacht uileghabhálach atá ann ná 
go bhfuil sé tábhachtach na comharthaí rabhaidh a aithint, 
agus gníomhú dá réir - mar tagann formhór na ndaoine a 
mbaineann saincheisteanna meabhairshláinte leo chucu 
féin. 

• Chuaigh an Mol Meabhairshláinte ar www.hseland.ie beo 
agus tionólann sé ceithre mhodúl ríomh-fhoghlama a 
chabhróidh le hoideachas agus oiliúint a chur ar an 
bhfoireann chun an tAcht Mheabhairshláinte a chur i 
bhfeidhm.

Casann	Ceannairí	Domhanda	i	Meabhairshláinte	
le	chéile	in	Éirinn

I mBealtaine tionóladh An Tionscnamh Idirnáisiúnta do 
Cheannaireacht Mheabhairshláinte (IIMHL) le ceannairí 
ag tabhairt cuairte ar os cionn daichead suíomh ar fud 
na hÉireann ar feadh dhá lá de chruinnithe malartaithe 
téamacha, ina raibh ceannairí meabhairshláinte na 
hÉireann ina n-óstach ag a bpiaraí idirnáisiúnta agus iad 
ag malartú an méid atá ar eolas acu ar ábhair ar leith go 
gníomhach. Tugann an tionscnamh ceannairí náisiúnta 
le chéile ó seacht mballthír (Stáit Aontaithe Mheiriceá, 
Ceanada, Sasana, Albain, Nua-Shéalann agus Éirinn) chun 
nualaíocht a roinnt agus tacaíocht a thabhairt dá chéile 
chun athruithe praiticiúla a dhéanamh. Comhthionóil an 
DoHC, FSS, Feidhmeannacht Náisiúnta na nÚsáideoirí 
Seirbhíse agus an Coimisiún Meabhairshláinte.

Sa phictiúr tá Ceannairí Meabhairshláinte Idirnáisiúnta agus as 
Éireann i gCill Airne, Co. Chiarraí i rith an imeachta IIMHL
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Cabhairlíne	chun	Féinmharú	a	Chosc
Is cabhairlíne saorfóin é seo a bhíonn ar oscailt gach lá,  
sa tráthnóna ón 6in go dtí 10in do dhaoine a mbíonn  
smaointe féinmharaithe acu nó, chomh maith leis sin,  
do bhall den teaghlach nó cara a bhfuil imní aige/aici  
faoi dhuine éigin eile. Is féidir le daoine glaoch a  
dhéanamh faoi rún chuig duine a éisteoidh agus  
a thabharfaidh cúnamh agus tacaíocht.



Réamhrá

Is é príomhaidhm FSS agus í ag tacú le daoine faoi 
mhíchumas ná cuidiú leo barr a gcumais a bhaint amach 
agus páirt uasta a ghlacadh i ngníomhaíochtaí pobail mar 
shaoránaigh chomhionanna. Tá thart ar 65,000 úsáideoir 
ag an tseirbhís a sholáthraíonn muid agus ár bpáirtithe 
neamhreachtúla. Seachadann na páirtithe sin formhór an 
tsoláthair speisialtachta (80%).

Bhí 26,066 duine faoi mhíchumas intleachtach cláraithe ar an 
mbunachar sonraí intleachtach agus 29,749 duine cláraithe ar 
bhunachar sonraí fisiceach agus céadfaíoch, agus sin thart ar 
an líon céanna leis na figiúirí a foilsíodh anuraidh. Ag teacht 
le beartas náisiúnta agus sárchleachtas idirnáisiúnta táimid 
ag leanúint de bheith ag ailíniú seirbhísí chuig pobail áitiúla 
seachas i suíomhanna institiúideacha. Rinneadh dul chun 
cinn suntasach sna réimsí seo a leanas:

•	 Soláthraíodh maoiniú breise de €19.5m chun freastal ar 
fhás ar éileamh d’áiteanna cónaitheacha, áiteanna lae 
agus cúnamh pearsanta/ tacaíocht bhaile. 

• Tugadh infreastruchtúir caipitil chun cinn chun tacú le 
saoráidí cónaitheacha agus lae do dhaoine fásta nuair a 
coimisiúnaíodh Ionad Acmhainní Knockamann, Reachrann, 
Co. Bhaile Átha Cliath. Is forbairt ríthábhachtach í sin chun 
beartas náisiúnta a chur chun cinn chun cliaint faoi 
mhíchumais intleachtúil a bhfuil cónaí orthu in ospidéil 
síciatracha a aistriú chuig cóiríocht níos oiriúnaí (Seirbhís 
Mhíchumais Intleachtúil Naomh Seosamh).

• Tugadh infreastruchtúir caipitil chun cinn chomh maith 
chun tacú le seirbhísí measúnaithe leanaí i FSS an Deiscirt. 

• Tugadh Measúnachtaí Riosca i gcríoch i leith gach leanbh 
a bhíonn curtha i seirbhísí do dhaoine fásta go míchuí.

Leagadh béim shuntasach chomh maith ar roinnt cáipéisí 
beartais a chur chun cinn atá deartha chun forbairt seirbhísí in 
2011 agus ina dhiaidh sin a threorú:

•	 Tionscnamh Athbhreithnithe Luach ar Airgead agus 
Beartas 

• Treonna Nua (Athbhreithniú ar sheirbhísí lae do dhaoine 
fásta)

• Am le Bogadh ar Aghaidh (Tuairisc an ghrúpa oibre ar 
shuíomhanna pobail)

• An Straitéis Néar-Athshlánaithe Náisiúnta 

• Seirbhísí Míchumais a Chur Chun Cinn do Leanaí agus do 
Dhaoine Óga (Foirne geografach- bhunaithe a fhorbairt 
agus a lánpháirtiú).

Fíricí	Tapa	2010

•	 Soláthraíodh	beagnach	3m	uair	de	chúnamh	
pearsanta/tacaíocht	bhaile.

•	 Bhain	2,628	duine	leas	as	oiliúint	athshlánúcháin.

•	 Cuireadh	isteach	3,100	iarratas	ar	mheasúnuithe	
do	leanaí	faoi	5	bliain	d’aois	(ardú	23%	ar	2009).	
Astu	sin,	tugadh	2,461	i	gcríoch	in	2010	(ardú	
27%	ar	2009).	

•	 Cuireadh	510	i	gcríoch	laistigh	de	na	hamscalaí	a	
sonraíodh	sna	rialacháin	(ardú	10%	ar	2009).

An	tAcht	um	Míchumas,	2005

Tá comhlíonadh le ceanglais reachtúla faoin Acht um 
Míchumas, 2005 chun seirbhísí measúnaithe a sholáthar 
laistigh de hamlínte sonracha fós mar dhúshlán againn. Cé 
gur tugadh líon níos mó measúnuithe chun críche laistigh 
de na hamlínte sonracha, tá an céatadán foriomlán fós íseal. 
Bhí fiche haon faoin gcéad á dtabhairt chun críche in am i 
gcomparáid le 24% ag deireadh 2009. Tá méadú 23% tagtha 
ar iarratais ar mheasúnuithe, áfach, ón tréimhse chéanna in 
2009. 

Ag deireadh na bliana forbraíodh na pleananna gnímh 
réigiúnacha lena bhfeidhmiú in 2011 chun aghaidh a thabhairt 
ar chomhlíonadh íseal.

Fíor 30: Líon	na	dTuarascálacha	Measúnaithe	Faoi-5	
a	Tugadh	Chun	Críche	
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Tugadh 2,461 tuarascáil mheasúnaithe chun críche faoin Acht 
um Míchumas in 2010. Léiríonn sé sin ardú de 519 measúnú 
(27%) a tugadh chun críche ar an tréimhse chéanna in 2009.

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS
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Seirbhísí	do	Dhaoine	faoi	Mhíchumas



Ionad	Seirbhísí	Leanaí	-	Baile	an	tSigínigh,	
Co.	Chill	Dara.	Comhpháirtíocht	i	nGníomh

Thóg comhpháirtíocht atá comhdhéanta de Enable Ireland, 
FSS agus Comhairle Cheantar Uirbeach an Náis an t-ionad 
seirbhísí míchumais leanaí saintógtha agus is é Enable 
Ireland a ritheann é. Soláthraíonn an t-ionad seirbhísí do 
leanaí ó 0 go dtí 18 bliain d’aois atá faoi mhíchumas coirp 
príomhúil agus dá dtuismitheoirí a bhfuil cónaí orthu i gCill 
Dara / Iarthar Chill Mhantáin. Tá linn hidriteiripe  
agus saoráid oll-luaileacha / chomhtháite chéadfach sa 
tsaoráid nua. 

Tháinig deis chun cinn i rith na bliana chomh maith don 
fhoireann chliniceoirí lánpháirtithe áitiuil, a bhíonn ag obair 
i gcomhpháirtíocht le FSS agus le gníomhaireachtaí áitiúla, 
feidhmiú ón áitreabh i dteannta seirbhísí Enable Ireland.

Ionad Seirbhísí Leanaí Bhaile an tSigínigh

Fáiltiú ag Ionad Seirbhísí Leanaí Bhaile an tSigínigh
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Ár	gCuspóirí	á	
mBaint	Amach	
-Seirbhísí	á	
Seachadadh 
sna	Réigiúin
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Díríodh	ár	bpleananna	seirbhísí	agus	gnó	réigiúnacha	ar	chlár	athchumraíochta	
sa	bhliain	2010,	ina	rinneadh	feabhsuithe	oibríochta	agus	costais	a	bhainistiú,	a	
chuir	ar	ár	gcumas	‘níos	mó	a	dhéanamh	le	níos	lú’.	Bhíomar	ábalta	raon	leathan	
tionscnamh a sheachadadh lena mbaineann tairbhe do na daoine sin a bhaineann 
úsáid	as	ár	seirbhísí	tríd	an	tslí	a	ndéanaimid	ár	seirbhísí	a	sheachadadh	a	
ath-eagrú	agus	trí	raon	tionscnamh	a	chur	i	bhfeidhm	lena	baineann	luach	ar	
airgead.	Rinneadh	iad	sin	a	sheachadadh	laistigh	dár	leibhéil	mhaoinithe	agus	
teorainneacha	fostaíochta	ceadaithe.

Bhí	roinnt	eachtraí	réigiúnacha	tábhachtacha	ann	i	rith	2010	maidir	le	seirbhísí	
sláinte	ar	ardchaighdeán	a	sheachadadh	ar	ár	n-othair	agus	ár	gcliaint.	Dírítear	
aird	ar	roinnt	díobh	sin	sa	roinn	seo.



Réamhrá

Chuathas i mbun roinnt mhaith tionscadal caipitil, tionscnamh 
agus imeachtaí i rith 2010:

•	 Osclaíodh an bhloic ceithre stór €24m ag Ospidéal Mhuire 
Lourdes, Droichead Átha, ina bhfuil an Roinn Éigeandála 
(ED) nua, cúram corónach agus an t-aonad ardspleáchais.

•	 Osclaíodh	na	Seirbhíse	Colpascópachta	don	Réigiún	Thoir	
Thuaidh ag Ospidéal Chontae Lú.

•	 Bhí	an	tsaotharlann	in	Ospidéal	Chontae	Lú	ar	cheann	de	
sé shaotharlann haemaiteolaíochta ospidéil ar thug Bord 
Náisiúnta na hÉireann um Chreidiúnú creidiúnú dóibh.

•	 Bogadh	an	Roinn	Ionscópachta	in	Ospidéal	Uí	Chonghaile	
go dtí an Bloc Máinliachta nuachóirithe.

•	 Osclaíodh	Aonad	Lae	Fiobróise	Cistí	in	Ospidéal	
Beaumont.

•	 Seoladh	Tionscadal	Ghráinseach	Ghormáin,	le	saoráidí	
meabhairshláinte den chéadscoth a bheith san áireamh.

•	 Osclaíodh	Knockamann	i	bPort	Reachrann	go	hoifigiúil,	ar	
forbairt chónaitheach é le haghaidh na gcliant sin atá faoi 
mhíchumas intleachtúil.

•	 Osclaíodh	an	Barda	Péine,	barda	Géar-Shíciatrach	in	
Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir.

•	 Bunaíodh	53	Foireann	Cúraim	Phríomhúil	sa	bhliain	2010.	
Go dtí seo, tá 79 FCP san iomlán bunaithe sa réigiún seo. 
Forbrófar na 38 FCP atá fágtha in 2011.

•	 Rinneadh	Seirbhísí	Speisialithe	Cúraim	Mhaolaithigh	na	Mí	
agus Ionad Táin (Seirbhís Lae Meabhairshláinte) a athlonnú 
go dtí an Aonad Sláinte Pobail nua san Uaimh.

•	 Gradaim	Ghnóthachtála	FSS	–	Bhí	trí	thionscadal	
eagraithe ag réigiún Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh, lena 
n-áirítear an ceann a tháinig sa dara háit don ghradam 
ghnóthachtála foriomlán, Baile Átha Cliath Láir Thuaidh.

•	 Tugadh	isteach	lámhleabhar	nua	maidir	le	beartais	agus	
nósanna imeachta le haghaidh baill foirne a bhíonn ag 
obair in ionaid chónaitheacha le haghaidh leanaí. Tugadh 
ceann isteach freisin i ndáil le daoine óga.

•	 Bunaíodh	Coiste	Seirbhísí	Leanaí	i	gCo.	Lú.

Feabhas	Á	Chur	ar	Ár	Seirbhísí	Ospidéil

Osclaíodh Roinn Éigeandála nua, atá tuairim is trí huaire méid 
na sean RÉ, ag Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, i 
mí an Mheithimh 2010.

Tá saoráidí níos fearr sa roinn nua le haghaidh gach othar a 
dhéanfaidh freastal air. Déantar othair a chur go dtí ceann 
de trí limistéar mheasúnaithe agus chóireála ar leith: an 

Roinn Mionghortuithe, an Roinn Mór-Chóireála agus an 
Limistéar Tráma. Tá saoráid x-ghathaithe thiomnaithe suite 
sa Roinn Éigeandála lenar féidir rochtain a fháil láithreach ar 
dhiagnóisic. Tá limistéar péidiatraice sainithe freisin sa roinn 
ionas go ndéanfar gach othar péidiatraice a thiocfaidh isteach 
sa roinn a mheasúnú agus a chóireáil i dtimpeallacht a oirfidh 
do leanaí.

Fógraíodh san ospidéal i Meán Fómhair, go bhfuil Aonad 
Chúraim Chorónaigh (CCA) nua den chéadscoth le hoscailt. 
Leis an aonad, beifear in ann barrfeabhais a chur ar 
sheirbhísí cairdeolaíochta agus déanfar freastal ar an éileamh 
méadaithe atá ann de bharr atheagrú seirbhísí na n-ospidéal 
géarmhíochaine san Oirthuaisceart.

Tá an ACC lárnach maidir le cúram ar ardchaighdeán a chur 
ar fáil d’othair chairdiacha atá géarbhreoite a bhfuil riochtaí 
ag dul dóibh, lena n-áirítear ionfharchtadh miócairdiach, 
siondróm géarchorónach, arrhythmia, agus cliseadh croí. 
Féadfar gnáthaimh chairdiacha mar séadairí a chur isteach a 
dhéanamh freisin i seomra gnáthaimh chairdiaigh ina bhfuil 
trealamh x-ghathaithe a bheidh mar chuid den aonad.

Roinn Éigeandála Nua in Ospidéal Mhuire Lourdes Droichead Átha

Ag	Tacú	le	Meabhairshláinte	Daoine

Seoladh olltionscadal forbartha infrastruchtúir nua le 
haghaidh lár chathair Bhaile Átha Cliath thuaidh. Beidh 
saoráidí meabhairshláinte den chéadscoth, chomh maith 
le campas saintógtha le haghaidh Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath agus áiseanna poiblí éagsúla eile san 
áireamh sa cheantar uirbeach nua sin.
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FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh



Tá Ospidéal Naomh Breandán, ina chuirtear seirbhís ar fáil 
do thuairim is 60 othar cónaitheach, aitheanta mar cheann 
de na hospidéil shíciatracha a dteastaíonn athfhorbairt mhór 
uathu. Le tógáil saoráide úrnua 54 leaba ar an láthair, cuirfear 
timpeallacht níos fearr ar fáil d’othair le cabhrú leo an tsláinte 
a fháil ar ais.

Janet Malone, Seirbhísí Meabhairshláinte, Michael Quirey, Bainisteoir 
Eastát, an tIar-Thaoiseach Brian Cowen, Deirdre Murphy, Bainisteoir 
Ceantair, Sean Tone, Stiúrthóir Altranais, Martin Rogan Stiúrthóir Cúnta 
Meabhairshláinte agus Cormac Walsh, Stiúrthóir Cúnta Altranais

Cuirfidh forbairt Ghráinseach Ghormáin ar chumas FSS 
rochtain othar agus cliant ar shaoráidí agus ar sheirbhísí ar 
ardchaighdeán a fheabhsú. Tá sé mar chuid thábhachtach 
de na hathruithe dearfacha atá ag tarlú sna seirbhísí 
meabhairshláinte ar fud na tíre.

Feabhas	Á	Chur	ar	Sheirbhísí	le	haghaidh	
Daoine	Scothaosta

Bhain an tionscadal ‘Balance Matters for Older People’, 
comhthionscadal idir fisiteiripeoirí FSS agus grúpaí pobail, an 
dara háit amach sa Ghradam Gnóthachtála Foriomlán agus 
ba é a bhuaigh catagóir Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh.

Tá sé mar aidhm leis an tionscadal cothromaíocht agus 
soghluaisteacht daoine scothaosta a fheabhsú, cur lena 
muinín agus titim a sheachaint.

Titeann duine as gach triúr atá 65 bliain d’aois agus níos sine 
gach bliain, ar féidir le drochghortú agus seal san ospidéal 
leanúint as. Thuairisc rannpháirtithe sa chlár léibhéil níos fearr 
maidir le cothromaíocht, soghluaisteacht agus muinín.

Bhí an tionscadal ‘Pas Riospráide’ le haghaidh othair a bhfuil 
COPD ag dul dóibh agus tionscadal ‘Sláinte agus Folláine na 
bhFear’ ar thionscadail eile a bhain amach gradaim.

Aine O’Riordan, Fisiteiripí Sinsearach, an Tionscadal ‘Balance 
Matters for Older People’

Cúram	le	haghaidh	Daoine	a	Bhfuil	
Riachtanais	Mhaolaitheacha	Acu

Aistríodh seirbhís speisialaithe chúraim mhaolaithigh na Mí 
go dtí Aonad Sláinte Pobail nua san Uaimh i mí Dheireadh 
Fómhair mar chuid d’oscailt chéimnithe an aonaid sin.

Tá an oifig ar oscailt ó Luan go hAoine idir 9.30r.n. agus 
5i.n. Cuireann altraspeisialtóir cliniciúil seirbhísí ar fáil ar an 
deireadh seachtaine le haghaidh na n-othar sin atá curtha 
ar aghaidh agus glactha le haghaidh cúraim cheana féin ag 
an bhFoireann Speisialaithe Chúraim Mhaolaithigh. Cuireann 
Dochtúir Teaghlaigh nó Lia Comhairleach Ospidéil an othair 
othar a bhfuil riachtanais chúraim mhaolaithigh speisialaithe 
aige nó aici ar aghaidh chuig an bhfoireann.

Is foireann ildisciplíneach a dhéanann an tseirbhís a 
sheachadadh, lena gcuirtear comhairle ar fáil maidir 
le siomptóim a bhainistiú agus lena dtugtar tacaíocht 
shíceasóisialta agus spioradálta d’othair, dá dteaghlach 
agus dá gcúramóirí, le linn dóibh a bheith breoite agus le linn 
méala. Cuirtear seirbhísí ar fáil d’othair agus dá dteaghlach 
ar fud Co. na Mí sa bhaile agus i ngach timpeallacht chúraim, 
lena n-áirítear ospidéil ghéarmhíochaine, aonaid le haghaidh 
daoine scothaosta agus tithe altranais.

Feabhas	á	Chur	ar	Sheirbhísí	le	haghaidh	
Leanaí	agus	Daoine	Óga

Tá lámhleabhar nua maidir le beartais agus nósanna imeachta 
le húsáid ag baill foirne atá ag obair in ionaid chónaitheacha 
reachtúla agus neamhreachtúla le haghaidh leanaí, agus 
leagan le haghaidh daoine óga Your Guide to Living in 
Residential Care, tugtha isteach i réigiún Bhaile Átha Cliath 
Toir Thuaidh.

Forbraíodh Your Guide chun daoine óga atá i gcúram a 
chur ar an eolas maidir leis na beartais éagsúla atá in ionaid 
chónaitheacha, chun cabhrú leo tuiscint cén uair, cén chaoi 
agus cén fáth a ndéantar cinntí áirithe maidir lena gcúram. 
D’éascaigh Cumann na hÉireann le haghaidh Daoine Óga i 
gCúram forbairt an treoirleabhair uathúil sin, a scríobh daoine 
óga i gcúram agus a cuireadh i bhformáid ina n-úsáidtear 
teanga is feidir leo a thuiscint. Tá sé mar aidhm leis an 
treoirleabhar eolas ar chur ar fáil do dhaoine óga chun cabhrú 
leo a bheith níos páirtí sna cinntí a dhéantar maidir lena saol.

YOUR 
GUIDETo Living in Residential Care
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Réamhrá

Chuathas i mbun roinnt mhaith tionscadal caipitil, tionscnamh 
agus imeachtaí i rith 2010:

•	 Chuaigh Ionaid Chúraim Phríomhúil i mbun oibríochta sna 
háiteanna seo a leanas:

- Baile Uí Ógáin, Baile na Lobhar, Baile Átha Cliath
- An Móta, Co. na hIarmhí
- Cionn Átha Gad, Co. na hIarmhí, agus 
- Baile an Chinnéidigh, Co. Chill Mhantáin.

•	 Thosaigh an tseirbhís trombalaithe strócanna i mbun oibre 
i mí Eanáir agus cuireadh cóireáil trombalaithe chun 
téachtáin a bhriseadh síos ar an gcéad othar ag an 
Ospidéal Réigiúnach Lártíre, an Muileann gCearr.

• D’oscail seirbhís mheabhairshláinte Chluain Mhuire an 
tIonad le haghaidh Folláine sa Charraig Dhubh, Co. Bhaile 
Átha Cliath.

• Osclaíodh Aonad Cúraim Mhaolaithigh ceithre leaba i 
mBaile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

• Bhain an chéad chohórt d’altraí ar féidir leo Radaíocht 
Ianúcháin Mhíochaine (X-Gha) a ordú, a gcéim amach i rith 
na bliana.

• Rinne na seirbhísí míchumais 27 áit chónaithe bhreise 
agus 116 áit lae nua a sheachadadh.

• Ceapadh 52 Oibrí Sóisialta breise.

• Tá an Clár Tuismitheoireachta Triple P, clár scileanna 
tuismitheoireachta le haghaidh tuismitheoirí leanaí seacht 
mbliana d’aois agus níos óige, ar fáil i Longfort agus san 
Iarmhí. Tá an tionscnamh sin á sheachadadh i 
gcomhpháirtíocht leis an earnáil dheonach.

• Bunaíodh foireann thiomnaithe chun seirbhís a chur ar fáil 
ar mhaithe le riachtanais shláinte agus phearsanta daoine 
ar íospartaigh iad maidir le gáinneáil ar dhaoine. Déantar 
an tseirbhís a bhainistiú ó laistigh de Cheantar Bhaile Átha 
Cliath Laighean Láir, ach tá réimse freagrachta náisiúnta 
ag an tseirbhís. Oibríonn an tseirbhís go dlúth leis an Roinn 
Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí agus glactar le daoine 
mar a aithnítear iad trí Bhiúró Náisiúnta an Gharda 
Síochána um Inimirce. Bunaíodh an tseirbhís sin ar bhonn 
atá neodrach ó thaobh costais.

• Ceapadh Stiúrthóir Cliniciúil ar Ospidéil Péidiatraice Bhaile 
Átha Cliath agus bunaíodh grúpa bainistíochta líonra le cur 
chuige comhsheasmhach maidir le seachadadh seirbhísí 
sna trí láthair phéidiatraice a chinntiú. Leis na tionscnaimh 
sin, déanfar seirbhísí a ailíniú i dtreo Ospidéil Péidiatraice 
Naisiúnta nua.

• Osclaíodh Seirbhís Cúraim Lae Meabhairshláinte 
Mooreville, Ráth Domhnaigh, Co. Laoise.

Feabhas	Á	Chur	ar	Ár	Seirbhísí	Ospidéil

Comhpháirtíocht	Líonra	Strócanna

Cuidíonn Comhphaírtíocht Líonra Strócanna Lártíre Bhaile 
Átha Cliatha le seirbhísí a chomhordú agus a fhorbairt le 
haghaidh othair a thagann i láthair ag Ospidéal Adelaide 
agus na Mí, Baile Átha Cliath (ina gcorpraítear Ospidéal 
Náisiúnta na Leanaí), Tamhlacht, Ospidéal Ginearálta an Náis 
agus ag na hOspidéil Reigiúnacha Lártíre ag an Muileann 
gCearr, Tulach Mhór agus Port Laoise, a mbíonn géarstróc 
nó géarshiomptóim stróic ag dul dóibh. Cuirtear seirbhís 
athshlánúcháin ildisciplíneach chuimsitheach ar fáil do na 
daoine sin go léir ar fud an reigiúin a thagann slán ó stróc.

Mar chuid den obair go dtí seo, cuireadh teilisheirbhís 
strócanna threorach i bhfeidhm chun measúnú, diagnóis 
agus idirghabháil eisuaire maidir le strócanna a chur ar fáil. 
Is lia comhairleach a chuireann an teilisheirbhís strócanna ar 
fáil trí fhíschomhairliúchán leis an othar agus trí fhreastal ar 
dhochtúirí. Is féidir leis an lia comhairleach róbat soghluaiste a 
rialú le scáileán ceamara chun an t-othar a athbhreithniú agus 
labhairt leis nó léi agus ar an dóigh chéanna is féidir leis an 
othar an lia comhairleach a fheiceáil ar an scáileán. Féadfaidh 
an lia comhairleach íomhánna a athbhreithniú agus roghanna 
cóireála a phlé leis an othar agus leis an dochtúir freastail. 
Tá baint ag Dochtúir Teaghlaigh, seirbhísí otharchairr, Ranna 
Éigeandála agus na ranna x-ghathaithe le seachadadh agus 
feidhmiú maith na seirbhíse sin.

Sa phictiúr leis an teicneolaíocht nua RP-7 an Róbat Teilileighis tá an 
fhoireann a chuir cóireáil ar an gcéad othar in Éirinn trí theilileigheas 
ó chlé: Anne Kelly, Stiúrthóir Altranais, An Dr. Jim Slattery, Raideolaí, 
An Dr. Richard Lynch, Comhchomhairleoir i Leigheas ED, Yvonne 
Kane, Bainisteoir Gnó, Edel Shannon, ceannasaí sealanna ED, 
Caroline Carty, ceannasaí sealanna ED agus an tOllamh Sean 
Murphy, Lia Strócanna
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Bunaíodh seirbhís trombalaithe strócanna freisin i mí Eanáir 
mar chuid den Chomhphairtíocht Líonra Strócanna. Leis an 
tseirbhís sin, cuirtear seirbhís eisuaire mheasúnaithe agus 
seirbhís chun téachtáin a bhriseadh síos ar fáil le haghaidh 
othair a mbíonn siomptóim strócanna ag dul dóibh. Tá 
rochtain anois ag othair laistigh de cheantar na n-ospidéal 
sin ar sheirbhís trombalaithe 24/7. Is Lianna Comhairleacha, 
Altraí, Raideolaithe agus Teicneoirí Míochaine Éigeandála 
(TMÉnna) ag obair i gcomhar le comhghleacaithe óna 
n-ospidéil féin agus le comhghleacaithe in ospidéil eile 
laistigh den líonra a dhéanann an tseirbhís a sheachadadh.

X-Ghathú	á	Ordú	ag	Altraí

Tháinig na chead chéimithe amach ón gclár oideachais 
náisiúnta maidir le Radaíocht Ianúcháin Mhíochaine 
(x-ghathú) le hordú altraí i rith na bliana.

Is tionscnamh tábhachtach é tabhairt isteach an chleachtais 
leathnaithe le haghaidh altraí i seirbhís sláinte na hÉireann 
agus beidh tionchar dearfach aige ar úsáideoirí seirbhísí i 
dtéarmaí éascaíochta, éifeachtacht ó thaobh costais agus 
rochtain níos fearr ar sheirbhísí raideolaíochta agus simpliú 
maidir le turas an othair. Tá grúpaí feidhmithe áitiúla bunaithe 
i ngach institiúid chúraim sláinte ina bhfuil an tionscnamh 
beartaithe lena chinntiú go dtabharfar an t-athrú cleachtais 
isteach laistigh de chreat comhoibríoch ildisciplíneach.

An	Clár	Scoite	Feadáin	‘Is	Féidir	le	hAon	Duine	Ithe’

D’fhorbair baill foirne ag Ospidéal Mhuire na Leanaí, 
Cromghlinn, dianchlár trí seachtaine d’othair chónaitheacha 
chun naíonáin agus leanaí a bhíonn á mbeathú trí fheadán 
a scoitheadh. Glactar le hidir 3 agus 4 leanbh ar an gclár a 
reachtáiltear go míosúil. Roimhe seo, bhíodh ar thuismitheoirí 
agus a gcuid leanaí taisteal thar lear chun rochtain a fháil ar 
chlár den chineál sin.

Tá an clár comhdhéanta de laghdú sábháilte agus cuí sa 
líon uaireanta atáthar a cothú trí fheadán, chomh maith le 
teiripe laethúil urlabhra agus teanga, diaitéitic agus ionchur 
síceolaíochta. Mar gheall ar nádúr dian-ildisciplíneach sin, 
tá sé cruthaithe go bhfuil an clár an-éifeachtach. Chomh 
maith le folláine níos fearr chothaithe níos fearr, feabhsaíonn 
scileanna fisiciúla, sóisialta agus cumarsáide an linbh chomh 
luath is a scoitear é nó í.

Baill foirne agus leanaí ag baint sult as ‘messy picnic’ mar chuid den 
chlár scoite feadán

Ag	Tacú	le	Meabhairshláinte	Daoine

Ionad	Nua	le	haghaidh	Seirbhísí	 
Meabhairshláinte	Lae

Osclaíodh ionad nua le haghaidh seirbhísí meabhairshláinte 
lae go hoifigiúil i mí Lúnasa. In Ionad Lae Meabhairshláine 
Mooreville, cuirtear cláir gníomhachtúcháin shóisialta ar 
fáil le haghaidh tuairim is 50 cliant as Deisceart Laoise a 
fhreastalaíonn ar an tsaoráid.

Is féidir le cliaint de chuid na seirbhíse rochtain a fháil ar 
fhorbairt phearsanta, idirghníomhú sóisialta, grúptheiripe, 
teiripe tacaíochta duine ar dhuine, teiripe shaothair 
agus oideachas leanúnach maidir le saincheisteanna 
meabhairshláinte, lena n-áirítear cógas. Tugann baill foirne 
teiripe saothair, teiripeoirí maidir le mí-úsáid substaintí agus 
síceolaithe tacaíocht. Cuireann grúpaí deonacha seirbhísí eile 
ar fáil freisin.

Sa phictiúr ag oscailt an ionaid bhí John Moloney, Iar-Theachta Dála, 
Brian Gilroy, Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Tráchtála agus Tacaíochta, 
Mary Delaney, Bainisteoir Seirbhísí Pobail, Sean Fleming, TD, An 
Comhairleoir Brendan Phelan, Liam O’Callaghan, Bainisteoir 
Réigiúnach agus Rosaril Wall, Bainisteoir Altranais.

Seoladh	Tionscnaimh	Meabhairshláinte	Pobail

Sheol FSS, i gcomhpháirtíocht lena comhpháirtithe 
deonacha, tionscnamh meabhairshláinte pobail a leagadh 
amach chun cur le fócas agus comhardú maidir leis an tslí a 
ndéantar seirbhísí a sheachadadh ar fud Laoise, Uíbh Fhailí, 
an Longfoirt agus na hIarmhí.

Is é an príomhchuspóir atá leis ná feasacht a chothú go 
mbaineann meabhairshláinte le gach duine agus gurb é an tslí 
is fearr le meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn ná tríd 
an tslí a fhreagraíonn an pobal dó. Is meánscoileanna, grúpaí 
pobail, daoine dífhostaithe agus eagraíochtaí in ionaid oibre 
na príomhghrúpaí sa phobal atá aitheanta a bhainfidh tairbhe 
as cláir shainiúla.
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Réamhrá

Chuathas i mbun roinnt mhaith tionscadal caipitil, tionscnamh 
agus imeachtaí i rith 2010:

•	 Osclaíodh an tAonad Cairdiach Duánach in Ospidéal 
Ollscoil Chorcaí.

• Seoladh an Acute Hospital Reconfiguration Roadmap i 
ndáil le Corcaigh agus Ciarraí.

• Osclaíodh Tionscadal Chúirt Kelvin go hoifigiúil i 
gCeatharlach. Is saoráid é sin le haghaidh cliaint atá faoi 
míchumas intleachtúil.

• Cuireadh síneadh le hOspidéal Pobail Dhún Mánmhaí, Co. 
Chorcaí.

• Osclaíodh aonad nua in Ospidéal Pobail Dhún Garbhán, 
Co. Phort Láirge.

• Bhain Seirbhís Faireachais Ospidéal Ginearálta Loch 
Garman maidir le hIonfhabhtú Suímh gradam amach ag na 
Gradaim Ghnóthachtála FSS don tionscadal is fearr as na 
tionscadail go léir. 

• Osclaíodh Ospidéal Pobail Iarthar Chiarraí.
• Osclaíodh saotharlanna um Chataitéarú Cairdiach in 

Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge.
• Tionóladh Lá Oscailte Zón Gnímh Sláinte sa Laoi Thuaidh, 

Corcaigh.
• Osclaíodh ospidéal lae meabhairshláinte nua i nGuaire, 

Co. Loch Garman.
• Cuireadh tús le Roinn Éigeandála nua agus saoráidí 

cóireála míochaine breise a thógáil ag Ospidéal Réigiúnach 
Phort Láirge.

• Ceapadh 54 Oibrí Sóisialta breise sa réigiún.

Feabhas	Á	Chur	ar	Ár	Seirbhísí	Ospidéil

Osclaíodh Ionad Cairdiach Duánach nua Ospidéal Ollscoil 
Chorcaí, ar fiú €85m é, go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair. 
Leis an ionad sin, déanfar seirbhísí a lárnú i CUH, rud a 
chinnteoidh go mbeidh rochtain ag othair ar aon láthair 
amháin, ar shaineolas agus scileanna foirne a sholáthraíonn 
cúram do dhaoine a bhfuil riochtaí cairdiacha agus duánacha 
ag dul dóibh. Is próiseas comhchomhairleach a bhí i 
bhforbairt iomlán an ionaid, a raibh baint ag ionadaithe foirne 
agus othair de chuid Fhoras Croí na hÉireann agus Chumann 
Duán na hÉireann. Léiríonn an t-aonad nua an fhorbairt 
seirbhíse is tábhachtaí maidir le cairdeolaíocht, máinliacht 
chardatóracsach agus míochaine duánach faoi seach sa 
réigiún go dtí seo.

An tIar-Thaoiseach Brian Cowen agus Margaret O’Mahony, 
Bainisteoir Altraí Cliniciúla 3 ag labhairt le John Murphy as An Ros 
Mór, Corcaigh ag oscailt Ionad Cairdiach Duánach de chuid Ospidéal 
na hOllscoile, Corcaigh

Ag	Tacú	le	Daoine	atá	faoi	Mhíchumas

Tá an bealach a gcuirtear in iúl do theaghlach go bhfuil 
míchumas ag dul dá leanbh tábhachtach agus íogair. Is féidir 
leis an tslí a gcuirtear an scéal in iúl tionchar a imirt ar leibhéil 
crá na dtuismitheoirí, ar a gceangal lena leanbh agus ar a 
gcaidreamh leis na gairmithe is dóichí a bheidh bainteach le 
tacú leis an leanbh agus leis an teaghlach ar feadh blianta 
amach anseo.

Le dhá bhliain anuas, tá dúshlán glactha ag an tionscadal 
Informing Families, taighde a chleachtadh trí threoirscéim 
dhá bhliain i réigiún Chorcaí, trasna seirbhísí míchumais 
ospidéil, pobail agus san earnáil dheonach. Ba é an aidhm a 
bhí leis an tionscadal ná eolas a bhailiú le bheith mar eolas 
le haghaidh leathadh amach náisiúnta. Forbraíodh raon uirlisí 
agus ábhar agus is féidir iad a úsáid ar fud na tíre lena chinntiú 
go gcuirfear sárchleachtas i bhfeidhm maidir le teaghlaigh 
ina bhfuil leanaí le míchumais fhisiciúla, chéadfacha agus 
intleachtúla a chur ar an eolas agus tacú leo.

Bhain an tionscadal Gradam an Taoisigh do Shármhaitheas 
Seirbhíse Poiblí amach i mí Iúil. Tá sé mar aidhm ag na 
gradaim leathbhliantúla sin aird a tharraingt ar thionscadail 
seirbhíse poiblí a dhéanann difríocht áirithe maidir leis an tslí ar 
féidir le daoine úsáid a bhaint as seirbhísí agus na tionscadail 
sin a cheiliúradh.

Sláinte	Fhisiciúil	agus	Meabhairshláinte	
Daoine	Á	gCur	Chun	Cinn

Vótáladh Seirbhís Mheabhairshláinte FSS an Deiscirt in 
iarthar Chorcaí an ‘tseirbhís is mó feabhas’ le trí bliana anuas 
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i suirbhé a reachtáil Feidhmeannas Úsáideoirí na Seirbhíse 
Náisiúnta. Cuireadh an suirbhé i gcrích ag deireadh na bliana 
2010. Cuireadh ceisteanna ar dhaoine agus teaghlaigh a bhí 
i dteagmháil le seirbhísí meabhairshláinte ar fud na tíre faoina 
dtaithí. Bhí an t-aiseolas a fuarthas maidir leis na forbairtí i 
seirbhís iarthar Chorcaí ar an gcuid ba dhearfaí sa tír.

Rinneadh an bronnadh agus FSS ag comóradh an cúigiú bliain 
de chur i bhfeidhm Fís don Athrú, ina n-iarrtar ar sheirbhísí 
obair a dhéanamh ar shlí níos dlúithe leis na daoine sin a 
bhaineann úsáid as na seirbhísí agus forbairtí á bpleanáil.

Ag cur i láthair an ‘Most Improved Service’ bhí (ó chlé): Dick Page, 
úsáideoir seirbhíse, An Dr. Iseult Twamley, Síceolaí Cliniciúil 
Sinsearach, Terese O’Mahony, cúramóir, John Maloney, Iar-Aire a 
raibh freagracht air as Meabhairshláinte agus Míchumais, An Dr. Pat 
Bracken, Stiúrthóir Cliniciúil, Michael Brambrick, Stiúrthóir Altranais 
agus Priscilla Lynch, Seirbhísí Meabhairshláinte Iarthar Chorcaí

Lá	Oscailte	Zón	Gnímh	Sláinte

Tárraingíodh roinnt tionscadal a raibh sé mar aidhm leo sláinte 
agus folláine a bhfuil cónaí orthu ar an taobh thuaidh de 
chathair Chorcaí a fheabhsú ar aird ag imeacht líonraithe Zón 
Gnímh Sláinte (HAZ) i mí an Mhárta 2010.

Bhí siad seo a leanas san áireamh ar na tionscadail phobail:

•	 Grúpaí Siúil, chun folláine fhisiciúil, shóisialta agus 
mheabhairshláinte a chur chun cinn.

• Seiceálacha sláinte Croí agus Stíl Mhaireachtála, bunaithe 
mar shlí chun aird na bhfear, go háirithe, a tharraingt ar na 
seirbhísí sláinte.

• An clár ASIST, cúrsa dhá lá maidir le feasacht i ndáil le 
féinmharú.

• Tionscadal Do Chuid Bia Féin a Fhás.
• Clár scagthástála ailse.

Forbraíonn Oibrithe Sláinte Pobail cláir shláinte phobail 
inbhuanaithe i gceantair HAZ agus cuireann siad i 
bhfeidhm iad. Déantar é sin i gcomhpháirtíocht le daoine 
áitiúla, le grúpaí pobail agus grúpaí deonacha, agus le 
soláthróirí seirbhísí eile sa cheantar. Leis an gcur chuige 
comhpháirtíochta sin, cinntítear go mbíonn baint ag pobail 
áitiúla le leagan amach agus seachadadh seirbhísí.

Bernard Twomey, Oibrí Sláinte Pobail agus Pat Healy, Stiúrthóir 
Réigiúnach Oibríochtaí, HSE Theas le baill den thionscadal 
garraíodóireachta de chuid Zón Gnímh Sláinte ag Ionad Acmhainní  
an Ghleanna

Feabhas	Á	Chur	ar	Sheirbhísí	le	haghaidh	
Daoine	Scothaosta

Ospidéal	Pobail	Iarthar	Chiarraí

I mí Dheireadh Fómhair, d’aistrigh na daoine a bhí in Ospideal 
Pobail an Daingin go dtí a n-áit nua in Ospidéal Pobail Iarthar 
Chiarraí. Leagadh amach an t-ospidéal nua, a tógadh ar 
chostas €16.4m, chun cúram cónaitheach a chur ar fáil i 
dtimpeallacht níos fearr chomh maith le raon tacaí pobail 
a chur ar fáil le haghaidh daoine sa réigiún, lena n-áirítear 
cúram téarnaimh, cúram faoisimh, cúram ospíse agus 
iontrálacha díreacha ó Dhochtúirí Teaghlaigh.

Tá ionad lae meabhairshláinte, ionad cúraim lae le haghaidh 
daoine scothaosta, saoráidí Southdoc agus bunáit otharchairr 
le haghaidh ceantar an Daingin ar champas an ospidéil nua 
chomh maith. Tá an t-ionad cúraim lae mheabhairshláinte 
in áit an ionaid chúraim lae mheabhairshláinte níos lú a bhí 
lonnaithe sa sean-ospidéal pobail. Tacóidh an t-ionad cúraim 
lae nua le haghaidh daoine scothaosta an raon seirbhísí 
tacaíochta lae pobalbhunaithe atá ann faoi láthair atá á gcur 
ar fáil ar fud na leithinsí ag raon eagraíochtaí deonacha.

Ospidéal Pobail Iarthar Chiarraí

Ospidéal	Pobail	Dhún	Garbhán

Osclaíodh aonad nua 32 leaba, a tógadh ar chostas breis 
agus €10m le teacht in áit Ospidéal Dúiche Naomh Uinseann 
a bhí ann cheana féin, i mí Mheán Fómhair. Cuirfear leapacha 
ar fáil le haghaidh Dochtúir Teaghlaigh, cúram téarnaimh, 
cúram faoisimh agus cúram maolaitheach. Cuirfear cóiríocht 
ghearthéarmach ar fáil freisin le haghaidh othair óga spleácha 
agus ainsealacha.

Tá saoráidí san fhoirgneamh le haghaidh seirbhísí eisuaire 
Caredoc / Dochtúirí Teaghlaigh in iarthar Phort Láirge, 
cúram leanúnach, saoráid shainiúil maidir le néaltrú agus 
seirbhísí athslánúcháin. Feidhmíonn FSS seirbhísí pobail 
eile ar an gcampas seo, lena n-áirítear, clinicí fiaclóireachta, 
seirbhísí meabhairshláinte, scéimeanna sláinte comhshaoil, 
altranais sláinte agus riaracháin. Cuirtear seirbhísí agus clinicí 
raideolaíochta atá nasctha le hOspidéal Reigiúnach Phort 
Láirge ar fáil freisin. Tá stáisiún otharchairr lánaimseartha ag 
feidhmiú ar na tailte a fhreastalaíonn ar cheantar iarthar Phort 
Láirge.
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Réamhrá

Chuathas i mbun roinnt mhaith tionscadal caipitil, tionscnamh 
agus imeachtaí i rith 2010:

•	 Cuireadh an tsaoráid Mheabhairshláinte le haghaidh 
Leanaí agus Déagóirí a saintógadh san iarthar ar chostas 
€8.8m i gcrích.

• Osclaíodh seomra ioscópachta nua agus obrádlanna nua 
in Ospidéal Ginearálta an Aonaigh.

• Osclaíodh an síneadh a cuireadh le haonad oinceolaíochta 
Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo.

• Bunaíodh seirbhís chosliachta réigiúnach, lena n-áirítear 
clár oiliúna a fhorbairt i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, 
Gaillimh.

• Osclaíodh dhá aonad colpascópachta nua in Ospidéal na 
hOllscoile, Gaillimh (UCHG) agus in Ospidéal Ginearálta 
Leitir Ceanainn.

• Bunaíodh 26 Foireann Cúraim Phríomhúil bhreise in 2010.

• Osclaíodh Aonad Cúraim Speisialta le haghaidh Páistí 
agus Roinn Éigeandála nua in Ospidéal Portiuncula.

• Tosaíodh i mbun oibre ar aonad nua cúraim chriticiúil in 
Ospidéal Réigiúnach an Iarthair Láir le haghaidh an iarthair 
láir.

• Ceapadh 40 Oibrí Sóisialta breise don réigiún

• Osclaíodh Aonad Cónaithe Idirthréimhseach i Sligeach le 
haghaidh daoine a bhfuil gortú inchinne faighte acu.

• Bhuaigh seirbhísí Cúraim Idirmheánach Ros Comáin 
Gradam an Taoisigh do Shármhaitheas Seirbhíse Poiblí in 
2010.

• Cuireadh tús le clinicí do mhionghnáthaimh mháinliachta 
san Aonad Cúraim Phríomhúil i Leitir Ceanainn, a bhfuil sé 
mar aidhm leo cur le toilleadh san aonad seirbhísí lae in 
Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn.

• Tugadh isteach trombalú réamhospidéil le hard-
pharaimhíochaineoirí i gceantar an iarthair láir.

• Seoladh fóraim othar le haghaidh UCHG agus Ospidéal 
Réigiúnach an Iarthair Láir, Luimneach.

• Tugadh aitheantas do thrí thionscadal de chuid FSS an 
Iarthair sna Gradaim Ghnóthachtála Náisiúnta, lena 
n-áirítear Roinn Ainéistéitice UCHG; When Nature Calls 
– tionscadal de chuid seirbhísí pobail Ros Comáin; agus 
comhpháirtíocht na Gaillimhe COPE.

Ag Saoráid Bhloc Ainéistéisigh Réigiúnach in Ospidéal na hOllscoile 
Gaillimh bhí (ó chlé): An Dr. Su-Chean Ng, Cláraitheoir Speisialtachta, 
An Dr. Chris Maharaj, Comhairleoir Ainéistéisigh, An Dr. John 
McDonnell, Comhairleoir Ainéistéisigh.

Feabhas	Á	Chur	ar	Ár	Seirbhísí	Ospidéil

Aonad	Measúnaithe	Míochaine	i	nGaillimh

Chuir an tAonad Measúnaithe Míochaine (MAU) in Ospidéal 
na hOllscoile Gaillimh tús le seirbhís atreoraithe ó Dhochtúirí 
Teaghlaigh. Cuirfidh Dochtúirí Teaghlaigh glaoch anois ar Lia 
Comhairleach speisialaithe ag an ospidéal i ndáil le hothar. 
Gheobhaidh siad comhairle agus tacaíocht maidir le cóir 
leighis a chur ar an othar nó maidir leis an othar a chur go 
díreach chuig an MAU, gan dul chuig an Roinn Éigeandála 
(ED) in aon chor. Is féidir leis an MAU saintógtha 13 othar a 
láimhseáil, agus beidh rochtain ag na hothair sin a dteastóidh 
uathu dul san ospidéal ar limistéar iontrála míochaine 
tiomnaithe 8 leaba. San MAU, déanfar othair a thiocfaidh i 
láthair le fadhbanna géarmhíochaine a mheasúnú go tapa. 
Leis sin, féadfar othair a ligean amach níos luaithe, laghdófar 
líon na n-iontrálacha míochaine agus laghdófar an méid ama 
a chaithfidh othair san ospidéal.

Colpascópacht

Osclaíodh Aonad Colpascópachta tiomnaithe do mhná a 
dteastóidh tuilleadh imscrúdaithe uathu i ndiaidh tástáil 
smearaidh in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn. Is foireann 
ardoilte atá ag obair sa chlinic agus cuireann siad seirbhís atá 
dearbhaithe ó thaobh cáilíochta ar fáil agus tá othair cinnte go 
bhfaighidh siad níos mó príobháideachais agus suaimhnis 
san aonad tiomnaithe. Tá an tseirbhís leathnaithe agus tá líon 
na n-othar atá ag freastal air dúbailte ó tugadh isteach an clár 
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Ag oscailt an Aonaid Cholpascópachta Tiomnaithe in Ospidéal 
Ginearálta Leitir Ceanainn bhí (ó chlé): Patricia Hirell, Bainisteoir Altraí 
Cliniciúla, Regina McCabe, Altra Colpascópachta, Tony O’Brien, 
Stiúrthóir na Seirbhíse Náisiúnta Scagthástála Ailse, An Dr Eddie Boud, 
Cnáimhseoir agus Gínéiceolaí Comhairleach, Sean Murphy, Bainisteoir 
Ginearálta, Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn agus Evelyn Smith, 
Stiúrthóir Cúnta Altranais

Ospidéal	Portiuncula

Rinneadh saoráidí in Ospidéal Portiuncula, Béál Átha na 
Sluaighe, a fhorbairt tuilleadh agus osclaíodh an Roinn 
Éigeandála nuachóirithe agus Aonad Cúraim Speisialta 
uasghrádaithe le haghaidh Páistí. Leis an tionscadal €2.9m 
a bhaineann leis an Roinn Éigeandála, cuireadh tuilleadh 
spáis leis an méid a bhí ann le haghaidh othair a thriáiseáil 
agus a mheasúnú agus tá bánna péidiatraice tiomnaithe, 
bánna cóireála, spás mionchóireála, seomra plástair, seomra 
aonraithe agus seomra tráma san áireamh ann. Tá cumas 
an ospidéil cúram agus cóireáil a sholáthar do pháistí 
nuabheirthe san ospidéal feabhsaithe ag uasghrádú agus 
nuachóiriú €1.1m an Aonaid Chúraim Speisialta le haghaidh 
Páistí chomh maith leis na cliabháin bhreise atá curtha 
ar fáil. Tá dhá chliabhán dianchúraim, ceithre chliabhán 
ardspleáchais agus ceithre chliabhán cúraim speisialta á gcur 
ar fáil ann. Chomh maith leis sin, tá limistéar idirthréimhseach 
ann a fhreastalaíonn do naíonáin agus tuismitheoirí sula 
ligtear abhaile iad.

Ag	Tacú	le	Meabhairshláinte	Daoine

Osclaíodh aonad nua le haghaidh othair chónaitheacha, 
de chuid na Seirbhísí Meabhairshláinte le haghaidh Leanaí 
agus Déagóirí in Ospidéal na hOllscoile Pháirc Mhuirlinne, 
Gaillimh. San aonad 20 leaba, cuirtear saoráid speisialaithe ar 
fáil d’othair chónaitheacha chun freastal ar cheantar FSS an 
Iarthair agus treisíonn sé na foirne pobalbhunaithe atá ag obair 
ar fud an réigiúin. Tá cúig príomhfheidhm ag an aonad nua:

•	 Aonad nua sé leaba d’othair chónaitheacha ar leanaí iad.

• Aonad nua d’othair chónaitheacha le 14 leaba le haghaidh 
déagóirí, lena n-áirítear trí leaba le haghaidh daoine óga 
atá an-bhreoite.

• Aonad teiripí chun cur i bhfeidhm raon idirghabhálacha 
agus cóireála a éascú.

• Aonad riaracháin mar chóiríocht do bhaill foirne ghairmiúla 
agus tacaíochta.

• Scoil Speisialta (suas go 18 bliain d’aois) – ag brath ar 
thiomantas ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Aonad nua othar cónaitheach meabhairshláinte do Leanaí agus 
d’Ógánaigh

Ag	Tacú	le	Daoine	Scothaosta

Osclaíodh clinic nua chun cúram cosliachta a chur ar fáil le 
haghaidh daoine i nGaillimh ar thailte Ospidéal na hOllscoile 
Pháirc Mhuirlinne in 2010. Is é an clinic an t-aon ceann dá 
shórt in Éirinn agus cuirtear seirbhísí cosliachta ar fáil chomh 
maith le socrúcháin chliniciúla a chur ar fáil le haghaidh na 
mac léinn atá i mbun staidéir ar an gClar BSc i gCosliacht 
in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an t-aon cúrsa céime i 
gcosliacht sa tír. Cuirtear seirbhísí speisialaithe ar fáil sa 
chlinic do chliaint ar fud na hÉireann.

Freastalóidh an clinic cosliachta ar 7,000 cliant ag aon 
am amháin agus eagrófar suas le 25,000 coinne i mbliain 
féilire. Léiríonn taighde, gur féidir le cúram cosliachta 
soghluaisteacht cliant a fheabhsú agus a chothabháil agus 
gur féidir leis an gá le cúram sláinte níos géire a sheachaint.

An Clinic Cosliachta nua in Ospidéal Pháirc na Muirlinne

Feabhas	Á	Chur	ar	Sheirbhísí	le	haghaidh	
Daoine	atá	faoi	Mhíchumas	Fisiciúil	agus	
Céadfach
Osclaíodh Aonad Cónaithe Idirthréimhseach i Sligeach 
le haghaidh daoine a bhfuil gortú inchinne afaighte 
acu. Tacaíonn Seirbhís na nGortuithe Inchinne Faighte, 
comhpháirtíocht idir FSS agus Acquired Brain Injury Ireland 
(ABI Ireland) le daoine a bhfuil gortú inchinne ag dul dóibh 
chun cónaí go neamhspleách arís. Leis an Aonad Cónaithe 
Idirthréimhseach Pobail um Ghortú Inchinne, cuirtear raon 
seirbhísí athshlánúcháin speisialaithe iilghnéitheacha agus 
nuálacha ar fáil do dhaoine a bhfuil gortú inchinne faighte acu 
chun cuidiú leo neamhspleáchas a fháil ar ais agus scileanna 
saoil laethúla a bhíonn caillte acu go minic mar thoradh ar a 
ngortú a athfhoghlaim.

Sláinte	á	Cur	Chun	Cinn
Bhí ceithre bunscoil déag i nDún na nGall ar na chéad chinn 
in Éirinn a bhí rannpháirteach i gclár a bhfuil cáil idirnáisiúnta 
air agus a bhfuil gradaim faighte aige ar a dtugtar ‘Roots of 
Empathy’.

Tá baint ag an gclár le tuismitheoir agus páiste áitiúil (idir 
dhá agus ceithre mhí d’aois ag tús na scoilbhliana) ag 
tabhairt cuairte ar sheomra ranga naoi n-uaire i rith na 
bliana. Breathnaíonn leanaí agus foghlaimíonn siad chun 
léargas agus saol mothúchánach an pháiste a thuiscint 
agus an fhoghlaim sin a nascadh lena saol féin. Éascaíonn 
an teagascóir 18 seisiún breise sa seomra ranga freisin 
chun tacú le cuairteanna an pháiste. Faigheann na mic 
léinn léargas níos doimhne ar a gcuid mothúcháin féin 
agus mothúcháin daoine eile agus ar thionchar a n-iompar 
ar dhaoine eile. Tá sé léirithe ag taighde go gcuireann an 
fhoghlaim sin ar chumas leanaí a bheith níos inniúla go 
sóisialta agus go mothúchánach agus go mbeidh sé níos 
dóichí go gcuirfidh siad in aghaidh cruálacht agus éigeartas.
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Ár	gCuspóirí	 
á	mBaint	Amach-	 
Ag	Tacú	le	
Seirbhísí 
Oibríochta
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Réamhrá

Tá ár seirbhísí tacaíochta riachtanach don eagraíocht a bheith 
in ann feidhmiú go réidh, rud a chuirfidh ar chumas na 
heagraíochta a cuid feidhmeanna a chomhlíonadh ar shlí a 
bheidh chomh héifeachtúil agus chomh héifeachtach agus is 
féidir.

Dhírigh ár gclár laghdaithe costas in 2010 ar gach réimse den 
ghnó ach bhíothas ag iarraidh luach ar airgead a bhaint 
amach go háirithe sna feidhmeanna chun seirbhísí oibríochta 
tosaigh a chosaint.

Cuireadh tús le roinnt gníomhartha tábhachtacha i rith na 
bliana chun tacú le riachtanais infrastruchtúir na heagraíochta 
agus chun iad a fhorbairt, lena n-áirítear tionscadail chaipitil 
nua a phleanáil agus a choimisiúnú, earraí agus seirbhísí a 
fháil, ár gcumarsáid a fheabhsú, cumais riachtanacha ICT a 
fhorbairt agus costais a choinneáil faoi smacht. Tarraingítear 
aird ar roinnt de na gníomhartha sin sa roinn seo.

Plean	Caipitil	2010

Bhí ioncam caipitil de €369.2m ag FSS don bhliain dar 
chríoch 31 Nollaig 2010. Bhí €355m de mhaoiniú ón 
státchiste san áireamh ansin, agus as sin, bhain €28m le 
tionscadail ICT. B’ionann an caiteachas caipitil iomlán in 2010 
agus €370.3m. Bhí deontais chaipitil chuig gníomhaireachtaí 
deonacha de €130.1 san áireamh ansin.

Agus an clár caipitil á fhorbairt don bhliain, ba iad na 
príomhthosaíochtaí ná tionscadail aonair a fháil, Plean Caipitil 
2010 a ailíniú le Plean Seirbhísí Náisiúnta 2010, agus an 
leithdháileadh caipitil a bhainistiú laistigh de ha hacmhainní a 
bhí ar fáil.

Bhí leithdháileadh breise de suas le €50m san áireamh 
i leithdháileadh caipitil FSS.Bhí sé seo le bailiú ag FSS 
trí shócmhainní breise a dhíol, agus le hinfheistiú in 
infrastruchtúr seirbhísí meabhairshláinte. Ba é luach na 
ndíolachán a comhaontaíodh in 2010 ná tuairim is €12m. Ach, 
mar gheall ar an méid ama a theastaigh chun na hidirbhearta 
agus na conarthaí a chur i gcrích, níor réadaíodh ach €3.78m 
de na díolacháin sin in 2010. Déanfar na híocaíochtaí atá fós 
le híoc a infheistiú in infrastruchtúr meabhairshláinte in 2011.

Sheol an Rialtas an Clár Infheistíochta Meabhairshláinte i mí 
an Mhárta 2010. Tá na tionscadail go léir sa chlár sin á gcur 
chun cinn anois agus caitheadh tuairim is €27m ar an gclár 
sa bhliain 2010. Leanfar leis an gclár sin a pháirtmhaoiniú trí 
shócmhainní a dhíol in 2011.

Leanadh leis an Straitéis Chúraim Phríomhúil a leathadh 
amach agus fuarthas 12 Ionad Cúraim Phríomúil breise trí 
chomhaontú léasa. Cheadaigh Bord FSS idirbheartaíocht 
i bprionsabal maidir le 210 láthair. Síníodh trí chomhaontú 
léasa déag i ndáil le hIonaid Chúraim Phríomhúil, 23 
comhaontú chun ionaid a thógáil ar léas agus 82 litir intinne. 
Cuirtear cóiríocht ar fáil i ngach Ionad Cúraim Phríomhúil le 
haghaidh Foireann Chúraim Phríomhúil amháin nó níos mó le 
bheith suite ann lena nDochtúirí Teaghlaigh.

Cuireadh réimse leathan de thionscadail chaipitil chun cinn in 
2010, lena n-áirítear iad seo a leanas:

•	 Cuireadh saoráidí Oinceolaíochta Radaíochta Céim 1 in 
Ospidéil Beaumont agus San Séamas araon i gcrích. Tá an 
chéim Chomhpháirtíochta Poiblí Príobháidí den Tionscadal 
Náisiúnta le haghaidh Oinceolaíocht Radaíochta (NPRO) 
ag an gcéim Tagarmhairc Seirbhíse Poiblí. Cuireadh an 
Tagarmharc Seirbhíse Poiblí chuig an Roinn Sláinte agus 
Leanaí agus cuireadh tuilleadh anailíse ar fáil le déanaí. Tá 
an Lárionad Forbartha Bainisteoireachta agus Eagrúcháin 
(CMOD) ag cur comhairle ar fáil i ndáil leis an ngné ICT 
den tionscadal.

• Chuaigh leagan amach an Ospidéil Péidiatraice Náisiúnta 
(NPH) ar aghaidh agus ullmhaíodh iarratas pleanála. 
Tagann an fhorbairt sin anois faoi raon an Acht nua um 
Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010. Tá tús curtha ag Bord 
Forbartha an NPH leis an bpróiseas rannpháirtíochta 
réamh-chomhchomhairle leis an mBord Pleanála de réir na 
rialachán nua.

• Leanadh le hobair thógála ar thionscadal Ospidéal an 
Mater Misericordiae le haghaidh Daoine Fásta agus tá sé 
ag dul de réir sprice a bheith críochnaithe go luath in 2011.

• Osclaíodh Ionad Cairdiach Duánach nua Ospidéal Ollscoil 
Chorcaí, ar fiú €85m é, go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair. 

• Cuireadh tús le Bloc Cúraim Chriticiúil an MWRH i 
Luimneach a thógáil. Éascóidh an tionscadal sin, chomh 
maith le forbairtí eile ag Ospidéal an Aonaigh (Aonad 
Ionscópachta, an tionscadal Athsholáthair Obrádlainne) 
agus ag Ospidéal Inse (Aonad Ionscópachta agus Bloc 
Bardaí nua 50 leaba) seirbhísí a athchumrú sa réigiún.

• Cuireadh tús freisin le Bloc Bardaí a thógáil ag Ospidéal 
Naomh Uinseann, le Ranna Éigeándála a thógáil ag 
Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge, ag Ospidéal Ginearálta 
Chiarraí agus eile.

• Táthar ag leanúint le hIonaid Chúraim Phríomhúil i mbailte 
uirbeacha nó tuaithe / i gceantair iargúlta a mhaoiniú ón 
Státchiste agus áirítear orthu sin atá á gcur chun cinn ná 
Inse Chór (á thógáil), Baile Formaid (á thógáil), na Gleannta 
(á thógáil) agus Áras an tSeomraigh, Tamhlacht (feistiú 
agus oiriúnú).

• Fógraíodh tógáil ospidéil phobail athsholáthair i Neidín mar 
thairiscint le haghaidh leagan amach agus tógáil. Tá 
conraitheoir ceaptha agus tá iarratas pleanála curtha 
isteach. Má fhaightear cead pleanála, cuirfear tús le hobair 
thógála i lár 2011.

• Bhíothas i mbun roinnt Aonad Altranais Pobail a thógáil nó 
a chur i gcrích ag fanacht ar choimisiúnú. Nuair a bheidh 
siad curtha i gcrích go hiomlán, beidh tuairim is 2,200 
leaba, idir leapacha breise agus leapacha athsholáthair 
seachadta leis an gclár sin.

Is féidir teacht ar eolas breise maidir le Tionscadail Chaipitil in 
Aguisín 3.
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Ár	dTeicneolaíocht	Faisnéise	agus	
Cumarsáide	a	Fhorbairt

D’eisigh FSS íocaíochtaí caipitil ICT iomlán de €6.85m don 
bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2010. Chuathas i mbun 55 
tionscadal san iomlán in 2010. Cuireadh 24 díobh sin i gcrích 
agus leanfar le 31 díobh isteach in 2011. Ceadaíodh roinnt de 
na tionscadail ag deireadh na bliana 2010 agus mar thoradh 
air sin, ní chaithfear mórán airgid orthu go dtí 2011.

Córas	Náisiúnta	Lánpháirtithe	Bainistithe	Othar	
(Riarachán	Othar	agus	Cumarsáid	Orduithe)

Leanadh le leathadh amach an mhodúil maidir le riarachán 
othar den Chóras Lánpháirtithe Bainistithe Othar (iPMS). 
Cuireadh tús le hobair ar leagan amach ilchampais le 
haghaidh Ospidéal na Trócaire agus Ollscoil Otharlann an 
Deiscirt - Ospidéal Victoria i gCorcaigh, a d’fhéadfadh a 
bheith mar bhonn ar leagan amach aonadach le leathadh 
amach chuig gach láthair go náisiúnta. Ní feidir leanúint ar 
aghaidh le hobair chun an córas riaracháin othar (an modúl 
PAS) a úsáid i láithreacha eile ar fud na tíre nó go gcuirfear 
an leagan amach aonadach i gcrích agus go ndéanfar é a 
thástáil. Cuireadh obair chun cinn chun an modúl maidir le 
Cumarsáid Orduithe agus Tuairisciú Torthaí de chuid an iPMS 
a chur i bhfeidhm in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn i rith 
na bliana.

Tionscadal	an	Chórais	
Íomháithe	Míochaine	
Náisiúnta	Lánpháirtithe	
(NIMIS)

Le NIMIS, éascaítear 
cumarsáid agus faisnéis 
trasna córais íomháithe. Tá 
sé beartaithe nach mbeadh 
aon scannáin i gceist le 
seirbhísí raideolaíochta na 
hÉireann agus go gcuirfí 
ar chumas na seirbhísí sin 
sonraí íomhánna na 
n-othar a aistriú ar fud na 
seirbhíse sláinte ar shlí a 
bheidh slán agus 
sábháilte. Ciallóidh sé sin 
nach mbeidh ar othair an 
oiread x-ghathanna ná scanadh a athdhéanamh, go 
dtabharfar tuairiscí níos tapúla, go n-aistreofar íomhánna idir 
cliniceoirí níos tapúla ar mhaithe le comhairliúcháin nó 
cian-atreorú, agus beidh sonraí na n-othar níos sláine le 
rochtain rialaithe agus iniúchta.

Thángthas ar réiteach in 2010 maidir le leagan amach an 
chórais lárnaigh agus cuireadh tús leis an bpróiseas tógála 
agus tástáil an chórais. Seachadadh agus suiteáladh 
crua-earraí lárnacha in Ionaid Sonraí agus cuireadh tús le 
huasgrádú infrastruchtúir i roinnt láithreacha. Tá sé beartaithe 
go rachaidh an chéad láthair beo i mBealtaine 2011. Tá sé 
beartaithe go mbeidh 14 ospidéal beo ar an gcóras faoi 
dheireadh na bliana 2011.

Córais	Chliniciúla

Leanadh le córais chliniciúla a chur i bhfeidhm i rith 2010:

•	 Bunaíodh conarthaí do réitigh náisiúnta maidir le córais 
neifreolaíochta, lorgtha uirlisí steiriúla agus ionscópachta 
lena gcur i bhfeidhm in 2011.

• Cuireadh an Córas Ionfhabhtaithe Leighis Úraiginitiúil agus 
Ghalair Thógálacha i bhfeidhm in Ospidéil San Séamas.

• Rinneadh tuilleadh infheistíochtaí caipitil ICT sa Chlár 
Náisiúnta Rialaithe Ailse.

• Mar ghiaráil do chreat fála náisiúnta, leanadh le córais ICU 
a imlonnú ag AMNCH (Tamhlacht), Ospidéal Ollscoil 
Chorcaí, Ospidéal Ginearálta Shligigh agus ag Ospidéal 
Mhuire na Leanaí, Cromghlinn.

• Cuireadh roinnt córas cliniciúil níos lú i bhfeidhm freisin.

Cúram	Éigeandála	Réamhospidéil

Chuathas i mbun roinnt tionscnamh a bhain le ICT chun 
tacú le cúram éigeandála réamhospidéil agus le hathchumrú 
seirbhísí éigeandála ospidéil agus réamhospidéil.

•	 Rinneadh infheistíochtaí mhóra caipitil ICT sna seirbhísí 
freagartha glaonna éigeandála agus sa chóras rialaithe 
cumarsáide lánphairtithe chun tacú le lárionaid cheannais 
agus rialaithe.

• Cuireadh córas raidió digitigh náisiúnta i bhfeidhm chun 
deireadh a chur le drochlimistéir ghlactha cumarsáide 
agus le cumarsáid gan stró a éascú feadh teorainneacha 
geografacha traidisiúnta.

Córais	Chorparáideacha

Áirítear iad seo a leanas ar an dul chun cinn a rinneadh ar 
chórais chorparáideacha:

•	 Cuireadh tús le Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais 
(NHSS) (Margadh Cothrom) le feidhmeanna bunúsacha sa 
bhliain 2009. In 2010 cuireadh formhór na bhfeidhmeanna 
eile leis agus tá sé beartaithe na feidhmeanna deiridh a 
chur leis an scéim in 2011.

• Rinneadh na córais airgeadais in FSS an Iarthair a 
uasghrádú, lena n-áirítear córas oidhreachta a 
athsholáthar nach rabhthas ag tacú leis a thuilleadh in 
Ospidéal Portiuncula.

• Forbraíodh córas gnóthaí parlaiminte náisiúnta maidir le 
FSS.

• Seachadadh roinnt tionscadail bunaithe ar an inlíon / 
idirlíon go rathúil chomh maith.

Infrastruchtúr	ICT

Leanadh le hinfheistíocht a dhéanamh in infrastruchtúr 
teicniúil ICT i roinnt mhaith ospidéal ar fud na tíre. Athraíodh 
seirbhís an Líonra Sláinte Náisiúnta chuig soláthróir ar 
chostas níos ísle freisin. Imlonnaíodh líonra logánta (LAN) nua 
ag lárionad sonraí náisiúnta FSS, agus leathadh amach réitigh 
nua singile chun ábhar frith víreas agus gréasáin a scagadh i 
reigiún an oirthir, agus tá sé beartaithe é a leathadh amach ar 
bhonn náisiúnta trí 2011.
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Ag	Tacú	le	Seirbhísí	Oibríochta	(ar	lean)

www.certificates.ie

Buaiteoir	2010	Gradam	an	Taoisigh	do	
Shármhaitheas	Seirbhíse	Poiblí

Ordaíodh	breis	agus	20,400	deimhniú	breithe,	
uchtála,	báis,	marbh-bhreithe	agus	pósta	
ó	70	tír	éagsúil	ó	www.certificates.ie	ina	
chéad	bhliain	iomlán	i	mbun	oibre.	Cuireann	
an	láithreán	gréasáin	ar	chumas	custaiméirí	
deimhnithe a cheannach ar líne as áit ar bith ar 
domhan	ag	am	ar	bith,	agus	cuirtear	seirbhís	
áisiúil	shábháilte	ar	líne	ar	fáil.	Cé	go	bhfuil	sé	
mar	aidhm	ag	an	tseirbhís	orduithe	a	phróiseáil	
laistigh	de	cúig	lá,	cuireadh	63%	i	gcrích	laistigh	
de	dhá	lá	agus	89%	i	gcrích	laistigh	de	cúig	lá.

Sular	forbraíodh	an	láithreán	gréasáin,	bhíodh	
ar	chustaiméirí	teacht	i	láthair	iad	féin	nó	
foirm iarratais mhionsonraithe a sheoladh tríd 
an	bpost	le	híocaíocht	shainiúil	nó	iarratas	
a	dhéanamh	ar	an	teileafón	ag	úsáid	cárta	
creidmheasa	/	dochair	le	linn	uaireanta	oifige.	
Anois,	níl	ar	chustaiméirí	ach	dul	chuig	www.
certificates.ie	chun	an	deimhniú	atá	uathu	a	
ordú	ar	tháille	cuardaigh,	aisghabhála	agus	
postais	€11.	Tá	tairbhe	sa	tseirbhís	ar	lín	
d’úsáideoirí	agus	don	fhoireann	araon	mar	go	
bhfuil	áisiúlacht	agus	sábhailteacht	i	gceist	don	
phobal	le	hordú	ar	líne.

Feabhas	Á	Chur	ar	Ár	gCumarsáid

Leanamar ar aghaidh in 2010 le cultúr cumarsáid 
forghníomhach, oscailte agus thar a bheith gairmiúil a 
fhorbairt chun freastal do riachtanais an iliomad páirtí 
leasmhar éagsúil atá againn, lena n-áirítear an pobal i 
gcoitinne agus na daoine sin a bhaineann leas as ár seirbhísí, 
an fhoireann. na meáin agus an córas polaitíochta.

Tá sé ríthábhachtach gur féidir lenár bpáirtithe leasmhara 
rochtain a fháil ar eolas atá ábhartha agus cothrom le dáta 
maidir leis an raon leathan seirbhísí agus scéimeanna a 
chuireann FSS ar fáil. Bímid i gcónaí ag iarraidh eolas nua 
agus eolas ábhartha a chur ar fáil ar bhealaí inrochtana agus 
nuálacha in eagraíocht atá ag athrú agus ag forbairt de shíor.

Leanamar ar aghaidh le slite nua a fhorbairt leis an eolas sin a 
chur ar fáil in 2010 ar na bealaí seo a leanas:

•	 An t-eolas a bhíonn ar fáil ar an láithreán gréasáin, www.
hse.ie, ar bhreathnaigh 14,171,963 ar na leathanaigh, a 
fhorbairt agus a thabhairt cothrom le dáta.

• Meáin agus líonraí sóisialta a úsáid chun nuacht agus 
eolas maidir le cúrsaí sláinte a chur in iúl don phobal. 
www.twitter.com/hselive

• Cur le hábhar físe ar líne chun eolas a chur ar fáil ar 
bhealach inrochtana. Chuaigh Cainéal You Tube FSS beo i 
mí na Samhna 2010 ag www.youtube.com/hseireland ina 
bhfuil ábhar físe de chuid seirbhísí agus eagraíochtaí 
gaolmhara.

www.medicalcard.ie

Sheol FSS seirbhís iarratais ar líne le haghaidh 
Cárta	Liachta	/	Cárta	Seirbhísí	Dochtúir	
Teaghlaigh,	ina	ndéileálfar	le	hiarratais	ar	
chártaí	liachta	i	15	lá.	

Féadfaidh	daoine	seiceáil	ar	líne	trí	www.
medicalcard.ie	an	bhfuil	siad	incháilithe	le	
haghaidh	Cárta	Liachta	/	Cárta	Seirbhísí	
Dochtúir	Teaghlaigh	trí	roinnt	céimeanna	
simplí	a	leanúint.

Is	féidir	leis	na	daoine	sin	atá	incháilithe	
bunaithe	ar	a	n-ioncam	a	n-iarratas	a	ullmhú	
ar	líne,	an	seicliosta	a	phriontáil	agus	é	a	chur	
isteach	go	díreach	i	dteannta	na	gcáipéisí	
tacaíochta.

•	 Bhí www.hse.ie mar an t-aon mhol ar líne le haghaidh na 
bhfolúntas poist go léir i FSS.

• Forbraíodh micrea-láithreán laistigh de www.hse.ie le go 
mbeadh fáil ar na freagraí ar gach ceist pharlaiminte don 
chóras polaitíochta.

• Dúblaíodh méid agus ábhar Health Matters agus cuireadh 
4 eagrán ráithiúil a scaipeadh ar beagnach 100,000 duine. 
Forbraíodh leagan digiteach den iris chomh maith.

• Seoladh leathanach baile nua, ina bhfuil láithreáin nuachta 
tiomnaithe le haghaidh gach ceann de na ceithre réigiún 
FSS. D’ardaigh líon na gcuairteoirí chuig an láithreán ar 
bhonn míosúil 33% ar an meán i gcomparáid le 2009.

• Forbraíodh córas ceisteanna meán náisiúnta chun 
feidhmiú na bPreas-Oifigí go léir a fheabhsú. Freagraíodh 
breis agus 9,598 ceist ó mheáin náisiúnta agus 
réigiúnacha in 2010.

 

Paddy Burke, PCRS, ag taispeáint an laithreáin ghréasáin nua
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• Cuireadh oiliúint intí maidir leis na meáin ar fáil 
d’urlabhraithe as gach roinn den eagraíocht.

• Bhíomar rannpháirteach i raon sraitheanna teilifíse, lena 
n-áirítear Operation Transformation (ina dtéitear i ngleic le 
saincheisteanna murtaill, sláinte agus folláine) agus From 
Here to Maternity de chuid RTÉ, ina gcaitear súil ar lá in 
Ospidéal Máithreachais Ollscoil Chorcaí.

• Cuireadh tacaíocht chaidreamh poiblí intí ar fáil i ndáil le 
raon leathan d’fheachtais bholscaireachta sláinte agus 
eolais.

Agus sinn ag obair leis na seirbhísí, chuamar i mbun feachtais 
chumarsáide lánpháirtithe i ndáil le roinnt tionscnamh, 
mar shampla vacsaínithe paindéime H1N1, tionscnaimh 
bholscaireachta sláinte, seoladh NIMIS, na Gradaim 
Ghnóthachtála, srl.

Ár	bhFeidhmíocht	a	Phleanáil	agus	 
a	Thomhas

Is bunriachtanas don FSS é seirbhísí a phleanáil, 
monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a thomhas ar 
shlí ar ardchaighdean. Cinnteoidh sé sin rialachas agus 
cuntasacht éifeachtach laistigh den seirbhís sláinte agus tríd 
sin féadfaidh an eagraíocht na próisis a mheas ionas gur féidir 
foghlaim, athchóiriú, athrú agus feabhsú.

Faoin Acht Sláinte 2004, foilsíonn FSS a feidhmíocht go 
rialta i gcomparáid leis an iliomad spriocanna a bhíonn 
comhaontaithe leis an Roinn Sláinte agus Leanaí. Áirítear 
orthu sin spriocanna a bhíonn sa Phlean bliantúil Seirbhísí 
Náisiúnta agus freisin sa Phlean Corparáideach trí bliana. 
Rinneadh na nithe seo a leanas in 2010:

•	 Foilsíodh 12 Tuarascáil Feidhmíochta agus Tuarascáil 
Fhorlíontach míosúil ar www.hse.ie

• Foilsíodh dhá thuarascáil leathbhliantúla maidir le dul chun 
cinn Phlean Seirbhísí Náisiúnta FSS 2010 ar www.hse.ie

• Foilsíodh an dara tuarascáil maidir le dul chun cinn i ndáil 
le cuspóirí agus tosaíochtaí níos fadtéarmaí i bPlean 
Corparáideach FSS 2008-2011 i mí Aibreáin. Tá an 
tuarascáil deiridh maidir leis an bplean sin foilsithe i 
dteannta na Tuarascála Bliantúil seo agus tá sé ar fáil ar 
www.hse.ie

Áirítear na nithe seo a leanas ar obair eile:

•	 Tá tús á chur ar obair chun an chéad Phlean 
Corparáideach eile a fhorbairt chun na blianta 2011 go dtí 
2014 a chlúdach.

• Táthar ag dul i mbun olltionscadail chun gach méadrach sa 
Phlean Seirbhísí Náisiúnta a chatagóiriú agus a shainiú.

• Treoir maidir le ról agus feidhm na Stiúrthóireachta le 
haghaidh Pleanáil agus Feidhmíocht Chorparáideach a 
chur ar fáil don fhoireann.

• Dul chun cinn ar thionscadal ICT a leagan amach chun 
tacú le tuairisciú sonraí.

HealthStat

Is córas monatóireachta feidhmíochta oibríochta é HealthStat 
trína mbailítear sonraí ó ospidéil agus seirbhísí pobail chun a 
bhfeidhmíocht a thomhas. Foilsítear na torthaí míosúla agus is 
féidir iad a fheiceáil ar líne ar www.hse.ie

Pléitear an t-eolas a fhaightear trí HealthStat gach mí ag 
fóram HealthStat faoi threoir Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin 
FSS. Bíonn ar bhainisteoirí cuntas a thabhairt ar na seirbhísí 
a bhfuil siad freagrach astu ag na cruinnithe sin. Éascaíonn 
HealthStat, roinnt sárchleachtais agus dírítear ar riachtanais 
forbartha feidhmíochta in ospidéil agus i seirbhísí pobail. Leis 
an bpróiseas sin agus le foilsiú torthaí ar líne, spreagtar seirbhísí 
obair a dhéanamh ar mhaithe le feabhas comhsheasmhach i 
ndáil le feidhmíocht. Déantar tomhasanna HealthStat a ghrúpáil 
i dtrí réimse:

•	 Déanann Rochtain amanna feithimh a bhíonn ag daoine le 
haghaidh seirbhísí éagsúla a thomhas.

• Seiceálann Lánpháirtiú go mbíonn na seirbhísí a fhaightear 
dírithe ar an othar.

• Déanann Acmhainní a mheasúnú cibé an bhfuil nó nach 
bhfuil ospidéal nó seirbhís phobail ag baint an úsáid is 
fearr as na hacmhainní daonna agus airgid atá acu.

Tugtar toradh i bhfoirm solas tráchta do gach ospidéal 
agus ceantar pobail dá bhfeidhmíocht mhíosúil. Léirítear 
dea-fheidhmíocht le solas uaine, ciallaíonn solas buí meán-
fheidhmíocht agus go bhféadfaí déanamh níos fearr agus 
ciallaíonn solas dearg feidhmíocht neamhshásúil agus 
teastaíonn aird a thabhairt ar an gcás go géar. Rinneadh 
roinnt feidhmíochta / forbairtí móra i rith 2010, lena n-áirítear 
iad seo a leanas:

•	 Fuair cúig ospidéal as 29 solas uaine dá bhfeidhmíocht 
fhoriomlán: Ospidéil San Séamas agus Naomh Uinseann i 
mBaile Átha Cliath, Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, 
Ospidéal Ginearálta an Chabháin agus Ospidéal Ginearálta 
Loch Garman.

• Fuair cúig cheantar phobail solas uaine dá bhfeidhmíocht 
fhoriomlán i.e. an Cabhán / Muineachán, Dún na nGall, 
Ciarraí, Ros Comáin agus Sligeach / Liatroim.

• Fuair roinnt ospidéal / ceantar pobail dath uaine i réimse 
amháin ar a laghad as na trí cinn a rinneadh a thomhas.

• Foilsíodh torthaí ospidéil foriomlána in ord a 
bhfeidhmíochta ar www.hse.ie le ceantair phobail á 
bhfoilsiú don chéad uair.

• Príomh-mhéadracha le tomhas freisin m.sh. am feithimh 
maidir le hionscópacht ar an drólann, comhlíonadh 
conartha lia chomhairligh.

• Rannpháirtíocht na n-ospidéal péidiatraice ag an bhfóram 
HealthStat don chéad uair.

• Iniúchadh ar shonraí maidir le méadracha roghnaithe i 
roinnt láithreacha ospidéil.

• Tugadh isteach ualú maidir le méadracha ospidéil.

• Cuireadh Scéim Dreasachta Gradam Ospidéil i bhfeidhm 
chun feidhmíocht níos fearr i bpríomh-mhéadracha 
oibríochta a dhreasú.
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Aguisín	1:	Struchtúr	na	hEagraíochta
Amhail an 31 Nollaig, 2010

Bord	FSS

Príomh-Oifigeach	Feidhmiúcháin

Stiúrthóir	Náisiúnta 
Iniúchadh	Inmheánach

Stiúrthóir 
Náisiúnta  
an Chláir 
Náisiúnta 

Rialaithe Ailse 
(NCCP)

Stiúrthóir 
Náisiúnta 
Pleanáil 
Chorpar-

áideach agus 
Feidhmíocht 

Chorpar-
áideach  
(CPCP)

Stiúrthóir 
Náisiúnta 
Cáilíocht  

agus Cúram 
Cliniciúil  
(QCC)

Stiúrthóirí Naisiúnta: 
Stiúrthóireacht Seirbhísí 

Lánpháirtithe (ISD)

Stiúrthóir 
Náisiúnta 
Airgeadas

Stiúrthóir 
Náisiúnta 
Acmhainní 

Daonna  
(HR)

Stiúrthóir 
Náisiúnta 

Cumarsáid

Stiúrthóir 
Náisiúnta 
Seirbhísí 

Tráchtála agus 
Tacaíochta 

(CSS)
Bainistiú 

Feidhmíochta 
agus 

Airgeadais 
(PFM)

Athchumrú

• Eastáit
• Dlí
• Fáil
• Conarthaú
• Teicneolaí 

Faisnéise 
agus 
Cumarsáide 

Stiúrthóir 
Réigiúnach 
Oibríochtaí  

FSS an  
Deiscirt (RDO 
an Deiscirt)

Stiúrthóir 
Réigiúnach 
Oibríochtaí  

FSS an  
IArthair (RDO 

an Iarthair)

Ceannairí	Grúpaí	
Cúraim

• Meabhairshláinte

• Leanaí agus 
Teaghlaigh

• Míchumais

• Daoine 
Scothaosta

agus Ceannairí 
Náisiúnta Eile

Stiúrthóir 
Réigiúnach 
Oibríochtaí  
FSS Bhaile 
Átha Cliath 

Thoir Thuaidh 
(RDO DNE)

Stiúrthóir 
Réigiúnach 
Oibríochtaí  
FSS Bhaile 
Átha Cliath 

Laighean Láir 
(RDO DML)



HSE West HSE Dublin North East

Regional Director of Operations Regional Director of Operations 
(John Hennessey) (Stephen Mulvany) 
31/33 Catherine Street, Limerick Swords Business Park 
Tel: 061-483331 Swords, Co. Dublin 
Email: rdo.west@hse.ie Tel: 01-8908759 

Email: rdo.dne@hse.ie 
HSE Areas 

HSE Areas 
HSE Donegal 

HSE Cavan/MonaghanArea Manager (John Hayes) 
Area Manager (Leo Kinsella) Iona Office Block 
Rooskey, Monaghan Upper Main St., Ballyshannon 
Co. Monaghan Co. Donegal 
Tel: 047-30460 Tel: 071-9834000 

HSE Louth/Meath HSE Sligo/Leitrim/West Cavan 
Area Manager (Dermot Monaghan) Area Manager (Pat Dolan) 
Ardee Business Park St. John’s Hospital Campus 
Hale Street, Ardee Ballytivan, Sligo 
Co. Louth Tel: 071-9148816 
Tel: 041-6871500 

HSE Mayo 
HSE Dublin North Area Manager (Frank Murphy) 
Area Manager (Pat Dunne) Westport Road, Castlebar 
Swords Business Park Co. Mayo 
Swords, Co. Dublin Tel: 094-9049065 
Tel: 01-8131867 

HSE Galway/Roscommon 
Area Manager (Vacant) HSE Dublin City North 
Address: Area Manager (Anne O’Connor) 
Tel: Ballymun Healthcare Facility 

Ballymun Road, Dublin 9 
Tel: 01-8467341 HSE Mid West

Area Manager (Bernard Gloster) 
31/33 Catherine Street, Limerick 
Tel: 061-483556 

HSE Dublin Mid Leinster
HSE South 

Regional Director of Operations 
(Gerry O’Dwyer) Regional Director of Operations 
Oak House, Millennium Park (Pat Healy)
Naas, Co. Kildare Model Business Park 
Tel: 045-882597 Model Farm Road, Cork 
Email: rdo.dml@hse.ie Tel: 021-4928500 

Email: rdo.south@hse.ie 
HSE Areas 

HSE Areas 
HSE Dublin South East/Wicklow 
Area Manager (Martina Queally) HSE Kerry 
Vergemount Hall, Clonskeagh Area Manager (Michael Fitzgerald) 
Dublin 6 Rathass
Tel: 01-2680506 Tralee, Co. Kerry 

Tel: 066-7184549 
HSE Dublin South Central 
Area Manager (Gerry O’Neill) HSE Cork 
Cherry Orchard Area Manager (Ger Reaney) 
Dublin 10 Model Business Park 
Tel: 01-6206330 Model Farm Road, Cork 

Tel: 021-4928540 
HSE Dublin South West/Kildare/West 
WicklowHSE Waterford/Wexford 
Area Manager (David Walsh) Temporary Operations Manager 
Oak House, Millennium Park (Richie Dooley) 
Naas, Co. Kildare Lacken, Dublin Road, Kilkenny 
Tel: 045-880419 Tel: 056-7784150 

HSE Midlands HSE Carlow/Kilkenny/South Tipperary 
Area Manager (Joseph Ruane) Temporary Operations Manager 
Health Centre (Anna Marie Lanigan) 
Mullingar, Co. Westmeath Lacken, Dublin Road, Kilkenny 
Tel: 044-9395111 Tel: 056-7784210 
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Aguisín	2:	Léarscáileanna	agus	Sonraí	
Teagmhála

Struchtúir Bhainistíochta 
Limistéir FSS

FSS an Iarthair

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí
(John Hennessey) 
31/33 Sráid Chaitríona, Luimneach 
Teil: 061-483331 
Ríomhphost: rdo.west@hse.ie

Limistéir FSS

FSS Dhún na nGall
Bainisteoir Limistéir (John Hayes) 
Bloc Oifig Iona 
An Phríomhshráid Uachtair.,  
Bhéal Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall 
Teil: 071-983400

FSS Shligigh/Liatroma/Iardheisceart  
an Chabháin 
Bainisteoir Limistéir (Pat Dolan) 
Campas Ospidéal Naomh Eoin 
Baile Uí Theimhneáin, Sligeach 
Teil: 071-9148816

FSS Mhaigh Eo
Bainisteoir Limistéir (Frank Murphy) 
Bóthar Chathair na Mart,  
Caisleán an Bharraigh 
Co. Mhaigh Eo 
Teil: 094-9049065

FSS Ghaillilmh/Ros Comáin 
Bainisteoir Limistéir (Folamh) 
Seoladh: 
Teil:

FSS an Iarthair Láir
Bainisteoir Limistéir (Bernard Gloster)
31/33 Sráid Chaitríona, Luimneach
Teil: 061-483556

FSS an Deiscirt

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí 
(Pat Healy)
Páirc Gnó Bhóthar na Modhfheirme 
Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh 
Teil: 021-4928500 
Ríomhphost: rdo.south@hse.ie

Limistéir FSS

FSS Chiarraí 
Bainisteoir Limistéir (Michael Fitzgerald) 
Ráth Teas 
Trá Lí, Co. Chiarraí 
Teil: 066-7184549

FSS Chorcaí 
Bainisteoir Limistéir (Ger Reaney) 
Páirc Gnó Bhóthar na Modhfheirme 
Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh 
Teil: 021-4928540

FSS Phort Láirge /Loch Garman/Chill Mhantáin
Bainisteoir Oibríochta Sealadach 
(Richie Dooley) 
An Leacain, Bóthar Bhaile Átha Cliath,  
Cill Chainnigh 
Teil: 056-7784150

FSS Cheatharlach/Chill Chainnigh/ 
Thiobráid Árann Theas
Bainisteoir Oibríochta Sealadach 
(Anna Marie Lanigan) 
An Leacain, Bóthar Bhaile Átha Cliath,  
Cill Chainnigh 
Teil: 056-7784210

FSS Oirthuaisceart  
Bhaile Átha Cliath

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí 
(Stephen Mulvany)
Páirc Gnó Shoird
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Teil: 01-8908759
Ríomhphost: rdo.dne@hse.ie

Limistéir FSS

FSS an Chabháin/Mhuineacháin
Bainisteoir Limistéir (Leo Kinsella)
Rúscaigh, Muineacháin
Co. Mhuineacháin
Teil: 047-30460

FSS Lú/na Mí
Bainisteoir Limistéir (Dermot Monaghan)
Páirc Gnó Bhaile Átha Fhirdhia
Sráid Mhic Héil, Baile Átha Fhirdhia
Co. Lú
Teil: 041-6871500

FSS Bhaile Átha Cliath Thuaidh 
Bainisteoir Limistéir (Pat Dunne)
Páirc Gnó Shoird
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Teil: 01-8131867

FSS Thuaisceart Chathair Bhaile Átha Cliath
Bainisteoir Limistéir (Anne O’Connor)
Saoráidí Cúram Sláinte Bhaile Mhunna
Bóthar Bhaile Mhunna, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01-8467341

FSS Bhaile Átha Cliath -  
Lár Laighean 

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí 
(Gerry O’Dwyer)
Oak House, Páirc na Mílaoise
An Nás, Co. Chill Dara
Teil: 045-882597
Ríomhphost: rdo.dml@hse.ie

Limistéir FSS

FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Theas/ 
Chill Mhantáin
Bainisteoir Limistéir (Martina Queally)
Halla Chnocán an Imill, Cluain Sceach
Baile Átha Cliath 6
Teil: 01-2680506

FSS Bhaile Átha Cliath Theas Lár
Bainisteoir Limistéir (Gerry O’Neill)
Gort na Silíní
Baile Átha Cliath 10
Teil: 01-6206330

FSS Bhaile Átha Cliath Thiar Theas/Chill Dara/
Iarthar Chill Mhantáin
Bainisteoir Limistéir (David Walsh)
Oak House, Páirc na Mílaoise
An Nás, Co. Chill Dara
Tel: 045-880419

FSS Lár Tíre
Bainisteoir Limistéir (Joseph Ruane)
Ionad Sláinte
An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí
Teil: 044-9395111
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Sonraí	Teagmhála	Ospidéil

FSS	Bhaile	Átha	Cliath	Laighean-Láir	–	 
Ospidéil

Ospidéal	Naomh	Uinseann,	Páirc	na	Leamhnán  
Tel: 01 2774000

Ospidéal	Naomh	Mícheál,	Dún	Laoghaire  
Tel: 01 2806901

Ospidéal	Naomh	Colmcille,	Baile	Uí	Lachnáin  
Tel: 01 2825800

An	tOspidéal	Naisiúnta	Maithreachais,	Sráid	Holles,	
Baile	Átha	Cliath Tel: 01 6373100

Ospidéal	Naomh	Lúcás,	Ráth	Garbh Tel: 01 4065000

Ospidéal	Súil	is	Cluas	Victoria	Ríoga Tel: 01 6644600

Ospidéal	San	Séamas Tel: 01 4103000

Ospidéal	Adelaide	agus	na	Mí,	Baile	Átha	Cliath,	ina	
gcorpraítear	Ospidéal	Náisiúnta	na	Leanaí Tel: 01 
4142000

Ospidéal	Ginearálta	an	Náis Tel: 045 897221

Ospidéal	Ollscoile	an	Choim	do	Mhná	agus	 
do	Naíonáin Tel: 01 4085200

Ospidéal	Mhuire	na	Leanaí,	Cromghlinn Tel: 01 4096100

Ospidéal	Réigiúnach	Lártíre,	An	Mhuileann	gCearr  
Tel: 044 9340221

Ospidéal	Réigiúnach	Lártíre,	Tulach	Mhór  
Tel: 057 9321501

Ospidéal	Réigiúnach	Lártíre,	Port	Laoise  
Tel: 057 8621364

FSS	Bhaile	Átha	Cliath	Thoir	Thuaidh	–	 
Ospidéil	

Ospidéal	Ollscoile	an	Mater	Misericordiae  
Tel: 01 8032000

Ospidéal	Beaumont,	Baile	Átha	Cliath Tel: 01 8093000

Ospidéal	Uí	Chonghaile,	Baile	Átha	Cliath  
Tel: 01 6465000

Ospidéal	Ortaipéideach	Náisiúnta	Cheapaí	 
Tel: 01 8341211

Ospidéal	Ollscoile	na	Leanaí,	Sráid	Temple  
Tel: 01 8784200

Ospidéal	an	Rotunda,	Baile	Átha	Cliath Tel: 01 8730700

Ospidéal	Mhuire	Lourdes,	Droichead	Átha  
Tel: 041 9837601

Ospidéal	Chontae	Lú,	Dún	Dealgan Tel: 042 9334701

Ospidéal	Ginearálta	an	Chabháin Tel: 049 4376000

Ospidéal	Ginearálta	Mhuineacháin Tel: 047 81811

Ospidéal	Mhuire,	An	Uaimh Tel: 046 9078500

FSS	an	Deiscirt	-	Ospidéil

Ospidéal	Ollscoil	Chorcaí Tel: 021 4546400

Ospidéal	Ginearála	Mhala Tel: 022 30300

Ospidéal	Ginearálta	Chiarraí	Tel: 066 718 4000

Ospidéal	Ginearálta	Bheanntraí	Tel: 027 50133

Ospidéal	Ollscoile	na	Trócaire,	Corcaigh  
Tel: 021 4271971

Ollscoil	Otharlann	an	Deiscirt	-	Ospidéal	Victoria,	
Corcaigh Tel: 021 4926100

Ospidéal	Réigiúnach	Phort	Láirge Tel: 051 848000

Ospidéal	Ginearálta	Naomh	Lúcás,	Cill	Chainnigh  
Tel: 056 7785000

Ospidéal	Ginearálta	Loch	Garman Tel: 053 9153000

Ospidéal	Ortaipéideach	Lourdes,	Íostáin	na	Cille	Críne  
Tel: 056 7785500

Ospidéal	Ginearálta	Thiobraid	Árann	Theas,	Cluain	
Meala Tel: 052 77000

FSS	an	Iarthair	-	Ospidéil

Ospidéal	na	hOllscoile	Pháirc	Mhuirlinne,	Gaillimh  
Tel: 091 751131

Ospidéal	na	hOllscoile,	Gaillimh Tel: 091 524222

Ospidéal	Ginearálta	Mhaigh	Eo Tel: 0940 21733

Ospidéal	Chontae	Ros	Comáin Tel: 09066 26200

Ospidéal	Portiuncula,	Béal	Átha	na	Sluaighe  
Tel: 09096 48200

Ospidéal	Ginearálta	Shligigh Tel: 071 9171111

Ospidéal	Ginearálta	Leitir	Ceanainn Tel: 074 9125888

An	tOspidéal	Réigiúnach,	Tuar	an	Daill Tel: 061 301111

An	tOspidéal	Ortaipéideach	Réigiúnach,	Cromadh  
Tel: 061 397276

An	tOspidéal	Máithreachais	Réigiúnach,	Luimneach 
Tel: 061 327455

Ospidéal	Ginearálta	Inse Tel: 065 6824464

Ospidéal	Ginearálta	an	Aonaigh Tel: 067 31491

Ospidéal	Naomh	Eoin,	Luimneach Tel: 061 462222
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Aguisín	3:
Tionscadail	Chaipitil	Ghéarmhíochaine	
agus	Neamhghéar-Mhíochaine	2010
Tionscadail	Chaipitil	in	Ospidéil	Ghéarmhíochaine	agus	a	bhaineann	le	Cúram	Réamh-Ospidéil

CÉIM	AN	TIONSCADAIL	
-	PLEANÁIL

Baile	Átha	Cliath	Lár	Laighean

•	 Dublin Ospidéal Máithreachais Bhaile Átha 
Cliath – Tionscadail athlonnaithe

•	 Ospidéal San Séamas – tionscadal 
Haemaiteolaíochta/Heipiteolaíochta 

•	 Tionscadal Lárionad Sármhaitheasa San 
Séamas maidir le Dul in Aois go Rathúil

•	 Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha 
Cliath, ina gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta 
na Leanaí – Aonad le haghaidh Cúram 
Práinneach agus Siúlach Péidiatraice

Baile	Átha	Cliath	Thoir	Thuaidh

•	 Rotunda – Athchumrú Máithreachais

•	 Tionscadail Bunathraithe Thoir Thuaidh

An	Deisceart

•	 Tionscadal Athchumraithe Ospidéil 
Ghéarmhíochaine an Deiscirt

•	 Aonad Géarmhíochaine Meabhairshláinte, 
Ospidéal Ollscoil Chorcaí

•	 Plean Rialaithe Forbartha, Ospidéal 
Ollscoil Chorcaí

•	 Plean Rialaithe Forbartha, Ospidéal 
Réigiúnach Phort Láirge 

An	tIarthar

•	 Ospidéal Ginearálta an Aonaigh 
– Tionscadal Obrádlainne

•	 Durlas / An tAonach – Bunáiteanna 
Otharcharranna

•	 Ospidéal Ginearálta Shligigh – Bloc Bardaí

•	 Ospidéal Ginearálta Inse – Bloc Bardaí (50 
leaba)

Eile

•	 Tionscadail Cúraim Chliniciúil agus Cúraim 
ar Ardchaighdeán (Cláir Mháithreachais 
agus Titimis)

•	 Ospidéal Péidiatraice Náisiúnta

•	 Lárionad Rialaithe Otharcharranna 
Náisiúnta

•	 Tionscadal Stórais Lárnaigh Náisiúnta

CÉIM	AN	TIONSCADAIL	–	
LEANÚINT	LE	TÓGÁIL	IN	2010

Baile	Átha	Cliath	Lár	Laighean

•	 An tOspidéal Naisiúnta Maithreachais, 
Sráid Holles, Baile Átha Cliath – Obrádlann 
Éigeandála

•	 Ospidéal San Séamas – uasghrádú ar an 
gCóras Dáilte Leictreachais

•	 Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha 
Cliath, ina gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta 
na Leanaíl – uasghrádú Saotharlainne

•	 Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn 
– tionscadal Dianchúraim Péidiatraice

•	 Ospidéal Naomh Uinseann – Céim 2

Baile	Átha	Cliath	Thoir	Thuaidh

•	 Forbairt ar Ospidéal an Mater le haghaidh 
Daoine Fásta

•	 Ospidéal an Mater – uasghrádú an Chórais 
Dáilte Uisce

•	 Ospidéal an Mater – uasghrádú 
Marbhlainne

•	 Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha 
– Marbhlann Mhodúlach

•	 Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha 
– síneadh leis an Aonad Dianchúraim

•	 Ospidéal Cheapaí – tionscadal 
Obrádlainne

An	Deisceart

•	 Ospidéal Ginearálta Chiarraí – Timpistí 
agus Éigeandáil

•	 Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge 
– Timpistí agus Éigeandáil

•	 Aonad Lae Haemaifilia, Ospidéal Ollscoil 
Chorcaí

An	tIarthar

•	 Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn – Bloc 
Bardaí, Timpistí agus Éigeandáil

•	 Ospidéal Réigiúnach an Iarthair Láir, 
Luimneach – Bloc Cúraim Chriticiúil

•	 Ospidéal Ginearálta Inse – Aonad 
Ionscópachta

•	 Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh 
– Uasghradú na gcóras aeraithe, an cúigiú 
hurlár

•	 Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh 
– uasghrádú nua-naíoch

•	 Bunáit Otharcharranna Chluainín

•	 Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo –Barda 
Oinceolaíochta Lae

•	 Bunáit Otharcharranna Bhéal Átha 
Seanaidh

CÉIM	AN	TIONSCADAIL	–	 
TÓGÁIL	CURTHA	I	gCRÍCH

Baile	Átha	Cliath	Lár	Laighean

•	 Ospidéal San Séamas – Oinceolaíocht 
Radaíochta (Céim 1)

•	 Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn 
– Saotharlann Gascheall

Baile	Átha	Cliath	Thoir	Thuaidh

•	 Ospidéal Beaumont – Oinceolaíocht 
Radaíochta (Céim 1)

•	 Ospidéal Beaumont – uasghrádú 
Néar-Mháinliachta

•	 Ospidéal Beaumont – Aonad Fiobróise 
Cistí

•	 Ospidéal Mhuire na Leanaí, Droichead 
Átha - Bloc Bardaí agus Roinn Éigeandála

•	 Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir 
– uasghrádú ar Bhloc Máinliachta

•	 Ospidéal an Mater – Saotharlann 
Fluarascópachta agus Cataitéaraithe

•	 Ospidéal an Mater – an dara Scanóir CT

An	Deisceart

•	 Ospidéal Ollscoil Chorcaí – tionscadal 
Cairdiach Duánach

•	 Ospidéal Ollscoil Chorcaí – Aonad do 
Shiomptóim Chíche

•	 Ospidéal Ollscoil Chorcaí – Scanóir PET

An	tIarthar

•	 Ospidéal Réigiúnach an Iarthair Láir, 
Luimneach – Obrádlann Tráma

•	 Ospidéal Ginearálta an Aonaigh – Aonad 
Ionscópachta

Eile

•	 Tionscadal an Chórais Íomháithe 
Míochaine Náisiúnta Lánpháirtithe (NIMIS)
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CÉIM	AN	TIONSCADAIL	-	PLEANÁIL

Daoine	Scothaosta
•	 Aonad Altranais Pobail Neidín, Co. Chiarraí (40 leaba)
•	 An Clochán Liath, Co. Dhún na nGall - Uasghrádú 

Barda
•	 Ionad Lae Bhuiríos Uí Chéin, Tiobraid Árann
•	 Aonad Cónaitheach Alzheimer an Iarthair, Gaillimh, 

(24 leaba)

Cúram	Príomhúil
•	 Ionad Cúraim Phríomhúil agus Aonad Cúraim 

Bhainistithe Bhéal an Átha Móir, Liatroim

Meabhairshláinte
•	 Aonad Géarmhíochaine Meabhairshláinte Beaumont, 

Baile Átha Cliath
•	 Ospidéal Réigiúnach an Iarthar-Láir, Luimneach – Aonad 

Géarmíochaine Meabhairshláinte
•	 Aonad Géarmhíochaine Meabhairshláinte Lú
•	 Aonad Altranais Pobail Naomh Lomán an Mhuilinn 

Chearr
•	 Aonad Réigiúnach Loch Garman
•	 Athfhorbairt Ghráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath
•	 Naomh Uinseann, fionnradharc - Síneadh leis an Aonad 

Géarmhíochaine le haghaidh Othair Chónaitheacha ar 
Leanaí agus Déagóirí iad, Baile Átha Cliath

•	 Aonad Géarmhíochaine Meabhairshláinte Phort Láirge 
– nuachóiriú agus síneadh le cur leis

•	 Naomh Íde, Port Reachrann, Baile Átha Cliath, Aonad 
Géarmhíochaine d’Othair Chónaitheacha - nuachóiriú

•	 Brúnna – Tiobraid Árann Theas, Gaillimh, Baile Átha 
Cliath agus Loch Garman

•	 Ionad Meabhairshláinte Pobail, Áras Ghort an 
Chaorthainn, Dún na nGall

Míchumas
•	 Aonaid Chónaitheacha Phobail, An Muileann gCearr 

(Loch Siabhair)
•	 Brú Havenview House, Loch Garman

Leanaí	agus	Teaghlaigh
•	 Cóiríocht Chónaitheach Speisialaithe Ardtacaíochta 

agus Slán (tionscadal náisiúnta)

CÉIM	AN	TIONSCADAIL	–	LEANÚINT	
LE	TÓGÁIL	IN	2010

Daoine	Scothaosta
•	 Naomh Muire an Mhuilinn Chearr, (50 leaba) 

agus Aonad Cónaitheach Meabhairshláinte
•	 Aonad Altranais Pobail Bhaile Locha Riach, 

Gaillimh (100 leaba)
•	 Bealach Bhaile an Chócaigh, Tamhlacht, Ionad 

Lae
•	 An Caol, Ionad Lae Acla, Maigh Eo
•	 Ospidéal Pobail Mhainistir Fhear Maí, Corcaigh
•	 Aonad Altranais Pobail Chaisil, (65 leaba)
•	 Ospidéal Naomh Pádraig, Caiseal (Céim 2)

Cúram	Príomhúil
•	 Ionad Cúraim Phríomhúil Inse Chór
•	 Ionad Cúraim Phríomhúil Bhaile Formaid
•	 Áras an tSeomraigh, Tamhlacht
•	 Ionad Sláinte na nGleannta, Dún na nGall, 34 

Ionad Cúraim Phríomhúil curtha ar fáil trí 
chomhaontú léasa.

Meabhairshláinte
•	 Naomh Muire, An Muileann gCearr, (50 leaba)
•	 Aonad Géarmhíochaine Meabhairshláinte Leitir 

Ceanainn
•	 Brú Inis Córthaidh Naomh Eoin, Loch Garman 

(Leapacha géarchéime)
•	 Ionad Lae Ghort na Silíní le haghaidh Leanaí 

agus Déagóirí, Baile Átha Cliath
•	 Cúram Príomhúil Meabhairshláinte Bhaile 

Formaid
•	 Cúram Príomhúil Meabhairshláinte Inse Chór
•	 Ospidéal Lae Chluain Meala, Aonad 

Cónaitheach (40 leaba)
•	 Naomh Seosamh, Inis, Gort Glas
•	 Brúnna Bhaile Átha Cliath – Cluain Dolcáin, 

Droichead na hInse, Baile Formaid
•	 Athfhorbairt Ghráinseach Ghormáin 

– oibreacha cumasúcháin

Míchumas
•	 An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin 

– Oibreacha Sábháilteachta Dóiteán
•	 The Angle, An Clochán Liath, Aonad Lae 

Míchumais

Leanaí	agus	Teaghlaigh
•	 Uasghrádú Aonad Ardtacaíochta Bhaile Uí 

Dhúda

Cúram	Maolaitheach
•	 Forbairt Oispís Marymount, Corcaigh

Uilechuimsitheacht	Shóisialta
•	 Áras Corparáideach Ionaid Andúile, 

Luimneach
•	 Ionad Pobail Eastát Chnoc Maí Phort Laoise

CÉIM	AN	TIONSCADAIL	–	TÓGÁIL	CURTHA	 
I	gCRÍCH

Daoine	Scothaosta
•	 Naomh Uinseann, Fionnradharc, Aonad Altranais Pobail 

, (100 leaba)
•	 Aonad Altranais Pobail na hUaimhe, (50 leaba)
•	 Áras Riada, Tulach Mhór, (aonad le 20 leaba breise) 
•	 Croí Rónaofa, Caisleán an Bharraigh – nuachóiriú agus 

uasghrádú
•	 Naomh Uinseann, Dún Garbhán, (30 leaba)
•	 Aonad Altranais Pobail Chluain Sceach, Baile Átha 

Cliath (100 leaba)
•	 Aonaid Altranais Phobail Chorcaí: (Naomh Muire, (50 

leaba); Baile an Chollaigh; (100 leaba); Bóthar an 
Fhearainn Léith (100 leaba)

•	 Aonad Altranais Pobail Bhéal Átha na Muice, Maigh Eo 
- Nuachóiriú

•	 Aonad Altranais Pobail Inse Chór, Baile Átha Cliath (50 
leaba)

•	 Naomh Seosamh, Ráth Eanaigh, Aonad Altranais 
Pobail, (100 leaba)

•	 An tOspidéal Ortaipéideach Ionchorpaithe, Cluain Tarbh

Cúram	Príomhúil
•	 12 Ionad Cúraim Phríomhúil curtha ar fáil timpeall na tíre 

trí chomhaontú léasa.

Meabhairshláinte
•	 Aonad Altranais Pobail Bhéal Átha na Sluaighe, Gaillimh 

(50 leaba)
•	 Aonad Géarmhíochaine Naomh Áine d’Othair 

Chónaitheacha ar Leanaí agus Déagóirí iad, Gaillimh, 
(20 leaba)

•	 Aonad Géarmhíochaine Bessboro d’Othair 
Chónaitheacha ar Leanaí agus Déagóirí iad, Corcaigh 
(20 leaba)

•	 Ospidéal Meabhairshláinte Lae Ghuaire, Loch Garman

Míchumas
•	 Naomh Íde, Port Reachrann - Forbairt Bungalónna
•	 Aonad Cónaithe Naomh Raiféal, Corcaigh (aonad 

athsholáthair 30 leaba)
•	 An Clinic Lárnach Íocshláinteach – Port Láirge
•	 Fondúireacht Cope, Corcaigh (saoráid chónaitheach 

d’iompar mhórdhúshlánach 8 leaba)
•	 Ionad Lae Millbrook – Inis Córthaidh
•	 Ionad Faoisimh Chumann Cathaoireacha Rothaí na 

hÉireann, Dún Iomáin, Ros Comáin
•	 Forbairt Chumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann, Béal 

an Mhuirthead
•	 Aonad Seirbhísí Lae Chluain Bhorraisc, Baile Átha Luain

Leanaí	agus	Teaghlaigh
•	 Castlefield Aonad Cónaitheach Castlefield
•	 Rath na nÓg, Baile na Lorgan (Céim 2, Leagan Amach

Cúram	Maolaitheach
•	 Naomh Bríd, Cnoc Slinne

Uilechuimsitheacht	Shóisialta
•	 Ionad Andúile Shráid an Phiarsaigh
•	 Ionad Tearmainn Bhaile Bhlainséir do Mhná 
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Aguisín	4:
Feidhmíocht	Gníomhaíochta	in	aghaidh	
Príomhspriocanna	an	Phlean	Seirbhísí	
Náisiúnta	2010

R
O
C
H
TA

IN

Príomhthomhas	Feidhmíochta	-	Rochtain Iarbhír	
2009

Sprioc	
2010

Iarbhír	
2010

Iarbhír	v	
Sprioc

2010	v	
2009

% na n-othar ag feitheamh < 6 uair an chloig sa Roinn Éigeandála ó chlarú nó go ligeadh amach 
iad 88% 100% 63%

Othair Phoiblí mar % de gach othar a roghnaigh dul amach 70% 80% 73%

Líon na n-othar a ligeadh amach

•	 Othair chónaitheacha 595,022 540,993 588,860

•	 Cás Lae 675,611 689,310 728,269

Liosta feithimh roghnach – Othair chónaitheacha 

•	 % daoine fásta ag feitheamh < 6 mí 77% 100% 75%

•	 % leanaí ag feitheamh < 3 mí 44% 100% 46%

Liosta feithimh roghnach – Cás lae

•	 % daoine fásta ag feitheamh < 6 mí 85% 100% 88%

•	 % leanaí ag feitheamh < 3 mí 41% 100% 52%

 % cásanna nua ar tugadh coinne dóibh < 3 mí go dtí an chéad choinne 66% 70% 68%

Lion PCTanna ag reáchtáil cruinnithe cliniciúla 219 394 348

Iarratais 'Margadh Cóir’ a próiseáladh < 4 seachtaine n/a 100% 95% n/a

C
Á
IL
ÍO

C
H
T

Príomhthomhas	Feidhmíochta	-	Caighdeán Iarbhír	
2009

Sprioc	
2010

Iarbhír	
2010

Iarbhír	v	
Sprioc

2010	v	
2009

% leanaí i gcúram a bhfuil plean cúraim i scríbhinn acu faoi láthair 81% 100% 90%

% leanaí i gcúram a bhfuil oibrí sóisialta tugtha dóibh 83% 100% 93%

% imdhíontaí óige (24 mí) 94% 95% 94%

ráta fógra baictéiréime MRSA sa 1,000 lá leapa úsáidte 0.09 0.08 0.08

Rochtain sceidealaithe ar ionscópacht ar an drólann le hatreorú práinneach laistigh de 4 
seachtaine n/a 100% 98% n/a

% na gcásanna a chomhlíon caighdeán HIQA 2 seachtaine le haghaidh atreoruithe práinneacha 95% 95% 95%

Otharcharranna % na nglaonna éigeandála otharcharranna a freagraíodh laistigh de 14 nóiméad 59% 63% 56%

É
IF
E
A
C
H
TA

C
H
T

Príomhthomhas	Feidhmíochta	-	Éifeachtúlacht Iarbhír	
2009

Sprioc	
2010

Iarbhír	
2010

Iarbhír	v	
Sprioc

2010	v	
2009

% na ngnáthamh roghnach d’othair chónaitheacha a rinneadh an lá ar tháinig othair isteach 46% 75% 50%

Meabhairshláinte: Rátaí ath-iontrála othair chónaitheacha chuig aonaid ghéarmhíochaine 
mheabhairshláinte as gach 100,000 den daonra 65.6 59.0 60.2

Meabhairshláinte: Líon na n-athiontrálacha mar % de lion iomlán na n-iontrálacha 72% 68% 62%

Gníomhaíocht Éigeandála: Líon na n-iontrálacha éigeandála 366,960 330,298 369,031

% na gcás máinliachta lae mar % de chásanna lae móide othair chónaitheacha le haghaidh grúpa 
gnáthamh sainiúil 64% 75% 70%

ALOS i ndáil le gach othar cónaithe a ligeadh amach agus a bhásaigh 6.2 5.6 6.1

Neamhláithreacht 5.05% 3.5% 4.7%

NB: Slánaithe go hionad deachúil iomlán mura bhfuil tábhacht leis

Tabhair ar aird: Ciallaíonn n/a ‘ní bhaineann’

Feidhmíocht 
Dhearfach (laistigh 
de 5% den sprioc 
nó níos fearr)

Feidhmíocht 
Chobhsaí  
(idir 5 – 10% 
den sprioc)

Feidhmíocht 
Dhiúltach  
(níos mó ná  
10% ón sprioc)

Sraith	Rialacha:	Breithnítear feidhmíocht dhearfach ar fheidhmíocht a bheith 
cothrom nó níos fearr ná an seasamh beartaithe m.sh. tá níos mó casanna lae 
dearfach, tá níos lú othair chónaitheacha á ligean amach dearfach, níos mó 
HCPanna dearfach, níos lú leanaí i gcúram dearfach. Tagann feidhmíocht dhiúltach 
salach ar an treoir straitéiseach atá againn.
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Aguisín	5:
Tuarascáil	Bhliantúil	ar	Éifeachtúlacht	
Fuinnimh
Réamhrá

San aguisín seo, leagtar amach seasamh FSS maidir le 
húsáid fuinnimh agus gníomhartha a ghlactar leis sin a 
laghdú, mar fhreagairt do reachtaíochta (I.R. 542 de 2009), 
lena n-éilítear ar eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí 
tuairisc a thabhairt ar bhonn bliantúil.

Forléargas	ar	Úsáid	Fuinnimh	in	2010

Tá FSS ar cheann de na húdáideoirí is mó fuinnimh is mó sa 
tír agus mar gheall air sin, aithnítear an dualgas atá ar FSS a 
bheith chun tosaigh maidir le tionscnaimh laghdaithe fuinnimh 
a thabhairt isteach. Cé go bhfuil trealamh a úsáideann go 
leor fuinnimh freagrach i bpáirt as méaduithe bliantúla in 
úsáid fuinnimh, baineann an bhonnlíne maidir le solas, teas 
agus fuarú le tuairim is 70% d’úsáid fuinnimh agus is ansin a 
chaithfear coigilt a dhéanamh.

D’úsáid FSS 1.26 TWh d’fhuinneamh in 2010 comhdheanta 
díobh seo a leanas:

•	 530.38 GWh leictreachais

• 730.32 GWh de bhreoslaí iontaise

• 8.0 GWh de bhreoslaí in-athnuaite.

Gníomhartha	a	nDeachthas	ina	mBun	in	2010

Oibríonn anFSS go dlúth leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní Nádúrtha agus le hÚdarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI), a chreideann go bhfuil FSS 
chun tosaigh mar eiseamláir i mbainistiú fuinnimh san Earnáil 
Phoiblí, tríd an obair a dhéantar i gcomhar leis an SEAI.

Chuaigh FSS i mbun raon tionscnamh in 2010 chun ár 
bhfeidhmíocht fuinnimh a fheabhsú, lena n-áirítear iad seo a 
leanas.

•	 Bhí FSS ar cheann de na chéad eagraíochtaí dul isteach i 
gclár Comhpháirtíochta Fuinnimh na Seirbhíse Poiblí de 
chuid an SEAI agus d’oibrigh an SEAI go dlúth le FSS 
chun raon tacaí díreacha a chur ar fáil don 
Fheidhmeannacht.

•	 Treoir-mheasúnú maidir le feidhmíocht fuinnimh ag fiche 
cúig saoráid de chuid FSS inar aithníodh deiseanna chun 
úsáid fuinnimh a laghdú.

•	 Cúrsa oiliúna Gníomh-Phlean Bainistithe Fuinnimh an SEAI 
a leathadh amach chuig baill foirne FSS.

• Athbhreithniú ar Leagan Amach Éifeachtúlachta Fuinnimh 
maidir leis an Ospidéal Péidiatraice Náisiúnta.

• Tacaíocht i bhfoirm deontais €1.2m le haghaidh deontais 
iarfheistithe éifeachtúlachta fuinnimh tríd an gClár Deontas 
Tacaí do Thionscadail Eiseamláire Éifeachtúlachta 
Fuinnimh (SEEEP).

• Tacaíocht i bhfoirm deontais €1m le haghaidh oibreacha 
iarfheistithe éifeachtúlachta fuinnimh trínár gClár Deontas 
an Chiste Iarfheistithe Éifeachtúlachta Fuinnimh (EERF). 

• Thosaigh córas bithmhaise Ospidéal Naomh Seosamh, 
Dún Garbhán, Co. Phort Láirge ag feidhmiú go hiomlán.

Gníomhartha	atá	Beartaithe	le	haghaidh	2011

Ta sé beartaithe ag FSS ár bhfeidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú tuilleadh in 2011 trí dhul i mbun clár straitéiseach 
fadtéarmach chun úsáid fuinnimh a laghdú a dhéanfar a 
leathadh amach ar bhonn náisiúnta. Beidh an bunaithe 
ar choincheap an Lámhaltais Bainistithe Fuinnimh, 
trína seachadfar coigilt ráthaithe maidir le fuinneamh trí 
éifeachtúlachtaí fuinnimh bliain ar bhliain. Tá an clár sin 
bunaithe ar an mbunphrionsabal éifeachtúlacht fuinnimh a 
stiúradh trí shaineolaithe bainistithe fuinnimh a úsáideann an 
teicneolaíocht is nua-aimseartha a imlonnú agus beidh siad 
sin dírithe, go conarthach, coigilt ráthaithe a sheachadadh 
maidir le fuinneamh.

Is iad seo a leanas na príomhghnéithe a bheidh san áireamh 
sa chonradh:

•	 Beidh an chuideachta bainistithe áirgí ar conradh chun clár 
straitéiseach éifeachtúlachta fuinnimh a chur ar fáil i leith 
na láithreacha a bheidh san áireamh sa chonradh.

• Leis an gclár sin, bainfear amach coigilt maidir le 
fuinneamh a chomhaontófar go conarthach gan na 
coinníollacha comhshaoil atá ag othair agus ag baill foirne 
anois a chomhghéilleadh.

• Tiocfaidh an chuideachta bainistithe áirgí ar fhearas nó 
trealamh nua a mheastar a bheith riachtanach chun na 
leibhéil éifeachtúlachta fuinnimh chomhaontaithe a bhaint 
amach, déanfaidh siad iad a shuiteáil agus a mhaoiniú. 
Coimeádfaidh Eastáit FSS cearta ceadaithe.

• Tríd an gclár, aithneofar agus comhlíonfar riachtanais 
reachtaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le 
héifeachtúlacht fuinnimh.

• Conróidh an té a cheapfar Comhaontú Seirbhíse 
mionsonraithe, lena n-áirítear Príomhtháscairí 
Feidhmíochta intomhaiste.

Déanfar tuairim is 3.0 GWh a choigilt leis an Lámhaltas 
Bainistithe Fuinnimh le haghaidh 2011.

Leanfar le tionscnaimh áitiúla agus ba chóir go ndéanfaidís 
2.0 MWh a sheachadadh le haghaidh 2011.
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Is éard is aidhm leis an aguisín seo ná míniú a thabhairt ar an tslí a ndáiltear an caiteachas ar phá ar ár n-aonaid seachadta 
seirbhísí.

Ospidéal Pá	Iomlán	
2010	000s	

€

WTE	Iomlán	
Noll	2010

Táirgeacht	2010

Othair	
chónaitheach	

Ligean	
Amach

Eisothair

Cásanna	
Lae

Roinn 
Éigeandála	

Réigiún	Bhaile	Átha	Cliath/Lár	Laighean
Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, ina gcorpraítear 
Ospidéal Náisiúnta na Leanaí – Daoine Fásta (Tamhlacht)

189,516 2,513 Daoine Fásta 
18,320

Daoine Fásta 
219,749

Daoine Fásta 
28,855

Daoine Fásta 
42,735

Péidiatraic 
6,314

Péidiatraic 
29,646

Péidiatraic 
3,551

Péidiatraic 
31,228

Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus do Naíonáin 54,322 757 19,217 105,575 16,469 -

Ospidéal Réigiúnach Longfoirt/na hIarmhí – an Muileann gCearr 51,553 766 19,107 77,338 7,024 31,875

Ospidéal Réigiúnach Lártíre – Port Laoise 42,974 597 13,082 50,959 4,688 41,825

Ospidéal Réigiúnach Lártíre —Tulach Mhór 63,391 967 9,337 81,822 16,507 28,531

Ospidéal Ginearálta an Náis 46,253 697 8,160 41,938 3,814 25,650

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais 52,644 732 19,557 91,569 3,190 -

Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga 21,532 284 2,391 39,695 5,582 33,867

Ospidéal Naomh Colmcille 32,301 474 3,781 40,339 2,465 21,077

Ospidéal San Séamas 254,311 3,506 24,537 218,039 92,695 44,911

Ospidéal Naomh Lúcás – Baile Átha Cliath 33,183 467 1,772 66,835 3,105 -

Ospidéal Naomh Mícheál Dún Laoghaire 25,877 405 2,582 21,297 5,193 12,278

Ospidéal Naomh Uinseann, Páirc na Leamhnán 175,623 2,477 15,029 134,259 50,723 42,139

Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn 111,230 1,636 10,245 77,398 16,274 31,633

Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple 70,871 984 7,617 59,394 5,260 42,040

Réigiún	Bhaile	Átha	Cliath/an	Oirthuaiscirt
Ospidéal Ginearálta an Chabháin 57,261 748 15,266 60,051 8,742 26,770

Ospidéal Ginearálta Mhuineacháin 12,941 187 - 22,451 5,327 -

Ospidéal Chontae Lú 21,501 303 2,431 27,068 6,021 7,621

Ospidéal Mhuire Lourdes 100,524 1,388 20,837 107,455 8,357 49,726

Ospidéal Mhuire – An Uaimh 35,512 468 5,534 39,399 4,654 16,098

Ospidéal Beaumont 222,157 2,909 21,685 167,509 45,948 47,177

Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta Cheapaí 21,964 302 2,474 8,129 8,779 -

Ospidéal Uí Chonghaile – Baile Bhlainséir 75,835 1,094 10,190 69,270 9,212 31,405

Ospidéal an Mater Misericordiae 188,081 2,521 15,925 202,047 37,485 46,876

Ospidéal an Rotunda 53,070 747 15,921 90,212 3,306 -

Réigiún	an	Deiscirt
Ospidéal Ortaipéideach Lourdes – Íostáin na Cille Críne 5,006 78 856 3,278 799 -

Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas 46,678 743 12,605 45,012 7,165 26,346

Ospidéal Naomh Lúcás – Cill Chainnigh 50,900 837 14,675 47,173 11,032 30,773

Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge 112,040 1,756 23,455 147,329 18,971 49,425

Ospidéal Ginearálta Loch Garman 50,934 845 15,017 53,780 7,485 33,215

Ospidéal Ginearálta Bheanntraí 15,768 239 2,467 10,527 1,473 4,838

Ospidéal Ollscoil Chorcaí 232,366 3,251 26,461 158,247 56,827 56,376

Ospidéal Máithreachais Ollscoil Chorcaí 13,852 69,911 6,140 -

Ospidéal Ginearálta Chiarraí 63,119 958 14,135 56,454 8,637 30,580

Ospidéal Ginearála Mhala 16,055 248 4,102 11,171 2,461 11,329

Ospidéal na Trócaire 63,307 946 9,169 45,682 18,966 25,723

Ollscoil Otharlann an Deiscirt - Ospidéal Victoria 47,943 747 8,499 52,389 15,528 19,727

Réigiún	an	Iarthair
Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn 88,176 1,379 19,679 84,560 15,950 31,303

Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo 64,807 980 16,620 58,338 15,106 31,706

Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe 44,784 656 10,942 41,520 7,818 18,298

Ospidéal Chontae Ros Comáin 20,292 305 4,741 13,212 3,798 31,349

Ospidéal Ginearálta Shligigh 94,267 1,370 15,905 96,789 24,449 31,263

Ospidéil na hOllscoile, Gaillimh 202,381 3,110 37,790 206,046 63,950 62,999

Ospidéal Ginearálta Inse 17,862 246 3,376 12,572 2,754 12,931

Ospidéal Ginearálta an Aonaigh 16,233 241 2,651 8,238 3,380 12,578

An tOspidéal Réigiúnach – Tuar an Daill 118,081 1,856 23,945 129,754 20,832 59,973

An tOspidéal Máithreachais Réigiúnach – Luimneach 19,398 306 8,374 22,049 - -

An tOspidéal Ortaipéideach Réigiúnach – Luimneach 10,054 172 1,769 9,055 2,960 -

Ospidéal Naomh Eoin – Luimneach 20,636 292 4,258 13,206 6,927 17,261

Aguisín	6:
Achoimre	maidir	le	Párolla
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Seirbhísí	Pobail Pá	Iomlán	 
2010	000s	 

€

WTE	Iomlán	 
Noll	2010

Réigiún	Bhaile	Átha	Cliath/Lár	Laighean

Deisceart Chathair Bhaile Átha Cliath 48,580 773

Baile Átha Cliath Thiar 57,039 953

Baile Átha Cliath Thoir Theas 40,649 708

Dún Laoghaire 53,196 693

Cill Dara/ Iarthar Chill Mhantáin 52,872 950

Cill Mhantáin 49,561 792

Baile Átha Cliath Thiar Theas 52,254 893

Laois/ Uíbh Fhailí 96,290 1,549

An Longfort/ An Iarmhí 103,489 1,657

Seirbhísí Ospíse agus Cúraim Mhuire 29,670 504

Ospidéal Peamount (an Caisleán Nua) 24,512 417

Ospidéal an Stíobhardaigh, (Baile Phámar) 45,185 725

Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar 13,012 207

An tOspidéal Ríoga, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 16,194 282

An Sunshine Home le haghaidh Leanaí 4,040 69

Ionad Cóireála Drugaí 6,838 100

Kare, Droichead Nua, Co. Chill Dara 14,772 264

Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath 5,427 84

An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin 24,430 378

Eoin Dé, Baile Átha Cliath 90,561 1,448

Seirbhísí Sunbeam House 17,980 330

Áras Bhaile an tSíbhrigh 22,014 374

Siúracha na Carthanachta (Laois / Uíbh Fhailí) 16,908 204

Réigiún	Bhaile	Átha	Cliath/an	Oirthuaiscirt

An Cabhán/Muineachán 74,402 1,244

Baile Átha Cliath Thuaidh Lár 55,099 1,260

Baile Átha Cliath Thuaidh 93,889 1,535

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh 106,857 1,652

Lú 63,959 1,086

An Mhí 50,476 989

An Clinic Lárnach Íocshláinteach 15,390 232

An tOspidéal Ortaipéideach Ionchorpaithe 8,665 166

Áras Naomh Mícheál, Baile Átha Cliath 75,129 1,291

Naomh Uinseann, Fionnradharc 13,960 223

Iníonacha na Carthanachta, Baile Átha Cliath 64,244 988

PCRS 8,417 191

Réigiún	an	Deiscirt

Ceatharlach / Cill Chainnigh 78,652 1,228

Tiobraid Árann Theas 59,658 1,007

Tuaisceart Chorcaí 58,019 841

Tuaisceart na Laoi - Corcaigh 79,018 1,140

Deisceart na Laoi - Corcaigh 83,231 1,231

Iarthar Chorcaí 58,728 914

Ciarraí 76,881 1,086

Port Láirge 58,278 926

Loch Garman 66,878 1,006

Ospidéal Fiaclóireachta Chorcaí 1,542 79

Réigiún	an	Iarthair	

Dún na nGall 124,012 2,101

Gaillimh 122,693 1,969

Ros Comáin 39,330 716

Maigh Eo 87,849 1,458

An Clár 54,590 985

Luimneach 86,160 1,429

Tiobraid Árann Thuaidh / Luimneach Thoir 40,981 712

Sligeach/ Liatroim 100,133 1,657
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Eile Pá	Iomlán	 
2010	000s	 

€

Comhsheirbhísí Náisiúnta 17,188

Seirbhísí Tráchtála agus Tacaíochta 51,543

Cumarsáid 5,975

Pleanáil Chorparáideach agus Feidhmíocht Chorparáideach 2,444

NCCP 18,558

Iniúchadh 2,981

Ilghnéitheach 4,561

QCC 977

Sláinte Daonra 70,096

Airgeadas 28,275

Acmhainní Daonna 44,164

Seirbhísí Corparáideacha 2,514

Margadh Cóir 219

Pinsin – pinsinéirí uile FSS 617,183

Otharcharranna 100,361

Seirbhísí Náisiúnta 18,452

Tabhair ar aird: Rangaítear na gníomhaireachtaí deonacha mar dheontais neamhphá sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla (AFS) 
mhionsonraithe. Tá a gcostais phá curtha sa tábla thuas ar mhaithe le léiriú agus ní chuimsítear gach gníomhaireacht go 
hiomlán. Féach ar na Ráitis Airgeadais Bhliantúla le do thoil le haghaidh tuilleadh mionsonraí.
Tabhair ar aird: Faightear foinsí maidir le sonraí pá ó chuntais bhainistíochta inmheánacha agus níl siad iniúchta.
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Athbhreithniú	Oibríochta	agus	Airgeadais

San athbhreithniú oibríochta agus airgeadais seo leagtar 
amach na príomhthorthaí airgeadais do 2010, mar aon le 
príomhábhair spreagtha fheidhmíocht FSS san am atá caite 
agus don todhchaí.

Forléargas

Bhain FSS vóta cothromaithe amach in 2010. Tá ceanglas 
reachtúil ar an Oifigeach Cuntasaíochta a chinntiú nach 
dtarlóidh róchaiteachas ar an Vóta. I gcleachtas, tá sé 
beagnach dódhéanta coimheá beacht airgid a bhaint amach 
ar thoradh Ollvóta de €14.478 billiún agus tá sé dosheachanta 
go dtabharfaí ar ais, le bainistíocht stuama, barrachas beag 
don Státchiste. Ba ionann an barrachas atá le géilleadh, gan 
coigiltis de €150m a tháining chun cinn as rannpháirtíocht níos 
lú ná mar a bhí measta sna scéimeanna scoir in 2010, agus 
€18.977m, (2009: €8.5m), nó níos lú ná 0.17% (2009: 0.1%) 
d’Ollvóta iomlán FSS.

Thuairiscigh FSS barrachas sa chuntas ioncaim agus 
caiteachais de €123.924m do 2010 (2009: €79.635m). Tá 
nádúr teicniúil ag baint le gné shuntasach den bharrachas 
seo mar gheall ar na difríochtaí idir na bunúis dhifriúla 
cuntasaíochta faoi rialacha fabhruithe agus cuntasaíochta 
Vóta. Cuirtear Ioncam agus Caiteachas sna Ráitis Airgid 
Bhliantúla san áireamh ar bhonn fabhruithe, fad is a chuirtear 
an Vóta san áireamh ar bhonn cuntasaíochta ‘airgid thirim’ 
mar a éilíonn rialacha Cuntasaíochta Rialtais. Léiríonn an 
glanmhaoiniú bliantúil ón Státchiste dá dtuairiscítear sna 
Ráitis Airgeadais Bhliantúla agus sna Cuntais Leithreasa glan-
iontaoibh FSS don Státschiste chun íocaíochtaí a rinneadh 
a mhaoiniú, ar leith ó chaiteachas a tabhaíodh sa tréimse 
thuairiscíochta. Mar thoradh, ní léiríonn na hiarmhéideanna 
sna cuntais ioncaim agus caiteachais na gnáthbharrachais ná 
gnátheasnaimh mar go bhfuil siad ionchurtha den chuid is mó 

i leith na difríochta idir caiteachais fabhruithe agus maoiniú 
bunaithe ar airgead tirim.

Bhí soláthar seirbhísí sna hospidéil chun tosaigh ar na 
spriocanna sa Phlean Seirbhísí Náisiúnta 2010 le scoileadh 
na n-othar cónaitheach 8.8% os cionn sprioc 2010. Léirigh an 
líon cásanna lae ardú 9% (nó 58,314 duine) ar 2009. Tháinig 
ardú beagnach 200,000 go 3.5 milliún ar an líon daoine a 
d’fhreastail ar choinní eisothair, agus ba é an chéad uair é ag 
1 milliún dóibh. Ó thaobh líon foirne, tá FSS anois ag 1,400 
comhalta comhionann lánaimseartha (WTE) faoi bhun na 
teorann 109,372 WTE arna socrú ag an Rialtas, tar éis laghdú 
leanúnach ar líon fostaithe le linn 2010. Bhain FSS amach 
freisin coigiltis spriocdhírithe de €127m i gcomparáid le sprioc 
€106m arna socrú ag tús na bliana. 

Vótáil Dáil Éireann meastachán forlíontach de €595m an 2 
Nollaig 2010 chun maoiniú a chur ar fáil do chostas measta 
na scéimeanna scoir (€250m) agus don easnamh i bhfáltais 
tobhaigh sláinte (€422m). Rinneadh coigiltis de €42m agus 
fáltais breise de €35m ó Roinn Sláinte na Ríochta Aontaithe 
a fhritháireamh in aghaidh na leithroinntí breise chun an 
glanriachtanas a thabhairt go dtí €595m.

Leithroinneadh an €250 a áiríodh sa mheastachán forlíontach 
do scéimeanna forlíontacha ar FSS chun maoiniú a chur ar 
fáil do scor agus d’iomarcaíocht foirne bainistíochta agus 
riaracháin agus foirne tacaíochta FSS in 2010. Tabhaíodh 
caitheachas €100m a bhain leis na scéimeanna scoir seo in 
2010. Caitheadh €73m ar chomhaltaí foirne a bhí fostaithe go 
díreach ag FSS agus caitheadh €27m ar chomhaltaí foirne a 
bhí fostaithe ag gníomhaireachtaí sláinte a bhí maoinithe ag 
FSS. Mar thoradh air seo, taifeadadh barrachas teicniúil de 
€150m aghaidh an bhuiséid leithroinnte. Tugadh an maoiniú 
barrachais seo ar ais don Státchiste.

Tábla 14:	Buiséad	de	réir	Aonaid	Oibríochta	2010

  €’000 %

Réigiún Bhaile Átha Cliath/Lár Laighean 2,906,354 22.22

An tSeirbhís um Aischistiú Cúraim Phríomhúil (PCRS) 2,780,409 21.26

Réigiún an Iarthair 2,094,360 16.01

Réigiún Bhaile Átha Cliath / Oirthuaisceart 2,027,935 15.51

Réigiún an Deiscirt 2,012,009 15.39

Seirbhísí agus Pinsin Chorparáideacha 434,074 3.32

Sláinte an Daonra/ Cáilíocht i gCúram Cliniciúil 217,339 1.66

Maoiniú incriminteach don Scéim Tacaíochta um Thithe Altranais 2009/2010 214,000 1.64

An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna 139,904 1.07

An Scéim Slánaíochta Chliniciúil & Árachas 84,300 0.64

Cúrpa Cúraim / Seirbhísí Eile 62,174 0.48

Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse 56,723 0.43

Cistí Coinnithe 28,854 0.22

Scéim Aisíocaíochta Sláinte 20,000 0.15

Buiséad gan an Scéim um Luathscor Deonach / an Scéim um Iomarcaíocht 
Dheonach san áireamh

13,078,435 100.0

An Scéim um Luathscor Deonach / An Scéim um Iomarcaíocht Dheonach 250,000

Ioncam 1,039,204

Iomlán	 14,367,639
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Tábla 15:	Príomheolas	Airgeadais	2010	–	Cuntasaíocht	Vóta

  Meastachán
Toradh	Vóta	

2010	
Faoi/	 

(Os	cionn)

  €’000 €’000 €’000

Ollchaiteachas ioncaim 14,359,639 14,119,081 240,558

Ollchaiteachas Caipitil 431,792 358,840 72,952

Ollchaiteachas	Vóta	Iomlán 14,791,431 14,477,921 313,510

       

Ioncam agus Fáltais Chaipitil a bhailigh FSS 1,148,006 998,954 149,052

Fáltais Ioncaim Eile 2,512,844 2,520,581 (7,737)

Fáltais Chaipitil Eile 7,000 3,782 3,218

Leithreasaí-i-gCabhair	Iomlán 3,667,850 3,523,317 144,533

Glanchaiteachas	Iomlán 11,123,581 10,954,604 168,977

Tábla 16:	Príomheolas	Airgeadais	2010	-	2009	Bonn	Fabhruithe	

2010
€’000

2009
€’000

Athrú
€’000

Ioncam 14,201,193 14,774,636 (573,443)

Glanbharrachas Oibríochta 123,924 79,635 44,289

Caiteachas Ioncaim
Pá agus Pinsin
Neamhphá (FSS amháin)
Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 

5,144,801
5,285,387
3,647,081

5,370,994
5,372,357
3,951,650

(226,193)
(86,970)

(304,569)

Caiteachas Caiptil 370,366 414,109 (43,743)

Tiomantais Chaipitil 907,316 1,055,724 (148,408)

Glanbharrachas ar Vóta le Géilleadh don Státchiste 168,977 8,542 160,435

Príomhtheachtaireachtaí	Feidhmíochta	
Airgeadais	

•	 Bhain	FSS	vóta	cothromaithe	amach	in	2010	le	barrachas	
beag le tabhairt ar ais don Státchiste.

•	 Thabhaigh	seirbhísí	ospidéil	easnamh	deiridh	in	2010	in	
aghaidh buiséid de €78.3m. Tháinig 60% den easnamh 
seo nó €47.8m chun cinn as ospideál san Iarthar. 
Laghdaíodh bonn costas na n-ospidéal san Iarthar go 
mór in 2010 agus rachaidh an laghdú seo chun tairbhe na 
n-ospidéal in 2011. 

•	 Bhí	easnamh	Vóta	ag	FSS	maidir	le	hioncam	a	cruthaíodh	
trí Leithreasaí-i-gCabhair in 2010. Tá na spriocanna 
Leithreasaí-i-gCabhair leagtha amach mar chuid de 
phróisis mheastacháin an Rialtais agus bíonn siad i gconaí 
níos airde ná na torthaí iarbhíre. Rinne FSS moltaí maidir 
leis an tsaincheist seo. Sna 4 réigiún FSS, níl billeáil na 
n-othar ag baint amach spriocanna an Rialtais agus is gné 
é seo d’easnaimh ospidéal. 

•	 Thaifead	seirbhísí	laistigh	den	Phobal	barrachas	oibríochta	
beag de €1.1m ar an iomlán mar gheall go príomha ar 
choigiltis shuntasacha a baineadh amach sna seirbhísí 
neamhghéarmhíochaine i réigiún an Iarthair in 2010.

•	 Bhí	an	caiteachas	ar	chártaí	leighis	agus	ar	scéimeanna	
drugaí eile €76m níos lú mar a bhí buiséadaithe in 2010. 
Ní raibh próifíl úsáide na bhfaighteoirí cártaí leighis nua 
chomh daor leis an bpróifíl buiséadaithe. Bhí barrachas 
suntasach ar an Scéim Íocaíochta Drugaí freisin.

Luach	ar	Airgead	(VFM)	agus	Bainistiú	ar	Ardú	
Costas	do	2007-2010	agus	Ina	Dhiaidh	Sin	

Nuair a bunaíodh an clár leathan VFM i lár 2007, bhí sprioc 
laghdaithe costas €500m leagtha amach don thréimhse 
ceithre bliana 2007-2010. Ba ionann an laghdú costas in 
aghaidh na sprice sa tréimhse seo agus €688m.

Sa bhreis ar an riachtanas atá ann an VFM idir 2007 agus 
2009 de €550m a chothabháil in 2010 agus chun an 
ráta caiteachais in 2009 a bhain coimheá airgid amach a 
chothabháil ar an laghad, b’éigean laghdú breise a dheánamh 
ar an leithroinnt d’éifeachtúlachtaí costas neamhphá de 
€106m ar mhaithe le leithroinnt buiséid 2010.
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Tábla 17: Coigiltis	VFM	2010	–	Spriocdhírithe	v	Bainte	Amach

 

Coigiltis	
Spriocdhírithe

€m

Coigiltis	a	
Baineadh	

Amach
€m

Soláthairtí liachta agus máinliachta 10.30 18.52

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 10.00 10.00

Árachas 10.00 10.00

Bainistiú Costas Drugaí 9.30 9.31

Bainistiú agus Costais Fuinnimh 9.70 4.11

Speansais, Cíos agus Rátaí Oifige 7.80 0.00

Cothabháil 6.50 6.43

Dlí 5.00 3.26

Iompar Othar 4.30 0.44

Lónadóireacht 4.20 7.48

Saotharlann 4.00 0.00

Taisteal agus Cothabháil 3.50 5.20

Seirbhísí Gairmiúla (rátaí agus úsáid laghdaithe) 2.40 2.42

Socrúcháin Cúraim Leanaí 3.10 3.08

Táillí agus Costais Gníomhaireachta 1.40 1.40

Costais Ríomhaireachta 2.60 0.88

Glanadh agus níochán 2.50 3.64

Fuil agus táirgí fola 2.30 9.40

Slándáil (Bainistiú costas feabhsaithe) 1.50 1.50

X-ghathú/íomhánna 0.80 3.15

Gáis liachta 0.80 1.90

Costais Bhaincéireachta 0.60 2.20

Bailiú Ioncaim Feabhsaithe i Saoráidí Neamhghéarmhíochaine 0.50 0.50

Oideachas agus Oiliúint 0.30 17.43

Troscán agus Gréithe 0.20 1.96

Cóir leapa agus éadach 0.10 2.16

Laghduithe Neamhphá Ilghnéitheacha Eile 2.30 0.27

106.00 126.64

Léirigh na heacnamaíochtaí laghduithe i leithroinntí buiséid 
cothabháil agus leanúnachas maidir leis an gcineál bainistithe 
costas a léirigh ár seirbhísí i mblianta roimhe seo agus 
chruthaigh siad comhoibriú le cláir thacaíochta eile ar nós 
Soláthar agus Acmhainní Daonna. 

Bhí na heacnamaíochtaí breise seo dúshlánach ní hamháin 
mar gheall ar an riachtanas a bhí ann VFM ó bhlianta roimhe 
seo a chothabháil agus leanúint le hardú ar chostais a 
bhainistiú, ach freisin, agus níos tábhachtaí, i gcomhthéacs 
réimsí ina raibh caiteachas níos airde iontu a bhainistiú 
agus athchumrú seirbhísí níos leithne agus tosaíochtaí 
feabhsúcháin a sheachadadh. Ní mór na laghduithe seo 
a bhreithniú i dteannta na bhfeabhsuithe seirbhísí agus 
feidhmíochta níos sonraithe ó 2009 atá leagtha amach sna 
Tuarascálacha Feidhmíochta míosúla. 

San áireamh leis na feabhsuithe seo in 2010 in aghaidh 
fheidhmíocht 2009 tá amanna feithimh atá laghdaithe go 
mór do chóireáil cásanna lae agus othar cónaitheach, 
ardú 6% ar fhreastal eisothar, ardú 23% ar iarratais do 
mheasúnuithe míchumais, ardú 12% ar líon na leanaí faoi 
chúram oibrí sóisialta leithroinnte agus laghdú 8% ar rátaí 
athiontrála d’othair mheabhairshláinte. Baineadh amach 
na laghduithe costas seo i dtimpeallacht a bhí ag freagairt 
d’éilimh phaindéimeacha lena mb’éigean 1.1 milliún vacsaín 
a dháileadh, rud a d’ardaigh líon na gCártaí Leighis agus 
Líon na gCártaí Dochtúirí Teaghlaigh de 19% agus 9% faoi 
seach, agus ag an am céanna ag seachadadh na laghduithe 
riachtanacha ó thaobh leibhéal foirne.
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Tá fianaise airgeadais ann gur bhain seirbhísí agus bainisteoirí 
éifeachtúlachtaí suntasacha amach le trí bliana anuas ní 
hamháin i seachadadh na laghduithe costas iarbhíre trí 
VFM, trí bhuiséid eile a bhainistiú agus trí thionscnaimh 
athchumraíochta seirbhíse, ach trí ardú costas neamhphá 
agus na costais a dhéantar a sheachaint dá bharr sin a 
bhainistiú.

Léiríonn an tábla an treocht atá ann ó thaobh 
mhórcheannteideal caiteachais neamhphá ó 2007-2010.

Fíor 31: Mórchaiteachas	Neamhphá	2007	–	2010

6,500

7,000

7,500

8,000

2010200920082007

Iarbhír Treocht 09-10 Treocht 08-09

Treocht 07-08 Treocht 06-07

Mórchaiteachas Neamhphá 2007 – 2010€’m

Cé nach raibh aon choigeartú pá do VFM ann in 2010, tá cairt 
san áireamh ar mhaithe le heolas a léiríonn an treocht pá in 
aghaidh na mblianta roimhe seo, nuair a d’ardaigh pá in 2008 
don bhlian iomlán maidir le Conarthaí pá agus Comhairleach 
a bronnadh in 2008 agus in 2009. San áireamh leis na figiúirí 
sa ghraf thíos tá pá FSS, móide costas pá na n-ospidéal 
deonach agus na mórsholáthróirí seirbhísí poibail i Réigiún an 
Oirthir.

Tháinig laghdú iomlán de thart ar 6% ar an leithroinnt pá 
in 2010 agus léiríonn an chomparáid YTD laghdú €351m 
ar chaiteachas, i.e. 5% ach ardaíonn sé seo go dtí laghdú 
€450m áfach nó go dtí 6.5% nuair nach mbíonn aoisliúntas 
san áireamh. Tá feidhmíocht shuntasach i mbainistíocht 
an phá athraithigh ar nós laghdú 12% ar gach costas a 
bhaineann le dochtúirí a abheith ar dualgas agus laghdú 10% 
ar chostais ragoibre.

Fíor 32:	Caiteachas	Pá	2008-2010	don	FSS,	d’ospidéil	
dheonacha	agus	do	mhórsholáthróirí	seirbhísí	pobail	
deonacha

PÁ FSS: 2008-2010
gan íocaíochtaí do scéimeanna scoir Nollaig 2010 san áireamh
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VfM	2011

Sa bhreis ar an riachtanas VFM 2007-2010 de €688m thuas 
a chothabháil in 2011 agus ar an laghad an ráta caiteachais 
in 2010 a raibh cóimheá airgid mar thoradh air a choinneáil, 
ní mór go mbeadh laghdú sonrach ar leithroinnt iomlán 
bhuiséad 2011 maidir le laghduithe tionchair neamhsheirbhíse 
de €200m thar na laghduithe eile PCRS agus moratorium. 
Féach Tábla 18.
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Tábla 18:	Spriocanna	Coigiltis	VFM	

Spriocanna	Coigiltis	VFM	 €m

PÁ  

Ragobair  11.60 

Dochtúir Ionaid/Gníomhaireacht  10.06 

Eile - Oícheanta, Liúntais, Deireadh Seachtaine  9.10 

Pá ar dualgas  5.00 

Altranas (gan Ragobair san áireamh) - Basic  3.11 

Bunúsach (gan na laghduithe thíos san áireamh)  2.02 

Bainistíocht/Riarachán - Bunúsach  0.71 

NEAMHPHÁ  

Oiliúint	&	Oideachas	Míochaine	&	Altranais	 	2.70	

Soláthar	agus	Laghduithe	Tionchair	Neamhsheirbhíse	Áitiúla	  

Soláthairtí liachta agus máinliachta, Conarthaí agus Trealamh  24.70 

Fuil agus táirgí fola  20.98 

Ábhair inchaite Saotharlainne  9.50 

Ábhair inchaite X-ghathaithe  2.02 

Gáis liachta  1.61 

Medical Gases  1.30 

Táirgí agus Conarthaí Glanta agus Níocháin  3.13 

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha  3.44 

Táirgí agus Conarthaí Lónadóireachta  3.08 

Fuinneamh  1.53 

Conarthaí Iompair Othar  0.83 

Cóir leapa agus éadach  1.02 

Costais Coinneála Feithicle  0.18 

Stáiseanóireacht, Priontáil, Trealamh Oifige srl  4.91 

Teileafónaíochta  2.50 

Árachas  1.00 

Trealamh ICT  2.02 

Dlí  5.00 

Athbhreithniú	Cíosa/Athnuachana	Léasa	srl. 	5.00	

Bainistiú	Lóistíochta	agus	Fardail	

Bainistiú Stoic (Neamhchógaslann) 8.20 

Bainistiú Éilimh Phointe Úsáide 0.80 

Bainistiú Stoic (Cógaslann) 6.00 

Athchúrsáil Áiseanna agus Fearas 5.00 

Caiteachas	Roghnach	a	Bhainistiú  

Troscán & Gréithe  11.00 

Feithiclí a Ceannaíodh  0.68 

Cothabháil  30.50 

Iomlán 200.23
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Léiríonn an raon laghduithe a comhaontaíodh do 2011 
agus atá leagtha amach sa tábla thuas toradh an phróisis 
inár dhírigh FSS ar thionchar airgeadais na gclár agus na 
bpróiseas náisiúnta a uasmhéadú lena chinntiú go mbeadh 
tionchair níos lú ar na leibhéil seirbhísí ó thaobh riachtanas 
cóimheá airgeadais a bhaint amach. Áirítear leo sin ár 
ngníomhaíochtaí Soláthair, Lóistíochta, Eastát, Oideachais 
& Oiliúna, chomh maith le cur chuige náisiúnta i leith 
caiteachas roghnach faoi cheannteidil chuí a bhainistiú. 
Áirítear le Soláthar agus Bainistiú Catagóire coigiltis de €78m 
laistigh de na ceannteidil chuí chun leiriú a thabhairt ar an 
bhfócas mór atáthar ag tabhairt do bhainistiú margaidh agus 
do rannpháirtíocht soláthróirí ionas go dtabharfaí an clár 
bainistithe soláthair ilbhliantúil agus conarthaí atá beartaithe 
chun cinn go tapaidh. Áiríodh tionscnaimh bunaithe ar 
sheirbhísí freisin sa chás go mbeidh costais laghdaithe mar 
thoradh ar aistriú chuig samhail cúraim níos oiriúnaí nach 
mbeidh tionchar ar bith a bheith acu ar an leibhéal seirbhísí.

Laghdú	Costas	–	Scéimeanna	Drugaí	Pobail

Tá clár laghdaithe costas i bhfeidhm do 2011 chun cothabháil 
na leibhéil seirbhísí ar leithroinnt laghdaithe in 2011 a 
chumasú. Táthar ag tabhairt gníomhartha chun cinn trí 
laghduithe de €424m ar chostais sna Scéimeanna Drugaí 
Pobail.

Sa bhreis air sin, ní mór don FSS laghduithe €90m a 
bhaineann leis an moratorium ar earcú a bhaint amach. Mar 
atá leagtha amach sa Phlean Seirbhísí, tá FSS ag glacadh 
leis go maoineofar aon easnamh ar choigiltis a bhaineann 
leis na Scéimeanna Scoir. Laghdaíodh buiséid ar fud FSS ag 
teacht leis na laghduithe costas spriocdhírithe seo. Cuireadh 
sásraí tuairiscithe agus bainistithe feidhmíochta i bhfeidhm 
chun laghduithe costas a rianú i gcomparáid le spriocanna 
beartaithe agus is féidir aon rósheachadadh a úsáid mar 
theagmhas más rud é go dtiteann aon réimse taobh thiar de 
na leibhéil bheartaithe.

An	Scéim	um	Luathscor	Deonach	(VER)	agus	
An	Scéim	um	Iomarcaíocht	Dheonach	(VRS)

Mar chuid de bheartas an Rialtais chun foireann san earnáil 
phoiblí a laghdú, fógraíodh dhá scéim scoir don earnáil 
sláinte i Samhain 2010, Scéim Luathscoir Dheonach 
(VER) agus Scéim Iomarcaíochta Dheonach (VRS). Bhí 
na scéimeanna VER agus VRS oscailte d’fhostaithe sna 
catagóirí ‘Bainistíocht agus Riarachán’ ‘Foireann Tacaíochta 
Ghinearálta’. In 2010, d’fhág 1,626 WTEanna an eagraíocht 
faoi na scéimeanna seo, ach measadh go mbeadh an figiúr 
sin níos mó. Bhí laghdú foriomlán 2% (309 WTEanna) sa 
chatagóir bainistíochta / riaracháin (bhí laghdú 20% ar an 
líon bainisteoirí sinsearach fostaithe mar thoradh air seo). Tá 
dlúthmhonatóireacht á dhéanamh ar thionchar na scéimeanna 
seo lena chinntiú nach bhfuil aon bhearnaí suntasacha ann. 
Aithníodh na rioscaí a bhaineann le tionchar na VER/ VRS ag 
leibhéil chorparáideacha agus réigiúnacha. Ag an leibhéal 
corparáideach, athsannadh na foirne tacaíochta chuig róil 
tosaíochta aitheanta. Iarradh ar chomhaltaí foirne atá ann 
cheana féin breis freagrachtaí agus feidhmeanna a ghlacadh 

orthu féin sa bhreis ar a gcúraimí reatha. Ag an leibhéal 
réigiúnach, rinneadh anailís ar bhearnaí laistigh de struchtúir 
riaracháin agus táthar ag athsannadh comhaltaí foirne chuig 
poist tosaíochta faoi láthair. Aithníodh rioscaí agus táthar 
ag déanamh monatóireachta orthu tríd an gClár Rioscaí do 
Stiúrthóirí Réigiúnacha Oibríochtaí. Cé go bhfuil gach céim 
réasúnach á nglacadh chun leanúnachas seirbhíse a chinntiú, 
d’fhéadfadh go mbeadh cásanna ina mbeadh ar bhainisteoirí 
cinneadh a dhéanamh an mbeidh ráta freagartha níos moille 
ar dhualgais riaracháin a bhfuil tosaíocht níos lú acu nó nach 
ndéanfar ar chor ar bith iad.

Slánaíocht	Stáit	agus	An	Scéim	Slánaíochta	
Chliniciúil

An 1 Eanáir 2010, tharmlig bainistíocht FSS éilimh dhíobhala 
pearsanta neamhchliniciúil agus damáiste maoine tríú pháirtí 
chuig an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (SCA) faoi 
Ordú Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 
(Údarás Stáit) 2009. Tá gníomhartha faillíocha nó easnaimh 
freastalaithe agus/nó gníomhaireachtaí de chuid FSS a 
mbíonn díobháil phearsanta nó damáiste maoine tríú páirtí 
mar thoradh orthu agus a raibh árachas orthu roimhe seo faoi 
bheartas árachais dliteanais clúdaithe anois faoi shlánaíocht 
Stáit. Bhí coigiltis préimhe árachais de €17.4m mar thoradh 
air seo in 2010.

Bunaíodh an Scéim Slánaíochta Chliniciúil (CIS) in 2002 chun 
socruithe slánaíochta míochaine a bhí ann roimhe seo a 
chuíchóiriú tríd an bhfhreagracht as éilimh faillíocha chliniciúla 
agus na rioscaí a bhaineann leo a bhainistiú a aistriú chuig 
an Stát. Faoin scéim, arna bainistiú ag an SCA, glacann an 
Stát freagracht iomlán as gach éilimh fallíocha chliniciúil, lena 
n-áirítear na héilimh a bhaineann le breith a shlánú agus a 
bhainistiú. Maoinítear na scéimeanna Slánaíochta Stáit agus 
CIS ar bhonn íoc-mar-athéitear’. Ó Iúil 2009, aisíocann FSS 
íocaíochtaí i leith cúitimh agus costas a dhéanann an SCA. 
Roimh an dáta sin, d’íoc an Roinn Sláinte & Leanaí íocaíochtaí 
díreach chuig an SCA. Dá bhrí sin, ba í 2010 an chéad bhliain 
iomlán a áiríodh íocaíochtaí chuig an SCA i gcuntais FSS. Ba 
ionann íocaíochtaí i leith éileamh Slánaíochta Stáit agus CIS 
in 2010 agus €79.283m don bhliain iomlán, agus ba ionann 
íocaíochtaí ó Iúil go Nollaig 2009 agus €14.851m.

Comhaontuithe	Leibhéal	Seirbhíse

Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2010 nuair a cuireadh 
Socruithe Seirbhíse agus Socruithe Deontais i bhfeidhm do 
92% den mhaoiniú iomlán a chuir FSS ar fáil don earnáil 
neamhreachtúil. Cuireadh moill ar dhul chun cinn san earnáil 
Míchumais mar gheall ar ghníomh tionscail sa chéad leath 
den bhliain.
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An	Timpeallacht	Gnó	agus	Impleachtaí	 
do	2011

Sa Chlár don Rialtas 2011-2016 a foilsíodh an 6 Márta 2011, 
leagtar amach beartas an Rialtais maidir le hAthchóiriú na 
Seirbhíse Sláinte. Áiríodh iad seo a leanas ar an athchóiriú:

•	 Beidh	an	tAire	Sláinte	agus	an	Roinn	Sláinte	&	Leanaí	
freagrach as beartais agus as caiteachas.

•	 Tabharfar	córas	Scéim	Árachais	Sláinte	Uilechoiteann	
(UHI) isteach roimh 2016.

•	 Ní	bheidh	FSS	ag	feidhmiú	a	thuilleadh	ó	tharla	go	
dtabharfar a cuid feidhmeanna chuig comhltachtaí eile i 
rith an phróisis athchóirithe seo.

•	 Déanfar	rannán	ceannacháin	ospidéil	FSS	a	chumasc	leis	
an gCiste Náisiúnta Ceannaigh Cóireála agus beidh sé ina 
cheannaitheoir nua ar chúram othar poiblí i rith na tréimhse 
idirthréimhseach seo.

•	 Beidh	ospidéil	FSS	ina	soláthróirí	cúraim	uathrialacha.

The HSE is committed to working with Government and 
with the Minister for Health and Children towards the 
implementation of Health Service Reform.

Tá FSS tiomanta i leith oibriú leis an Rialtas agus leis an Aire 
Sláinte agus Leanaí i dtreo Athchóiriú na Seirbhíse Sláinte.

Is plean oibríochta é an Plean Seirbhísí Náisiúnta do 2011. 
Tosaíocht láithreach ag tús na bliana ná Plean Corparáideach 
FSS trí bliana don tréimhse 2011-2014 a ullmhú. Beidh sé seo 
bunaithe ar mhaoiniú amach anseo arna fhoilsiú ag an Rialtas 
sa Phlean Téarnaimh Náisiúnta 2011 – 2014.

Tátal

Is tréimhsí an-dhúshlánacha iad seo do na seirbhísí sóisialta 
sláinte agus pearsanta in 2011. Is mórdhúshlán a bheidh ann 
feidhmiú laistigh de na srianta maoinithe agus fostaíochta 
ar bhealach a íoslaghdaíonn an tionchar ar cháilíocht agus 
ar raon na seirbhísí d’othair agus do chliaint. Ní féidir an 
plean seirbhísí a sheachadadh ach amháin trí iarrachtaí 
na ngairmithe cúraim sláinte agus sóisialta ar fad as gach 
disciplín agus gach seirbhís cúraim. Mar gheall ar na srianta 
maoinithe agus fostaíochta agus an tionchar a bhí ag na 
scéimeanna scoir le déanaí ar acmhainní bainistíochta 
agus riaracháin, tá ár gcuid seirbhísí ag brath anois níos 
mó ná riamh ar án ndaoine chun leanúint ar aghaidh ag 
déanamh iarrachta breise dár n-othar agus dár gcliant trí 
cheannaireacht, thiomantas agus dhea-thoil na foirne inár 
gcuid seirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta.
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Tuarascáil	Chomhaltaí	an	Bhoird	

Bord	Fheidhmeannacht	na	Seirbhíse	Sláinte	
(FSS)

Is é Bord FSS an bord rialaithe atá ag eagraíocht is mó an 
Stáit agus atá freagrach don Aire Sláinte agus Leanaí. Bhí 
caiteachas ioncaim ag FSS de bheagán os cionn €14.2 billiún 
in 2010, le beagnach 108,000 comhalta foirne comhionann 
lánaimseartha a sholáthraíonn seirbhísí ar fud na tíre 
(oibríonn tuairim is aon trian díobh siúd do ghníomhaireachtaí 
bainteacha soláthair seirbhíse).

Mar atá forordaithe faoi ailt 7 agus 12 den Acht Sláinte 2004, 
tá an Bord freagrach as feidhmíocht agus feidhmeanna 
FSS. Áirítear leis sin réimse leathan feidhmeanna agus 
dualgais shuntasacha, lena n-áirítear an fhreagracht maidir 
le hathbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul 
chun cinn Phleananna Corparáide, Seirbhíse agus Caipitil 
de chuid FSS agus iad a cheadú. Chomh maith leis sin, 
déanann an Bord faomhadh ar chaiteachas suntasach agus 
a chinntiú go bhfuil rialuithe airgeadais agus córais bainistithe 
rioscaí i bhfeidhm atá láidir agus éifeachtach. Chomh maith 
leis sin, cuireann comhaltaí an Bhoird ionchur breisluacha ar 
fáil do straitéis FSS, feidhmiú mar chatalaíoch d’athrú agus 
dhúshlán, agus comhairle a thabhairt don CEO agus don 
bhainistíocht agus tacú leo. 

Comhaltaí

Tá an Bord comhdhéanta de 12 chomhalta, lena n-áirítear 
an Cathaoirleach agus 10 gnáthchomhalta mar chomhaltaí 
neamhfheidhmiúcháin arna gceapadh ag an Aire Sláinte agus 
Leanaí, de réir Alt 11 den Acht Sláinte 2004. Is comhalta ex 
officio den Bhord é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (CEO).

Tá liosta de chomhaltaí an Bhoird, amhail 31 Nollaig 2010, ar 
leathanaigh 10-11.

Coistí	an	Bhoird

Forálann an tAcht Sláinte 2004 go gcuirfeadh an Bord coistí 
ar bun chun cúnamh agus comhairle a chur ar fáil don 
Bhord maidir le feidhmiú a fheidhmeanna. Déanann an Bord 
ballraíocht agus téarmaí tagartha gach coiste a chinneadh.

I láthair na huaire tá trí bhuanchoiste ag an mBord: An Coiste 
Iniúchta, An Coiste Luacha Saothair agus an Coiste Riosca.

An	Coiste	Iniúchta	

Seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchta sa bhliain 2010: 
An tOllamh Niamh Brennan (Cathaoirleach). An tUasal PJ 
Fitzpatrick, An tUasal Joe Mooney agus Sylda Langford 
Uasal.

Tuairiscíonn an Coiste seo don Bhord maidir le gach gné a 
bhaineann le tuairisciú airgeadais agus polasaí cuntasaíochta 
agus déanann sé athbhreithniú ar éifeacht chóras um rialú 
inmheánach airgeadais FSS.

Freastalaíonn an Stiúrthóir Airgeadais agus Stiúrthóir 
Náisiúnta an Iniúchta Inmheánaigh ar chruinnithe an Choiste, 
ach freastalaíonn an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus 
comhaltaí eile den fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin 
ar na cruinnithe nuair is gá. Freastalaíonn na hiniúchóirí 
seachtracha orthu nuair is gá agus tá rochtain dhíreach 
acu ar Chathaoirleach an Choiste i gcónaí. Buaileann 
iniúchóirí seachtracha FSS leis an gCoiste chun pleanáil 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar iniúchadh bliantúil ráitis 
airgeadais FSS. Faigheann an Coiste tuarascálacha ón 
mbainistíocht ar ghnéithe eile den rialú airgeadais, bainistiú 
riosca airgeadais agus luach ar airgead ó am go chéile.

An	Coiste	Luach	Saothair	agus	Eagraíochta	

Seo a leanas comhaltaí an Choiste Luach Saothair agus 
Eagraíochta: an tUasal Pat Farrell (Chairman), an tUasal John 
Fitzgerald, an tUasal P.J. Fitzpatrick, an tUasal Liam Downey 
agus Nuala Hunt Uasal in 2010.

Feidhmíonn an Coiste Riosca faoi Théarmaí Tagartha 
comhaontaithe agus tá sé freagrach as moltaí a chur faoi 
bhráid an Bhoird maidir le nithe a bhaineann le luach saothair 
agus le heagraíochtaí i FSS.

An	Coiste	Risoca	

Seo a leanas comhaltaí an Choiste Riosca: An tOllamh Anne 
Scott (Cathaoirleach), An tUasal Eugene McCague, An tUasal 
P.J. Fitzpatrick, An tUasal Joe Mooney, Sylda Langford 
Uasal, An tUasal Joe Lavelle agus an Dr. Dermot Power in 
2010. Feidhmíonn an tUasal Bill Bergin mar shainchomhalta 
seachtrach den Choiste. Ceapann an Bord na comhaltaí ar 
fad.

Feidhmíonn an Coiste Riosca faoi Théarmaí Tagartha 
comhaontaithe agus díríonn sé go príomha ar chúnamh 
a thabhairt don Bhord ó thaobh a chuid dualgas a 
chomhlíonadh trí athbhreithniú neamhspleách agus oibiachtúil 
ar rioscaí neamh-airgeadais a chur ar fáil. Fuair an Coiste 
cuir i láthair bainistíochta, rinne sé athbhreithniú ar nósanna 
imeachta bainistithe rioscaí, rinne sé monatóireacht ar 
fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm an chreata bainistithe rioscaí 
lánpháirtithe mar a chomhaontaigh Bhord FSS. Ar iarratas 
ón gCoiste, chuir an bhainistíocht a gcuid próiseas maidir 
le rioscaí a aithint, cláir rioscaí a fheidhmiú agus fachtóirí 
rialaithe maolaithe a bhunú i láthair. Bhreithnigh an Coiste 
tuarascálacha iniúchta inmheánacha maidir le héifeachtúlacht 
na rialuithe inmheánach neamhairgeadais agus tuarascálacha 
HIQA, cur i bhfeidhm mholtaí HIQA san áireamh. Fuarthas 
eolas rialta freisin ó Fhoireann Bhainistíochta na dTarlúintí 
Tromchúiseacha.

I rith na bliana, chuir Cathaoirleach an Choiste Riosca tús 
le hathbhreithniú ar fheidhmiú an Choiste Riosca, maidir 
le ról an Choiste agus a iompar ginearálta chomh maith 
le hidirghníomhaíocht leis an bPríomhfheidhm bainistithe 
riosca. Cuireadh tús le cur i bhfeidhm roinnt de na moltaí ón 
tuarascáil sin, ach déanfaidh an Coiste maoirsiú ar bhreis 
tionscnamh forbartha bainistithe riosca ar fud 2011 agus sa 
todhchaí. 



92				HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010     HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010   93

Go dtí seo, bunaíodh an fheidhm bhainistithe riosca FSS 
agus tá sé ag forbairt mar atá FSS, mar eagraíocht, a fhásann 
i dtreo aibíochta. Ghlacfaidh roinnt tionscnamh níos faide 
ná tréimhse airgeadais amháin le cur i gcríoch. Mar thoradh 
air sin, is próiseas leanúnach é an próiseas a bhaineann 
le gnáthfheidhm bhainistithe riosca aontaithe a bhunú ar 
fud na heagraíochta. Mar sin féin, bhunaigh bainistíocht 
FSS nósanna imeachta eatramhacha lena chinntiú gur 
urscaoileadh an fhreagracht maidir le bainistiú agus rialachas 
rioscaí ar fud na heagraíochta.

Tá idirchaidreamh iomlán idir Coistí Iniúchta agus Riosca an 
Bhoird ríthábhachtach ó thaobh fheidhmiú ceart na gcoistí 
Boird idirghaolmhara seo. Éascaíonn comhaltacht coiteann 
idirchaidreamh idir an dá choiste seo agus reáchtáiltear 
comhchruinnithe ar bhonn ráithiúil chun an ról idirchaidrimh 
seo a láidriú.

Tacaíocht	do	Choistí

Cuireann Rúnaí an Bhoird, an tUasal Dara Purceall tacaíocht 
ar fáil don Bhord agus dá choistí. Freastalaíonn Stiúrthóirí 
Náisiúnta agus baill shinsearach foirne eile ar chruinnithe 
agus tuairiscíonn said do Choiste an Bhoird de réir mar is gá.

Cruinnithe	an	Bhoird	agus	a	Choistí	

De réir Sceideal 2 den Acht Sláinte 2004, tá sé de cheangal ar 
an mBord cruinniú amháin ar a laghad a bheith aige i ngach 
ceann de 11 mhí sa bhliain. Reáchtáladh 15 chruinniú Boird 
le linn 2010, 11 chruinniú mhíosúla boird agus 4 chruinniú 
bhreise boird. Tháinig an Coiste Iniúchta le chéile 10 n-uaire; 
tháinig an Coiste Luacha Saothair agus Eagraíochta le chéile 
6 uair agus tháinig an Coiste Riosca le chéile 6 uair. 

Tá tinreamh ag cruinnithe Boird leagtha amach sna táblaí 
thíos.

Tábla 19:	Tinreamh	ag	Cruinnithe	Choistí	an	Bhoird

Comhalta	 Cruinnithe	Boird	Míosúla	Sceidealta	 Cruinnithe	breise	den	Bhord

 Cruinnithe	 Tinreamh	 Cruinnithe	 Tinreamh	

N. Brennan2 10 9 4 4

F. Dolphin6 4 4 1 1

L. Downey3 7 7 3 3

B. Drumm3 7 7 3 3

P. Farrell 11 8 4 2

J. Fitzgerald1 10 10 4 3

P.J. Fitzpatrick4 6 6 3 3

N. Hunt5 3 3 1 0

S. Langford1 10 10 4 3

J. Lavelle1 10 9 4 4

C. Magee7 4 4 1 1

E. McCague 11 8 4 3

J. Mooney 11 11 4 4

D. Power3 10 10 4 4

A. Scott 11 10 4 2

1 J. Fitzgerald, S. Langford agus J. Lavelle a cheap an tAire Sláinte agus Leanaí chuig an mBord an 8ú Feabhra 2010.
2  N. Brennan agus D. Power athcheaptha chuig an mBord ag an Aire Sláinte agus Leanaí an 8ú Feabhra 2010.
3  Chuir L. Downey agus B. Drumm a dtéarmaí oifige i gcrích an 15ú Lúnasa 2010
4  D’éirigh PJ Fitzpatrick as a phost ar an mBord in Iúil 2010
5  N. Hunt ceaptha chuig an mBord ag an Aire Sláinte agus Leanaí an 11ú Deireadh Fómhair 2010
6  Cheap an tAire Sláinte agus Leanaí F. Dolphin ina Chathaoirleach ar an mBord an 15ú Lúnasa 2010
7  Ceapadh C. Magee chuig an mBord mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin an 1ú Meán Fómhair 2010 agus is comhalta ex-

officio den Bhord é anois.
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Tuarascáil	Chomhaltaí	an	Bhoird	(ar	lean)

Tábla 20:	Tinreamh	ag	Cruinnithe	Choistí	an	Bhoird

Comhalta	 Iniúchadh Luach	Saothair	agus	
Eagraíocht 

Riosca

 Cruinniú Tinreamh Cruinniú Tinreamh Cruinniú Tinreamh

N. Brennan 9 9

L. Downey 2 2

P. Farrell 6 6

J. Fitzgerald 5 4

P.J. Fitzpatrick 7 6 1 1 2 2

N. Hunt 3 3

S. Langford 8 7 3 3

J. Lavelle 4 4

E. McCague 6 6

J. Mooney 10 10 6 6

D. Power 4 3

A. Scott 6 6

Cód	Rialachais

Dréachtaíodh Creat Rialachais Chorparáideach agus 
Airgeadais FSS chun freastal ar riachtanais an Achta Sláinte 
2004 agus ar riachtanais sárchleachtais d’eagraíochtaí san 
earnáil phoiblí maidir le rialachas corparáideach. Tar éis 
cead a fháil ón mBord agus ón Aire agus tar éis pléití leis na 
ceardchumainn, foilsíodh an cáipéisí maidir le rialachas ar 
láithreán gréasáin FSS in 2009. 

Tá freagracht shonrach ar ionadaithe na Stiúrthóireachtaí 
ar fad as cáipéisí Creata a chur i bhfeidhm lena chinntiú go 
mbeidh riachtanais creata lárnach san eagraíocht. Sonraíonn 
roinnt cáipéisí freagrachtaí ar níos mó ná stiúrthóireacht 
amháin maidir le cur i bhfeidhm. 

Shonraigh an tAire agus é ag ceadú an chreata, go mbeidh gá 
ann athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an gCreat laistigh de 
thrí bliana ó fhoilseofar é.

Bunaíodh an Fhoireann um Chur i bhFeidhm Creataí 
Rialachais in 2010 chun an t-athbhreithniú seo a dhéanamh. 
Tá an t-athbhreithniú seo beagnach críochnaithe anois. 
Tá comhalta de chuid na Foirne Bainistíochtaí Sinearaí 
ina chathaoirleach uirthi agus déanann an Coiste Iniúchta 
monatóireacht uirthi.

Rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar an gCreat Rialachais 
Chorparáideach agus Airgeadais lena chinntiú

go raibh sé ag teacht leis an gCód Cleachtais do Rialachas 
Comhlachtaí Stáit leasaithe (a foilsíodh i Samhain 2009), 
le reachtaíocht a bhí ag teacht chun cinn agus leis na 
Caighdeáin Náisiúnta do Chúram Sláinte Níos Sábháilte agus 
Níos Fearr agus le hathruithe struchtúrtha eagraíochta FSS. 

Rinneadh roinnt athruithe lena n-áirítear Cuid III a chur san 
áireamh a leagann amach creat deimhnithe FSS. Sa chreat 
seo déantar cur síos ar na ceithre leibhéal deimhnithe laistigh 

den FSS agus míníonn sé don fhostóir na ceangail idir cad 
a éilítear uathu, a shonraítear go soiléir anois i gCuid II den 
chreat, chomh maith leis na modhanna éagsúla a úsáidtear 
laistigh den FSS chun deimhniú a chur ar fáil maidir le 
comhlíonadh.

Táthar ag forbairt leathanach gréasáin a chuirfidh rochtain ar 
an gCreat ar fáil mar aon le rochtain ar na Beartais, Nósanna 
Imeachta agus Treoirlínte tacaíochta. Cinnteoidh gach 
stiúrthóir náisiúnta go mbeidh eolas iomlán ag an bhfoireann 
ar a gcuid freagrachtaí a shonraítear go soiléir anois i 
gCuid II den chreat agus déantar an comhlíonadh ar fad a 
thagarmharcáil in aghaidh na coda seo.

Tá comhlíonadh an Chreata Rialachais seo faoi réir iniúchadh 
de chuid na Stiúrthóireachta Iniúchta Inmheánaigh. 

Iniúchadh	Inmheánach

Tá Iniúchadh Inmheánach ar cheann de na príomhghnéithe 
a bhaineann le creat rialachais chorparáidigh FSS. Is 
feidhm breithmheasa neamhspleách agus cuspóireach í a 
bunaíodh chun dearbhú a sholáthar don Bhord agus don 
Phríomhfheidhmeannach, mar an Oifigeach Cuntasaíochta 
ar dhóthanacht agus ar an méid a chloítear le nósanna 
imeachta agus próisis FSS agus lena chinntiú go mbaintear 
amach prionsabail éifeachtúlachta, éifeachtachta, 
cáilíochta, ionracaisagus luach ar airgead. Tuairiscíonn an 
Stiúrthóir Náisiúnta ar Iniúchadh Inmheánach díreach chuig 
Cathaoirleach an Choiste Iniúchta, oibríonn sé/sí go dlúth 
leis an bPríomhfheidhmeannach agus tá sé/sí mar chomhalta 
d’fhoireann oibre FSS.

Buaileann an Stiúrthóir Náisiúnta leis an gCoiste Iniúchta ar 
bhonn rialta chun tuairisc a thabhairt ar mheasúnuithe agus 
ar mholtaí an Iniúchta Inmheánaigh d’fhonn feabhas a chur ar 
chóras inmheánach rialuithe agus rialachais FSS. 
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Ráiteas	faoi	Fhreagrachtaí	Chomhaltaí	an	Bhoird	
maidir	leis	na	Ráitis	Airgeadais	Bhliantúla	

Tá comhaltaí an Bhoird freagrach as ráitis airgeadais 
bhliantúla a ullmhú de réir an dlí infheidhmithe.

De réir Alt 36 den Acht Sláinte 2004, tá sé de cheangal ar 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ráitis airgeadais 
bhliantúla a ullmhú ar cibé bealach a ordóidh an tAire Sláinte 
agus Leanaí agus de réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá 
sonraithe ag an Aire.

Agus na ráitis airgeadais bhliantúla á n-ullmhú, tá na nithe seo 
a leanas de cheangal ar bhaill an Bhoird:

•	 beartais	chuntasaíochta	cuí	a	roghnú	agus	iad	a	chur	i	
bhfeidhm go comhsheasmhach;

•	 breithiúnais	agus	meastacháin	a	dhéanamh	atá	réasúnta	
agus stuama

•	 nochtadh	a	dhéanamh	agus	míniú	a	thabhairt	ar	aon	chás	
go n-imítear ó chaighdeáin chuntasaíochta Infheidhmithe; 
agus

•	 ráitis	airgeadais	a	ullmhú	ar	bhonn	gnóthais	leantaigh	mura	
bhfuil sé míchuí talamh slán a dhéanamh de go leanfadh 
FSS uirthi ag feidhmiú.

Tá comhaltaí an Bhoird freagrach as a chinntiú go gcothaítear 
taifid chuntasaíochta a nochtfadh, go réasúnta cruinn ag aon 
am, mar a sheasann cúrsaí airgeadais Fheidhmeanancht na 
Seirbhíse Sláinte. Tá comhaltaí an Bhoird freagrach freisin as 
sócmhainní Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chosaint 
agus céimeanna réasúnta a ghlacadh chun aon chalaois nó 
aon mhírialtacht eile a chosc agus a bhrath.

Sínithe thar ceann FSS 

An	Dr	Frank	Dolphin 
Cathaoirleach

19 Bealtaine 2011
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Ráiteas	maidir	le	Rialú	Inmhéanach	Airgeadais

Freagracht	as	an	gcóras	um	Rialú	
Inmheánach	Airgeadais

Bunaíodh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 
ar bhonn reachtúil ar Ordú an Aire an 1 Eanáir 2005 de 
réir fhorálacha an Achta Sláinte 2004. Caithfidh FSS na 
treoracha a eisíonn an tAire Sláinte agus Leanaí faoin Acht a 
chomhlíonadh.

Is é Bord FSS an bord rialaithe ag an bhfuil an t-údarás 
feidhmeanna FSS a fheidhmiú. Féadfaidh an Bord 
aon cheann dá fheidhmeanna a tharmligean ar an 
bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin (CEO). Féadfaidh an Bord 
coistí a bhunú chun cúnamh agus comhairle a chur ar fáil dó 
maidir le feidhmiú a fheidhmeanna. Tá cúpla Coiste curtha ar 
bun ag an mBord lena n-áirítear Coiste Iniúchta agus Coiste 
Riosca ar a bhfuil idir chomhaltaí Bhoird agus chomhaltaí 
neamhfheidhmiúcháin eile.

Tá an Bord freagrach as mórchinntí forbartha straitéiseacha 
agus caiteachais. Déantar freagracht as saincheisteanna 
oibríochta a dhílárú, faoi réir teorainneacha údaráis, chuig an 
mbainistíocht feidhmiúcháin.

Ar na feidhmeanna atá ag an bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin tá cur i bhfeidhm pholasaí an Bhoird, 
maoirseacht agus bainistíocht a dhéanamh ar fheidhmíocht, 
bhainistíocht ar chórais rialaithe éifeachtacha agus tuairisciú 
ar fheidhmíocht, de réir mar is gá. Is é an CEO an tOifigeach 
Cuntasaíochta do FSS. Ní mór dó, freisin, cibé eolas (eolas 
airgeadais san áireamh) maidir le feidhmiú a fheidhmeanna, a 
iarrfaidh an Bord, a chur ar fáil.

Tá freagracht foriomlán ag an mBord agus ag an CEO 
as Córas um Rialú Inmheánach Airgeadais FSS agus 
as athbhreithniú a dhéanamh ar a éifeachtúlacht. Tá an 
bhainistíocht ag gach leibhéal den FSS freagrach as rialuithe 
inmheánacha maidir lena bhfeidhmeanna faoi seach a chur 
i bhfeidhm agus a chothabháil. Tá neadú an chórais um 
rialú imheánach leagtha amach lena chinntiú go mbeidh 
ar chumas FSS freagairt do rioscaí gnó agus go gcuirfear 
mórshaincheisteanna rialaithe, má thagann siad chun cinn, 
a chur ar aghaidh go tapa chuig na leibhéil bhainistíochta 
chuí. Leagtar amach córas um rialú inmheánach chun rioscaí 
a laghdú seachas fáil réidh leo. Ní féidir leis an gcóras sin 
ach dearbhú réasúnta, agus ní dearbhú iomlán, a sholáthar 
go ndéanfar sócmhainní a chosaint, go ndéanfar údarú ar 
idirbhearta agus go gcoinneofar taifead ceart orthu agus go 
gcuirfear cosc le haon earráid nó le haon mhírialtacht nó go 
mbraithfear iad in am trátha. 

Bunús	an	Ráitis

Déanaim an ráiteas seo, mar Chathaoirleach ar Bhord FSS, 
de réir Chód Cleachtais don Rialú ar Chomhlachtaí Stáit, 
2009, de chuid na Roinne Airgeadais. Ar dhéanamh an Ráitis 
seo ar an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais bhí an 
Bord ag brath ar an Ráiteas a rinne an CEO mar Oifigeach 
Cuntasaíochta i gCuntais Leithreasa 2009. 

Timpeallacht	um	Rialú	Airgeadais

Caitheann FSS cistí poiblí ar sheirbhísí sóisialta sláinte 
agus pearsanta a sholáthar chuig daonra na hÉireann. Tá 
na dualgais a bhaineann le caiteachas a chaiteann FSS 
dian ó thaobh cuntasachta agus trédhearcachta chun ár 
bhfreagracht do bhuiséad de thart ar €14.4bn in 2010 a 
chomhlíonadh. Tá na dualgais seo leagtha amach san Acht 
Sláinte 2004 agus i Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí 
na Roinne Airgeadais. Is próiseas leanúnach atá i gcothú 
an chórais um rialú inmheánach airgeadais agus déantar 
athbhreithniú rialta ar an gcóras agus ar a éifeachtúlacht. Le 
forbairt, cothabháil agus monatóireacht ó thaobh an chórais 
rialaithe inmheánaigh seo tagann dúshláin bhreise sFSS, 
áit a mbíonn na córais airgeadais iolrach agus ilroinnte. 
Rinneadh roinnt comhdhlúthaithe agus caighdeánaithe 
incriminteach ar chórais phróiseála airgeadais chun freastal 
ar riachtanais tuairiscithe bainistíochta agus reachtaíochta. 
Níl próiseáil airgeadais go hiomlán uathoibríoch agus tá 
idirghabháil shuntasach láimhe fós de dhíth chun ullmhú 
na gcuntas bainistíochta míosúil, na Ráiteas Airgeadais 
Bhliantúla agus an Chuntais Leithreasa a éascú. Níl na córais 
airgeadais oiriúnach don fheidhm ó tharla go bhfuil siad 
leagtha amach chun cuntais fhabhraithe a chur ar fáil seachas 
Cuntas Leithreasa bunaithe ar Vóta. Níl ar chumas na gcóras 
airgeadais an leibheál d’anailís shonraithe ar chaiteachas an 
Vóta a chur ar fáil rud a éilíonn rialacha Cuntasaíochta an 
Rialtais. 

Chuir FSS tograí éagsúla ar aghaidh chuig an Roinn Sláinte 
agus Leanaí le blianta beaga anuas ag lorg infheistíocht a 
cheadú maidir le córas airgeadais aonair. Cuireadh cás gnó 
sonraithe do Chóras Soláthair agus Airgeadais Náisiúnta ar 
aghaidh chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí i Meitheamh 
2010. Mar gheall ar nádúr agus scála an tionscadail seo, agus 
de réir prótacal na Roinne Airgeadais, déantar an tionscadal 
seo a mheas faoi réir na ngnáthpróiseas athbhreithnithe 
piaraí do thionscadail ICT san earnáil phoiblí. Tá trí chéim sa 
phróiseas athbhreithnithe piaraí: Cás Gnó Athbhreithnithe; 
Athbhreithniú Meastóireachta Tairisceana agus Athbhreithniú 
Conarthaí. Tá an grúpa athbhreithnithe piaraí roghnaithe anois 
agus cuireadh tús leis an gcéim Cás Gnó Athbhreithnithe leis 
FSS. Tá an amlíne a bhaineann le gach céim a chur i gcrích 
lasmuigh de rialú díreach FSS. Meastar go mbeidh 12 mí nó 
níos faide i gceist leis an bpróiseas athbhreithnithe piaraí.

Ghlac an Bord an plean seirbhíse agus caipitil i mí Eanáir 
2010 agus d’fhaomh an tAire Sláinte agus Leanaí é laistigh 
den amscála reachtúil. Le linn 2010 rinneadh monatóireacht 
agus meastóireacht ar fheidhmíocht agus buiséid i gcoinne 
chuspóirí an phlean seirbhíse.

Seo a leanas cur síos ar na príomhphróisis atá i bhfeidhm ag 
Feidhmeanancht na Seirbhíse Sláinte chun rialú inmheánach 
airgeadais níos éifeachtaí a sholáthar:
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•	 Tá	creat	nósanna	imeachta	riaracháin	i	bhfeidhm,	
chomh maith le tuairisciú bainistíochta rialta, lena 
n-áirítear leithscaradh ar dhualgais, córas tarmligin agus 
cuntasachta agus údarú ar chaiteachas. Tá FSS ag 
obair chun bonn fianaise níos láidre a fhorbairt maidir le 
caighdeáin agus nósanna imeachta a chomhlíonadh agus 
a dhíreoidh ar chuir i láthair agus cumarsáid i leith na 
foirne a shimpliú.

•	 Tá	Rialacháin	Airgeadais	FSS	mar	chuid	lárnach	den	rialú	
inmheánach agus ullmhaíodh iad chun léiriú a thabhairt ar 
shárchleachtas reatha. Cinntíodh go dtagann na Rialacháin 
Airgeadais le riachtanais reachtúla, le ciorcláin de chuid 
na Roinne Airgeadais agus le treoirlínte ne hearnála 
poiblí. Tá comhlíonadh na Rialachán Airgeadais Náisiúnta 
éigeantach ar fud na heagraíochta. Is próiseas leanúnach 
agus dinimiciúil é forbairt agus cothabháil Rialachán 
Airgeadais Náisiúnta FSS, agus rialacháin nua agus na 
rialacháin atá ann cheana féin á dtabhairt cothrom le dáta 
á n-eisiúint go tréimhsiúil mar fhreagairt ar riachtanais 
nua nó atá ag teacht chun cinn. Cé go ndéantar beartais 
agus rialacháin a chaighdeánú go náisiúnta, is córais 
iad cuid mhór de na próisis inmheánacha, agus ní féidir 
éagsúlachtaí i bpróisis a sheachaint nó go gcuirfidh FSS 
córais airgeadais aonair i bhfeidhm ar fud na heagraíochta. 

•	 Tá	creat	cuimsitheach	bainistíochta,	monatóireachta	
bainistíochta, agus pleanála ag FSS. Lean an Coiste 
um Rialú Feidhmíochta FSS, a bhfuil an Stiúrthóir 
Airgeadais ina chathaoirleach air, ina ról athbhreithniú agus 
bailíochtú a dhéanamh ar fheidhmíocht na heagraíochta 
i bpríomhréimsí cosúil le hairgeadas, bainistiú acmhainní 
daonna agus baint amach spriocanna arna sonrú sa 
Phlean Seirbhíse Náisiúnta. Léiríonn an obair a rinneadh 
ar dheimhniú rialuithe in 2010 go bhfuil gá le hinfheistíocht 
chun soiléireacht rólanna a chinntiú, go mbeidh fócas 
ar smachtbhannaí do dhrochfheidhmíocht agus mbeidh 
tuiscint ar shocruithe rialachais bainistithe agus iad a 
lánpháirtiú riachtanach.

•	 Braitheann	FSS	ar	chur	chuige	iomlánaíoch	ar	fud	
na hearnála i leith mheasúnú rioscaí ionas gur féidir 
saincheisteanna agus príomhchleithiúnais chun rioscaí a 
laghdú a bhreithniú go hiomlán. 

 Cuireann tuarascálacha míosúla feidhmíochta anailís 
chomhtháite ar fáil i bpríomhréimsí eagraíochtúla agus 
foilsítear iad gach mí ar shuíomh gréasáin FSS www.FSS.
ie. Tá na sonraí gníomhaíochta a thuairiscítear bunaithe 
ar Ghníomhaíochtaí Feidhmíochta agus Príomhtháscairí 
Feidhmíochta atá leagtha amach sa Phlean Seirbhísí 
Náisiúnta. Cuirtear Tuarascáil Fhorlíontach ar fáil gach 
mí chomh maith a chuireann sonraí níos sonraithe ar fáil 
ar na méadrachtaí sa Tuarascáil Feidhmíochta. Foilsítear 
tuarascálacha débhliantúla freisin ar an suíomh gréasáin 
chun dul chun cinn a léiriú i gcoinne roinnt beart sonrach 
arna leagan amach sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta agus 
tuarascálacha rialta faoi dhul chun cinn i gcoinne roinnt 
táscairí feidhmíochta. Chomh maith leis na tuarascálacha 
míosúla agus démhíosúla feidhmíochta, cuireann cláir 
shonracha seirbhíse m.sh. Tionscadal na Seirbhísí 

Comhroinnte agus Cláir Athchumraíochta agus Cliniciúla, 
tuarascálacha rialta ar fáil maidir le dul chun cinn.

•	 De	réir	fhorálacha	an	Achta	Sláinte	2004,	d’fhoilsigh	an	
Bord Plean Chorparáideach 2008-2011, a leagann amach 
tosaíochtaí agus treo FSS don tréimhse trí bliana. Tá FSS 
ag ullmhú a Phlean Chorparáidaigh eile don thréimhse trí 
bliana. Ullmhaíodh an Plean Seirbhísí Náisiúnta do 2010 
chomh maith agus cuireadh faoi bhráid an Aire Sláinte 
agus Leanaí é lena cheadúnú in Eanáir 2010.

•	 Is	bunachar	sonraí	cuimsitheach	é	HealthStat	maidir	le	
heolas feidhmíochta ó sheirbhísí sláinte poiblí na hÉireann. 

 Faoi láthair soláthraíonn sé torthaí sonraithe míosúla ó 29 
ospidéal teagaisc, réigiúnach agus ginearálta agus 32 Oifig 
Sláinte Áitiúil (LHOanna) atá freagrach as seirbhísí cúraim 
sláinte agus sóisialta a chur ar fáil sa phobal. Foilsítear na 
torthaí ar líne ar www.FSS.ie. I rith 2010, d’athraigh FSS 
seirbhísí chun comhoibriú níos dlúithe a bhaint amach idir 
ospidéil agus seirbhísí pobail. Tá HealthStat ag freastal 
ar na hathruithe seo trí chomhléargas ar fheidhmíocht 
ospidéal agus Oifigí Sláinte Áitiúla ag leibhéal réigiúnach 
a thuairisciú chun tacú leis na struchtúir lánpháirtithe 
nua. Gach mí, déantar athbhreithniú ar an eolas a 
chruthaítear trí HealthStat ag cruinniú de chuid Fhóram 
HealthStat faoi cheannas CEO FSS agus arna fhreastal 
ag Stiúrthóirí Réigiúnacha na Seirbhísí Lánpháirtithe, 
CEOanna agus Stiúrthóirí Cliniciúla na nOspidéal agus 
bainisteoirí na nOifigí Sláinte Áitiúla Is é aidhm HealthStat 
agus Fhóram HealthStat ná sárchleachtas a roinnt agus 
aghaidh a thabhairt ar réimsí ina bhfuil fadhbanna in 
ospidéil shonracha nó in Oifigí Sláinte Áitiúla ar bhealach 
dearfach. Pléann an Fóram moltaí chun feabhas a chur ar 
ospidéil nó ar Oifigí Sláinte Áitiúla aonair agus aithníonn 
sé saincheisteanna feidhmíochta sa chóras a bhfuil 
chur chuige náisiúnta de dhíth orthu. Spreagann Fóram 
HealthStat agus foilsiú torthaí ar líne ospidéil agus Oifigí 
Sláinte Áitiúla oibriú i dtreo feabhsuithe feidhmíochta 
comhsheasmhacha. 

•	 Bhí	córas	déabhlóidithe	buiséadach	i	bhfeidhm	agus	tá	
sé mar fhreagracht ar bhainisteoirí sinsearacha feidhmiú 
laistigh de theorainneacha sainithe freagrachta agus 
cuntas a thabhairt ar athraithis shuntasacha sa bhuiséad 
don CEO.

•	 Reáchtáiltear	próiseas	breithmheasa	atá	caighdeánaithe	
agus sonrach le haghaidh gach tionscadal chaipitil a 
chosnaíonn níos mó ná €0.5m. Mar chuid den phróiseas 
sin déantar achoimre ar an tionscadal a chur i láthair ag 
leagan amach an riachtanas seirbhíse i gcomhthéacs 
na dtosaíochtaí caipitil mar atá luaite i bPleananna 
Corparáideacha agus Seirbhíse agus sa Straitéis 
Sláinte. Déantar anailís ar chostas tairbhe i gcás gach 
tionscadail chaipitil atá beartaithe agus a chosnaíonn 
níos mó ná €30m, de réir Threoirlínte 2005 na Roinne 
Airgeadais maidir le Breithmheas agus Bainistiú ar Thograí 
Caiteachais Chaipitil san Earnáil Phoiblí arna leasú ag 
ciorclán Airgeadais in Eanáir 2006. Déantar athbhreithnithe 
Boird ar an gclár go tráth rialta. 
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Ráiteas	maidir	le	Rialú	Inmhéanach	Airgeadais	(ar	lean)

•	 Tá	feidhm	Iniúchta	Inmheánaigh	ag	FSS	le	pearsanra	
atá oilte go cuí a fheidhmíonn de réir na cairte scríofa/na 
téarmaí tagartha atá faofa ag an mBord. Cuirtear eolas ar 
fáil ar a mbunaítear an tIniúchadh Inmheánach ón anailís 
a dhéantar ar na rioscaí airgeadais a bhfuil FSS nochta 
dóibh. Tá a phleananna Iniúchta Inmheánaigh bliantúla, 
arna bhfaomhadh ag an gCoiste Iniúchta, bunaithe ar 
an anailís seo. An aidhm atá leis na pleananna seo ná 
na rialuithe lárnacha a chlúdach ar bhonn céimneach 
thar tréimhse réasúnta. Déanann an Coiste Iniúchta an 
tIniúchadh Inmheánach a athbhreithniú go tréimhsiúil, 
agus tugann sé tuairisc don Bhord dá réir. Tá nósanna 
imeachta i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéantar cúram 
leantach de na tuarascálacha a chuireann Iniúchadh 
Inmheánach ar fáil. Tuairiscíonn an Stiúrthóir Náisiúnta 
den Iniúchadh Inmheánach go díreach do Chathaoirleach 
an Choiste Iniúchta agus bíonn ag obair go dlúth leis an 
CEO agus tá ina chomhalta d’fhoireann bainistíochta 
FSS. Tugann an bhainistíocht aghaidh ar aon chalaois nó 
mírialtachtaí eile a aithníodh trí athbhreithniú bainistíochta 
nó iniúchadh agus cuirtear na Gardaí ar an eolas nuair is 
cuí. Tá sé beartaithe ag FSS tús a chur le hathbhreithniú 
seachtrach ar an Iniúchadh Inmheánach in 2011 de réir 
na gcaighdeán arna n-eisiúint ag Institiúid na nIniúchóirí 
Inmheánacha.

•	 Tá	Coiste	Iniúchta	i	bhfeidhm	ar	a	bhfuil	Cathaoirleach	ar	
chomhalta Boird é/í , seachas Cathaoirleach an Bhoird 
Tá triúr comhaltaí Boird air. Tuairiscíonn Cathaoirleach 
an Choiste Iniúchta chuig an mBord ar gach mórcheist 
a bhreithníonn an Coiste. Feidhmíonn an Coiste faoi 
Théarmaí Tagartha comhaontaithe agus tháining siad le 
chéile deich n-uaire in 2010. Freastalaíonn an Stiúrthóir 
Náisiúnta Airgeadais agus Stiúrthóir Náisiúnta an Iniúchta 
Inmheánaigh ar chruinnithe an Choiste agus freastalaíonn 
an CEO chomh maith le comhaltaí eile ar an bhfoireann 
bainistíochta feidhmiúcháin ar na cruinnithe nuair is gá. 
Freastalaíonn na hiniúchóirí seachtracha orthu nuair 
is gá agus tá rochtain dhíreach acu ar Chathaoirleach 
an Choiste i gcónaí. De réir sárchleachtas, bhuail an 
Coiste le Stiúrthóir Náisiúnta an Iniúchta Inmheánaigh 
agus le hiniúchóirí seachtracha agus ní raibh comhaltaí 
bainistíochta i láthair. 

•	 Tá	Coiste	Riosca	ar	bun	le	Cathaoirleach	ar	chomhalta	
Boird é/í, seachas Cathaoirleach an Bhoird. Tá sé 
comhdhéanta de sheisear comhaltaí Boird agus ainmní 
seachtrach speisialta. Tuairiscíonn an Coiste go díreach 
don Bhord. Feidhmíonn Coiste Riosca FSS de réir Téarmaí 
Tagartha aontaithe agus díríonn sé go príomha ar chuidiú 
leis an mBord a dhualgais a chomhlíonadh trí athbhreithniú 
oibiachtúil neamhspleách a sholáthar, i ndáil le rioscaí 
neamhairgeadais. Tháinig an Coiste Riosca le chéile 
seacht n-uaire le linn na bliana 2010. Is gá go mbeadh 
lán-idirchaidreamh idir Coiste Iniúchta agus Coiste 
Riosca an Bhoird chun go bhfeidhmeodh an dá choiste 
boird idirghaolmhara seo i gceart. Tá idirchaidreamh 
arna éascú ag ballraíocht choitianta ar an dá choiste seo 
agus reáchtáiltear comhchruinnithe anois chun an ról 
idirchaidrimh seo a láidriú.

•	 Tá	prionsabail	Bhainistiú	Riosca	mar	bhonn	taca	do	gach	
réimse rialachais laistigh den FSS. Baintear úsáid as cur 
chuige lánpháirtithe i leith bhainistiú riosca, ag tabhairt 
rioscaí cliniciúla agus neamhchliniciúla san áireamh. Tá sé 
d’oibleagáid ar gach seirbhís/feidhm rioscaí a bhaineann 
lena réimsí féin a aithint, a mheas agus a bhainistiú; is é 
an clár rioscaí an príomhuirlis chun cumarsáid maidir le 
heolas faoi rioscaí a chumasú. Nuair a aithnítear rioscaí a 
bhfuil baol mór ann go mbeidh tionchar acu ar chuspóirí 
foriomlána FSS, déantar iad a thaifead sa Chlár Rioscaí 
Corparáideach. Is sásra atá sa chlár corparáideach a 
dheimhníonn (fianaise) don Bhord go bhfuil rioscaí á 
n-aithint, á mheas agus á mbainistiú agus go bhfuil raon 
bearta rialaithe i bhfeidhm ag tráth ar bith chun deireadh 
a chur leis na rioscaí a aithníodh. Cuirtear tuarascálacha 
rialta ar stádas na rioscaí corparáideacha ar aghaidh 
chuig an gCoiste Rioscaí. I rith na bliana, choimisiúnaigh 
Cathaoirleach an Choiste Riosca athbhreithniú ar 
fheidhmiú an Choiste Riosca, maidir le ról an Choiste agus 
a iompar ginearálta chomh maith le hidirghníomhaíocht 
leis an bpríomhfheidhm bainistithe riosca. Cuireadh tús 
le cur i bhfeidhm roinnt de na moltaí ón tuarascáil sin, 
ach déanfaidh an Coiste maoirsiú ar bhreis tionscnamh 
forbartha bainistithe riosca ar fud 2011 agus sa todhchaí. 

 Cheap FSS Stiúrthóir Rioscaí, Cáilíochta agus Cúraim 
Chliniciúil le déanaí a bhfuil ról sonrach aige maidir le 
feabhas. Ó thaobh airgeadais de, léirítear an tionchar 
a bhíonn ag teagmhais chliniciúla agus oibríochta 
sna cásanna a réitítear tríd an nGníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát agus tríd árachóirí. Tá FSS ag díriú ar 
scrúdú a dhéanamh ar cháilíocht agus é a bhainistiú go 
héifeachtach d’fhonn na teagmhais seo a laghdú. Cé 
go bhfuil na próisis bainistíochta FSS á bhforbairt, níl 
siad sách aibí go fóill. Chomh maith leis sin, táthar ag 
forbairt breis treoracha chun comhthuiscint a chur chun 
cinn maidir leis na rioscaí atá sFSS mar a éilíonn an Cód 
Cleachtais do Rialachas Chomhlachtaí Stáit.

•	 Comhaontaíodh	próiseas	Bhainistiú	Teagmhas	Náisiúnta	
agus táthar á chur i bhfeidhm faoi láthair. 

•	 I	rith	2010,	lánscoireadh	trí	aonán	sláinte	faoin	
reachtaíocht; An Ghníomhaireacht um Thoirchis 
Ghéarchéime, Ospidéal Naomh Lúcas, Bord na Seirbhíse 
Náisiúnta Scagthástála Ailse agus tháinig siad faoi scáth 
FSS. Aistríodh gach sócmhainn agus dliteanas de chuid 
na n-aonán seo, chomh maith leis an bhfoireann, chuig 
FSS ar an dáta lánscoir. De réir beartas FSS, rinne FSS 
scrúduithe díchill chuí a chlúdaigh gnéithe airgeadais, 
acmhainní daonna, dlí, árachais agus rialachas mar chuid 
den phróiseas a bhain leis na haonáin seo a ghlacadh 
faoina scáth. 

•	 Bíonn	obair	na	feidhme	iniúchta	inmheánaigh,	an	
Choiste Iniúchta agus Bainisteoirí FSS a bhfuil freagracht 
orthu as an gcreat rialaithe airgeadais a fhorbairt agus 
a chothabháil mar fhaisnéis do mhonatóireacht agus 
d’athbhreithniú éifeachtúlacht an rialaithe airgeadais 
inmheánaigh. Tá na tuairimí agus na moltaí a rinne an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste General ina chuid litreacha 
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bainistíochta nó i dtuarascálacha eile, ar nós turascálacha 
Choiste na gCuntas Poiblí ríthábhachtach agus déanann 
an Coiste Iniúchta maoirsiú ar chur i bhfeidhm na dtuairimí 
agus na moltaí sin.

•	 Seoladh	Cód	Rialachais	FSS	in	2008	tar	éis	cead	a	fháil	
ón Aire agus tá sé foilsithe ar www.FSS.ie. Cuireadh tús 
le hathbhreithniú ar an gCód Rialachais in 2010 agus mar 
chuid de sin tugadh gach nós imeachta airgeadais agus 
oibríochta san eagraíocht cothrom le dáta. Ina measc bhí 
raon leathan beartas scríofa, nósanna imeachta, treoirlínte 
agus caighdeáin a bhaineann le gach fostaí de chuid 
FSS agus tá siad ríthábhachtach lena chinntiú go bhfuil 
rialachas eagraíochta FSS láidir agus éifeachtach. Beidh 
gach nós imeachta ar fáil ar líne don fhoireann in 2011. 

•	 Tá	nósanna	imeachta	curtha	i	bhfeidhm	ag	FSS	atá	
leagtha amach chun comhlíonadh a chinntiú maidir le 
gach ciorclán pá agus taistil a eisíonn an Roinn Airgeadais. 
Tugtar aghaidh ar aon eisceacht a aithníodh agus déantar 
iad a thuairisciú ar bhonn bhliantúil chuig an Aire, de réir 
an Chóid Chleachtais do Rialachas Chomhlachtaí Stáit.

•	 Mar	chuid	d’athbhreithniú	bliantúil	FSS	ar	éifeachtacht	an	
chórais rialaithe inmheánaigh, éilítear ar gach ball foirne ag 
leibhéal an Bhainisteora Ghinearálta (nó a choibhéis) agus 
níos airde, Ráiteas Dearbhaithe Rialuithe a chomhlánú, ag 
dearbhú go bhfuil rialuithe ann agus i bhfeidhm ina réimse 
áirithe freagrachta. Rinne Iniúchadh Inmheánach iniúchadh 
ar bhonn simplí ar leibhéal comhlíonta na mbainisteoirí ó 
thaobh Ráitis Deimhnithe Rialaithe in 2011, agus léirigh 
torthaí an iniúchta go raibh gá le tuilleadh feabhais. 

•	 Tá	deontais	do	ghníomhaireachtaí	seachtracha	arna	rialú	
ag Ailt 38 ags 39 den Acht Sláinte 2004. Chomhaontaigh 
FSS agus na gníomhaireachtaí a mhaoiníonn sí cáipéisí 
maidir le Comhaontú Seirbhíse Caighdeánaithe agus 
Socruithe Deontas in 2009. Amhail 31 Nollaig 2010, bhí 
comhaontuithe sínithe ag FSS a chlúdaigh 92% den luach 
mhaoinithe a d’íoc FSS le gníomhaireachtaí seachtracha. 
Tá roinnt gníomhaireachtaí ann áfach, go háirithe san 
earnáil mhíchumas fisiciúil agus céadfach, nár shínigh 
aon cháipéis go fóill maidir le maoiniú deontas de thart 
ar €190m. Is leibhéal suntasach de mhaoiniú poiblí é seo 
nach bhfuil clúdaithe ag cáipéisí rialachais foirmiúla. Ní 
féidir leis FSS leanúint ar aghaidh ag tabhairt maoinithe 
d’eagraíochtaí nach síneoidh Socruithe Seirbhíse foirmiúla. 
Socraíodh am líne ag deireadh na líne Q1 2011 maidir le 
síniú na gComhaontuithe Seirbhíse ag na gníomhaireachtaí 
atá i gceist. Tá ceart ar cosaint ag FSS maoiniú na 
ngníomhaireachtaí nár shínigh Comhaontuithe Seirbhíse 
roimh an amlíne, a choinneáil siar nó a laghdú, go dtí 
go síneofar na comhaontuithe foirmiúla seo. Déanann 
gach Stiúrthóir Oibríochta monatóireacht ghníomhach 
ar shíniú na Socruithe Seirbhísí nár síníodh go dtí seo 
agus tuairiscíonn sé/sí chuig an Stiúrthóir Náisiúnta um 
Sheirbhísí Comhtháite. Tá FSS ag forbairt a phróiseas 
conarthaí faoi láthair d’fhonn deimhniú dearfach a fháil 
maidir le timpeallacht rialaithe gach comhlachta maoinithe. 

•	 Cloíonn	nósanna	imeachta	FSS	maidir	le	ceannachán	
agus diúscairt maoine leis na hoibleagáidí dlí atá leagtha 
amach in ailt 78 agus 79 den Acht Sláinte 1974, arna leasú 
ag an Acht Sláinte 2004. Tá údarás ag Stiúrthóir Náisiúnta 
na Seirbhísí Tráchtála agus Tacaíochta idirbhirt maoine 
beartaithe a cheadú suas go dtí teorainn de €2milliún gan 
CBL san áireamh, chomh luath is a cheadaíonn an Coiste 
Maoine iad. Ní mór don CEO idirbhirt níos mó ná an méid 
seo a cheadú, chomh luath is a gceadaíonn an Coiste 
Maoine iad agus a fhormhuiníonn Stiúrthóir Náisiúnta na 
Seirbhísí Tráchtála agus Tacaíochta iad. Ní mór idirbhirt 
níos mó ná €2m a chur ar aghaidh chuig Bord FSS chun 
ceadú deiridh a fháil chomh luath is a gceadaíonn an CEO 
iad.

Is ábhar do thaifead poiblí iad scrúduithe sonraithe a rinne 
Iniúchadh Inmheánach FSS agus an tArd-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste in 2009 agus in 2010 maidir le clár oiliúna SKILL 
agus Fóram Chomhpháirtíocht Náisiúnta na Seirbhísí Sláinte 
(HSNPF) agus rinne Coiste na gCuntas Poiblí scrúdu orthu i 
nDeireadh Fómhair agus i Nollaig 2010. D’aithin iniúchtaí ar 
SKILL agus HSNPF teipeanna suntasacha rialachais iontu, 
go háirithe maidir leis an tsamhail oibríochta - atá mar aonáin 
satailíte lasmuigh de rialú bainistithe príomhshrutha FSS. 
Nochtaídh teipeanna sa chóras ó thaobh chomhlíonadh na 
rialachán airgeadais, soláthair agus taistil i FSS. Fo-ghlacadh 
an dá chlár isteach sa Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna den 
FSS, rud a chinntíonn go bhfuil socruithe cuí rialachais agus 
maoirseoireachta i bhfeidhm anois. Ghlac FSS na céimeanna 
cuí a theastaigh chun comhlíonadh cuimsitheach lena cuid 
rialachán maidir le híocaíochtaí, taisteal agus soláthar a 
chinntiú agus chun aghaidh iomlán a thabhairt ar mholtaí an 
Iniúchta Inmheánaigh agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste agus lena chinntiú nach dtarlóidh na teipeanna seo arís.

Choimisiúnaigh FSS Measúnú Riosca ICT seachtrach agus 
chun a bheith mar fhaisnéis do Phlean Iniúchta ICT 2010-
2012 FSS. Rinne Mazars and Measúnú Riosca a rinne iarracht 
na rioscaí atá laistigh de thimpeallacht ICT FSS a aithint. 
Rinne an measúnú iarracht rátáil ar aibíocht na rialuithe atá 
i bhfeidhm ar fud na heagraíochta a bhunú chun deireadh 
a chur le rioscaí ICT. Fuair sé amach go bhfuil na rialuithe 
seo ag céim sách neamhaibí ina gcuid forbartha, i.e. ar 
scála aibíochta 0-5, tá rátáil de 1 = Tosaigh ag Timpeallacht 
Rialaithe Rioscaí ICT FSS. Ciallaíonn sé seo go bhfuil rioscaí 
tugtha faoi deara ag an eagraíocht agus go bhfuil a fhios aici 
go gcaithfidh sí aghaidh a thabhairt orthu ach nach bhfuil a 
dóthain rialuithe caighdeáin i bhfeidhm ná níl siad tuairiscithe 
go hiomlán agus níl na fostaithe go hiomlán ar an eolas maidir 
leis na freagrachtaí atá orthu as gníomhaíochtaí rialaithe agus 
ní dhéantar éifeachtúlacht oibríochta a mheas ar bhonn rialta 
(seachas lasmuigh d’iniúchadh). Léiríonn sé seo go bhfuil an 
Stiúrthóireacht ICT comhdhéanta de ocht iar-roinn ICT den 
bhord sláinte chomh maith le hocht líonra ar leith agus córais 
agus próisis atá an-éagsúil. D’aithin an measúnú líon beag fo-
phróiseas ICT a léiríonn leibhéal níos fearr aibíochta rialaithe 
m.sh Modheolaíocht Bhainistiú Tionscadal IC, ach is “oileáin 
shárchleachtais” iad seo den chuid is mó. Go hachomair, 
aithníodh aon riosca déag, le Rialachas ICT, Cosaint Sonraí 
agus rátálacha arda Slándála ICT. Tugadh idir meánrátáil 
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Ráiteas	maidir	le	Rialú	Inmhéanach	Airgeadais	(ar	lean)

agus rátáil ard do Phleanáil agus do Straitéisí ICT. Measadh 
na seacht réimse riosca a bhí fágtha agus réimsí lenár 
bhain meánriosca. Bhí na rátálacha seo mar fhaisnéis do 
phleananna Iniúchta Inmheánaigh agus leanfaidh siad orthu 
ag tabhairt faisnéise dóibh agus díríodh siad ar acmhainní 
Iniúchta Inmheánaigh le linn an mheasúnaithe ar rialuithe atá 
i bhfeidhm chun deireadh a chur leis na rioscaí a aithníodh, 
bunaithe ar na rátálacha seo.

Fuair Iniúchtaí Ioncaim amach do raibh ganníocaíochtaí 
maidir le PAYE/PRSI, VAT, Cáin na gConarthaí Ábhartha agus 
Cáin Shiarchoinneálach um Sheirbhísí Gairmiúla, rud a thug 
socruithe cánach, úis agus pionóis chun cinn chomh maith le 
hIoncam iomlán de €3.35m in 2010.

Mar chuid de chlár comhlíonta comhoibritheach le hIoncam, 
déanann FSS roinnt féinathbhreithnithe i rith na bliana 
chun comhlíonadh cánach a mheas. In 2010 d’aithin 
féinathbhreithniú ganníocaíochta CLB mícheart a bhain 
le nochtadh deonach Ioncaim de réir Chód Cleachtais 
d’Iniúchadh Ioncaim. Tá FSS tiomanta do chomhlíonadh 
eiseamláireach na ndlíthe cánach. Nuair a aithnítear réimsí 
neamhchomhlíonta, le linn iniúchadh Ioncaim nó as cleachtaí 
féinathbhreithnithe, glactar céimeanna láithreach chun an 
dliteanas a réiteach leis an Ioncam agus lena chinntiú go 
bhfuil gníomh cuí á ghlacadh chun deireadh a chur leis an 
scóp atá ann d’earráidí den sórt sin. 

Le linn 2010 rinneadh iniúchtaí inmheánacha ar roinnt 
comhchomhairleachtaí. Léirigh na hiniúchtaí seo gur íocadh 
€3.2m le díoltóirí (thar roinnt blianta) maidir le seirbhísí nár 
déanadh próisis soláthair iomaíochta ar bith ina leith. Ba 
ionann sin agus sárú na rialachán bunaithe agus tugadh 
isteach rialuithe breise maidir le monatóireacht a dhéanamh 
ar chaiteachas i rith 2010 agus é a cheadú.

Rinne FSS roinnt athbhreithniú straitéiseach ar réimsí ar nós 
soláthar níos éifeachtúil do sheirbhísí cliniciúla agus dhírigh 
seirbhísí cliaint eile ar cháilíocht agus luach a fheabhsú. 
Feabhsóidh cur i bhfeidhm na n-athbhreithnithe seo, mar 
shampla i leigheas agus i máinliacht ghéarmhíochaine, 
éifeachtacht agus éifeachtúlacht na seirbhíse sláinte. 

Chomh maith leis sin, tá tograí forbartha ag FSS maidir le 
straitéis soláthair agus lóistíochta náisiúnta leasaithe. Mar 
thoradh ar chur i bhfeidhm na n-athbhreithnithe seo, bainfear 
úsáid níos éifeachtúil as acmhainní cúraim sláinte agus 
tacófar le deireadh a chur le dramhaíl laistigh den chóras 
sláinte.

Athbhreithniú	ar	Éifeacht	an	Chórais	um	
Rialú	Inmheánach	

Tá próiseas deimhnithe rialuithe FSS dírithe ar an CEO mar 
Oifigeach Cuntasaíochta agus mar Chathaoirleach FSS a 
chumasú maidir leis an riachtanas chun iad féin a shásamh 
a chomhlíonadh agus a chur faoi bhráid an Aire Sláinte agus 
Leanaí agus an Oireachtais go bhfuil rialú éifeachtach cuí 
laistigh den FSS.

Le linn 2010 chuir an Stiúrthóireacht Airgeadais 
Athbhreithniú ar an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais 
i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcrích agus bhí 
torthaí an athbhreithnithe sin ina mbonn eolais don Ráiteas 
seo faoin gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais. Rinne 
bainisteoirí airgeadais le saineolas ar leith an t-athbhreithniú 
i réimsí an airgeadais, an iniúchta agus an rialaithe. 
Baineann athbhreithnuithe bliantúla ar an gcóras um rialú 
inmheánach úsáid as teimpléad a bunaíodh agus forbraíodh 
seo agus athbhreithniú 2010 ar siúl. Táthar ag feiceáil 
leibéal feasachta bainistíochta agus tuiscint níos fearr ar an 
bpróiseas athbhreithnithe gach bliain. I modheolaíocht an 
athbhreithnaithe bhí tagairt do na nithe seo a leanas: 

•	 Ráitis	Dearbhaithe	Rialuithe	arna	gcur	i	gcrích	ag	an	lucht	
bainistíochta sinsearach ón Stiúrthóir Náisiúnta go dtí 
leibhéal Ghrád VIII (nó a chomhionann). Dhírigh siad ar na 
rioscaí ábhatha a d’fhéadfadh go mbeadh tionchar acu 
ar FSS, na modhanna chun na rioscaí sin a bhainistiú, 
na rialuithe atá i bhfeidhm chun iad a choinneáil agus na 
nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh orthu;

•	 Torthaí	na	n-agallamh	déthaobhach	le	trasghearradh	de	
thuairim is 100 bainisteoir agus ceann seirbhíse agus 
a bhfreagraí ar cheistneoir faoi rialuithe inmheánacha a 
cuireadh i gcrích le linn gach agallaimh;

•	 Tuarascálacha	an	Iniúchta	Inmheánaigh;

•	 Tuarascálacha	agus	litreacha	bainistíochta	an	Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste;

•	 Clár	iniúchta	2010	an	Ard-Reachtaire	Cuntas	agus	
Ciste don FSS agus go háirithe, an riosca iniúchta a 
sainaithníodh iontu;

•	 Measúnú	ar	an	dul	chun	cinn	i	gcomparáid	le	cur	i	
bhfeidhm na moltaí a bhí i dtuarascálacha Iniúchta 
Inmheánaigh agus tuarascálacha an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste roimhe seo a chuirtear faoi bhráid an 
Choiste Iniúcta go ráithiúil;

•	 Tuarascálacha	stádais	tréimhsiúla	chuig	an	gCoiste	
Iniúchta. 

Scaipeadh tuarascáil ar Athbhreithniú an Chórais um Rialú 
Inmheánaigh i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar 
bhainistíocht shinsearach i Márta 2011. 

Go hachomair, in ainneoin sna sáruithe suntasacha a d’aithin 
an bhainistíocht agus atáthar ag tabhairt aghaidh orthu 
mar atá leagtha amach thuas, tá feabhas ag teacht ar an 
timpeallacht rialaithe, ar na próisis bainistithe riosca agus ar 
na socruithe deimhnithe ach níl siad go hiomlán éifeachtach 
go fóill. Tá rionnt réimsí ann ina moltar gníomh sonrach chun 
éifeachtúlacht a ardú agus chun na feabhsuithe a cuireadh i 
bhfeidhm ón tuarascáil roimhe seo a choinneáil.
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Le linn an mheasúnaithe, ní mór aird a thabhairt ar ar 
neamhaibíocht ábhartha FSS mar eagraíocht agus ar 
chultúir na n-eagraíochtaí éasgúla atá faoi scáth FSS. Is 
cónasc atá sFSS ina bhfuil 17 comhlacht éagsúil agus 
tá ocht gcomhlacht breise páirteach leis chomh maith ó 
bunaíodh í. Braitheann FSS ar chórais leagáide na n-aonán 
seo ag feitheamh ar chur i bhfeidhm chóras airgeadais, 
soláthair agus acmhainní daonra aonair ar fud an fhiontair. 
Rinneadh roinnt sáruithe suntasacha ar thimpeallacht 
rialaithe FSS dá dtagraítear sa ráiteas seo. Léiríonn 
na sáruithe seo an riachtanas atá ann go leagfaí béim 
leanúnach ar an timpeallacht rialaithe agus ar fhorbairt na 
timpeallachta rialaithe agus an gá atá ann cultúr comhlíonta 
aonair a spreagadh ar fud na heagraíochta. Ní mór don 
FSS díriú isteach freisin ar an gcumas bainistíochta a 
neartú i príomhréimsí ar nós Airgeadas, Soláthar, ICT agus 
bainistíocht líne. 

Ullmhaíonn an bhainistíocht pleananna struchtúrtha do chur 
i bhfeidhm mholtaí an Athbhreithnithe ar an gCóras um Rialú 
Inmheánach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. I rith 
na bliana déanfaidh an Coiste Iniúchta monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm na moltaí seo ón mbainistíocht agus déanfar 
athbhreithniú arís orthu in 2011 mar chuid den athbhreithniú 
ar an gcóras rialaithe inmheánach.

Is léiriú an Ráiteas seo faoin gCóras Inmheánach Airgeadais 
ar staid reatha FSS ag deireadh na bliana dar chríoch 31 
Nollaig 2010.

Sínithe thar ceann FSS

An	Dr	Frank	Dolphin 
Cathaoirleach

19 Bealtaine 2011
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Tuarascáil	an	Ard-Reachtaire	Cuntas	agus	Ciste	
le	Tíolacadh	do	Thithe	an	Oireachtais	

Tá ráitis airgeadais Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010 iniúchta agam faoi Alt 36 den 
Acht Sláinte, 2004.

Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais 
chuntasaíochta arna leagan amach sna ráitis, comhdhéanta 
de na Beartais Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus 
Caiteachais, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Caipitiúil, an 
Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na 
nótaí gaolmhara. Is é an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh 
i bhfeidhm agus na cuntais á n-ullmhu ná dlí infheidhme maidir 
le caighdeáin chuntasaíochta arna sonraí ag an Aire Sláinte agus 
Leanaí.

Freagrachtaí	an	Bhoird

Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as a 
chinntiú go dtugann siad léargas fíor agus cothrom ar staid 
ghnóthaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ar a ioncam 
agus caiteachas, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí	an	Ard-Reachtaire	Cuntas	 
agus	Ciste

Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir 
dhlí infheidhmithe. 

Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dheánamh do bhreithnuithe 
speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena 
mbainistíochta agus lena n-oibríocht. 

Déanaim m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir 
le hIniúchadh (An Ríocht Aontaithe agus Éire) agus ag cloí le 
Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird Chleachtais 
Iniúchta ag an am céanna.

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Cuntas Leithreasa 
ar fáil freisin d’idirbhirt a léiríodh sa chuntas lena mbaineann an 
tuarascáil seo. Tuairisceoidh mé go leithleach ar an gcuntas sin 
agus ar aon ábhar eile a thiocfaidh chun cinn as m’iniúchadh a 
mheasfaidh mé a bheith tábhachtach agus beidh siad leagtha 
amach i mo Thuarascáil Bhliantúil ar na Seirbhísí Poiblí do 2010.

Scóp	Iniúchta	na	Ráiteas	Airgeadais	

I rith iniúchta, ní mór fianaise a fháil faoi na méideanna agus 
na nochtaí sna ráitis airgeadais, fianaise leordhóthanach a 
thabharfadh deimhniú réasúnta go bhfuil na ráitis airgeadais saor 
ó mhíráitis ábhartha, cibé ar calaois nó earráid is cúis leo.

Áirítear air sin measúnú ar na nithe seo a leanas:

•	 cibé	an	bhfuil	na	beartais	chuntasaíochta	oiriúnach	
d’imthosca Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus 
gur cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus gur 
nochtaíodh i gceart iad.

•	 réasúnacht	na	meastachán	cuntasaíochta	suntasacha	a	
rinneadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus 

•	 cur	i	láthair	foriomlán	na	ráiteas	airgeadais

Lorgaím fianaise chomh maith faoi rialtacht na n-idirbheart 
airgeadais le linn an iniúchta. 

Chomh maith leis sin, léigh mé an t-eolas airgeadais 
agus neamhairgeadais ar fad sa tuarascáil bhliantúil chun 
neamhréireachtaí ábhair maidir leis na ráitis airgeadais a bhfuil 
iniúchadh déanta orthu a aithint. Má thugaim aon mhíráiteas nó 
neamhréireachtaí ábhair dhealraitheacha faoi deara, breithním na 
tionchair a bheidh acu sin ar mo thuarascáil. 

Ní ionann é seo agus aon mhaolú a dhéanamh ar mo 
thuairim, ach tarraingím aird ar bhunús na gcuntas sna 
Beartais Chuntasaíochta a mhíníonn mar atá na caighdeáin 
chuntasaíochta atá sonraithe ag an Aire Sláinte agus Leanaí 
éagsúil ó Chleachtas Cuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta 
in Éirinn.

Tuairim	ar	na	Ráitis	Airgeadais	

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh i 
gceart de réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá sonraithe ag an 
Aire Sláinte agus Leanaí, léargas fíorcheart ar riocht ghnóthaí na 
Feidhmeannachta ag 31 Nollaig 2010 agus ar a hioncam agus ar 
a caiteachas don bhliain dar chríoch sin.

Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí coinnithe ag 
an bhFeidhmeannacht. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na 
leabhair chuntais.

Ábhar	lena	dTuairiscím	trí	Eisceacht

Tuairiscím trí eisceacht 

•	 mura	bhfuil	an	fhaisnéis	agus	na	mínithe	ar	fad	faighte	agam	
don iniúchadh, nó 

•	 más	rud	é	gur	thug	m’iniúchadh	aon	chás	ábhartha	nár	
feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe 
faoi deara nó sa chás nach leanann na hidirbhearta do na 
húdaráis a rialaíonn iad 

•	 mura	dtagann	an	t-eolas	atá	i	dTuarascáil	Bhliantúil	
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don bhliain leanár 
ullmhaíodh na ráitis airgeadais leis na ráitis airgeadais, nó 

•	 mura	léiríonn	an	Ráiteas	maidir	le	Rialú	Inmheánach	
Airgeadais gur chomhlíon Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte an Cód Cleachtais do Rialachas Chomhlachtaí Stáit, 
nó

•	 má	fhaighim	amach	go	bhfuil	fadhbanna	ábhartha	eile	a	
bhaineann leis an mbealach a rinneadh gnó poiblí.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir le cúrsaí eile lena ndéantar 
tuairisciú trí eisceacht.

John	Buckley	 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

19 Bealtaine 2011
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Cuntas	Ioncaim	agus	Caiteachais	
Don	Bhliain	dar	críoch	an	31	Nollaig	2010	

2010 2009

Nótaí €’000 €’000

Ioncam

Deontas Ioncaim ón Státchiste 3 10,599,546 11,448,149

Fáltais ó dhleacht mháil ar tháirgí áirithe tobac 167,605 167,605

Ranníocaíochtaí Sláinte 2,017,657 1,755,753

Ioncam ó sheirbhísí a sholáthraítear faoi rialacháin AE 320,000 286,580

Aisghabháil ar chostais ón gCiste Árachais Shóisialta 12,982 13,500

Ioncaim ó Othair 4 320,241 341,315

Ioncam Eile 5 760,825 757,929

Cuntais Dhíomhaoine 2,337 3,805

	14,201,193	  14,774,636 

Caiteachas

Pá	agus	Pinsin

Cliniciúil 6 & 7 3,270,752 3,421,201

Neamhchliniciúil 6 & 7 1,144,641 1,213,870

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 6 & 7 729,408 735,923

	5,144,801	  5,370,994 

Neamhphá

Cliniciúil 8 904,442 1,000,879

Iompar Othar agus Seirbhísí Otharcharranna 8 56,662 55,744

Cúram Príomhúil agus Scéimeanna Cártaí Leighis 8 3,199,538 3,427,513

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 8 75,639 61,009

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 8 3,647,081 3,951,650

Bainistiú Tí (lónadóireacht, gréithe, éadaí leapa, srl.) 8 227,190 237,443

Speansais Oifige agus Riaracháin 8 415,783 440,566

Muirir Fhadchónaitheacha Aisíoctha le hOthair 8 20,962 76,623

Scéim Árachais Heipitíteas C 8 560 978

Costais oibríochta eile 8 44,543 46,147

Iocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát faoin Scéim 
Slánaíochta Cliniciúil 8 79,283 14,851

Scéim Tacaíochta Tithe Altranais (Fair Deal) 8 260,785 10,604

	8,932,468	  9,324,007 

Glanbharrachas/(Easnamh	don	Bhliain)	 123,924 79,635

Iarmhéid	amhail	an	1	Eanáir	 (1,078,081) (1,157,716)

Iarmhéid	amhail	an	31	Nollaig	 	(954,157)  (1,078,081)

Déileáiltear le gach gnóthachan agus caillteanas, seachas dímheas agus amúchadh, tríd an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 
agus tríd an gCuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais.

Cuimsíonn príomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, agus an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, 
an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid ar leathanaigh 103-106.

An	Dr.	Frank	Dolphin Cathal	Magee 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Cuntas	Ioncaim	agus	Caiteachais	
Don	Bhliain	dar	críoch	an	31	Nollaig	2010	

2010 2009

Nótaí €’000 €’000

Ioncam

Maoniú Caipital ón Státchiste 355,058 429,897

Maoiniú AE 536 35

Maoniú Ioncaim a úsáideadh le haghaidh Tionscadail Chaipitil 417 582

Cuntais Dhíomhaoine 3,782 5,000

Feidhmiú Fháltas na nDiúscairtí 3,586 0

Ranna Rialtais agus Foinsí Eile 19(c) 5,838 9,491

369,217 445,005

Caiteachas

Deontais Chaipitil do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 2) 19(b) 130,164 123,965

Caiteachas Caipitil ar Thionscadail Chaipital FSS 19(b) 240,202 290,144

370,366 414,109

Glanbharrachas	/(Easnamh)	Caipitil	don	Bhliain	 (1,149) 30,896

Iarmhéid	amhail	an	1	Eanáir (205,716) (236,612)

Iarmhéid	amhail	an	31	Nollaig	 (206,865) (205,716)

Déileáiltear le gach gnóthachan agus caillteanas, seachas dímheas agus amúchadh, tríd an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 
agus tríd an gCuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais.

Cuimsíonn príomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, agus an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, 
an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid ar leathanaigh 103-106. 

An	Dr.	Frank	Dolphin	 Cathal	Magee 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Clár	Comhardaithe	
Aamhail	an	31	Nollaig	2010	

2010 2009

Nótaí €’000 €’000

Sócmhainní	Seasta

Sócmhainní	Seasta	Inláimhsithe

Talamh agus Foirgnimh 9 4,957,521 4,808,729

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Eile 10 317,142 334,645

Infheistíochtaí

Sócmhainní Airgeadais 11 3 3

Sócmhainní	Seasta	Iomlána 5,274,666 5,143,377

Sócmhainní	Reatha

Stoic 12 128,087 146,607

Féichiúnaithe 13 237,771 216,922

Iarmhéid an Phámháistir Ghinearálta agus an Státchiste 14 87,691 139,254

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh 21,451 12,845

Dliteanais	Reatha

Creidiúnaithe 15 (1,562,061) (1,736,632)

Glan-Dliteanais	Reatha (1,087,061) (1,221,004)

Creidiúnaithe	(méideanna	a	bheidh	dlite	tar	éis	níos	
mó	ná	bliain	amháin) 16 (68,847) (59,054)

Ioncam	iarchurtha	 17 (6,253) (3,575)

Iomlán	na	Sócmhainní	 4,112,505 3,859,744

Cuntas	Caipitlithe	 18(a) 5,274,663 5,143,374

Cúlchistí	Caipitil	 18(b) (206,865) (205,716)

Cúlchistí	Ioncaim 18(c) (955,293) (1,077,914)

Caipiteal	agus	Cúlchistí	 4,112,505 3,859,744
 

Cuimsíonn príomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, agus an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, 
an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid ar leathanaigh 103-106. 

An	Dr.	Frank	Dolphin	 Cathal	Magee 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráiteas	faoi	Shreabhadh	Airgid	
Don	Bhliain	dar	críoch	an	31	Nollaig	2010	

Nótaí 2010 2009

€’000 €’000

Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh)	Airgid	ó	Ghníomhaíochtaí	
Oibríochta	 20 (17,083) 60,050

Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh)	Airgid	ó	Thorthaí	ar	Infheistíochtaí	
agus	Seirbhísiú	Airgeadais

Ús íoctha ar iasachtaí agus ar rótharraingtí (8) (54)

Ús íoctha ar léasanna airgeadais (1,434) (1,511)

Ús faighte 24 395

Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Airgid ó Thorthaí ar Infheistíochtaí 
agus Seirbhísiú Airgeadai (1,418) (1,170)

Caiteachas	Caipitil

Caiteachas Caipitil - caipitlithe (206,392) (270,955)

Caiteachas Caipitil - neamhchaipitlithe (163,974) (143,154)

Íocaíochtaí ó Ioncam maidir le: sócmhainní seasta a fháil  
(glan ar thrádáil isteach) (22,791) (19,303)

Maoiniú Iocaim a úsáideadh le haghaidh caipitil 417 582

Fáltais ar dhíolachán sócmhainní seasta (trádáil isteach as an áireamh) 3,516 379

Suimeanna aischistithe leis an Státchiste (0) (309)

Glan eis–sreabhadh Airgid ó Chaiteachas Caipitil 	(389,224)  (432,760)

Glan eis–sreabhadh Airgid thirim roimh mhaoiniú (407,725) (373,880)

Airgeadú

Deontais chaipitil faighte 355,058 429,897

Fáltais chaipitil ó fhoinsí eile 10,156 14,525

Íocaíocht na gné caipitiúla den léas airgeadais agus aisíocaíochtaí 
iasachtaí (446) (779)

Glan-Insreabhadh Airgid ó Mhaoiniú 364,768 443,643

Glansreabhadh	Airgid	 (42,957) 69,763

Ardú	ar	airgead	tirim	ar	láimh	agus	iarmhéideanna	bainc	 
i rith na bliana 21 (42,957) 69,763
 

Cuimsíonn príomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, agus an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, 
an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid ar leathanaigh 103-106. 

An	Dr.	Frank	Dolphin	 Cathal	Magee 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Beartais	Chuntasaíochta

Bunús	Cuntasaíochta

Ullmhaíodh na cuntais ar bhunús fabhraithe, de réir an 
choinbhinsiúin chostais stairiúil. Faoin Acht Sláinte 2004, 
sonraíonn an tAire Sláinte agus Leanaí na caighdeáin 
chuntasaíochta a gcaithfidh FSS cloí leo. Ghlac FSS leis 
an gCleachtas Cuntasaíochta Coitianta (GAAP) de réir 
na gcaighdeán cuntasaíochta atá eisithe ag an mBord 
Caighdeán Cuntasaíochta faoi réir na dtrí eisceacht atá 
sonraithe ag an Aire: 

1. Ní chuirtear dímheas de mhuirear ar an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachas – cuirtear de mhuirear é ar an 
gcuntas cúlchiste: An Cuntas Caipitlithe. Ní cheadaítear 
cuntasaíocht chúlchiste faoi GAAP. Faoi na prionsabail 
seo, ní mór dímheas a chur de mhuirear ar an gcuntas 
Ioncaim agus Caiteachais.

2. Déantar taifeadadh, sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus 
Caiteachais, ar na deontais a fhaightear ón Stát chun 
sócmhainní seasta a cheannach. Faoi GAAP, déantar 
caipiteal ó dheontais a thaifeadadh mar ioncam iarchurtha, 
amúchta thar ghnáth-thréimhse úsáideach na sócmhainne 
a bhaineann leis, ionas go mbeadh an modh cuntasaíochta 
a úsáidtear chun an deontas a láimhseáil ag teacht leis an 
muirear dímheasta ar an t-sócmhainn sheasta.

3. Coimeádtar cuntas ar phinsin ar bhonn ‘íoc-mar-athéitear’, 
agus ní chuirtear forálacha na Sochar Scoir FRS 17 i 
bhfeidhm.

4. I gcás éileamh a íocann FSS faoin Scéim Slánaíochta 
Cliniciúla, agus a ndéanann an Ghníomhaireacht um Éilimh 
ar an Stát iad a riar thar ceann FSS, cuirtear san áireamh 
iad ar bhonn íoc-mar-a-théitear, agus ní chuirtear an bonn 
fabhraithe a éilítear in FRS 18 Polasaithe Cuntasaíochta 
i bhfeidhm. Leagtar amach sonraí an dliteanais mheasta 
a ghabhann leis an scéim seo i Nóta 29 leis na ráitis 
airgeadais.

Bunús	an	UIlmhúcháin

De réir Chuntasaíocht FRS 2 do Ghnóthais Fochuideachta, 
ní dhearnadh na torthaí do na fochuideachtaí atá go hiomlán 
faoi scáth FSS anois, a chomhdhlúthú sna ráitis airgeadais 
bhliantúla toisc nach raibh siad ábhartha. Tá sonraí faoi bhaill 
foirne atá fostaithe i bhfochuideachtaí FSS san áireamh 
i Nóta 7 leis na ráitis airgeadais. Rinneadh cleachtadh sa 
tréimhse chun anailís a dhéanamh ar chostais phá ar shlí 
níos mionsonraithe trí chaiteachas a nochtadh go leithleach 
maidir le gach catagóir i bhfoireann na ngníomhaireachta 
do sheirbhísí cliniciúla neamhchliniciúla agus do sheirbhísí 
claint/othar eile faoi cheannteideal na gcostas pá. Rinneadh 
caiteachas a nochtadh roimhe seo faoin rangú neamhphá. 

Chun comparáid bhliantúil a éascú, rinneadh anailís arís ar 
chaiteachas na bliana roimhe seo sna catagóirí seo, ag teacht 
le rangú 2010. Ba chóir a thabhairt ar aird nach bhfuil aon 
athrú ar chaiteachas ioncaim na bliana roimhe seo agus nach 
bhfuil aon tionchar ag an dara anailís ar na torthaí airgeadais 
sna tréimhsí tuairiscithe reatha nó roimhe seo.

Rinne reachtaíocht a achtaíodh sna hAchtanna Sláinte 
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus 2010, soláthar do 
lánscor na Gníomhaireachta um Thoirchis Ghéarchéime, 
Bhord na Seirbhíse Náisiúnta Scagthástála Ailse agus 
Ospidéal Naomh Lúcas agus d’aistriú a gcuid feidhmeanna 
chuig FSS. De réir na reachtaíochta, cuireadh sócmhainní, 
dliteanais agus cúlchistí na n-aonán seo san áireamh i gclár 
comhordaithe FSS ag an nglanluach leabhair ar na dátaí seo 
a leanas:

•	 An	Ghníomhaireacht	um	Thoirchis	Ghéarchéime:	1	Eanáir	
2010

•	 Bord	na	Seirbhíse	Náisiúnta	Scagthástála	Ailse:	1	Aibreán	
2010

•	 Ospidéal	Naomh	Lúcas:	1	Lúnasa	2010

De réir beartas FSS, rinne FSS scrúduithe díchill chuí a 
chlúdaigh gnéithe airgeadais, acmhainní daonna, dlí, árachais 
agus rialachas mar chuid den phróiseas a bhain leis na 
haonáin seo a ghlacadh faoina scáth.

Scéim	Tacaíochta	na	dTithe	Altranais 
(A	Fair	Deal)	

Achtaíodh an Bille um Thacaíocht do Thithe Altranais ar an 
1 Iúil 2009 agus cuireadh tús le Scéim Tacaíochta na dTithe 
Altranais an 27 Deireadh Fómhair 2009.

Cuireann an scéim tacaíocht airgeadais ar fáil do dhaoine 
incháilithe i dtreo an chostais a bheadh ar a gcúram 
cónaitheach agus áiríonn sé socrú cómhaoinithe idir an duine 
sin agus an Stát. Tá feidhm ag an scéim i leith daoine a fuair 
cúram cónaitheach fadtéarmach ó 27 Deireadh Fómhair 2009 
amach agus tagann in ionad na Scéime Fóirdheontais a bhí i 
bhfeidhm ó 1993.

Cuirtear san áireamh íocaíochta a fhaightear ó dhaoine 
incháilithe mar mhuirir fhadchónaitheacha laistigh d’ioncam 
ó othair. Cuirtear san áireamh íocaíochtaí le saoráidí cúraim 
chónaithigh phríobháidigh fhadtéarmaigh i gcaiteachas 
neamhphá (Nóta 8).

Forálann an scéim le go bhféadfaí sciar den méid is iníoctha, 
i gcúinsí áirithe, a iarchur agus go ndéanfadh na Ioncam é a 
bhailiú ag tráth sa todhchaí. Ní áirítear muirir a iarchuireadh 
mar seo i ráitis airgeadais FSS.
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Beartais	Chuntasaíochta	(ar	lean)

Aithint	Ioncaim

(i) Faigheann FSS maoiniú den chuid is mó óna vóta gach 
bliain ó Dháil Éireann i leith seirbhísí riaracháin, caipitil 
agus neamhchaipitil. Seasann an méid a aithnítear mar 
ioncam, maidir le maoiniú óna vóta, don ghlanmhuinín sa 
Státchiste íocaíochtaí a mhaoiniú i rith na bliana. Tugtar 
cuntas sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais ar ioncam 
i ndáil le seirbhísí riaracháin agus neamhchaipitil. Tugtar 
cuntas sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais 
ar ioncam i ndáil le seirbhísí caipitil. Baineadh úsáid 
as maoiniú a feidhmíodh chun airgead a aisíoc a thóg 
eagraíochtaí réamhtheachtaithe ar iasacht agus a 
úsáideadh chun caiteachas caipitil a mhaoiniú agus 
tugtar cuntas air sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus 
Caiteachais faoin teideal Maoiniú Ioncaim a Feidhmíodh 
le haghaidh Tionscadail Chaipitil.

(ii) Aithnítear ioncam ó othair agus ó sheirbhísí mar ioncam 
nuair a sholáthraítear an tseirbhís.

(iii) Aithnítear ranníocaíochtaí aoisliúntais ón bhfoireann mar 
ioncam nuair a dhéantar an asbhaint (féach cuntasaíocht 
pinsean ar leathanach 109).

(iv) Aithnítear ioncam ó gach foinse eile ar bhonn fáltais.

(v) Tá an méid ioncaim, seachas an deontas ón Státchiste, a 
bhfuil FSS i dteideal a chaitheamh chun freastal ar a cuid 
caiteachais teoranta don méid a fhaigheann sí de réir 
vóta mar “Leithreas i gCabhair” sa mheastachán bliantúil. 
Ní mór aon ioncam eile a fhaightear i rith na bliana, a 
sháraíonn an méid seo, a ghéilleadh don Státchiste. 
Léirítear an t-ioncam eile glan ar an ngéilleadh seo.

Cuntas	Ioncaim	agus	Caiteachais

Déantar cothabháil ar Chuntas Caipitil Ioncaim agus 
Caiteachais de réir chaighdeáin chuntasaíochta arna leagan 
síos ag an Aire Sláinte agus Leanaí. Is é atá i Maoiniú 
Caipitil Státchiste ná an glanmhuinín sa Státchiste maoiniú 
a dhéanamh ar íocaíochtaí a dhéantar i rith na bliana i 
leith caiteachais a chuirtear de mhuirear i gcoinne fo-
mhírchinní Seirbhísí Caipitiúla i vóta FSS. Cuirtear maoiniú 
caipitil ar fáil do vóta FSS le haghaidh mórshócmhainní 
tógála/ceannacháin, cothabháil chaipitil agus caiteachas 
ilghnéitheach caipitil nach bhfuil caipitlithe ar an gclár 
comhardaithe. Chomh maith leis sin, cuirtear maoiniú caipitil 
ar fáil do vóta FSS le haghaidh íocaíocht chaipitil i bhfoirm 
deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha. Tá anailís ar 
chaiteachas caipitil de réir na gcatagóirí seo i Nóta 19 leis na 
ráitis airgeadais. 

Iarmhéid	sna	Cuntais	Ioncaim	 
agus	Caiteachais

Is maoiniú ón Státchiste is mó atá san ioncam sna Cuntais 
Chaipitil Ioncaim agus Chaiteachais a chuirtear ar fáil faoi 
chomhair dliteanais atá ag teacht in aibíocht i rith na bliana. 
Tugtar cuntas i leith roinnt mhaith den chuid eile den ioncam 
ar bhonn fáltais. Taifeadtar caiteachas, áfach, ar bhunús 
fabhraithe. Mar thoradh air sin, ní léiríonn na hiarmhéideanna 
sna cuntais ioncaim agus caiteachais na gnáthbharrachais 
oibríochta ná na gnátheasnaimh oibriúchain, mar go 
mbaineann siad den chuid is mó leis an difríocht idir 
caiteachas fabhraithe agus maoiniú bunaithe ar airgead tirim. 

Deontais	do	Ghníomhaireachtaí	Seachtracha

Cuireann FSS maoiniú ar fáil do roinnt soláthraithe seirbhíse 
le go gcuirfidís seirbhísí sláinte agus seirbhísí sóisialta 
pearsanta ar fáil thar a cheann, de réir fhorálacha Alt 38 den 
Acht Sláinte 2004. Sula ndéanann FSS aon socrú dá leithéid, 
cinneann an eagraíocht ar an uasmhéid maoinithe atá á 
mholadh aici a chur ar fáil sa bhliain airgeadais faoin socrú 
sin agus an leibhéal seirbhísí a mbeadh sí ag súil leis ar an 
maoiniú. Leagtar amach an fhaisnéise seo i gcáipéisíocht 
chaighdeánaithe ar ghá don dá pháirtí sa socrú í a shíniú. 
Cuirtear an maoiniú seo, i mbliain an chuntais, de mhuirear 
ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais ag an uasleibhéal 
a chinneadh air don bhliain, cé go bhféadfaí gné áirithe a 
fhágáil gan íoc amach go dtí an bhliain dár gcionn.

Léasanna

Déantar láimhseáil ar chíosanna iníoctha faoi léasanna 
oibríochta sna ráitis airgeadais nuair atá siad dlite. Ní 
ceadmhach do FSS dul faoi dhualgais léasa airgeadais de 
réir Nósanna Imeachta Airgeadais na Roinne Airgeadais. Áit a 
fuair na heagraíochtaí réamhtheachtaithe sócmhainní, áfach, 
faoi léasanna airgeadais, tá FSS tar éis dul freagrach sna 
léasanna sin ó bunaíodh í. Do na léasanna seo, cuirtear an 
ghé chaipitiúil den t-sócmhainn san áireamh sna sócmhainní 
seasta agus déantar í a dhímheas thar a gnáththréimhse 
úsáideach. 

Chomh maith leis an ngáthláimheáil GAAP ar shócmhainní 
a bhfuil gá leis faoi léasanna airgeadais, cuirtear costas na 
sócmhainne de mhuirear ar an gCuntas Caipitil Ioncaim agus 
Caiteachais agus cuirtear méid comhionann chun sochair an 
Chuntais Chaipitlithe (Cúlchiste). Cuirtear an eilimint chaipitil 
amuigh den cheanglas léasa san áireamh faoi chreidiúnaithe. 
Gearrtar ús ar an gcuntas ioncaim agus caipitil ag ráta 
seasmhach thar thréimhse an léasa. 
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Deontais	Chaipitil

Déantar maoiniú deontais chaipitil a thaifeadadh sa 
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais. Chomh maith le 
maoiniú ar chaipiteal ó dheontais, déantar maoiniú ar roinnt 
mionchaiteachais ó ioncam. Cuirtear an méid den mhaoiniú 
ioncaim seo a chaitear i rith na bliana ar mhionchaipiteal 
de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus Caipitil. Níl an 
láimhseáil cuntasaíochta seo ag teacht leis an gCleachtas 
Cuntasaíochta Coitianta, agus tá sí mar thoradh ar na 
heisceachtaí a luaitear leis an gCleachtas Cuntasaíochta 
Coitianta atá sonraithe ag an Aire.

Sócmhainní	Seasta	Inláimhsithe	 
agus	an	Cuntas	Caipitlithe

Cuimsíonn sócmhainní seasta inláimhsithe Tailte, Foirgnimh, 
Obair idir Lámha, Trealamh agus Mótarfheithiclí. Luaitear 
breiseanna sócmhainní seasta inláimhsithe ó 1 Eanáir 2005 
ag a gcostas stairiúil lúide dímheas carntha. Cuirtear san 
áireamh luachanna carraeireactha na sócmhainní seasta 
inláimhsithe a glacadh ó na heagraíochtaí réamhtheachtaithe 
san áireamh ar an gclár comhardaithe tosaigh ar lá a 
bhunaithe, 1 Eanáir 2005, ag a gcostas/luacháil bhunaidh. 
Cuirtear san áireamh chomh maith, ar an gclár comhardaithe 
tosaigh, an iarmhéid comhiomlán dímheasa cuntais a 
bhaineann leis.

De réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna leagan síos ag an 
Aire, gearrtar caiteachas ar bhreiseanna sócmhainní seasta 
ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais nó ar an gCuntas 
Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, ag brath ar an bhfuil sé 
maoinithe ag maoiniú caipitil nó maoiniú ioncaim.

Déantar caipitliú ar gach ceannachán a fhaightear le maoiniú 
caipitil, is cuma cibé costas. Déantar caipitliú ar shócmhainní 
a fhaightear le maoiniú ioncaim má sháraíonn na costais 
tairseacha áirithe: €2,000 do threalamh ríomhaireachta agus 
€7,000 do gach cineál sócmhainne eile. Déantar breiseanna 
sócmhainne faoin tairseach seo agus arna mhaoiniú ag 
ioncam a dhíscríobh i mbliain an cheannacháin. Tá briseadh 
síos le fáil ar na breiseanna sócmhainne de réir a bhfoinse 
maoinithe i Nóta 19(a) leis na Cuntais. Ní chuirtear dímheas 
de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais thar 
tréimhse marthana úsáideach sócmhainne. Ina ionad sin, tá 
cuntas cúlchiste clár comhardaithe, an Cuntas Caipitlithe, ar 
an iontráil chomhalartach do chuntas na sócmhainne seasta. 
Cuirtear dímheas de mhuirear ar an gCuntas Sócmhainní 
Seasta agus Caipitlithe thar ghnáth-thréimhse mharthana 
thráchtála na sócmhainne.

Déantar dímheas a ríomh chun díscríobh a dhéanamh ar 
chostas/luacháil bhunaigh gach sócmhainne seasta thar a 
gnáththréimhse mharthana ar bhonn líne dírí ag na rátaí seo 
a leanas:

•	 Tailte:	Ní	dhéantar	dímheas	ar	thalamh.

•	 Foirgnimh:	dímheasta	ag	2.5%	in	aghaidh	na	bliana.

•	 Foirgnimh	Mhodúlacha	(i.e.	foirgnimh	réamhdhéanta):	
dímheasta ag 10% in aghaidh na bliana.

•	 Obair	idir	Lámha:	ní	dhéantar	aon	dímheas	air	seo.

•	 Trealamh	–	ríomhairí:	dímheasta	ag	33.33%	in	aghaidh	na	
bliana.

•	 Trealamh	–	eile:	dímheasta	ag	10%	in	aghaidh	na	bliana.

•	 Mótarfheithiclí:	dímheasta	ag	20%	in	aghaidh	na	bliana.

Ar dhiúscairt sócmhainní seasta, déantar na cuntais 
sócmhainní seasta agus chaipitlithe araon a laghdú de 
réir an leabharluacha ghlain a bhaineann leis an diúscairt 
sócmhainne. Tá anailís ar ghluaiseacht an Chuntais 
Chaipitlithe i Nóta 18 leis na cuntais.

Breathnaítear ar fháltais a fhaightear toisc diúscairt a 
dhéanamh ar shócmhainní seasta mar Fháltais Státchiste sa 
bhreis faoi Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí na Roinne 
Airgeadais. Níl FSS i dteideal fáltais ó na díolacháin seo a 
choimeád dá húsáid féin agus ní mór di iad a ghéilleadh don 
Státchiste. 

Stoic

Luaitear stoic ag costas is ísle agus ag a luach glan réadaithe. 
Is é atá sa luach glan réadaithe ná an méid a mheastar a 
bheadh mar fháltas ar dhíol stoc.

Cuntas	a	thabhairt	ar	Dhrochfhiacha	agus	ar	
Fhiacha	Amhrasacha

Déantar drochfhiacha a dhíscríobh sa tréimhse ina 
n-aithnítear iad. Déantar soláthar speisialta d’aon mhéid a 
mheastar é a bheith amhrasach. Déantar soláthar d’fhiacha 
othar atá gan íoc tar éis bliana.

Pinsin

Tá fostaithe incháilithe FSS mar bhaill de scéimeanna éagsúla 
sochair aoisliúntais. Íocann FSS pinsin le hiarfhostaithe. 
Cuireann an Stát maoiniú ar fáil do FSS ar bhonn íoc mar a 
théitear chun na críche seo. Cuirtear an vóta ón Stát maidir 
le pinsin san áireamh san ioncam. Cuirtear íocaíochtaí pinsin 
faoi na scéimeanna de mhuirear ar an gcuntas ioncaim 
agus caiteachais nuair a íoctar iad. Cuirtear ranníocaíochtaí 
a fhaightear ó fhostaithe, atá ina mbaill de na scéimeanna, 
chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais nuair a 
fhaightear iad.

I mblianta roimhe seo, ní dhearnadh aon soláthar maidir le 
sochair phinsin fabhraithe do bhlianta sa todhchaí faoin scéim 
phinsin. Leanfaidh FSS leis an láimhseáil seo, ar ghlac sí leis 
bunaithe ar shonrúcháin chuntasaíochta an Aire.

Faoin Acht um Bearta Éigeandála Airgeadais ar mhaithe le 
Leas an Phobail 2009, tugadh isteach tobhach pinsin do 
gach ball foirne atá ina mbaill de scéim phinsin na seirbhíse 
poiblí, lena n-áirítear foireann a oibríonn do roinnt soláthraithe 
seirbhíse a fhaigheann maoiniú ó FSS. Tharla asbhaint an 
tobhaigh le héifeacht ó 1 Márta 2009. Áirítear tobhach pinsin 
arna bhailiú ag soláthraithe seirbhís chomh maith leis an 
tobhach pinsin asbhainte ó fhoireann FSS mar ioncam FSS.
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Tá sonraí faoin méid asbhainte i ndáil leis an tobhach pinsin 
leagtha amach i Nóta 5(a) atá leis na Ráitis Airgeadais.

An	Scéim	um	Luathscor	Deonach	agus	An	
Scéim	um	Iomarcaíocht	Dheonach

D’fhógair an Rialtas i mí na Samhan 2010 go raibh suas le 
€400m curtha ar fáil aige do dhá scéim scoir dreasaithe a bhí 
dírithe ar fhoireann bainistíochta, riaracháin agus tacaíochta 
sna seirbhísí sláinte. Leagadh amach na scéimeanna seo 
chun laghdú buan a bhaint amach i líon na bhfostaithe a 
bhí fostaithe sna gráid seirbhísí sláinte seo ó Eanáir 2011 
agus tacaíocht a thabhairt chun na seirbhísí líne tosaigh 
riachtanacha seo a chothabháil. Ar an iomlán, bhain 2,025 
fostaí (1,626 comhalta comhionann lánaimseartha) ón FSS 
agus ó sholáthróirí seirbhísí sláinte deonacha eile arna 
maoniú ag FSS leas as na scéimeanna seo. Ba ionann 
costas iomlán na scéime agus €100m agus bhain €73m go 
díreach le comhaltaí foirne a bhí fostaithe ag FSS. Bhain an 
t-iarmhéid de €27m le comhaltaí foirne a bhí fostaithe ag 
soláthróirí seirbhísí sláinte deonacha arna maoiniú ag FSS. 
Rinneadh costais scéime bhaineann le fostaithe FSS in 2010 
a chuntasú faoi aoisliúntas, laistigh den rangú pá (féach Nóta 
7). Rinneadh costais scéime a bhaineann le fostaithe na 
soláthróirí seirbhísí sláinte deonacha a chuntasú in 2010 faoi 
dheontas do ghníomhaireachtaí lasmuigh laistigh den rangú 
neamhphá (féach Nóta 8 agus Agusín 1).

Maoin	Phearsanta	na	nOthar

Cuirtear an t-airgead a fhaigheann FSS ó othair, nó thar a 
gceann, isteach i gcuntais speisialta atá scartha ó na cuntais 
a bhaineann le FSS féin. Tugtar cuntais Maoin Phearsanta 
an Othair ar na cuntais seo. Tá FSS freagrach as riaradh 
a dhéanamh ar na cuntais seo. Toisc nach mbaineann an 
t-airgead le FSS, áfach, ní chuirtear na cuntais san áireamh 
ar chlár comhardaithe FSS. Feidhmíonn FSS mar iontaobhaí 
do mhaoin an othair. Déantar iniúchadh neamhspleách ar 
chuntais Maoin Phearsanta an Othair gach bliain. Bhí iniúchtaí 
na gcuntas seo i gcrích nó beagnach i gcrích sa bhliain dar 
chríoch 31 Nollaig 2010.
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Nótaí	leis	na	Ráitis	Airgeadais	

Nóta 1	Anailís	Dheighlach	de	réir	Limistéar	Oibríochta	

Seirbhísí
Ospidéil

ISD

Seirbhísí 
Pobail	

ISD	
Seirbhísí

Tacaíochta	 Iomlán	 Iomlán	

2010 2010 2010 2010 2009

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Caiteachas

Pá	agus	Pinsin

Cliniciúil 1,453,332 1,430,823 386,597 3,270,752 3,421,201

Neamhchliniciúil 369,334 464,491 310,816 1,144,641 1,213,870

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 191,542 465,598 72,268 729,408 735,923

2,014,208 2,360,912 769,681 5,144,801 5,370,994

Neamhphá

Cliniciúil 557,388 260,052 87,002 904,442 1,000,879

Iompar Othar agus Seirbhísí Otharcharranna 38,329 18,090 243 56,662 55,744

Cúram Príomhúil agus Scéimeanna Cártaí 
Leighis 31,437 3,157,553 10,548 3,199,538 3,427,513

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 477 69,604 5,558 75,639 61,009

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 2,433,810 1,206,002 7,269 3,647,081 3,951,650

Bainistiú Tí 102,222 119,826 5,142 227,190 237,443

Costais Oifige & Riaracháin 101,912 208,923 104,948 415,783 440,566

Muirir Fhadchónaitheacha Aisíoctha le hOthair 0 0 20,962 20,962 76,623

Scéim Árachais Heipitíteas C 0 0 560 560 978

Costais oibríochta eile 13,081 25,386 6,076 44,543 46,147

Iocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh 
ar an Stát faoin Sceim Slánaíochta Cliniciúil 0 0 79,283 79,283 14,851

Scéim Tacaíochta Tithe Altranais (Fair Deal) 0 260,785 0 260,785 10,604

3,278,656 5,326,221 327,591 8,932,468 9,324,007

Ollchaiteachas	don	bhliain	 5,292,864 7,687,133 1,097,272 14,077,269 14,695,001

Ioncam	Iomlán
(gan	anailísiú	déanta	air	de	réir	limistéir	
oibríochta) 14,201,193 14,774,636

Glanbharrachas/(Easnamh	don	Bhliain) 123,924 79,635

Iarmhéid	amhail	an	1	Eanáir	 (1,078,081) (1,157,716)

Iarmhéid	amhail	an	31	Nollaig	 (954,157) (1,078,081)

I mí Dheireadh Fómhair 2009, athionadaíodh struchtúr oibriúchán FSS de Oifig Náisiúnta na nOspidéal, Cúram Príomhúil, Pobail 
agus Leanúnach agus Seirbhísí Comhroinnte, a bhí ann ó bunaíodh FSS, le Stiúrthóireacht Seirbhísí Comhtháite (SSC) amháin. 
Tá SSC freagrach as soláthar, cumrú, feidhmíocht agus bainistiú airgeadais gach seirbhíse sláinte agus sóisialta pearsanta. 
Eagraíocht seirbhísí oibríochta agus seirbhísí áirithe tacaíochta laistigh de cheithre réigiún: Baile Átha Cliath Laighean Láir, 
Oirthuaisceart, Deisceart agus Iarthar Bhaile Átha Cliath.
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Nóta 2	Glanbharrachas	Oibríochta	

2010 2009

€’000 €’000

Ríomhtar glaneasnamh don bhliain tar éis na nithe seo a chur de mhuirear:

Táillí Iniúchta 559 559

Luach saothair Chomhalta Fheidhmiúcháin an Bhoird 420 334

Luach saothair Chomhaltaí Neamhfheidhmiúcháin an Bhoird 162 188

Áiríonn luach saothair chomhaltaí an Bhoird na míreanna seo a leanas:

Iomlán

CEO	atá	ag
teacht isteach

CEO	atá	ag
imeacht 2010 2009

€’000 €’000 €’000 €’000

Bunphá an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin (CEO)* 97 265 362 379

Íocaíochtaí na Scéime Aoisliúntais 27 17 44 33

Liúntais Cairr 4 10 14 15

Dámhachtain bainteach le feidhmíocht a 
ndearnadh fabhrú dó 0 0 0 (93)

128 292 420 334
 

*San áireamh i mbunphá 2010 don CEO atá ag dul amach tá €51,238 in ionad saoire bhliantúil nár glacadh i rith an téarma cúig 
bliana. 

Íocadh speansais chomhaltaí an Bhoird mar seo a leanas:
2010

€
2009

€

Liam Downey 	1,524	  3,566 

An tOllamh Brendan Drumm* 	3,457	  2,665 

PJ Fitzpatrick 	3,635	  2,103 

John Fitzgerald 	88	 0

Anne Scott 	116	 0

8,820 8,334

*Tabhaíodh speansais an Ollaimh Drumm’s ina cháil mar CEO. Níor thabhaigh sé speansais ina cháil mar chomhalta boird. 

Nóta 3	Deontais	Ioncaim	ón	Státchiste

2010 2009

€’000 €’000

Glanvóta Measta a fuair FSS (FSS Vóta 40) 11,123,581 11,886,588

Lúide Glanbharrachas le géilleadh (Nóta 22) (168,977) (8,542)

Glanmhéid leasa an Státchiste 10,954,604 11,878,046

Lúide: Maoiniú do sheirbhísí caipitil ón Stát (FSS Vóta 40) (355,058) (429,897)

Deontas Ioncaim ón Státchiste 10,599,546 11,448,149
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Nóta 4	Ioncam	ó	Othair

2010 2009

€’000 €’000

Muirir Phríobháideacha 187,061 195,227

Muirir ó Othair Chónaitheacha 32,091 36,084

Muirir ó Ranna Éigeandála 11,054 13,272

Muirir ó Thimpistí Bóthair 6,949 8,926

Muirir Fhadchónaitheacha 83,086 87,806

320,241 341,315
 

Nóta 5	Ioncam	Eile

2010 2009

€’000 €’000

(a)	Ioncam	Eile

Ioncam Aoisliúntais 203,278 220,411

Asbhaintí Pá-Rolla Eile 10,232 9,956

Asbhaintí tobhach pinsin ó fhoireann FSS féin 250,875 218,254

Asbhaintí tobhach pinsin ó sholáthraithe seirbhíse 112,652 113,730

Gníomhaireacht/Seirbhísí 9,609 10,778

Fáltais ón gCeaintín 13,941 14,959

Ioncam ó Ghníomhaireachtaí Eile (Féach anailís Nóta 5(b) thíos) 32,910 56,935

Ioncam Ilghnéitheach (Féach anailsís Nóta 5(c) thíos) 127,328 112,906

760,825 757,929

(b)	Ioncam	ó	Ghníomhaireachtaí	Eile

Comhairle Náisiúnta d’Fhorbairt Ghairmiúil Altranais agus Cnáimhseachais 1,399 2,236

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta 24,773 26,739

An Roinn Comhshaoil 92 3,500

An Bord Taighde Sláinte 1,474 1,436

An tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála Ailse 5,172 22,644

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail & Teaghlaigh
 (An Scéim Chúnaimh Dhaonnúil – Faoiseamh Tuillte) 0 380

32,910 56,935

(c)	Ioncam	Ilghnéitheach

Lacáiste ó Dhéantóirí Cógaisíocht 	41,457	  22,953 

Ioncam ó Thobhach Ioncam 6,605 0

Ioncam ó Theastais agus ó Chlárú (Breitheanna, Básanna agus Póstaí) 8,440 8,507

Páirceáil 11,084 11,279

Ioncam Ilghnéitheach Eile 59,742 70,167

127,328 112,906
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Nóta 6 Caiteachas	Pá	agus	Pinsin

2010 2009

€’000 €’000

Foireann	Chliniciúil	FSS	

Míochaine / Fiaclóireacht 698,522 789,208

Altranas 1,491,497 1,631,562

Gairmithe Sláinte agus Cúraim Sóisialta (Parailiacht roimhe seo) 592,160 605,058

Aoisliúntas 379,184 328,197

3,161,363 3,354,025

Foireann	Chliniciúil	na	Gníomhaireachta	

Míochaine / Fiaclóireacht 39,970 13,959

Altranas 51,257 44,118

Gairmithe Sláinte agus Cúraim Sóisialta (Parailiacht roimhe seo) 18,162 9,099

109,389 67,176

Foireann	Neamhchliniciúil	FSS	

Bainistíocht / Riarachán 599,328 634,146

Foireann Tacaíochta Ghinearálta 362,782 433,877

Aoisliúntas 159,849 130,753

1,121,959 1,198,776

Foireann	Neamhchliniciúil	na	Gníomhaireachta	

Bainistíocht / Riarachán 4,690 8,913

Foireann Tacaíochta Ghinearálta 17,992 6,181

22,682 15,094

Seirbhísí	Cliant/Othar	Eile	FSS

Cúram Othar & Cliant Eile 629,572 644,760

Aoisliúntas 78,530 65,102

708,102 709,862

Foireann	Gníomhaireachta	Seirbhísí	Cliant/Othar	Eile

Cúram Othar & Cliant 21,306 26,061

21,306 26,061

Caiteachas Pá Iomlán 5,144,801 5,370,994
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Nóta 7 Fostaíocht

Mar	seo	a	leanas	a	bhí	líon	na	bhfostaithe	ag	31	Nollaig	trí	Limistéar	Oibríochta	 
(i	gcomhaltaí	comhionann	lánaimseartha	(WTEanna):	

2010 2009

Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine 	27,560	  28,345 

Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse 	296	  11 

Seirbhísí Otharchairr 	1,494	  1,465 

Seirbhísí Príomhúla agus Pobail 	37,391	  37,802 

Sláinte an daonra 	1,060	  1,082 

Corparáideach (Seirbhísí Roinnte Náisiúnta san áireamh) 	2,988	  3,108 

Fostaithe Iomlán FSS 	70,789	  71,813 

Earnáil Dheonach - Seirbhísí Ospidéil 	22,225	  22,674 

Earnáil Dheonach - Seirbhísí Príomhúla agus Pobail 	14,958	  15,266 

Líon an bhFostaithe Iomlána san Earnáil Dheonach 	37,183	  37,940 

Líon na bhfostaithe iomlán 	107,972	  109,753 
 

Déantar líon na bhfostaithe arna léiriú thuas a ríomh de réir na modheolaíochta a d’aontaigh an Roinn Sláinte agus Leanaí chun 
monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na teorann fostaíochta arna leagan síos ag an Roinn arna cuimisú ag an gCreat 
Rialála Fostaíochta.

Chomh maith leis na fostaithe a cuireadh san áireamh chun críche na teorann fostaíochta, tá 25 comhalta comhionann 
lánaimseartha (2009: 256 CL) fostaithe i ngnóthais fochuideachta neamhchomhhlúite FSS (féach Nóta 27). Seachas Tolco Ltd, 
rinneadh gach fochuideachta a chur faoi scáth FSS nó tá siad anois ag feidhmiú go neamhspleách ar FSS. Bhí 4,234 comhalta 
comhionann lánaimseartha (2009: 4,607) fostaithe freisin ag FSS agus a fochuideachtaí mar “chúntóirí baile” ag deireadh 2010 
nár cuireadh san áireamh agus comhaltaí comhionann lánaimseartha á ríomh.

Costais	fostaíochta	a	muirearadh	chuig	an	gCuntas	Ioncaim	agus	Caiteachais:

2010 2009

€’000 €’000

Pá agus Tuarastail 4,215,464 4,507,841

Costais Leasa Shóisialaigh 311,773 339,101

Costais Phinsin 617,564 524,052

5,144,801 5,370,994

Tar éis chinneadh Rialtais an 1 Samhain 2010, thug FSS isteach dhá scéim nua a bhí dírithe ar líon na foirne sa tSeirbhís Sláinte 
a laghdú. Áirítear ar na scéimeanna sin Scéim um Luathscor Deonach a dhírigh ar chomhaltaí foirne os cionn 50 bliana d’aois 
agus Scéim Scaoilíocaíochtaí Dheonach a dhírithe ar ghráid foirne bainistíochta, riaracháin agus tacaíochta.

Mar thoradh air sin, tháinig ardú ar chostas iomlán na gcnapshuimeanna gach bliain agus áirítear leo suim de €37m do 
scéimeanna scoir VRS 2010 agus €36m do scéimeanna scoir VER 2010.
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Nótaí	leis	na	Ráitis	Airgeadais	(ar	lean)

Nóta 7 Fostaíocht

Anailís	Achoimre	ar	Chostais	Phá	

Cliniciúil	
Neamh-

chliniciúil

Seirbhísi 
Cliant/

Othar	Eile	 Iomlán Iomlán

2010 2010 2010 2010 2009

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Pá Bunúsach  2,235,627  835,686  503,232 	3,574,545	  3,803,109 

Liúntais  86,754  20,767  16,488 	124,009	  137,215 

Ragobair  140,077  17,879  19,123 	177,079	  192,834 

Obair Oíche  55,768  6,790  10,496 	73,054	  82,739 

Deireadh Seachtaine  116,751  28,358  44,686 	189,795	  205,020 

Ar Dualgas  53,163  1,394  796 	55,353	  62,403 

Riaráistí  12,212  5,626  3,791 	21,629	  24,521 

ÁSPC an Fhostóra  191,216  68,291  52,266 	311,773	  339,101 

Aoisliúntas  379,184  159,850  78,530 	617,564	  524,052 

 3,270,752  1,144,641  729,408 	5,144,801	  5,370,994 

Baineann costais FSS thuasluaite le seirbhísí FSS amháin. Rinneadh costais phá d’fhostaithe san earnáil dheonach a chuntasú 
faoi Chaiteachas Neamhphá (Deontais Ioncam do Ghníomhaireachtaí Seachtracha). Féach Nóta 8 agus Aguisín 1. Níl costais do 
Tolco Ltd san áireamh le costais phá do Tolco Ltd, fochuideachta FSS nach bhfuil comhdhlúithe ar an mbunús nach bhfuil sé 
ábhartha.
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Nóta 8	Caiteachas	Neamhphá	

2010 2009

€’000 €’000

Cliniciúil

Drugaí & Cógais (gan scéimeanna bunaithe ar éileamh san áireamh) 253,713 284,797

Fuil / táirgí fola 34,939 38,068

Gáis liachta 8,458 10,041

Soláthairtí liachta / máinliachta 230,460 244,993

Trealamh liachta eile 84,461 92,306

X-ghathú/íomhánna 28,186 31,874

Saotharlann 105,575 99,980

Seirbhísí gairmiúla 81,383 76,610

Oiliúint & Oideachas 77,267 122,210

904,442 1,000,879

Iompar	Othar	agus	Seirbhísí	Otharcharranna	

Iompar Othar 45,514 46,277

Costais Coinneála Feithicle 11,148 9,467

56,662 55,744

Cúram	Príomhúil	agus	Scéimeanna	Cártaí	Leighis

Táillí agus Liúntais Dochtúirí 495,781 489,862

Íocaíochtaí le hIar-Oifigigh Ceantair Liachta/a gCleithiúnaithe 5,135 5,539

Seirbhísí Cógaisíochta 2,020,274 2,060,971

Scéim Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta 76,101 86,611

Scéim Seirbhísí Oftalmacha Pobail 26,891 23,653

Liúntais Airgid (Liúntas na nDall, Liúntas Cúram Baile, srl)* 54,986 146,629

Íocaíochtaí Altramais 100,066 95,409

Íocaíochta Caipitíochta 420,304 518,839

3,199,538 3,427,513

Seirbhísi	Cliant/Othar	Eile

Seirbhísí gairmiúla 67,378 46,630

Oiliúint & Oideachas 8,261 14,379

75,639 61,009

Deontais	do	Ghníomhaireachtaí	Seachtracha	

Deontais Ioncaim do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 1) 3,623,329 3,911,214

Deontais maoinithe ó Ranna Rialtais/Ghníomhaireachtaí Stáit eile (Aguisín 1) 23,752 40,436

3,647,081 3,951,650
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Nótaí	leis	na	Ráitis	Airgeadais	(ar	lean)

Nóta 8	Caiteachas	Neamhphá	(ar	lean)

2010 2009

€’000 €’000

Bainistiú	Tí

Lónadóireacht 64,100 68,328

Teas, Cumhacht & Solas 60,111 62,217

Glanadh & Níochán 81,204 82,019

Troscán, gréithe, crua-earraí 8,474 9,753

Cóir leapa & Éadaí 13,301 15,126

227,190 237,443

Speansais	Oifige	agus	Riaracháin

Cothabháil 67,817 66,735

Iasacht Bainc & Léasanna Airgeadais 446 582

Ús Bainc 8 54

Ús Íoc Pras 279 434

Ús ar Léasanna 1,434 1,511

Muirir Bainc 666 1,187

Árachas 7,384 24,766

Iniúchadh 559 559

Táillí Dlí & Gairmiúla 64,026 66,972

Drochfhiacha & Fiacha Amhrasacha 7,377 13,603

Oiliúint & Oideachas 9,036 8,124

Taisteal & Cothabháil 57,112 61,564

Costais feithiclí 707 1,152

Speansais Oifige/Cíos & Rátaí 161,812 158,220

Cothabháil Ríomhairí & Córas 37,120 35,103

415,783 440,566

Scéim	Aisíocaíochta	Fadchónaitheacha

Muirir Fhadchónaitheacha Aisíoctha le hOthair (féach Nóta 31) 19,193 73,139

Muirir Neamhphá maidir leis an Scéim Aisíocaíochta Fadchónaitheacha a riaradh 1,769 3,484

20,962 76,623

Scéim	Árachais	Heipitíteas	C

Lódálacha agus Éilimh Táillí Árachais (see Nóta 32)  558 955

Costais Neamhphá maidir leis an Scéim Árachais Heipitíteas C a riaradh 2 23

560 978

Speanais	Oibríochta	Eile

Ilghnéitheach (Aguisín 3) 44,543 46,147

44,543 46,147

Iocaíochtaí	leis	an	nGníomhaireacht	um	Éilimh	ar	an	Stát	faoin	Sceim	Slánaíochta	
Cliniciúil	

Dámhachtainí a íocadh i socrú éileamh 79,283 14,851

79,283 14,851

Scéim	Tacaíochta	Tithe	Altranais	(Fair	Deal)**

Scéim Tacaíochta Tithe Altranais (Fair Deal) 	260,785	  10,604 

260,785 10,604

*Laghdú i Liúntais Airgid Thirim mar thoradh den chuid is mó ar liúntais cúraim baile a d’íoc an Roinn Coimirce Sóisialaí in Éirinn 
ó Mheán Fómhair 2009.

**Tuairiscítear caiteachas Fair Deal san AFS faoi na ceannteidil anailíse pá agus neamhphá. Léirítear caiteachas nua faoin 
gceannteideal Scéim Tacaíochta Tithe Altranais i Nóta 8 den AFS. Ba é an soláthar iomlán in 2010 do Chúram Cónaitheach 
Fadtéarmach ná €979m sa Mheastachán.
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Nóta 9	Sócmhainní	Seasta	Inláimhsithe	Tailte	agus	Foirgnimh

Talamh Foirgnimh*
Obair	idir	

Lámha
Iomlán

2010

€’000 €’000 €’000 €’000

Costas/	Luacháil

Amhail 1 Eanáir 2010 2,025,623 2,851,916 525,451 5,402,990

Breiseanna 6,817 88,117 155,104 250,038

Aistriú ó Obair Idir Lámha 0 278,959 (278,959) 0

Diúscairtí (3,747) (1,034) (4,976) (9,757)

Amhail	an	31	Nollaig	 2,028,693 3,217,958 396,620 5,643,271

Dímheas

Dímheas carntha amhail an 1 Eanéir 2010 0 594,261 0 594,261

Muirear don bhliain 0 91,815 0 91,815

Diúscairtí 0 (326) 0 (326)

Amhail	an	31	Nollaig	2010 0 685,750 0 685,750

Glan-Luachanna	Leabhair

Amhail 1 Eanáir 2010 2,025,623 2,257,655 525,451 4,808,729

Amhail	an	31	Nollaig	2010 2,028,693 2,532,208 396,620 4,957,521

*San áireamh sa leabharluach glan thuas tá €38.5m (2009: €40.4m) i ndáil le foirgnimh faoi léasanna airgeadais; san áireamh sa 
dímheas a cuireadh de mhuirear don bhliain thuas tá €2m (2009: €1.9m) ar na foirgnimh sin. 

Nóta 10	Sócmhainní	Seasta	Inláimhsithe	Seachas	Tailte	agus	Foirgnimh

Mótarfheithiclí Trealamh
Obair	idir	

lámha
Iomlán

2010

€’000 €’000 €’000 €’000

Costas/	Luacháil

Amhail 1 Eanáir 2010 95,154 1,109,470 753 1,205,377

Breiseanna 2,712 83,474 2,442 88,628

Aistriú ó Obair Idir Lámha 695 0 (695) 0

Diúscairtí (4,972) (45,133) 0 (50,105)

Amhail	an	31	Nollaig	2010	 93,589 1,147,811 2,500 1,243,900

Dímheas

Dímheas carntha amhail an 1 Eanáir 2010 74,284 796,448 0 870,732

Muirear don bhliain 9,168 94,084 0 103,252

Diúscairtí (4,845) (42,381) 0 (47,226)

Amhail	an	31	Nollaig	2010	 78,607 848,151 0 926,758

Glan-Luachanna	Leabhair

Amhail 1 Eanáir 2010 20,870 313,022 753 334,645

Amhail	an	31	Nollaig	2010 14,982 299,660 2,500 317,142
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Nótaí	leis	na	Ráitis	Airgeadais	(ar	lean)

Nóta 11	Infheistíochtaí

2010 2009

€’000 €’000

Scaireanna Neamhluaite 	3	  3 

	3	  3 
 

Nóta 12 Stoic

2010 2009

€’000 €’000

Soláthairtí Liachta, Fiaclóireachta agus máinliachta 	34,050	  40,035 

Soláthairtí Saotharlainne 	6,478	  7,027 

Soláthairtí Cógaisaíochta 	19,361	  20,577 

Soláthairtí Cógaisaíochta Ardteic 	30,926	  32,526 

Stoic 	2,001	  2,455 

Fuil agus táirgí fola 	1,408	  1,271 

Stoic Vascaíne 	21,655	  30,153 

Seirbhísí Bhainistiú Tí 	9,217	  9,086 

Stáiseanóireacht agus Soláthairtí Oifige 	2,387	  2,909 

Il-earraí 	604	  568 

	128,087	  146,607 
 

Nóta 13	Féichiúnaithe	

2010 2009

€’000 €’000

Othar-fhéichiúnaithe 	96,539	  94,034 

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 	18,475	  18,984 

Féichiúnaithe Eile 	122,757	  103,904 

	237,771	  216,922 
 

Nóta 14	Iarmhéied	an	Phámháistir	Ghinearálta	agus	an	Státchiste	

2010 2009

€’000 €’000

Cuntais Bainc an Phámháistir Ghinearálta 105,668 181,677

Glandliteanas don Státchiste (17,977) (42,423)

Iarmhéid an Phámháistir Ghinearálta agus an Státchiste 	87,691	  139,254 
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Nóta 15	Creidiúnaithe

2010 2009

€’000 €’000

Léasanna Airgeadais 	1,684	 1,741

Creidiúnaithe Neamhphá - Ioncam 	138,513	 145,845

Creidiúnaithe Neamhphá - Caipiteal 	26,157	 8,324

Fabhruithe le haghaidh Neamhphá - Ioncam 	652,147	 669,221

Fabhruithe Neamhphá - Ospidéil Dheonacha & Gníomhaireachtaí Seachtracha 	253,718	 327,244

Fabhruithe Neamhphá - Caipiteal 	26,763	 40,839

Fabhruithe Pá 	309,603	 330,472

Cáin Ioncaim agus Leas Sóisialach 	133,414	 141,539

Deontais Chrannchuir Iníoctha* 	686	 918

Réamhíocaícht VHI ** 	187	 50,000

Creidiúnaithe iléagsúla 	19,189	 20,489

	1,562,061	  1,736,632 

*Déanann FSS íoc amach na ndeontas ón gCrannchur Náisiúnta a riaradh do chláir áitiúla faoi Scéimeanna Sláinte agus Leasa 
an Chrannchuir Náisiúnta.

** Rinne FSS idirbheartú ar thabhairt isteach socruithe feabhsaithe íocaíochta le VHI i Q4 de 2009 a d’áirigh íocaíocht aon-uaire 
ar chuntas €50m do thréimhse sé mhí. Déanfaidh VHI asbhaint de €50m ó éilimh sa todhchaí a gheofar ó FSS, ionas go mbeidh 
an €50m, go luath in 2011, aisghabhadh ina iomláine ag an VHI. 

 

Nóta 16	Creidiúnaithe	(méideanna	a	bheidh	dlite	tar	éis	níos	mó	ná	bliain	amháin)	

(a)	Oibleagáidí	léas	airgeadais
Talamh	agus

Foirgnimh Eile Iomlán Iomlán

2010 2010 2010 2009

€’000 €’000 €’000 €’000

Tar éis bliana ach roimh chúig bliana 3,675 0 3,675 3,274

Tar éis cúig bliana 34,951 0 34,951 36,034

38,626 0 38,626 39,308
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Nóta 16	Creidiúnaithe	(méideanna	a	bheidh	dlite	tar	éis	níos	mó	ná	bliain	amháin)	(ar	lean)

(b)	Dliteanas	don	Státchiste	maidir	le	Fáltais	Státchiste	Bhreise	

Breathnaítear ar fháltais ar dhiúscairt sócmhainní seasta mar Fháltais Státchiste Bhreise (FSB) faoi Nósanna Imeachta 
Airgeadais Phoiblí na Roinne Airgeadais. Níl FSS i dteideal na fáltais seo a choinneáil dá húsáid féin agus ní mór di iad a 
ghéilleadh don Státchiste ach amháin i gcás na bhfáltas a úsáidtear do thionscadail Mheabhairshláinte agus do thionscadail eile 
de réir a cheadaítear. 

2010 2009

€’000 €’000

Ollfháltais ar dhiúscairtí i rith na bliana 3,546 422

Lúide: Glanspeansais tabhaithe ar dhiúscairt (30) (43)

Glanfháltais ar dhiúrscairt 3,516 379

Lúide aischistiú leis an Státchiste 0 (309)

Lúide feidhmiú na bhfáltas (3,586) 0

Amhail an 1 Eanáir 19,478 19,408

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 19,408 19,478

Dliteanas don Státchiste ar fháltais díolachán - Díolacháin eile 1,651 268

Dliteanas don Státchiste - Éileamh Lacáiste Reachtúil 9,162 0

Creidiúnaithe Iomlán (méideanna a bheidh dlite tar éis bliana amháin) 68,847 59,054

Nóta 17	Ioncam	Iarchurtha

Cuimsíonn ioncam iarchurtha (i) ioncam, nár caitheadh de €6.185, a tháinig ó airgead a dheonaigh nó a d’fhág deontóirí le 
huacht, áit ar shonraigh na deontóirí an chaoi leis an airgead a chaitheamh ach nach raibh aon chaiteachas bainteach leis an 
airgead sin go fóill agus (ii) ioncam de €0.067m ó dhíol talún nach bhfuil i gcrích go fóill. 

Nóta 18	Caipiteal	agus	Cúlchistí	

(a)	Cuntas	Caipitlithe	 2010 2009

€’000 €’000

Amhail 1 Eanáir 5,143,374 5,015,594

Breiseanna le sócmhainní seasta sa bhliain 338,666 288,960

Lúide Leabharluach glan na sócmhainní seasta a diúscraíodh i rith na bliana (12,310) (1,063)

Lúide: Muirear dímheasa i rith na bliana (195,067) (160,117)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 5,274,663 5,143,374
 

(b)	Cúlchistí	Caiptil

Amhail 1 Eanáir (205,716) (236,612)

Glanbharrachas /(Easnamh) Oibríochta don Bhliain (1,149) 30,896

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig (206,865) (205,716)
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Nóta 18	Caipiteal	agus	Cúlchistí	(ar	lean)

(c)	Cúlchistí	Ioncaim

2010 2009

€’000 €’000

Amhail 1 Eanáir (1,077,914) (1,157,716)

Fáltais Iocaim ón mBord Míochaine agus Fiaclóireachta Iarchéime 0 167

Fáltais Iocaim Eastern Community Works (féach Nóta 27) 371 0

Fáltais Iocaim EVE Holdings Ltd (féach Nóta 27) 974 0

Fáltais Iocaim Bradóg Trust (féach Nóta 27) (445) 0

Fáltais Iocaim ón nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime 0 0

Fáltais Iocaim Aontacht Phobail Teoranta (féach Nóta 27) 105 0

Fáltais Iocaim ó Ospidéal Naomh Lúcás 94 0

Fáltais Iocaim ó Bhord na Seirbhíse Náisiúnta Scagthástála Ailse (2,402) 0

Glanbharrachas Oibríochta don Bhliain 123,924 79,635

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig (955,293) (1,077,914)

(d)	Réiteach	ar	Ghluaiseacht	Cúlchistí	 2010 2009

€’000 €’000

Creidiúnaithe Deiridh amhail 31 Nollaig 1,630,908 1,795,686

Lúide Creidiúnaithe Oscailte amhail 1 Eanáir 1,795,686 1,804,365

(164,778) (8,679)

Lúide Ardú/(Laghdú) i Sócmhainní Reatha (40,628) 101,824

(Ardú) / Laghdú in Ioncam Iarchurtha (2,678) 195

(121,472) (110,698)

Glanbharrachas Oibríochta (123,924) (79,635)

Fáltais Iocaim ó Ghníomhaireachtaí Fo-ghlactha 1,303 (167)

Glanbharrachas (Barrachas)/Easnamh Caipitil 1,149 (30,896)

(121,472) (110,698)

Léiríonn nóta 18(d) an réiteach idir an Ghluaiseacht i gCúlchistí ((barrachas)/easnamh don bhliain) agus na hathruithe ar 
Shócmhainní agus Dliteanais ar an gclár comhardaithe. 
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Nóta 19	Caiteachas	Caipitil

(a)	Breiseanna	le	Sócmhainní	Seasta 2010 2009

€’000 €’000

Breiseanna le Sócmhainní Seasta (Nóta 9) 250,038 245,774

Breiseanna le Sócmhainní Seasta (Nóta 10) Seachas Tailte agus Foirgnimh 88,628 44,484

338,666 290,258

Aistrithe ó ghníomhaireachtaí foghlactha 109,483 0

Maoinithe ó Chaipiteal 206,392 270,955

Maoinithe ó Ioncam 22,791 19,303

338,666 290,258
 

(b)	Anailís	ar	chaiteachas	curtha	do	mhuirear	ar	an	gCuntas	Ioncaim	agus	
Caiteachais	 2010 2009

€’000 €’000

Caiteachas ar shócmhainní FSS féin (Caipitlithe) 206,392 270,955

Caiteachas ar thionscadail FSS nach raibh breiseanna le Sócmhainní Seasta  
mar thoradh orthu 33,810 19,189

Caiteachas Iomlán ar thionscadail FSS curtha de mhuirear ar chaipiteal 240,202 290,144

Deontais Chaipitil do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 2) 130,164 123,965

Caiteachas Caipitil Iomlán de réir an Chuntais Chaipitil Ioncaim & Caiteachais 370,366 414,109

(c)	Anailís	ar	ioncam	ó	Ranna	Rialtais	agus	Fhoinsí	Eile	 2010 2009

€’000 €’000

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta 1,500 3,386

Bord na Seirbhíse Náisiúnta Scagthástála Ailse 0 2,330

Friends of Wexford General – aonad ailse nua lae 0 845

An Clinic Lárnach Íocshláinteach – CLI ag Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge 1,394 606

Employment Response –tionscnamh fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas 205 255

Friends of Fermoy Community Hospital - síneadh & nuachóiriú 0 246

Fuinneamh Inmharthana Éireann (SEI) – coigiltis fuinnimh in ospidéil ghéarmhíochaine 610 203

Friends of St Luke’s Hospital 683 0

An tAonad Strócanna Luimneach 486 0

An Roinn Oideachais 305 0

Ioncam Ilghnéitheach Eile 655 1,620

5,838 9,491
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Nóta 20	Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh)	Airgid	ó	Ghníomhaíochtaí	Oibríochta

2010 2009

€’000 €’000

Cúlchiste Ioncaim amhail an 31 Nollaig (954,157) (1,078,081)

Cúlchistí Ioncaim Tosaigh amhail 1 Eanáir (1,078,081) (1,157,716)

Barrachas don bhliain reatha 123,924 79,635

Cúlchistí Ioncaim ó Ghníomhaireachtaí Fo-ghlactha (1,303) 167

122,621 79,802

Gné chaipitil na n-íocaíochtaí a chuirtear de mhuirear ar an gcuntas Ioncaim 446 779

Lúide ús agus ioncam díbhinní (24) (395)

Ceannachán trealaimh curtha de mhuirear ar Ioncam agus Caiteachas 22,791 19,303

Gach ús a cuireadh de mhuirear ar Ioncam agus Caiteachas 1,442 1,565

(Ardú)/Laghdú ar Stoc 18,520 (26,693)

(Ardú)/Laghdú ar Fhéichiúnaithe (20,849) (5,368)

Ardú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe (174,571) (8,135)

Ardú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe (méideanna dlite tar éis bliana) 9,863 (613)

Ardú / (Laghdú) in Airgead Tirim 2,678 (195)

(Ardú)/Laghdú ar Infheistíochtaí 0 0

Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta (17,083) 60,050
 

Nóta 21	Réiteach	Sreabhadh	Airgid	Thirim	le	Gluaiseacht	Glanchistí

2010 2009

€’000 €’000

Athrú ar ghlanfhiacha mar thoradh ar shreabhadh airgid

Glan-Chistí amhail an 1 Eanáir 152,099 82,336

Gluaiseacht ar ghlanchistí don bhliain ón ráiteas sreafa airgid (42,957) 69,763

Glan-Chistí amhail an 31 Nollaig 109,142 152,099
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Nóta 22	Cuntasaíocht	Vóta	

(a) Bunaítear íoc amach an Státchiste i rith na bliana ar na méideanna a vótáiltear ar a son i nDáil Éireann. Ní mór aon chuid 
den méid a vótáiltear ar a shon agus nach bhfuil caite faoi 31 Nollaig de réir rialacha cuntasaíochta an Rialtais, a ghéilleadh don 
Státchiste.

Tá sé mar bhunchuspóir ag Bord FSS nach sáraítear méid an vóta. Tá ceanglas reachtúil ar Oifigeach Cuntasaíochtaí FSS a 
chinntiú nach dtarlóidh róchaiteachas thar an Vóta. Go praiticiúil tá sé beagnach dodhéanta an t-aschur a bheith ag teacht 
go díreach leis an méid a cheadaítear sa vóta. Mar thoradh air sin, tá sé dosheachanta go mbeidh barrachais bheaga mar 
thoradh ar an gcur chuige stuama seo. Ba ionann an barrachas atá le géilleadh, gan coigiltis de €150m a tháinig chun cinn as 
rannpháirtíocht níos lú ná mar a bhí measta sna Scéimeanna Scoir in 2010, agus €18.977m, agus 0.17% d’ollVóta iomlán FSS.

(b)	Achoimre	an	Chuntais	Leithreasa,	a	ullmhaíodh	faoi	Rialacha	cuntasaíochta	an	Rialtais:

Meastúchán	 Aschur	 Meastúchán	 Aschur	

2010 2010 2009 2009

€’000 €’000 €’000 €’000

Ollchaiteachas Vóta 40 FSS 14,791,431 14,477,921 15,180,851 15,103,550

Leithreasaí-i-gCabhair 3,667,850 3,523,317 3,294,263 3,225,504

Glanchaiteachas Vóta 11,123,581 10,954,604 11,886,588 11,878,046

2010 2009

€’000 €’000

Barrachas le Géilleadh 168,977 8,542

2010 2009

(c)	Anailís	Ghéillte	 €’000 €’000

Barrachas Leithreasaí-i-gCabhair 0 0

Glanbharrachas le géilleadh 168,977 8,542

168,977 8,542
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Nóta 22	Cuntasaíocht	Vóta	

(d)	Le	haghaidh	críocha	eolais	féach	Nóta	3	thíos	sliocht	as	Cuntas	Leithreasa	2010	FSS:

2010 2009

Ráiteas	Sócmhainní	agus	Dliteanas	amhail	an	31	Nollaig	2010	 €’000 €’000

Sócmhainní	Caipitiúla	 5,274,663 5,143,374

Sócmhainní	Airgeadais	 3 3

5,274,666 5,143,377

Sócmhainní	Reatha

Banc agus airgead 21,451 12,845

Iarmhéid PMG 105,668 181,677

Stoic 128,087 146,607

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 169,996 143,248

Iarmhéideanna dochair eile 67,775 73,674

Sócmhainní	Reatha	Iomlána	 492,977 558,051

Lúide	Dliteanais	Reatha

Creidiúnaithe 164,670 154,169

Costais fabhraithe 1,289,321 1,415,744

Ioncam Iarchurtha 6,253 3,575

Iarmhéideanna sochair eile 176,917 225,773

Glandliteanas don Státchiste 17,977 42,423

Dliteanais	Reatha	Iomlána	 1,655,138 1,841,684

Glan-Sócmhainní	Reatha	 (1,162,161) (1,283,633)

Glan-Sócmhainní	 4,112,505 3,859,744

Glandliteanas	don	Státchiste	amhail	 2010 2009

an	31	Nollaig	 €000 €000

Barrachas leithreasaí le géilleadh 168,977 8,542

Deontas státchiste tarraingthe siar (151,000) 33,881

Glandliteanas	don	Státchiste	 17,977 42,423

Arna	léiriú	ag:

Féichiúnaithe

Suíomh glan an Phámháistir Ghinearálta agus Airgead 127,119 194,522

Iarmhéideanna Dochair: Fionraí 67,775 73,674

194,894 268,196

Creidiúnaithe

Dlite don Stát (133,414) (141,539)

Iarmhéideanna Sochair: Ioncaim & Caiteachais Speisialta (11,849) (13,446)

Iarmhéideanna Sochair: Fionraí (31,654) (70,788)

(176,917) (225,773)

Glan-Dliteanais	Reatha	 17,977 42,423



128				HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010

Nótaí	leis	na	Ráitis	Airgeadais	(ar	lean)

Nóta 23	Pinsin	

Tá fostaithe incháilithe atá fostaithe san FSS mar bhaill de scéimeanna éagsúla sainithe sochair aoisliúntais.

Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais (i.e. pinsin) le foireann atá ar scor as ioncam reatha agus cuirtear na híocaíochtaí sin de mhuirear 
ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais sa bhliain ina bhfuil na híocaíochtaí sin iníoctha. De réir treorach ón Aire Sláinte agus 
Leanaí, níl aon soláthar déanta sna ráitis airgeadais maidir le sochair phinsin sa todhchaí. Cuirtear ranníocaíochtaí aoisliúntais 
ó fhostaithe chun sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais nuair a fhaightear iad. Go dtí seo, ní dhearnadh aon luacháil 
fhoirmiúil achtúireach ar dhliteanais phinsin FSS.

Nóta 24	Tiomantais	Chaipitil

2010 2009

Tiomantais	ceannacháin	sócmhainní	seasta	inláimhsithe	don	todhchaí: €’000 €’000

Laistigh de bhliain amháin 353,174 367,366

Tar éis bliana ach roimh chúig bliana 543,272 688,358

Tar éis cúig bliana 10,870 0

907,316 1,055,724

Conraithe ach gan a bheith curtha san áireamh sna ráitis airgeadais 223,862 335,197

San áireamh sa Phlean Caipitil ach gan a bheith conraithe 683,454 720,527

907,316 1,055,724

Tá creat caipitil infheistíochta ilbhliantúil ag FSS le tosaíochtaí caiteachais i dtionscadail chaipitil ag teacht leis na cuspóirí 
straitéiseacha sa Phlean Corparáideach agus sa Phlean Seirbhíse Bliantúil. Tá na tiomantais a aithnítear thuas i ndáil le 
costas iomlán na dtionscadal dá bhfuil buiséid mhaoinithe shainiúla ceadaithe dóibh ag deireadh na bliana. D’fhéadfadh 
costais a bheith ag baint leis na tiomantais sin tar éis 2010 nach bhfuil buiséid ceadaithe dóibh go fóill. D’aithin an Plean 
Caipitil tiomantais chaipitil de €712.41 don tréimhse 2010 go dtí 2013. Aithníodh tiomantais neamh-chonarthacha bhreise de 
€178.06m i ndáil leis an Ospidéal Náisiúnta Péidiatraiceach agus tionscadail chun tacú leis an bPlean Náisiúnta d’Oinceolaíocht 
Radaíochta don tréimhse 2014 go dtí 2015 agus ina dhiaidh sin. 

Nóta 25	Maoin

Tá eastát FSS comhdhéanta de 3,714 maoin. 

Is féidir anailís a dhéanamh ar theideal na maoine mar seo a leanas: Líon	na	Maoine

Ruíleas 2,395

Léasacht 1,319

Maoine in Iomlán 3,714

Is féidir anailís a dhéanamh ar úsáid phríomhúil na maoine mar seo a leanas:

Seachadadh seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta 3,582

Riaracháin agus Seirbhísí Tacaíochta (lena n-áirítear próiseáil cártaí leighis, etc) 132

Maoine in Iomlán 3,714
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Nóta 26	Léasanna	Oibríochta

Léasanna	oibríochta	cíosa	(curtha	de	mhuirear	ar	an	gcuntas	ioncaim	agus	
caiteachais) 2010 2009

€’000 €’000

Talamh agus Foirgnimh 	32,531	  32,790 

Feithiclí Mótair 	68	  52 

Trealamh 	37	  67 

	32,636	  32,909 
 

Tá na ceangaltais léasa bliantúla seo a leanas i bhfeidhm ag FSS a éagann:

Talamh	agus
Foirgnimh Eile Iomlán Iomlán

2010 2010 2010 2009

€’000 €’000 €’000 €’000

Laistigh de bhliain amháin 7,503 38 7,541 6,510

Sa dara go cúigiú bliain agus sin san áireamh 9,748 68 9,816 9,151

Tar éis cúig bliana 15,216 0 15,216 17,367

32,467 106 32,573 33,028
 

Nóta 27	Gnóthais	Fochuideachta

Tolco Limited – cuireadh an chuideachta seo ar bun i 1975 chun seirbhísí a sholáthar do Bhord Sláinte an Oirthir. Ar na seirbhísí 
sin bhí cúram cónaithe agus áiseanna oiliúna do dhaoine le riachtanais speisialta.

Tá tionscadal ar bun chun Tolco Limited a fho-ghlacadh isteach i FSS in 2011. Ní dhearnadh comhdhlúthú air sna ráitis 
airgeadais ar an mbonn nach raibh sé ábhartha.

Ar an 31 Nollaig 2010, fo-ghlacadh Eastern Community Works Limited, Eve Holdings Limited agus Aontacht Phobail Teroanta 
isteach i FSS. Fo-ghlacadh Bradóg Trust Limited isteach i FSS chomh maith. Tá Abbey Wreaths Limited, Dolmen Clubhouse 
Limited, Dolmen Rainbows Limited agus St Helena’s Childcare Centre Limited (Paddocks Development Project Limited roimhe 
seo) ag feidhmiú go neamhspleách ar FSS anois. 

Nóta 28	Cánachas

Ceadaíodh díolúine do FSS de réir fhorálacha Alt 207 (mar a bhaineann le cuideachtaí de réir Alt 76), Alt 609 (Cáin ar 
Ghnóthachain Chaipitiúla) agus Alt 266 (Cáin Choinneála ar Ús Cuntas Taisce) den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997. Cuimsíonn 
an díolúine seo, a bhaineann le Cáin Ioncaim/Cáin Chorparáide, Cáin ar Ghnóthachain Chaipitiúla agus Cáin Choinneála ar 
Ús Cuntas Taisc, ioncam agus maoin FSS. Tá an díolúine faoi réir athbhreithnithe ag na Coimisinéirí Ioncaim, agus, mura 
gcomhlíontar na coinníollacha atá luaite léi, d’fhéadfaí an díolúine a tharraingt siar ón dáta a ceadaíodh í. 
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Nóta 29 Árachas

Suas go dtí Nollaig 2009 bhí árachas ag FSS chun í a chosaint ar rioscaí dhliteanais fostóra agus dhliteanais phoiblí, suas go 
teorainn slánaíochta, faoi bhoinn ais-ráta agus ráta chomhréidh. Faoin mbonn ais-ráta, ní chinntear an phréimh go dtí deireadh 
na tréimhse atá clúdaithe agus bunaítear é ar an taithí caillteanais ag FSS don tréimhse chéanna. Tá an coigeartú ais-ráta atá 
le híoc ag FSS faoi réir íosteorainneacha agus uasteorainneacha. Ní raibh sé indéanta, ar an 31 Nollaig 2010, an dliteanas a 
chainníochtú go beacht, má bhí in aon chor, a d’fhéadfadh a eascairt sa todhchaí mar thoradh ar ais-rátáil. An t-uasdliteanas 
d’éilimh ais-ráta fós le híoc, bunaithe ar na leibhéil a aontaíodh do gach riosca inárachais, ná €4,699 agus €2,983,081 do 
dhliteanas fostóra agus do dhliteanas poiblí faoi seach. Íocadh gach préimh árachais ó 1 Eanáir 2001 ar bhonn ráta chomhréidh 
amháin agus ní raibh aon chlúdach árachais ais-ráta i bhfeidhm ón dáta sin ar aghaidh. 

An	Ghníomhaireacht	um	Éilimh	ar	an	Stát

Ón 1 Iúil 2009 amach beidh FSS maoinithe d’éilimh arna bpróiseáil ag an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát faoi théarmaí na 
Scéime Slánaíochta Cliniciúla. Ón 1 Eanáir 2010 leathnaigh an tOrdú um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 
(Tarmligean Feidhmeanna) an Slánaíocht Stáit go dtí éilimh dhíobhála pearsanta neamhchliniciúil agus damáiste maoine tríú 
pháirtí in aghaidh FSS. Áirítear dámhachtainí d’éilitheoirí faoi théarmaí na scéime ar bhonn íoc-mar-a-thuilltear. Ag 31 Nollaig 
2010, b’ionann an dliteanas measta a tabhaíodh go dtí an dáta sin faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla agus Slánaíocht Stáit agus 
€854m. De réir threoracha an Aire Sláinte agus Leanaí, ní dhearnadh aon soláthar don dliteanas seo sna ráitis airgeadais. 

Nóta 30	Dliteanais	Theagmhasacha	-	Gníomhartha	Cógaiseoirí

Lóisteáil cógaiseóirí éileamh le FSS maidir le caillteanas mharcáil suas miondíola ar tháirgí a fhodháileadh faoi théarmaí chárta 
liachta do dhaoine os cionn 70, táirgí, seachas sin, a bheadh faoi réir mharcáil suas miondíola níos airde nuair nach raibh 
incháilitheacht iomlán i gceist. Is ionann an t-éileamh agus €100 milliún, níos airde ná an suim de €30 milliún a íoctar gach bliain 
faoi láthair. Léirigh Ceardchumann Cógaisíochta na hÉireann go nglacfaidh sé páirt in idirghabháil neamhcheangailteach ach 
go mb’fhéidir go tabharfaidh sé an FSS chun na cúirte má bhíonn sé míshásta leis an toradh. Níl soláthar déanta d’éifeachtaí 
airgeadais an dliteanais theagmhasacha seo sna ráitis airgeadais. 

Dliteanais	Theagmhasacha	-	Ginearálta

Tá cúpla éileamh idir lámha ag FSS i láthair na huaire a bhfuil imeachtaí cuairte i gceist leo agus d’fhéadfadh dliteanais eascairt 
astu, ag brath ar thoradh na dlíthíochta. Tá clúdach árachais ag FSS do dhliteanas poiblí agus do dhliteanas fostóra, do 
dhóiteán agus éilimh uileriosca shainiúla. Sa chuid is mó de chásanna bheadh an clúdach árachais sin leordhóthaineach chun 
gach costas a chlúdach, ach ní féidir a bheith cinnte faoi seo. Ní dhearnadh soláthar d’aon teagmhas, nach bhfuil clúdaithe ag 
árachas, sna ráitis airgeadais. 

Nóta 31	An	tAcht	Sláinte	(Scéim	Aisíoca)	2006

Cuireann an tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2007 bonn reachtúil faoin aisíoc a dtugtar ‘muirir fhadchónaitheacha’ orthu a 
gearradh ar dhaoine a raibh incháilitheacht iomlán acu roimh 14 Iúil 2005. Forálann an tAcht go ndéanfaí airgead a aisíoc leis na 
daoine seo a leanas:

•	Daoine	beo	ar	gearradh	airgead	orthu	go	héagórach,	aon	am	ó	1976	i	leith

•	Eastáit	na	ndaoine	ar	gearradh	airgead	orthu	go	héagórach,	agus	a	fuair	bás	ar	an	9	Nollaig	1998	nó	ina	dhiaidh

Faoi fhorálacha an Achta, cheap FSS tríú páirtí seachtrach chun feidhmiú mar Riarthóir Scéime. Cuireadh cuntas speisialta ar 
bun a gcuireann an tOireachtas maoiniú ar fáil dó agus is as an gcuntas seo a dhéantar na haisíocaíochtaí. Cuireadh suim de 
€80m ar leataobh i 2009 i bhfoirm meastachán forlíontach chun na críche seo. An meastachán is fearr do chostas iomlán na 
n-íocaíochtaí, bunaithe ar théarmaí na scéime mar a leagadh amach san Acht, ná suas le €1billiún. Táthar ag súil go ndéanfar 
airgead a aisíoc le 20,000 othar beo agus le heastáit tuairim is 40,000 go 50,000 duine iar-othar atá básaithe anois. 
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Nóta 31	An	tAcht	Sláinte	(Scéim	Aisíoca)	2006	(ar	lean)

Ní fhéadfadh iarrthóirí nua cur isteach ar an scéim ó 31 Nollaig 2007 amach agus tá 14,000 éileamh faighte i leith na n-othar beo 
agus 26,000 éileamh i leith eastát. Meastar gurb ionann luach na Scéime anois agus isteach is amach le €465m. Cuireadh roinnt 
iarratas isteach ar an Scéim i ndáil le hothair i dtithe altranais príobháideacha ar diúltaíodh dóibh ar an mbonn nár breithníodh 
a gcás a bheith laistigh de raon na Scéime. Tionscnaíodh imeachtaí i 302 cás, a bhain le hothair a chaith am i dtithe altranais 
príobháideacha. Níl aon cheann de na cásanna tar éis céim na héisteachta a shroicheadh go fóill. Ina theannta sin, lóisteáil FSS 
agus an Roinn Sláinte agus Leanaí achomharc chun na hArd-Chúirte i ndáil le cinntí a rinne an Oifigeach Achomhairc ag deonú 
incháilitheachta do chliaint seirbhísí míchumais ar leith. Mar thoradh air sin, meastar go mbeadh sé míchuí iarracht a dhéanamh 
aon dliteanas féideartha sa todhchaí a mheas nó sonraí a thabhairt maidir leis na héiginnteachtaí a bhaineann leosan sa mhéid 
go bhféadfadh sin dochar a dhéanamh do thoradh na n-imeachtaí cúirte.

In 2010, cuireadh an caiteachas seo a leanas de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais maidir leis an Scéime 
Aisíocaíochtaí: 

2010 2009

€’000 €’000

Pá 971 1,357

Aisíocaíochtaí d’Othair (féach Nóta 8) 19,193 73,139

Íocaíochtaí le Riarthóir Tríú Páirtí na Scéime 1,190 2,811

Fógraíocht 0 0

Costais Dlí & Táillí Gairmiúla 508 562

Speansais Oifige 71 111

21,933 77,980

Nóta 32	An	tAcht	um	Binse	Cúitimh	i	ndáil	le	Heipitíteas	C	(Leasú),	2006

Faoin Acht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú), 2006 bunaíodh scéim reachtúil d’fhonn dul i ngleic le deacrachtaí 
árachais a bhí ag daoine a bhí ionfhabhtaithe le Heipitíteas C agus VEID trí mheán fola agus táirgí fola a dháil an Stát. Téann 
an scéim seo i ngleic leis na fadhbanna a bhíonn ag na daoine seo toisc nach féidir leo cosaint morgáiste a cheannach agus 
polasaithe árachais shaoil mar thoradh ar tháirgí fola fabhtacha a fháil a dáileadh orthu. Clúdóidh an scéim riosca árachais do 
1,700 duine nó níos mó atá i dteideal táirgí árachais a fháil, is cuma cibé riocht atá acu, a luaithe is a íocann siad an phréimh 
a íocfadh duine nach mbeadh ionfhabhtaithe agus a bheadh ar chomhaois agus ar chomhinscne leo. Sheol FSS mír árachais 
saoil na scéime i Meán Fómhair 2007. Tugadh isteach mír bhreise, a sholáthraíonn do chlúdach árachais taistil, i mí an Mhárta 
2009. Meastar go mbeidh costas foriomlán thar shaolré na scéime €90m.

In 2010, cuireadh an caiteachas seo a leanas de mhuirear ar an gcuntas Ioncaim agus caiteachais maidir leis an Scéim 
Árachais:

2010 2009

€’000 €’000

Pá 131 135

Íocaíochtaí na n-ualaí préimhe 347 377

Íocaíochtaí na sochar frithgheallta ag FSS 211 578

Fógraíocht 0 2

Costais Dlí & Táillí Gairmiúla 0 20

Speansais Oifige 2 1

691 1,113
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Nótaí	leis	na	Ráitis	Airgeadais	(ar	lean)

Nóta 33 Fóram	Náisiúnta	Comhpháirtíochta	na	Seirbhísí	Sláinte	(HSNPF)

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, gearradh costas párolla na foirne HSNPF ar FSS. Ó Mheán Fómhair 2010, aistríodh próiseáil 
maidir le hidirbhearta airgeadais HSNPF chuig FSS. Ag an am dúnadh cuntais bhainc HSNPF agus cuireadh iarmhéideanna 
na gcuntas chuig FSS. Fo-ghlacadh an HSNPF go hiomlán agus aistríodh na sócmhainní agus dliteanais ar fad chuig 
príomhchóras próiseála airgeadais FSS an 1 Eanáir 2011.

In 2010, cuireadh an méid seo a leanas de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais maidir leis an HSNPF:

2010

€’000

Pá agus Pinsin 1761

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 342

Tionscadail Náisiúnta 326

Speansais Oifige agus Riaracháin 101

Ioncam Eile (aisíoc ó hAontais) (255)

2,275

Thabhaigh an HSNPF caiteachas de €0.3m sa bhliain 2010.

Nóta 34	Imeachtaí	Iar-Chlár	Comhardaithe

Níor eascair aon chúinse nó imeacht, ón am a cuireadh an clár comhardaithe ar fáil go dtí dáta fhaomhadh na ráitis ag an 
mBord, a chúiseodh coigeartú nó nochtadh sna ráitis airgeadais.

Nóta 35	Idirbhearta	Bainteach	le	Páirtithe	

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le nósanna imeachta de réir Chód Cleachtais na Roinne Airgeadais ar Rialú ar 
Chomhlachtaí Poiblí, de réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an Achta um Chaighdeáin in Oifig Poiblí 2001, maidir 
le nochtadh ar leasa chomhaltaí an bhoird. Chloígh FSS agus chomhaltaí Bhoird FSS leis na nósanna imeachta seo i rith na 
bliana. Le linn 2009 chuir comhalta Boird in iúl go raibh leas aige/aici i ngníomhaireacht ar fhaomh an Bord deontas €81,318 di. 
Ní bhfuair an comhalta boird sin aon doiciméadú maidir leis an idirbheart agus níor ghlac an comhalta Boird sin páirt sa phlé a 
bhí ann ar an gceist seo. Chuir comhalta Boird in iúl go raibh leas aige/ aici i gcuideacht agus chuir comhalta Boird eile in iúl go 
raibh leas aige/aici i gcomhpháirtíocht, bíonn an dá cheann ag trádáil ó am go ham le FSS ar théarmaí arna chaibidil ar bhonn 
neamhthuilleamaíoch. 

Nóta 36	Ceadú	na	Ráiteas	Airgeadais

Cheadaigh an Bord na ráitis airgeadais an 19 Bealtaine 2011.
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Aguisín 1	Deontais	Ioncaim	agus	Deontais	arna	
Maoiniú	ag	Ranna/Gníomhaireachtaí	Stáit	Eile

Anailís	ar	Dheontais	chuig	Gníomhaireachtaí	Seachtracha	i	Nóta	8

Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Iomlán	na	nDeontais	faoi	bhun	€100,000	(2,538	Deontas) 48,047 5,548 53,595

Éirim an Iarthair Teo 20,935 20,935

Brú agus Ionad Cúraim Lae Abode 1,018 1,018

Scor Gníomhach Éireann 315 315

Dhíobháil Inchinne Faighte Éireann (Fondúireacht Peter Bradley 
roimhe seo) 8,609 8,609

Adapt Kerry Ltd 213 213

Adapt House Women’s Refuge Centre, Luimneach 663 663

Addiction Response Crumlin (ARC) 317 737 1,054

Ospidéal an Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath Ospidéal 
Náisiúnta na Leanaí san áireamh 204,979 204,979

Údarás Uchtála na hÉireann 897 897

Seirbhís AVPA (Adult Victims of Past Abuse) 367 367

Grúpa Iarchúraim Athshlánaithe 123 123

Age Action Ireland  563 563

Age and Opportunity 621 621

Tionscadal Tithíochta Ciste SEIF (Teach Centenary)  408 408

Cúnamh SEIF san Iarthar 240 240

Aiseiri 199 199

Grúpa Aislinn 249 249

Ionad Aislinn 448 448

Alcohol Action Ireland 142 142

ALJEFF Treatment Centre Ltd  266  480 746

All Communicarers Ltd 481 481

All In Care 4,484 4,484

Alliance 183 183

Fondúireacht Alpha One 152 152

Cumann Alzheimer na hÉireann  9,349 9,349

Amber Kilkenny Women’s Outreach 451 451

AMEN 149 149

Tionscadal Leanaí Ana Liffey 110  110

Tionscadal Drugaí Ana Liffey 671 478 1,149

Ionad Cóireála Anchor 284 284

Fondúireacht Anne Sullivan do na Bodhair/na Daill 1,207 1,207

Aoibhneas Foundation Ltd 957 957

Aontacht Phobail Teoranta 2,462 2,462

Aosóg 216  216
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Aguisín	1	Deontais	Ioncaim	agus	Deontais	arna	Maoiniú	ag	Ranna/
Gníomhaireachtaí	Stáit	Eile

Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Ionad Cúraim Lae Áras Mhuire (Seirbhísí Pobail Thiobraid Árann 
Thuaidh) 308 308

Ionad Tacaíochta Ailse ARC 206 206

Ionad Ard Aoibhinn 3,129 3,129

Ionad Cúram Lae Bhaile Átha Fhirdia 340 340

Arlington Novas Ireland 2,825 79 2,904

Seirbhísí Sóisialta Árainn Mhóir 202 202

Cumann Arrupe 419 419

Arthritis Ireland 200 200

Asperger Syndrome Association of Ireland (ASPIRE) 353 353

Iontaobhas na gCarthanas Comhlachaithe 178 178

Athlone Community Services Council Ltd 839 839

Autism Alliance UK 3,287 3,287

Autism West Ltd 587 587

Aware 194 194

Aonad Réarnaimh Bhaile Mhuire do Dhaoine Scothaosta 301 301

Balcurris Boys Home Ltd 642 642

Seirbhísí Sóisialta Bhéal Átha na Sluaighe 142 142

Ballincollig Senior Citizens Club Ltd  390 390

Ionad Leanaí Bhaile Bhadáin 158 158

Ballyfermot Advanced Project Ltd 0 531 531

Cúram Baile Bhaile Formaid 2,549 2,549

Ballyfermot Star Ltd 83 325 408

Naíolann Lae Bhaile Mhunna 376 376

Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna (YAP) 637 51 688

Ionad Cónaithe Leanaí Ballyowen Meadows 881 881

Barnardos 8,759 299 9,058

Barretstown 193 193

Barrow Valley Enterprises for Adult Members with Special Needs 
Ltd (BEAM) 367 367

Ionad Óige Base 224  224

Grúpa Tacaíochta Teaghlaigh agus Óige na Bánóige (BYFSG) 127 266 393

Ionad Cúraim Lae Beaufort 185 185

Ospidéal Beaumont 264,082 264,082

Ionad Teaghlaigh agus Naíolann Before 5 146 146

Belgrave Nursing 147 147

Belong to Youth Services Ltd 164 164

Seirbhís Shóisialta Belvedere 606 606

Fondúireacht Bernard Van Leer 107 107

Bessboro Project Group Ltd 132 132
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Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Blakestown and Mountview Youth Initiative (BMYI) 574 65 639

Cúraim Baile Bhaile Bhlainséir agus Lár na Cathrach 3,425 3,425

Blanchardstown Youth Service 128 67 195

Bluebell Development Project Ltd 0 125 125

Bluebird Care 439 439

Bodywhys The Eating Disorders Association of Ireland 292 292

Siúracha Bon Secours 2,332 2,332

Bonnybrook Day Nursery 252 252

Brainwave – Cumann Titimis na hÉireann 825 825

Bray Area Partnership 47 75 122

Foireann Andúile Pobail Bhré 0 802 802

Bray Lakers Social and Recreational Club Ltd 152 152

Bray Travellers Group 0 109 109

Bray Women’s Refuge 662 662

Seirbhísí Bráithreacha na Carthanachta Éireann 165,474 165,474

Bushy Park Treatment Centre 54 58 112

Ionad Acmhainní na Cabraí 183 81 264

Cairde 417 417

Ionad Cairdeas Cheatharlach 273 273

Pobail Camphill na hÉireann 1,132 1,132

Cúram Ailse an Iarthair 750 750

Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí 27,752 27,752

Capuchians 111 111

Cumann Títhíochta Cara 222 222

Care for the Elderly at Home Ltd 329 329

Care Of The Aged, West Kerry 109 109

Caredoc GP Co-operative 7,515 7,515

Careline 124 124

Caremark Éireann 1,220 1,220

Carers Association Ltd 4,178 4,178

Careworld 380 380

Fondúireacht CARI 268 268

Caring and Sharing Association (CASA) 205 205

Caring For Carers Ireland 961 961

Caritas 2,144 2,144

Ionad Cúraim Lae Cheatharlach (Seirbhísí Pobail Eas Géitine) 124 124

Seirbhís Óige Réigiúnach Cheatharlach 204 204

Carlow Women’s Aid 141 141

Foireann Chúraim Baile Cheatharlach/Chill Chainnigh 235 235
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Aguisín	1	Deontais	Ioncaim	agus	Deontais	arna	Maoiniú	ag	Ranna/
Gníomhaireachtaí	Stáit	Eile

Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Ionad Carmichael do Ghrúpaí Deonacha 251 251

Ionad Cúram Phobail Charn an Bhua 147 147

Ionad Lae Charraige na Siúire do Dhaoine Breacaosta 556 556

Casadh 0 204 204

Ionad an Chabháin 313 313

Coiste Cúraim Leanaí Chontae an Chabháin 224 224

CDA Trust Ltd (Cavan Drug Awareness) 10 187 197

CD’s Helping Hands 352 352

An Lárchlinic Íocshláinte 17,308 17,308

Ionaid um Mhaireachtáil Neamhspleách (CIL) 10,503 10,503

Charleville Care Project Ltd 105 105

Cheeverstown House Ltd 23,591 23,591

Fondúireacht Cheshire na hÉireann 22,782 43 22,825

Ionad Leanaí Sunshine 3,997 3,997

Tionscadal Pobail Drugaí Chrysalis 0 280 280

Cill Dara Ar Aghaidh 0 296 296

City of Dublin Vocational Education Committee 56 60 116

Clann Mór 797 797

Ionad Tacaíochta Inimirceach an Chláir 145 145

Seirbhísí Óige an Chláir 110 110

Clarecare Ltd Incorporating Clare Social Service Council 6,561 6,561

Ionad Cúraim Lae Dhroichead an Chláir 440 440

Ionad Tearmainn do Mhná agus Leanaí Clarehaven 528 528

Clareville Court Day Centre 180 180

CLASP (Community of Lough Arrow Social Project) 119 119

Clár Tacaíochta Andúile Chluain Dolcáin (CASP) 608 308 916

Craobh Chluain Eois de Dhaoine faoi Bhac Meabhrach 364 364

Cúnamh Baile Chluain Tarbh 2,677 2,677

Cúnamh Baile CLR 2,266 2,266

Cluainin Voluntary Housing Association 100 100

CLUB 91 (Seirbhís Chez Nous roimhe seo) 151 151

Co-Action West Cork 6,247 6,247

Cobh Ionad Acmhainní Teaghlaigh 106 106

Ospidéal Ginearálta An Chóibh 1,869 1,869

Comfort Keepers Ltd 3,103 3,103

Feasacht an Phobail ar Dhrugaí (CAD) 78 88 166

Community Creations Ltd 132 132

Cluichí Pobail 243 243

Seirbhís Tacaíochta Pobail do Chúramaithe Baile agus Teaghlaigh 442 442
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Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Aonad Altranais Pobail, an tIarthuaisceart 620 620

Community Response, Dublin  246 177  423

Console (ag maireachtáil le féinmharú) 248 248

Contact Care 645  645

Convent House Daycare and Resource Centre Ltd 109 109

Coolmine Therapeutic Community Ltd 871 886 1,757

Grúpa Feasacht Drugaí na Cúlóige/Bhaile Hearmann/Ard Aidhin 0 171 171

Ospidéal na mBan, Cúirt an Choim 52,692 14 52,706

Fondúireacht COPE 46,111 46,111

COPE Gaillimh 2,333 2,333

Cork Association for Autism 3,238 3,238

Clinic Pleanála Clainne Chorcaí 282 282

Tionscadal Foyer Chorcaí 300 300

Togra Oideachais Shóisialta agus Sláinte Chorcaí (CSHEP) 380 380

Ospidéal agus Scoil Dhéadach Ollscoil Chorcaí 2,178 2,178

Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh Cottage Home 1,560 1,560

Ceardlann Pobail Chontae Loch Garman, Inis Córthaidh/Ros Mhic 
Thriúin Teo 3,983 3,983

Comhpháirtíocht Chontae Loch Garman Teo 104 104

Andúil Pobail Chill Mhantáin 0 304 304

CPL Healthcare 720 720

Seirbhísí Criticare 246 246

Croí 485 485

Crosscare 5,527 5,527

Cúram Baile Chroimghlinne 3,073 3,073

Cuan Mhuire 1,182 1,182

Seirbhís Tacaíochta agus Tearmainn do Mhná, Cuan Saor 448 448

Cuanlee Ltd 212 212

Cumas Teo 267 169 436

Cunamh 113 113

Cura 911 911

Seirbhísí Cónaitheacha Dara 1,843 1,843

Cúram Leanaí Dharndál Belcamp 413 413

Feasacht Drugaí Dharndál Belcamp 197 71 268

Iníonacha na Carthanachta 34,750 34,750

Ionaid Teaghlaigh Iníonacha na Carthanachta 335 213 548

Iníonacha na Carthanachta, Naomh Uinsesann de Pól 63,759 63,759

Aonad Gníomhachtaithe Lae do Leanaí agus Aonad Traenála 
Teiripeach Windmill 474 474

Seirbhísí Cúram Lae, Seirbhís Shóilsialta An Phoirt Nua 255 255
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Aguisín	1	Deontais	Ioncaim	agus	Deontais	arna	Maoiniú	ag	Ranna/
Gníomhaireachtaí	Stáit	Eile

Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Deansrath 289 289

Ionad Delta, Ceatharlach 2,839 2,839

Fondúireacht Sláinte Déadaí na hÉireann 204 204

Iontaobhas Depaul 1,836 1,836

Cónaidhm Diaibéitis na hÉireann 274 274

Fondúireacht Míchumais na hÉireann (DFI) 2,540 2,540

Dóchas 469 72 541

Dolmen Clubhouse Ltd 130 130

Seirbhís Stocaireachta faoi Fhoréigean sa Teaghlach 314 314

Cumann Tithíochta Don Bosco do Chúram Déagóirí 1,738 1,738

Grúpa Tearmainn do Mhná, Dún na nGall (DDVS) 451 451

Seirbhísí Óige Dhún na nGall 122 122

Tionscadal Óige Dhomhnach Cearna 310 70 380

Cúram Baile Marino/Fionnradhairc 1,465 1,465

Cúram Áitiúil Dhomhnach Cearna/Beaumount 117 117

Forbairt Pobail Dhún Uabhair 25 224 249

Doras Buí 153 153

Siondróm Down Éireann 184 184

Seirbhísí Pobail Dhroichead Átha 122 122

Cumann Dhroichead Átha um Chúnamh do Dhídeanaithe 177 177

Tearmann do Mhná, Droichead Áth 520 520

Ionad Cúram Faoisimh Dhroim Collachair agus a Dúiche 383 383

Bord an Ionaid Chóireála Drugaí 9,025 9,025

Cúnamh Baile Dhroim Conrach 1,118 1,118

Cúraim do Dhaoine Scothaosta Dhroim Caorthainn 106 106

Ionad Oiliúna Drumlin House 226 226

Comhaontas SEIF Bhaile Átha Cliath Teo (DAA) 434 78 512

Gníomhaireacht do Dhaoine gan Dídean, Comhairle Cathrach  
Bhaile Átha Cliath 861 146 1,007

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 270 270

Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath 7,147 7,147

Cúnamh Baile Dhún Laoghaire 897 897

Foireann Pobail Andúile Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 0 519 519

Tionscadal For-Rochtana Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 195 79 274

Eastern Community Works Ltd 5,493 753 6,246

Eastern Vocational Enterprises Ltd (EVE) 7,528 7,528

Naíolann Lae Éadan Mór 312 312

Leabharlann Edward Worth 210 210

Empowerment Plus 436 436
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Enable Ireland 37,630 37,630

Errigal Truagh Special needs Parents and Friends Ltd 240 240

Extern Ireland 5,454 5,454

Cúram Breise do Dhaoine Scothaosta 466 466

Familiscope 93 77 170

Ionad Saol Teaghlaigh Mainistir na Búille 107 107

Ionad Ilmheáin an Athar McGrath (Ionad Acmhainní Teaghlaigh) 143 143

Fatima Home, Trá Lí 390 390

Seirbhísí Ógra Deoise Fhearna 183 183

Fondúireacht Festina Lente 343 343

Fighting Blindness Ireland 120 120

Fingal Seirbhísí Cúnaimh Bhaile Ltd 8,294 8,294

Foireann Tacaíochta Andúile Fionnghlaise 0 435 435

First Step 307 307

Five Rivers 384 384

Focus Ireland 3,977 3,977

Fold Ireland 1,747 1,747

Foróige 3,333 29 3,362

Cumann Friedreich’s Ataxia in Éirinn 121 121

Grúpa Straitéise Chúraim Leanaí Chathair agus Chontae na 
Gaillimhe 155 155

Fondúireacht Ospíse na Gaillimhe 3,611 3,611

Gay HIV strategies 100 100

Genio (The Person Centre) 3,000 3,000

Seirbhísí Uathachais Gheel Teo 5,264 5,264

Good Shepherd Sisters 2,602 2,602

Grúpa Riachtanais Óige Ghuaire 105 105

Cumann Ghráig na Manach do Dhaoine Breacaosta 114 114

Freagra do Dhrugaí Mhór-Limistéar Bhaile Bhlainséir 95 60 155

GROW 1,352 1,352

Guardian Ad Litem and Rehabilitation Office (GALRO) 1,194 1,194

Cumann Tithíochta Hail do Chonaí Lánpháirtithe 325 325

Hands On Peer Education (HOPE) 0 117 117

Headway, An Cumann Náisiúnta do Dhíobháil Inchinne Fhaighte 2,354 2,354

Fóram Náisiúnta Comhpháirtíochta na Seirbhísí Sláinte (HSNPF) 204 204

Holy Angels, Ceatharlach, Ionad Cúraim Lae do Dhaoine le 
Riachtanais Speisialta 788 788

Scoil an Teaghlaigh Naofa 174 174

Ospidéal an Spioraid Naofa 169 169

Home Again (Formerly Los Angeles Society) 1,605 1,605



140				HSE Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010

Aguisín	1	Deontais	Ioncaim	agus	Deontais	arna	Maoiniú	ag	Ranna/
Gníomhaireachtaí	Stáit	Eile

Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Home Care Plus 100 100

Seirbhísí Cúnaimh Bhaile, Baile Mhunna 1,713 1,713

Home Instead Senior Care 5,105 5,105

Home Youth Liaison Service 570 570

HomeCare North East Bay Ltd 1,222 1,222

Homeless Girls Society Ltd 760 760

Seirbhísí Tacaíochta Baile Homestart 105 105

Scéim Chúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta 5 741 746

Feasacht Drugaí do Leithinis Bhinn Éadair 0 105 105

IADP – Tionscadal Drugaí Idirghníomhaireachta UISCE  0 103 103

Iar Ros Teicneolaiocht 160 160

ILAM (An Foras um Bainistiú Áineasa agus Taitneamhachtaí) 106 106

Comhairleoireacht agus Síciteiripe do Inimircigh ICAP 393 393

Foireann Drugaí Pobail Inse Chór 284 129 413

Cúnamh Baile Inse Chór 1,452 1,452

Inclusion Ireland 453 453

Ospidéal Ortaipéideach Corpartha na hÉireann 7,863 7,863

For-Rochtain do Mhná Inis Eoghain 103 103

Líonra Abhcóideachta na hÉireann 854 854

Cumann Spina Bifida agus Hidriceifileas na hÉireann (IASBH) 1,069 1,069

Cumann na hÉireann do Dhaoine Óga faoi Chúram (IAYPIC) 388 388

Bord Seirbhísí Fuilaistriúcháin na hÉireann (IBTS) 142 142

Cumann Ailse na hÉireann 449 449

Cumann Pleanála Clainne na hÉireann (IFPA) 1,348 1,348

Foras Cúraim Altramais na hÉireann (IFCA) 444 444

Foras Madraí Treorach na hÉireann 830 830

Cumann Haemaifilia na hÉireann (IHS) 592 592

Cumann Lag-Éisteachta na hÉireann (IHHA) 4,805 4,805

Foras Croí na hÉireann 279 279

Seirbhísí Cúraim Bhaile na hÉireann 1,901 1,901

Foras Ospíse na hÉireann 428 428

Foras Duán na hÉireann (IKA) 198 198

Foras Ghalar Mótar Néaróin na hÉireann 249 249

Cumann Oistéapóróis na hÉireann 210  210

Irish Patients Association 117 117

Irish Pre-School Playgrounds Association (IPPA) 223 223

Seirbhís Príosún na hÉireann 298 298

Cumann Uathachais na hÉireann 3,861 3,861

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC) 527 208 735
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Comhairle Spóirt na hÉireann 146 146

Cumann na hÉireann maidir le bás Tobann Naíonán (ISIDA) 281 281

Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann (ITM) 6,358 172 6,530

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (IWA) 36,981 36,981

Fondúireacht Leanaí Jack and Jill 608 608

Tionscadal Ráth Miontáin um Cúnamh le Spleáchas ar Dhrugaí 
(Tionscadal JAAD) 218 72 290

K Doc (Seirbhísí DT lasmuigh de Gháthuaireanta) 1,813 1,813

KARE 16,916 16,916

KASMHA (Cumann Chill Chainnigh do Dhaoine faoi Bhac 
Meabhrach Ollmhór) 1,085 1,085

Seirbhísí Ógra Deoise Chiarraí 327 327

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Chiarraí 8,233 8,233

Clár Pobail Chósta Chill Bharróg Teo (KCCP) 303 46 349

Ionad Lae Chill Bharróg/Ghort an tSionnaigh 153 153

Foireann Pobail Andúile Chill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin Teo 0 404 404

Seirbhísí Óige Chill Dara (KYS) 1,027 1,027

Líonra Gnímh Phobal Chill Chainnigh (KCAN) 159 159

Cill an Ardáin (KARP) 160 14 174

Cumann Tithíochta Dheonach Chill Mháille 171 171

Ionad Áineasa Teaghlaigh Chill na Manach 128 128

Pobail Abhainn Rí 168 168

Seirbhísí Faoisimh L&B Teo 121 121

L’Arche Ireland 2,721 2,721

Cumann Liatroma do Dhaoine faoi Mhíchumas (LAPWD) 565 565

Cuideachta Chomhtháite Forbartha Liatroma 155 155

Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar 13,405 13,405

Ionad na mBan, Leitir Ceanainn 216 216

Seirbhís Óige agus Teaghlaigh Leitir Ceanainn 111 111

Cúnamh Baile Na Saoirsí agus Rialto 1,090 1,090

Seirbhís Chúraim Life Pregnancy 436 436

Fondúireacht Lifestart 1,445 153 1,598

Comhairle Seirbhísí Áitiúla Luimnigh 1,151 1,151

Ionad Traenála Seirbhísí Óige Pobail Luimnigh 367 115 482

Link (Gaillimh) Teo 160 160

Brú Angels Lios an Chairn, Leitir Ceanainn 133 133

Brú Little Angels Leitir Ceanainn 139 139

Lochrann Ireland Ltd 143 143

Acmhainní Pobail Longfoirt Teo 113 113

Coiste Seirbhísí Sóisialta an Longfoirt 197 197
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Ionad na mBan, Longfort 127 127

Ionad Cúraim Lae Lorcan O’Toole 103 103

Tionscadal Cúraim Leanaí Loch Buí 192 192

Ionad Cúram Lae Lourdes 404 404

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Mahon 222 222

Marian Court Welfare Home Cluain Meala 147  147

Ionad Teaghlaigh agus Naíolann Lae Muire 184 184

Institiúid Oideachais Marino 130 130

Cúnamh Baile Marino/Fionnradhairc 688 688

Ospideál Martin 116 116

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae Teo 245,332 245,332

Seirbhísí Ógánaigh Matt Talbot 1,371 1,371

Seirbhísí Tacaíochta na mBan, Maigh Eo 472 472

Ionad Cúraim Lae Bhaile Mead 247 247

Comhpháirtíocht na Mí 0 340 340

Cumann Tithíochta Women’s Aid na Mí Teo 291 291

Cumainn Mheabhairshláinte (MHA’s) 1,452 1,452

An Coimisiún Meabhairshláinte 112 112

Cé na gCeannaithe (MQI) 1,968 68  2,036

Ionad Teaghlaigh na Trócaire Teo 434 46 480

Ospidéal na Trócaire, Corcaigh 66,367 66,367

MIDWAY - Meath Intellectual Disability Work Advocacy You Ltd 1,074 1,074

Cumann Mígréine na hÉireann 163 163

Ionad Cúraim Áth an Mhulinn 11,170 11,170

Millennium Carving Teo 279 279

Cumann Tithíochta Miss Carr Teo 334 334

Naíolann Radharc an Mhóta 141 141

Teach Chluain Caoin do na Daill 906 906

Ionad Mhothar Riabháin Tiobráid Árann Teo 1,241 1,241

Teach Mount Cara 110 110

Tionscadal Óige Chomharsanacht Bhaile an Chnoic 195 20 215

Foireann Drugaí Radharc an Chnocáin/Bhaile an Bhlácaigh 306 77 383

Pobal Mhaigh Rois 24 140 164

MS Ireland – Cumann Scléaróis Iolrach na hÉireann 2,829 2,829

Muintir na Tire Teo 131 131

Foireann Drugaí Pobail, Mullach Eadrad/An Corr Dubh 291 83 374

Ionad Teiripe Scléaróis Iolrach an Iarthuaiscirt Teo 220 220

Diostróife Mhatánach Éireann 1,251 1,251

Cumann Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine ar Lagamhairc Teo 481 481
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Cumann Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI) 7,087 7,087

Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha in Éirinn 560 560

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais 50,420 6 50,426

Líonra Náisiúnta Tearmainn do Mhná agus Seirbhísí Tacaíochta, 
Baile Átha Luain 418 418

Oifig Náisiúnta d’Íospartaigh na Mí-Úsáide (NOVA) 852 852

Ospidéal Athshlánaithe Náisiúnta 26,804 26,804

Feidhmeannas Úsáideoirí na Seirbhíse Náisiúnta 191 191

Fondúireacht Náisiúnta um Thaighde ar Fhéinmharú (NSRF) 863 863

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 436 436

Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann 105 105

Teach Narazat  4,096 4,096

Seirbhís Chúram Leanaí agus Chónaitheach New Beginnings 768 768

Ospidéal Pobail Ros Mhic Triúin 285 285

Ionad Teaghlaigh Theach Newbury, Baile na mBocht, Corcaigh 141 141

Nightingale TLC 253 253

Club Óige No Name Teo 165 165

Tionscadal Tuaithe Chonamara Thuaidh & Thiar 117 117

Cúram Baile & Seirbhísí Cúnaimh Bhaile Lárchathair Thuaidh  
Bhaile Átha Cliath 2,204 2,204

Cumann Pobail agus Deonach Thuaisceart Thiobraid Árann (CAVA) 429 429

Míchumas Thuaisceart Thiobraid Árann 483 483

Comhpháirtíochta Leader Thiobraid Árainn Thuaidh 460 460

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde an Iar-Thuaiscirt 2,016 2,016

Tionscnamh Sláinte Pobail Thuaisceart na Cathrach (NICHE) 303 303

Seirbhísí Chúram Baile Thuaisceart na Cathrach Teo 1,149 1,149

Tionscadal Idirghníomhaireachta Thuaisceart na Cathrach (NIAP) 210 148 358

Ospís an Iarthuaiscirt 1,050 1,050

Oiliúint & Forbairt Iarthuaisceart na hIonchathrach 46 110 156

Seirbhísí Cúraim Sláinte Nua 318 318

Seirbhís Chomhairliúchán Oasis 0 177 177

Cúram Cónaitheach agus Lae O’Connell Court 142 142

Cuideachta Forbartha Áitiúil Uíbh Fhailí 128 128

Women in Crisis, Uíbh Fhailí 115 115

One Family 417 417

One in Four 580 580

Ionad Lae Open Door 404 404

Teach Open Heart 297 297

Ord Mhálta 507 507

Seirbhísí Óige Osraí 137 137
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Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn 133,534 133,534

Ospís Mhuire, Cross an Araldaigh 30,976 30,976

Naíonlann Muine Bhaile Munna 505 505

Outhouse Teo 215 215

Gréasán Tionscadail Outreach – Tionscadal OASIS 585 585

Teach Oznam 170 170

Pact 202 202

Parents First Corcaigh Teo 141 141

Cúram Comhpháirtíochta an Iarthair 213 213

Pastoral 100 100

Patient Focus 216 216

Comhpháirtíocht Paul Luimneach 199 199

Iontaobhas Peacehaven 727 727

Ospideál Mhullach na Pise 26,645 26,645

Bainistíocht Chúraim PHC Teo 427 427

Ionad Acmhainní Pobail an Fhionnuisce 147 147

Teach Pieta 131 131

Pobal 2,337 2,337

Gníomhaíocht Dhearfach 586 586

Grúpa Tacaíochta Iar-Pholaimialítis (PPSG) 400 400

Teach Phrág 122 122

Grúpa Cúraim Praxis 2,617 2,617

Siúracha na Toirbhearta 431 431

Cúram Baile Príobháideach 139 139

Prosper Fingal Teo 6,536 6,536

Líonra Éigeandála um Éigniú na hÉireann (RCNI) 4,613 4,613

Cúnamh Baile Ráth Maonais 524 524

RCCN Caring Teo (Líonra Cúraim Pobail Tuaithe) 338 338

Tionscadal Red Ribbon 289 289

Saoráid Chúraim Sínte Choillte Rua 143 143

An Tascfhórsa Réigiúnach agus an Tascfhórsa Áitiúil um Dhrugaí 959 1,956 2,915

Grúpa Rehab 42,677 42,677

Renewal Women’s Residence 100 100

Cumann Tithíochta Respond! 1,139 1,139

Líonra Pobail Rialto 126 126

Foireann Drugaí Pobail Rialto 262 153 415

Líonra Pobail Rialto 154 154

Freagra ar Dhrugaí na Rinne agus an cheantair 266 49 315

Seirbhísí Baile Ros Comáin 177 177
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Seirbhísí Baile Ros Comáin 760 760

Ospidéal an Rotunda 51,441 51,441

Naíolann Lae Rualaí 189 189

Ospidéal Ríoga Dhomhnach Broc 20,901 20,901

Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas 23,427 23,427

Tionscadal na mBan, Ruhama 137 102 239

Cúram Baile Runway 622 622

Líonra Pobail Tuaithe Teo 2,283  2,283

SHARE 155 155

Siúracha Chroí Ró-Naofa Íosa agus Muire 1,128 1,128

Seirbhísí Naomh Aodáin 3,895 3,895

Fiontair Óige na Sailéiseach Teo 373 373

Arm an tSlánaithe 3,793 3,793

Samaritans 274 274

Cúram Baile Sandra Cooney 368 368

Cúnamh Baile Dhumhach Thrá 409 409

Cumann Tithíochta Saoirse Teo 794 794

Tionscadal SAOL 297 64 361

Cumann Scitsifréine na hÉireann Fondúireacht Lucia 1,585 1,585

Earcú Servisource 530 530

Naíolann na Seacht nDair 208 208

Cumann Títhíochta Shalamar Finiskilin 216 216

Shannondoc Teo (Seirbhísí DT lasmuigh de Gháthuaireanta) 4,741 4,741

Tionscadail Oideachais Shanty Teo 712 82 794

Clanna Shíomóin na hÉireann 7,417 42 7,459

Siúracha an Bon Saveur 9,277 9,277

Siúracha na Carthanachta 16,568 16,568

Siúracha na Carthanachta Íosa agus Muire, Moore Abbey  42,268 42,268

Siúracha na Carthanachta Ionad Mhuire do Dhaoine Dalla agus 
Lagamhairc 4,880 4,880

Seirbhísí Siúracha La Sagesse 17,028 17,028

Siúracha na Trócaire 511 511

Siúracha Chroí Ró-Naofa Íosa agus Muire 14,237 14,237

Slí Eile Support Services Ltd 215  215

Coiste Cúraim Leanaí Chontae Shligigh 157 157

Ionad Teaghlaigh Shligigh 101 101

Comhairle Seirbhísí Áitiúla Luimnigh 1,055 1,055

Seirbhísí Iontaobhais Smyly 1,940 1,940

Snug Community Counselling 1 158 159
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Cumann Naomh Uinseann de Pól (SVDP) 3,257 3,257

Cumann Tithíochta Sonas 1,182 1,182

Cumann Tithíochta Sophia 942 942

Comharchumann DT SouthDoc (Seirbhísí DT lasmuigh de 
Gháthuaireanta) 8,036  8,036

Cumann Seanóirí Dheisceart Bhaile Átha Cliath 121 121

An Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria 49,576 49,576

Freagairt ar Mhí-úsáid Drugaí agus Substaintí i nDeisceart na Mí 0 118 118

Foireann For-rochtana Dheisceart na Cathrach do Leanaí le 
hUathachas 130 130

Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann 129 129

Gortuithe Dromlaigh Éireann 353 353

SPIRASI (An Tionscnamh Seirbhísí Tearmainn Spioradach) 477 477

Tionscadail Springboard 2,225 2,225

Fondúireacht Naomh Seosamh 12,011 12,011 

Grúpa Gnímh Phobal Naomh Aonghus 158 158

Ionad Acmhainne Naomh Aindriú 387 47 434

Naíolann Lae Naomh Anna Teo 221  221

Ionad Óige Naomh Anna Teo 474 474

Ionad Cúraim Lae Naomh Bríd 125 125

Teach Naomh Carthage Lios Mór 131 131

Cumann Naomh Catherine Teo 6,706 6,706

Seirbhísí Naomh Críostóir, Longfort 7,781 7,781

Cumann Naomh Crónáin 846 846

Tionscadal Freagartha Pobail Naomh Doimnic 182 38 220

Teach Naomh Fiacc, Gráig Chuilinn 348 348

Ospís Naomh Proinsias 7,233 7,233

Scoil agus Ionad Naomh Gaibriéil 1,904 1,904

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Naomh Helena 336 336

Seirbhísí Naomh Hilda do Dhaoine faoi bhac Meabhrach,  
Baile Átha Luain 4,213  4,213

Ospidéal San Séamas 351,541 15 351,556

Aonad San Séamus do Dhaoine Scothaosta 711 711

Ionad Óige Naomh John Bosco 117 57 174

Seirbhísí Ospidéil Naomh Eoin Dé 140,402 140,402

Ospidéal Naomh Eoin 20,345 20,345

Scoil Naomh Iósaf do na Bodhair 1,975 1,975

Scoil Naomh Iósaf do Dhaoine ar Lagamhairc 4,368 4,368

Seirbhís Cúnamh Baile Naomh Caoimhín 320 320

SSC Naomh Laurence O’Toole 1,102 1,102
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Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Teach Naomh Lazarian, Muine Beag 250 250

St Luke’s and St Anne’s Hospital 21,320 2 21,322

Teach Naomh Lúcás 6,491 6,491

Ospidéal Naomh Lúcás (RA) 215 215

Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire 31,023 4 31,027

Teach Naomh Mícheál 78,131 78,131

Ionad Cúraim Lae Naomh Micheál 152 152

Coiste Forbartha Pobail Naomh Monica 352 74 426

Teach Altranais Naomh Monica 3,098 3,098

St Mura’s Adoption Society 102 102

Scoil Speisialta Naomh Pádraig 165 165

Áit Naomh Pádraig, Bóthar Wellington 10,646 10,646

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 15,144 15,144

Iontaobhas Naomh Uinseann, Naíonlann Lae Muire 279 279

Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán 227,219 20 227,239

Tionscadal Star Bhaile Mhunna Teo 162 50 212

Áis Stella Maris 162 162

Ospidéal Stíobhaird 46,605 46,605

Cúnamh Baile Stigh Lorgan 601 601

Streetline 676 676

Seirbhísí Theach Sunbeam 20,468 20,468

Iontaobhas Teach Tabor Teo 123 80 203

Lóiste Tabor 240 240

Cumann Tabor 714 714

Cúnamh Baile Thamhlachta 1,495 1,495

Comhpháirtíocht Thamhlachta 0 271 271

Ionad Cúraim Lae Theach Mhuire 154 154

Teach Tearmann Seirbhís Foréigin Baile 725 725

Teen Challenge Ireland Ltd 19 186 205

Ospidéal Ollscoile na Leanaí Sráid an Teampaill 82,604 82,604

Seirbhísí Sóisialta Pobail an Teampaill Mhóir 216 216

Seirbhís Chúraim Thír an Iúir Teo 960 960

An tIonad Sláinte Gnéis 109 109

An tIonad Foréigin Gnéis 233 233

Seirbhísí Sóisialta Pobail Dhurlas 348 348

Cumann Thiobraid Árann do Riachtanais Speisialta 132 132

Gluaiseacht na hOspíse, Tiobraid Árann 238 238

Naíolann Lae Tir na nÓg 175 175

Réamhscoil agus Ionad Teaghlaigh Tóchair 208 208
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Aguisín	1	Deontais	Ioncaim	agus	Deontais	arna	Maoiniú	ag	Ranna/
Gníomhaireachtaí	Stáit	Eile

Deontais	
Ioncaim

Deontais	arna	
Maoiniú	ag	

Ranna/
Gníomhaireachtaí	

Stáit Eile 
Deontais	
Iomlána	

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s
2010

€000’s
2010

€000’s

Tionscadal na Tulchann 0 147 147

Transfusion Positive 325 325

Treoir 511 511

Cúram Leanaí Pobail Bhéal Átha Troim 100 100

Ionad Cúraim Lae na Tulaí 183 183

 Seirbhísí Sóisialta Chrois an Tornóra 173 173

Aontas Bhantiarna na Carthanachta 167 167

Aonad 1, 2, 6, 7, Ospidéal Naomh Stiofáin 4,445 4,445

Ospidéal Pobail Valentia 809  809

Comhpháirtíocht Tithíochta Vincentian 304 304

Ionad Teaghlaigh Theach Vita, Ros Comáin 163 163

Cumann Bhaile Bhailcín do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach Teo 4,297 4,297

Ionad Acmhainní Bhaile Bhailcín na Glaschnoic 0 254 254

Réamhscoil Wallaroo 106 106

Cumann Phort Láirge do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach 2,105 2,105

Foireann Drugaí Pobal-Bhunaithe Phort Láirge 163 163

Gluaiseacht Ospíse Phort Láirge 218 218

Teach Leasa Challán/Chill Mogeanna 222 222

Clinicí Well Woman 590 590

Wellsprings 691 691

Grúpa Tacaíochta Cúramóirí Iarthair Chorcaí Teo 125 125

Acmhainní Iarthair Luimnigh Teo 107 107

Fondúireacht Alzheimer Iarthar na hÉireann 879 879 

Westdoc (Seirbhísí DT lasmuigh de Gháthuaireanta) 964 964

Cumann Cúraim an Iarthair 29,260 29,260

Forbairt Pobail na hIarmhí Teo 247 247

Seirbhís Cúram Baile Loch Garman 218 218

Tearmann do Mhná Loch Garman 349 349

Cumann Tithíochta na Daracha Geala Teo 276 276

Seirbhísí Cúnaimh Bhaile Chúraim Phobail Chill Mhantáin 5,467 5,467

Comhpháirtíocht Tuaithe Chill Mhantáin 343 343

Women’s Aid 758 758

Womens Aid Dhún Dealgan Teo 492 492

Cumann Críostúil na bhFear Óg (YMCA) 445 445

Cláir Ghníomhaíochta na hÓige 685 685

Clár Abhcóideachta na hÓige 2,651 2,651

Youth For Peace Ltd 175 175

Obair d’Aos Óg na hÉireann 159 159

Deontais	Chaipitil	do	Ghníomhaireachtaí	Seachtracha	(féach	Nóta	8)	 3,623,329 23,752 3,647,081
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Aguisín 2	Anailís	ar	Dheontais	Chaipitil	do	
Ghníomhaireachtaí	Seachtracha	

(Cuntas	Caipitil	Ioncaim	agus	Caiteachais)	

Deontais	Chaipitil

Ainm	na	Gníomhaireachta
2010

€000’s

Iomlán	na	nDeontais	faoi	bhun	€100,000	(34	Deontas)  1,135 

Ospidéal an Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath Ospidéal Náisiúnta na Leanaí san áireamh  2,343 

Ospidéal Beaumont  7,982 

Ionad Cúraim Bloomfield Teo  592 

Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí  5,017 

Ospidéal na mBan, Cúirt an Choim  3,303 

Ospidéal Curaheen  10,606 

Ionad Delta, Ceatharlach  168 

Enable Ireland  828 

Ionad Sláinte an Fhearainn Fhuair  499 

Fold Ireland  996 

Ospidéal Ortaipéideach Corpartha na hÉireann  878 

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí  194 

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (IWA)  450 

KARE  259 

Tascfhórsaí Áitiúil um Dhrugaí  101 

Forbairt ar Ospidéal an Mater agus na Leanaí Teo  50,706 

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae Teo  7,074 

Ospidéal na Trócaire, Corcaigh  385 

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais  1,631 

An tOspidéal Náisiúnta Péidiatraiceach  9,819 

Ospidéal Athshlánaithe Náisiúnta   378 

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn  8,128 

Ospís Mhuire, Cross an Araldaigh  782 

Pobal  3,782 

Ospidéal an Rotunda  632 

Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas  301 

Cumann Tithíochta Sonas  441 

Ospidéal San Séamas  2,102 

Seirbhísí Ospidéil Naomh Eoin Dé  2,149 

Ospidéal Naomh Eoin  299 

Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire  150 

Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán  2,424 

Ospidéal Ollscoile na Leanaí Sráid an Teampaill  3,234 

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh  396 

Deontais	Chaipitil	do	Ghníomhaireachtaí	Seachtracha	(Nóta	19(b))	 	130,164
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Aguisín 3	Ilghnéitheach	(Anailís	ar	 
Chaiteachas	Ilghnéitheach	i	Nóta	8)	 	 	 	

2010 2009

€’000 €’000

Cothabháil Feirme agus Tailte 2,154 2,253

Slándáil 19,090 18,452

Fluairídiú 2,290 2,252

Ballraíochtaí 105 89

Ceadúnais 646 370

Síntiúis 618 616

Speansais Éagsúla 10,171 11,486

Speansais Adhlactha 147 152

Costais Iasachta 2,553 2,566

Caitheamh Aimsire (Aonaid Chónaitheacha) 1,210 964

Ábhair do Cheardlanna 2,549 2,713

Oiriúnuithe Baile 1,036 1,922

Fóirdheontais do Bhéile faoi Shlí 1,619 1,675

Aisíocaíochtaí 355 637

Caiteachas	Iomlán	Ilghnéitheach	(féach	Nóta	8)	 	44,543	  46,147
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