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Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais

2011



 Tá cónaí ar nach mór 4.59 milliún duine in Éirinn

 An t-ionchas saoil d’fhir ná 76.8 bliain agus 81.6 do 
mhná

 Baineann breis agus 75% den daonra, nó os cionn 
3.4 milliún duine, tairbhe as seirbhísí trí mheán 425 
Foireann Cúraim Phríomhúil.

 Rinneadh nach mór 950,000 teagmháil le seirbhísí 
DG lasmuigh d’uaireanta

 Tá cártaí liachta ag thart ar 1.7 milliún duine

 Soláthraíodh breis agus 17 milliún oideas le 
haghaidh breis agus 54 milliún cógas

 Fuair os cionn 1.39 duine cóireáil um chás lae nó 
othair chónaitheach

 D’fhreastail os cionn 1 mhilliún duine ar Rannóga 
Éigeandála

 Mhéadaigh an t-éileamh ar ghnáthaimh roghnacha 
faoi 22%

 Cé gur lean líon na ndaoine fásta ag feitheamh níos 
mó na 6 mhí ar chóireáil roghnach um chás lae agus 
othair chónaitheach ag méadú, ghnóthaigh 95% 
d’ospidéil an sprioc ASS deireadh na bliana nár 
cheart d’othar ar bith fanacht níos mó ná 12 mhí

 Rugadh 73,092 leanbh inár gcuid ospidéal 
máithreachais

 Rinneadh 42,000 atreorú chuig clinicí ailse le 
haghaidh ailsí cíche, próstatach agus scamhóg

 Mhéadaigh atreoruithe chuig seirbhísí 
meabhairshláinte leanaí agus déagóirí faoi 10%

 Comhlíonadh 24% níos mó measúnuithe míchumais 
do leanaí faoi 5 bliana ná mar a ndearnadh in 2010 
ach, astu seo, níor comhlíonadh ach 23% laistigh 
d’amlínte rialála

 Bhi méadú 16% sa líon leanaí faoi chúram ón mbliain 
2007

 Fuair 22,327 duine tacaíocht faoi Scéim Tacaíochta 
na dTithe Altranais, 629 níos mó ná 2010

 Laghdaigh líon na n-uaireanta cúraim bhaile faoi 5%, 
ach mhéadaigh an líon daoine ag fáil pacáiste cúraim 
bhaile faoi 10% i gcomparáid le 2010

 Ó 2005, tá méadú 52% tagtha ar an líon daoine ag 
tabhairt faoi chóireáil drugaí agus méadú 42% ar an 
líon daoine ag fáil cóireála le haghaidh fadhbanna alcóil

Gníomhaíocht um Chás Lae agus Othair 
Chónaitheach 2006-2011
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Líon na nUaireanta Cúraim Bhaile agus 
na bPacáistí Cúraim Bhaile 2007-2011
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Líon ag feitheamh níos mó ná 6 mhí (daoine fásta) 
agus níos mó ná 3 mhí (leanaí) le haghaidh cóireála 
um chás lae agus othair chónaitheach 2008-2011
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Measúnuithe míchumais comhlíonta do leanaí 
faoi bhun 5 bliana d’aois 2009-2011
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Fíricí agus Figiúirí 
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 B’ionann an líon daoine fostaithe san earnáil sláinte 
ag deireadh 2011 agus 104,392 coibhéis 
lánaimseartha (CL)

 Bhí 1,042 CL faoi bhun na tairsí fostaíochta faofa

 Bhí 3,580 níos lú CL fostaithe ag deireadh 2011 i 
gcomparáid le 2010

 Ó Mheán Fómhair 2007, tá an líon foirne trí chéile tite 
faoi 8,379 CL

 Thit an fhoireann á rangú mar riarachán/bainistíocht 
faoi 1,318 (7.6%) in 2011. Ó Mheán Fómhair 2007 
tá an catagóir seo tite faoi 13%

 Bhí an catagóir míochaine/fi aclóireachta ar an t-aon 
catagóir ina raibh méadú foirne in 2011 (3%)

 Oibríonn 46.7% den fhoireann in ospidéil agus 
oibríonn 47.6% den fhoireann i suímh phobail

 Oibríonn 5.7% i réimsí eile cosúil leis an tseirbhís 
otharcharranna, sláinte phoiblí, clár náisiúnta rialaithe 
ailse agus seirbhísí comhroinnte corparáideacha 
náisiúnta

 Is ionann an ráta neamhláithreachta agus 4.9% 
i gcoinne sprioc 3.5%

Caiteachas Pá FSS de réir Catagóir Foirne 2011

Altranas 30%

Míochaine/Fiaclóireacht 15%

Cúram Cliaint agus Othair Eile 13%

Cúram Sláinte agus Sóisialta 12%

Bainistíocht/Riarachán 12%

Aoisliúntas 11%

Foireann Tacaíochta Ginearálta 7%

Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

Costas Foirne Gníomhaireachta de réir Catagóire 
(€m) 2011

Cúram Sláinte agus Sóisialta 21.8m

Foireann Tacaíochta 

Ginearálta 11.8m

Bainistíocht/Riarachán 5.7m

Míochaine/Fiaclóireacht 53.7m

Altranas 49.9m

Cúram Cliaint agus 

Othair Eile 33.7m

Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

CLanna de réir Disciplíne – Nollaig 2011

Míochaine/Fiaclóireacht 8%

Altranas 34%

Cúram Cliaint agus Othair Eile 17%

Cúram Sláinte agus Sóisialta 16%

Bainistíocht/Riarachán 15%

Foireann Tacaíochta Ginearálta 10%

Foinse sonraí: Daonáireamh Pearsanra na Seirbhíse Sláinte

Treochtaí CL 2007-2011
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CLanna de réir Grúpa Cúraim – Nollaig 2011
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 B’ionann caiteachas FSS don bhliain 2011 agus 
€13.588 billiún

 Caitheadh €5.064 billiún (37%) ar sheirbhísí ospidéil, 
caitheadh €4.683 billiún (34%) ar sheirbhísí pobail

 Caitheadh díreach faoi bhun €318 milliún ar an 
mbonneagar caipitil a chothú agus a fhorbairt

 Ó 2007 gnóthaíodh os cionn €862 milliún i gcoigiltis 
laghdaithe costais

 Tá caiteachas FSS de réir an duine laghdaithe faoi 
11% sa tréimhse dhá bhliana go deireadh 2011

 Bhí laghdú 23% i gcostais chonartha ar sheirbhísí 
dlí ó 2010 go 2011

 Bhí íocaíochtaí na Seirbhísí um Athchistiú Cúraim 
Phríomhúil (PCRS) sa bhliain os cionn €2.517 billiún

 B’ionann táillí agus liúntais íoctha le dochtúirí agus 
€476 milliún le €1.934 billiún íocaíochtaí le 
cógaslanna (lena n-áirítear PCRS)

 Tá costais oibríochta neamhphá laghdaithe faoi 
€23 milliún (5%) sa tréimhse dhá bhliana go 
deireadh 2011

 Bhí laghdú 18% i gcostais lónadóireachta 
sa tréimhse chéanna

 Laghdaigh costais chliniciúla neamhphá faoi 
€436 milliún (14%), lena n-áirítear laghdú 
€363 milliún (17%) i gcostais drugaí iarbhír

 Tá pá, seachas aoisliúntas, laghdaithe faoi 8% 
thar tréimhse dhá bhliana

Athruithe Sonraí Párolla FSS 2011 v 2010

Catagóir €000s

Míochaine/Fiaclóireacht 8,204

Altranas -30,782

Gairmigh um Chúram Sláinte 
agus Sóisialta

22,927

Bainistíocht/Riarachán -23,576

Foireann Tacaíochta Ginearálta -23,612

Cúram Cliaint agus Othair Eile 4,205

Aoisliúntas -50,379

Iomlán -93,013

Data source: HSE Corporate Finance

Athrú um Chostas Pá FSS 2011 v 2010 (€m)
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% athruithe in Ospidéil Ghéarmhíochaine 
in 2 bhliain go deireadh 2011
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Miondealú Caiteachais Iomláin de réir Seirbhíse 
(€m agus %) 2011

Seirbhísí Ospidéil 5,064 – 37%

Seirbhísí Pobail 4,683 – 34%

Scéimeanna Cúraim Phríomhúil
agus Cártaí Liachta 2,832 – 21%

Seirbhísí Tacaíochta Lárnacha 503 – 4%

Seirbhísí Tacaíochta Cliniciúla 506 – 4%

Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

Caiteachas Scéimeanna Cúraim Phríomhúil 
agus Cártaí Liachta (€m agus %) 2011

Táillí agus Liúntais Dochtúirí 476 – 17%

Íocaíochtaí Caipitíochta 172 – 6%

Íocaíochtaí Altramaithe 105 – 4%

Scéimeanna Seirbhísí
Cóireála Fiaclóireachta 52 – 2%

Liúntais Airgid Tirim 60 – 2%

Seirbhísí Oftailmeacha Pobail 28 – 1%

Eile 5 – 0%

Seirbhísí Cógaisíochta 1,934 – 68%

Foinse sonraí: HSE Annual Financial Statements

Fíricí agus Figiúirí 

FSS 2011 

Airgeadas
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Réamhrá



Is iomaí athrú a tháinig ar na seirbhísí sláinte i rith 
2011. Tháinig athrú ar an Rialtas i ndiaidh an toghcháin 
ghinearálta agus as sin d’eascair treo nua beartais 
agus clár athchóirithe. Is ionann an Clár don 
Rialtas agus tiomantas d’fhorbairt seirbhís sláinte 
uilechoiteann, sraith aonair, le tacaíocht ó Árachas 
Sláinte Uilechoiteann, seirbhís a ráthaíonn rochtain 
ar chúram sláinte bunaithe ar riachtanas, seachas 
ar ioncam. Tá Grúpa Forfheidhmithe ar Árachas 
Sláinte Uilechoiteann bunaithe le tacú leis an Rialtas 
an tiomantas seo a chomhlíonadh, agus tá Foireann 
Tionscadail Uilechoiteann um Chúram Príomhúil 
ceaptha atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh 
ar bhunú an chúraim phríomhúil uilechoiteann. Is 
iomaí dúshlán a chruthaigh an treo nua seo mar aon 
le staid gheilleagar na tíre dúinn ar fad in 2011, agus 
táim cinnte go mbeidh neart dúshlán eile le sárú againn 
in 2012 freisin!

Tá níos mó i gceist leis an gclár athchóirithe ná rochtain 
ar sheirbhísí. Dlúthchuid den chlár is ea go mbeadh 
rochtain ag othair ar chúram i suíomh feiliúnach agus 
ciallaíonn sé seo ní hamháin gur gá díriú ar ospidéil 
ghéarmhíochaine, ach gur gá struchtúir eile a fhorbairt 
chomh maith céanna. Príomhghné den athchóiriú a 
bheidh i seirbhísí pobalbhunaithe a fheabhsú trí leas a 
bhaint as suíomh cúraim phríomhúil. Chomh maith leis 
sin, tá caighdeáin agus sábháilteacht le cur san áireamh 
agus tuigim go bhfuil an-obair déanta cheana féin chun 
caighdeán an chúraim a sholáthraímid dár n-othair a 
fheabhsú.

Bunófar múnlaí nua cúraim sna seirbhísí ar fad, a 
chinnteoidh go mbeidh cóireáil á cur ar othair ar an 
mbealach is simplí is féidir agus go mbeidh seirbhísí ar 
ardchaighdeán á soláthar ag an gcostas is ísle agus is 
féidir. Tá an clár oibre seo á chur i gcrích go leanúnach 
agus beidh sé mar bhonn leis an struchtúr, foireann 
agus eagrú is oiriúnaí seirbhísí. Ina theannta sin, cuirfi dh 
rolladh amach na gClár Náisiúnta Cúraim Chliniciúil 
agus tionscnaimh na nAonad Seachadta Speisialta 
le táirgiúlacht níos fearr.

I gcás fhoireann FSS, d’fhéadfadh go mbeadh an 
Comhaontú Seirbhíse Poiblí (Comhaontú Pháirc 
an Chrócaigh) mar bhonn le hathrú ar mhodhanna 
oibre. Beidh sé mar bhonn le níos mó solúbthachta i 
gcleachtais agus in uainchláir oibre agus cuirfi dh sé 
le hath-imlonnú d’fhonn seachadadh níos éifeachtaí 
seirbhísí a chinntiú. I gcás na n-othar, ciallóidh sé 

seo go mbeidh sé indéanta acmhainní foirne a 
leithdháileadh chuig réimsí tosaíochta, rud a bheidh 
mar bhonn leis an leibhéal cúraim agus seirbhíse a 
sholáthraímid a fheabhsú go mór.

Tuigeann foireann túslíne, sna limistéir áitiúla, a bhfuil 
ag teastáil ó dhaoine agus an tslí is fearr chun é seo a 
sheachadadh. Tá ról lárnach ag na fóraim réigiúnacha 
sláinte sa phróiseas seo agus is mian liom buíochas a 
ghabháil leo siúd a bhí páirteach sna fóraim as cabhrú 
agus tacú linn, iad de shíor ag tarraingt ár n-airde ar na 
daoine a bhfuilimid ag freastal orthu agus ar an tslí is 
fearr le freastal orthu.

Is mian liom foireann uile FSS a mholadh as an 
tiomantas, dílseacht agus díograis atá léirithe acu, 
ní hamháin in 2011, ach le blianta anuas. Is mian 
liom chomh maith céanna mo bhuíochas a ghabháil 
le comhaltaí an Bhoird lena n-áirítear na comhaltaí a 
chuaigh ar scor in 2011. Is mian liom ach go háirithe 
buíochas a ghabháil leis an POF, an tUas. Cathal 
Magee, agus mo bheirt réamhtheachtaí, an Dr. Frank 
Dolphin agus an tUas. Michael Scanlan, iar-Ard-Rúnaí 
na Roinne Sláinte.

Léargas ba ea ceapachán Ard-Rúnaí na Roinne mar 
Chathaoirleach ar Bhord FSS ar an gcaidreamh oibre 
níos dlúithe idir an dá eagraíocht, forbairt dhearfach 
gan dabht. Beidh ról lárnach ag dlúthchaidreamh agus 
dinimic fheabhsaithe i seirbhís sláinte othar-láraithe, 
ar ardchaighdeán a sholáthar, seirbhís atá tuillte againn 
ar fad.

Táim ag súil le bheith ag obair leis an bhfoireann 
seirbhíse sláinte agus leis na páirtithe leasmhara ar 
fad in 2012 agus sna blianta beaga amach romhainn.

An Dr. Ambrose McLoughlin

Cathaoirleach

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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Ráiteas an Chathaoirligh



An Dr. Frank Dolphin

Ceapadh an Dr. Dolphin mar Chathaoirleach ar FSS 
i Lúnasa 2010. Tá sé ag feidhmiú mar Chathaoirleach 
ar Rigney Dolphin Ltd, cuideachta seirbhísí gnó 
a bhunaigh sé i bPort Láirge i 1990. D’éirigh an 
Dr. Dolphin as a ról mar Chathaoirleach ar an 
31 Nollaig 2011.

An tUas. Cathal Magee

Ceapadh an tUas. Magee, Príomhoifi geach 
Feidhmiúcháin FSS, ag tús Mheán Fómhair 2010. 
Roimhe seo bhí sé ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta 
ar phunann gnóthaí miondíola Eircom.

An tUas. Paul Barron

Tá an tUas. Barron ag obair mar Rúnaí Cúnta sa Roinn 
Sláinte agus tá sé freagrach as Cúram Príomhúil, an 
Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí agus Cáilitheacht.

An Dr. Martin Connor

Is é an Dr. Connor Comhairleoir Speisialta an Aonaid 
Seachadta Speisialta sa Roinn Sláinte. Tá sé ag obair 
sa réimse athchóirithe sláinte ó 2001 ag leibhéal Údarás 
Sláinte agus Údarás Sláinte Straitéisigh i Manchain, 
agus bhí sé ag obair mar Chomhairleoir le Roinn Sláinte 
Thuaisceart Éireann idir 2005-2008.

An Dr. Philip Crowley

Tá an Dr. Crowley ag feidhmiú mar Stiúrthóir Náisiúnta 
Caighdeáin agus Sábháilteacht Othar ó Eanáir 2011. 
Roimhe sin, bhí sé ag obair mar Leas-Phríomhoifi geach 
Míochaine sa Roinn Sláinte.

An tUas. Brian Gilroy

Is é an tUas. Gilroy Stiúrthóir Náisiúnta Seirbhísí 
Tráchtála agus Tacaíochta FSS agus tá sé freagrach as 
Eastát FSS, Soláthar, TFC agus seirbhísí tacaíochta dlí.

An Dr. Tony Holohan

Ceapadh an Dr. Holohan mar Phríomhoifi geach 
Míochaine sa Roinn Sláinte i Nollaig 2008. Roimhe 
sin, ó 2001 i leith, bhí sé ag obair mar Leas-
Phríomhoifi geach Míochaine.

Laverne McGuinness Uasal

Is í Laverne McGuinness Uasal Stiúrthóir Náisiúnta 
Seirbhísí Comhtháite FSS, agus tá sí freagrach as 
seachadadh seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta 
in ospidéil, agus i seirbhísí príomhúla agus pobail.

Bairbre Nic Aongusa Uasal

Ba in Eanáir 2008 a ceapadh Bairbre Nic Aongusa 
Uasal mar Stiúrthóir ar Aonad Míchumais agus Sláinte 
Meabhrach na Roinne Sláinte.

An tUas. Michael Scanlan

Tá an tUas. Scanlan ag obair mar Ard-Rúnaí na Roinne 
Sláinte ó 2005. Tá an tUas. Scanlan ag obair mar 
Chathaoirleach ar FSS ó Eanáir 2012.

An Dr. Barry White

Is é an Dr. White Stiúrthóir Náisiúnta Straitéise agus 
Clár Cliniciúil FSS. Tá sé ar iasacht ó Ospidéal San 
Séamas, Baile Átha Cliath áit a bhfuil sé ceaptha mar 
Haemaiteolaí Comhairleach agus Stiúrthóir Ionad 
Náisiúnta na Neamhord Téachta Oidhreachtúil.

An tUas. Dara Purcell

Lean an tUas. Purcell ag feidhmiú mar Chathaoirleach 
ar an mBord in 2011.
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Ballraíocht an Bhoird
Amhail ag 31ú Nollaig, 2011



Léargas é leas suntasach na bpáirtithe 

leasmhara inár seirbhísí sláinte ar thábhacht an 

chúraim sláinte i saol mhuintir na hÉireann 

agus leibhéal na hinfheistíochta poiblí i soláthar 

an chúraim sláinte. Tá an oiread sin tábhachta 

ag baint leis na seirbhísí sláinte mar go bhfuil 

tionchar acu ar gach uile comhalta den 

tsochaí. Agus cúrsaí geilleagair mar atá faoi 

láthair, is léir níos mó brú ná riamh a bheith ar 

an gcóras sláinte de bhrí go bhfuil tionchar ag 

caiteachas a rialú agus a laghdú ar an leibhéal 

seirbhísí atá ar fáil don phobal.

Tá níos mó dúshlán le sárú ag ár seirbhísí sláinte anois 
ná riamh. Tá na seirbhísí sláinte buailte go dona ag an 
gcor chun donais i ngeilleagar na hÉireann. Le dhá 
bhliain anuas, tá laghdú €1.75 billiún tagtha ar bhuiséad 
FSS. Tá sé beartaithe laghdú breise €750 milliún a chur 
i bhfeidhm in 2012. Tá an líon foirne laghdaithe faoi 
breis agus 8,700 duine ó bhuaicleibhéil fhostaíochta 
na bliana 2007. I gcomhthráth leis an laghdú seo ar 
acmhainní tá níos mó éilimh ná riamh ar sholáthar 
seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta. Ainneoin laghdú 
a bheith tagtha ar chostais FSS go dtí seo, tá na leibhéil 
seirbhísí d’othair agus do chliaint á gcoimeád seasta 
agus ag fás inár bpríomhréimsí seirbhíse.

Tá an chuma ar an scéal go dtiocfaidh feabhas ar 
chúrsaí maoinithe sa ghearrthréimhse agus beidh gá 
le tuilleadh laghduithe suntasacha faoi réir Thuarascáil 

Chuimsitheach Caiteachais 2012-14 [Comprehensive 

Expenditure Report 2012-14]. De bhrí go mbeidh laghdú 
leanúnach ag teacht ar acmhainní, ní mór go mbeadh 
cinntí maidir le beartais sláinte níos spriocdhírithe ar 
thosaíochtaí seirbhísí cúraim shláinte i gcomhthéacs 
leithdháileadh acmhainní. Chomh maith leis sin, tá gá 
le níos mó trédhearcachta i mbainistiú feidhmithe agus 
tuairisciú costas agus seirbhísí candaim seachadta 
chun léargas agus dúshlán an ordaithe luach ar airgead 
agus éifeachtúlachta a thabhairt.

Éileamh Méadaitheach

Tá méadú leanúnach ag teacht ar an éileamh atá ar 
sheirbhísí sláinte mar gheall ar mhéadú ar an daonra, 
athruithe déimeagrafacha, athruithe geilleagracha agus 
dul chun cinn míochaine.

Is ionann daonra atá ag méadú agus breis éileamh ar an 
gcóras sláinte. Tá méadú 17% tagtha ar ár ndaonra ó 
2002. Tá an ráta breithe is airde san AE againn, níos mó 
daoine scothaosta, a mhéadóidh thart ar 295,000 duine 
nó 60% sa 13 bliain amach romhainn, agus méadóidh 
an líon aosach a bhfuil riochtaí ainsealacha ag dul dóibh 
40% nó 289,000 duine faoi 2020. Tá na rudaí seo ar fad 
ag cur le níos mó éilimh ar ár seirbhísí, agus fi anaise ar 
an méadú sin ár leibhéil ghníomhaíochta.

Tá an ráta dífhostaíochta méadaithe ó 4.6% in 2007 go 
dtí 14.3% (Nollaig, 2011). Tá breis agus 1.7 milliún duine 
nó 37% den daonra incháilithe anois don raon seirbhísí 
sláinte atá ar fáil leis an gcárta leighis. Is ionann seo 
agus méadú 50% ó 2005 agus tá cárta leighis ag an 
líon is mó daoine anois ná mar a bhí riamh roimhe seo. 
Tá comhghaolmhaireacht bhunaithe idir leibhéil ioncaim 
agus stádas sláinte á léiriú ag rátaí báis níos airde agus 
méadú ar thinneas ainsealach i measc na ndaoine a 
bhfuil an méid is lú ioncam indiúscartha acu.

Bhí tionchar suntasach ag an timpeallacht gheilleagrach 
ar an líon daoine a bhí in ann ranníocaíochtaí a 
dhéanamh do chúram sláinte roimhe seo, ach nach 
bhfuil ar a gcumas déanamh amhlaidh níos mó. Chomh 
maith leis sin, bhí tionchar aige ar an éileamh atá ar 
sheirbhísí in ospidéil phoiblí agus, comhthreomhar leis 
sin, tá laghdú tagtha ar an ioncam a fhaightear ó othair 
a bhfuil árachas sláinte príobháideach acu.

Ag Tacú le Seachadadh Seirbhíse

In 2011 tháinig laghdú 3,580 ar an bhfoireann. Faoi 
Scéim Scoir na ‘Tréimhse Cairde’, tá 4,515 comhalta 
foirne eile imithe ó FSS, rud a chiallaíonn go bhfuil 
leibhéal fostaíochta na hearnála sláinte mar a bhí in 
2005 athuair. Tá na leibhéil ghníomhaíochta seirbhíse 
níos airde, áfach, ná leibhéil 2005 agus go deimhin 
tá na leibhéil seo méadaithe breis agus 30% i 
gcomhthéacs na cóireála comhcheangailte d’othair 
chónaitheacha agus d’othair lae. Is ionann iad seo agus 
laghduithe suntasacha foirne, laghduithe a bhí mar 
bhonn le slite nua oibre a bhunú do chomhaltaí foirne 
a bhfuil sé mar aidhm leo cur le táirgiúlacht trí chéile.
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Réamhrá ón bPríomhoifi geach 
Feidhmiúcháin



Tá toradh airgeadais chothroim bainte amach ag FSS 
le trí bliana anuas agus caitheadh suim €13.588bn in 
2011. Rinne an Rialtas meastachán forlíontach €148m 
a vótáil chuig FSS i dtreo dheireadh na bliana. Éacht 
ann féin é feidhmíocht bainistíochta costais chomh 
láidir sin a sheachadadh agus cúrsaí geilleagair chomh 
dúshlánach is atá faoi láthair. Cuireadh pleananna 
diana srianta costais i bhfeidhm i gcaitheamh na bliana 
ar gach seirbhís mar aon le laghdú thart ar €360m 
ar chaiteachas sna Seirbhísí um Athchistiú Cúraim 
Phríomhúil.

In 2012, don chéad uair riamh, tá tionchar díreach 
na laghduithe buiséid ar an bhfoireann túslíne agus, 
dá réir sin, ar na leibhéil seirbhíse, le tabhairt faoi 
deara. De réir a chéile, táimid ag dul go mór i muinín 
coigilteas pá túslíne, bearta beartais agus giniúint 
ioncaim chun seirbhísí poiblí a chothabháil. Beidh aon 
teip orthu seo a sheachadadh mar bhonn le soláthar 
seirbhíse a chur i gcontúirt. Os a choinne sin, ciallóidh 
impleacht charnach na laghduithe atá seachadta le 
trí bliana anuas agus éifeacht leagáide na n-easnamh 
tugtha ar aghaidh sa chóras ospidéil, nach mbeidh 
cuid de na hospidéil in ann a spriocanna airgeadais a 
chomhlíonadh in 2012. Déileálfaidh Bord FSS leis seo 
i rith na bliana 2012.

Ospidéil

Cuireadh cóir leighis ar 5% nó 70,000 duine breise 
mar othar cónaitheach nó othar lae in 2011. Tugadh 
cobhsú faoi deara don chéad uair riamh sa líon daoine 
ar cuireadh cóir leighis orthu mar othair chónaitheacha 
inár n-ospidéil ghéarmhíochaine agus mhéadaigh an 
líon othar ar cuireadh cóir leighis orthu mar othair lae 
9%, an múnla idirnáisiúnta roghnaithe do ghéarchúram, 
méadú 44% ó 2006 i leith. Is léir, i míonna tosaigh 2012, 
go bhfuil ardleibhéil ghníomhaíochta le tabhairt faoi 
deara inár seirbhísí géarchúraim.

Rinneadh breis agus 370,000 iontráil éigeandála chuig 
ospidéil ghéarmhíochaine i rith na bliana, 3,000 níos 
mó ná an bhliain roimhe sin. Laghdaigh an líon daoine 
a bhí ag triall ar Rannóga Éigeandála (RÉanna) 1% 
agus tugadh méadú 5.6% faoi deara sa líon daoine a 
rinne teagmháil le seirbhísí lasmuigh d’uaireanta oibre 
DG (949,703 teagmháil). Is ionann seo agus úsáid 
níos oiriúnaí a bheith á baint as RÉanna agus seirbhísí 
dochtúirí ginearálta (DG). Ábhar imní, áfach, ba ea an 
méadú 2.3% ar an líon cásanna féindochair beartaithe 
a raibh ar RÉanna déileáil leo.

Tugadh méadú faoi deara san éileamh a bhí ar an líon 
gnáthamh roghnach ar aon dul le méadú, 22% ar an 
meán, ar an líon daoine liostaithe i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe sin.

Ainneoin go raibh méadú le tabhairt faoi deara sa líon 
othar lae agus cónaitheach a bhí ag fanacht sé mhí 
nó níos mó, i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, 
tugadh laghdú suntasach faoi deara sa líon daoine a 
bhí ag fanacht níos mó ná 12 mhí, laghdú ó 1,083 go 
372 duine.

An Pobal agus Cúram Príomhúil

Bhain breis agus 75% den daonra, nó breis agus 
3.4 milliún duine, tairbhe as seirbhísí trí 425 foireann 
cúraim phríomhúil. Soláthraíodh breis agus 17 milliún 
oideas le haghaidh breis agus 54 milliún cógas.

Tháinig méadú 10% ar an líon atreoruithe chuig an 
tSeirbhís Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh, 
ach tháinig laghdú de bheagnach 30% ar an líon atá 
ag fanacht os cionn 12 mhí le coinne a fháil mar gheall 
ar an mbéim shuntasach a leagadh ar liostaí feithimh 
a laghdú. Tháinig méadú 24% ar an líon measúnachtaí 
míchumais a rinneadh ar leanaí faoi bhun chúig bliana 
d’aois.

Bhain 22,327 duine tairbhe as Scéim Tacaíochta na 
dTithe Altranais, 629 níos mó duine ná an bhliain roimhe 
sin. Tugadh méadú 10% faoi deara sa líon daoine ag 
baint tairbhe as Pacáiste Cúram Baile. Chomh maith 
leis sin, tháinig méadú 5% ar an líon atreoruithe chuig 
an tseirbhís um mhí-úsáid seanóirí.

D’fhonn cabhrú le cuid den bhrú a bhí ar an tseirbhís 
agus brú déimeagrafach a laghdú, cuireadh €56 milliún 
i bhfoirm maoiniú breise ar fáil don Rialtas chun 
tionscnaimh áirithe sna réimsí seo a leanas a éascú – 
féinmharú a chosc, seirbhísí míchumais, seirbhísí 
leanaí agus teaghlaigh, seirbhísí ailse agus seirbhísí 
do dhaoine scothaosta. Tá eolas maidir leis na seirbhísí 
thuasluaite le fáil i réimsí cuí na tuarascála.

Ag Seachadadh Seirbhísí Sábháilte

I rith 2011, leanamar orainn ag díriú ar fhorbairt agus ar 
fhorfheidhmiú cúram sláinte sábháilte ar ardchaighdeán. 
Príomhghné den obair seo ba ea Stiúrthóir Náisiúnta 
Caighdeáin agus Sábháilteacht Othar a cheapadh i mí 
Eanáir. Chinntigh an stiúrthóireacht nua seo go bhfuil 
béim shuntasach á leagan ar sheirbhísí sábháilte agus 
othar-láraithe a sheachadadh. San áireamh ina chlár 
oibre cuimsitheach tá rolladh amach Chairt na nOthar, 
caighdeáin agus cóid chleachtais a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm, próisis éifeachtacha bainistíochta 
caighdeáin agus riosca lena n-áirítear táscairí caighdeáin 
a fhorbairt, tionscnaimh spriocdhírithe i réimsí an rialachais 
chliniciúil, sábháilteacht cógas, ionfhabhtuithe faighte 
sa suíomh cúraim sláinte agus iniúchadh cúraim sláinte 
mar aon le bainistíocht éifeachtach agus foghlaim ó 
ghearáin agus ó theagmhais dhíobhálacha.

Athrú

D’fhonn freastal ar éileamh laistigh de chomhthéacs 
acmhainn laghdaitheach, ní mór dúinn an méid 
tairbhe agus is féidir a bhaint as seirbhísí trí theacht ar 
bhealaí nua, nuálach agus níos éifeachtaí chun gnó a 
dhéanamh, lena n-áirítear an bealach a sheachadaimid 
cúram sláinte, leanúint le héifeachtúlachtaí a chinntiú, 
táirgiúlacht agus sineirge a fheabhsú, bealaí níos 
sruthlínithe a fhorbairt d’othair agus a chinntiú nach 
mbíonn deacracht ar bith ag othair rochtain a fháil ar 
agus tairbhe a bhaint as seirbhísí. Ní mór dlús a chur 
faoin leibhéal athraithe seo.
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Tá forfheidhmiú na gClár Náisiúnta Cliniciúil mar 
bhonn le hathmhúnlú na múnlaí traidisiúnta cúraim 
agus seachadta seirbhíse. Tá sé seo fíor i gcás na 
sainchlár reachta a bhfuil bealach aonair luaite seo 
(dála cliseadh croí, stróc agus diaibéiteas) agus cláir 
phróiseasbhunaithe a bhfuil bealaí éagsúla luaite leo 
(dála Míochaine Éigeandála, Géarmhíochaine s.rl.). Tá 
na cláir seo ar fad á ndearadh agus á bhforfheidhmiú ag 
foirne cliniciúla ildisciplíneacha. Is mian liom aitheantas 
a thabhairt don obair, ceannródaíocht agus tiomantas 
atá léirithe ag an bhfoireann chliniciúil ar fad atá 
páirteach i seachadadh na gclár seo.

Tá an-dul chun cinn déanta i rith 2011, lena n-áirítear an 
Clár Géarmhíochaine a fhorfheidhmiú ag 12 suíomh; tá 
seacht n-aonad stróic oscailte agus tá aonaid cliseadh 
croí anois ag feidhmiú ag 7 suíomh.

Is léir laghduithe dáiríre sa mheántréimhse fanachta le 
haghaidh gnáthaimh roghnacha ‘lá agus fan’ a bheith 
ag eascairt as na cláir nua atá á gcur i bhfeidhm, mar 
aon le rátaí feabhsaithe iontrála ar lá na máinliachta agus 
níos mó othar a bheith ag fáil cóir leighis mar othair lae.

Ag Bogadh i dTreo Breis Athchóirithe 

Sláinte

I Márta 2011, d’fhógair an Rialtas bearta athchóirithe 
radacacha do na seirbhísí sláinte, bearta a bheidh mar 
bhonn le hÁrachas Sláinte Uilechoiteann a fhorbairt faoi 
2016. Athrú suntasach a bhfuil tús curtha leis cheana 
féin é Aonad Seachadta Speisialta (ASS) a bhunú sa 
Roinn Sláinte d’fhonn díriú go sonrach ar sheirbhís 
laistigh d’ospidéil a fheabhsú.

I rith na bliana cuireadh tús leis na seirbhísí cosanta 
leanaí agus leasa a aistriú ó FSS chuig Gníomhaireacht 
Tacaíochta Leanaí agus Teaghlach nua.

Seachas athruithe struchtúracha, tuigimid go gcaithfear 
an bonn costais laistigh den tseirbhís sláinte a choigeartú 
ar aon dul le riachtanais Thuarascáil Chuimsitheach 

Caiteachais 2012-14 [Comprehensive Expenditure Report 

2012-14], agus ní mór díriú ar athchumrú, táirgiúlacht 
feabhsaithe agus struchtúir chostais agus múnlaí 
seachadta seirbhíse traidisiúnta a cheistiú.

Díol suntais is ea go mbaineann costas le hathchóiriú 
agus gur fearr a éiríonn le hathchóiriú a dhéantar i 
dtimpeallacht chobhsaí a mbeidh ardáin inbhuanaithe 
mar thoradh air. Baineann dúshláin shuntasacha le 
hathrú struchtúrach agus le riosca a leithéid d’athrú 
sa timpeallacht seirbhísí sláinte faoi láthair. Agus 
laghduithe suntasacha á ndéanamh ar mhaoiniú agus 
ar acmhainní, tagann méadú suntasach ar na rioscaí 
a bhaineann le hathrú suntasach struchtúrach.

Is iomaí rud atá foghlamtha ag ár gcóras sláinte faoin 
tionchar atá ag athrú struchtúrach ón tráth ar cuireadh 
deireadh leis na boird sláinte agus ar cruthaíodh FSS. 
Ní mór tairbhe a bhaint as an méid atá foghlamtha de 
bhrí gur léargas iad na dúshláin a tháinig chun solais i 
ndiaidh bhunú FSS ar thaithí idirnáisiúnta ar a leithéid 
sin de chláir athchóirithe.

Rialachas agus Freagracht

Ó bunaíodh FSS tá an-bhéim leagtha ar chaighdeán 
agus ar shábháilteacht othar agus é mar aidhm barr 
feabhais a bhaint amach i rialachas cliniciúil.

Rinneadh measúnacht ar shocruithe rialachais FSS i rith 
2011, measúnacht arb éard a bhí mar thoradh léi Cód 
Rialachais athbhreithnithe FSS a bheith á ghlacadh ag 
an mBord, cód a d’fhaomh an tAire i mí Iúil.

I ré seo an athchóirithe, an athraithe agus na 
héiginnteachta, tá níos mó tábhachta ná riamh ag 
baint le rialachas agus freagracht éifeachtach. Ní mór 
go mbeadh rialachas ag croílár athchóiriú na hearnála 
sláinte. Is den tábhacht é agus muid ag dul i dtreo 
múnlaí nua oibriúcháin go bhfuil dícheall cuí le sonrú sa 
tslí a gcinntímid go mbeidh sábháilteacht othar á cothú.

Déantar feidhmíocht na heagraíochta a mhonatóiriú ag 
gach leibhéal sa chóras, aithnítear agus forfheidhmítear 
gníomh ceartaitheach, agus déantar athbhreithniú 
criticiúil ar gach cinneadh déanta. Tá próisis 
bhainistíochta agus rialaithe FSS mar bhonn le rialachas 
cuí, freagracht agus trédhearcacht na cinnteoireachta. 
Foilsítear tuarascálacha míosúla ar fheidhmíocht na 
heagraíochta ar www.hse.ie

Go Raibh Maith Agat

Thar ceann na Foirne Bainistíochta, is mian liom 
buíochas a ghabháil le Bord FSS, go háirithe an 
Cathaoirleach, an Dr. Frank Dolphin, as an díograis 
agus tiomantas atá léirithe acu do FSS i mbliain a bhí 
fíordhúshlánach. Chomh maith leis sin, is mian liom 
buíochas a ghabháil leis an Uas. Michael Scanlan, 
Ard-Rúnaí, an Roinn Sláinte, a tháinig i gcomharba 
ar an Dr. Dolphin mar Chathaoirleach in Eanáir 2012 
agus leis na hoifi gigh a thacaigh le FSS i rith 2011.

Braitheann seachadadh leanúnach seirbhísí sábháilte 
agus ar ardchaighdeán d’othair agus do chliaint, anois 
níos mó ná riamh, ar ghairmiúlacht agus tiomantas 
ár bhfoirne. Is iad a dtréaniarrachtaí siúd i rith 2011 
a chinntigh go rabhamar in ann leibhéil mhéadaithe 
seirbhíse a sheachadadh dár n-othair agus cliaint, 
ainneoin laghdú a bheith tagtha ar na hacmhainní atá 
ar fáil. Feidhmíocht eiseamláireach atá anseo a bhfuil 
aitheantas tuillte aici.

An tUas. Cathal Magee

Príomhoifi geach Feidhmiúcháin

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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An tUas. Cathal Magee

Príomhoifi geach Feidhmiúcháin

Jane Carolan Uasal

Stiúrthóir Náisiúnta, Pleanáil Chorparáideach 
agus Feidhmíocht Chorparáideach

An tUas. Paul Connors

Stiúrthóir Náisiúnta, Cumarsáid

An Dr. Philip Crowley

Stiúrthóir Náisiúnta, Cáilíocht agus 
Sábháilteacht Othar

An tUas. Michael Flynn

Stiúrthóir Náisiúnta, Iniúchadh Inmheánach

An tUas. Brian Gilroy

Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Tráchtála agus 
Tacaíochta; Stiúrthóireacht um Sheirbhísí 
Comhtháite, Athchumraíocht

An tUas. Gordon Jeyes

Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Cosanta 
agus Leasa Leanaí

An tUas. Sean McGrath

Stiúrthóir Náisiúnta, Acmhainní Daonna

Laverne McGuinness Uasal

Stiúrthóir Náisiúnta, Stiúrthóireacht um Sheirbhísí 
Comhtháite, Feidhmíocht agus Bainistíocht Airgeadais

An Dr. Susan O’Reilly

Stiúrthóir Náisiúnta, An Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse

An Dr. Barry White

Stiúrthóir Náisiúnta, Cláir agus Straitéis Chliniciúil

An tUas. Liam Woods

Stiúrthóir Náisiúnta, Airgeadas

An tUas. Dara Purcell

Rúnaí don Fhoireann Bhainistíochta Sinsearaí
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Ag Leagadh 
Amach na 
Láithreach



Réamhrá

Seo a leanas príomhaidhmeanna ár gcórais sláinte:

 Pobal sláintiúil a chothú

 Cúram sláinte sábháilte agus torthaí níos fearr 
a sheachadadh

 An cúram sláinte a theastaíonn ó dhaoine 
a sholáthar, agus

 An luach is fearr is féidir a fháil as acmhainní 
ár gcórais sláinte.

Tá léargas le fáil sa Tuarascáil Bhliantúil seo ar an obair 
a rinne FSS i rith 2011 chun a cuspóirí a chomhlíonadh. 
Léirítear sa tuarascáil seo freisin an dul chun cinn atá 
déanta i gcomparáid lena bhfuil sonraithe i bPlean 

Seirbhíse Náisiúnta FSS 2011 [HSE National Service Plan 

2011] agus a bhfuil comhlíonta againn laistigh dár gclár 
oibre fadtréimhseach mar atá sonraithe inár bPlean 

Corparáideach 2008-2011 [Corporate Plan 2008-2011].

Ar aon dul lenár riachtanais reachtacha faoi Alt 36 agus 
37 d’Acht Sláinte 2004, áirítear tuairisciú sa Tuarascáil 
Bhliantúil freisin ar dhul chun cinn i gcomparáid le Plean 

Caipitil FSS [HSE Capital Plan] agus soláthraítear ráitis 
airgeadais mhionsonraithe don eagraíocht.

Tá léargas de struchtúr na heagraíochta mar a bhí ag 
deireadh 2011 le fáil in Aguisín 1.

An Comhshaol Athraitheach

I Márta 2011, d’fhoilsigh an Rialtas an Clár don 

Rialtas [Programme for Government] dá chuid inar 
sonraíodh an rún a bhí aige tús a chur le bearta 
athchóirithe suntasacha agus fadréimseacha. Faoin 
gclár fairsing agus uaillmhianach seo, beidh seirbhís 
sláinte uilíoch sraith aonair á soláthar, a chinnteoidh 
go mbeidh rochtain ar chúram míochaine bunaithe 
ar riachtanas, seachas ar ioncam. Tá sé de rún ag 
an Rialtas, faoi 2016, tús a chur le córas d’Árachas 
Sláinte Uilechoiteann (ÁSU), a sholáthróidh rochtain ar 
chúram do chách. Éilíonn na hathruithe fadréimseacha 
seo ollchóiriú suntasach ar reachtaíocht reatha agus 
tógfaidh sé roinnt mhaith ama chun é a chur i gcrích. 
Tá na hamfrámaí chun ÁSU a bhaint amach sonraithe 
sa Chlár don Rialtas [Programme for Government] agus i 
Rialtas do Théarnamh Náisiúnta 2011-2016 [Government 

for National Recovery 2011-2016].

I rith 2011, d’oibrigh FSS leis an Rialtas chun tús a chur 
le hobair ar an ollchlár athchóirithe sláinte seo. Táimid 
tiomanta do leanúint leis an obair seo chun seirbhísí 
sláinte a nuachóiriú, a shruthlíniú, agus a atheagrú 
d’fhonn a chinntiú go mbeidh seirbhísí othar-láraithe, 
inrochtana, inacmhainne agus inbhuanaithe ar fáil don 
phobal trí chéile.
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Múnla Seachadta Seirbhíse 2011

Ba é príomhchuspóir FSS in 2011 leanúint le seirbhísí a 
sheachadadh dár n-othair agus cliaint ar an mbealach 
ab éifeachtaí agus ab fhéidir. Tá an múnla seirbhíse a 
sheachadaimid bunaithe ar gach seirbhís, pobal agus 
ospidéal, a bheith nasctha le pobail áitiúla agus socruithe 
éifeachtacha comhtháthaithe a bheith i bhfeidhm ag 
gach leibhéal. Féadfar cóir leighis a chur ar othair a 
bhfuil leibhéal cúraim neamhchasta ag teastáil uathu 
go sábháilte sa bhaile nó chomh gar don bhaile agus 
is féidir. Cuirtear cóir leighis ar an mbeagán othar a 
dteastaíonn cúram níos casta nó níos criticiúla uathu go 
sábháilte in ionad géarmhíochaine ainmnithe, áit a bhfuil 
an saineolas ábhartha cliniciúil agus áit ar féidir cúram ar 
ardchaighdeán, ar leibhéal comhairleora, a sholáthar go 
sábháilte.

Tá ár seirbhísí eagraithe i gceithre réigiún laistigh de chreat 
náisiúnta. Tá na réigiúin foroinnte i 17 limistéar ina bhfuil 
seirbhísí géarmhíochaine agus pobail á seachadadh do 
phobal sainithe. Seachadtar cúram níos casta trí mhúnlaí 
náisiúnta bunaithe ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta, 
seirbhísí ailse mar shampla.

Ag Soláthar Seirbhísí Sóisialta Sláinte agus 

Pearsanta

Áiríonn seirbhísí sa phobal:

 Seirbhísí um chur chun cinn, um chosc, agus um 
chosaint na sláinte

 Seirbhísí um chúram príomhúil agus pobail

 Seirbhísí do leanaí agus teaghlaigh

 Seirbhísí do dhaoine scothaosta

 Seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas

 Seirbhísí meabhairshláinte

 Seirbhísí um chúram maolaitheach

 Seirbhísí do dhaoine le tinneas ainsealach

 Seirbhísí éisteolaíochta agus sláinte béil

 Seirbhísí sláinte chomhshaoil

 Seirbhísí um chuimsiú sóisialta

 Seirbhísí um chlárú sibhialta.

Tá seirbhísí á soláthar ag conraitheoirí neamhspleácha 
freisin (dála DGanna, cógaiseoirí, optaiméadraithe, 
fi aclóirí), grúpaí neamhreachtúla, deonacha agus pobail, 
thar ceann FSS.

Inár gcuid ospidéal:

 Seachadadh seirbhísí géarmhíochaine trí 49 ospidéal 
géarmhíochaine in 2011. Soláthraíonn na hospidéil seo 
raon cuimsitheach seirbhísí measúnachta, diagnóise, 
cóireála, agus athshlánaithe ar bhonn réigiúnach, for-
réigiúnach, nó náisiúnta.

 Déantar gnáthaimh níos casta in ionaid for-réigiúnacha, 
lena n-áirítear cóireálacha néar-mháinliachta, máinliacht 
chairdiach, cóireálacha casta ailse, agus radaiteiripe.

 Cumhdaíonn sainseirbhísí náisiúnta ainmnithe réimsí 
cúraim dála trasphlandú orgán, gortuithe dromlaigh, 
seirbhísí cairdiacha péidiatraiceach, agus géinitic 
mhíochaine.

 Lena chois sin, tá roinnt socruithe déanta le soláthraithe 
seirbhíse eile in Éirinn chun seirbhísí sonracha a 
sheachadadh, dála scagdhealú duáin agus radaiteiripe.

 Chomh maith leis sin, tá ról suntasach ag ospidéil in 
oiliúint fochéime agus iarchéime, oideachas gairmithe 
míochaine agus seirbhíse sláinte, agus taighde riachtanach 
agus gaolmhar cliniciúil i gcomhar le hollscoileanna.

Chomh maith leis sin, soláthraímid seirbhísí cúraim 
éigeandála réamhospidéil (seirbhísí otharcharranna agus 
seirbhísí práinnfhreagartha). Tá sonraí teagmhála na 
seirbhísí ospidéil agus réigiúnacha le fáil in Aguisín 2.

Ár nDaoine

I rith 2011, tugadh rannpháirtíocht dhearfach faoi deara i 
bhforfheidhmiú ollchlár athraithe ar fud réimsí uile FSS. Bhí 
spiorad na réamhghníomhachta i réim i measc na foirne sa 
tslí ar dhéileáil siad leis an gclár oibre athchóirithe, agus 
tuigeann gach duine anois go bhfuil ról ag gach comhalta 
foirne in inmharthanacht ár seirbhísí agus san úsáid is fearr 
agus is féidir a bhaint as fostaíocht inbhuanaithe.

Leanann an Comhaontú Seirbhíse Poiblí (CSP) leis an 
gcreat a sholáthar le haghaidh bealaí nua oibre a bhunú. 
Leanfaimid orainn ag obair i gcomhar le comhaltaí foirne 
agus a gcumainn foirne trí phróiseas mionsonraithe 
faisnéise agus comhairliúcháin ag leibhéal réigiúnach 
agus áitiúil. Táimid dírithe ar an úsáid is fearr agus is 
féidir a bhaint as roghanna nua agus nuálacha seachadta 
seirbhíse, agus béim a leagan ar úinéireacht chomhroinnte 
an chláir oibre athchóirithe. Is é an dúshlán atá romhainn 
leanúint le múnlaí nua cúraim a bhunú sna seirbhísí ar fad, 
múnlaí a sheachadann cúram casta agus neamhchasta ag 
aonad costais ag an leibhéal is ísle.

Ó tharla dlús a bheith faoi athruithe, is den tábhacht é go 
leantar le rannpháirtíocht iomlán na foirne i ndáil leis an 
gclár oibre athchóirithe, d’fhonn a chinntiú go mbeidh ar ár 
gcumas tuilleadh athraithe agus athchóirithe a dhéanamh 
ar na seirbhísí sláinte.

I rith na bliana, ar aon dul le beartas Rialtais, leanadh 
le líon na bhfostaithe a laghdú. Faoi Scéim Scoir na 
‘Tréimhse Cairde’, ar cuireadh síneadh léi go dtí deireadh 
mhí Feabhra 2012, fágfaidh 4,515 duine breise nó thart 
ar 3,986 coibhéis lánaimseartha (CLanna) FSS (Tuarascáil 

Feidhmíochta FSS [HSE Performance Report], Feabhra 

2012). Is sna hospidéil ghéarmhíochaine a bheidh an líon is 
mó scor (thart ar 34%). Altraí is ea thart ar 47% dóibh siúd 
atá ag dul ar scor. De bhrí go mbraitheann seirbhísí sláinte 
den chuid is mó ar dhaoine atá ag seachadadh seirbhísí, 
is laghduithe suntasacha foirne iad seo a chiallaíonn go 
raibh agus go mbeidh ar an bhfoireann oibriú ar bhealaí a 
chuirfi dh le táirgiúlacht trí chéile.

Líon na bhFostaithe

Ag deireadh Nollaig 2011, bhí 104,392 CL fostaithe san 
earnáil sláinte, 1,042 CL faoi bhun na buaicfhostaíochta 
faofa ag deireadh na bliana. Ba ionann é seo agus laghdú 
3,580 CL nó 3.3% i gcomparáid le deireadh 2010.
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Laghdaigh an fhoireann bainistíochta/riaracháin 
1,318 CL i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. 
Tá an chatagóir foirne seo anois faoi bhun na leibhéal 
a taifeadadh tráth bunaithe FSS in 2005 – laghdú 
2,438 CL (nó 13%) ón mbuaicleibhéal fostaíochta 
i Meán Fómhair 2007. Tá sé seo bainte amach 
ainneoin níos mó comhaltaí foirne a bheith curtha le 
buaicleibhéal fostaíocht FSS ó roinnt gníomhaireachtaí 
comhchuimsithe in imeacht na mblianta. Tá formhór 
na foirne sa chatagóir seo fostaithe i seirbhísí túslíne 
a bhfuil teagmháil dhíreach acu leis an bpobal 
(dála rúnaithe míochaine, fáilteoirí clinicí, foireann 
chléireachais i mbardaí ospidéil, RÉ, ionaid sláinte s.rl.)

Seachas na catagóirí míochaine/fi aclóireachta (235 
CL nó 3%) bhí na catagóirí foirne ar fad faoi bhun 
leibhéil na bliana seo caite. Ba dheacair gan impleachtaí 
scéim um luathscor deonach 2010 agus na scéime 
iomarcaíochta deonaí (SLD/SID) a thabhairt faoi deara 
in 2011, tráth fágála 2,006 comhalta foirne ag tús na 
bliana, comhionann le 1,626 CL. Bhí na scéimeanna 
seo dírithe ar fhoireann bainistíochta/riaracháin agus 
foireann tacaíochta ginearálta, catagóirí foirne arb 
ionann iad agus dhá thrian agus trian den fhoireann 
a d’fhág an earnáil sláinte.

Figiúr 1: % CLanna de réir Réigiúin – Nollaig 2011

Seirbhísí Otharcharr FSS  1%

FSS DML  30%

FSS DNE  21%

FSS an Deiscirt  22%

FSS an Iarthair  24%

FSS Náisiúnta  2%

Foinse sonraí: Daonáireamh Pearsanra na Seirbhíse Sláinte

Figiúr 2: FSS agus Soláthraithe eile 2011

Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte  65%

Ospidéil Deonacha  21%

Seirbhísí Pobail agus Príomhúla
um Ghníomhaireachtaí Deonacha  14%

Foinse sonraí: Daonáireamh Pearsanra na Seirbhíse Sláinte

Ag deireadh na bliana 2011:

 I rith na bliana, bhí iomlaoid foirne cothrom le thart ar 
7,000 CL (lena n-áirítear daoine ag éirí as, ag dul ar 
scor, agus foirceannadh conarthaí, s.rl.)

 Cuireadh tús le 370 post CL nua i rith na bliana.

 Mhéadaigh an líon grád a bhfuil stádas díolmhaithe 
acu ón moratóir ginearálta ar earcaíocht 676 CL i 
gcomparáid le bonnlíne 2009 a bhí in úsáid ag an 
Roinn Sláinte chun na spriocanna a shainiú:

- San áireamh bhí 2,474 comhairleach CL (2.4% 
den lucht oibre iomlán). Is ionann seo agus fás 
6.8% ó 2009.

- Bhí 2,400 oibrithe sóisialta CL, fás 261 CL nó 
12.2% le hais bhonnlíne 2009.

- Bhí 3,565 gairmí sláinte agus cúraim shóisialta 
CL, ráta fáis 6.5% nó 217 CL i gcomparáid le 
deireadh 2009.

 D’oibrigh 46.7% den fhoireann in ospidéil.

 D’oibrigh 47.6% den fhoireann sa phobal.

 Bhí 5.7% ag obair i réimsí eile cosúil leis an tseirbhís 
otharcharranna, sláinte phoiblí, clár náisiúnta rialaithe 
ailse agus seirbhísí comhroinnte corparáideacha 
náisiúnta (airgeadas, soláthar, AD, s.rl.)
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Tábla 1: Daonáireamh Pearsanra na Seirbhíse Sláinte – Nollaig 2010 v Nollaig 2011

Catagóir CL 

Nol ‘10

% den 

Iomlán

CL 

Nol ‘11

% den 

Iomlán

Athrú CL 

2010-2011

Míochaine/Fiaclóireacht 8,096 7.5% 8,331 8% +235

Altranas 36,503 34% 35,902 34% -601

Gairmigh um Chúram Sláinte 
agus Sóisialta

16,355 15% 16,217 16% -138

Bainistíocht/Riarachán 17,301 16% 15,983 15% -1,318

Foireann Tacaíochta Ginearálta 11,421 10.5% 10,450 10% -971

Cúram Cliaint agus Othair Eile 18,295 17% 17,508 17% -787

IOMLÁN 107,972 100% 104,392 100% -3,580

Foinse sonraí: Daonáireamh Pearsanra na Seirbhíse Sláinte

Tabhair faoi deara: Táthar tar éis an fhaisnéis sa tábla a shlánú



Neamhláithreacht

Baineann dúshlán le neamhláithreacht sna seirbhísí 
sláinte de bhrí go bhfuil na seirbhísí atá á soláthar 
ag brath go mór ar acmhainní foirne. Le himeacht na 
mblianta, áfach, tá béim leagtha ag an mbainistíocht 
ar leibhéil neamhláithreachta a laghdú d’fhonn 
sprioc 3.5% a bhaint amach. Laghdaigh rátaí 
neamhláithreachta ó 5.8% in 2008 go dtí 4.9% in 2011. 
In 2011, bhí 85% den neamhláithreacht ar fad teistithe.

Ár gCuid Airgeadais

Léiriú iad torthaí airgeadais dheireadh na bliana gur 
chloígh FSS lena tiomantas agus gur baineadh amach 
vóta cothrom i mbliain fíordhúshlánach i gcúrsaí sláinte.

In 2011 bhí caiteachas iomlán ioncaim FSS cothrom le 
€13.588bn le haghaidh seachadadh agus conraitheoireacht 
seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta. Chomh maith 
leis sin, vótáil an Rialtas meastachán forlíontach €148m 
a sholáthar do FSS ag deireadh na bliana.

Tá na príomhréimsí caiteachais leagtha amach i bhFig 3.

Figiúr 3: Miondealú an Chaiteachais Iomlán 
de réir Seirbhíse (€m agus %) 2011

Seirbhísí Ospidéil  5,064 – 37%

Seirbhísí Pobail  4,683 – 34%

Scéimeanna Curaim Phríomhúil 
agus Cártaí Liachta  2,832 – 21%

Seirbhísí Tacaíochta Lárnacha  
503 – 4%

SEirbhísí Tacaíochta Cliniciúla  
506 – 4%

Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

Tabhair faoi deara: Táthar tar éis an fhaisnéis sa tábla seo a shlánú

Mar is léir, caitheadh €5.064bn (37%) ar sheirbhísí 
ospidéil, €4.683bn (34%) ar sheirbhísí pobail, €2.832bn 
(21%) ar chúram príomhúil agus scéimeanna cártaí 
leighis agus caitheadh fuílleach an airgid (8%) ar 
sheirbhísí lárnacha nó ar sheirbhísí tacaíochta.

Caitheadh díreach faoi bhun €318m ar infreastruchtúr 
caipitil an chórais sláinte a chothú agus a mhaoiniú.

Tá sonraí airgeadais FSS le fáil i Ráitis Airgeadais 

Bhliantúla FSS, 2011.

An tSeirbhís um Athchistiú Cúraim 

Phríomhúil (PCRS)

Bhí caiteachas ar PCRS cothrom le €2.517bn, coigilteas 
€360m ar an gcaiteachas measta de €2.877bn ag tús 
na bliana. Sonraíodh roinnt tionscnamh bainistíochta 
costais i bPlean Seirbhíse Náisiúnta FSS 2011. Bhí na 
tionscnaimh seo mar bhonn le laghduithe ar fi ú €243m 
iad. Ina measc bhí:

 Athruithe ar phraghsáil chógaseolaíoch agus réimis 
athchistithe

 Athruithe ar tháillí DG

 Tús a chur le táille oidis a bhí mar bhonn le sábháil 
shoiléir ar chostais.

Bhí tionscnaimh eile mar bhonn le héifeachtacht 
agus le héifeachtúlacht oibríochtaí a fheabhsú mar 
aon le tionchar a imirt ar iompar conraitheoirí/cliant, 
tionscnaimh a raibh toradh dearfach acu ar an éileamh 
ar sheirbhísí agus ar an toradh airgeadais faoi dheireadh 
na bliana.

Tá sonraí miondealaithe le fáil i dTábla 3 faoin gcoigilteas 
a baineadh amach i ndáil le gach tionscnamh i gcaitheamh 
na bliana. Tá tuilleadh eolais maidir le PCRS le fáil ar 
leathanaigh 37-39.

Tábla 3: Miondealú na gcoigilteas PCRS 
a gnóthaíodh

Bliain go dtí Nollaig 2011 Coigiltis €m

Éifeacht na bliana iomláin um 
scéimeanna 2010

29

Éifeachtúlachtaí agus rialú lena 
n-áirítear ionracas agus táillí

51

Coigiltis 2010 na bliana iomláin – 
Taillí oideas

27

Laghduithe i bpraghas drugaí 131

Éifeachtúlachtaí i ndrugaí 
ard-teicneolaíochta

4

Iomlán 243

Foinse sonraí: Anailís Staidrimh PCRS

Tabhair faoi deara: Táthar tar éis an fhaisnéis sa tábla seo a shlánú
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Tábla 2: Rátaí Neamhláithreachta na Seirbhíse Sláinte 2008-2011

Bliain 2008 2009 2010 2011

Rátaí Neamhláithreachta 5.8% 5.1% 4.7% 4.9%

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS



Ag Neartú Socruithe Rialachais leis 

an Earnáil Neamhreachtúil

Sholáthair FSS maoiniú €3.45bn do ghníomhaireachtaí 
neamhreachtúla chun seirbhísí sóisialta sláinte agus 
pearsanta a sholáthar. Ar an iomlán, maoiníodh 2,878 
gníomhaireacht, agus tá breis agus 3,879 socrú aonair 
maoinithe i bhfeidhm.

 Ospidéil Dheonacha Ghéarmhíochaine €1.76bn 
(51%)

 Gníomhaireachtaí Neamh-Ghéarmhíochaine €1.69bn 
(49%)

Bhí éagsúlacht idir €100 agus €329m sa leibhéal 
maoinithe a sholáthair FSS do ghníomhaireachtaí 
aonair, agus bhí breis agus 50% den mhaoiniú tugtha 
do 9 ngníomhaireacht agus bhí breis agus 90% den 
mhaoiniú tugtha do 91 gníomhaireacht.

Bainistíocht Costais Leanúnach in 2011

Le blianta beaga anuas, tá baint ghníomhach againn 
le clár chun ár mbonn costais a laghdú, trína chinntiú 
go bhfuil fíorluach ar airgead (VfM) ag baint leis na 
hacmhainní a úsáidtear. Socraíodh sprioc laghdaithe 
costais €500m don tréimhse ceithre bliana idir 2007-
2010. Ag deireadh 2010, bhí iomlán carnach de 
choigilteas €684m bainte amach. Bhí gá le hionchur 
suntasach ó sheirbhísí agus ón mbainistíocht chun 
acmhainní airgeadais a bhainistiú sa bhealach is 
éifeachtaí agus is éifeachtúla i rith 2011, agus ag an 
am céanna an leibhéal seirbhíse a fheabhsú. Chinntigh 
tréaniarrachtaí gur leanadh le coigilteas suntasach, 
mar a baineadh amach sna blianta roimhe sin, a 
bhaint amach. In 2011 seachadadh laghduithe costais 
€178.4m, as spriocmhéid €202.8m. Tugann an raon 
laghduithe ar comhaontaíodh orthu le haghaidh 2011, 
léargas ar thoradh próisis ina raibh FSS dírithe ar 
an méid tairbhe agus is féidir a bhaint as impleacht 
airgeadais clár agus próiseas náisiúnta d’fhonn an 
impleacht is lú agus is féidir ar leibhéil seirbhíse a 
chinntiú agus riachtanais cóimheá airgid a bhaint 
amach.

Figiúr 4: VfM carntha seachadta €m
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Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

Le cois coigiltis ar phá, san áireamh sna laghduithe seo 
freisin bhí bainistiú agus seachadadh soláthair agus 
lóistíochta, eastát, agus gníomhaíochtaí oideachais/oiliúna, 
mar aon le cur chuige náisiúnta i ndáil le caiteachas 
lánroghnach a bhainistiú faoi roinnt ceannteideal dála 
cothabháil, troscán agus feithiclí. Ní hamháin gur éiligh 
seachadadh coigiltis neamhphá rannpháirtíocht agus 
idirbheartaíocht shuntasach le bonn soláthraithe FSS i 
gcomhthéacs iarrachtaí praghsanna a ísliú agus toirteanna 
soláthar stoic agus seirbhísí a rialú, ach chaith seirbhísí 
agus bainisteoirí dua leis an úsáid ab éifeachtaí agus ab 
fhéidir a bhaint as acmhainní neamhphá le linn dóibh a 
bheith ag freagairt d’éileamh méadaithe ar sheirbhísí.

Bhain dúshlán leis na barainneachtaí breise seo ní 
hamháin mar gheall ar an riachtanas VfM ó bhlianta 
roimhe seo a chothú agus leanúint le fás costais a 
bhainistiú, ach freisin, agus go suntasach, i gcomhthéacs 
réimsí de chaiteachas méadaitheach agus gníomhaíochtaí 
seirbhíse méadaitheacha a bhainistiú, mar aon lenár 
dtosaíochtaí ginearálta athchumraithe agus feabhsaithe 
seirbhíse a sheachadadh.

Tá fi anaise ann freisin d’éifeachtúlachtaí suntasacha a 
bhaint amach trí fhás costais neamhphá a bhainistiú 
agus an costas a eascraíonn as sin. Tá seirbhísí á 
seachadadh ar bhonn níos éifeachtaí trí chostais a 
choimeád cothrom, agus idir 2008 agus 2011 bhí 
an coigilteas seo cothrom le €1.2bn. Mar shampla, 
mura mbeadh fás costais míochaine agus máinliachta 
bainistithe idir 2010 agus 2011, bheadh an costas 
tosaigh réamh-mheasta le haghaidh 2012 cothrom 
le beagnach €22m nó 5% níos airde. Chomh maith 
céanna, bheadh seirbhísí lónadóireachta €3m nó 3.8% 
níos airde nó bheadh costais oifi ge, cíosanna agus rátaí 
€13m nó 7% níos airde.
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Tábla 4: Laghduithe Costais Gnóthaithe i gcoinne na Sprice um dheireadh 2011

Catagóir €m Laghdú Iomlán 

Riachtanach 2011

€m Laghdú Iomlán 

Gnóthaithe 2011

% den Sprioc 

Gnóthaithe

Pá 41.7 32.1 77%

Neamhphá 118.9 111.6 94%

Caiteachas Lánroghnach 42.2 34.7 82%

IOMLÁN 202.8 178.4 88%

Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS



Réamhrá

Ag pointe éigin gach bliain, bainfi dh formhór de phobal 
na hÉireann úsáid as seirbhísí sóisialta sláinte nó pearsanta 
atá á soláthar ag FSS nó ag soláthraí seirbhíse dheonaigh. 
Is cuma más in ospidéal, áis sláinte nó ionad pobail atá 
an tseirbhís á soláthar, tá ardmheas ag FSS ar dhearcthaí 
na ndaoine, a dteaghlach, a dtacadóirí agus an phobail 
a úsáideann an tseirbhís.

Trí eolas agus taithí na n-úsáideoirí seirbhíse a chur san 
áireamh mar aon le saineolas na foirne, féadfaidh an 
eagraíocht seirbhísí níos pearsanta, níos éifeachtaí agus 
níos sábháilte a fhorbairt ar bhonn réamhghníomhach. 
Cuireadh an méid seo a leanas i gcrích in 2011:

 Forbraíodh agus tacaíodh le forfheidhmiú múnlaí 
dea-chleachtais de chúram custaiméirí laistigh den 
tseirbhís sláinte.

 Tarraingíodh aird ar ghabháil agus ar úsáid aiseolais 
ó úsáideoirí seirbhíse chun seirbhísí a mheas, a 
dhearadh agus a sheachadadh.

 Rinneadh athbhreithniú ar an gCairt Náisiúnta um Chúram 

Sláinte, Tusa agus Do Sheirbhís Sláinte [National Healthcare 

Charter, You and Your Health Service]. Sonraítear sa 
chairt an méid is féidir le húsáideoirí seirbhíse a 
bheith ag súil leis agus na freagrachtaí atá orthu 
agus seirbhísí sláinte in úsáid acu.

 Rinneadh gearáin de chuid Do Sheirbhís Do Dheis 

Cainte [Your Service Your Say], fi osrúcháin ó 
ionadaithe poiblí, agus iarratais ar athbhreithnithe 
ar ghearáin a fuarthas as ar fud na tíre a riar.

Forfheidhmiú na Cairte Náisiúnta um Chúram 

Sláinte, Tusa agus Do Sheirbhís Sláinte

Rinneadh athbhreithniú ar an gCairt Náisiúnta um Chúram 

Sláinte, Tusa agus Do Sheirbhís Sláinte – An méid is féidir 

leatsa a bheith ag súil leis ó do sheirbhís sláinte agus céard 

is féidir leat a dhéanamh chun cur leis agus bileog aiseolais 

na n-othar Do Sheirbhís Do Dheis Cainte [Your Service Your 

Say] a athbhreithniú i gcomhar le páirtithe leasmhara lena 
n-áirítear foireann FSS, úsáideoirí seirbhíse, an Roinn Sláinte 
agus an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte 
(HIQA). Táthar ag leanúint le hobair ar an gcairt agus 
ar an Straitéis Náisiúnta um Rannpháirtíocht Úsáideoirí 

[National Strategy for User Involvement] a fhorfheidhmiú.

Mary Nally, Third Age; Greg Price, Stiúrthóir Abhcóideachta agus 

Emily O’Reilly, Ombudsman, ag an dara Comhdháil Bhliantúil do 

Thacadóirí Daoine Scothaosta.

Clár Náisiúnta Abhcóideachta Third Age

Ceapadh Clár Abhcóideachta Third Age mar sholáthraí 
seirbhíse chun an Clár Náisiúnta Abhcóideachta a 
sheachadadh. Is é atá mar aidhm leis an gclár seo 
seirbhís abhcóideachta a sheachadadh do dhaoine 
scothaosta, go háirithe daoine leochaileacha de thoradh 
lagú cognaíoch.

Bronnadh cáilíocht ar 250 abhcóide deonach trí 
Chomhaontas an Chláir Náisiúnta Abhcóideachta, clár 
FETAC Leibhéal 6. Sheachaid an clár seirbhísí in 89 as 
an 618 teach altranais agus aonad pobail ar fud na tíre 
agus tá an clár á sholáthar saor in aisce dóibh siúd.
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Ag Éisteacht le hÚsáideoirí 
ár Seirbhísí



Rannpháirtíocht Úsáideoirí Seirbhíse

I gcomhpháirt le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh agus 
leis an Ionad um Straitéisí Rannpháirteacha, cuireadh 
tús le hobair chun anailís chriticiúil a dhéanamh ar 
thionscadail rannpháirtíochta úsáideoirí in Éirinn agus 
thar lear. Leanadh le hobair ar impleacht aiseolais a fháil 
ó úsáideoirí seirbhíse trí mheán ‘Dúirt Tusa…Rinneamar’ 
[Your Said…We Did]. Ina theannta sin, forbraíodh uirlisí 
r-oiliúna i gcomhar le www.HSELanD.ie, uirlis foghlama 
agus forbartha ar líne FSS.

Rannpháirtíocht Úsáideoirí Seirbhíse 

i gCúram Cliniciúil

Bunaíodh fóram náisiúnta othar d’fhonn a chinntiú go 
bhfuil deis ag úsáideoirí seirbhíse eolas a sholáthar do 
dhearadh, seachadadh agus measúnú clár náisiúnta 
cúraim chliniciúil.

Cuireadh tús le heolas a bhailiú faoi sheirbhísí agus 
cláir thacaíochta reatha féin-bhainistíochta do 
dhaoine a bhfuil riochtaí ainsealacha ag dul dóibh 
agus a dteaghlaigh. Tá críoch á chur leis an obair seo 
i gcomhpháirt le heagraíochtaí náisiúnta tacaíochta 
othar. Úsáidfear an t-eolas a bhaileofar chun eolas agus 
treo a thabhairt do bhunú creat cineálach le haghaidh 
tacaíocht féinbhainistíochta do chláir náisiúnta cúraim 
chliniciúil.

Curaidh um Shábháilteacht Othar

Bunaíodh grúpa stiúrtha chun dlús a chur faoi 
thionscnamh na gCuradh um Shábháilteacht Othar. 
Oibríonn curaidh um shábháilteacht othar le gairmithe 
cúraim sláinte d’fhonn cur le feasacht agus le tuiscint 
ar chaighdeáin idirnáisiúnta sábháilteachta othar. Tá 
an tionscnamh seo bunaithe ar mhúnla Othair ar son 
Sábháilteacht Othar na hEagraíochta Domhanda Sláinte 
(EDS).

Eadráin/Nochtadh Oscailte

Is ionann nochtadh oscailte agus cur chuige oscailte, 
tráthúil agus comhsheasmhach le cumarsáid a 
dhéanamh le hothair agus lena dteaghlaigh nuair nach 
mbíonn rudaí mar ba chóir sa chóras cúraim sláinte. In 
2011, d’oibríomar leis an nGníomhaireacht um Éilimh 
ar an Stát chun treoir nua phíolótach ar Nochtadh 
Oscailte a fhorbairt ag dhá shuíomh, Ospidéal Mater 
Misericordiae agus Ospidéal Ollscoil Chorcaí. Úsáidfear 
an méid a fhoghlaimeofar ó na tionscnaimh phíolótacha 
seo chun cur le treoir náisiúnta ar nochtadh oscailte a 
bheidh le forfheidhmiú ar fud ár seirbhísí sláinte ar fad.

Cuireadh tús le hobair chun úsáid eadráin a iniúchadh 
agus a fhorbairt i ndáil le gearáin a bhainistiú mar atá 
sonraithe i gCuid 9 den Acht Sláinte 2004.

Rochtain Uilíoch

Soláthraíodh treoir, comhairle agus tacaíocht 
straitéiseach maidir le rochtain do dhaoine faoi 
mhíchumas i seirbhísí sláinte príomhshrutha. Chomh 
maith leis sin, soláthraíodh tacaíocht maidir le Cuid 3 
den Acht um Míchumas 2005 a chomhlíonadh.

Cuireadh tús le hobair i rith na bliana ar phlean a 
fhorbairt chun comhlíonadh le Cuid 3 den Acht um 

Míchumas 2005 a chinntiú. An chéad bhliain eile, 
forbrófar gréasán oifi geach rochtana ainmnithe ar fud 
na tíre d’fhonn a chinntiú go bhfuil Alt 26 den Acht um 

Míchumas 2005 á chomhlíonadh.

Leanadh le hobair ar bheartas agus cleachtas maidir le 
raon ceisteanna comhionannais lena n-áirítear sláinte 
Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach.

Gearáin faoi Acht um Míchumas 2005

Foráiltear san Acht um Míchumas 2005 do nós 
imeachta speisialta gearán agus achomharc dóibh 
siúd atá míshásta le measúnacht riachtanais nó ráiteas 
seirbhíse a linbh. Chomh maith leis sin, foráiltear san 
acht do phróiseas le déileáil le gearáin faoi rochtain do 
dhaoine faoi mhíchumas. Rinneadh 90 gearán in 2011.

Acmhainní Forbartha

Forbraíodh roinnt cáipéisí i gcomhar le páirtithe 
leasmhara ábhartha, d’fhonn tacú le prionsabail na 
Cairte Náisiúnta um Chúram Sláinte:

 Rannpháirtíocht Úsáideoirí Seirbhíse agus Creat 

Náisiúnta Cúraim Phríomhúil

 Treoirlínte Náisiúnta um Athchistiú Costas Úsáideoirí 

Seirbhíse

 Ceist Creidimh – tionscadal taighde dírithe ar ról na 
spioradáltachta agus an chreidimh i soláthar cúraim 
sláinte.

Tá na cáipéisí seo ar fad le fáil ar líne ag www.hse.ie
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Moltaí agus Gearáin

In 2011, rinneadh 5,250 moladh a logáil, ach tá go 
leor gearán eile nach ndearnadh taifeadadh ar bith 
orthu. Leanfar le hobair an bhliain seo chugainn le 
tacú leis an bhfoireann an Chairt Náisiúnta um Chúram 
Sláinte a chur i bhfeidhm. San áireamh san obair seo 
tá comhaltaí foirne á spreagadh chun aird a tharraingt 
ar aiseolas dearfach agus é a thaifeadadh, aiseolas ar 
féidir é a úsáid chun na gnéithe dearfacha dár gcuid 
oibre a aithint agus a mhacasamhlú.

Cabhraíonn eolas a bhailítear trí ghearáin a bhainistiú 
chun caighdeán ár seirbhísí a fheabhsú. In 2011, rinne 

oifi gigh ghearán 7,449 gearán a thaifeadadh agus a 
bhainistiú. As an bhfi giúir seo, tugadh freagra ar 5,623 
gearán (75%) laistigh de 30 lá oibre.

Ardaíonn roinnt gearán iliomad ceisteanna agus, dá réir 
sin, baineann siad le roinnt catagóirí éagsúla. Rinneadh 
an 7,449 gearán a fuarthas a logáil faoi 15 catagóir ina 
raibh 7,953 iontráil. Seo a leanas na príomhchatagóirí a 
úsáideadh chun gearáin maidir le seirbhísí FSS a logáil 
– moilleanna/agaí feithimh 2,435 (31%), seachadadh 
cóireála/seirbhíse 2,388 (30%), cumarsáid 672 (8%), 
dearcadh/iompar foirne 653 (8%) agus áiseanna/
foirgnimh 285 (4%).
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Tábla 6: Gearáin FSS a fuarthas miondealaithe de réir catagóire

Catagóir 2010 2011 % athrú Difríocht

Moileanna/Agaí feithimh 3,640 2,435 -33% -1,205

Cóireáil/Seachadadh seirbhíse 2,240 2,388 +7% +148

Cumarsáid 521 672 +29% +151

Dóigh/Meon foirne 661 653 -1% -8

Áiseanna/Foirgnimh 419 285 -32% -134

Eile 655 888 +36% +233

Cealluithe 140 138 -1% -2

Breithiúnas cliniciúil 120 116 -3% -4

Bia/Cóiríocht ospidéil 100 137 +37% +37

Rialú ionfhabhtaithe 95 85 -11% -10

Réamhscolaíocht 45 64 +42% +19

Tithe altranais/Cúram cónaitheach do dhaoine scothaosta 34 29 -15% -5

Muinín i gcúram 22 26 +18% +4

Gearáin chráiteacha 12 21 +75% +9

Tús Áite do Leanaí 9 16 +78% +7

Tabhair faoi deara: Ardaíonn roinnt gearán iliomad ceisteanna agus, dá réir sin, baineann siad le roinnt catagóirí éagsúla. Ní dhéileáiltear le gach 

gearán trí úsáid a bhaint as beartas agus nósanna imeachta Do Sheirbhís Do Dheis Cainte. I gcás cineálacha áirithe gearán tá beartais eile le leanúint, 

.i. Iontaoibh i gCúram agus Tús Áite do Leanaí.

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS

Tábla 5: Gearáin FSS de réir Réigiúin 2011

Limistéar Geografach 2010 2011

Baile Átha Cliath Lár Laighean 3,826 2,093

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh 1,987 2,116

Deisceart 1,014 1,163

Iarthar 1,607 1,743

An tSeirbhís um Athchistiú 
Cúraim Phríomhúil

N/A 334

Iomlán 8,434 7,449

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS

Tábla 7: Gearáin FSS a fuarthas agus % ar 
déileáladh leo laistigh de 30 lá oibre

Líonna ngearán 

a fuarthas

Líon agus % ar 

déileáladh leo laistigh 

de 30 lá oibre

2010 8,434 6,489 (77%)

2011 7,449 5,623 (75%)

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS



Figiúr 5: 5 bharr-chatagóir gearáin FSS 2011 
(ag eisiamh an catagóir ‘Eile’)

Cóireáil/Seachadadh Seirbhíse  2,388

Moileanna/Agaí Feithimh  2,435

Cumarsáid  672

Dóigh/Meon Foirne  653

Áiseanna/Foirgnimh  285

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS

Gearáin – Gníomhaireachtaí agus 

Ospidéil Deonacha

De réir Acht Sláinte 2004, bailíonn FSS eolas ó 
na hospidéil agus gníomhaireachtaí deonacha. 
In 2011, taifeadadh 6,726 gearán in ospidéil agus 
gníomhaireachtaí deonacha, gearán a logáladh faoi 
15 catagóir ina raibh 7,138 iontráil.

As an 6,726 gearán a taifeadadh, déileáladh le 3,863 
(57%) acu seo laistigh de 30 lá oibre agus déileáladh 
le 1,744 gearán ar bhonn neamhfhoirmiúil. Sa chás 
go ndearnadh tuairisciú, ba iad seo a leanas na 
príomhchatagóirí a úsáideadh – seachadadh cóireála/
seirbhíse 1,927 (27%), cumarsáid 1,091 (15%), 
moilleanna/amanna feithimh 946 (13%), dearcadh/
iompar foirne 722 (10%), áiseanna/foirgnimh 369 
(5%) agus eile 1,465 (21%).

In 2011, bhí baint ag ocht n-ospidéal le tionscadal 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar na ceannteidil a 
úsáidtear chun gearáin a rangú faoi phrionsabail na 
Cairte Náisiúnta um Chúram Sláinte [National Healthcare 

Charter]. Tabharfaidh na hospidéil seo faoi bhailiú sonraí 
ar bhonn píolótach an bhliain seo chugainn. Déanfar 
aschur na hoibre seo a luacháil ar aon dul le tionscadal 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar rangú moltaí agus 
gearáin i ngach suíomh cúraim sláinte.

Taifeadadh 14,806 moladh i ngníomhaireachtaí agus 
in ospidéil dheonacha.

Tábla 8: Gearáin Ghníomhaireachta agus Ospidéil 
Deonach 2011

Líonna ngearán 

a fuarthas

Líon agus % ar 

déileáladh leo 

laistigh de 30 lá 

oibre

2010 6,181 4,860 (79%)

2011 6,726 3,863 (57%)

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS
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Healthcomplaints

Is tionscnamh é Healthcomplaints a bhfuil sé 
mar aidhm leis cabhrú le baill den phobal an áit 
agus an bealach le gearáin a dhéanamh faoi 
sheirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta pearsanta 
a thuiscint. Tá treoir le fáil ann freisin faoin té ba 
chóir teagmháil a dhéanamh leis/léi chun tuilleadh 
eolais nó tacaíochta a fháil agus cabhraíonn sé le 
daoine teacht ar thuiscint ar róil na ngníomhaireachtaí 
éagsúla, FSS, an tOmbudsman agus na Rialtóirí 
éagsúla san áireamh.

Is iarracht chomhoibritheach í Healthcomplaints 
idir comhlachtaí láimhseála gearán (an tOmbudsman 
agus Ombudsman na Leanaí), soláthraithe sláinte 
agus cúraim sláinte (FSS), rialtóirí seirbhísí (HIQA, 
An Coimisiún Meabhair-Shláinte), rialtóirí gairmiúla 
(Comhairle na nDochtúirí Leighis, An Bord Altranais, 
Coru, Comhairle um Chúram Práinne Réamh-
Ospidéil) agus ionadaithe úsáideoirí seirbhíse 
(Cumann Othar na hÉireann).

Where and how to complain 
about health and social care 
services in Ireland 
How to be heard and get your complaint to the right place

(Monday-Saturday, 8am-8pm)

(Monday-Friday, 9am-5pm)

 also has details of advocacy services and lists the agencies that can help you 

if you want to make a complaint. This initiative has been created by the agencies below. We have a duty 

to help you and we are happy to give you information, help and support. 

For information, call the numbers below, 

or to get a FREE copy of the guide, go to:

 

Is ionann Healthcomplaints agus foireann uirlisí 
atá forbartha do dhaoine a úsáideann seirbhísí 
sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn agus a 
dteaghlaigh, a gcúramóirí, agus na daoine a 
dhéanann abhcóideacht ar a son agus daoine a 
oibríonn san earnáil seo. Is éard atá san fhoireann 
uirlisí ná treoirleabhar don phobal mar aon le 
bileog, póstaer, treoirleabhar d’fhostaithe agus 
an láithreán gréasáin www.healthcomplaints.ie

Tá breis sonraí maidir leis na heagraíochtaí ar fad 
atá luaite sa treoir le fáil ar an láithreán gréasáin 
www.healthcomplaints.ie, mar aon leis na nósanna 
imeachta maidir le gearáin, agus eagraíochtaí 
eile ar féidir le húsáideoirí seirbhíse teagmháil 
a dhéanamh leo má theastaíonn cabhair uathu 
maidir lena gcúram sláinte nó sóisialta.



Figiúr 6: 5 bharr-chatagóir gearáin 
Gníomhaireachta agus Ospidéil Deonaí 2011 
(ag eisiamh an catagóir ‘Eile’)

Cóireáil/Seachadadh Seirbhíse  1,927

Cumarsáid  1,091

Moileanna/Agaí Feithimh  946

Dóigh/Meon Foirne  722

Áiseanna/Foirgnimh  369

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS

Athbhreithnithe

In 2011, ceapadh agus oileadh 10 n-oifi geach 
athbhreithnithe nua faoi Chuid 9, den Acht Sláinte 2004. 
Leanfar leis an oiliúint agus forbairt acmhainní an bhliain 
seo chugainn. Fuarthas 168 iarratas ar athbhreithniú in 
2011. Dála 2010, theastaigh ó 2% de ghearánaigh go 
ndéanfaí athbhreithniú ar an ngearán a rinne siad.

Saoráil Faisnéise

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) ceadaítear 
rochtain ar eolas atá i seilbh FSS agus comhlachtaí 
poiblí conraithe, eolas nach bhfuil ar fáil ar an ngnáthshlí 
ó fhoinsí eile. In 2011, rinneadh 6,141 iarratas faoi 
reachtaíocht SF, méadú 14% i gcomparáid leis an 
mbliain seo caite.

Gnóthaí Rialála agus Parlaiminteacha

Fuarthas 2,520 Ceist Parlaiminte (CP) in 2011, méadú 
1% ar an méid a fuarthas in 2010. Freagraíodh 96% 
de na CP a fuarthas roimh dheireadh na bliana.

Líne Faisnéise Náisiúnta

Tábla 9: Glaonna faighte ag an Líne Faisnéise 
Náisiúnta

Líon na nglaonna faighte

2009 167,645

2010 141,450

2011 134,046

Foinse sonraí: Aonad Náisiúnta Abhcóideachta FSS

Ag Déanamh Ráitis, Molta 
nó Gearáin

An raibh a fhios agat…?

Is mian le FSS an cúram agus an chóir 
leighis is fearr agus is féidir a sholáthar 
duitse. D’fhéadfadh go mbeadh tú den 
bharúil uaireanta, áfach, go bhféadfaimis 
jab níos fearr a dhéanamh agus uaireanta 
eile b’fhéidir go mbeadh fonn ort an obair 
atá ar bun againn a mholadh.

Beag beann ar d’aois, tá cearta agat 
maidir le do chuid sláinte lena n-áirítear:

sásta faoi rud éigin atá déanta againn.

Teastaíonn uainn go n-inseofá dúinn má 
tá tuairim, moladh nó gearán agat faoi do 
shláinte nó do chúram sóisialta pearsanta.

Féadfaidh tú teagmháil linn trí mheán 
rphoist (yoursay@hse.ie), ar an nguthán 
(Aonad Abhcóideachta ar 045 880400 
nó íosghlao 1890 424555), nó trí na 
foirmeacha aiseolais ar féidir a fháil 
i láithreacha uile FSS a chomhlánú.
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Réamhrá

Tá líon na ndaoine atá ina gcónaí in Éirinn ag dul i méid 
le blianta beaga anuas agus tá beagnach 4.59m duine 
ina gcónaí anseo anois, sin méadú 348,404 nó 8% ar 
Dhaonáireamh 2006. Tá an méadú is mó le feiceáil san 
aoisghrúpa 0-14 bliana d’aois (12%) sa ghrúpa atá os 
cionn 65 bliana d’aois (11%). Tá éilimh an-suntasacha 
ag an dá ghrúpa sin ó thaobh spleáchas ar chúram 
sláinte de. Is é an t-ualach i ndáiríre maidir le soláthar 
cúram sláinte ná líon méadaitheach na ndaoine a bhfuil 
breoiteacht ainsealach orthu áfach.

Sláinte an Náisiúin

Tá an ráta torthúlachta is airde in Éirinn i measc 
thíortha an AE, a chiallaíonn go dtiocfaidh méadú 
10% eile ar a laghad ar an daonra idir 5 bliana agus 
12 bhliain d’aois sna deich mbliana amach romhainn. 
Tá laghdú tagtha ar na rátaí mortlaíochta naíonán agus 
báis anabaí araon agus tá siad faoi bhun mheán an 
AE anois. Rugadh 73,092 leanbh ar an iomlán inár 
n-ospidéil in 2011 agus cláraíodh thart ar 30,186 bás.

Figiúr 7: Daonra san Aoisghrúpa Níos Sine 2011 
agus Daonra Réamh-mheasta 2015-2040 (‘000)
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Foinse sonraí: Health in Ireland, Key Trends 2011 (An Roinn Sláinte)

Le deich mbliana anuas, bhain Éire feabhas amach ó 
thaobh ionchas saoil de. Ba cheart go mairfeadh fi r go 
dtí 76.8 bliana d’aois agus ba cheart go mairfeadh mná 
go dtí 81.6 bliana d’aois ar an meán.

Gach bliain, tagann méadú 20,000 daoine ar líon iomlán 
na ndaoine atá 65 bliana d’aois nó níos sine. Méadóidh 
an daonra atá 65 bliana d’aois agus níos sine níos mó 
ná faoi dhó sna 30 bliain amach romhainn go dtí breis 
agus 1m duine, agus beidh an méadú cionmhar is mó 
san aoisghrúpa os cionn 85 bliana d’aois.

In 2011

in Éirinn, sin méadú 8% ó 2006.

thart ar 20,000 duine ar líon na ndaoine 
atá 65 bliana d’aois nó níos sine gach bliain.

76.8 bliana d’aois agus ba cheart go 
mairfeadh mná go dtí 81.6 bliana d’aois 
ar an meán.

de bharr galar córas imshruthaithe ó 
2001 i leith, agus tá laghdú 15% tagtha 
ar bháis de bharr ailse.

in Éirinn.

raon ‘sláintiúil’ ag 26% de leanaí atá 
naoi mbliana d’aois.

Tá laghdú beagnach 40% tagtha ar mhortlaíocht de 
bharr galar córas imshruthaithe ó 2001 i leith, agus tá 
laghdú 15% tagtha ar bháis de bharr ailse. B’ionann 
an dá chúis sin agus 63% de na básanna go léir. 
Tháinig laghdú beagnach 60% ar mhortlaíocht de bharr 
timpiste iompair, bhí laghdú beagnach 20% ar rátaí 
féinmharaithe le linn na tréimhse idir 2001 agus 2010 
agus laghdaigh mortlaíocht naíonán faoi 33%. Baineadh 
amach na torthaí is fearr sna haoisghrúpaí níos sine, rud 
a léiríonn an t-ísliú ar rátaí mortlaíochta ó mhórghalair. 
Tá feabhas tagtha ar mharthanas tar éis ailse le 
himeacht ama. I gcás gach cineál ailse le chéile agus 
do na ceithre phríomháit ailse (colaireicteach, scamhóg, 
cíoch agus próstatach) tháinig feabhas suntasach ar 
mharthanas coibhneasta cúig-bliana idir 1994 agus 
2007 agus idir 2003 agus 2007. Tá an ráta marthanais in 
Éirinn fós suas le 10% taobh thiar de na córais rialaithe 
ailse is fearr i gcás mórán cineálacha ailse.
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Figiúr 8: Básanna de réir Príomhchúiseanna, 
% Leithdháilte

Ailsí  29.4%

Gach cúis eile  19.0%

Galar Iscéimeach Croí  17.1%

Galair Imshruthaithe Eile  9.4%

Galair Riospráide Éile  7.7%

Stróc  7.4%

Gortú agus Nimhiú  5.9%

Niúmóine  4.1%

Foinse sonraí: Health in Ireland, Key Trends 2011 (An Roinn Sláinte)

Figiúr 9: Rátaí Mortlaíochta Aoischaighdeánaithe 
(in aghaidh 100,000 daonra) do Chúiseanna Ar 
Leith in Éirinn 2001-2010
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Foinse sonraí: Health in Ireland, Key Trends 2011 (An Roinn Sláinte)

Is cúis mhór imní í próifíl riosca dhaonra na hÉireann 
ó thaobh stíl mhaireachtála de. Cé go bhfuil feabhas 
ag teacht ar an líon daoine a chaitheann tobac, tá 
sé fós réasúnta ard, agus tá leibhéil murtaill agus 
neamhghníomhaíochta coirp tar éis dul i méid.

Tá bhaint láidir idir galracht agus mortlaíocht méadaithe 
agus deitéarmanaint sláinte na stíle maireachtála amhail 
caitheamh tobac, alcól a ól agus murtall. Cé go bhfuil 
caitheamh tobac agus ól alcóil ar leibhéil níos ísle ná 
mar a bhí siad deich mbliana ó shin, tá siad fós ina 
gcúiseanna imní agus tá sé de chumas acu dochar a 
dhéanamh do mórán de na héachtaí sláinte a baineadh 
amach le blianta beaga anuas.

De réir mar a laghdaigh rátaí mortlaíochta, d’fhás an 
t-éileamh ar sheirbhísí sláinte mar táimid ag freagairt ar 
riachtanais daonra atá ag maireachtáil níos faide ach go 
bhfuil ualach méadaitheach breoiteachtaí ainsealacha 
orthu. Tuairiscíonn beagnach 47% d’fhir agus 54% 
de mhná os cionn 65 bliana d’aois go bhfuil riocht 
nó breoiteacht ainsealach orthu. Meastar go mbeidh 
méadú suntasach, bliain i ndiaidh bliana, le feiceáil 
i líon na gcásanna de ghalair ainsealacha choitianta 
amhail ailse, diaibéiteas, hipirtheannas, galar corónach 
croí, stróc agus cliseadh croí mura ndéanfar iarracht 
dhiongbháilte leas a bhaint as idirghabhálacha bunaithe 
ar fhianaise chun laghdú suntasach a dhéanamh ar 
leitheadúlacht na bpríomhfhachtóirí riosca i leith na 
riochtaí sin don daonra.
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Murtall i Leanaí

Tá murtall i leanaí ag méadú go 
tapa ar fud an domhain. Tá níos 
lú aclaíochta a dhéanamh agus 
níos mó bianna ardfhuinnimh a 
ithe ina bpríomhfhachtóirí a chuir 
leis an méadú faoi deich ar leibhéil 
murtaill in Éirinn ó na 1970idí. 
Bíonn costais cúram sláinte agus 
costais phearsanta an-ard ar fad i 
gceist le rioscaí sláinte láithreacha 
agus fadtéarmacha araon.

Déantar iniúchadh i dtuarascáil na Roinne Leanaí 
agus Gnóthaí Óige dar teideal Ag Fás Aníos in 
Éirinn – Rómheáchan agus Murtall i measc Leanaí 9 
mbliana d’aois [Growing Up in Ireland – Overweight 
and Obesity Among 9-year olds], a seoladh i mí na 
Samhna, ar phatrúin róthrom agus murtaill i measc 
leanaí na hÉireann. Sa staidéar sin, leanadh dul chun 
cinn beagnach 20,000 leanaí agus a dteaghlaigh, 
cuireadh cohórt de 8,500 leanaí faoi agallamh ag iad 9 
mbliana d’aois agus 13 bliana d’aois agus bhí cohórt 
naíonán de 11,100 leanbh páirteach agus iad naoi mí 
d’aois agus trí bliana d’aois.

Tá an méid seo a leanas i measc na bpríomhthorthaí 
a fuarthas:

‘sláintiúil’ ag 26% de leanaí atá naoi mbliana d’aois. 
Astu sin, sainíodh go raibh 19% díobh róthrom agus 
7% díobh murtallach.

róthrom nó murtallach ná go mbeadh buachaillí.

theaghlaigh den lucht oibre láimhe neamhoilte 
róthrom nó murtallach ná go mbeadh a bpiaraí a 
thagann ó theaghlaigh ghairmiúla.

murtall nó leanbh róthrom a aithint. Thuairiscigh 
54% de thuismitheoirí leanaí róthroma agus 20% de 
thuismitheoirí leanaí murtallacha go raibh a leanbh 
féin ‘thart ar an meáchan ceart’ dá (h)airde.

féachaint ar an teilifís ar mheánlá i rith na seachtaine.

gníomhaíochtaí neamhghníomhacha araon agus riosca 
níos mó de dhuine a bheith róthrom nó murtallach.

ísle féinmheasa ag leanaí róthroma, maidir lena 
gcuma fi siceach agus an meas atá ag daoine orthu, 
agus go raibh fadhbanna mothúchánacha agus 
iompraíochta níos measa acu.

Déantar iarracht san fhoilseachán Creat Gníomhaíochta 
an Mhurtaill 2008-2012 FSS [HSE Framework for Action 
on Obesity 2008-2012] plé le deitéarmanaint níos leithne 
an mhurtaill agus na n-éagothroimí sláinte. Forbairt 
dhearfach ná go bhfuil Éire páirteach anois sa Thionscnamh 
um Fhaireachas ar Mhurtall i measc Leanaí de chuid 
an EDS, a chiallaíonn go ndéanfar monatóireacht ar 
leibhéil murtaill in Éirinn ar bhonn leanúnach.

Growing Up in Ireland
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Dea-chleachtas 
agus Caighdeáin 
Náisiúnta a Bhrú 
Chun Cinn



Réamhrá

Tá sláinte a chur chun cinn, a chosaint agus a 
fheabhsú agus éagothroimí sláinte a laghdú fós mar ár 
bpríomhthosaíochtaí. Chun é sin a dhéanamh, ní mór 
dúinn ár seirbhísí sláinte a athdhíriú ó fhócas íceach 
i dtreo fócais ina ndéanfar iarracht drochshláinte a 
chosc agus sláinte mhaith a chur chun cinn. Léiríonn 
an fhianaise go mbaintear amach na cleachtais is 
éifeachtaí trí chineálacha cur chuige a théann i gcion ar 
dheitéarmanaint na sláinte agus na n-éagothroimí sláinte. 
Áirítear orthu sin eitneachas, cine, inscne, fachtóirí stíl 
mhaireachtála, oideachas, stádas socheacnamaíoch, 
comhshaol, agus dálaí maireachtála.

Imdhíonadh

Tá vacsaíniú do leanaí fós mar cheann de na 
hidirghabhálacha sláinte poiblí is cost-éifeachtúla agus 
cé go bhfuil feabhsuithe suntasacha le feiceáil sa líon atá 
ag baint leas astu le deich mbliana anuas, ní mór dúinn 
aghaidh a thabhairt ar limistéir gheografacha áirithe nach 
bhfuil an líon céanna daoine ag baint leas astu iontu agus 
nach bhfuil an feabhas céanna le feiceáil iontu.

An Dr. Brenda Corcoran, Oifi g Náisiúnta Imdhíonachta le Leonore 

Brichard Rooney ag seoladh leabhráin faisnéise nua FSS – Your Child’s 

Immunisation – a Guide for Parents.

In 2011

as imdhíontaí do leanaí nuair a bhí siad 
12 mhí d’aois.

mbliain a haon agus bliain a dó a gcúrsa 
vacsaíne HPV.

níor baineadh amach an sprioc de 75%.

forbartha 7-9 mí de réir an sceidil.

de naíonáin nuabheirthe laistigh de 48 
uair tar éis dóibh a bheith scaoilte amach.

Is é 95% an sprioc náisiúnta le haghaidh gach vacsaín do 
leanaí. I gcás leanaí atá 24 mí d’aois, ba é 95.6% an ráta 
náisiúnta maidir le leas a bhaint as an tríú dáileog den vacsaín 
do dhiftéire, teiteanas agus triuch (DTP3), fad is ar bhain 
84.8% leas as an tríú dáileog den vacsaín Meiningeacocúil 
C agus bhain 92.5% leas as an gcéad dáileog den vacsaín 
do bhruitíneach, leicneach agus rubella (MMR1). Ní mór 
rátaí os cionn 95% a bhaint amach chun ráigeanna de na 
galair sin a chosc. Is cúis imní é gur tháinig laghdú ar líon 
na ndaoine a bhain leas as vacsaíní molta áirithe ag 12 agus 
13 mhí, ach d’fhéadfadh go raibh baint idir é sin agus 
tuismitheoirí nár fhreastail ar na cúig chúirt riachtanacha 
ar dhochtúir ginearálta.

Chun comóradh a dhéanamh ar Sheachtain Imdhíonta na 
hEorpa in Aibreán, eisíodh treoir nuashonraithe faoi imdhíonadh 
tar éis plé fócasghrúpa le tuismitheoirí. Tarraingítear aird 
sa threoir ar an tábhacht a bhaineann leis na cúig chuairt ar 
an dochtúir ginearálta agus freagraítear ceisteanna coitianta 
a bhíonn ag tuismitheoirí faoi na galair agus an vacsaíní 
chun iad a chosc, chomh maith leis an sceideal vacsaíní 
agus sábháilteacht vacsaíní. Táirgeadh ábhair tacaíochta 
(póstaeir, maighnéid chuisneora agus cártaí taifi d “pasanna” 
imdhíonta) chomh maith. Is féidir tuilleadh faisnéise agus 
cóipeanna de na hábhair sin a fháil ag www.immunisations.ie
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Cur Chun Cinn agus Cosaint 
na Sláinte



Tuairiscíodh breis agus 300 cás de bhruitíneach agus 
bhí an chuid is mó díobh sin i leanaí nach bhfuair an 
dá dháileog mholta den vacsaín MMR agus iad 12 mhí 
d’aois agus ceathair nó cúig bliana d’aois.

Léirigh líon na ndaoine a bhain leas as an gclár vacsaíní 
HPV ina chéad bhliain gur cuireadh fáilte mhór roimh 
an gclár agus bhain 82% leas as ina chéad bhliain, bhí 
sé sin níos mó ná an sprioc de 80% agus níos mó nó 
cothrom leis an ráta a baineadh ach sa chéad bhliain 
de chláir i dtíortha eile amhail an RA agus an Astráil. 
In 2010/2011 bhí an clár dírithe ar beagnach 60,000 
cailíní scoile sa chéad bhliain agus sa dara bliain i 
meánscoileanna, chomh maith leo siúd a fhreastalaíonn 
ar scoileanna speisialta nó a múintear sa bhaile iad. 
Chuimsigh an clár vacsaíní trí dháileog den vacsaín 
HPV a thabhairt de réir sceidil ag náid, dhá mhí agus 
sé mhí. Leanadh leis an gclár vacsaíní HPV gnáthaimh 
ó Mheán Fómhair 2011 le haghaidh cailíní sa chéad 
bhliain agus, chomh maith leis sin, tá clár dlúthaithe 
ar siúl le haghaidh cailíní sa séú bliain, a leanfaidh ar 
aghaidh go dtí dheireadh na bliana acadúla 2013/2014.

Is é 75% an sprioc maidir le líon na ndaoine os cionn 65 
bliana d’aois a bhaineann leas as an vacsaín fl iú agus 
bhain 64% díobh leas as le linn thréimhse 2010/2011. 
Tosaíodh an feachtas vacsaínithe fl iú bliantúil do 2011/2012 
i Meán Fómhair agus cuireadh rialacháin nua i bhfeidhm 
i mbliana le cur ar chumas cógaiseoirí pobail an vacsaín 
a riar. Dáileadh beagnach 700,000 dáileog den vacsaín 
fl iú do 1,524 cleachtadh DG agus 666 cógaslann.

Scagthástáil Sláinte Leanaí

Féadann sé a bheith dúshlánach do thuismitheoirí 
leanaí óga a choimeád sábháilte, sláintiúil agus 
folláin. Rinneadh roinnt pacáistí a athsheoladh tríd 
an Tionscadal Seirbhísí Faisnéise um Shláinte Leanaí 
(CHISP), lena gcuirtear faisnéis soléite ar fáil le cabhrú 
le tuismitheoirí aire a thabhairt dóibh féin agus dá leanaí 
le linn na chéad chúig bliana. Cuimsíonn an tsraith 
faisnéise trí phacáiste acmhainní agus leanfaidh othair 
sláinte poiblí dá seachadadh ar fud na tíre le linn trí cinn 
de na cúig scrúdú molta um scagthástáil sláinte linbh 
agus an clár maoirseachta.
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Figiúr 10: Tógáil Imdhíonta na hÓige ag 12 mhí (R3, 2010 v R3, 2011)
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Figiúr 11: Tógáil Imdhíonta na hÓige ag 24 mhí (R3, 2010 v R3, 2011)
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Cur Chun Cinn na Sláinte

 Is é caitheamh tobac an chúis aonair is mó a bhíonn 
le breoiteacht, míchumas agus bás in Éirinn. Tugadh 
isteach feachtas oideachais sláinte nua, atá dírithe 
ar spreagadh a thabhairt do dhaoine a chaitheann 
tobac éirí as. Tá an feachtas nua QUIT buanaithe 
ar an bhfíric go bhfaighidh duine as gach beirt 
chaiteoirí tobac bás de bharr galair a bhaineann 
le tobac. Trí spreagadh a thabhairt do chaiteoirí 
tobac éirí as agus líon na gcaiteoirí tobac in Éirinn 
a laghdú, féadfar an leibhéal breoiteachta agus líon 
na mbásanna de bharr tobac a laghdú mar aon leis 
an gcostas a bhaineann le cóireáil na mbreoiteachtaí 
sin. I measc caiteoirí tobac, deir 80% gur mian leo 
éirí as agus déanann 40% díobh iarracht éirí as gach 
bliain. Tá an feachtas dírithe ar an tionchar a bhíonn 
ag caitheamh tobac ar a sláinte agus ar shláinte na 
ndaoine mórthimpeall orthu a chur in iúl do chaiteoirí 
tobac agus tugann sé spreagadh dóibh éirí as.

Pauline Bell (leis an Dr. Fenton Howell) a bhfuil a scéal siúd á insint 

sna fógraí teilifíse de chuid fheachtas QUIT FSS.

 Seoladh feachtas nua chun feasacht a mhéadú ar 
úsáid cheart na n-antaibheathach le tacaíocht 
ó Choláiste Liachleachtóirí na hÉireann (CLCÉ), 
ó Choláiste Ríoga na Mainleá agus ó Aontas 
Cógaisíochta na hÉireann (tuilleadh faisnéise ar fáil 
ag www.hss.ie/go/antibiotics agus tá bileoga eolais 
agus póstaeir ar fáil ó www.healthpromotion.ie)

 Sheol FSS a suíomh gréasáin nuashonraithe, 
www.getirelandactive.ie foinse faisnéise ilfhreastail 
ar conas páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht choirp 
in Éirinn. Le triúr as gach ceathrar duine fásta 
Éireannach agus ceathrar as gach cúigear páiste 
Éireannach nach bhfuil go leor gníomhaíochta á 
fháil acu chun leasa sláinte, tá an suíomh gréasáin 
deartha chun daoine a spreagadh éirí níos gníomhaí. 
Gné speisialta den suíomh gréasáin í an áis 
chuardaigh dea-dheartha a cheadaíonn d’úsáideoirí 
gníomhaíochtaí a chuardach ar fud na hÉireann 
de réir cineál gníomhaíochta, dáta, aoisghrúpa, 
cumais nó costais. Tá rannóg ann do lucht eagraithe 
imeachtaí, áit inar féidir leo a ngníomhaíocht siúd a 
chur in iúl don phobal ar líne.
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Sam agus Luke O’Neill ó Chontae Loch Garman ag Babhtaí Ceannais 

Náisiúnta Chluichí Pobail FSS i mBaile Átha Luain.

Cluichí Pobail FSS

Ghlac beagnach 9,000 leanbh agus duine óga ó 

Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. D’fhreastail 

linn deireadh seachtain amháin i mBealtaine agus 
dhá dheireadh seachtaine i mí Lúnasa. Glacann 
breis agus 200,000 leanbh ó cheann ceann na 
hÉireann páirt sna cluichí gach bliain.

Is é ‘is ionann intinn shláintiúil agus corp sláintiúil’ 
mana na gcluichí, agus tá an t-éiteas sin ag 
teacht le haidhmeanna cothaithe sláinte FSS. 
Trí threoir agus tacaíocht um chur chun cinn 

is féidir na cluichí a chur ar siúl ar bhealach 
sláintiúil. Trí thionscnaimh amhail ‘Little Steps’ 
agus ‘Get Ireland Active’, tugtar comhairle don 
teaghlach iomlán chun aire a thabhairt dá gcuid 
sláinte trí athruithe beaga a dhéanamh cosúil le 
roghanna níos sláintiúla a dhéanamh agus leibhéil 
ghníomhaíochta a mhéadú. Tá ról fíorthábhachtach 
ag gníomhaíocht fhisiceach inár bhfolláine agus 
sláinte fhoriomlán agus is príomhfhachtóir í chun 

na cluichí le leanaí, teaghlaigh agus pobail a bheith 
níos gníomhaí agus níos sláintiúla trí pháirt a 
ghlacadh sna cluichí nó trí oibriú go deonach leo.



Aisha Pabon at the launch of the Get Ireland Active campaign.

 Sholáthair an Roinn Seirbhísí Diaitéitice agus Roinn 
Cúramóirí an Iarthair de chuid FSS an chéad chlár 

cothaithe agus cócaireachta riamh d’fhearchúramóirí 
teaghlaigh i nGaillimh, i gcomhar le Cumann na 
gCúramóirí agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-
Maigh Eo. Eagraíodh é sin mar fhreagairt ar shuirbhé 
ina bhfuarthas gurb é béilí a chócaráil an tasc is 
coitinne a dhéanann cúramóirí agus léirigh os cionn 
leath de na cúramóirí go raibh oiliúint ag teastáil 
uathu maidir le cothú agus béilí a chócaráil.

Clár um Thoirchis Ghéarchéime FSS

 D’fhoilsigh Clár um Thoirchis Ghéarchéime FSS 
pleananna ceachta nua b4udecide um oideachas 
caidrimh agus gnéasachta lena n-úsáid i scoileanna 
agus i suíomhanna obair óige. Comhlánaíonn na 
hábhair acmhainní tionscnamh bunaithe ar an 
ngréasán atá dírithe ar dhaoine óga a spreagadh 
chun cinntí sláintiúla, freagracha a dhéanamh 
faoi chaidrimh agus sláinte ghnéis. Forbraíodh an 
tionscnamh sin mar fhreagairt ar thaighde fhairsing, 
ina bhfuarthas go bhfuil daoine óga gníomhach go 
gnéasach ag aois níos óige ná na glúine a tháinig 
rompu. Thug 67,000 duine cuairt ar an láithreán 
in 2011.Is é oideachas gnéis a sholáthar ar scoil 
agus sa bhaile an rud aonair is tábhachtaí ar féidir 
a dhéanamh chun toirchis neamhbheartaithe agus 

leathadh ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha a chosc. 
Is féidir na pleananna ceachta sin agus ábhair 
acmhainní eile do DGanna, múinteoirí, oibrithe 
óige agus tuismitheoirí a ordú go díreach ó www.
healthpromotion.ie

 Aithníonn 90% de dhaoine idir 18-24 bliana d’aois an 
feachtas margaíochta sóisialta THINK Contraception. 
Tugadh amach breis agus 120,000 Pacáiste Cosanta 
THINK Contraception, ina raibh coiscín agus bileog 
faisnéise faoi shláinte ghnéis, ag mór-imeachtaí le linn 
na bliana. Dearadh na pacáistí chun aird a tharraingt 
ar an tábhacht a bhaineann le frithghiniúint a úsáid 
chun toirchis neamhbheartaithe a chosc agus le 
cosaint i gcoinne ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha.

 Rinneadh an feachtas sláinte poiblí, Positive 

Options, a athfhorbairt chun feasacht a fheabhsú 
ar na seirbhísí saor in aisce, iontaofa agus stát-
mhaoinithe, a thugann cabhair agus tacaíocht i 
gcás toirchis ghéarchéime. Le haghaidh tuilleadh 
faisnéise, féach ar www.positiveoptions.ie

Ionfhabhtuithe Bainteach leis an gCúram 

Sláinte a Chosc

Tá Dul i nGleic le hIonfhabhtuithe Bainteach leis an 
gCúram Sláinte (HCAI) agus frithsheasmhacht in 
aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh mar cheann de 
na príomhthosaíochtaí um shábháilteacht othar agus 
cáilíocht chliniciúil do FSS. Ní iarmhairt dhosheachanta 
an chúraim sláinte é HCAI agus is féidir mórán de na 
hionfhabhtuithe sin a chosc. Bunaíodh clár cliniciúil 
náisiúnta HCAI i gcomhar le Coláiste Ríoga na Lianna in 
Éirinn (RCPI). Cuirfi dh an clár sin le hobair a rinneadh cheana 
féin atá léirithe sa Straitéis um Rialú na Frithsheasmhachta 

in aghaidh Ábhair Fhrithmhiocróbaigh in Éirinn [Strategy 

for the Control of Antimicrobial Resistance in Ireland] 

(SARI) 2001 agus i bhfeachtas FSS Diúltaigh don 

Ionfhabhtú [Say No To Infection]. Is é sprioc an chláir 
HCAI gach othar a chosaint ó HCAI inchoiscthe a fháil 
le linn gach céim dá gcúram agus dá gcóireáil agus a 
chinntiú go n-úsáidtear ábhair fhrithmhiocróbacha go 
cuí. Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí:

 Úsáid chuí a bhaint as ábhair fhrithmhiocróbacha 
(maoirseacht ar ábhair fhrithmhiocróbacha)

 Ionfhabhtuithe a bhaineann le gléasanna míochaine, 
amhail línte infhéitheacha agus cataitéir fhuail, a chosc

 Sláinteachas láimhe na bhfoirne cúram sláinte a fheabhsú.

Chun súil a choinneáil ar fheabhsuithe, déanfar 
monatóireacht ar na príomhbhearta faireachais HCAI. 
Áirítear orthu sin rátaí tomhailte ábhar frithmhiocróbach 
in ospidéil agus sa phobal, rátaí ionfhabhtaithe Clostridium 

diffi cile, rátaí Staphylococcus aureus meiticillinfhriotaíoch 
(MRSA) i sruth na fola agus comhlíonadh sláinteachas 
láimhe ag foirne cúram sláinte. Chomh maith leis sin, 
rinneadh measúnú ar HCAI agus úsáid antaibheathach 
i gcúram fadtéarmach i mbreis agus 100 saoráid cúram 
fadtéarmach Éireannach i mí na Bealtaine. Soláthraíodh 
treoirlínte maidir le hionfhabhtú fuail a bhainistiú i gcúram 
fadtéarmach mar thoradh, agus ionchorpraíodh iad sna 
treoirlínte nuashonraithe maidir le hantaibheathaigh a 
ordú i gcúram príomhúil.
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Cuireadh an bhileog faisnéise Sábhálann Lámha 

Glana Saolta [Clean Hands Save Lives] ar fáil ar an 
5 Bealtaine (Lá Sláinteachais Láimhe an EDS). Tá 
an bhileog dírithe ar fhoirne cúram sláinte, othair, 
cuairteoirí agus cónaitheoirí na saoráidí cúram sláinte 
uile. Is meabhrúchán é sin go bhfuil sláinteachas 
láimhe ceart mar cheann de na bealaí is simplí agus 
is éifeachtaí chun HCAI a laghdú, a théann i gcion ar 
na céadta milliúin othar ar fud an domhain gach bliain. 
Go dtí seo, tá 80 saoráid cúram sláinte Éireannach 
tar éis clárú le feachtas an EDS chun saolta daoine a 
shábháil trí sláinteachas láimhe. In 2011, tuairiscíodh 
ráta comhlíontachta foriomlán beagnach 80% maidir le 
rátaí comhlíontachta sláinteachais láimhe. Bhí feabhas 
suntasach le feiceáil i bhfi anaise na sprice a socraíodh 
do 2011 de 75% comhlíontach.

Seirbhísí Sláinte Comhshaoil

Bíonn príomhról ag seirbhísí sláinte comhshaoil sa 
daonra a chosaint trí reachtaíocht a chur i bhfeidhm 
agus gníomhaíochtaí a chur chun cinn chun 
measúnú, ceartú, rialú agus cosc a dhéanamh ar na 
fachtóirí sin sa chomhshaol a d’fhéadfadh dochar a 
dhéanamh do shláinte an daonra. Áirítear na réimsí 
seo a leanas leis sin – bia, tobac, sláinte idirnáisiúnta, 
táirge cosmaideach agus srianadh lotnaidí, ceadúnú 
nimheanna, measúnacht tionchair timpeallachta agus 
measúnacht um cheadúnú dramhaíola, fl uairídiú agus 
sábháilteacht soláthairtí uisce óil ar son FSS agus 
gníomhaireachtaí seachtracha.

Rinneadh dul chun cinn sna réimsí seo a leanas:

 Síníodh conradh seirbhíse nua le hÚdarás 
Sábháilteachta Bia na hÉireann i mí na Nollag.

 Cuireadh sampláil i gcrích mar chuid de 
rannpháirtíocht FSS i staidéar píolótach ar fud an 
AE chun leibhéil príomhthruailleán comhshaoil i 
ndaonra na hÉireann a chinneadh tríd an Tionscadal 
Bithmhonatóireachta Democophes.

 Síníodh conradh chun an Córas um Fhaisnéis Sláinte 
Comhshaoil a fhorbairt, a gcuirfear i bhfeidhm an 
bhliain seo chugainn é.

 De bharr imní méadaithe faoin bhféidearthacht go 
dtiocfadh speicis ionracha muiscítí go hÉireann, 
cuireadh tús le tionscadal faireachais píolótach.

 Rinneadh an Oifi g um Rialú Tobac a chumasc 
isteach in FSS in Eanáir.
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Ionfhabhtú Bainteach leis 
an gCúram Sláinte

visit www.hse.ie or talk to your GP or pharmacist

If you are suffering from a cold or the flu, antibiotics won’t help you get better. 

When you have a cold or the flu,
antibiotics just won’t do. 

Antibiotics are wasted
on colds and flu

Is é atá i gceist le hIonfhabhtú Bainteach 

leis an gCúram Sláinte (HCAI) ná 
ionfhabhtú a fhaigheann duine de thoradh 
ar bheith páirteach sa chóras cúram 
sláinte. Cé nach féidir gach HCAI a chosc, 
glactar leis gur féidir idir 30%-50% díobh 
a chosc áfach. Tá rátaí MRSA in Éirinn 
ar na rátaí is lú óir tosaíodh ar faireachas 
a dhéanamh orthu in 1999. Léiríonn na 
fi giúirí is déanaí (2010) gur tháinig laghdú 
14% ar ionfhabhtuithe MRSA i sruth na 
fola in 2010, inar cuireadh 305 cás in iúl 
i gcomparáid le 355 cás in 2009.

Tháinig laghdú 11% ar ghalar bainteach 
le Clostridium diffi cile in 2010, inar 
cuireadh 1,696 cás in iúl i gcomparáid le 
1,897 cás in 2009. Tháinig laghdú 2% ar 
líon foriomlán na n-antaibheathach arna 
dtomhailt ag othair sheachtracha in 2010 
i gcomparáid le 2009. Tháinig méadú 
4% ar thomhailt ábhar frithmhiocróbach 
in ospidéil don tréimhse chéanna áfach. 
D’fhan tomhailt fhoriomlán antaibheathach 
in Éirinn meánach go hard i gcomparáid 
le tíortha eile na hEorpa. Tá sé d’aidhm 
le tionscnamh um úsáid antaibheathach 
gan ghá a laghdú, a sheol FSS le déanaí, 
feabhas a chur ar na fi giúirí sin.
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Gníomhaíocht Sláinte Chomhshaoil in 2011

Sábháilteacht Bhia  Bhí 23,498 áitreabh ardriosca agus rinneadh 21,010 cigireacht, arb 
ionann agus 90% i gcoinne na sprice.

 Rinneadh cigireacht ar 27,055 áitreabh agus astu sin bhí sárú déanta 
ag 4,437 nó 16% díobh.

 Rinneadh 46,456 cigireacht um shábháilteacht bhia, agus tógadh 
11,757 sampla bia agus rinneadh iad a imscrúdú chun sábháilteacht 
an bhia ar mhargadh na hÉireann a mheasúnú.

 Rinneadh 1,511 gearán faoi ghnó bia a imscrúdú, chomh maith le 454 
gearán faoi bhia, 458 breoiteacht bia-iompartha neamhdheimhnithe, 
4,491 gearán faoi shrianadh lotnaidí, 284 gearán faoi rialú tobac agus 
243 gearán faoi sheirbhís luathbhlianta. Rinneadh 481 cás treallach 
de bhreoiteacht bia-iompartha a imscrúdú chomh maith le 122 ráig a 
chuaigh i gcion ar 1,123 daoine.

Rialú Tobac  Rinneadh 258 triail um dhíolacháin do mhionaoisigh roimh dheireadh 
na bliana, agus bhí 88% comhlíontach.

 Rinneadh 15,679 cigireacht um rialú tobac agus bhí 98% 
comhlíontach maidir le riachtanais saor ó thobac.

 Bhí leibhéal comhlíontachta 95% ann maidir le táirgí tobac a 
thaispeáint agus fógraíocht ina leith. Ar an iomlán, rinneadh 29 
ionchúiseamh i gcás daoine nár cloí leis an reachtaíocht um rialú 
tobac.

Táirgí Cosmaideacha  Rinneadh 1,740 cigireacht um shábháilteacht táirgí cosmaideacha 
agus tógadh 656 sampla de chosmaidí.

 Bhí an líon samplaí de tháirgí cosmaideacha agus de tháirgí bia araon 
níos mó ná na spriocanna a bhí leagtha amach sa phlean samplála.

Rialú Allmhaire  I gcás na 320 coinsíneacht bia a allmhairíodh a bhí faoi réir rialuithe 
breise, fuair 100% díobh na rialuithe riachtanacha.

 Rinneadh cigireacht ar na hocht gcalafort agus aerfort uile chun 
iniúchadh a dhéanamh ar chomhlíonadh na Rialacháin Sláinte 
Idirnáisiúnta 2005.

Imscrúduithe um Ghalar Ionfhabhtaíoch  Bhí Oifi gigh Sláinte Comhshaoil páirteach i 95 imscrúdú galar 
ionfhabhtaíoch le foinse amhrastach seachas bia nó uisce óil i gceist 
leo.

Sábháilteacht Sholáthairtí Uisce Óil  Tógadh 8,479 sampla d’uisce óil.

 Tógadh 2,679 sampla d’uisce agus rinneadh anailís orthu lena fhíorú 
gur chomhlíon siad an paraiméadar dleathach le haghaidh fl uairíde in 
uisce óil.

Measúnú Tionchair Timpeallachta  Rinne seirbhísí sláinte comhshaoil trácht ar 65 ráiteas tionchair 
timpeallachta maidir le gnéithe sláinte comhshaoil. Tugadh fógra don 
tseirbhís maidir le 98 ceadúnas um Chosc agus Rialú Comhtháite ar 
Thruailliú (IPPC) agus 35 ceadúnas uisce agus fuíolluisce.

Seirbhísí Luath-Bhlianta  Chomh maith le cigireachtaí gnáthaimh a dhéanamh agus 583 cuairt 
chomhairleach ar sheirbhísí do dhaoine scothaosta, rinneadh 21 
sheirbhís a ionchúiseamh toisc nár chomhlíon siad Rialacháin um 

Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) 2006 (Uimh. 2).



Bernard Twomey

Oibrí Sláinte Phobail le 

Roinn Obair Phobail na Laoi 

Thuaidh, FSS an Deiscirt

Mar oibrí sláinte phobail i gceantar 
an Ghleanna i gCathair Chorcaí, 
oibrím i gcomhpháirtíocht le 
comhaltaí foirne eile FSS agus leo 
siúd i ngníomhaireachtaí reachtúla 
agus deonacha eile amhail an 
Clár RAPID, coláistí tríú leibhéal, 
Comhairle Cathrach Chorcaí, na 
Gardaí agus oibrithe deonacha 
pobail áitiúla. Tá an clár RAPID 
(Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, 
Infheistíocht agus Forbairt) dírithe 
ar fheabhas a chur ar cháilíocht 
an bheatha agus na deiseanna 
atá ar fáil do chónaitheoirí sna 
pobail is dainséaraí i gcathracha 
agus bailte na hÉireann. Sannadh 
an ceantar ina oibrím mar Chrios 
Gníomhaíochta Sláinte (HAZ), 
ceantar ina ndírímid ar éagothroimí 
sláinte agus ina bhfuil raon seirbhísí 
sláinte á bhforbairt againn atá 
saincheaptha chun riachtanais 
na ndaoine sna ceantair sin a 

chomhlíonadh. 
Fostaíonn 

FSS an 

Deiscirt oibrithe sláinte phobail 
mar acmhainn thiomanta chun 
cláir sláinte phobail inbhuanaithe 
a chur i bhfeidhm i gceantair HAZ.

Ba é ceann de bhuaicphointí 
2011 dúinn ná nuair a thug 
Cathal Magee, Príomhoifi geach 
Feidhmiúcháin FSS agus Pat 
Healy, Stiúrthóir Réigiúnach 
Oibríochtaí, FSS an Deiscirt cuairt 
orainn. Chuir sé sin ar ár gcumas 
an obair a rinneadh go dtí seo 
a léiriú agus treisiú a dhéanamh 
ar an tairbhe a bhaintear as 
oibriú i gcomhpháirtíocht le 
príomhpháirtithe chun sláinte agus 
folláine ár bpobail a fheabhsú. 
Dóibh siúd a oibríonn linn ar 
leibhéal áitiúil, tharraing an chuairt 
aird ar an tsuim atá ag cinnteoirí 
sinsearacha FSS inár gcuid oibre.

I gcaitheamh na bliana, d’ainneoin 
deacrachtaí buiséid, d’éirigh linn 
buiséad HAZ a choinneáil agus 
tionscnaimh nua a fhorbairt a 
chuireann le feabhsuithe sláinte 
fadtéarmach. Áiríodh orthu sin, 
foireann uirlisí a fhorbairt dár 
gClár Scileanna Bunghluaiseachta 
(FMSP). Reáchtálann mic léinn 
coláiste atá ag déanamh staidéir 
ar spórt agus corpoideachas 
clár gníomhaíochtaí le daltaí 
réamhscoile, bunscoile agus iar-
bhunscoile ina gcuid scoileanna 
féin.

D’fhorbraíomar tionscadal bailithe 
báistí freisin mar aon le gairdín 
pobail atá ann cheana féin 

chun críocha praiticiúla agus 
oideachais. D’fhorbraíomar 

limistéar nua inar cuimsíodh 
gairdín na gcéadfaí, 

ina gcuirfear spás 
suaimhneach ar fáil 

do bhaill an ghairdín 
agus don phobal i 

gcoitinne, agus 
leathnaíomar 

tacaíochtaí reatha ó CGO Chathair 
Chorcaí trí na huaireanta gairneoirí 
arna gcur ar fáil chun tacú leis an 
ngrúpa ina chuid oibre a mhéadú.

Réimse oibre eile a bhí i gceist i 
rith na bliana ba ea na cláir Scagtha 
Ailse Náisiúnta agus ghlac mná 
áitiúla páirt in oiliúint idir phiaraí ar 
BreastCheck agus CervicalCheck. 
Ghlac roinnt ban páirt in oiliúint 
suirbhé, a rinne siad ansin ina 
bpobal áitiúil, rud a chuir go mór 
lena gcuid féinmhuiníne agus 
féinmheasa.

Ó 2005 i leith, d’oibríomar le 
foirne altranais sláinte phoiblí 
ceantar-bhunaithe, agus déanamh 
seiceálacha sláinte croí agus stíl 
mhaireachtála i suímh bunaithe 
sa phobal (amhail siopa bearbóra 
áitiúil). Go dtí seo tá breis agus 
600 fear agus bean tar éis leas 
a bhaint as an tseirbhís saor in 
aisce seo, agus cuireadh cuid 
díobh ar aghaidh chuig a ndochtúir 
ginearálta le haghaidh tuilleadh 
scrúdaithe, agus aithníodh rioscaí 
sláinte mar thoradh nach mbeifí tar 
éis a aithint murach sin. Tá roinnt 
eile tar éis athruithe dearfacha a 
dhéanamh ar a stíl mhaireachtála 
maidir le caitheamh tobac, alcól 
a ól, aiste bia agus aclaíocht de 
thoradh ar na seiceálacha sin.

Is é an dúshlán dúinn le linn an 
choir chun donais eacnamaíoch 
seo, agus i bhfi anaise an laghdaithe 
ar acmhainní, ná tosaíocht a 
thabhairt d’obair áirithe – cinneadh 
a dhéanamh cén tionscadail a 
bhrúfar ar aghaidh, cén tionscadail 
a choinneofar siar srl. Sa bhreis air 
sin ní mór dúinn tacú go dearfach ar 
son FSS, agus trí shaincheisteanna 
a fhreagairt is é mo ról ná glacadh 
leis go bhfuil dúshláin ann do 
FSS ach freisin aird a tharraingt 
go dearfach ar fheabhsuithe atá á 
ndéanamh ar fud ár seirbhísí sláinte.

Trí chomhthacaíocht leis an bpobal 
áitiúil, agus leis an earnáil dheonach 
agus reachtúil, leanann an pobal 

níos leithne ag glacadh páirte in 
obair HAZ, agus táimid ag súil 

go mór leis sin a fhorbairt a 
thuilleadh in 2012.
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Réamhrá

Déanann seirbhísí cúraim phríomhúil iarracht tacú le 
sláinte agus folláine an daonra, agus iad a chur chun 
cinn, tríd an gcéad phointe teagmhála do dhaoine a 
dhéanamh inrochtana go héasca, comhtháite agus é 
a bhunú go háitiúil.

Is í an aidhm ná 90% de chúram sóisialta agus sláinte 
i bpobail áitiúla a sholáthar trí sheirbhísí a mhéadú i 
suíomhanna cúraim phríomhúil, agus seirbhís sláinte a 
athdhíriú ar an bpobal seachas ar ospidéil ghéarmhíochaine.

Forbróidh an Fhoireann Cúraim Phríomhúil (FCP) áitiúil 
pleananna cúraim do dhaoine a bhfuil riachtanais 
bhreise nó speisialta acu, agus déanfaidh an fhoireann 
an cúram uile atá de dhíth a chomhordú le sainseirbhísí 
sa phobal, mar aon le freastal ar an ospidéal, trí bhealaí 
cúraim comhtháite.

Trí chláir ghalair ainsealacha agus seirbhísí 
diagnóiseacha a chur ar fáil i gcúram príomhúil, nuair 
is cuí, cinnteofar nach mbeidh ar othair freastal ar an 
ospidéal chun rochtain a fháil ar na seirbhísí sin.

Foirne Cúraim Phríomhúil agus Ionaid 

Chúram Príomhúil

Bhí 425 Foireann Cúraim Phríomhúil (FCP) i bhfeidhm 
ag deireadh 2011 ina raibh 3,117 comhalta foirne agus 
1,592 DG páirteach. Is féidir le 3.4m duine nó 74% den 
daonra leas a bhaint as seirbhísí trí FCPanna anois. Tá 
luas na forbartha níos moille ná mar a réamh-mheasadh 
áfach. Tá na 425 FCP ag céimeanna éagsúla aibíochta 
agus forbartha anois. Díríodh leithdháileadh acmhainní 
ar sheirbhísí íceacha go stairiúil, agus cuireadh béim 
níos lú ar an bhféidearthacht de chosc príomhúil agus 
cur chun cinn na sláinte. Trí bhealaí cúraim a chur i 
bhfeidhm le haghaidh galar ainsealach áfach, bainfear 
amach feabhsuithe i gcomhtháthú le seirbhísí ospidéil 
agus déanfar rochtain a shimpliú d’othair.

Mar aon le forbairt FCPanna, chuathas i mbun 
tionscnamh chun Ionaid Chúraim Phríomhúil iomchuí 
a sholáthar le freastal ar na foirne sin. Tá baill uile an 
FCP a bheith lonnaithe in ionad amháin mar an rogha 
tosaíochta, lena gcumasaítear soláthar seirbhísí ar 
shuíomh amháin, agus trína soláthraítear pointe aonair 
rochtana d’úsáideoirí agus spreagtar don fhoireann 
oibriú níos dlúithe le gairmithe sláinte. Tá 39 Ionad 
Cúraim Phríomhúil, ina bhfreastalaítear ar 55 FCP, 
ar bun nó ar tí oscailt.

In 2011

Lasmuigh d’Uaireanta Oibre 949,000 uair.

seirbhís oftalmach do dhaoine fásta 
agus breis agus 67,000 seirbhís 
oftalmach do leanaí.

Figiúr 12: Líon na FCPanna i bhFeidhm 2008-2011
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Figiúr 13: Ionaid Chúram Príomhúil ina bhfuil 
FCPanna 2011
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Ag Tacú le Daoine i gCúinsí 
um Chúram Príomhúil



Ag Obair Duitse

An raibh a fhios agat…?

Tarraingíonn DVD dar teideal Working For You 

aird ar fheidhmiú agus tairbhí FCP. Níl sa DVD 

ach ceann amháin de na céimeanna atá ar 

bun chun feidhmiú FCPanna a fheabhsú. Tá sé 

beartaithe go mbainfeadh na foirne uile tairbhe 

as, ach go háirithe go mbainfeadh foirne atá sna 

céimeanna luatha forbartha.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin DVD nó 

chun cóip a fháil, téigh i dteagmháil leis an Oifi g 

Náisiúnta Cúraim Phríomhúil ar 091-775908 nó 

féach ar www.hse.ie/go/primarycare

Rinneadh dul chun cinn leis an obair chun córais 

tharchurtha leictreonacha ó chúram príomhúil go dtí 
an earnáil ghéarchúraim a fhorbairt. Cuireadh leaganacha 
píolótacha ar bun in FSS an Deiscirt (Corcaigh agus Ciarraí) 
agus i dTamhlacht, Baile Átha Cliath. Chomh maith leis 
sin, aithníodh FCPanna chun faisnéis a tharchur idir 
bhaill FCP trí Healthlink ar bhonn píolótach. Is córas 
teachtaireachtaí slán atá bunaithe ar an ngréasán é 
seo, lena gcumasaítear tarchur slán faisnéise faoi 
othair chliniciúla idir ospidéil agus DGanna. Cuireann 
Healthlink seirbhísí leictreonacha ar fáil cheana féin 
idir 32 ospidéal agus 2,532 DG a fheidhmíonn as 1,091 
cleachtadh DG. D’éirigh go han-mhaith leis sin agus 
chuir sé raon ar fáil chun an córas teachtaireachtaí a 
shíneadh ó fhaisnéis saotharlainne amháin go dtí 
seirbhísí eile. Trí Healthlink, cuirtear tarchurtha ailse 
maidir le hailse cíche, scamhóige agus phróstatach ar 
fáil go leictreonach trí chórais bogearraí bainistíochta 
cleachtaidh DG agus soláthraítear iad d’fhoirne ailse 
in ospidéil, a fhreagraíonn laistigh de chúig lá oibre.

Bainistiú Galar Ainsealach

Cruthaíonn FCPanna timpeallacht tacaíochta chun 
cineálacha struchtúrtha cur chuige a éascú maidir le 
galair ainsealacha a bhainistiú, oibriú ildisciplíneach 
feabhsaithe, socruithe comhchúraim agus comhtháthú 
idir seirbhísí príomhúla, seirbhísí tánaisteacha agus 
treasacha. Bhí an dúshlán de cháilíocht a fheabhsú agus 
costais a laghdú dírithe ar chúig ghalar ainsealacha ar dtús, 
arb ionann agus 70% den chaiteachas cúram sláinte (stróc, 
galar croí, asma, galar scamhóige toirmeascach ainsealach 
(COPD) agus diaibéiteas). D’fhorbair an clár náisiúnta 
diaibéitis/cúraim phríomhúil samhail chúraim a chuirfear 
i feidhm in 2012 agus beidh sé sin mar bhonn do 
mhodheolaíochtaí maidir le breoiteachtaí ainsealacha eile. 
Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach leathanach 49.

Seirbhísí Dochtúra Ginearálta Lasmuigh 

d’Uaireanta Oibre

Rinneadh 949,703 conradh le seirbhísí DG lasmuigh 
d’uaireanta oibre le linn 2011, arb ionann agus níos mó 
ná 50,000 nó 5.6% sa bhreis ar an mbliain roimhe sin. 
Rinneadh breis agus 61% díobh sin trí ionaid chóireála 
DG, rinneadh 27% trí thriáis agus bhí os cionn 9% ina 
gcuairteanna baile.

Seirbhísí Éisteolaíochta

HSE
National Audiology
Review

APRIL 2011

Seoladh an Tuarascáil Athbhreithnithe Éisteolaíochta 

Náisiúnta 2011 [National Audiology Review Report 

2011] in Aibreán agus is é an t-iniúchadh is fairsinge 
a rinneadh go dtí seo ar sheirbhísí éisteolaíochta na 
hÉirinn. Rinneadh iniúchadh san athbhreithniú ar 
sheirbhísí éisteolaíochta a sholáthraítear do leanaí agus 
do dhaoine fásta ar fud na tíre agus rinneadh measúnú 
ann ar riachtanais an daonra. Moladh ann go gcuirfí 
clár náisiúnta scagthástála éisteachta do naíonáin 
nuabheirthe i bhfeidhm, go ndéanfaí athstruchtúrú 
ar sheirbhísí agus ar chomhaltaí foirne chun foirne 
atá comhtháite níos fearr a sholáthar mar aon le 
hathbhreithniú ar an bhfórsa oibre, i measc eile. Táthar 
tosaithe ar mholtaí na tuarascála a chur i bhfeidhm.

Foirne Idirghabhála Pobail

Bhí sé Fhoireann Idirghabhála Pobail (FIP) ar bun ag 
deireadh 2011 (Baile Átha Cliath Thuaidh, Baile Átha 
Cliath Theas, Luimneach, an Clár, Tiobraid Árann Thuaidh 
agus Corcaigh). Bíonn tionchar suntasach ag na foirne 
sin ar scaoileadh luath ón ospidéal a chumasú agus ar 
ghlacadh isteach a sheachaint. In 2011, rinneadh 
13,126 atreorú i gcomparáid le 7,389 atreorú in 2009, 
maidir le ceithre FIP a bhí ar bun ag an am sin. In 2011:

 Glacadh 10,005 othar (76%) tar éis do rannóga 
éigeandála iad a atreorú, nó tar éis dóibh an 
t-ospidéal a sheachaint nó tar éis dóibh a bheith 
scaoilte amach go luath.

 Glacadh 1,830 othar (14%) trí mheán atreoraithe DG.

 Glacadh 1,291 othar (10%) trí mheán atreoraithe 
ón bpobal.

Figiúr 14: Atreoruithe FIP glactha 2009-2011
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Seirbhísí um Chlárú Sibhialta

An raibh a fhios agat…?

Tháinig an tAcht um Páirtnéireacht 

Shibhialta agus um Chearta agus 

Oibleagáidí 2010 i bhfeidhm an 1 Eanáir 

2011. Déantar foráil sa reachtaíocht 

sin do lánúineacha den ghnéas céanna 

páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh 

in Éirinn. In 2011, chuir 715 lánúin in iúl 

don Chláraitheoir go raibh sé de rún acu 

páirtnéireacht shibhialta a dhéanamh 

agus cláraíodh 536 páirtnéireacht 

shibhialta.

I measc ‘Imeachtaí Saoil’ a cláraíodh 
i rith na bliana, bhí:

Lena chois sin:

Pháirtnéireacht Shibhialta

Sibhialta agus Páirtnéireacht 

Shibhialta ar siúl
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Clár Nua Scagthástála 
Éisteachta do Naíonáin 
Nuabheirthe

An naíonán Rebekah Gubbins ag dul faoi scrúdú 

scagthástála, á déanamh ag Emma Hogan ag CUMH. Sa 

phictiúr freisin tá tuismitheoirí Rebekah, Noel agus Sarah 

Gubbins, agus (ó chlé) an Dr. Brendan Murphy, Lia Nua-

naíochta Comhairleach; an tUas. Peter O’Sullivan, Máinlia 

Comhairleach Cluas, Srón agus Scornach; agus Maria 

O’Donovan Uasal, Bainisteoir Altraí Cliniciúla.

I mí Aibreáin, bhí Ospidéal Máithreachais 
Ollscoil Chorcaí (CUMH) mar an gcéad 
ospidéal sa tír chun Clár Scagthástála 
Éisteachta do Naíonáin Nuabheirthe nua a 
chur i bhfeidhm ar bhonn náisiúnta. Déantar 
scrúdú scagthástála éisteachta saor in aisce 
a thairiscint do gach naíonán nuabheirthe 
in CUMH anois sula scaoiltear abhaile iad. 
A luaithe is féidir caillteanas éisteachta a 
bhrath i naíonán, is fearr a bheidh an scéal 
don naíonán sin. Tá sé fíorthábhachtach 
scagthástáil a dhéanamh ar na naíonáin 
uile go luath. In Éireann, bíonn caillteanas 
éisteachta i gcluas amháin nó sa dá chluas 
ag naíonán amháin nó beirt naíonán as 
gach 1,000 a bheirtear.

Tá scagthástáil éisteachta do naíonáin 
nuabheirthe ar siúl in ospidéil 
mháithreachais Loch Garman agus Phort 
Láirge chomh maith. Is ionann sin go 
gclúdaítear leis seo thart ar 19,384 breith, 
lena n-áirítear breitheanna sa bhaile, in 
FSS an Deiscirt atá cothrom le 26% den 
ráta breithe náisiúnta.

Tá an Clár Scagthástála Éisteachta do 
Naíonáin Nuabheirthe á gcur i bhfeidhm go 
céimneach i ngach ospidéal máithreachais.



Thomas Walsh

An Príomh-Chláraitheoir, an 

tSeirbhís um Chlárú Sibhialta 

Chorcaí agus Chiarraí, FSS 

an Deiscirt

Táim ag obair mar Phríomh-
Chláraitheoir don tSeirbhís um 
Chlárú Sibhialta i gCorcaigh agus 
Ciarraí ó Aibreán 2010 i leith, ach 
táim ag obair do na seirbhísí sláinte 
ar feadh mo shaoil mar dhuine fásta 
i roinnt ról éagsúla. Tá ocht gceantar 
réigiúnach ag an tSeirbhís agus tá 
sí freagrach as gach imeacht saoil 
sa Stát a chlárú. Feidhmítear í trí 
mheán FSS, agus táimid freagrach 
freisin d’Oifi g an Ard-Chláraitheora 
faoin an Roinn Coimirce Sóisialaí. 
Tá 14.7 Cláraitheoir CL agus 3 
chomhalta foirne riaracháin CL ag 
obair liom i gCorcaigh agus Ciarraí, 
atá lonnaithe i naoi suíomh, lena 
n-áirítear Ospidéal Máithreachais 
Ollscoil Chorcaí.

Soláthraímid seirbhís phearsanta 
thábhachtach ag amanna criticiúla i 
saol an duine, mar shampla, breith 
nó bás a chlárú, sochar linbh a 
éileamh nó iarratas a dhéanamh ar 
phas. Táimid freagrach freisin as 
sollúnú agus clárú póstaí sibhialta/
páirtnéireachtaí sibhialta agus as 

cláir 

na bpóstaí reiligiúnach go léir sa 
Stát a choinneáil. Ó 2007 i leith, 
is féidir searmanais shibhialta a 
eagrú in ionad faofa lasmuigh den 
chlárlann, mar shampla in óstáin. 
De thoradh air sin, tharla athrú 
suntasach laistigh den tSeirbhís 
um Chlárú Sibhialta le freagairt 
ar éilimh ar an tseirbhís, a bhíonn 
an-dúshlánach uaireanta, d’fhonn 
oibleagáidí reachtúla i leith an 
phobail a chomhlíonadh. Is ionann 
líon na bpóstaí sibhialta a dhéanann 
Cláraitheoirí agus 30% de na póstaí 
go léir sa Stát anois. Tháinig méadú 
ar ghníomhaíocht ón 1 Eanáir, 
2011, tar éis achtú an Achta um 
Páirtnéireacht Shibhialta agus um 
Chearta agus Oibleagáidí 2010, 
ina ndéantar foráil do lánúineacha 
den ghnéas céanna páirtnéireacht 
shibhialta a dhéanamh in Éirinn. In 
2011, chuir 715 lánúin in iúl don 
tSeirbhís um Chlárú Sibhialta go 
raibh sé de rún acu páirtnéireacht 
shibhialta a dhéanamh agus 
cláraíodh 536 páirtnéireacht 
shibhialta.

Bainim an-taitneamh as éagsúlacht 
na hoibre. An chuid is mó den 
am, bíonn baint dhíreach ag an 
bhfoireann go léir leis an bpobal, ag 
tacú leo go mothálach trí phróisis 
dlí a d’fhéadfadh a bheith casta 
agus strusmhar uaireanta. Áirítear 
leis sin, mar shampla, fógraí a 
ghlacadh maidir le searmanais 
phósta séipéil agus shibhialta nó 

cabhrú leo breith a dhíchlárú de 
bharr cúinsí athraithe, nó chun 

teastais a fháil a d’fhéadfadh 
a bheith riachtanach 

dóibh mar fhianaise 
dhoiciméadach 

chun críocha 
oifi giúla, 
dleathacha agus 
tráchtála. Is 
gné shuimiúil 
dár gcuid 
oibre é teacht 
i dteagmháil le 
daoine atá ag 
iarraidh a stair 
mhuintire nó a 
nginealach a 
aimsiú. Nuair 

is féidir é 
de réir 

ama agus acmhainní, soláthraímid 
áis taighde muintire faoi 
mhaoirseacht inár bpríomhoifi g 
i gCorcaigh chomh maith. Tá an 
tsuim ag méadú bliain i ndiaidh 
bliana.

Cuireadh brú ar ár n-acmhainní 
foirne le déanaí, agus bhí ar roinnt 
de na háiseanna forimeallacha 
níos lú dúnadh nó a cuid seirbhíse 
a laghdú. Ba ghá dúinn dá bharr 
sin athbhreithniú agus atheagrú a 
dhéanamh ar ár gcuid acmhainní 
reatha chun táirgiúlacht a mhéadú 
agus chun éileamh an phobail a 
chomhlíonadh.

Óir tugadh isteach an tAcht um 
Chlárú Sibhialta 2004, tugadh 
faoi mhórchlár nuachóirithe ar an 
tSeirbhís um Chlárú Sibhialta. Mar 
shampla, trí chlárú leictreonach 
a thabhairt isteach cuireadh 
ar chumas gach oifi g rochtain 
mhionsonraithe a fháil ar na 
taifi d faoi na himeachtaí saoil 
uile sa Stát. Oibríonn sé sin chun 
tairbhe ár gcliant mar is féidir plé 
lena n-iarratais go tapa agus go 
héifeachtach, agus laghdaítear go 
suntasach an méid ama a bhíonn 
i gceist le cuardach le haghaidh 
teastas agus iad a eisiúint agus 
chun fógra a sheirbheáil maidir 
le póstaí agus páirtnéireachtaí 
sibhialta.

Tionscadal eile as a mbain an 
tSeirbhís um Clárú Sibhialta agus 
úsáideoirí a cuid seirbhíse araon 
tairbhe ná seoladh an Chórais um 
Iarratas Teastas Ar Líne, a ndéantar 
é a bhainistiú ó oifi g na Seirbhíse i 
mBaile Átha Cliath. Cabhraíonn sé 
le custaiméirí gur mian leo teastais 
d’imeachtaí saoil a cheannach 
ag www.certifi cates.ie Fuarthas 
orduithe le haghaidh teastas ó os 
cionn 70 tír ar fud an domhain go 
dtí seo. Thosaigh forbairt spreagúil 
i mbliana – an Córas Náisiúnta 
Ceapachán Ar Líne a bhfuil sé 
beartaithe a dhéanamh beo in 
2012. Cuirfi dh sé modh eile ar 
fáil le teacht ar ár gcuid seirbhísí. 
Bainfi dh comhaltaí foirne agus 
úsáideoirí seirbhíse araon úsáid 
as an gcóras chun coinní a chur 
in áirithe.
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Thomas (ar clé) ina oifi geach ag pósadh 

sibhialta Maggie Goggin agus Michael Rice, 

Corcaigh.



Réamhrá

Cuireann an tSeirbhís um Athchistiú Cúraim Phríomhúil 
(PCRS) raon leathan seirbhísí cúraim phríomhúil ar fáil 
don phobal i gcoitinne, trí breis agus 6,660 conraitheoir 
cúraim phríomhúil thar 12 scéim sláinte pobail. 
Cruthaíonn na seirbhísí sin an t-infreastruchtúr trína 
soláthraíonn córas sláinte na hÉireann cion suntasach 
den chúram príomhúil don phobal.

In 2011, phléigh PCRS le breis agus 77.9m idirbheart, 
sin méadú 2.8m idirbheart thar an mbliain roimhe. Ba 
sheirbhísí iad sin a sholáthair dochtúirí, cógaiseoirí, 
fi aclóirí agus radharceolaí do breis agus 3.4m duine 
ina bpobal, lenar bhain caiteachas €2.517bn.

Is iad seo a leanas na príomhthascanna ar tugadh fúthu 
in 2011:

 Lárú phróiseáil na gcártaí liachta mar chuid den phlean 
chun próiseas iarratais níos sruthlínithe, níos cothroime 
agus atá dírithe ar an gcustaiméir a sholáthar.

 Tacú leis na hiarratais agus na héilimh maidir leis an 
líon an-ard cártaí liachta arna n-eisiúint chomh maith 
le scéimeanna eile.

 Tionscnaimh an-suntasacha a sholáthar maidir 
le costas a bhainistiú, dar fi ú €360m. Ba é sin an 
rannchuidiú is mó a chabhraigh le FSS feidhmiú 
laistigh de vóta 2011.

 Raon treochtaí agus staitisticí maidir le scéimeanna 
cúraim phríomhúil a chomhthiomsú agus a fhoilsiú 
chun faisnéis a sholáthar dár bpáirtithe leasmhara.

 Leanúint den soláthar seirbhíse cúraim phríomhúil 
a fhorbairt, lena n-áirítear tacú le cógaiseoirí pobail 
a ghlac páirt sa chlár náisiúnta um vacsaíniú fl iú 
séasúrach agus córas éilithe vacsaínithe nua le 
haghaidh dochtúirí. Ó thaobh dearcaidh chliniciúil 
de, chinntigh an fhorbairt sin nach raibh an tseirbhís 
vacsaínithe a bhí beartaithe curtha ar fáil ag gairmí 
cúraim sláinte eile cheana féin.

Tionscnaimh um Bainistiú Costais

Ag tús 2011, réamh-mheas PCRS go dtabhófar 
caiteachas de €2.877bn mura nglacfaí gníomhartha 
chun caiteachas a laghdú. Ba é €2.517bn an 
caiteachas iarbhír do PCRS, rud a léirigh go raibh 
laghdú foriomlán €360m ar an gcaiteachas i gceist i 
gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Leagadh amach 

roinnt tionscnamh um chostas a bhainistiú sa Phlean 
Seirbhíse Náisiúnta 2011 agus ghin na tionscnaimh 
sin laghduithe suntasacha costais dar luach €243m in 
iomlán. Chuir tionscnaimh eile feabhas ar éifeachtacht 
agus éifeachtúlacht oibríochtaí agus bhí tionchar acu ar 
iompraíocht conraitheoirí/cliant, rud a chuaigh i gcion 
go dearfach ar an éileamh ar sheirbhísí dá thoradh 
agus ar an toradh airgeadais faoi dheireadh na bliana. 
Is éacht shuntasach é sin i gcomhthéacs an laghdaithe 
ar mhaoiniú a cuireadh i bhfeidhm ag tús na bliana, 
na ndálaí eacnamaíochta dúshlánacha a bhí i gceist in 
2011, an mhéadaithe ina dhiaidh sin ar líon na ndaoine 
ar an mBeochlár, agus an tionchair chomhréirigh a bhí 
ag na fachtóirí sin ar an éileamh ar scéimeanna amhail 
Cártaí Liachta agus Cártaí Cuairte DG le linn an bliana.
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Ag Soláthar Scéimeanna Pobail 
(Bunaithe ar Éileamh)

In 2011

áiríodh 74,281 cárta liachta lánroghnach. Is ionann é 

sin agus méadú glan 78,254 daoine ar an líon daoine 

atá clúdaithe ó Nollaig 2010 i leith.

lenar áiríodh 16,251 Cárta Cuairte DG lánroghnach. 

Is ionann sin agus méadú glan 8,234 duine ar an líon 

daoine atá clúdaithe ó Nollaig 2010.

7% ar an mbliain roimhe sin.

Fhadtéarmach a phróiseáil atá i gcomhréir le toradh 

na bliana seo caite, a bheag nó a mhór.

Drugaí a phróiseáil, arb ionann é agus laghdú 14% 

ar an mbliain roimhe sin.

Seirbhísí Oftalmacha Pobail, arb ionann sin agus 

méadú 4.5% ar an mbliain roimhe.

Cóireála Fiaclóireachta, arb ionann sin agus laghdú 

31% i gcomparáid le toradh na bliana 2010.



Tugtar miondealú i dTábla 10 ar an airgead a sábháladh 
trí thionscnamh le linn na bliana, lena n-áirítear:

 Athruithe ar phraghsáil earraí cógaisíochta agus 
ar chórais aisíocaíochta

 Athruithe ar tháillí DG.

 Táille ar oidis a thabhairt isteach, lenar sábháladh 
roinnt mhaith airgid.

Tábla 10: Miondealú ar an airgead a sábháladh, 
2011

Bliain go dtí Nollaig 2011 Coigiltis €m

Éifeacht na bliana iomláin um 
scéimeanna 2010

29

Éifeachtúlachtaí agus rialú lena 
n-áirítear ionracas agus táillí

51

Coigiltis 2010 na bliana iomláin – 
Táillí oideas

27

Laghduithe i bpragahs drugaí 131

Éifeachtúlachtaí i ndrugaí ard-
teicneolaíochta

4

Total 243

Foinse sonraí: Anailís Staidrimh PCRS

Tabhair faoi deara: Tathar tar éis an fhaisnéis sa tábla seo a shlánú

Cuireadh fócas cliniciúil i bhfeidhm maidir le gach 
druga nó cógas a raibh aisíocaíocht á tabhairt 
ina leith maidir le hoiriúnacht, agus aithníodh na 
táirgí leighis sin ar féidir cur síos orthu mar ‘níos 
neamhoiriúnaí lena ordú’. Tá obair fós ar siúl maidir le 
hordú oideas dá leithéid bunaithe ar riachtanas, agus 
déanfar tuilleadh dul chun cinn leis nuair a thiocfaidh 
deireadh le comhaontú reatha Chumann Cúram Sláinte 
Cógaisíochta na hÉireann (IPHA).

Forbraíodh modúl um aiseolas faoi oideas a ordú. 
Táimid ag oibriú le Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann 
maidir lena rolladh amach an bhliain seo chugainn.

Leanadh d’obair a dhéanamh chun seirbhísí lasmuigh 

d’uaireanta oibre a shruthlíniú trí na moltaí ón Athbhreithniú 
ar Chomharchumann na nDochtúirí Ginearálta a chur i 
bhfeidhm. Cuireadh deireadh le híocaíochtaí deontais 
lasmuigh d’uaireanta oibre le héifeacht ón 1 Eanáir, 2011, 
agus déantar gach éileamh ar aisíocaíocht tríd an PCRS 
anois. Tá gach réigiúin ag deimhniú go bhfuil pleananna ar 
bun chun na moltaí eile san athbhreithniú a chur i bhfeidhm.

Cuireadh clár oibre ionracais chógaisíochta i 
bhfeidhm go hiomlán. Tá comhairliúchán maidir le 
cigireacht um sheirbhísí fi aclóireachta ar siúl agus tá 
léirithe spéise curtha i gcrích agus comhaontaithe.

Lárú Phróiseáil na gCártaí Liachta

Cuireadh clár mórathraithe ina ndearnadh lárú ar phróiseáil 
na gcártaí liachta i bhfeidhm ón 1 Iúil. Éascaíonn lárú córas 
níos sruthlínithe agus níos tapúla chun cártaí liachta a 
phróiseáil, a thugann níos mó roghanna don phobal i 
gcoitinne maidir leis an gcaoi ar féidir leo tuilleadh 
faisnéise a iarraidh agus a fháil ar a gcárta liachta.

Cártaí Liachta

An raibh a fhios agat…?

Féadfaidh iarrthóirí nua ar chártaí 

liachta foirmeacha comhlánaithe a 

chur isteach, mar aon leis an bhfi anaise 

dhoiciméadach riachtanach, chuig a 

oifi g sláinte áitiúil, ar líne ag 

www.medicalcard.ie

nó trína n-iarratas a chur sa phost 

díreach chuig an oifi g lárnach ag an 

Aonad um Chlárú Cliant

Bosca Oifi g Phoist 11745

Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11

Chuir lárú phróiseáil na gcártaí liachta ar chumas 
PCRS roinnt éifeachtúlachtaí dírithe ar an gcustaiméir 
a sholáthar mar seo a leanas:

 Cuireadh próiseas iarratais agus athbhreithnithe 
ar líne do chártaí liachta ar fáil, ina bhfuil faisnéis, 
próiseáil fi osruithe agus foirmeacha ar féidir a 
phriontáil le fáil ar líne.

 Forbraíodh seirbhís nuashonraithe um fheidhmchlár 
agus admháil SMS.

 Is féidir le hoifi gí sláinte áitiúla an bunachar sonraí a 
fheiceáil ar líne, i gcomhréir le prótacail iomchuí um 
rochtain ar shonraí, chun tacú lena gcuid teagmhála 
leis an bpobal i gcoitinne.

 Forbraíodh córas triáiseála do ghlaonna áitiúla.

 Bunaíodh foireann tiomanta freagartha fi osruithe 
chun plé le fi osruithe ó ionadaithe an phobail.

 Bunaíodh próiseas éigeandála náisiúnta lena úsáid 
i gcás cliant a bhfuil tinneas foirceanta orthu lena 
chinntiú go dtugtar incháilitheacht dóibh laistigh de 
24 uair ón bhfógra a fháil.

 Tá dul chun cinn á dhéanamh le comhtháthú 
leanúnach córas le DGanna agus cógaiseoirí chun 
tacú le deimhniú incháilitheachta ag pointe seirbhísí.

 Forbraíodh cártaí liachta Braille d’úsáideoirí seirbhíse 
lagamhairc.

Ón 1 Iúil, rinne an Oifi g Cártaí Liachta 362,874 foirm um 
chárta liachta a phróiseáil agus d’eisigh sí 722,455 cárta 
liachta. Rinneadh iarrachtaí a chinntiú go ndearnadh 
gach cárta liachta a phróiseáil laistigh de 15 lá ach de 
bharr an líon ard iarratas a fuarthas, mar aon leis an líon 
mór iarratas neamhiomlán, bhí moilleanna i gceist a bhí 
ina gcúis imní do roinnt othar. Tá próisis athbhreithnithe 
á gcur i bhfeidhm lena chinntiú go ndéanfaí córais 
a shimpliú agus go ndéanfaí aon mhíchaoithiúlacht 
fhéideartha d’iarrthóirí a íoslaghdú. Tá sé beartaithe 
ag PCRS tabhairt faoi athbhreithniú ar an bpróiseas 
láraithe le cabhair ó PricewaterhouseCooper (PwC) 
in Eanáir, 2012.
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Leigheasanna Ardteicneolaíochta

Déantar foráil sna Socruithe Ardteicneolaíochta do 
Leigheasanna Ardteicneolaíochta a sholáthar agus a 
scaipeadh trí chógaslanna pobail. Samplaí de leigheasanna 
ardteicneolaíochta ná drugaí frithdhiúltaithe d’othair 
trasphlandaithe, ceimiteiripe agus hormóin fáis. Ceannaíonn 
FSS leigheasanna agus soláthraítear iad trí chógaslanna 
pobail, dá n-íocann PCRS táille um chúram othair leis 
na cógaslanna gach mí.

Tugadh isteach dhá athrú sna socruithe ardteicneolaíochta 
le linn 2011. Rinneadh corrlach na mórdhíoltóirí maidir le 
leigheasanna ardteicneolaíochta a ailíniú le táirgí liachta 
eile a sholáthraíonn cógaiseoirí pobail agus rinne an tAire 
Sláinte é a shocrú i Rialacháin. Thosaigh soláthraithe 
leigheasanna ardteicneolaíochta ar shonrasc a eisiúint 
go leictreonach i Márta, agus meastar go mbeidh sé sin 
ina chabhair chun éifeachtúlachtaí breise a éascú i 
mbainistiú stoic le haghaidh 2012.

Bunaíodh Grúpa Drugaí i ndeireadh 2011 chun 
machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ina bhféadfaí 
leigheasanna nua a thabhairt isteach i réimsí cúraim 
chliniciúil de réir mar a fhaightear acmhainní in 2012. 
Bhí athruithe casta ar réimsí cliniciúla i gceist le cuid 
de na hathruithe sin agus tá obair ar siúl lena chinntiú 
go gcuirfear na socruithe agus na rialuithe iomchuí go 
léir ar bun chun tacú le húsáid bharrmhaith agus go 
mbainfear amach an luach is fearr is féidir.

Figiúr 15: Ardteicneolaíocht – Íocaíochtaí le 
Mórdhíoltóirí (€m) Líon na nOthar Cláraithe 
1998-2011
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Foinse sonraí: Anailís Staidrimh PCRS

Figiúr 16: Foriomlán Íocaíochtaí GMS (€’000) agus an 
Líon Daoine clúdaithe ag Cárta Liachta/Cárta Cuairte 
DG (lena n-áirítear cártaí lánroghnacha) 2006-2011
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Foinse sonraí: Anailís Staidrimh PCRS

Cártaí Liachta agus Cártaí Cuairte DG

Ag deireadh na bliana 2011:

 Ba é 1.694m líon iomlán na ndaoine a bhí incháilithe 
do chártaí liachta (lena n-áirítear cártaí liachta 
lánroghnacha), arb ionann agus 37% den daonra 
iomlán. Sin méadú 46% ar líon 2005 agus is é an líon 
is mó daoine a taifeadadh riamh mar bheith ag fáil 
cárta liachta. Tháinig méadú glan 78,254 duine ar an 
líon daoine atá clúdaithe faoi chárta liachta ó Nollaig 
2010 i leith.

DG, arb ionann sin agus 2.7% den daonra.
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Achoimre na n-íocaíochtaí

€2.517bn san iomlán in 2011.

phróiseáil agus rinne sé íocaíochtaí faoi 
na scéimeanna cúraim phríomhúil seo 
a leanas:

- Seirbhísí Ginearálta Leighis (GMS) 
lena n-áirítear Cártaí Liachta agus 
Cártaí Cuairte DG

- An Scéim Íocaíochtaí Drugaí (DPS)

- An Scéim um Breoiteacht 
Fhadtéarmach (LTI)

- Scéim na Seirbhísí Cóireála 
Fiaclóireachta (DTSS)

- An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(LEE)

- Drugaí Ardteicneolaíochta (HTD)

- Imdhíonadh Príomhúil do Leanaí

- An tAcht Sláinte (Leasú) 1996

- Scéim na Seirbhísí Cóireála 
Meatadóin (MTSS)

- Scéim Seirbhísí Oftalmacha Pobail 
(COSS)

- Socruithe Cruatain Lánroghnacha

- Imdhíontaí le haghaidh Daoine Áirithe 
atá Incháilithe ar GMS

cláraithe mar incháilithe chun tairbhe 
a bhaint as na scéimeanna GMS, DPS 
agus LTI

idirbheart, sin méadú 2.8m idirbheart 
thar an mbliain roimhe.



Réamhrá

In 2011, soláthraíodh raon seirbhísí lena n-áirítear 
measúnacht, diagnóis, cóireáil agus géar-athshlánú 
in 49 ospidéal géarmhíochaine. Tá níos mó seirbhísí á 
soláthar ag ospidéil gach bliain mar gheall ar éileamh 
méadaithe a d’eascair ó athruithe déimeagrafacha 
agus dul chun cinn cliniciúil. Tá bonn daonra níos 
éagsúla mar aon le daonra níos sine mar bhonn le 
leibhéil mhéadaithe ghníomhaíochta agus géarchúis 
mhéadaithe othar in ospidéil.

In 2011, leagadh béim shuntasach ar thús a chur 
le cláir chúraim d’fhonn torthaí ar ardchaighdeán a 
chinntiú d’othair agus luach ar airgead seirbhísí sláinte.

Leibhéil Ghníomhaíochta

 Fuair breis agus 1.392m duine cóireáil mar othar 
cónaitheach nó mar othar lae in 2011, méadú 5% 
i gcomparáid le 2010.

 Bhí cobhsú le tabhairt faoi deara sa líon daoine 
ar cuireadh cóireáil orthu mar othair lae; cuireadh 
cóireáil ar 588,623 othar, líon mórán mar a chéile 
le 2010.

 Chiallaigh beartas leanúnach bogadh ó chóireáil 
mar othar cónaitheach go cóireáil mar othar lae áit 
ab fhéidir (‘othar cónaitheach go othar lae’) go raibh 
breis agus 69,000 níos mó othar ag fáil cóireála mar 
othar lae in 2011 ná an bhliain roimhe sin, tráth ar 
soláthraíodh cóireáil lae do 804,274 duine. Is ionann 
seo agus céatadán 6.5% os cionn sprioc 2011 agus 
9% os cionn na leibhéil a soláthraíodh in 2010.

 Bhí rátaí iontrála lá an ghnáthaimh mháinliachta 
cothrom le 49%, cosúil le 2010 ach níos ísle ná ár 
sprioc 75%.

 Tháinig feabhas ar chéatadán na gnáthamh 
máinliachta lae sna réigiúin ar fad ó 70% ar bhonn 
náisiúnta in 2010 go dtí 73% in 2011, ag teannadh 
níos cóngaraí an t-am ar fad dár sprioc 75%.

 Rugadh 73,092 leanbh inár n-ospidéil i rith na bliana, 
agus astu sin rugadh 27% díobh trí ghearradh 
Caesarach, méadú beag ar an 26% a rugadh trí 
ghearradh Caesarach in 2010.

In 2011

othair chónaitheacha nó othair lae ar 

bheagnach 1.4m duine.

agus 1.1m duine inár n-ospidéil.

raibh meán-aga feithimh 6 lá luaite leo.

phleanáilte roghnacha ar othair 

chónaitheacha ar an lá iontrála.

chónaitheacha ar fad agus 84% de na 

hothair lae.

le seirbhísí cúraim éigeandála.

níos mó ná 6 mhí le haghaidh cóireála 

pleanáilte mar othar cónaitheach nó 

othar lae ag deireadh mhí na Nollag, i 

gcomparáid le 7,402 ag deireadh 2010.

mó ná 3 mhí le haghaidh cóireála 

pleanáilte mar othar cónaitheach nó 

othar lae, i gcomparáid le 2,618 ag 

deireadh 2010.

sprioc ASS dheireadh na bliana a 

chomhlíonadh, sprioc a bunaíodh i mí 

Lúnasa, agus ina sonraítear nár cheart 

d’othar ar bith fanacht níos mó ná 12 

mhí le haghaidh cóireála. Tá laghdú 

66% ar an líon daoine atá ag feitheamh 

níos mó ná 12 mhí ag deireadh 2010.

ghearradh Caesarach.
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Ospidéil



Figiúr 17: Scaoileadh amach othar cónaitheach 
2006-2011
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Figiúr 18: Gníomhaíocht um Chás Lae 2006-2011
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Cuireadh tús le Clár Cáilíochta Sonraí Othar 

Seachtrach sna hospidéil i mí Eanáir. Is é cuspóir an 
chláir seo eolas a bhailiú faoin líon daoine atreoraithe 
chuig, agus atá ag feitheamh le haghaidh, coinní mar 
othair sheachtracha, inár n-ospidéil. Bhí gá le hathruithe 
suntasacha sna hospidéil, go háirithe i gcomhthéacs 
próiseas TF agus gnó, chun tuairisciú na sonraí seo a 
éascú. Táthar ag súil go mbeidh an tacar sonraí nua 
seo á thuairisciú ag na hospidéil ar fad faoi lár 2012. 
Tá réamhshonraí maidir le 16 ospidéal ar fáil i ndáil 
leis an ráithe dheireanach de 2011 agus is léargas 

iad na réamhshonraí sin ar an eolas a bheidh ar fáil le 
haghaidh gach uile ospidéal an bhliain seo chugainn. 
Léiríonn sé seo go raibh 102,806 atreorú ar fad i gceist 
sa tréimhse sin. Cuireadh breis agus leath nó 53,156 
othar i dtreo na gcúig speisialtacht.

D’fhreastail 478,848 othar seachtrach ar 40 ospidéal 
i rith na ráithe, agus astu sin freastalaithe nua ba ea 
134,270 agus freastalaithe fi llteacha ba ea 344,578. 
Baineann dúshlán leanúnach le hothair nach 
bhfreastalaíonn ar choinní (DNA). I rith ráithe a 
ceathair, bhí 90,509 DNA, arb ionann iad agus 
16% den líon iomlán freastalaithe.

Tábla 12: Atreoruithe Othar Seachtrach. 
Réamhshonraí (bunaithe ar 16 Ospidéal) – 
R4, 2011

Speisialtacht Líon 

atreoruithe

% d’iomlán 

atreoruithe

Máinliacht Ghinearálta 19,428 18.9%

Ortaipéidic 12,244 12.0%

CSS 8,147 8.0%

Oftailmeolaíocht 6,772 6.6%

Deirmeolaíocht 6,565 6.4%

Foinse sonraí: Outpatient Data Quality Programme
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Tábla 11: Gníomhaíocht Ospidéil 2006 go 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Líon (%) 

athrú 

2006-2011

% athrú 

2010-

2011

Scaoileadh othar cóaitheach 588,875 612,346 599,910 594,360 588,432 588,623 -252 (0%) 0%

Cás lae 558,813 583,369 641,974 675,162 734,967 804,274 +245,461 
(+44%)

+9%

Láithreachais RÉ 1,116,784 1,191,347 1,206,929 1,181,230 1,180,897 1,168,253 +51,469 
(+5%)

-1%

Breitheanna 62,740 69,998 74,000 74,617 74,437 73,092 +10,352 
(+16%)

-2%

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS



Agaí Feithimh

 Dúshlán leanúnach dúinne é bainistiú a dhéanamh 
ar othair nach scaoiltear abhaile nuair a bhíonn 
beartaithe, agus ainneoin laghdú suntasach a bheith 
ar líon na gcásanna den sórt seo sa chéad chúpla 
mí de 2011 i gcomparáid le 2010 (ní raibh an líon i 
gceist níos mó ná an líon a taifeadadh in Eanáir 2010 
ag pointe ar bith) chuaigh rudaí chun donais ó mhí 
an Mheithimh ar aghaidh agus ábhar imní ar leith 
ba ea iad i rith mhíonna an gheimhridh. Cuireadh 
Pleananna Acmhainne Geimhridh na nOspidéal i 
bhfeidhm. Bhí an bhéim a leagadh ar an líon othar 
a bhí ag feitheamh mar bhonn le feidhmíocht 
feabhsaithe i mí na Nollag agus leanfar leis an gcur 
chuige spriocdhírithe seo in 2012.

 D’fhreastail breis agus 1.1m duine ar ospidéil mar 
chásanna éigeandála i rith 2011 agus astu sin d’fhreastail 
1.09m duine ar ár 32 Rannóg Éigeandála (RÉanna).

Figiúr 20: Cásanna Éigeandála 2006-2011
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 Rinneadh breis agus 372,462 iontráil éigeandála, 
beagnach 3,000 níos mó ná an bhliain roimhe sin.

 An sprioc a bhí ann in 2011 ná a chinntiú nach raibh 
othair ag feitheamh níos faide ná 6 huaire an chloig 
idir an tráth cláraithe agus an tráth a scaoiltear 
abhaile ó RÉanna iad. Faoi dheireadh mhí na Nollag, 
bhí an chuairt tugtha chun críche ag breis agus 
46% de na hothair a d’fhreastail ar RÉanna laistigh 

den sprioc-am 6 huaire an chloig. Tá córas á chur i 
bhfeidhm chun eispéireas iomlán othar in RÉanna 
a thaifeadadh. Ba léir ón eolas a bhí tiomsaithe ag 
deireadh na bliana 2011 maidir leis an 23 ospidéal 
go raibh 67% d’othair glactha chuig an, nó scaoilte 
abhaile ón ospidéal, i ndiaidh níos lú ná 6 huaire 
an chloig a chaitheamh san RÉ idir an tráth iontrála 
agus fágála.

Liostaí Feithimh

Tugadh méadú faoi deara san éileamh a bhí ar ghnáthaimh 
roghnacha de réir mar a tháinig méadú ar an líon daoine 
ar liostaí na ngnáthamh roghnach, 22% ar an meán idir 
Meitheamh agus Nollaig 2011, i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe sin. Bhí sé seo mar bhonn le méadú ar 
an líon daoine a bhí ar liostaí feithimh ar feadh níos mó 
ná 6 mhí. Ag deireadh mhí na Nollag:

 Bhí 9,786 duine fásta ag feitheamh níos lú ná 
6 mhí le haghaidh cóireáil phleanáilte mar othar 
cónaitheach, líon daoine arb ionann é agus 
beagnach 72% den líon daoine ar fad a bhí ag 
feitheamh. Bhí thart ar 28% nó 3,886 duine fásta 
ag feitheamh níos mó ná 6 mhí, méadú 14% ar an 
líon daoine a bhí ag feitheamh níos mó ná 6 mhí an 
bhliain roimhe sin.

Figiúr 21: Daoine fásta ag feitheamh níos mó 
ná 6 mhí 2008-2011
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Ag Feabhsú Rochtana

Figiúr 19: Scaoileadh Amach Moillithe an tseachtain deireanach i ngach mí 2010 v 2011
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 Bhí 33,752 duine fásta ag feitheamh níos lú ná 
6 mhí le haghaidh cóireáil phleanáilte mar othar 
cónaitheach, líon daoine arb ionann é agus 
beagnach 82% den líon daoine ar fad a bhí ag 
feitheamh. Bhí thart ar 18% nó 7,802 duine fásta 
ag feitheamh níos mó ná 6 mhí. Bhí sé seo cothrom 
le méadú 95% ar an líon daoine a bhí ag feitheamh 
níos mó ná 6 mhí an bhliain roimhe sin.

 Ar an iomlán, bhí 11,688 duine fásta ag feitheamh 
níos mó ná 6 mhí le haghaidh cóireáil phleanáilte mar 
othar cónaitheach nó othar lae ag deireadh 2001. Ba 
ionann seo agus 4,286 duine fásta breise nó méadú 
57% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

Figiúr 22: Leanaí ag feitheamh níos mó ná 3 mhí 
2008-2011
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 Bhí 843 leanbh ag feitheamh níos lú ná 3 mhí le 
haghaidh cóireála pleanáilte mar othar cónaitheach, 
fi giúr atá cothrom le breis agus 40% den líon leanaí 
ar fad atá ag feitheamh. Bhí thart ar 60% nó 1,238 
leanbh ag feitheamh níos mó ná 3 mhí. Ba ionann 
seo agus méadú 4% ar an líon leanaí a bhí ag 
feitheamh níos mó ná 3 mhí sa bhliain roimhe sin.

 Bhí 1,250 leanbh ag feitheamh níos lú ná 3 mhí le 
haghaidh cóireála pleanáilte mar othar cónaitheach, 
líon leanaí a bhí beagnach cothrom le 50% den líon 
leanaí ar fad atá ag feitheamh. Bhí thart ar 50% nó 
1,275 leanbh ag feitheamh níos mó ná 3 mhí. Ba 
ionann seo agus laghdú 11% ar an líon leanaí a bhí 
ag feitheamh níos mó ná 3 mhí an bhliain roimhe sin.

 Ar an iomlán, bhí 2,513 leanbh ag feitheamh níos 
mó ná 3 mhí le haghaidh cóireála pleanáilte mar 
othar cónaitheach nó othar lae ag deireadh 2011. 
Ba ionann seo agus 105 leanbh níos lú nó laghdú 
4% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

 Bhunaigh an Roinn Sláinte Aonad Seachadta 
Speisialta (ASS) in 2011 d’fhonn cur chuige nua 
i ndáil le feidhmíocht a fheabhsú i gcomhthéacs 
liostaí feithimh na n-othar cónaitheach agus lae 
a bhí ag feitheamh le haghaidh gnáthaimh 
mháinliachta. Thug an ASS isteach sprioc deireadh 
bliana in 2011 nár chóir go mbeadh othar ar bith 
ag feitheamh níos mó ná 12 mhí chun cóireáil 
a fháil. D’éirigh le 95% nó 39 ospidéal an sprioc 
seo a chomhlíonadh agus ag an 31 Nollaig bhí 372 
duine ag feitheamh níos mó ná 12 mhí. Ba ionann 
seo agus laghdú 66%, nó 711 duine, ar an líon a bhí 
ag feitheamh ag deireadh na bliana roimhe sin.
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Tábla 13: Agaí Feithimh Leanaí agus Daoine Fásta

Daoine fásta ag feitheamh níos mó ná sé mhí

2008 2009 2010 2011 % Éag 

2008 v 2011

% Éag 

2010 v 2011

Cás Lae 3,738 3,623 4,007 7,802 +109% +95%

Othar Cónaitheach 
Roghnach

3,562 2,973 3,395 3,886 +9% +14%

Leanaí ag feitheamh níos mó ná trí mhí

2008 2009 2010 2011 % Éag 

2008 v 2011

% Éag 

2010 v 2011

Cás Lae 1,650 1,763 1,431 1,275 -23% -11%

Othar Cónaitheach 
Roghnach

1,277 1,337 1,187 1,238 -3% +4%



Rosie Quinn

Fisiteiripeoir-

Speisialtóir Cliniciúil 

Mhatánchnámharlaigh, 

Rannóg Éigeandála, 

Ospidéal Mhuire Lourdes, 

Droichead Átha

Táim ag obair mar Fhisiteiripeoir-
Speisialtóir Cliniciúil 
Mhatánchnámharlaigh in Ospidéal 
Mhuire Lourdes i nDroichead Átha. 
Ó 2005 anonn, táim lonnaithe sa 
Rannóg Éigeandála (RÉ) agus 
is forbairt nua é 
fi siteiripeoirí 

a bheith ag obair sa rannóg seo. Is 
é an príomhdhualgas atá orm ná 
gortuithe fíochán bog a thagann 
chuig an gClinic Gortuithe Fíochán 
Bog, faoi stiúir Comhairleora, a 
mheas, a bhainistiú, a thriáiseáil 
agus a atreorú.

Áirítear an RÉ againn i measc na 
Rannóg Éigeandála is gnóthaí sa tír 
agus d’fhreastail beagnach 54,000 
duine ar an rannóg in 2011, méadú 
8% i gcomparáid leis an mbliain 
roimhe sin. Táimid i gcónaí sa tóir 
ar bhealaí nua agus nuálacha le 
déileáil leis an líon méadaitheach 
othar atá ag teacht chuig an RÉ, 
arb é a bhíonn mar thoradh air ná 
agaí feithimh míréasúnta d’othair 
agus frustrachas i measc fhoireann 
an RÉ.

Thuig mé go bhféadfadh 
rannpháirtíocht fi siteiripeoirí i 
dtimpeallacht RÉ a bheith mar 
bhonn le bealaí a fheabhsú 
d’othair shoghluaisteachta. 
Le tacaíocht ón bhfoireann 
RÉ, mo bhainisteoir agus mo 
chomhghleacaithe fi siteiripe, 
cuireadh tús le tionscadal 
píolótach soghluaisteachta 
fi siteiripe. Ba léir ó iniúchadh 
a rinneadh ar an tionscadal 
píolótach seo go raibh ráta 
scaoileadh abhaile 70-80% 
le tabhairt faoi deara in othair 
atreoraithe le haghaidh 
measúnacht soghluaisteachta. 
Chuir an tacaíocht a fuarthas ó 
altra idirchaidrimh sláinte poiblí 
RÉ leis an tionscadal seo mar 
aon leis an bhfoireann freagartha 
pobail (FFP) a bunaíodh. Bhain an-
tábhacht le forbairt FFP sa mhéid is 
go gcinntíonn an fhoireann seo go 
bhfeictear othair laistigh de 24 ón 

tráth scaoilte abhaile, seirbhís 
tacaíochta den chéad scoth. 

De thoradh an tionscadail 
seo, tá post eile fi siteiripe 
leithdháilte don RÉ a 

chiallaíonn gur féidir linn 
seirbhís fi siteiripe RÉ 

a sholáthar ar feadh 
breis uaireanta agus 
tuilleadh forbartha 
a dhéanamh ar 

an tseirbhís. Táimid anois in ann 
gortuithe fíochán bog a mheas agus 
a chóireáil laistigh agus lasmuigh 
d’uaireanta clinice, mar aon le 
measúnú a dhéanamh ar riochtaí 
riosparáide. Táimid ag leanúint 
orainn le bealaí a fhorbairt d’othair 
agus ag feidhmiú mar acmhainn 
oideachais do bhaill foirne eile.

Ceann de na gnéithe is dúshlánaí 
den ról atá agam is ea ainneoin 
RÉ nua a bheith againn is minic 
nach mbíonn dóthain spáis 
againn cóir leighis a chur ar 
othair, gné atá ag cur le hagaí 
feithimh na n-othar chomh maith 
céanna. Creidim, áfach, ó tharla 
éagsúlacht, solúbthacht agus 
róil mhéadaitheacha a bheith 
ag na gairmithe fi siteiripe, go 
mbeidh ar ár gcumas leibhéil 
sástachta na n-othar a fheabhsú, 
scaoileadh abhaile othar a éascú, 
plódú a laghdú agus déileáil le 
hathfhreastalaithe le haghaidh 
gortuithe fíochán bog. Táimid 
ag leanúint le hiniúchadh agus 
le hathluacháil ár measúnachta 
fi siteiripe RÉ agus ár seirbhís 
cóireála.

Is é aidhm na foirne RÉ rochtain 
a fheabhsú d’othair, seirbhís 
chothrom a thairiscint agus luach 
ar airgead a sholáthar, nithe a 
bheidh mar bhonn le leibhéil 
sástachta agus torthaí na n-othar 
a fheabhsú. I measc na nithe 
dearfacha den phost atá agam 
táim ag obair le foireann láidir, 
diongbháilte, ildisciplíneach agus 
spreagtha, a thacaíonn liomsa mo 
ról féin mar chuid den fhoireann 
a chomhlíonadh. Ceann de na 
dúshláin is suntasaí atá le sárú 
againn ná plódú a laghdú agus 
a chinntiú nach gcuireann easpa 
comhaltaí foirne nó acmhainne ar 
leith isteach ar bhealaí d’othair. Mar 
cheannaire gníomhach teiripe ar an 
gClár um Mhíochaine Éigeandála, 
sílim go bhfuil ról lárnach ag leathnú 
na seirbhísí teiripe san RÉ i mbarr 
feabhais a chur ar chúram othar 
agus cur le laghdú agaí feithimh.
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Altra na Bliana 2011

Clara Murtagh, Altra na Bliana 2011.

I mí na Samhna, ainmníodh Clara Murtagh 
ó Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, 
Baile Átha Cliath, mar Altra na Bliana ag 
searmanas bronnta i mBaile Átha Cliath. 
Is as Órán Mór i gCo. na Gaillimhe í Clara, 
agus bronnadh an gradam uirthi mar gheall 
ar an ionbhá, trua, tiomantas, tuiscint, 
solúbthacht, nuálaíocht agus toilteanas a 
léiríonn sí ar mhaithe leis na caighdeáin is 
airde cúram othar a sholáthar, ceann de 
ghnéithe bunúsacha cur chuige iomlánaíoch 
teaghlaigh a sheachadadh san ospidéal.

Reáchtáladh roinnt tionscnamh i rith na bliana 2011. Tá 
léargas le fáil ar fhorbairtí eile sna codanna réigiúnacha 
den tuarascáil seo.

 Osclaíodh roinn ionscópachta go hoifi giúil in 

Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir. Tá sé 
seo ar cheann de na háiseanna ionscópachta is mó 
in Éirinn. Cuirtear os cionn 100 litir atreoraithe faoi 
bhráid na roinne gach seachtain. Le cois rochtain 
thapa atreoraithe ionscópachata a sholáthar d’othair 
a thagann chomh fada leis an RÉ, tá liosta feithimh 
ionscópachta láraithe ag an roinn chun atreoruithe 
práinneacha a bhainistiú laistigh de 28 lá agus 
formhór na n-atreoruithe neamhpráinneacha laistigh 
de 3 mhí ón tráth atreoraithe.

 Osclaíodh Aonad Nua Measúnachta Leighis in 

Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha. Ciallaíonn 
bunú an aonaid seo gur furasta measúnacht agus 
atreorú gasta othar géarmhíochaine a dhéanamh 

agus rochtain a sholáthar ar dhiagnóisic agus ar 
athbhreithnithe gan mórán moille. Chomh maith leis 
sin, cabhraíonn an t-aonad leis an mbrú ar an RÉ a 
laghdú agus agaí feithimh othar a laghdú, agus ag an 
am céanna an líon iontrálacha míchuí do leapacha 
othar cónaitheach a laghdú.

 Osclaíodh an tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre i dTulach 
Mhór go hoifi giúil i mí an Mhárta. Chosain an t-ospidéal 
nua seo €150m agus tá 247 leaba in úsáid ann faoi 
láthair sna speisialtachtaí éagsúla, lena n-áirítear 
ospidéal lae 21 leaba. Is é an t-aonad seo an t-ionad 
réigiúnach ortaipéidice agus CSS agus lena chois sin 
soláthraítear seirbhísí speisialtóireachta ann dála 
oinceolaíocht/haemaiteolaíocht, cúram corónach 
agus scagdhealú duáin. Tá ceithre obrádlann ann 
mar aon le dhá obrádlann lae, aonad ionscópachta 
agus seomra do mhionghnáthaimh.

 Osclaíodh Aonad Nua um Mheasúnacht 

Phéidiatraiceach in Ospidéal Ginearálta an 

Chabháin i mí Iúil agus is timpeallacht dheas do 
leanaí atá ann inar féidir cóireáil a chur ar leanaí 
atá faoi bhun 15 bliana d’aois agus a bhfuil tinnis 
phráinneacha orthu.

 Osclaíodh Aonad Nua Dianchúraim do Leanaí 

in Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn go 
hoifi giúil i mí an Mhárta, aonad a chosain €9.8m, 
chun cúram a sholáthar do leanaí agus d’ógánaigh 
a bhfuil tinneas criticiúil ag cur as dóibh. Tá a dhá 
oiread leapacha ann anois rud a chinntíonn go bhfuil 
cúram othar níos fearr á sholáthar agus go bhfuil 
rialú ionfhabhtuithe níos fearr agus tá an cúram atá á 
soláthar san aonad seo ar comhchaighdeán leis an 
leibhéal cúraim atá á sholáthar ar fud an domhain.

 Ba í an Rannóg Cairdeolaíochta in Ospidéal na 

hOllscoile, Gaillimh an chéad rannóg in Éirinn a 
d’úsáid teicneolaíocht cheannródaíoch chairdeolaíochta, 
teicneolaíocht a bhailíonn íomhánna ó laistigh de na 
hartairí corónacha d’fhonn baic leochaileacha saille 
a aimsiú.

 Osclaíodh Aonad Géarmhíochaine in Ospidéal 

Ollscoil Chorcaí go hoifi giúil i mí Eanáir. Chosain an 
t-aonad nua seo a bhfuil 23 leaba ann €1.4m agus is 
cuid de Chlár Náisiúnta Géarmhíochaine FSS atá ann 
atá oscailte 24 uair an chloig, seacht lá na seachtaine, 
aonad ina soláthraítear cóireáil ghéarmhíochaine 
agus/nó ina ndéantar grinniú agus imscrúdú ar 
othair, agus aonad a meastar an meán-aga feithimh 
ann a bheith níos lú ná 48 uair an chloig.

 Osclaíodh scanóir CT nua go hoifi giúil agus 
fógraíodh maoiniú €20m chun RÉ, slí dála, agus 
seomra obrádlainne/seachadta nua a fhorbairt in 
Ospidéal Ginearálta Loch Garman.

 Ainmníodh Ospidéal Máithreachais Ollscoil Chorcaí 
mar an chéad Eipealár Eorpach Gínéiceolaíoch 

Róbataic, an t-aon ospidéal san Eoraip a bhfuil gnáthaimh 
ailse agus neamh-ailse á ndéanamh iontu trí úsáid a bhaint 
as róbataic chasta trí Chóras Máinliachta da Vinci.

 Osclaíodh Aonad Nua Haemaifi lia in Ospidéal 

Ollscoil Chorcaí i mí Iúil. Sular osclaíodh an t-aonad 
seo, b’éigean cóireáil a chur ar dhaoine san RÉ nó 
glacadh leo mar othair chónaitheacha.
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Cúram Éigeandála Réamhospidéil

Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna 
(SNO) seirbhísí cúraim éigeandála réamhospidéil agus 
seirbhísí otharcharranna ar fud na tíre. Bhí nuálaíochtaí 
i soláthar seirbhíse otharcharranna, dála tús a chur 
le hardchlár oiliúna paraimhíochaine agus córas 
uasoiliúna le haghaidh 1,200 paraimhíochaineoir, mar 
bhonn le caighdeán agus le sábháilteacht cúram othar 
a fheabhsú go suntasach. Cinnteoidh fís shoiléir do 
thodhchaí SNO go mbeidh dul chun cinn leanúnach 
á dhéanamh i ndáil le soláthar cuí cliniciúil láimhseáil 
glaonna, bealaí malartacha atreoraithe, tarrtháil agus 
comhairle éigeandála, agus cúram sláinte sábháilte 
agus éifeachtach soghluaiste a sholáthar agus béim á 
leagan ar chóireáil a chur ar níos mó othar ag suíomh 
poiblí seachas othair a thabhairt chomh fada le RÉ.

Rinneadh roinnt dul chun cinn sna réimsí seo a leanas 
i rith na bliana:

 Síníodh conradh maidir le tógáil Stáisiún Nua 

Otharcharranna cóngarach d’Ospidéal Pobail na 
Deastógála i nDurlas, Co. Thiobraid Árann. Beidh 
spás san áis nua seo le haghaidh 6 otharcharr agus is 
timpeallacht nua-aimseartha oibre atá ann don fhoireann 
atá ag freastal ar riachtanais cliant san abhantrach.

 Ceannaíodh 50 dífhibrileoir nua a bhfuil d’acmhainn 
acu freastal ar 12 Sreang ECG agus feidhmeanna 
diagnóiseacha eile. Cuirfi dh an trealamh nua seo ar 
chumas paraimhíochaineoirí agus ardpharaimhíochaineoirí 
gnéithe cúram réamhospidéil éigeandála Chlár 

Géarshiondróim Chorónaigh (ACS) a sheachadadh. 
San áireamh san obair ullmhúcháin bhí clár oideachais 
a fhorbairt agus a chreidiúnú d’fhonn cur ar chumas 
paraimhíochaineoirí agus ardpharaimhíochaineoirí 
othair a aithint sa suíomh poiblí rud a chuirfi dh le 
caighdeán agus le sábháilteacht an chúraim atá á 
soláthar d’othair a bhfuil ACS orthu.

 Lena chois sin, ceannaíodh fl ít nua 16 Feithicil 
Freagartha Gasta den chéad scoth, infheistíocht a 
chosain thart ar €600,000 in athsholáthar fl ít. Ceannaíodh 
trí fheithicil oiliúna saintógtha tiománaithe d’fhonn 
tacú le rolladh amach náisiúnta oiliúint tiománaithe, 
180 paraimhíochaineoir nua faoi oiliúint ar dtús.
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Ardeaspag Caitliceach Bhaile Átha Cliath, Diarmuid Martin, leis an 

Uachtarán Mhic Giolla Íosa ag oscailt oifi giúil áis othar cónaitheach 

Fiobróis Chisteach in Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn.

Fiobróis Chisteach (CF)

D’oscail an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa 
Aonad Othar Cónaitheach CF in Ospidéal na 

ceithre sheomra shingile leithlise le háiseanna en 
suite san áis nua, seomra do thuismitheoirí, agus 
tá leaba breise, teilifís agus córas siamsaíochta 
i ngach seomra. Ar bhonn idirnáisiúnta, cuid den 
chaighdeán cúraim is ea go bhfuil cóireáil á cur ar 

gur seomraí speisialaithe leithlise iad na seomraí nua 
i mBarda Naomh Micheál a chuireann ar chumas 
fhoireann an ospidéil scaipeadh baictéar dochrach 

€1.4m, suim a tiomsaíodh ó dheontóirí agus ó 
chomhpháirtíochtaí corparáideacha.

bhloc nua barda a thógáil 
in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann i mBaile 

na hacmhainne reatha leapacha agus beidh 100 seomra 
singil en suite in aonad speisialtóra nua a bheidh 
dírithe ar speisialtachtaí éagsúla lena n-áirítear 

choimhdeach á soláthar, lena n-áirítear aonad lae 

fhorbairt seo go mór le cúram othar a fheabhsú.

Nuabheirthe, an ‘tástáil sáile’, scagthástáil a áiríonn 
a fháil amach an bhfuil riocht neamhchoitianta ó 
oidhreacht ar naíonáin nuabheirthe. Is iondúil gurb é/í 
an tAltra Sláinte Poiblí (ASP) a dhéanann an scagthástáil 
seo sa bhaile laistigh de 5 lá ón lá breithe.

brath luath rud a chinntíonn go mbíonn cóireáil 
á cur ar naíonáin a luaithe agus is féidir.

In 2011

Glaonna freagartha ag an gcéad fhreagróir in níos 

lú ná 8 nóiméad:

Glaonna ECHO

Glaonna DELTA

Glaonna freagartha ag feithicil iompartha othair 

in níos lú ná 19 nóiméad:

Glaonna ECHO

Glaonna DELTA

Tabhair faoi deara: ECHO – glaonna ag tuairisciú stad cairdiach nó stad 

riospráide bagrach don bheatha láithreach

DELTA – glaonna ag tuairisciú tinneas nó gortú bagrach don bheatha láithreach



 Leanadh ag obair le baill foirne agus le páirtithe 
leasmhara d’fhonn caighdeáin nua HIQA a 
chomhlíonadh, caighdeáin a éilíonn, i measc 
spriocanna eile, ráta freagartha 75% i ndáil le 
glaonna bagrach don bheatha láithreach laistigh 
de 8 nóiméad. Tá Plean Gníomhaíochta Feabhsaithe 
Feidhmíochta á chur i bhfeidhm d’fhonn obair a 
dhéanamh chun na feabhsuithe seo a chomhlíonadh 
de réir na spriocanna sonraithe.

 Táthar ag leanúint le hathchumrú ionad ordaithe 
agus rialaithe otharcharranna faoin gComhaontú 
Seirbhíse Poiblí. Trí dhul ó 8 n-ionad réigiúnacha 
go dtí dhá ionad náisiúnta, ionad beo amháin agus 
ionad cúltaca amháin, cinnteofar gur féidir seirbhísí 
atá cumraithe ar bhonn náisiúnta a sholáthar, seirbhís 
nach mbeidh srianta ag teorainneacha contae ná 
réigiúnacha. Ciallaíonn sé seo go n-úsáidfear an acmhainn 
is cóngaraí atá ar fáil agus an paraimhíochaineoir is 
oilte nó ardpharaimhíochaineoir bunaithe ar 
riachtanas cliniciúil an othair.

 Chuir Grúpa Comhordaithe Náisiúnta Aermhíochaine 
críoch leis an obair ullmhúcháin a theastaíonn 
chun bunú Aonad Náisiúnta Comhordaithe 
Aermhíochaine a éascú.
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Cleachtadh Éigeandála

Reáchtáladh mórchleachtadh éigeandála 
do pharaimhíochaineoirí faoi oiliúint 
ag Páirc Thaispeántais Bhéal Átha na 
Sluaighe i mí an Mheithimh. Páirteach 
sa chleachtadh seo, ar cuid riachtanach 
d’oiliúint na bparaimhíochaineoirí atá 
ann, bhí paraimhíochaineoirí nach raibh 
ar dualgas, ardpharaimhíochaineoirí, 
rialtóirí míochaine éigeandála, oifi gigh 
otharcharranna mar aon le Seirbhís 
Dóiteáin Chontae na Gaillimhe, an Garda 
Síochána agus Gardaí Cósta na hÉireann. 
Ar an iomlán, ghlac 48 ball de na seirbhísí 
éigeandála agus 34 oibrí deonach páirt 
sa chleachtadh bréige seo a dhéileáil le 
timpiste ollmhór.

Neil Johnson, POF Croí; Marcella Gemmell, 

Paraimhíochaineoir, SNO; Vincent O’Connor, Oifi geach 

Oiliúna agus Forbartha, SNO le Lucas Grigaluinas agus 

a mháthair, Sarune.

Ag Gealadh an Lae

leis an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna, 
tionscnamh a raibh sé mar aidhm leis leanaí 
óga a mbíonn orthu taisteal in otharcharr 
chuig, agus idir ospidéil, a chur ar a 
suaimhneas.

Tá sé mar aidhm leis an scéim cabhrú le 
pearsanra otharcharranna agus foirne 
míochaine leanaí a chur ar a suaimhneas trí 

bhronnadh orthu!



Ana O’Reilly-Marshall

Diaitéiteach Sinsearach 

Nua-naíoch/Péidiatraice, 

Roinn Cothúcháin agus 

Diaitéitice, Ospidéil na 

hOllscoile, Gaillimh

Is é an ról atá agam mar 
dhiaitéiteach nua-naíoch agus 
speisialtóir cothúcháin in Ospidéil 
na hOllscoile, Gaillimh (GUH) 
cabhrú le naíonáin réamhaibí, 
na hothair is lú agus is leochailí 
san ospidéil, maireachtáil, fás 
agus an cothú agus an toradh 
néarfhorbartha is fearr agus is 
féidir a sholáthar dóibh.

Ainneoin gurb iad na naíonáin seo 
na hothair is lú san ospidéal, is acu 

atá na riachtanais 
chothaithe 

is mó. Is 
dúshlán 
laethúil é 
naíonáin 

san 

Aonad Dianchúraim Nua-naíoch 
(ADNN) a bheathú. Is éigeandáil 
chothaitheach é deis maireachtála 
naíonán ísealmheáchan breithe, 
níos lú ná 1kg (mála siúcra amháin) 
nuair a bheirtear iad, a mhéadú. 
Mura bhfuil córas díleáite an 
naíonáin forbartha a dhóthain chun 
glacadh le gnáthbheatha bíonn 
orainn tuaslagáin phaireintrealacha 
a úsáid, bealach chun naíonáin a 
bheathú trína bhféitheacha.

Forbairt thábhachtach in 2011 ba 
ea tús a chur le ‘Starter’ – tuaslagán 
cothaitheach paireintrealach a 
úsáid, tuaslagán ina bhfuil próitéin, 
glúcós, agus lipid a thugtar do 
naíonáin ísealmheáchan breithe 
díreach i ndiaidh a mbreith seachas 
glúcós mar a bhí in úsáid roimhe 
seo. Cabhraíonn an luathchothú 
seo chun caillteanas iomarcach 
meáchain a sheachaint agus 
stádas cothaitheach an naíonáin 
leochailigh a chothú rud is cúis 
le haga níos lú san ospidéal 
agus costas níos lú. Molaim 
agus spreagaim gach máthair 
lena naíonán a bheathú leis an 
gcríoch mar gurb é seo an cothú 
is fearr ar fad don naíonán. De bhrí 
nach mbíonn an naíonán in ann 
diúl ag an tús, úsáidtear feadáin 
bheathaithe chun an bainne cíche 
nó an fhoirmle réamhthéarma a 
chur isteach i mbolg an naíonáin.

Tá géarghá le dianmhonatóireacht 
agus measúnacht leanúnach 
ar fhás, iontógáil, aschur agus 
leibhéil leictrilíte fola an naíonáin 
d’fhonn castachtaí a laghdú 
agus tacú le fás an naíonáin 
sna seachtainí agus míonna a 
chaitear san Aonad. Nuair a 
scaoiltear na naíonáin abhaile, 
bíonn orthu freastal ar chlinicí 
ildisciplíneacha nua-naíocha 
mar othair sheachtracha ar 
feadh suas le dhá bhliain.

Cúis bróid agus sástachta 
do gach ball foirne san aonad 
an meas ollmhór a léiríonn 
tuismitheoirí agus iad ag triall 

ar an mbaile den chéad uair 
lena naíonán. Níl rud ar bith 
a thugann ardú meanma 
chomh mór dom le haire a 
thabhairt do naíonán agus 
cabhrú leis an naíonán 
sin dul ó neart go neart.

Is í an ghné is dúshlánaí 
den obair a dhéanaimse 
an easpa foirne mar 

gheall ar an moratóir ar earcaíocht 
agus gan foirne athsholáthair a 
bheith á gceapadh nuair a théann 
daoine ar saoire máithreachais nó 
ar saoire tinnis.

Ag pointe amháin, bhí an laghdú 
foirne sa Roinn Cothúcháin agus 
Diaitéitice cothrom le 3.0 CL (25%). 
Chiallaigh ceapadh an dara lia 
nua-naíochta agus méadú ar an 
líon cliabhán in ADNN go bhfuil 
gá le tuilleadh tacaíochta i réimse 
na diaitéitice nua-naíche. D’éirigh 
linn ár n-ualach méadaithe cásanna 
a bhainistiú trí obair foirne agus tús 
áite a thabhairt do na seirbhísí is 
práinní.

Dúshlán eile ba ea athlonnú 
ADNN fad is a bhí an t-aonad 
bunaidh á uasghrádú. Bhain roinnt 
deacrachtaí leis seo ach rinneadh 
dearmad ar na deacrachtaí sin ar 
fad nuair a bhogamar ar ais san 
aonad athchóirithe ag deireadh 
na bliana. Tá áiseanna den chéad 
scoth againn anois agus 17 
gcliabhán chun cóireáil a chur ar 
naíonáin ón naillimh a chuirtear 
inár dtreo ó ospidéil eile ar fud 
an Iarthair.

Tá ról tábhachtach oiliúna agamsa 
freisin ó tharla mé a bheith ar 
dhuine den triúr diaitéiteach 
nua-naíoch in Éirinn. Tá Treoirlínte 
Cothaithe Nua-nuaíoch ar bhonn 
fi anaise á bhforbairt agamsa i 
gcomhar leis an mbeirt diaitéiteach 
eile. Beidh na treoirlínte seo mar 
bhonn lena chinntiú go mbeidh 
rochtain ag gach Aonad Nua-
naíoch in Éirinn ar eolas cothrom le 
dáta faoi chothú nua-naíoch, eolas 
a bheidh mar bhonn le cúram a 
chaighdeánú agus a fheabhsú do 
gach naíonán réamhaibí, go háirithe 
iad siúd nach bhfuil rochtain acu ar 
dhiaitéiteach nua-naíoch.

Is é ba mhaith liom a fheiceáil 
amach anseo go mbeadh foireann 
ildisciplíneach nua-naíoch agus na 
hacmhainní cuí ar fáil, struchtúr 
feabhsaithe gairme chun gairmithe 
sláinte ardoilte comhghaolmhara a 
choimeád agus níos mó infheistíochta 
á déanamh i bhfoireann diaitéitice 
ar mhaithe le sláinte na máthar 
agus an naíonáin. Maidir le mo 
chuid aidhmeanna pearsanta, is 
mian liom mo chuid scileanna a 
úsáid chun eolas ar bhonn fi anaise 
a sholáthar do chothú nua-naíoch 
trí bheith páirteach i dtaighde atá 
ar siúl faoi láthair.
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Luach Ar Ár bhFoireann



Réamhrá

Soláthraíonn cláir chliniciúla náisiúnta cúraim cur chuige 
náisiúnta, straitéiseach agus comhordaithe i ndáil le 
raon leathan seirbhísí cliniciúla. Is í príomhaidhm na 
gclár seo an tslí a bhfuil seirbhísí ospidéil á soláthar thar 
raon leathan réimsí cliniciúla a nuachóiriú. Déanfar é 
seo trí rochtain ar, agus seachadadh, seirbhísí ospidéil ar 
ardchaighdeán, sábháilte agus éifeachtacha a chaighdeánú, 
agus an méid tairbhe is féidir a bhaint as naisc le seirbhísí 
cúram príomhúil agus seirbhísí pobail eile.

Le cabhair ó choláistí agus comhlachtaí ionadaíocha 
gairmiúla, tá foirne ildisciplíneacha forbartha bunaithe 
mórthimpeall ar phríomhsheirbhísí cliniciúla agus 
riochtaí othar. Bunaíodh grúpaí tagartha le haghaidh 
othair, altraí, gairmithe sláinte comhghaolmhara, 
DGanna agus dochtúirí d’fhonn a chinntiú go mbeidh 
an líon is mó daoine agus is féidir páirteach i bhforbairt 
na réiteach clár.

Tá críoch curtha le céim dearaidh roinnt clár, tá na 
réitigh comhaontaithe agus tá siad á gcur i bhfeidhm 
anois. Seo a leanas roinnt samplaí:

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011 49

Ag Cur Dlús faoi Chláir 
Chliniciúla Náisiúnta

CLÁIR CHLINICIÚLA Á GCUR I BHFEIDHM

 Géarshiondróm Corónach

 Géarmhíochaine

 Asma

 Éisteolaíocht

 Fuilaistriú

 Cúram Daoine Aosta COPD

 Cúram Criticiúil

 Deirmeolaíocht

 Diaibéitis

 Gnáthamh Máinliachta Roghnach

 Míochaine Éigeandála

 Titeamas

 Cliseadh Croí

 Bainistiú Cógas Leighis agus Idirghabhálacha 
Cógasteiripeacha

 Meabhairshláinte

 Néareolaíocht

 Cnáimhseachas agus Gínéiceolaíocht

 Teiripe Fhrithmhiocróbach Phaireintrealach Othar 
Seachtrach/Clár Teiripe IV

 Ortaipéidic

 Cúram Maolaitheach

 Cosc Ionfhabhtú bainteach leis an gCúram Sláinte agus 
Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhair Fhrithmhiocróbaigh

 Cúram Príomhúil

 Raideolaíocht

 Míochaine Athshlánúcháin

 Duánach

 Réamaiteolaíocht

 Stróc

Lena chois sin, bhí dul chun cinn sainiúil i ndáil le:

STRÓC Cuspóir: Is féidir beatha duine a shábháil ó stróc gach lá trí aonaid stróc a oscailt, aonaid 

reatha a chaighdeánú agus rochtain 24/7 a sholáthar ar thrombalú stróc ar fud na tíre.

In 2011 osclaíodh aonad stróc sna háiteanna seo a leanas:

 Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, an Muileann gCearr

 Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Baile Átha Cliath

 Ospidéal Ginearálta an Chabháin

 Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh

 Ospidéal Ginearálta Loch Garman

 Ospidéal Chontae Ros Comáin

 Osclaíodh barda stróc in Ospidéal Mhuire Lourdes, 
Droichead Átha

 Osclaíodh aonad stróc eatramhaigh in Ospidéal 
Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Luimneach

 Tá aonad stróc le hoscailt in Ospidéal Ollscoil Chorcaí 
(CUH) go luath in 2012.
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CLISEADH Cuspóir: Déantar gach othar a bhfuil cliseadh croí air/uirthi a bhainistiú laistigh de chlár 

struchtúrtha trí infhaighteacht aonad cliseadh croí agus múnla diagnóiseach cúraim phríomhúil 

a fhorbairt.

 Tá aonaid cliseadh croí anois ag feidhmiú ag 7 suíomh

DIAIBÉITIS Cuspóir: Laghdú 40% i dteagmhais bhliantúla nua daille de bharr reitineapaite dhiaibéiteach 

agus laghdú 40% i líon teascthaí géag íseal de bharr scaoileadh abhaile – faoin gcúigiú bliain.

 Tá sé beartaithe go mbeidh seirbhís náisiúnta scagthástála diaibéitis ar fáil ar fud na tíre in 2012 d’othair a bhfuil 
diaibéiteas orthu.

 Tá pleananna forfheidhmithe i bhfeidhm ag 14 suíomh. Táthar ag feitheamh ar cheapadh na gcoslianna faofa an 
chéad bhliain eile ionas go mbeidh ar a gcumas an clár náisiúnta cúram cos a rolladh amach.

COPD Cuspóir: Beatha 50 duine sa bhliain a shábháil ó COPD trí ionaid for-rochtana COPD a bhunú

 Tá pleananna forfheidhmithe suímh faofa agus tá an próiseas earcaithe chun na poist a líonadh faoi lánseol. 
Tá cláir struchtúrtha i bhfeidhm ag 12 suíomh.

TITIMEAS Cuspóir: An líon básanna mar gheall ar thitimeas a laghdú an tríú cuid agus a chinntiú go 

mbeidh 1,000 othar saor ó thaomanna trí aonaid nua réigiúnacha titimis a bhunú agus seirbhísí 

siúlacha altranais ar bhonn daonra a rolladh amach.

 Tá 6 ionad réigiúnacha agus riachtanais acmhainne aitheanta agus tá próiseas earcaíochta i bhfeidhm.

GNÁTHAMH 

MÁINLIACHTA 

ROGHNACH

Cuspóir: An t-aga feithimh le haghaidh gnáthamh máinliachta roghnach a laghdú trí spriocanna 

náisiúnta a fhorfheidhmiú do mheán-aga feithimh agus rátaí cásanna lae. Sraith obrádlann 

táirgiúil agus iniúchadh máinliachta a rolladh amach freisin.

 Spriocanna comhaontaithe le speisialtachtaí máinliachta agus múnla cúraim dáilte ar gach ospidéal le forfheidhmiú 
in 2012. Rinneadh an-dul chun cinn ar an bpleanáil a bhain le hOifi g Náisiúnta um Iniúchadh Cliniciúil a bhunú le 
tacaíocht ón RCSI. Tá tús curtha le tairseach TF um Iniúchadh na hÉireann ar Mhortlaíocht Máinliachta a dhearadh.

ÉIGEANDÁLA

Cuspóir: Sábháilteacht agus caighdeán an chúraim in RÉanna a fheabhsú agus agaí feithimh a 

laghdú d’othair trí mhúnla caighdeánaithe cúraim a fhorfheidhmiú.

 Tá 17 ospidéal anois i mbun am eispéiris othair (AEO) iomlán a thuairisciú agus tá 5 ospidéal eile ar tí é a dhéanamh. 
Cuireadh tús le comhthionscnamh, idir Aonad Seachadta Speisialta na Roinne Sláinte agus Aonad Éirim Ghnó 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, d’fhonn a chinntiú go bhfuil cur chuige córasach agus caighdeánaithe ann 
maidir le bailiú na sonraí seo.

GÉAR- Cuspóir: Measúnú tráthúil á dhéanamh ar othair ag cliniceoir sinsearach cuí d’fhonn 

scaoileadh abhaile luath agus meán-aga feithimh a laghdú trí mhúnla agus bealach 

caighdeánaithe géarmhíochaine a chur i bhfeidhm.

 Clár géarmhíochaine curtha i bhfeidhm ag 12 suíomh agus 70,000 lá géarmhíochaine sábháilte ó cuireadh an clár 
seo i bhfeidhm.

CÚRAM Cuspóir: Bainistiú galar ainsealach a chomhtháthú d’fhonn iontráil ospidéil a laghdú trí chlár 

struchtúrtha píolótach dírithe ar bhainistiú galar ainsealach a reáchtáil i gcomhar le DGanna.

 D’fhorbair an clár náisiúnta diaibéitis/clár náisiúnta cúram príomhúil múnla cúraim atá le rolladh amach in 2012. 
Úsáidfear an múnla cúraim seo mar mhodheolaíocht le haghaidh tinneas ainsealach eile.

DUÁNACHA

Cuspóir: An líon trasphlandaithe duánacha a dhéantar faoin gClár Náisiúnta um Thrasphlandú 

Duánach a chothú/a mhéadú agus cláir baile haema-scagdhealaithe a chur i bhfeidhm ar fud 

na tíre.

 Rinneadh 192 trasphlandú duán ar fud na tíre lena n-áirítear 8 dtransphlandú chomhuaineacha duán agus paincréis.

 Rinneadh 27 trasphlandú ó dheontóirí beo, an líon is mó trasphlandaithe a rinneadh in Éirinn i mbliain ar bith go 
dtí seo.

 Tá trasphlandú duán feidhmiúil ag 53% d’othair na hÉireann anois, níos mó ná 2,000 othar.

 Bunaíodh clár baile haema-scagdhealaithe. Tá 24 othar ag baint tairbhe as an tseirbhís seo anois agus is é an 
sprioc atá ann go mbeadh 80 othar ag baint tairbhe as an tseirbhís. Tá ionaid oiliúna don chlár seo bunaithe anois 
in Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath, Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge agus CUH.

 Tá trealamh nua haema-scagdhealaithe suiteáilte in 10 as an 15 aonad duánach d’aosaigh anois.



Seirbhísí Duánacha

An raibh a fhios agat…?

riosca galar cardashoithíoch (CS) luath, an 

chúis is coitianta tinneas agus bás ar fud an 

domhain.

diaibéiteas agus brú fola ard acu.

riosca fi ú mura bhfuil na fachtóirí riosca seo 

nó fachtóirí riosca aitheanta eile i gceist.

níos sine ach fi ú amháin i gcás daoine atá 45 

bliain d’aois ar an meán, dúblaíonn GAD an 

riosca a bhaineann le taom croí, stróc agus 

bás de dheasca na gcúiseanna seo ar fad.

GAD ag thart ar 10% de dhaoine fásta ar fud 

an domhain (os cionn 500m) – ach níl sé seo 

ar eolas ag formhór acu. Mórthimpeall an 

domhain, faigheann 12m duine bás anabaí 

gach bliain mar gheall ar ghalar CS a bhfuil 

baint aige le GAD.

go bhfuil GAD luath orthu ach is furasta 

é a aithint trí scagthástálacha simplí a 

dhéanamh. Ina measc seo áirítear:

- Gnáth-thástáil fuail d’fhonn a aimsiú an 

bhfuil fuil nó próitéin ann

- Gnáth-thástáil fola chun an leibhéal 

créitínín a thomhas (substaint a 

eisfhearann na duáin)

- Brú fola a thomhas.

ngrúpaí ardriosca – iad siúd a bhfuil brú fola 

ard, diaibéiteas, galar CS eile orthu nó cúlra 

teaghlaigh GAD.

Ainneoin go mbíonn GAD aibithe ar othair áirithe 

agus go dteastaíonn cóireáil scagdhealaithe 

uathu go fadtréimhseach nó trasphlandú duáin, 

ní hionann othair mar seo agus mionlach na 

ndaoine a bhfuil GAD orthu. Mórthimpeall 

an domhain, tá breis agus 1.5m duine ag 

fáil cóireála i bhfoirm scagdhealaithe nó 

trasphlandú feidhmiúil. In Éirinn, tá trasphlandú 

feidhmiúil duáin ag breis agus 2,000 duine 

agus tá breis agus 1,750 duine ag fáil cóireála 

scagdhealaithe go fadtréimhseach.

�

Thacaigh an Oifi g Náisiúnta 
Duánach le clár idirnáisiúnta 
oideachais Lá Domhanda 
na nDuán

Leagann an Clár béim ar an 7 ‘Riail Óir’ 

seo a leanas:

fola á rialú agat

do mheáchan

gcuntar go rialta, agus

ceann amháin nó níos mó de na fachtóirí 

‘ardriosca’ ag cur isteach ort.
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Mary Maxwell

Bainisteoir Altra Cliniciúil, 

Ospidéal Ortaipéidice 

Réigiúnach Lár Tíre, 

Tulach Mhór

Táim ag obair mar altra le 30 bliain 
anuas anseo agus thar lear agus 
i láthair na huaire táim ag obair 
mar Bhainisteoir Altra Cliniciúil ag 
díriú ar ortaipéidic san Ospidéal 
Réigiúnach Lár Tíre sa Tulach Mhór.

Ceann de na gnéithe is tábhachtaí 
den phost atá agam a chinntiú 
go gcaitear le hothar le dínit agus 
le meas. Cuid lárnach den obair 
seo é cumarsáid éifeachtach. Trí 
cur chuige oscailte, ionraic agus 
comhairleach a ghlacadh i ndáil le 
déileáil le hothair agus a muintir, is 
féidir na torthaí is fearr agus is féidir 
a bhaint amach do gach duine. Is 
den tábhacht é go mbíonn othair 
sásta leis an gcúram a fhaigheann 
siad agus go bhfuil an cúram sin 
á sholáthar ag an gcaighdeán is 
airde agus is féidir.

Tionscnamh foirne a bhfuil mé 
thar a bheith bródúil as é Clár 
Teárnamh Gasta a forbraíodh i 
ndáil le hathsholáthair roghnacha 
alt. Rinneamar taighde ar chur 
chuige cosúil leis seo a úsáideadh 
in Ospidéal Ginearálta Wrexham 

sa Ríocht Aontaithe, tionscnamh 
ceannródaíoch sa réimse 
ortaipéidice.

D’fhoghlaimíomar go 
bhfuil bunús an chláir seo 
i bhfeidhm againn anseo 
san ospidéal cheana féin, 
cé nach bhfuil socrú 
foirmiúil ar bith déanta. 

Is é prionsabal an 
tionscadail go mínítear 

an t-eispéireas 
ospidéil don othar 

– an lá iontrála, 
an gnáthamh 
máinliachta, 
nósanna 
iarchúraim s.rl.

Mothaíonn an t-othar go mbíonn 
siad i gceannas ar an méid atá ag 
tarlú i ndiaidh a bheith ag labhairt 
leis an gcomhairleach, ainéistéisí, 
altraí, fi siteiripeoir agus teiripeoir 
saothair. Nílimid ach ag tús an 
aistir seo ach tá cuma dhearfach 
ar chúrsaí faoi láthair.

Táim ag tacú le cur chuige 
bunaithe ar fhoireann láidir 
ildisciplíneach agus cur chuige a 
áiríonn gach duine san obair idir 
an comhairleach, na haltraí, na 
fi siteiripeoirí, an teiripeoir saothair, 
an fhoireann lónadóireachta agus 
ghlantacháin.

Is speisialtacht fíorghnóthach 
ortaipéidic agus soláthraíonn 
ár seirbhís cóireáil agus cúram 
speisialtóra do cheantair éagsúla 
i Laois, in Uíbh Fhailí, sa Longfort 
agus san Iarmhí. Mar chuid den 
tosaíocht liostaí feithimh a laghdú, 
agus le tacaíocht ón Aonad 
Seachadta Speisialta, rinneadh 
15 leaba a imfhálú le haghaidh 
gnáthamh roghnach máinliachta in 
2011. Bhí baint ag comhairligh agus 
baill foirne eile leis an tionscnamh 
seo a bhí mar bhonn le feabhas 
suntasach ar sheirbhísí d’othair 
atá ag feitheamh le haghaidh 
gnáthamh roghnach máinliachta 
ortaipéidí. Ábhar spreagtha agus 
deis cur le hobair foirne a bhí ann 
freisin.

Le cois ualaí oibre níos mó a 
bhainistiú tríd an tionscnamh 
seo atá dírithe ar liostaí feithimh 
a laghdú, d’éirigh linn an líon ard 
othar a tháinig chuig ár n-aonad 
tráma a chothú agus a bhainistiú.

Ábhar frustrachais, áfach, ba ea 
infhaighteacht laghdaithe seirbhísí 
athshlánúcháin agus faoisimh atá 
riachtanach d’fhonn cur ar chumas 
othar an t-ospidéal a fhágáil i 
ndiaidh gnáthamh éigeandála 
máinliachta. Tá tionchar diúltach 
aige seo ar mhoill a bheith á cur 
ar othair a scaoileadh abhaile ón 
ospidéal.
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Réamhrá

Lean an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse (NCCP) lena 
chuid oibre in 2011 agus é mar aidhm cosc agus brath 
ailse a fheabhsú, mar aon le rátaí marthanais phobal na 
hÉireann a fheabhsú. Rinneadh tuilleadh feabhsaithe 
ar sheirbhísí san 8 n-ionad ainmnithe ailse le haghaidh 
cineálacha aonair siadaí, d’fhonn a chinntiú go raibh 
líon oiriúnach cásanna á seachadadh agus go bhfuil 
saineolas gairmiúil agus sainscileanna ildisciplíneacha 
á bhforbairt ar bhonn leanúnach. De réir a chéile beimid 
ag díriú ar bheartais náisiúnta, treoirlínte cóireála 
agus cláir dearbhaithe cáilíochta a fhorbairt d’fhonn 
a chinntiú go bhfuil an cúram agus na torthaí is fearr 
agus is féidir á sholáthar do dhaoine a bhfuil ailse orthu.

I gcur chun feidhme chuspóirí an chláir i gcaitheamh na 
bliana, rinneadh dul chun cinn sna réimsí seo a leanas:

 Tá an tseirbhís seo á soláthar san 8 n-ionad ailse 
anois ó osclaíodh na Clinicí Mear-Rochtana 

Scamhóg in Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, 
Ospidéal Luimnigh agus Ospidéal na hOllscoile, 
Gaillimh. Tá gnáthamh máinliachta d’ailse scamhóg 
anois á dhéanamh i 4 ionad ainmnithe: Ospidéal San 
Séamas, Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae, 
Ospidéal Ollscoil Chorcaí (CUH) agus Ospidéal na 
hOllscoile, Gaillimh.

 Tá na Clinicí Mear-Rochtana Próstataigh nua 
oscailte in Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, 
Ospidéal Luimnigh agus Ospidéal Réigiúnach Phort 
Láirge. Cuireadh tús le seirbhísí a sholáthar i CUH ag 
deireadh na bliana, agus beidh na seirbhísí iomlána 
ar fáil ag tús 2012. Comhaontaíodh gur cheart 
gnáthamh máinliachta ailse phróstataigh a sholáthar 
i 6 ionad: Corcaigh, Gaillimh, Beaumont, Ospidéal 
Ollscoile Mater Misericordiae, Ospidéal San Séamas 
agus Ospidéal Naomh Uinseann. Leanadh leis 
an bplé maidir le hathchumrú seirbhísí gnáthamh 
máinliachta ailse úireolaíochta in FSS DML agus 
FSS an Deiscirt.

 Bunaíodh ionad náisiúnta do ghnáthamh 

máinliachta paincréis in Ospidéal San Séamas 
agus tá aonad satailíte i CUH (ag feidhmiú ó go luath 
in 2012). Bunaíodh coiste náisiúnta maoirseachta 
agus bealaí cúraim. In 2012 leanfar leis an obair 
chun foireann náisiúnta ildisciplíneach (FNI) a bhunú.

In 2011

chuig clinicí ailse, próstataigh agus 

scamhóg NCCP.

DG le haghaidh seirbhísí ailse chíche, 

scamhóg agus phróstataigh ó 2,070 in 

2010 go 4,305 in 2011. Tá 10% de gach 

atreorú ailse chíche anois á seoladh ar 

aghaidh go leictreonach.

do shiomptóim chíche.

de na hatreoruithe práinneach agus 

eagraíodh coinní laistigh de choicís 

agus eagraíodh coinní do 97% de 

na hatreoruithe neamhphráinneacha 

laistigh de 12 seachtaine.

cláraithe (DGanna, altraí cleachtaidh, 

agus liachleachtóirí eile) ag 

CervicalCheck in thart ar 1,350 suíomh.

lena gcóireáil radaiteiripe.

Figiúr 23: Tinrimh ag Clinicí Mear-Rochtana 
Scamhóg agus Próstataigh 2011
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Foinse sonraí: An Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse
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 Leanadh leis na hiarrachtaí gach gnáthamh 

máinliachta um ailse reictim a bhogadh chuig 
na 8 n-ionad ailse. Aistríodh seirbhísí gnáthamh 
máinliachta d’ailse reictim ó Ospidéal Ginearálta 
an Chabháin go dtí Ospidéal Uí Chonghaile, 
Baile Bhlainséir agus ó Ospidéal Mhuire Lourdes, 
Droichead Átha go dtí Ospidéal Ollscoile Mater 
Misericordiae gan aon deacracht. D’eascair 
moilleanna as ceisteanna acmhainne obrádlainne 
agus an moratóir ar earcaíocht in FSS an Iarthair.

 Cuireadh tús leis an bpróiseas chun Deirmeolaithe 

Comhairleacha a cheapadh i Luimneach agus i 
bPort Láirge.

 Ceapadh 19 as an 28 comhalta foirne breise 
altranais obrádlainne agus dianchúraim le le tacú le 
seirbhísí gnáthamh máinliachta ailse sna hionaid 
ainmnithe. Bhí roinnt deacrachtaí ann maidir leis 
folúntais eile a líonadh in FSS an Iarthair, mar gheall 
ar an moratóir ar earcaíocht.

 Ceapadh Oinceolaithe Comhairleacha Míochaine 

breise in Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, 
Ospidéal Luimnigh agus Ospidéal Ginearálta Leitir 
Ceanainn.

 Cuireadh tús le hobair ar mheicníocht náisiúnta 
comhordaithe agus maoirseachta a bhunú do 
chaiteachas drugaí ailse.

 Chuir BreastCheck críoch lena chéad bhabhta 
scagthástála in FSS an Iarthair agus FFS an Deiscirt. 
Chuir CervicalCheck críoch lena chéad bhabhta 3 
bliana scagthástála i Lúnasa 2011.In 2012 cuireadh 
tús leis an bpleanáil chun clár scagthástála 

colaireictí a bhunú. Reáchtáladh agallaimh i mí na 
Nollag don 20 post mar Ardchleachtóirí Altranais 
(ACA) ionscópachta drólainne atá le ceapadh in 
aonaid ionscópachta in ospidéil atá páirteach sa 
chlár scagthástála colaireictí.

 Úsáideadh Creat Straitéise agus Oideachais Altraí 

mar bhonn le cur chuige struchtúrtha d’oideachas 
altraí agus do chúram othar. Chomh maith leis 
sin, forbraíodh Clár Oiliúna d’Altraí Oinceolaíochta 
Pobail d’altraí sláinte poiblí agus d’altraí pobail a 
sholáthraíonn idirghabhálacha sláinte in áit chónaithe 
an othair, bainistiú caidéal insilte mar shampla, 
d’fhonn an líon cuairteanna ospidéil a theastaíonn 
ón othar a laghdú. Déanfar an clár a rolladh amach, 
atá á sheachadadh i nGaillimh agus i nDún na nGall 
faoi láthair, in áiteanna eile in 2012. Seachadadh 
Clár Oiliúna d’Altraí Cúraim Phríomhúil i 4 ionad 
ailse agus leagadh béim ar chosc, diagnóis luath 
agus atreorú, cóireáil agus iar-ghéarchúram d’ailse 
choiteann. Cuireadh oiliúint ar bhreis agus 280 altra.

 Seachadadh Seisiúin Oiliúna/Faisnéise Ailse 

do Dhochtúirí Ginearálta (DGanna) trí Choláiste 
Liachleachtóirí na hÉireann (CLCÉ) agus grúpaí 
teagascóra bunaithe ag Oideachas Leanúnach 
Leighis (OLL) ar fud na tíre. D’fhreastail breis agus 
1,000 DG ar chruinnithe maidir le hailse chíche, 
phróstataigh, scamhóg agus chraicinn agus maidir le 
nósanna a bhaineannn le hatreoruithe leictreonacha. 
Forbraíodh treoirlínte DG faoi phian chíche agus 
meileanóma. Forbraíodh tionscamh r-fhoghlama i 
gcomhar le CLCÉ do DGanna faoi idirghabhálacha 
gearrthréimhseacha chun éirí as an tobac. Forbraíodh 
leabhráin d’othair faoi mheasúnú an phróstataigh, 
clinicí mear-rochtana agus pian chíche. Reáchtáladh 
gearrchlár píolótach idirghabhála maidir le héirí as an 
tobac i measc foirne roghnaithe cúraim phríomhúil, 
agus is léir ó na torthaí go dtí seo an ráta atá ag éirí 
as an tobac a bheith cothrom le beagnach 30%.

 Chinn an Roinn Sláinte aistriú Chlárlann Náisiúnta 

Ailse na hÉireann (NCRI) chuig FSS a fhágáil go 
dtí 2012.

Ainneoin gur cuireadh go leor i gcrích i rith 2011, is léir 
freisin go raibh dúshláin le sárú in go leor ionaid ailse 
i rith na bliana. Bhí cúrsaí airgeadais agus brú foirne 
mar thoradh ar bhrú breise ar sheirbhísí. Bhain dúshláin 
ar leith le príomhfholúntais foirne a líonadh, folúntais 
do mhamagrafaithe, altraí obrádlainne, paiteolaithe, 
deirmeolaithe, oinceolaithe míochaine, fi siceoirí agus 
teiripeoirí radaíochta.
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Céimithe an chéad chláir leis an Dr. Susan O’Reilly, Stiúrthóir Náisiúnta 

an Chláir Rialaithe Ailse.

Clár Oideachais d’Altraí Oinceolaíochta 
Pobail

I mí an Mhárta, bhí Altraí Sláinte Pobail i nDún na nGall 

na nAltraí Oinceolaíochta Pobail. Is iad seo na chéad 
altraí ar fud na tíre atá i mbun raon sonrach seirbhísí 
ailse a sholáthar d’othair ina dtithe féin. Beidh an clár 
seo mar bhonn le dea-chleachtas i gcúram othar a 
bhfuil ailse orthu sa phobal mar aon leis na naisc idir 
seirbhísí príomhúla agus ospidéil a neartú.



Ba é an aidhm a bhí ag NCCP gnáthamh máinliachta 
ailse reictim a aistriú chuig na hionaid ainmnithe ailse 
faoi dheireadh 2011. Níor comhlíonadh an aidhm seo, 
áfach. I measc na bhfachtóirí a bhí leis seo bhí an teip 
seirbhísí máinliachta a athchumrú laistigh den ghréasán 
ospidéil ionas go mbeadh sé indéanta na hobráidí 
ailse reictim a dhéanamh sna hionaid ainmnithe. 
Tá an chosúlacht ar an scéal go mbeidh ganntanas 
acmhainne, acmhainní agus foirne ann an bhliain seo 
chugainn agus ina dhiaidh sin, dúshlán eile i ndáil le 
seachadadh éifeachtach seirbhísí ailse.
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Clár CervicalCheck

I mí Mheán Fómhair, d’fhoilsigh an tSeirbhís 
Náisiúnta Scagthástála Ailse (NCSS) Tuarascáil 
Chlár CervicalCheck 2009-2010.San áireamh 
sa tuarascáil tá staitisticí scagthástála don dara 
bliain den chlár, 1 Meán Fómhair 2009 - 31 
Lúnasa 2010. I rith na tréimhse seo, cuireadh 
na nithe seo a leanas i gcrích:

in aisce do 279,877 bean.

smearaidh sásúla a rinneadh sa tréimhse 
diúltach nó mar ba chóir a bheith.

tabhairt faoi deara i gcás12.5%, agus bhí 
mínormaltachtaí ionsaitheacha le tabhairt faoi 
deara i gcás 2%.

colpascópachta den chéad uair, méadú 67% 
i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

ar choinne leantach colpascópachta.

colpascópachta.

i 5,518 bean.

Ainneoin gurb é an aidhm atá le scagthástáil 
ceirbheacs ná athruithe i gcealla sa ceirbheacs 
a aimsiú sula mbíonn siad ailseach, rinneadh 
145 bean a dhiagnóisiú le hailse ceirbheacs 
i rith na tréimhse tuairiscithe.
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Ag Feabhsú Rochtana ar Oinceolaíocht 
Radaíochta

Grainne Gleeson Bainisteoir Teiripe Radaíochta, Gréasán Oinceolaíochta 

Radaíochta Naomh Lúcás, Ospidéal San Séamas, ag bronnadh 

speisialta in onóir Kathleen McNicholas, an chéad othar lena cóireáil 

a chríochnú san ionad.

Is é an aidhm atá againn ná Gréasán Náisiúnta 
Seirbhísí Oinceolaíochta Radaíochta a fhorbairt ag 
6 shuíomh faoi 2016. In 2011, chríochnaigh breis 
agus 7,000 othar a gcóireáil radaiteiripe in ionaid 
i gCorcaigh, sa Ghaillimh agus suímh Ghréasán 
Oinceolaíochta Radaíochta Naomh Lúcás.

I mí Aibreáin, cuireadh tús le cóireáil a chur ar othair 
in dhá aonad nua, saintógtha, radaiteiripe ar champas 
Ospidéal Beaumont agus Ospidéal San Séamas. Tá 
na 3 aonad radaiteiripe i mBaile Átha Cliath páirteach 
i nGréasán Oinceolaíochta Radaíochta Naomh Lúcas 
agus d’éirigh leis an 3 aonad cóireáil a chur ar 4,000 
othar i rith na bliana. Cheadaigh oscailt na n-aonad 
nua seo acmhainn an ghréasáin a leathnú 25%, rud a 
bhí mar bhonn le hagaí feithimh a laghdú agus rochtain 
níos fearr a sholáthar d’othair a bhfuil radaiteiripe ag 
teastáil uathu.

I gCorcaigh, ceapadh beirt oinceolaí radaíochta nua agus 
cuireadh tús le próiseas soláthair chun Córas Radaiteiripe 
Déine-Modhnaithe (CRDM) a fhorbairt, próiseas a 
bhfuiltear ag súil go gcuirfear tús leis in 2012.

Is clár náisiúnta é an clár braiciteiripe próstataigh a 
bhí á sholáthar i nGaillimh roimhe seo agus anois 
atá á sholáthar i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh 
i 2012 freisin. Bhunaigh an Institiúid um Ailse 
Phróstataigh agus Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh 
comhaltacht braiciteiripe, a chabhróidh le rolladh 
amach an chláir náisiúnta braiciteiripe phróstataigh.

I mí na Nollag 2011, ba é an tIonad Oinceolaíochta 
Radaíochta in Ospidéal San Séamas an chéad ionad 
a chur Rapid Arc i bhfeidhm, meicníocht seachadta 
ardéifeachtach, a bhí dírithe ar sheachadadh 
meicníochta le haghaidh cóireáil mhodhnaithe 
radaiteiripe a laghdaíonn an méid ama a thógann 
sé chun cóireáil radaíochta a chur ar othair a bhfuil 
ailse orthu. Leanadh leis an bplé leis an Roinn Sláinte 
maidir leis an gcéad chéim eile den phlean náisiúnta.

Ag Feabhsú Cáilíochta

Fómhair, agus foilsíodh an Tuarascáil ar 
Tháscairí Feidhmíochta Galar Siomptómach 
Cíche 2010 [Report on Symptomatic Brest 
Disease Performance Indicators 2010].

Náisiúnta d’ailse úireolaíochta, scamhóg 
agus ghastraistéigeach, agus bunaíodh 
Sainghrúpaí Náisiúnta Siadaí d’ailse chíche, 
scamhóg, phróstataigh, ghastraistéigeach 
(GI) agus ghínéiceolaíoch. Beidh ról lárnach 
ag na sainghrúpaí seo i dtreoirlínte cleachtais 

ildisciplíneacha do chúram ailse a fhorbairt.

tús leis an gclár Ionscópachta GS i mí Aibreáin 
agus eisíodh na treoirlínte i mí Mheán Fómhair.

athbhreithnithe ar sheirbhísí máinliachta plaistí 
agus ar úsáid leapacha in Ospidéal Naomh 

rinneadh athbhreithniú ar an bpríomhghné cosanta 

ardchaighdeán forbartha le DGanna agus ar 
fáil anois go leictreonach chun othair a bhfuil 
siomptóim ailse, phróstataigh agus scamhóg 
orthu a atreorú chuig ionaid speisialtóra ailse. Tá 
foirmeacha caighdeánaithe atreoruithe leabaithe 
i gcórais bainistíochta bogearraí chleachtadh 
míochaine DG. Dhúbail atreoruithe leictreonacha 
d’ailse chíche, scamhóg agus phróstataigh ó 

Theicneolaíocht Sláinte, coiste atá freagrach 
as athbhreithniú a dhéanamh ar thograí a 
fhaightear ó ghrúpaí tionscail agus sainghrúpaí 
in Éirinn maidir le maoiniú a aimsiú do dhrugaí 
nua, nó táscairí leathnaithe do dhrugaí reatha 
nó tástálacha gaolmhara réamh-mheastacha 
saotharlainne. Tá moltaí an choiste bunaithe 
ar éifeachtúlacht chliniciúil, géarthocsaineacht 
agus tocsaineacht ainsealach drugaí agus 
éifeachtúlacht chostais na teicneolaíochta 

FSS chun pleanáil maidir le cur chun feidhme 
ionchais. Ba é Oncotype DX an chéad tástáil 
a cuireadh tríd an bpróiseas seo agus tá an 
tástáil seo anois ar fáil do gach othar cliniciúil 
oiriúnach sna hionaid ainmnithe ailse.



Réamhrá

An phríomhaidhm a bhí againn in 2011 ná díriú ar 
sheirbhísí cothroma pobalbhunaithe agus tacaíochtaí 
baile a sholáthar d’fhonn cur ar chumas daoine 
scothaosta fanacht sa bhaile, i measc a bpobal féin.

Bíonn formhór de phobal na hÉireann atá os cionn 65 
bliain d’aois neamhspleách go mbíonn aois mhór acu, 
le tacaíocht neamhfhoirmiúil ó theaghlach agus cairde, 
agus uaireanta teastaíonn rochtain ar sheirbhísí dála 
seirbhísí cúnamh baile, pacáistí cúram baile, cúram 
faoisimh, cúram lae, béilí ar rothaí, fi siteiripe agus 
cláir um chur chun cinn na sláinte.

I gcás na ndaoine nach féidir cúram a chur orthu sa 
bhaile, tá cúram poiblí cónaitheach ar ardchaighdeán 
á sholáthar againn, cúram atá ag teacht le Caighdeáin 

Náisiúnta na nIonad Cónaitheach do Dhaoine Scothaosta 

in Éirinn [National Standards for Residential Care Settings 

for Older People in Ireland]. Chomh maith leis sin, tá 
Clár Tacaíochta na dTithe Altranais (NHSS – A Fair 
Deal) á reáchtáil ag FSS, clár a bunaíodh in 2009 mar 
scéim náisiúnta éileamhbhunaithe, atá faoi réir tástála 
acmhainne, agus atá acmhainn caidhpeáilte.

Tacaíochtaí Pobail

In 2011 leithdháileadh €8m breise chun seirbhísí cúram 
baile a fheabhsú trí phacáistí breise cúraim a sholáthar. 
Ar an iomlán, seachadadh 11.09m uair cúnamh baile do 
bheagnach 51,000 duine, agus bhain 15,270 duine ar 
fad tairbhe as HCP ag pointe éigin i rith na bliana (bhí 
10,968 duine ag fáil tacaíochta ag deireadh mhí na Nollag).

I measc tionscnamh eile i rith na bliana áiríodh:

 Scéim an Phacáiste Cúram Baile a chaighdeánú 
agus na treoirlínte a chur i bhfeidhm ar fud na tíre. 
Críoch a chur leis an bpróiseas tairisceana chun 4 
sholáthróir faofa a cheapadh chun pacáistí cúram 
baile a sholáthar.

 Dlús a chur faoi fhorbairt Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta 

do Sheirbhísí Cúnamh Baile [National Quality Guidelines 

for Home Help Services] agus Treoirlínte Náisiúnta 

Cúnamh Baile [National Home Help Guidelines]. Pléifear 
iad seo leis an Roinn Sláinte go luath in 2012 agus 
cuirfear i bhfeidhm iad ina dhiaidh sin.

 Grúpa oibre a bhunú chun uirlis phoitéinsiúil measúnachta 
(Uirlis Measúnachta Aonair) do dhaoine scothaosta 
a iniúchadh agus a roghnú, uirlis a úsáidfear chun 
cinneadh a dhéanamh maidir le rochtain ar sheirbhísí 
do dhaoine scothaosta. In 2012 úsáidfear an uirlis 
seo ar bhonn píolótach agus déanfar í a mheas.

In 2011

baile (HCP) ag pointe éigin i rith na bliana.

do bheagnach 51,000 duine.

baile a rinne suirbhé sásta leis an gcúram 

a bhí á fháil acu.

duine níos mó ná 2010.

leapacha fadchónaithe, athshlánúcháin/

measúnachta, téarnaimh, maolaitheacha, 

agus faoisimh.

leapacha poiblí agus bhí breis agus 60% 

de na leapacha poiblí in áiseanna a bhí 

ar an bhfód le breis agus 100 bliain.

 Cuireadh leabhrán eolais i dtoll a chéile chun 
comhairle a chur ar dhaoine scothaosta maidir le 
haire a thabhairt dóibh féin i rith an gheimhridh i 
gcomhar le gníomhaireachtaí eile.

 Moltaí na Straitéise um Chosc Titime agus Bristí 

i measc Dhaonra Aosaithe na hÉireann [Strategy 

to Prevent Falls and Fractures in Ireland’s Ageing 

Population] a chur i bhfeidhm sna seirbhísí cuí ar fad 
do dhaoine scothaosta.

Athbhreithniú ar Sheirbhísí 
um Chúram Baile

Tá ardmheas ag úsáideoirí seirbhíse ar 
ár seirbhís cúnamh baile agus is bealach 
atá sa tseirbhís seo chun cabhrú le líon 
mór daoine scothaosta fanacht sa bhaile 
ar feadh an méid ama agus is féidir. 
Murach an tseirbhís seo, bheadh go leor 
daoine scothaosta ag brath ar chúram 
cónaitheach go fadtréimhseach. Tá FSS 
ag leanúint le córais agus le caighdeáin 
a chur i bhfeidhm chun caighdeán na 
seirbhísí cúram baile atá á soláthar do 
dhaoine scothaosta a fheabhsú.
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I bhfi anaise athbhreithniú fairsing a rinneadh ar chliaint 
cúnamh baile agus soláthraithe seirbhísí cúnamh baile in 
2011, tá leibhéal sástachta na gcliant leis na seirbhísí cúnamh 
baile atá á maoiniú ag FSS i gcónaí ard. Faoi Nollaig, bhí 
athbhreithniú déanta ar chás breis agus 31,500 cliant d’fhonn 
a chinntiú go raibh siad sásta leis an leibhéal seirbhísí 
atá á sholáthar. Ba ionann seo agus 62% de gach cliant 
a bheith ag baint tairbhe as seirbhísí cúnamh baile.

Bhí 31,400 duine a ndearnadh athbhreithniú orthu sásta 
leis an gcúram a bhí á fháil acu, agus ní raibh ach 106 
duine (0.3%) míshásta. Fuarthas 41 gearán foirmiúil 
agus déileáladh le gach gearán ar bhonn cás ar chás. 
Ar deireadh, seasadh le 26 gearán, sin 0.1% de na 
cliaint ar fad a ndearnadh athbhreithniú orthu.

Cúram Cónaitheach

In 2011, leithdháileadh €1.026bn do FSS chun Scéim 
Tacaíochta na dTithe Altranais (NHSS – Fair Deal) a 
bhainistiú.

Ag deireadh mhí na Nollag bhí 22,327 áit chónaithe 
fhádtréimhseach phoiblí agus phríobháideach ag fáil 
tacaíochta faoin scéim, 629 níos mó ná 2010. I rith na bliana 
fuarthas 9,323 iarratas agus tugadh tacaíocht do 7,007 cliant 
nua faoin NHSS i dtithe altranais príobháideacha faofa. Tá 
sé beartaithe tús a chur le lárú an phróisis íocaíochta poiblí 
sa chéad ráithe de 2012, agus tá an Rialtas ag tabhairt 
faoi athbhreithniú iomlán ar an scéim i rith 2012 d’fhonn 
inbhuanaitheacht fhadtréimhseach na scéime a sheiceáil.

I measc tionscnamh eile i rith na bliana áiríodh:

 Osclaíodh 7 nAonad Altranais Pobail (AAP) 
nuathógtha – Heather House (ar thailte Ospidéal 
Ortaipéideach Naomh Muire) agus AAP Bhaile an 
Chollaigh i gCorcaigh, Ospidéal Naomh Iosaf, Ráth 
Eanaigh, Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 
agus AAP Chluain Sceach i mBaile Átha Cliath, 
AAP Beaufort san Uaimh, Co. na Mí agus AAP 
Bhréanainn i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.

 Athbhreithniú acmhainne ag deireadh na bliana 
ar áiseanna cónaitheacha uile FSS do dhaoine 
scothaosta i gcomhthéacs Chaighdeáin Náisiúnta 
Cáilíochta do Chúram Cónaitheach do Dhaoine 
Scothaosta in Éirinn [National Quality Standards for 
Residential Care Settings for Older People in Ireland], 
brú déimeagrafach áitiúil, agus soláthar poiblí 
agus príobháideach. Rinneadh é seo agus é mar 
aidhm straitéis iomlán a fhorbairt maidir le soláthar 
leanúnach cúram cónaitheach fadtréimhseach i 
bhfi anaise imní maidir le buiséad agus cáilíocht i 
gcomhthéacs áiseanna poiblí a chothú.

 Aithníodh líon beag aonad poiblí fadchónaithe mar 
aonaid a bhféadfaí iad a dhúnadh amach anseo. Ní 
dhéanfar cinneadh deiridh, áfach, maidir le haonad 

a dhúnadh go dtí go mbeidh an próiseas iomlán 
comhairliúcháin leis na conraitheoirí agus leis na 
páirtithe leasmhara eile curtha i gcrích.

 Cuireadh tús le tionscadal measctha scileanna 
i gcomhar leis an Aonad Altranais agus Pleanáil 
Seachadta Cnáimhseachais d’fhonn déileáil le 
meascán scileanna agus éifeachtúlachtaí sna 
haonaid phoiblí fhadtréimhseacha.

 Cuireadh críoch le I dTreo Timpeallachta Saor ó Bhac i 
dTithe Altranais [Towards a Restraint Free Environment in 
Nursing Homes], beartas náisiúnta nua Rialtais dírithe 
ar dheireadh a chur le úsáid gach cineál bac i dtithe 
altranais, i ndiaidh comhairliúcháin phoiblí. Isann don 
bheartas seo le tacú leis na caighdeáin náisiúnta 
agus leis na rialacháin atá mar bhonn leo.

Mí-úsáid Seanóirí

Cuireadh 2,228 atreorú de mhí-úsáid seanóirí faoi bhráid 
FSS in 2011, méadú 5.5% i gcomparáid le 2010. Ó cuireadh 
tús leis an tseirbhís in 2007, tá breis agus 6,500 cás de 
mhí-úsáid líomhanta tuairiscithe. Tugann fi anaise 
idirnáisiúnta le fi os nach ndéantar tuairisciú mar is cuí 
ar mhí-úsáid seanóirí, dá réir sin, tá gach cosúlacht ar 
an scéal go bhféadfadh an líon cásanna de mhí-úsáid 
seanóirí in Éirinn i bhfad níos airde ná sin. Tá roinnt 
cineálacha éagsúla mí-úsáide seanóirí ann, lena n-áirítear 
mí-úsáid fhisiceach, shíceolaíoch, airgeadais, neamairt, 
idirdhealaithe agus gnéis. Ní féidir le haon duine amháin nó 
le haon eagraíocht amháin dul i ngleic le mí-úsáid seanóirí, 
ní mór don tsochaí trí chéile déileáil leis an gceist seo.

I mí an Mheithimh, reáchtáladh comhdháil náisiúnta i mBaile 
Átha Cliath mar aitheantas ar an Lá Feasachta Domhanda 
um Mí-Úsáid Seanóirí. Seoladh Tuarascáil Sheirbhísí Mí-Úsáide 
Seanóirí FSS 2010 ‘Oscail do Shúile’ [Open Your Eyes] 
ag an gcomhdháil, tuarascáil ina bhfuil eolas maidir le 
hatreoruithe sheirbhísí mí-úsáide seanóirí FSS 2010.

Figiúr 24: Miondealú ar Chineálacha Mí-úsáide 
Seanóirí 2010-2011
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Tábla 14: Seirbhís um Chúnamh Baile agus Scéim na bPacáistí Cúraim Bhaile – Nolaig 2011 
(% i gcomparáid le Nollaig 2010)

Limistéar Líon Daoine ag 

Fáil HCP

Cliaint Nua HCP Uaireanta um 

Chúnamh Baile

Cliaint um 

Chúnamh Baile

Náisiúnta 10,968 +10.3% 5,740 +7.8% 11,092,436 -5.0% 50,986 -5.6%

DML 2,594 +12.9% 1,394 +38.8% 2,006,675 -2.8% 11,902 -1.4%

DNE 3,652 +18.3% 1,774 +36.1% 2,034,416 -16.1% 9,629 -25.4%

Deisceart 2,424 +0.0% 1,377 -17.5% 3,777,730 -2.1% 15,899 +5.2%

Iarthar 2,298 +7.7% 1,195 -11.5% 3,273,615 -1.8% 13,556 -2.6%

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS
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Áiteanna le Teacht i dTreis

Cónaitheoirí tí curaim Joan O’Brien agus Eileen Harmon lena madra 

Cara. Grianghraf: Conor McCabe Photography.

I mí na Samhna, cuireadh tús le tionscnamh nua dar 
teideal ‘Áiteanna le Teacht i dTreis’ [Places to Flourish] 
d’fhonn a chinntiú gur mhothaigh daoine scothaosta 
sa bhaile sa suíomh cúraim chónaithigh. Tugann an 
tionscnamh seo tacaíocht do bhaill foirne cultúr nua 
a chruthú inar féidir le daoine scothaosta leanúint 
ar aghaidh lena saol a chaitheamh ar an mbealach 
is mian leo agus na rudaí is mian leo a dhéanamh, 
i dtimpeallacht a mbeidh siad sásta baile a thabhairt 
air. Ceann de na ceisteanna a déileáladh leo ná an 
cead peataí a choinneáil sa timpeallacht cúraim.

Mí-úsáid Seanóirí

An raibh a fhios agat…?

thuairiscítear mí-úsáid shíceolaíoch agus airgeadais, 

mar aon neamart (seachas féin-neamart)

seachas fi r a bheidh ag fulaingt de dheasca na 

mí-úsáide.

san aoisghrúpa 80 bliain d’aois agus níos sine i 

mbaol mí-úsáide i gcomparáid le haoisghrúpa 

65 go 79 bliain d’aois.

nó céile, a bhíonn i mbun na mí-úsáide.

le mí-úsáid labhairt le duine éigin a bhfuil muinín 

acu iontu trí ghlaoch ar líne Faisnéise FSS ar 1850 

24 1850 nó teagmháil a dhéanamh le gairmí sláinte. 

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise tabhair cuairt ar 

www.hse.ie

Maud White ón Ráth Garbh, Baile Átha Cliath.

Diúltaigh don Aoiseachas

Bhí FSS ag ceiliúradh 8 mbliana ar an bhfód i mí an 
Mheithimh, agus tapaíodh an deis a mheabhrú don 
phobal go bhfuil na cearta céanna ag daoine scothaosta 
agus atá ag gach duine eile sa tsochaí. Bhí póstaeir 
agus bileoga eolais ar fáil ar fud na tíre i gcaitheamh 
na seachtaine agus iarradh ar fhoireann FSS 
suaitheantas speisialta a chaitheamh le ceiliúradh 
a dhéanamh ar an tseachtain.

Seo a leanas na príomhbhuaiteoirí – Greg Mulcahy ó Chloich na 

Coillte, Corcaigh, Bernard O’Farrell ón Muileann gCearr, Co. na 

hIarmhí agus Tim Shearwood ó Dhroim Ineasclainn, Co. Lú, i 

dteannta Sarah Marsh, Oifi geach Ainmnithe FSS um Mí-Úsáid 

Seanóirí, FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean.

Oscail do Shúile – Oscail do Lionsa

gearrscannáin um mí-úsáid seanóirí FSS, ‘Oscail do 
Shúile – Oscail do Lionsa’ [Open Your Eyes – Open 
Your Lens]. Ba é an aidhm a bhí leis an gcomórtas 
gearrscannáin cur leis an tuiscint atá ag daoine ar 
mhí-úsáid seanóirí. Thug FSS cuireadh don phobal 
gearrscannán bunaithe ar an téama ‘Oscail do Shúile 
– Oscail do Lionsa’ a uaslódáil chuig YouTube.



Maire Brady

Oibrí Sóisialta Sinsearach 

um Chosaint Daoine 

Scothaosta, Limistéar 

Seirbhíse Lú/na Mí

Tá an post seo agam ó 2007 
agus táim ag obair mar chuid de 
sheirbhísí forbartha FSS agus é mar 
aidhm agam daoine scothaosta a 
chosaint ó mhí-úsáid seanóirí. Is é 
an chuid is taitneamhaí den phost 
atá agam go mbíonn deis agam 
oibriú le daoine scothaosta agus 
is breá liom an obair sin de bhrí go 

bhfuil siad thar a bheith dearfach 
faoin difríocht is féidir liomsa a 
dhéanamh ina saol.

Sílim gurb é an tionchar is mó a bhí 
agam go dtí seo i ndáil le daoine 
scothaosta a chosaint ná an obair 
a rinne mé i gcomhar le gairmithe 
sláinte, gníomhaireachtaí stáit agus 
gníomhaireachtaí deonacha eile. 
Is iomaí gníomhaireacht dheonach 
a bhfuil sárobair déanta acu ar 
son daoine scothaosta, agus sílim 
féin go mbíonn na torthaí is fearr 
ar mo chuid oibre le tabhairt faoi 
deara nuair a bhíonn mé ag obair 
i dteannta na ngníomhaireachtaí 
sin. Go ginearálta, is iad na rudaí 
is simplí a imríonn an tionchar is 

mó, agus braitheann sé seo ar 
chur chuige oscailte a bhunú le 
príomhphearsana.

Is é an rud a theastaíonn ó 
dhaoine scothaosta ná go 
mbeidh an tacaíocht chuí acu 
le fanacht sa bhaile. Oibrím 
le mo chomhghleacaithe, 
gníomhaireachtaí eile agus daoine 
muinteartha d’fhonn a chinntiú 
go dtarlaíonn sé sin. Is é seo an 
dúshlán is mó a bhíonn le sárú i 
gcónaí.

Is iomaí rud dearfach a tharla in 
2011, go háirithe i gcomhthéacs 
ár seirbhís a fhorbairt – seirbhís a 
bunaíodh in 2007 agus atá ag dul 
ó neart go neart ó shin agus tá 
fi anaise ann freisin go bhfuil tuiscint 
níos fearr ag na páirtithe leasmhara 
ar fad anois ar cheisteanna 
mí-úsáide seanóirí. I rith 2011, 
thosaigh féin-atreoruithe ag teacht 
chugam den chéad uair, agus ábhar 
spreagtha ann féin an méid sin. Bhí 
baint agam le roinnt cáschruinnithe 
thar a bheith casta in 2011 a thug 
deis do go leor páirtithe leasmhara 
a bheith ag obair i dteannta a chéile 
ar shlí nach ndeachaigh chun 
tairbhe go leor daoine scothaosta 
roimhe seo.

I measc na nithe diúltacha a 
tharla, bliain dhúshlánach ba 
ea 2011 de bhrí gur fhág roinnt 
príomhchomhaltaí foirne FSS agus 
nár ceapadh aon duine ina n-áit. 
Ina theannta sin, is cleachtóir 
aonair mise, rud a chiallaíonn go 
mbaineann dúshláin áirithe leis na 
tréimhsí sin nuair a bhíonn mise ar 
saoire nó nuair a bhíonn éigeandáil i 
gceist. Mar shainseirbhís, is bearna 
shuntasach é an easpa oibrithe 
sóisialta sna foirne áitiúla cúraim 
phríomhúil sa mhéid is go mbíonn 
mise páirteach go minic i gcásanna 
a mbeadh foireann cúraim 
phríomhúil in ann déileáil leo. 
Baineann frustrachas agus éagóir 
áirithe le neamhréireacht seirbhísí 
infhaighte ar fud na tíre.
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Réamhrá

Tá FSS tiomanta d’fhorbairt ár seirbhísí meabhairshláinte 
a threorú trí Fís don Athrú [A Vision for Change], cáipéis 
beartais fhorásaigh, fi anaise-bhunaithe agus phragmataigh 
ina moltar múnla nua seachadta seirbhíse bunaithe ar 
an úsáideoir seirbhíse, múnla atá dírithe ar athshlánú 
agus ar an bpobal. Leagtar an-bhéim ar luachanna in 
Fís don Athrú [A Vision for Change] agus sonraítear ann 
clár cuimsitheach athraithe dár seirbhísí meabhairshláinte.

In 2011, leanamar orainn leis an athrú ainneoin gur 
bliain thar a bheith dúshlánach do na seirbhísí sláinte 
a bhí ann.

Ar Thóraíocht Sármhaitheasa

I mí Eanáir i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, thugamar léargas 
ar a bhfuil bainte amach againn agus lárphointe cur chun 
feidhme Fís don Athrú [A Vision for Change] sroichte againn. 
Ag an imeacht céanna, reáchtáil Feidhmeannas Úsáideoirí 
na Seirbhíse Náisiúnta (NSUE) a chéad searmanas bronnta 
gradam, d’fhonn aitheantas a thabhairt don méid atá 
curtha i gcrích i ndáil le seachadadh seirbhíse, bunaithe 
ar dhearcadh na n-úsáideoirí seirbhíse. Ba ar Sheirbhís 
Pobail Meabhairshláinte Bhaile Locha Riach/Bhaile Átha 
an Rí a bronnadh an Gradam don Fhoireann Pobail 
Meabhairshláinte is Fearr. Ba ar Ionad Lae Meabhairshláinte 
Svuít Tara a bronnadh an gradam don Ospidéal Lae/Ionad 
Lae is fearr agus ba ar Sheirbhísí Meabhairshláinte Iarthar 
Chorcaí a bronnadh an Gradam don tSeirbhís is mó Feabhais. 
Tharraing suirbhé agus gradaim NSUE aird ar sheirbhísí ar 

sampla dea-chleachtais iad, de réir thuairimí na ndaoine 
a úsáideann na seirbhísí, agus is táscaire luachmhar ar 
an dul chun cinn atá déanta ag seirbhísí i gcomhthéacs 
Fís don Athrú [A Vision for Change] a chur i bhfeidhm.

Ag Forfheidhmiú Athrú Seirbhíse

Trí leanúint orainn ag díriú ar chur le cúram pobail 
meabhairshláinte ar aon dul leis na moltaí atá luaite in 
Fís don Athrú [A Vision for Change], tugadh laghdú faoi 
deara i ngéar-acmhainn othar cónaitheach ó 1,187 
leaba in 2010 go dtí 1,070 leaba, laghdú 117 leaba.

Gradam á bhronnadh ar Sheirbhísí Meabhairshláinte Iarthar Chorcaí 

don ‘Tionscnamh Sláinte Poiblí is Fearr’ ag an 10ú Searmanas Bronnta 

Gradam Cúram Sláinte don tionscadal Ag Tabhairt na Físe chun Réaltachta.
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Ag Feabhsú Seirbhísí 
Meabhairshláinte

In 2011

Leanaí agus Déagóirí (FMSLD) ina 

raibh 56 Foireann Pobail, 3 Fhoireann 

Idirchaidrimh agus 2 Fhoireann Lae – 

6 fhoireann pobail sa bhreis ar 2010.

seirbhísí leanaí agus déagóirí le 8,663 

atreorú i rith na bliana.

feitheamh níos mó ná 12 mhí 29% 

i gcomparáid le fi giúirí 2010.

mhí, agus déileáladh le 61% laistigh de 

3 mhí.

iontrálacha chuig géar-áiseanna othar 

cónaitheach aosaigh.

le hothar cónaitheach 10.5 lá.

comhairleoireachta do bhreis agus 317 

duine fásta a d’fhulaing de dheasca na 

mí-úsáide institiúidí le linn a óige.



Rinneadh tuilleadh forbartha freisin maidir le 
hathchumrú na bhFoirne Pobail Meabhairshláinte 
(FPMS), mar shampla:

 Mar chuid d’athchumrú na seirbhísí meabhairshláinte 
i gCeatharlach/Cill Chainnigh agus Tiobraid Árann 
Theas, cuireadh feabhas ar fhoirne reatha i ndiaidh 
acmhainn othar cónaitheach a laghdú. Faoi dheireadh 
mhí na Nollag, bhí na FPMSanna reatha cónasctha, agus 
bhí comhordaitheoirí foirne ceaptha. Tá an Fhoireann 
Cóireála Baile-Bhunaithe i bhfeidhm anois freisin.

 Ath-imlonnaíodh 7.5 CL d’fhonn dlús a chur faoi 
FPMSanna sa Ghaillimh i ndiaidh barda fadchónaithe 
a dhúnadh in Ospidéal Bhríde, Béal Átha na Sluaighe. 
Ní raibh aon ghlanbhreisiú ann don tseirbhís, áfach, 
mar gheall ar chomhaltaí foirne a bheith imithe ar 
scor agus an moratóir ar earcaíocht.

Tábla 15: Géarsheirbhísí Meabharshláinte Othar 
Cónaitheach 2010-2011

2010 2011 Athraitheas

Líon iomlán na 
n-iontrálacha

14,474 13,938 -3.7%

Céad iontrálacha 4,552 4,418 -2.9%

Ath-iontrálacha 9,922 9,520 -4.1%

Ath-iontrálacha 
(mar % d’iomlán 
na n-iontrálacha)

69% 68% -1.4%

Iontrálacha 
neamhdheonacha

1,355 1,512 +11.6%

Fad airmheánach 
an fhanachta

10.9 10.5 -4.0%

Áiteanna 
géarchúraim

1,187 1,070 -9.9%

Foinse sonraí: An Bord Taighde Sláinte

Lena chois sin:

 Trí mhaoiniú nuálaíochta a leithdháileadh chuig 
Genio in 2011, chuir FSS le roinnt tionscadal 

nuálaíoch meabhairshláinte d’fhonn dlús a chur 
faoi na moltaí luaite in Fís don Athrú [A Vision for 

Change] lena n-áirítear tacú le roinnt daoine aistriú 
ó thimpeallachtaí tacaithe brú go dtí maireachtáil 
go neamhspleách ina bpobal féin.

 Soláthraíodh maoiniú aonuaire €1.8m do 
Sheirbhís Náisiúnta Comhairleoireachta (SNC) 

FSS a sholáthraíonn comhairleoireacht d’aosaigh 
a d’fhulaing mí-úsáid institiúideach in aois na 
hóige. Sholáthair SNC breis agus 7,700 seisiún 
comhairleoireachta do bhreis agus 317 duine in 2011 
trí thairbhe a bhaint as an acmhainn bhreise seo.

 Dréachtaíodh agus forbraíodh plean don Chlár 

Náisiúnta Cliniciúil Meabhairshláinte i gcomhar 
le Coláiste na Síciatrachta, Éire, Coláiste 
Liachleachtóirí na hÉireann agus na heagraíochtaí 
gairmiúla agus úsáideoirí seirbhíse ábhartha ar 
fad. Sa chéad bhliain den phlean cúig bliana seo 
forbrófar 3 chlár chliniciúla, idirghabháil luath do 
chéad taom síocóise, brath agus idirghabháil luath 
i gcomhthéacs neamhord itheacháin (i gcomhar 
le cúram príomhúil) agus bainistiú cásanna 
féindochair chuig RÉanna chun rannpháirtíocht, 
comhsheasmhacht freagartha agus cóireáil oiriúnach 
leantach a chinntiú. Cuirfear na cláir seo i bhfeidhm 
in 2012.
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Cathal Magee, POF, FSS; Bairbre Nic Aongusa, Stiúrthóir Míchumais agus Meabhairshláinte, an Roinn Sláinte; agus an Dr. Ian Daly, Stiúrthóir 

Náisiúnta an Chláir Chliniciúil don Mheabhairshláinte, FSS.



Seirbhísí Meabhairshláinte Leanaí 

agus Déagóirí (CAMHS)

Leagadh béim ar sheirbhísí meabhairshláinte do leanaí 
agus do dhaoine óga mar réimse tosaíochta forbartha 
in Fís don Athrú. Tá béim shuntasach leagtha ag FSS 
ar fhoirne meabhairshláinte leanaí agus déagóirí a 
fhorbairt, rochtain d’othar cónaitheach a fheabhsú agus 
déileáil le hagaí feithimh measúnachta.

Tá 61 Foireann Pobail Meabhairshláinte Leanaí agus 
Déagóirí bunaithe, 6 fhoireann bhreise ó 2010 i leith. 
Astu seo, is foirne pobail iad 56 foireann, agus tá 2 
fhoireann ospidéil lae agus 3 fhoireann idirchaidrimh 
ospidéil phéidiatraicigh. Dhéileáil na foirne seo le 7,849 
atreorú nua a cuireadh faoi bhráid na seirbhíse go dtí 
Meán Fómhair 2011. Déileáladh le breis agus leath 
díobh seo laistigh de mhí ón atreorú a bheith faighte. 
Déileálann na foirne pobail leis na leanaí agus na 
déagóirí a chuirtear faoi bhráid na seirbhíse ar bhonn 
práinne.

I measc tionscnamh eile CAMHS áiríodh:

Third Annual Child & Adolescent
Mental Health Service Report

            2010 - 2011    

 Foilsíodh an Tríú Tuarascáil Bhliantúil ar 

Mheabhairshláinte Leanaí agus Déagóirí 2010-2011 

[Third Annual Childhood Adolescent Mental Health 

Service Report 2010-2011] i mí na Nollag, tuarascáil 
atá ag cur leis an obair atá déanta go dtí seo agus 
atá ar fáil anois ar www.hse.ie

 Tá géar-acmhainn bhreise othar cónaitheach leanaí 
agus déagóirí curtha ar fáil in aonaid nua ordaithe in 
Bessboro, Corcaigh agus Páirc Mheirlinne, Gaillimh. 
Tá an t-aonad 20 leaba oscailte i nGaillimh ó mhí na 
Nollag agus tá sé beartaithe an t-aonad i Bessboro 
a oscailt ag tús 2012, agus é beartaithe go mbeidh 
12 leaba ann.

 Tá aonad othar cónaitheach eatramhach leanaí agus 
déagóirí á fhorbairt agus beartaithe lena choimisiúnú 
ar shuíomh Ospidéal Naomh Loman ag tús 2012.

 Táthar ag súil le hacmhainn bhreise a bhunú i rith 
chéim 2 d’aonad othar cónaitheach Naomh Iosáf in 
Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc i lár 2012.

 Osclaíodh aonad Jigsaw sa Ghaillimh i mí Iúil. 
Leithdháileadh €1m breise i maoiniú nuálaíochta 
chun an múnla Jigsaw a sholáthar i 6 phobal nua – 
Dún na nGall, Uíbh Fhailí, Tamhlacht, Cluain Dolcáin, 
Baile Brigín agus Baile Bhlainséir as seo go ceann trí 
bliana.

Figiúr 25: % ar táirgeadh an chéad choinne 
dóibh agus feicthe ag CAMHS laistigh de 3 mhí 
2010-2011
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Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

Seirbhísí Fóiréinseacha Náisiúnta

D’fhaomh an Rialtas an infheistíocht chaipitiúil 
chun Ospidéal Lárnach Mearbhaill nua 120 leaba 
a sholáthar ag suíomh Ospidéal Naomh Íde, Port 
Reachrann, 4 Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim 
(ceann i ngach Réigiún) agus soláthar fóiréinseach 
le haghaidh CAMHS, agus do dhaoine aonair a bhfuil 
míchumas meabhairshláinte agus intleachta orthu.

In 2011, cuireadh tús ar bhonn céimnithe le brú 
ardtacaíochta 10-12 leaba agus seirbhís for-rochtana 
a thógáil do dhaoine a bhfuil urscaoileadh coinníollach 
ó na cúirteanna faighte acu faoi Acht um an Dlí Coiriúil 

(Gealtacht) 2006 agus beidh an tseirbhís seo ar fáil sa 
dara ráithe de 2012.

Tá tacaíocht baracáide/léigir á soláthar don Gharda 
Síochána ar aon dul le moltaí Thuarascáil Bhinse Barr 

2006 ó mhí Eanáir anonn.
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Forfheidhmiú na mBeart chun Rátaí 

Féinmharaithe a Laghdú

Leithdháileadh €1m breise in 2011 chun bearta a chur 
i bhfeidhm chun rátaí féinmharaithe in Éirinn a laghdú. 
Leithdháileadh maoiniú chuig 25 clár faoi leith, a bhí 
ag díriú ar oiliúint scilbhunaithe, caighdeánú seirbhísí 
líne cabhraí, freagairt cúraim phríomhúil d’iompar 
féinmharaithe a fheabhsú agus acmhainn seirbhísí 
FSS chun déileáil le cliaint féindochair a mhéadú. 
Ina theannta sin, dhírigh tionscnaimh ar ghrúpaí a 
d’fhéadfadh a bheith i mbaol iompar féinmharaithe 
mar gheall ar an gcor chun donais eacnamaíoch.

Chomh maith leis sin, d’oibrigh FSS i gcomhpháirt le 
gníomhaireachtaí eile ar an bhfeachtas Athraithe SEE a 
bhí dírithe ar ghairmeacha sonracha, ionaid oibre agus 
eagraíochtaí spóirt. Cuireadh oiliúint ar 10 n-oiliúnóirí 
breise SAFE TALK agus rinne Oiliúnóirí reatha ASIST 
cúrsaí uasoiliúna i mí na Nollag. Críochnaíodh agus 
foilsíodh measúnú uile-oileáin ar ASIST agus tá sé 
le fáil ar www.nosp.ie

Foghlaim agus Forbairt

 Críochnaíodh athbhreithniú ar NSUE i mí na 
Samhna agus chuir FSS le hathbhreithniú ar Líonra 
Abhcóideachta na hÉireann, athbhreithniú a bhí mar 
bhonn le plean straitéiseach trí bliana a fhorbairt 
don eagraíocht.

 In 2011 rinneadh measúnú neamhspleách ar ról 
agus rannpháirtíocht an Tionscadail Cleachtais, 

Oideachais, agus Taighde Saineolach trí Thaithí, 
tionscadal atá á mhaoiniú ag FSS i gcomhpháirt le 
hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), agus 
tá síneadh trí bliana curtha leis an tionscadal.

 Chláraigh 9 bhfoireann atá ag déanamh ionadaíochta 
ar 9 seirbhís ar fud na tíre ar Chlár Ceannaireachta 

Comharfhoghlama DCU i mí Dheireadh Fómhair 
agus é mar aidhm rannpháirtíocht úsáideoirí 
seirbhíse a mhéadú i bpleanáil agus i seachadadh 
seirbhísí meabhairshláinte níos fearr.

 Críochnaíodh agus rinneadh measúnú ar Chomhar 

Náisiúnta Seirbhísí Meabhairshláinte um Chúram 

Aonair a Phleanáil i gcomhpháirt leis an gCoimisiún 
Meabhairshláinte, Ospidéal Ollscoile Naomh Pádraig 
agus Ospidéal Naomh Eoin le Dia, agus tá sé 
beartaithe siompóisiam a reáchtáil faoi ag tús 2012.

 Chríochnaigh an tríú cohórt d’ionadaithe FCP 
an Clár Creidiúnaithe um Chur Chuige Foirne i 

ndáil le Meabhairshláinte sa Chúram Príomhúil. 
Rinneadh athbhreithniú ar an gclár i mí Iúil agus 
déanfar é a leasú sula mbeidh cláir bhreise á rolladh 
amach in 2012.

Suitable for everyone who wants to help 
prevent suicide: front line workers, clergy, 
volunteers, parents, teachers, citizens...

suicide alertness 

for everyone

half day programme

Learn four basic steps to recognize persons 
with thoughts of suicide and connect them 

with suicide helping resources
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Maria Migone

Síciatraí Comhairleach 

Leanaí agus Déagóirí, 

Seirbhís Meabhairshláinte 

Leanaí agus Déagóirí 

(CAMHS), Cluain Dolcáin, 

Baile Átha Cliath

Is Síciatraí Comhairleach Leanaí 
agus Déagóirí mé agus táim ag 
obair i gceantar Chluain Dolcáin i 
mBaile Átha Cliath le bliain go leith 
anuas. Oibríonn m’fhoireannse 
le leanaí agus le déagóirí agus 
soláthraímid cóireáil agus cúram 
dóibh siúd a bhfuil na fadhbanna 
is déine agus is casta acu agus le 
seirbhísí eile atá bainteach le leanaí 
agus daoine óga a bhfuil fadhbanna 
meabhairshláinte acu.

Tá éagsúlacht mhór i gceist i 
mo chuid oibre. Is é an rud is 
taitneamhaí faoin bpost fi os a 
bheith agam gur féidir liom cabhrú 
le leanaí a bhfuil fadhbanna acu, 
mar aon lena muintir. Is gnách 
go mbíonn toradh maith ar an 
obair nuair a bhíonn rochtain 
ag an leanbh nó déagóir agus a 
muintir nó cúramóir ar chomhairle, 
measúnú agus cóireáil thráthúil, 
comhordaithe mar is cuí.

Tagann atreoruithe chuig ár 
seirbhísí ó go leor foinsí éagsúla 
lena n-áirítear ranna éigeandála, 
DGanna, naíolanna, bunscoileanna 
agus iar-bhunscoileanna, Oibrithe 
Sóisialta, nó Altraí Sláinte Pobail. 
Déanaimid measúnuithe agus 
cóireálacha ina lán áiteanna, agus 
is í an phríomhaidhm atá againn 
an éifeachtúlacht agus an toradh 
is fearr agus is féidir a chinntiú don 
leanbh. Uaireanta is gá cuairteanna 
baile a dhéanamh, cuairt a thabhairt 
ar scoil chun breathnóireacht a 
dhéanamh ar leanbh i measc na 
leanaí eile nó cóireáil a sholáthar sa 
scoil.

Cé go bhfuil níos mó atreoruithe 
á bhfáil againn do leanaí atá ag 
déanamh féindochair, tá méadú 
ag teacht freisin ar atreoruithe ó 
scoileanna i gcomhthéacs leanaí 

a meastar NHEA nó Speictream 
Uathachais a bheith ag cur isteach 
orthu, mar aon le hatreoruithe le 
haghaidh leanaí nó aosaigh óga a 
bhfuil claonadh iontu lámh a chur 
ina mbás féin. Tá go leor de na 
hatreoruithe seo ag eascairt as an 
gcóras scoile nó as seirbhísí DG.

Tá roinnt tionscnamh iontach 
curtha i gcrích i rith na bliana. Tá 
foirgneamh álainn nua le hoscailt 
go luath ina mbeidh roinnt foirne 
seirbhíse agus beidh naisc aige 
freisin le Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath agus amach 
anseo, tá sé beartaithe Ospidéal 
Lae a fhorbairt do dhaoine 
óga a bhfuil géardheacrachtaí 
meabhairshláinte acu. Táimid ag 
súil go gcuirfi dh sé seo cosc le 
hiontrálacha chuig áiseanna othar 
cónaitheach agus go laghdóidh 
sé meán-aga feithimh othar 
cónaitheach daoine óga.

Tá roinnt tionscnamh beag 
áitiúil curtha i gcrích freisin. 
Mar shampla, d’eagraíomar lá 
eolais do scoileanna faoi NHEA i 
gcomhar leis an tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais. Tá 
maoiniú faighte chun múnla Jigsaw 
a fhorbairt agus a sholáthar i 
gceantar Chluain Dolcáin. Is cur 
chuige nuálach é seo chun seirbhísí 
agus tacaíochtaí a eagrú agus é 
mar aidhm meabhairshláinte agus 
folláine daoine óga a fheabhsú. 
Tacaíonn sé le córais chúraim atá 
níos inrochtana, oiriúnach don óige, 
comhtháite agus tarraingteach. Tá 
grúpa oibre a bhfuil ár bhfoireann 
CAMHS páirteach ann bunaithe 
chun dlús a chur faoin tionscnamh 
dearfach seo.

Eagraíodh oiliúint do m’fhoireannse 
i mbliana i dTeiripe Iompraíochta 
Cognaíche bunúsaí do dhéagóirí, 
i gcomhar leis an Dr Gary O’Reilly 
ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath, a reáchtáil an cúrsa oiliúna 
saor in aisce. Tá an fhoireann oilte 
anois freisin chun measúnacht 
riosca a dhéanamh ar dhaoine 
óga a bhfuil claonadh

féinmharaithe iontu agus plean 
bainistíochta riosca agus coisc 
riosca a fhorbairt. Tá sé seo 
bunaithe ar mhúnla oiliúna STORM 
atá in úsáid in Ollscoil Mhanchain. 
Tá an oiliúint seo á rolladh amach 
againn chuig an bhfoireann ar fad 
sa tseirbhís.

Ainneoin go bhfuil ag éirí linn 
déileáil le gach atreorú práinneach 
gan mórán moille agus go bhfuil 
gnáthchoinní á mbainistiú laistigh 
de 3 mhí, is é an t-ábhar is mó imní 
leanúint ag freagairt gan mórán 
moille d’atreoruithe. Tá an t-éileamh 
atá ar ár seirbhís ag méadú. 
Ionas gur féidir lenár bhfoireann 
feidhmiú go héifeachtach, tá gá 
le raon disciplíní, scileanna agus 
peirspictíochtaí, ionas go mbeidh 
pacáiste cúraim agus cóireála cuí 
feiliúnach dá riachtanais á soláthar 
do leanaí agus do dhéagóirí. Is 
foireann bheag atá againn agus tá 
sé ag éirí níos deacra an leibhéal 
seirbhíse a bhí á sholáthar againn 
roimhe seo a sholáthar anois ó 
tharla laghdú a bheith ag teacht 
ar an bhfoireann agus, dá réir 
sin, baineann fíorthábhacht le 
hathsholáthar post atá á gcailleadh. 
Leis na hacmhainní atá againn 
faoi láthair, tá ag éirí linn tús 
áite a thabhairt d’atreoruithe 
d’aoisghrúpaí níos óige.
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Réamhrá

Oibríonn FSS i gcomhar le páirtithe leasmhara eile lena 
chinntiú go mbeidh Éire ina sochaí ina dtacaítear le 
daoine atá faoi mhíchumas le bheith rannpháirteach go 
hiomlán sa saol eacnamaíochta agus sóisialta, agus 
rochtain a bheith acu ar raon tacaíochtaí agus seirbhísí 
den scoth le feabhas a chur ar cháilíocht na beatha 
agus a gcuid folláine.

In 2011 ghlacamar le bearta breise chun an fhís seo a 
bhaint amach. Táimid ag aistriú ó sholáthar suímh go 
soláthar pobail agus ó idirdheighilt go cuimsiú, ach 
beidh ar luas an athraithe tapú le go gcinnteofaí go 
gcomhlíonfaidh ár seirbhísí riachtanais ár saoránaigh.

Cé go bhfuilimid ag obair chun na hathruithe 
riachtanacha a bhaint amach, tá tacaíochtaí fós á 
soláthar againn faoin samhail atá ann cheana féin. 
Déanann FSS agus ár bpáirtithe neamhreachtúla 
seirbhísí a sheachadadh. Rinneadh an earnáil 
neamhreachtúil tuairim agus 80% de gach seirbhís a 
sheachadadh in 2011, maoinithe de bhun alt 38 agus 
39 den Acht Sláinte 2004. B’fhiú €1,554m an buiséad 
a leithdháileadh do mhíchumas in 2011. Leithdháileadh 
€399m go hiomlán de bhun alt 38 den Acht Sláinte 

2004 chomh maith le €735m breise de bhun alt 39 
ar ghníomhaireachtaí neamhreachtúla, leis an gcuid 
eile de ag tacú le seirbhísí soláthraithe go díreach 
ag FSS. Clúdaíonn na Comhaontuithe Seirbhíse nó 
na Comhaontuithe Cúnaimh Deontais an maoiniú a 
leithdháiltear ar an earnáil neamhreachtúil.

Leithdháileadh maoiniú breise de chuid €10m ar FSS in 
2011 le haghaidh a thabhairt ar bhrúnna déimeagrafacha 
i ndáil le seirbhísí lae, cónaitheacha, faoisimh, cúnaimh 
phearsanta agus seirbhísí tacaíochta baile a sholáthar.

Ag Athrú an tSlí ina Seachadtar Seirbhísí

Le linn 2011, rinneadh an-dul chun cinn maidir le bonn 
agus taca a chur faoi athrú bunúsach. Leagann treoir 
bheartais na Roinne Sláinte (Luach ar Airgead agus 

Athbhreithniú Polasaí) atá ag teacht chun cinn, chomh 
maith le moltaí ó mheithleacha oibre náisiúnta FSS i 
ndáil le príomhréimsí seirbhíse, béim ar an ngá atá le 
samhail nua seirbhíse d’fhonn cur le neamhspleáchas 
dhaoine atá faoi mhíchumas ar bhealach atá éifeachtúil 
agus cost-éifeachtúil. Tuartar inti go ndéanfar leibhéal 
reatha an mhaoinithe a atreorú go cur chuige a 
thacaíonn leis an duine indibhidiúil ina leanfaidh an 
maoiniú an duine indibhidiúil. Tuartar chomh maith 
inti go mbeidh rochtain phríomhshrutha ar thithíocht, 
fhostaíocht agus ar oideachas.

In 2011

pearsanta tacaíochta baile.

athshlánúcháin agus bhain os cionn 

18,000 duine eile leas as cineálacha eile 

gníomhaíochta lae.

dhaoine fásta i 817 láthair, le 90% á soláthar 

ag an earnáil neamhreachtúil.

phobail.

um chúram faoisimh le hos cionn 6,000 duine.

i ndáil le leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois, 

méadú 24% ar an mbliain 2010.

na hamlínte rialála.

Cur Chun Feidhme na mBeartas

Ní ar FSS atá freagracht iomlán an phróisis seo, 
tá comhfhreagracht i gceist atá roinnte idir an 
duine, a dteaghlaigh agus a gcúramóirí, idir raon 
gníomhaireachtaí, an Rialtas agus an sochaí trí chéile. 
Is ionann sin agus dúshlán suntasach don iomaí 
geallsealbhóir. Le héascú a dhéanamh ar an gclár 
athraithe seo agus le nádúr comhoibritheach na 
freagrachta a léiriú, cruthaíodh struchtúir nua in 2011:

 Bhunaíomar Fóram Comhairleach Náisiúnta (FCN), 
ceithre Fhóram Comhairleach Réigiúnach agus 
thosaíomar ar Fhóram Comhairleach Áitiúil a bhunú. 
Tá na struchtúir seo comhdhéanta d’ionadaithe 
na ngeallshealbhóirí uile agus déanann siad fócas 
a sholáthar i ndáil le cur i bhfeidhm na raonta 
tionscnaimh beartais atá sonraithe thuas. Cuidíonn 
na struchtúir seo le pleananna forfheidhmiúcháin 
láidre a fhorbairt chomh maith le monatóireacht a 
dhéanamh orthu.
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Ag Tacú le Daoine 
faoi Mhíchumas



 Sheol an FCN sruth oibre le go gcuirfí creat i 
bhfeidhm ina mbeadh na daoine sin a úsáideann 
ár seirbhísí ag gach leibhéal in ann a bheith 
rannpháirteach sa phróiseas iomlán.

Ina theannta sin, tharla siad seo chomh maith le linn 2011:

 Osclaíodh ar thailte 
Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge le go gcuirfí 
feabhas ar sheirbhísí do leanaí faoi mhíchumas i 
gCeatharlach, i gCill Chainnigh, i dTiobraid Árann 
Theas, i bPort Láirge agus i Loch Garman, le hos 
cionn 600 leanbh ag baint leas as na seirbhísí a 
soláthraíodh in 2011.

Zach Winters, ag úsáid seirbhísí an Chlinic Lárnach Íocshláinteach nua 

i bPort Láirge, in éineacht lena Theiripeoir Saothair, Muireann Nolan, an 

Dr. Frank Dolphin, Cathaoirleach ar Bhord FSS agus an tUas. Hamilton 

Goulding, Cathaoirleach an CRC.

 Oibríonn FSS go dlúth le Genio, an ghníomhaireacht 
neamhreachtúil bunaithe chun tacú le nuálaíocht 
shóisialta. Go háirithe, leithdháil Genio maoiniú, a 
haimsíodh ó fhoinsí stáit agus daonchairdiúla araon, 
chun cabhrú le daoine aistriú amach ó shuímh 

phobail agus maireachtáil go neamhspleách i measc 
an phobail. I gcaitheamh na bliana sholáthair Genio 
maoiniú do thionscadail chun cabhrú le tuairim agus 
60 duine aistriú sa bhliain dár gcionn. Tá ár bpáirtithe 
soláthraithe seirbhíse san earnáil neamhreachtúil 
rannpháirteach go dlúth ar feadh roinnt blianta i 
bhforbairtí nuálaíochta dá leithéid sin. Mar shampla, 
chabhraigh Cheshire Ireland, a sholáthraíonn raon 
seirbhísí cóiríochta agus tacaíochta do 285 duine 
in Éirinn le riochtaí néareolaíocha agus míchumais 
fhisiciúla, le 12 duine go raibh cónaí orthu ina 
n-áiseanna cónaitheacha i mBéal an Átha agus i 
Sráid Hoirbeaird, Baile Átha Cliath aistriú isteach ina 
dtithe féin ina bpobal féin le linn 2011, agus dá réir 
ag ceadú do dhúnadh na n-áiseanna sin. Tuarann 
Cheshire Ireland go leanfaidh an treocht seo. Trí 
chomhdhlúthú sheirbhísí eile sa réigiún, d’éirigh le 
FSS DML dhá dhuine déag a aistriú amach ó shuímh 
phobail le 4 dhuine breise le haistriú amach san am 
atá romhainn. Baineadh amach é sin trí úsáid na 
n-acmhainní ann cheana féin.

 Cuireann an Bunachar Sonraí Náisiúnta um 
Míchumas Fisiceach agus Céadfach (NPSDD) ar 
ár gcumas méid na sriantachta rannpháirtíochta 

a bhaineann do dhaoine a thomhas. Léirítear ó 
Fhigiúr 26 gurb iad spóirt agus áineas fi siceach 
(69%) agus fostaíocht agus cuardach fostaíochta 
(67%) na réimsí sriantachta ba mhó a bhain do 
na daoine sin a rinneadh an suirbhé. De réir mar 
a aistríonn daoine ó shuímh phobail, cuirfi dh sé 
sin ar ár gcumas seirbhísí a chur in oiriúint agus 
a spriocdhíriú chun feabhas a chur ar leibhéal 
rannpháirtíochta dhaoine sa tsochaí. Mar shampla, 
léirítear ó úsáid na huirlise seo go gcabhraíonn 
Cúntóir Pearsanta a bheith ag duine go mór le 
leibhéal rannpháirtíochta an duine.

An Bonn Beartais: Tionscnaimh Bheartais Curtha Chun 

Cinn d’fhonn Eolas a Sholáthar don Athrú Radacach

Clár chun seirbhísí 
míchumais do leanaí 
agus daoine óga a chur 
chun cinn

 Grúpaí forfheidhmithe 
náisiúnta, réigiúnacha 
agus is áitiúla curtha ar bun 
agus tosaithe ar mhapáil 
acmhainne.

An t-athbhreithniú ar 
sheirbhísí uathachais

 Tuarascáil curtha i gcrích.

Ag brú chun cinn an 
bhogtha ó shocruithe 
cónaitheacha cruinnithe

 Grúpa forfheidhmithe 
náisiúnta curtha ar bun 
agus plean forfheidhmithe 
imlíneach aontaithe.

Forbairt breis roghanna 
i seirbhísí faoisimh

 Tuarascáil ar rogha 
malartach teaghlaigh óstaí 
seachas cúram faoisimh 
forbartha agus curtha i gcrích.

Ag brú chun cinn an 
bhogtha i dtreo seirbhísí 
lae níos oiriúnaí

 Tuarascáil curtha 
i gcrích.

Forbairt straitéise néar-
shlánúcháin i gcomhar 
leis an Roinn Sláinte

 Straitéis curtha i gcrích 
agus faofa ag an RS. 
Ceannaire Cliniciúil ceaptha.

Figiúr 26: % Sriantachta Rannpháirtíochta 
na nDaoine faoi Mhíchumas 2010
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Foinse sonraí: Tuarascáil Bhliantúil Choiste Bhunachar Sonraí Náisiúnta 

um Míchumas Fisiceach agus Céadfach 2010
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Cuid 2 den Acht um Míchumas 2005

Tá foráil i gCuid 2 den Acht um Míchumas 2005, a 
cuireadh i bhfeidhm maidir le leanaí faoi bhun cúig 
bliana d’aois in 2007, inar féidir measúnú a dhéanamh 
ar leanaí incháilithe, tuarascáil mheasúnaithe agus 
ráiteas seirbhíse a tháirgeadh ina sonraítear iontu na 
seirbhísí a sholáthrófar chun na riachtanais a haithníodh 
a chomhlíonadh. Bunaíodh córas tiomanta sásaimh 
chomh maith tríd an Acht.

Bhí dúshláin suntasacha fós ag baint le comhlíonadh 
le hamlínte reachtúla um sholáthar na measúnuithe in 
2011. Níor críochnaíodh ach 23% acu laistigh de na 
hamlínte mar a ndéantar foráil dóibh sna rialacháin. 
Ba léiriú é sin ar roinnt deacrachtaí lena n-áirítear beartú 
tosaíochta ar idirghabhálacha thar measúnuithe, an 
chastacht a bhain le measúnuithe ar leith, an brú maidir 
le measúnuithe a chloíonn le samhail leithdháilte acmhainní 
na Roinne Oideachais agus Scileanna a tháirgeadh, 
éifeachtaí an mhoratóra earcaíochta, agus neamhlíonadh 
na bhfolúntas máithreachais agus breoiteachta.

Fiú gurb ann do na deacrachtaí sin, bhí méadú suntasach 
ar ghníomhaíocht i gcaitheamh na bliana. Go hiomlán, 
comhlíonadh 3,043 tuarascáil mheasúnaithe in 2011, 
ag dul 30% thar an sprioc. Méadú 24% a bhí anseo 
i gcomparáid le fi giúirí na bliana 2010.

Figiúr 27: Líon na dTuarascálacha Measúnaithe 
a Tugadh Chun Críche 2009-2011
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Foinse sonraí: Gníomhaíocht faoin Acht um Míchumas – 

Tuarascálacha Ráithiúla 2011 (An tAonad Faisnéise Míchumais)

Cur Chun Cinn Seirbhísí Míchumais 

do Leanaí agus do Dhaoine Óga

Bhunaigh an FSS clár náisiúnta, Cur Chun Cinn 
Seirbhísí Míchumais do Leanaí agus do Dhaoine Óga, 
chun na slite a ndéantar seirbhísí a sholáthar do leanaí 
agus do dhaoine óga faoi mhíchumas a athrú. Tá sé 
seo bunaithe ar mholtaí na Tuarascála de chuid an 
Ghrúpa Tagartha Náisiúnta ar Sheirbhísí Míchumais 
Ildisciplíneacha do Leanaí d’aois 5-18 bliana [Report 
of the National Reference Group on Multidisciplinary 
Disability Services for Children aged 5-18 Years] 
táirgthe ag ionadaithe na ngairmeacha agus an 
bhainistíocht rannpháirteach i seirbhísí ildisciplíneacha 
a sheachadadh do leanaí.

Tá stair fhada ag seirbhísí míchumais do leanaí in Éirinn 
agus déanann mórán eagraíochtaí tacaíocht agus 
idirghabhálacha den scoth a sholáthar do leanaí agus 
dá dteaghlaigh. Mar sin féin, ó d’fhorbair siad go 
neamhspleách óna chéile agus toisc gur minic a 

bunaíodh iad le freastal ar ghrúpa ar leith leanaí, tá 
éagsúlacht fhairsing idir na seirbhísí atá ar fáil in áiteanna 
éagsúla ar fud na tíre chomh maith le héagsúlacht catagóirí 
míchumais. I measc aidhmeanna an chláir seo tá deimhin 
a dhéanamh de chosán soiléir amháin chuig seirbhísí, 
de bhun riachtanais, do gach leanbh, an leas is fearr 
a bhaint as acmhainní chun tairbhe gach leanbh agus 
gach teaghlach chomh maith le sláinte agus oideachas 
a chur ag obair in éineacht lena chéile le go mbainfi dh 
leanaí a n-acmhainneacht amach.

Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta, tá sé 
neamhchothrom agus níos moille ná mar a bhíothas 
ag súil leis. Is léiriú é seo ar na difríochtaí idir limistéir 
i dtéarmaí na hacmhainní ar fáil, an méid a forbraíodh 
seirbhísí agus na socruithe atá ann cheana féin idir 
sholáthraithe seirbhísí. Ina theannta sin, tá an moratóir 
ar earcaíocht tar éis bac a chur ar dhul chun cinn.

Bunachair Shonraí Náisiúnta Míchumais

An raibh a fhios agat…?

Bunachar Sonraí Náisiúnta Míchumais Intleachtaigh 
(2010)

Uathu sin cláraithe in 2010 bhí:

agus baineann 43%.

ildisciplíneacha, ar nós teiripe urlabhra agus teanga.

National Physical and Sensory Database (2010)

Uathu sin cláraithe in 2010 bhí:

agus baineann 47%.

lánaimseartha.

na néaróg.

Foinse sonraí: Staitisticí ón mBord Taighde Sláinte, Sraith 13 agus Sraith 14 

(arna fhoilsiú in 2011)
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Rosemary Dillon

Teiripeoir Saothair 

Shinsearaigh ag obair le 

daoine le gortú cloiginn 

faighte i Sligeach, Liatroim 

agus Iarthar an Chabháin

Ón mbliain 2007 ar aghaidh táim 
ag obair mar theiripeoir saothair 
shinsearaigh le daoine gur bhain 
gortú cloiginn faighte dóibh agus 
roimhe sin d’oibrigh mé mar theiripeoir 
saothair pobail. Is é an dualgas 
oibre atá orm ná oibriú leis an 
Seirbhís Pobail um Ghortú Inchinne 
i Sligeach, Liatroim agus Iarthar an 
Chabháin. Is comhpháirtíocht ar leith 
í seo idir Sheirbhísí um Míchumas 
Fisiceach agus Céadfach san FSS 
agus Acquired Brain Injury (ABI) 
Ireland, eagraíocht dheonach 
bunaithe chun tacaíocht a thabhairt 
do dhaoine gur bhain gortú inchinne 
faighte dóibh.

Creidim gur bhain an cur chuige 
comhpháirtíochta seo i ndáil le 
soláthar seirbhíse níos mó amach 
ná mar a bheadh bainte amach dá 
mbeadh an earnáil reachtúil nó 
dheonach ag obair go neamhspleách 
óna chéile. Soláthraítear scóip don 
chur chuige cruthaitheach agus 
solúbtha maidir le feabhas a chur ar 
shaolta na gcliant. Mar shampla, tá 
rochtain agam ar ghníomhaíochtaí 
agus acmhainní pobail, is féidir liom 
oibriú le cúntóirí in ABI Ireland ar féidir 
leo cláir mholta a chur i bhfeidhm 
agus aiseolas a sholáthar ar dhul 
chun cinn na gcliant, is féidir liom dul 
i dteagmháil le hoibrithe tacaíochta 
baile FSS agus le cúntóirí pearsanta 
trí Chumann Cathaoireacha Rothaí 
na hÉireann nó tríd an Ionad um 
Maireachtáil Neamhspleách. Tá 
naisc láidre i bhfeidhm le seirbhísí 
cineálacha FSS agus le heagraíochtaí 
deonacha agus tá sé seo ríthábhachtach 
lena chinntiú go dtugaimid an 
chumhacht agus an cumas do 
dhaoine maireachtáil chomh 
neamhspleách agus is féidir é.

Nuair a bhaineann gortú inchinne 
do dhuine, déantar tacaíocht a 
sholáthar don chliaint agus don 
teaghlach araon. Déantar cinneadh 
i leith bealach athshlánúcháin de 
réir riachtanais an chliaint. Bíonn an 
bealach athshlánúcháin sin difriúil 
do gach duine agus is féidir go 
bhféadfadh duine fi lleadh abhaile 
agus go gcuirfí monatóireacht, 
measúnú agus tacaíocht leanúnach 
ar fáil dóibh, nó go rachfaí isteach 
san Aonad Cónaithe Idirthréimhseach 
don Ghortú Inchinne ar feadh tréimhse 
d’fhonn athshlánúchán pobail a fháil 
nó go rachfaí isteach san Ospidéal 
Athshlánaithe Náisiúnta d’fhonn 
dian athshlánúchán a fháil nó go 
rachfaí isteach in ospidéil phobail 
nó tithe altranais le hathshlánúchán 
réidh nó cúram fadtéarmach a fháil.

Is mór an sásamh a fhaighim as a 
bheith rannpháirteach i seirbhís a 
sholáthraíonn raon éagsúil agus 
nuálach seirbhísí athshlánúcháin 
speisialaithe do dhaoine le gortú 
inchinne faighte, ag cabhrú leo a 
gcuid neamhspleáchais a fháil ar 
ais agus scileanna saoil laethúla 
a chailleann siad dá dheasca a 
athfhoghlaim. Rud go mbainim 
féin agus an fhoireann a n-oibrím 
leo an-tairbhe as ná an difríocht a 
dhéanaimid do cháilíocht na beatha 
laethúil na ndaoine sin. Cuimsíonn 
sé sin gach gné de mhaireachtáil 
laethúil. Is féidir go gcuimseofaí 
oibriú le fostóirí chun cabhrú le 
cliaint fi lleadh ar an obair, cúnamh 
a thabhairt do chliaint fi lleadh ar 
thiomáint, nó cliaint a chumasú 
le bheith rannpháirteach 
i ngníomhaíochtaí fóillíochta 
nó i ngníomhaíochtaí 
ina bpobal.

Rud go bhfuil an-mhórtas orm faoi 
is ea go bhfuil an-fheabhas tagtha 
le blianta beaga anuas ar sheirbhísí 
do dhaoine le

gortú inchinne faighte. In 2010 
bronnadh Dámhachtain Anne 
Beckett orm as ucht mo chuid 
oibre i ndáil le hidirghabhálacha 
praiticiúla a fhorbairt ar mhaithe le 
daoine le ABI agus maidir le cabhrú 
leo le go mbeidís i gceannas ar 
phleanáil a gcláir agus a straitéisí 
athshlánúcháin féin d’fhonn a 
ndeacrachtaí a bhainistiú. Táim 
an-mhórtasach gur tharraing an 
dámhachtain seo aird ar ABI agus 
ar an ngá atá le forbairtí breise i 
réimse an tsoláthair seirbhíse seo.

Mar sin féin, cé go bhfuil, don 
chuid is mó, an-dul chun cinn 
déanta, is trua é go ndearnadh 
seirbhísí áirithe a chiorrú agus 
nach forbraíodh tuilleadh acu in 
aon chor de dheasca sriantachtaí 
airgeadais. Is cineál míchumas 
ciúin é gortú inchinne faighte 
mar gur minic nach n-aithnítear 
deacrachtaí cognaíocha. Tá 
suntasacht ag baint le leibhéal na 
hidirghabhála agus na tacaíochta 
atá riachtanach lena chinntiú go 
mbaineann cliaint an leas is mó 
as a gcuid inniúlachtaí d’fhonn 
tascanna laethúla a chomhlíonadh 
agus is trí chomhsheasmhacht 
agus athdhéanamh a bhaintear é 
sin amach. Cé go bhfuil na dúshláin 
suntasach, tá an tairbhe thar a 
bheith suntasach.
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Tá dualgas reachtúil ar FSS de bhun an Achta um 

Chúram Leanaí 1991, i ndáil le cúram agus cosaint 
leanaí agus a muintir. Ina Chlár don Rialtas 2011, tá 
an Rialtas tar éis athchóiriú bunúsach a leagadh síos 
do sholáthar seirbhísí leanaí agus teaghlaigh in Éirinn. 
Mar chuid den athchóiriú seo, bunófar Gníomhaireacht 
nua um Thacaíocht Leanaí agus Teaghlaigh (CFSA), 
ina mbeidh seirbhísí reatha leanaí agus teaghlaigh FSS 
mar chuid lárnach den ghníomhaireacht. Tá bunú na 
gníomhaireachta nua mar chuid de chlár oibre níos 
fairsinge, le go neartófaí acmhainneacht, próisis agus 
córais na heagraíochta go bhfuil gá leo chun seirbhísí 
sábháilte, éifeachtúla, comhsheasmhacha agus iontaofa 
um chosaint leanaí, a sheachadadh.

Athchóiriú Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh

Tharla roinnt athruithe suntasacha i ndáil le seirbhísí 
leanaí agus teaghlaigh in Éirinn in 2011. I measc na 
bpríomhspriocanna a baineadh amach bhí ainmniú 
Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus bunú Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige nua. In Eanáir, ainmníodh an 
Chéad Stiúrthóir Náisiúnta ar Sheirbhísí Leanaí agus 
Teaghlaigh d’Éire le freagracht iomlán a ghlacadh ar 
sheirbhísí. Cuimsithe sa chlár athchóirithe tá roinnt 
gnéithe criticiúla lena n-áirítear:

 Gníomhaireacht nua um Thacaíocht Leanaí agus 
Teaghlaigh (CFSA) a bhunú.

 Aistriú seirbhísí reatha FSS agus na Gníomhaireachta 
Tacaíochta Teaghlaigh go dtí an ghníomhaireacht nua.

 Cur chun feidhme leanúnach Chlár Athraithe Leanaí 
agus Teaghlaigh FSS a chuimsíonn seacht shraith 
gníomhaíochta: cáilíocht agus riosca, leithdháileadh 
acmhainní, beartais, nósanna imeachta agus 
cleachtais, fórsa oibre, bainistíocht seirbhíse, cultúr, 
agus socruithe rialachais agus comhpháirtíochta.

 Plé a dhéanamh faoi chuíchóiriú breise ar sheirbhísí 
faoin ngníomhaireacht nua.

 Moltaí cuí reachtaíochta a fhorbairt le héifeacht a 
thabhairt do na hathruithe athchóirithe atá molta.

In 2011

6,160 leanbh i gcúram.

ón méid sin, bhí 11% faoi bhun 12 

bliana d’aois.

cúramóirí altramais, gaolta na leanaí 

ba ea 29% díobh.

de na leanaí i gcúram (sprioc 100%).

i gcúram (sprioc 100%).

mí-úsáid leanaí.

fógartha ann, rinneadh iniúchadh 

ar 60% díobh (sprioc 100%) le 29 

ionchúiseamh á ghlacadh mar thoradh 

iniúchta.

Táimid tiomanta i ndáil le tús áite a thabhairt do 
leasanna leanaí, tacú le ról thuismitheoirí, chúramóirí 
agus theaghlaigh maidir le forbairt a leanaí, feabhas 
a chur ar acmhainneacht dhaoine cinntí eolacha a 
dhéanamh maidir lena sláinte agus folláine shóisialta, 
cuidiú maidir le leanaí agus daoine óga a chosaint, 
oibriú le haghaidh a thabhairt ar éagothroime i sláinte 
agus i bhfolláine leanaí agus dhaoine óga, agus tacú le 
gnóthachtáil oideachasúil.

In 2011, sheachaid FSS agus gníomhaireachtaí ag 
seachadadh seirbhísí ar ár son de bhun Alt 38 agus 39 
den Acht Sláinte 2004, raon seirbhísí i gcomhar agus 
i gcomhpháirtíocht le leanaí agus a dteaghlaigh.
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Ag Cosaint ár Leanaí 
agus ár nDaoine Óga



Cosaint agus Leas Leanaí

I mí Iúil, sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige an 
Treoir Náisiúnta Tús Áite do Leanaí um Chosaint agus 

Leas Leanaí 2011 [Children First National Guidance for 

the Protection and Welfare of Children 2011] d’fhonn 
cosaint leanaí ó mhí-úsáid agus ó fhaillí a chur chun 
cinn. Sonraítear inti cad ba cheart d’eagraíochtaí a 
dhéanamh chun leanaí a choimeád sábháilte, agus 
cad ba cheart do chomhlachtaí difriúla agus don 
phobal i gcoitinne a dhéanamh má tá siad imníoch faoi 
shábháilteacht nó leas linbh. Leagtar amach prótacail 
shonracha inti d’oibrithe sóisialta FSS, do na Gardaí 
agus d’fhoirne líne tosaigh eile maidir le déileáil le 
mí-úsáid agus faillí amhrastach. Cuimsítear níos mó sa 
treoir ná díreach tuairisciú chuig comhlachtaí reachtúla. 
Leagtar béim ar an tábhacht a ghabhann le hobair 
ildisciplíneach agus idirghníomhaireachta maidir le 
cúiseanna imní faoi shábháilteacht agus leas leanaí a 
bhainistiú. Gné ríthábhachtach ina leith sin is ea eolas a 
roinnt idir ghníomhaireachtaí agus dhisciplíní chun leasa 
leanaí mar aon leis an ngá atá le comhoibriú iomlán le 
go mbainfear torthaí níos fearr amach.

Ag an seoladh i mí Iúil bhí (c-d) Derek Byrne Coimisinéir Cúnta, 

An Garda Síochána, Jim Breslin, Ard Rúnaí, an Roinn Leanaí agus 

Gnóthaí Óige, Gordon Jeyes, Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Leanaí 

agus Teaghlaigh FSS agus Frances Fitzgerald TD, Aire Leanaí agus 

Gnóthaí Óige.
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Health Service Executive

Seoladh Lámhleabhar um Chosaint agus Leas 
Leanaí FSS [HSE’s Child Protection and Welfare 
Handbook] i Meán Fómhair, bunaithe ar na 
prótacail sa Treoir Náisiúnta Tús Áite do Leanaí 
2011 [Children First National Guidance 2011] 
agus is éard atá ann ná cnuasach eolais agus 
dea-chleachtais shaineolaithe agus fhoirne 
tosaigh. Tacaíonn sé le hobair ríthábhachtach 
oibrithe sóisialta agus chleachtóirí ábhartha 
eile maidir le déileáil le cásanna a bhaineann le 
cosaint agus leas leanaí le go gcinnteofaí cur 
chuige comhsheasmhach náisiúnta, ina leagtar 
síos ann na saincheisteanna a bhaineann leis 
na céimeanna éagsúla gníomhaíochtaí ó atreorú 
go measúnú go dtí hidirghabháil.

Ina theannta sin, tosaíodh i Meán Fómhair 
ar chur leis an bhfócas comhpháirtíochta 
idir Sheirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh agus 
An Garda Síochána, trí chomhchlár oiliúna 
nuashonraithe ar an Treoir Tús Áite do Leanaí 
2011 [Children First 2011] agus an Lámhleabhar 
um Chosaint agus Leas Leanaí [Child Protection 
and Welfare Practice Handbook] a chur ar fáil 
d’oibrithe sóisialta FSS agus do na Gardaí, 
agus leanfar leis go dtí Meitheamh 2012.

I dtacaíocht leis an Aonad náisiúnta Tús Áite 
do Leanaí, ceapadh bainisteoirí réigiúnacha 
agus 17 bainisteoir ceantair sa cheathrú ráithe 
d’fhonn cur chun feidhme comhsheasmhach 
na treorach Tús Áite do Leanaí a chomhordú. 
Tá cóip den fhoilseachán Tús Áite do Leanaí 
[Children First] agus a ábhar tacaíochta le fáil 
ar www.hse.ie/go/childrenfi rst



Leanaí faoi Chúram

Ag deireadh mhí na Nollag 2011, bhí 6,160 leanbh 
faoi chúram le hos cionn 90% (5,586) de na leanaí sin 
i socruithe cúraim altramais. Is iomaí cineál soláthar 
cúram altramais (gearrthéarmach, fadtéarmach, 
éigeandála, faoisimh, ard-tacaíochta agus cúram 
altramais le gaolta) agus cúram cónaitheach 
(príomhshrutha, ard-tacaíochta, cúram speisialta) 
atá ann, ach mar sin féin deartar gach cineál soláthar 
cúraim chun riachtanais mheasúnaithe an linbh 
indibhidiúil ag teacht chun cúraim a chomhlíonadh.

Ba cheart go mbeadh plean cúraim indibhidiúil ag 
gach leanbh le go n-aithneofaí an socrúchán is fearr 
lena gcuid riachtanais a chomhlíonadh, chomh maith 
le hoibrí leithdháilte a bheith acu. Le linn 2011, bhí 
oibrí sóisialta leithdháilte ag 93% de leanaí faoi chúram 
cónaitheach agus altramais agus bhí plean cúraim suas 
chun dáta ag 90% de leanaí. I measc na leanaí idir 
sé bliana agus sé bliana déag d’aois, bhí 98% díobh 
rannpháirteach san oideachas lánaimseartha.

Léiríonn Figiúr 28 gur tháinig méadú leanúnach ar líon 
na leanaí ag dul faoi chúram le roinnt blianta anuas. 
Go hiomlán, tá méadú 16% tagtha ar líon na leanaí faoi 
chúram ó 2007 agus tá an t-éileamh méadaithe seo ar 
sheirbhísí ag tarlú thar lear chomh maith. Bhí tionchar 
an-suntasach ag an éileamh méadaithe seo, mar 
aon le laghdú sa leithdháileadh buiséid, ar sheirbhísí. 
In 2012 beidh mar thosaíocht againn a chinntiú go 
ndéanfar seirbhísí a athchóiriú le go mbeimid in ann 
riachtanais leanaí go bhfuil gá acu le cúram agus 
cosaint a chomhlíonadh, gan níos mó ná na hacmhainní 
leithdháilte airgeadais a chaitheamh.

Figiúr 28: Líon na Leanaí faoi Chúram 2007-2011

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

20112010200920082007

400 375 394 440 443

3,201 3,227 3,418 3,612 3,776

1,557 1,539
1,698 1,742 1,788

164

Cúram Altrama le Gaolta Socruithe Cúraim Eile

Cúram Cónaitheach Cúram Altrama

206
179

170 153

Foinse sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta FSS

I measc réimsí eile dul chun cinn i gcaitheamh na bliana 
áiríodh:

 Tionscnaíodh cur chuige bainistíochta punainne 

do gach tionscadal leanaí agus teaghlaigh le tacú le 
hathbhreithniú straitéiseach ar sheirbhísí ar bhonn 
leanúnach.

 Mar thoradh ar stiúrthóirí réigiúnacha agus bainisteoirí 
ceantair á gceapadh do sheirbhísí leanaí agus teaghlaigh, 
tá líne dhíreach fhreagrachta gairmiúil ann ón stiúrthóir 
náisiúnta go stiúrthóirí réigiúnacha go bainisteoirí 
ceantair i ngach ceann den 17 Limistéar FSS.

 Rinneadh iniúchadh agus bailíochtú ar gach comhalta 
foirne FSS ag obair i seirbhísí leanaí agus teaghlaigh i mí 
na Nollag in ullmhacht don aistriú go dtí an CFSA nua.

 Bunaíodh clár forbartha lucht saothair 
uilechuimsitheach.

 Cuireadh nósanna imeachta caighdeánacha um 
atreoruithe/measúnuithe i bhfeidhm i ngach ceann 
den 32 Oifi g Sláinte FSS/17 Limistéar FSS.

 Tugadh post do 60 oibrí sóisialta breise mar chuid 
de Phlean Forfheidhmiúcháin Thuarascáil Uí Riain 
[Ryan Report Implementation Plan]. Ag deireadh mhí 
na Nollag, earcaíodh triúr den 60 oibrí sóisialta breise 
go háitiúil, aistriú a bhí i gceist le duine acu. Bhí 12 
chomhalta foirne nua breis i mbun oibre, eisíodh 
conradh ar sheachtar agus tá glactha ag 38 duine le 
poist agus iad anois ag fanacht leis an gcead deiridh.

 Forbraíodh Beartas Iarchúraim Náisiúnta 2011 
[National Aftercare Policy 2011] i gcomhar le grúpa 
forfheidhmiúcháin go raibh de chúram orthu plean 
forfheidhmiúcháin a fhorbairt faoi go luath sa bhliain 
2012.

 Leanadh leis an bPlean Forbartha Caipitil [Capital 
Development Plan] trí fhoireann dearaidh a bheith 
ag cíoradh roghanna i ndáil le foirgneamh a bheadh 
oiriúnach do riachtanais dhaoine óga go raibh gá 
acu le cúram speisialta.

 Bunaíodh Fóram Easpa Dídine Daoine Óga 
inghníomhaireachta agus comhlíonadh iniúchadh 
ar Alt 5 den Acht um Chúram Leanaí 1991.

 Mar go gcuireadh maoiniú breise ar fáil tríd an 
bPlean Náisiúnta Seirbhíse 2011 de chuid FSS, 
cuireadh 7,700 seisiún comhairliúcháin ar fáil d’os 
cionn 317 duine indibhidiúil a d’fhulaing mí-úsáid 
institiúideach.

 Thosaigh dhá sheirbhís oibre sóisialta lasmuigh 
d’uaireanta, ar bhonn píolótach, i nDún na nGall 
agus i gCorcaigh i mí Aibreáin agus i Meán Fómhair 
faoi seach. Comhlíonfar an measúnú ar an dá 
láithreán sin go luath sa bhliain 2012.

 Comhlíonadh Céim 1 de phróiseas tairisceana 
srianta i ndáil le córas náisiúnta TF leanaí agus 
teaghlaigh a sholáthar.

 Tugadh Plean Gníomhaíochta Tacaíochta 
Teaghlaigh FSS 2011-2013 [HSE Family Support 
Action Plan 2011-2013] chun críche in 2011. Is é 
Atlantic Philanthropies a mhaoineoidh na príomhréimsí 
oibre don dá bhliain romhainn, lena n-áirítear straitéis 
choimisiúnaithe chuimsitheach tacaíochta teaghlaigh 
a fhorbairt, straitéis tacaíochta tuismitheoirí, líonraí/moil 
tacaíochta teaghlaigh agus creat um rannpháirtíocht 
leanaí agus daoine óga i ndáil le pleanáil, dearadh, 
forbairt, seachadadh agus measúnú seirbhíse.

Acmhainn Ar Líne um Chosaint Leanaí

Le linn na bliana thug FSS faoi chonradh le Childlink, an 
chuideachta a riarann an Mol um Chosaint Leanaí Thuaidh 
Theas, le go gceadófaí do chomhaltaí foirne FSS agus 
gníomhaireachtaí maoinithe FSS rochtain a fháil ar acmhainn 
ar líne Thuaidh/Theas le tacú le comhaltaí foirne lena gcuid 
oibre agus le feabhas a chur ar a bhforbairt ghairmiúil.

www.nscph.com
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Éist lenár nGlórtha

Óige agus le roinnt eagraíochtaí a oibríonn le 
leanaí agus le daoine óga ina gcónaí faoi chúram, 
comhairliúchán poiblí le leanaí ina gcónaí faoi 
chúram an Stáit. Ba é teideal an tionscadail ná 
Éist lenár nGlórtha! Ag éisteacht le leanaí agus 
daoine óga ina gcónaí faoi chúram an Stáit 
[Listen to our Voices! Hearing children and 
young people living in the care of the State].

B’iad cuspóirí an phróisis comhairliúcháin tuairimí 
a iarraidh ar leanaí agus ar dhaoine óga ina gcónaí 
faoi chúram an Stáit, faoi choinneáil agus faoi 
chúram sheirbhísí cónaitheacha do leanaí faoi 
mhíchumas maidir leis na saincheisteanna ba 
thábhachtaí leo chomh maith le hiniúchadh a 
dhéanamh ar na meicníochtaí reatha inar féidir 
le leanaí agus daoine óga a dtuairimí a nochtadh 
agus moltaí a dhéanamh faoi bhunú struchtúr na 
todhchaí le go gcloisfí glórtha leanaí agus dhaoine 
óga. Seoladh tuarascáil ar na cinntí i mí Iúil.

Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Frances Fitzgerald TD, le hógánaigh ag seoladh an fhoilseacháin Éist lenár nGlórtha!
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Is ionann cúram maolaitheach agus cur chuige a 
fheabhsaíonn cáilíocht beatha othar agus a dteaghlach, 
déileáil le fadhbanna a eascraíonn ó thinneas a chiorraíonn 
saol duine. Is éard atá i gceist anseo ná fulaingt a chosc 
agus a mhaolú trí luath-aithint, measúnú ar ardchaighdeán, 
agus cóireáil péine agus fadhbanna fi siceacha, 
síceasóisialta, agus spioradálta.

I rith na bliana, leanamar orainn ag forbairt seirbhísí i 
seirbhísí speisialta agus ginearálta cúraim mhaolaithigh 
d’fhonn tacú linn cúram a sholáthar cibé áit is feiliúnaí 
agus de réir riachtanais an othair. Seachadtar céatadán 
suntasach seirbhísí speisialta i gcomhpháirt leis an 
earnáil dheonach.

In 2011:

 Thángthas ar chomhaontú idir an Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath/Coláiste na Tríonóide Baile Átha 
Cliath agus Ospís Mhuire chun an chéad ollamh le 

leigheas maolaitheach a cheapadh in Éirinn, ollamh 
a rachaidh i mbun dualgas in 2012.

An tAire Stáit, Kathleen Lynch TD; Mo Flynn, POF, Ospís Mhuire, 

Crois Araild; agus Paddie Blaney, Stiúrthóir, AIIHPC ag seoladh 

na hInstitiúide Uile-Éireann um Chúram Ospíse agus Maolaitheach.

 Seoladh an Institiúid Uile-Éireann um Chúram Ospíse 

agus Maolaitheach (AIIHPC) i mí Dheireadh Fómhair 
tráth ar reáchtáladh imeachtaí i mBaile Átha Cliath agus 
i mBéal Feirste, imeachtaí ar fhreastail Airí Stáit ó dhá 
thaobh na teorann orthu. Is deis shuntasach é AIIHPC 
chun cur chuige comhtháite, uile-oileáin i ndáil le cúram 
maolaitheach agus deireadh saoil a chur chun cinn. 
Oibríonn an institiúid i dtrí réimse idirnasctha – oideachas, 
taighde, agus beartas agus cleachtas, agus é mar 
aidhm an t-eispéireas cúraim mhaolaithigh is fearr 
agus is féidir a chinntiú do chách. Tá tuilleadh eolais 
le fáil ar an láithreán gréasáin www.aiihpc.org

 Tá an chéad bhliain iomlán sonraí do thacar sonraí 

íosta an chúraim mhaolaithigh tiomsaithe, sonraí a 
úsáidfear chun leibhéil chuimsitheacha gníomhaíochta 
seirbhíse a thuairisciú in 2012. Tugadh céatadán 
méadaithe de chásanna neamhurchóideacha faoi 
deara i ngach réimse de shainchúram maolaitheach 
agus mhéadaigh an céatadán cásanna neamh-ailse 
a fhaigheann cúram mar othar cónaitheach ó 7.2% 
in 2010 go 8.5% in 2011, agus mhéadaigh an líon 
daoine a fhaigheann cúram baile ó 17% go 20%.
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Ag Feabhsú Soláthar an Chúraim 
Mhaolaithigh

In 2011

d’othar cónaitheach in Éirinn.

mar othar cónaitheach gach mí agus bhí 91% 

tugtha chuig an ospidéal laistigh de 7 lá ón tráth 

atreoraithe.

géarospidéil ag feidhmiú.

Shainfhoireann Pobail Cúraim Mhaolaithigh.

tseirbhís seo agus eagraíodh coinne do 79% 

laistigh de 7 lá.

1,400 leanbh.



Figiúr 29: Sciar na gcásanna neamh-ailse faoi 
chúram i socruithe othair chónaitheach agus 
cúraim bhaile 2010-2011
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 D’éirigh go breá leis an tSeirbhís Náisiúnta 

Faisnéise um Leigheas Maolaitheach, an chéad 
seirbhís dá leithéid in Éirinn, sa chéad bhliain.

 Seoladh Príomhchúram Maolaitheach in Éirinn: 

Feabhsuithe sa Chúram Príomhúil a Aithint d’fhonn 

Tacú le Cúram Daoine i mBliain Dheireanach a Saoil 

i mí na Samhna, cáipéis ina moltar sraith beart 
a bhfuiltear le glacadh leo d’fhonn cur le cumas 
DGanna agus foirne cúraim phríomhúil cúram ar 

ardchaighdeán a sholáthar sa phobal do dhaoine 
atá ag fáil bháis.

Lena chois sin:

 Tugadh maoiniú tionscadail do 13 suíomh faoin 
bpróiseas Dínite agus Dearaidh d’fhonn cúram a 

bhaineann le seirbhísí deireadh saoil a fheabhsú.

 Forbraíodh agus tástáladh critéir atreoraithe agus 
mheasúnachta, ar bhonn píolótach, bunaithe ar an 
ngá atá le seirbhísí speisialta in Ospís Mhuire, Baile 
Átha Cliath.

 Bunaíodh Grúpa Oibre um Athbhreithniú 

Leapacha d’fhonn léargas a fháil agus athbhreithniú 
a dhéanamh ar leapacha tacaíochta idirmheánacha 
cúraim mhaolaithigh.

 Reáchtáladh an chéad tionscadal léirithe um 
chur chun cinn an chúraim mhaolaithigh in Éirinn 
in Iarthuaisceart Luimnigh. Tá an chéad bhliain 
den chéim phíolótach den tionscadal dar teideal 
“Pobail Atruacha” díreach críochnaithe. I rith an 
tionscadail, tá Ionad Cúraim Áth an Mhuilinn ag obair 
go gníomhach leis an bpobal ar roinnt bealaí éagsúla 
d’fhonn a chinntiú go bhfuil daoine rannpháirteach 
i gceisteanna cosúil le bás, ag fáil bháis, caillteanas 
agus cúram.

 D’éirigh le hÉirinn sa phróiseas tairisceana chun an 
tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um Shláinte Phoiblí 

agus Cúram Maolaitheach a reáchtáil i Luimneach 
i mí Aibreáin, trí fhiontar comhpháirteach idir Ionad 
Cúraim Áth an Mhuilinn agus Ollscoil Luimnigh.
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Tionscnamh nua chun 
cúnamh a thabhairt do 
theaghlaigh dhobrónacha 
seolta in Ospidéal Ginearálta 
Loch Garman

In Ospidéal Ginearálta Loch Garman i mí 
Feabhra, seoladh siombail le taispeáint i 
limistéir áirithe den ospidéal lena chur in 
iúl d’othair eile, do chuairteoirí agus do 
bhaill foirne go bhfuil othar i ndiaidh bás 
a fháil.

Thuig foireann an ospidéil go raibh sé 
riachtanach a chur in iúl go discréideach 
go raibh duine éigin tar éis bás a fháil 
agus go raibh teaghlach dobrónach in 
aice láimhe, d’fhonn a chinntiú go raibh 
ciúnas agus meas á léiriú don teaghlach 
sin. Is bís bhán trí-phíosa ar chúlra corcra 
í an tsiomabail ‘Deireadh Saoil’, atá á 
soláthar mar chuid de thionscnamh 
Ospidéil Chairdiúla Ospíse.

Le cois na siombaile a thaispeáint mar 
is cuí ag leibhéal seomra/barda, tá 
leaganacha frámaithe den tsiombail 
bíse, mar aon le míniú, ar taispeáint i 
bhforhalla an ospidéil agus sna hallaí 
d’fhonn aidhm na siombaile a mhíniú 
d’othair, do bhaill foirne agus don phobal.
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Grianghraf a tógadh ag an Searmanas Bronnta i Halla Drapers i Londain: Jason Harries, 

Stiúrthóir Bainistíochta CHKS, le Sean O’Healy, Mari Gallagher agus Claire Hahessy, Ospís na Gaillimhe.

Ospís na Gaillimhe

aitheantas d’éachtaí suntasacha i gcúram agus in eispéireas othar, mar aon le leas, sábháilteacht 

agus Deimhniú ISO 9001:2008 ar Ospís na Gaillimhe in 2010, an chéad ospís in Éirinn chun 
caighdeáin dhomhanda a bhaint amach ina cuid seirbhísí ar fad.

Scoil Samhraidh Shligigh ar Chúram 
Deireadh-Saoil

I mí Iúil, d’fhreastail 26 rannpháirtí ó shuímh 
ghéarchúraim, chónaitheacha agus phobail ar 
scoil samhraidh ar chúram deireadh saoil, a 
reáchtáladh i Sligeach. Ba é aidhm na scoile tuiscint 
a fhorbairt ar ghnéithe d’fhorbairt cleachtais laistigh 
de chomhthéacs cúram duine-láraithe ag deireadh 
an tsaoil.

Ba é téama an chéad Scoil Samhraidh um Fhorbairt 
Cleachtais ‘Cultúr na hÉifeachtúlachta a fhorbairt 
sa Chúram Deireadh Saoil’.

Thacaigh FSS agus Líonra na nOspidéal Ospís-
Chairdiúil, leis an gclár seo, an chéad chlár dá leithéid 
i seirbhís sláinte na hÉireann. Forbraíodh an scoil i 
gcomhar leis an gComhpháirtíocht Idirnáisiúnta um 
Fhorbairt Cleachtais.



Figiúr 30: Líon iomlan na n-othar (nua móide 
eiseach) ag fáil cúraim mhaolaithigh speisialaithe 
um othar cónaitheach 2010-2011
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Figiúr 31: Líon iomlan na n-othar (nua móide 
eiseach) ag fáil cúraim bhaile mhaolaithigh 
speisialaithe um othar cónaitheach 2010-2011
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Seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh do Leanaí

In 2011 ceapadh an chéad Chomhairleach le Cúram 
Maolaitheach Péidiatraiceach chun ceannaireacht agus 
stiúir chliniciúil a sholáthar d’fhonn tuilleadh forbairt a 
dhéanamh ar sheirbhísí ospíse/cúraim mhaolaithigh do 
leanaí. Is in Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn, 
Baile Átha Cliath atá an Comhairleach seo atá á 
mhaoiniú ag Foras Ospíse na hÉireann (IHF) lonnaithe. 
Tabharfar tuilleadh tacaíochta fós do leanaí agus a 
dteaghlaigh trí líonra nua de 8 Altra For-rochtana Leanaí 
(beirt altraí i ngach réigiún) a fhorbairt. Soláthróidh na 
haltraí comhairle agus tacaíocht do ghairmithe sláinte 
eile a bhfuil baint acu le cúram leanaí atá an-tinn sa 
bhaile. Tá an chéad cheann de na haltraí seo ag obair in 
Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, Baile Átha 
Cliath ó 2009, agus ceapadh an dara haltra in Ospidéal 
Mhuire Lourdes, Droichead Átha i rith na bliana. Beidh 
na haltraí eile ceaptha faoi lár 2012.

Forbairtí Caipitil

 Osclaíodh Ospidéal Nua Naomh Pádraig/Ospís 

Marymount i gCorcaigh, agus ócáid stairiúil i Meán 
Fómhair ba ea aistriú na n-othar agus na foirne 
ar fad ón sean-ionad i mBóthar Wellington, go dtí 
an áis nua sa Churraichín, Corcaigh. I measc na 

seirbhísí a seachadadh bhí aonad speisialta 24 leaba 
d’othair chónaitheacha agus é d’acmhainn 44 leaba 
a sholáthar – beidh na leapacha breise ar fáil nuair a 
bheidh na hacmhainní cuí ar fáil. Chomh maith leis 
sin, tá ionad lae ann, aonad d’othair sheachtracha, 
ionad oideachais, sainfhoirne pobalbhunaithe, agus 
áiseanna gaolmhara le freastal ar na riachtanais a 
aithníodh sa mheasúnú a rinneadh ar riachtanais 
réigiúnacha. Tá 63 leaba feiliúnach do chúram daoine 
scothaosta san fhorbairt seo chomh maith.

Foirgneamh nua Ospidéal Naomh Pádraig/Ospís Marymount, 

an Churraichín, Corcaigh.

Áis nua ag Ospís San Proinsias, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath.

 D’oscail Ospís San Proinsias an dara háis ospíse i 
mBaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath. Tá an Fhoireann 
Pobail Cúraim Mhaolaithigh (Iarthar) ag leanúint le 
seirbhísí a sholáthar don phobal ó Ospís San Proinsias, 
Baile Bhlainséir. Chomh maith leis sin, tá cúram lae 
ospíse agus seirbhísí d’othair sheachtracha á soláthar 
d’othair dhá lá sa tseachtain. I measc na n-áiseanna 
atá san ospís nua tá aonad d’othair chónaitheacha, 
ina bhfuil 24 seomra singil d’othair agus roinnt 
spásanna do bhaill teaghlaigh ar mian leo fanacht 
san ospidéal freisin. Cuirfear dlús faoi sholáthar 
leapacha d’othair chónaitheacha in 2012.
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Feargal Twomey

Comhairleach le Leigheas 

Maolaitheach in Ospís Áth 

an Mhuilinn agus Ospidéal 

Réigiúnach an Mheán-

Iarthair, Luimneach

D’fhill mé ar Éirinn in 2010 tráth 
ar thosaigh mé ag obair mar 
bhall d’fhoireann ildisciplíneach 
in Ionad Cúraim Áth an Mhuilinn, 
Luimneach i ndiaidh dom a bheith 
ag obair mar Chomhairleach 
le Leigheas Maolaitheach i 
Manchain, Sasana. I measc na 
ndualgas atá orm mar bhall den 
Sainfhoireann Cúraim Mhaolaithigh 
tá tacaíocht chomhairleach agus 
chomhairliúcháin a sholáthar 
d’Ospidéal Réigiúnach an Mheán-
Iarthair (MWRH), Luimneach.

Is sampla í an tseirbhís speisialta 
cúraim mhaolaithigh in Ionad 

Cúraim Áth an Mhuilinn 
agus múnla den 

seachadadh seirbhíse a 
shamhlaítear i dTuarascáil 2001 an 
Choiste Náisiúnta Chomhairligh ar 
Chúram Maolaitheach. Soláthraímid 
seirbhísí speisialaithe inár n-aonad 
ospíse d’othair chónaitheacha, 
seirbhísí cúraim lae agus seirbhísí 
d’othair sheachtracha trí mheán ár 
n-ospís sa bhaile (Homecare) i 
gContaetha an Chláir, Luimnigh 
agus Thiobraid Árann Thuaidh. 
Áirítear sna seirbhísí seo ionchur 
iomlán ildisciplíneach ón bhfoireann 
míochaine agus altranais, fi siteiripeoirí, 
teiripeoirí saothair, tréadchúram, 
oibrithe sóisialta agus daoine eile 
atá ag obair sa suíomh cúraim.

I measc na hoibre a dhéanaimid 
sna géarospidéil tá atreoruithe 
níos luaithe chuig ár seirbhís a 
spreagadh d’fhonn idirghabháil 
speisialtóra a éascú agus tacú 
lena leithéid a luaithe agus is 
féidir i gcomhthéacs thinneas an 
othair. Is ionann an líon méadaithe 
atreoruithe othar a bhfuil galar 
neamhurchóideach (24% anuraidh) 
orthu ag MWRH agus rath ar 
an obair atá déanta againn go 
dtí seo. Táimid ag leanúint le 
gaolmhaireachtaí a fhorbairt ar fud 
an ospidéil, roinn na péidiatraice, 
an t-aonad dianchúraim agus an 
Rannóg Éigeandála san áireamh. 
Is é an phríomhtheachtaireacht is 
mian linn a roinnt gur féidir tairbhe 
a bhaint as cúram maolaitheach 
comhthreomhar le géarchúram 
d’fhonn cabhrú le hothair a bhfuil 
tinneas forchéimnitheach agus 
doleigheasta acu maireachtáil ar a 
gcompord go dtí go bhfaigheann 

siad bás.

Cuid den ról atá againn é cur 
leis an tuiscint atá ag an bpobal 
ar chúram maolaitheach, 
cúram ospíse, bás agus ag fáil 
bháis, agus cur leis an tuiscint 
atá ag daoine ar an obair a 
dhéanaimid anseo in Áth an 
Mhuilinn. Mar shampla,

b’fhéidir nach eol do 
dhaoine go scaoiltear go 
leor de na hothair (55% 
sa 6 mhí dheireanacha) 
a thagann chuig aonad 
othar cónaitheach 
na hospíse abhaile. 

Chomh maith leis sin, tá ár 
dtionscadal nuálach ar a dtugtar 
Pobail Atruacha ag obair le daoine 
aonair agus le grúpaí i bpobal 
Iarthuaisceart Luimnigh agus é 
mar aidhm cur leis an tacaíocht 
shóisialta, mhothúchánach agus 
phraiticiúil atá ar fáil dóibh siúd atá 
ag déileáil le bás, a bheith ag fáil 
bháis, caillteanas agus cúram.

Forbairt dhearfach in Áth an 
Mhuilinn ba ea ceapadh an 
tríú Comhairleach i Leigheas 
Maolaitheach i Lúnasa 2011, 
d’fhonn tacaíocht a thabhairt 
d’Ospidéal Naomh Eoin, 
Luimneach. Táimid ag leanúint lenár 
naisc oideachais agus thaighde le 
hOllscoil Luimnigh (UL) a fhorbairt 
agus anois, den chéad uair, tá 
céimithe leighis ag teacht chun 
oibre san ospís agus iad i mbun 
socrúchán cliniciúil. Sampla amháin 
den chomhoibriú atá ar bun sa 
limistéar taighde é measúnú ar an 
tseirbhís ‘ospís sa bhaile’ atá á 
seachadadh ag Ionad Cúraim Áth 
an Mhuilinn, seirbhís a bunaíodh 
in Aibreán 2012. Chomh maith leis 
sin, reáchtálfaidh an tIonad an 3ú 
Comhdháil Idirnáisiúnta um Shláinte 
Phoiblí agus Cúram Maolaitheach in 
Aibreán 2013.

I láthair na huaire is mise an 
Ceannaire Cliniciúil do Chúram 
Maolaitheach do FSS an Iarthair, 
faoi choimirce na Stiúrthóireachta 
um Straitéisí agus Cláir Chliniciúla. 
Cuid den ról é obair ar bhonn 
réigiúnach chun dlús a chur faoin 
gcur chuige comhoibritheach i ndáil 
le comhdhlúthú seirbhísí reatha 
agus forbairt straitéiseach seirbhísí 
ar fud an Iarthair amach anseo ar 
aon dul leis an bhfís náisiúnta.

Dála go leor réimsí eile de na 
seirbhísí sláinte, bhí tionchar ag 
cúrsaí airgeadais na hÉireann ar 
chúram maolaitheach. I gcás Áth 
an Mhuilinn, tá an laghdú buiséid, 
dhá bhliain i ndiaidh a chéile, mar 
bhonn le laghdú ar an líon leapacha 
atá ar fáil d’othair chónaitheacha. 
Ainneoin gur bhain dúshlán leis 
seo tuigimid freisin gur deis atá 
ann athbhreithniú a dhéanamh ar 
na seirbhísí ar fad atá á soláthar 
againn.
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Réamhrá

Tá tionchar díreach ag bochtaineacht agus eisiamh 
sóisialta ar shláinte agus ar fholláine an phobail. Tá 
sé mar aidhm againn rochtain ar sheirbhísí sláinte 
príomhshrutha agus spriocdhírithe a fheabhsú, 
déileáil le míchothromaíochtaí sláinte agus cur le 
rannpháirtíocht agus páirtíocht grúpaí agus pobal atá 
eisiata go sóisialta i bpleanáil, dearadh, seachadadh, 
monatóireacht agus measúnacht seirbhísí sláinte. I 
gcomhpháirt le gníomhaireachtaí eile d’fhonn déileáil 
leis na ceisteanna seo, lean FSS ag obair i rith na 
bliana d’fhonn cabhrú leo siúd atá eisiata go sóisialta, 
leochaileach agus i mbaol, rochtain a fháil agus tairbhe 
a bhaint as na seirbhísí sláinte a theastaíonn uathu.

San áireamh anseo bhí déileáil le himpleachtaí sláinte 
andúile agus/nó mí-úsáide substaintí, VEID/SEIF, díriú 
ar easpa dídine aosach, ceisteanna sláinte leispiach, 
aerach, déghnéasach agus trasinscneach (LGBT), 
agus tacú leis an Lucht Siúil, Romaigh agus mionlaigh 
eitneacha eile.

Tacú le Daoine a bhfuil Fadhbanna 

Andúile agus Mí-úsáide Substaintí acu

Cuireadh tús leis an gClár Cógaslainne um Malartú 
Snáthaide, tionscnamh comhpháirteach idir an 
Elton John Aids Foundation, Aontas Cógaisíochta 
na hÉireann agus FSS. Beidh an clár seo a bheidh 
á reáchtáil thar thréimhse 3 bliana, dírithe ar limistéir 
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, agus beidh 65 cógaslann 
oilte agus earcaithe gach bliain chun seirbhísí malartaithe 
snáthaide a sholáthar. Ag deireadh na bliana, bhí an 
tseirbhís á soláthar ag 24 cógaslann.

Chomh maith leis sin, cuireadh tús le Treoirchreat 

Oideachais agus Oilliúna Scagthástála agus Idirghabhála 

Gonta um Úsáid Alcóil ábhartha don Roinn Éigeandála 

agus do Shuímh Ghéarchúraim d’Altraí agus do Mhná 

Cabhrach [A Guiding Framework for Education and 

Training in Screening and Brief Intervention for Problem 

Alcohol Use in the Emergency Department and Acute 

Care Settings for Nurses and Midwives] a fhorbairt. Tá an 
creat seo ag tacú le cúram sábháilte, ar ardchaighdeán 
agus éifeachtach d’úsáideoirí seirbhíse mar aon 
le bainistíocht éifeachtach úsáide alcóil i suímh 
ghéarchúraim, cúraim phríomhúil agus cúraim phobail. 
Mar chuid den tionscadal seo:

 Forbraíodh uirlis ar líne féinmheasúnaithe alcóil agus 
idirghabháil ghonta físeáin. Is é atá mar aidhm leis an 
idirghabháil ar líne daoine aonair atá i mbaol i measc 
an phobail i gcoitinne a aithint (www.drugs.ie).

In 2011

gcás 100% de na daoine faoi 18 bliain laistigh de 

choicís i ndiaidh na measúnachta.

tairbhe as seirbhísí cónaitheacha do dhaoine gan 

dídean.

Chomh maith leis sin, d’eascair na sonraí seo a leanas 

as an gCóras Tuairiscithe Náisiúnta ar Chóireáil Drugaí 

(NDTRS), tuairisciú ar bhonn riaráisteach:

drugaí (2005 v 2010).

codlaidínigh (57%), cannabas (25%) agus cócaon 

(9%).

haghaidh fadhbanna alcóil (2005 v 2010).

 Críochnaíodh tástáil féidearthachta le haghaidh 
scagthástáil/idirghabhálacha gonta sna RÉanna 
i gceithre ospidéal i mí Iúil. Ba léir ó na torthaí an 
pobal a bheith ag comhoibriú leis an tionscnamh 
sa mhéid is nár dhiúltaigh ach 6% an scagthástáil 
a dhéanamh. Bhraith an uirlis go raibh comhairle 
ghonta ag teastáil ó 36%, go raibh atreorú chuig 
seirbhísí speisialta ag teastáil ó 9% agus nach raibh 
idirghabháil bhreise ag teastáil ó 49%.

 Tá rannóg d’fhoilseacháin alcóil forbartha ar www.
hse.ie/go/alcohol d’fhonn tuarascálacha reatha 
alcóil FSS a thiomsú agus acmhainní ón tionscadal 
a sholáthar mar aon le fi anaise maidir le halcól a 
luaithe a bhíonn a leithéid ar fáil.

 I mí na Samhna, reáchtáladh dara Comhdháil 
Náisiúnta Drugaí na hÉireann. Dhírigh téama na 
comhdhála, ‘Drug Interventions: What Works?’, 
ar thoscairí a bheith ag foghlaim óna chéile trí 
smaointe, eolas agus dea-chleachtas a roinnt mar 
aon le léargas a thabhairt ar thionscadail fi anaise-
bhunaithe a d’oibrigh go maith in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta.
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Mí-úsáid Substaintí

An raibh a fhios agat…?

bhí ag fáil cóireála le haghaidh úsáide 

drugaí faoi 18 bliain, agus bhí 5.9% 

fós ag dul ar scoil.

beagán níos mó ná 2% ó 2005.

maireachtáil lena dtuismitheoirí nó 

baill teaghlaigh eile, agus bhí 3.9% 

gan dídean.

ea 18.6% de chásanna a bhí ag fáil 

cóireála.

cóireála a thuairiscigh a bhí fostaithe 

go dtí 9.1% in 2010, i gcomparáid le 

22% in 2005.

Figiúr 32: Líon na gcásanna úsáide drugaífadhbach 
ag tabhairt faoi chóireáil 2005-2010
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Figiúr 33: Aois airmheánach um chéad úsáid 
druga ar bith v um chéad úsáid substainte 
príomhfhaidhbe – 2010
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I measc na réimsí oibre eile áiríodh:

 Fóram Comhairleach Náisiúnta FSS ar Shláinte 

an Lucht Siúil bunaithe, ar a bhfuil ionadaithe ó FSS 
agus ón Lucht Siúil

 I mí Mheán Fómhair, foilsíodh Tuarascáil Leantach 

Cohórt Breithe Staidéar Sláinte Uile-Éireann an Lucht 

Siúil [Birth Cohort Follow Up Report of the All Ireland 

Traveller Health Study]. Tugadh léargas sa tuarascáil 
ar dhul chun cinn bliana naíonán ón Lucht Siúil a 
rugadh ar oileán na hÉireann idir Dheireadh Fómhair 
2008 agus Dheireadh Fómhair 2009. Rinne an 
taighde seo scrúdú ar cheisteanna sláinte a bhain 
le stádas sláinte máithreacha agus naíonán agus 
eispéireas 508 teaghlach den Lucht Siúil i ndáil 
le húsáid seirbhísí sláinte, tuarascáil a rinneadh 
le comhoibriú ó na máithreacha féin, altraí sláinte 
pobail agus baill foirne cúraim sláinte eile.
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Mí-úsáid Substaintí i Measc Tuismitheoirí: 
Ag Déileáil lena hImpleacht ar Leanaí

I mí Dheireadh Fómhair, cuireadh tuarascáil nua dar teideal 
Mí-úsáid Substaintí i Measc Tuismitheoirí: Ag Déileáil lena 
hImpleacht ar Leanaí [Parental Substance Misuse: Addressing 

its Impacht on Children] i láthair ag seimineár a bhí á reáchtáil 
ag an gCoiste Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí (NACD), 
FSS agus Alcohol Action Ireland. Tá níos mó seans ann 
go mbeidh fadhbanna meabhairshláinte, scileanna sóisialta, 
gnóthachtáil acadúil agus úsáid substaintí ag leanaí 
mí-úsáideoirí substaintí. Rinneadh athbhreithniú sa tuarascáil 
seo ar mhórthaighde idirnáisiúnta ar thionchar mí-úsáide 
substaintí tuismitheoirí ar leanaí agus leagadh béim ar 
na céimeanna is féidir a dhéanamh in Éirinn d’fhonn a 
leithéid sin de thionchar a laghdú. Tarraingíodh aird sa 
tuarascáil chomh maith ar iarmhairtí na mí-úsáide substaintí 
i rith toirchis, iarmhairtí a bhféadfadh éifeachtaí dochracha 
a bheith acu ar an naíonán.

Tuigtear go bhfuil gá le modh oibre níos comhtháite idir 
seirbhísí andúile, seirbhísí do leanaí agus gairmithe leighis 
d’fhonn tionchar diúltach mí-úsáid drugaí agus alcóil ar 
leanaí agus ar an gclann trí chéile a laghdú.



Visible Lives
IDENTIFYING THE EXPERIENCES AND NEEDS 
OF OLDER LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND 
TRANSGENDER PEOPLE IN IRELAND

K E Y  F I N D I N G S

 Tá an pobal Romach i measc an phobail is mó atá 
faoi mhíbhuntáiste agus leochaileach san Eoraip. 
Cuireadh tús le hiarrachtaí trí Ghúpa Ardleibhéil 
Rialtais an Lucht Siúil, ar Straitéis Náisiúnta 
Comhtháthaithe Phobal Romach a fhorbairt laistigh 
de chreat Chreat an Aontais Eorpaigh um Straitéisí 
Comhtháthaithe Phobal Romach. Mar aitheantas ar 
an ngá atá le déileáil le riachtanais sláinte phobal 
Romach in Éirinn, tá maoiniú curtha ar fáil d’Oibrí 

For-rochtana don Phobal Romach. Reáchtáladh 
sraith seiminéar téamach i gcomhar le Pavee Point 
agus seirbhísí leanaí agus teaghlaigh FSS

 Cuireadh moill ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm 
clár scagthástála dírithe ar ghrúpaí leochaileacha 
a bhí le tosú in 2011, agus cuirfear tús leo anois go 
luath in 2012.

 Bhí ionadaíocht ag FSS ar roinnt grúpaí tras-rannacha 
a bhí dírithe ar dhéileáil le himpleachtaí sláinte na 

heisiata, lena n-áirítear Coiste Náisiúnta na Straitéise 
SEIF, Grúpa Comhairleach Drugaí, Tascfhórsaí Áitiúla 
agus Réigiúnacha Drugaí, Fóraim Chomhairleacha 
Réigiúnacha Dídine/Grúpaí Bainistíochta Réigiúnacha, 
Grúpa Idir-rannach ar Athlonnú Teifeach, s.rl.

 Thacaigh FSS leis an gCláir Náisiúnta um Chosc 

VEID agus Feasacht Sláinte Ghnéis d’fhir a mbíonn 
gnéas acu le fi r (MSM), a sheol Seirbhís Sláinte na 
bhFear Aerach, i gcomhar le Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath agus FSS.

 Bhí impleachtaí ag an Acht um Páirtnéireacht 

Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí 

Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010 ar 
sheachadadh seirbhísí sláinte do lánúin chomhghnéis 
agus a dteaghlaigh. Bhain tábhacht faoi leith le 
teidlíochtaí ar sheirbhísí, toiliú feasach agus tuistiú. 
I rith 2011, reáchtáladh comhairliúchán le GLEN (Líonra 
Comhionannais Aerach agus Leispiach) d’fhonn na 
gceisteanna seo a iniúchadh agus treoir a chur ar bhaill 
foirne maidir le comhairle, tacaíocht agus gníomhaíochtaí 
éifeachtacha, íogaire agus oiriúnacha.

 I gcomhpháirt agus i gcomhar leis an húdaráis 
áitiúla agus leis na gníomhaireachtaí deonacha ar 
fad, leanamar orainn ag tacú le daoine gan dídean, 
múnlaí éagsúla a chur i bhfeidhm dála Pathway to 

Home i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

 Forbraíodh dréachtstraitéis agus dréachtphlean 
gníomhaíochta d’fhonn tacú le pobail LGBT rochtain 
a fháil ar sheirbhísí sláinte agus na seirbhísí sin a 
úsáid. Cuirfear críoch leis an 
gcéim chomhairliúcháin sa dara 
ráithe de 2012. Chomh maith 
leis sin, i gcomhpháirt le GLEN, 
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath agus Age and Opportunity, 
rinneadh roinnt tionscadal taighde 
bunaithe ar dhaoine LGBT lena 
n-áirítear Visible Lives, Identifying 

the experiences and needs of 

Older Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender people in Ireland 

and LGBT Minds, a d’éascaigh 
iniúchadh a dhéanamh ar eispéiris 
daoine LGBT ar sheirbhísí sláinte 
príomhshrutha.
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Straitéis Náisiúnta Idirchultúrtha 
Sláinte FSS 2007-2012

Is creat cuimsitheach í an Straitéis Náisiúnta 
Idirchultúrtha Sláinte a chabhraíonn le déileáil le 
riachtanais uathúla sláinte agus chúraim daoine 
ó phobail eitneacha éagsúla mionlaigh. Tá roinnt 
acmhainní, lena n-áirítear Acmhainn Ilteangach 
agus Treoir Idirchultúrtha Éigeandála, forbartha 
faoi choimirce na straitéise, acmhainní a bhfuil 
sé mar aidhm leo tacú le baill foirne seirbhísí 
inniúla ó thaobh an chultúir de a sheachadadh.

Cuireadh an acmhainn Lost in Translation? 
i dtoll a chéile in 2011, d’fhonn tacú leis an 
bhfoireann le haistriú ábhar sláinte chuig 
teangacha eile a phleanáil, a bhainistiú agus a 
dheimhniú ar bhealach costéifeachtach atá ag 
teacht le dea-chleachtas. Ó tharla shochaí na 
hÉireann a bheith níos ilghnéithí anois, tá gá 
le bearta nua chun cur ar chumas an chórais 
sláinte freagairt go cuí do riachtanais úsáideoirí 
seirbhíse as grúpaí éagsúla, lena n-áirítear 
úsáideoirí a bhfuil cúlraí éagsúla eitneacha, 
cultúrtha agus teanga acu.

Is bealach éifeachtach é acmhainní ilteangacha 
a sholáthar d’fhonn cabhrú le húsáideoirí 
seirbhíse a bhfuil cúlraí éagsúla acu rochtain 
agus tairbhe a bhaint as seirbhísí sláinte ar 
bhonn níos éifeachtaí agus níos oiriúnaí. 
Cabhraíonn a leithéid sin d’eolas leo siúd nach 
bhfuil iomlán liteartha, a bhfuil lagú éisteachta 
nó radhairc acu, nach bhfuil inniúil sa Bhéarla, 
nó ar fearr leo eolas a léamh i “mBéarla 
simplí” le roinnt pictiúr. Chomh maith leis sin, 
tá bunachar sonraí d’eolas sláinte aistrithe 
forbartha.



Ag seoladh an fheachtais MSM le hArdmhéara Bhaile 

Átha Cliath, Andrew Montague agus an tAire Stáit Roisin 

Shortall, TD.

Grianghraf: Jason Clarke Photography.

Sláinte an Lucht Siúil

An raibh a fhios agat…?

phobal na hÉireann go ginearálta (difear 7.1 bliain i gcás 

aithreacha agus 5.7 bliain i gcás máithreacha).

den lucht siúil, mar aon le rátaí níos airde cothroime agus 

marbh-bhreithe i gcomparáid leis an bpobal i gcoitinne.

5% de mháithreacha den lucht siúil i gcomparáid leis an 

1.6%, ar an meán, atá i gceist leis an bpobal i gcoitinne.

Siúil. Bhain beagán le cois 2% iarracht as beathú cíche 

i gcomparáid le thart ar 50% sa phobal i gcoitinne.

inchomparáide leis an bpobal i gcoitinne.

Lucht Siúil agus a naíonán i rith na chéad bhliana dá saol 

seirbhísí sláinte pobalbhunaithe, ASPanna agus seirbhísí DG.

laghdaithe, tá rátaí báis naíonán níos airde acu ná an 

pobal i gcoitinne (12.0 in aghaidh gach 1,000 breith 

bheo Lucht Siúil in 2008/2009 agus 14.1 in 2007/2008 i 

gcomparáid le 3.9 agus 3.2 in aghaidh gach 1000 breith 

bheo sa phobal i gcoitinne sa tréimhse chéanna).
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Clár Athlonnaithe Teifeach

Cuireadh tús leis an gClár Athlonnaithe Teifeach in 1998, agus athlonnaíodh 
40 duine in 2000. In 2005, méadaíodh an cuóta go dtí 200 duine sa bhliain, 
cuóta atá le cur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe. Go dtí deireadh 2011, 
tháinig 994 teifeach chuig Éire faoin gclár ó 27 tír éagsúil bunaidh agus 38 
tír éagsúil teifeach. Tá na teifi gh athlonnaithe in 18 baile Éireannach éagsúil, 
i 15 tír éagsúil. Tá an líon teifeach glactha le hathlonnú le blianta beaga anuas 
laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim gheilleagrach, ó 192 teifeach in 2009 
go dtí 20 in 2010 agus 45 in 2011. Meastar go n-athlonnófar thart ar 50 duine 
in 2012, cúig chás dháiríre míochaine ina measc.

Déantar gach iarracht a chinntiú go leithdháilfear áiteanna athlonnaithe cibé áit 
a mbeidh an tionchar is mó acu. In 2011, tairgeadh 24 áit do theifi gh sa Libia, 
teifi gh a bhí easáitithe arís mar gheall ar choinbhleacht ansin, chabhraigh 10 
n-áit le Rialtas Mhálta áit a raibh méadú suntasach tagtha ar an líon iarrthóirí 
tearmainn le blianta beaga anuas, agus glacadh le dhá chás míochaine i rith 
na bliana freisin.

Nuair a ghlactar le daoine chun athlonnaithe faoi chlár idirnáisiúnta, bítear ag súil go ndéileálfar leis na riachtanais, 
riachtanais mhíochaine agus oideachais go háirithe, laistigh de thréimhse shonrach i ndiaidh teacht chuig an tír. 
Oibríonn FSS go dlúth le hAonad Athlonnaithe na Roinne Dlí agus Cirt d’fhonn a chinntiú go gcomhlíontar na 
tiomantais seo bunaithe ar dhearcadh sláinte.

Bhain fíorthábhacht le hobair chomhoibritheach idirghníomhaireachta, agus freagairt an phobail agus na n-earnálacha 
deonacha, i gcomhthéacs rath an chláir seo a chinntiú, fi lleadh tráthúil teifeach a chinntiú, rochtain ar sheirbhísí, 
agus comhtháthú an chohóirt daoine leochaileacha seo.



Thomas O’Brien

Bainisteoir Seirbhísí Andúile, 

FSS Baile Átha Cliath Thoir 

Thuaidh, Baile Munna

Ceann de bhuaicphointí ár seirbhísí 
in 2011 ba ea gur oibrigh foireann 
Sheirbhís Andúile Cathrach 
Bhaile Átha Cliath Thuaidh le 
Roinn Forbartha Eagraíochtúla 
agus Dearaidh FSS chun plean 
straitéiseach oibre 3 bliana a 
chruthú don tseirbhís.

Theastaigh uainn ár n-aird a 
dhíriú ar an Straitéis Náisiúnta 
Drugaí agus an ról tábhachtach 
atá á chomhlíonadh againn, mar 
sheirbhís, i seachadadh na moltaí. 
D’oibrigh na bainisteoirí sinsearacha 
i gcomhar leis an bhfoireann chun 
pleananna riachtanasbhunaithe 
a fhorbairt i bhfi anaise mí-úsáide 
alcóil a chuimsiú sa straitéis, mar 
aon le moltaí eile atá le fáil sa 
bheartas mí-úsáide substaintí. 
Ainneoin go mbaineann dúshlán 
le coincheap an athraithe 
eagraíochtúil, tá ag éirí go maith 
linn go dtí seo. Bhí smaointe nua sa 
phlean maidir le hobair, smaointe 
a mbeidh tionchar dearfach acu 
ar mhodh oibrithe na seirbhíse 
andúile. Sonraítear treoirlínte sa 
phlean maidir le riachtanais na 
seirbhíse andúile amach anseo, 
go háirithe an gá atá le cur chuige 
níos comhtháite eadrainn féin agus 
seirbhísí cúraim phríomhúil. Agus 
méadú ag teacht ar leitheadúlacht 
agus nádúr úsáide drugaí agus 
alcóil, is mian liom mo bhuíochas 
a chur in iúl don fhoireann as a 
toilteanas déileáil leis na dúshláin a 
bheidh le sárú amach anseo.

Cúis áthais dom is ea ainneoin 
srianta riachtanacha buiséid a 
bheith curtha i bhfeidhm le blianta 
beaga anuas, gur lean na foirne 
ildisciplíneacha laistigh den 
tseirbhís andúile ag obair gan 
stad d’fhonn a chinntiú go leantar 
le béim a leagan ar chaighdeán 
cúraim na gcliant.

Tá go leor ball foirne i ndiaidh 
na seirbhíse a fhágáil agus níl 
aon duine ceaptha ina n-áit rud 
a chiallaíonn go bhfuil go leor 
leasuithe casta déanta d’fhonn a 
chinntiú go mbíonn an caighdeán 
céanna cúraim á sholáthar do 
chliaint atá ag déileáil le deacracht 
andúile. Is deas a fheiceáil go 
bhfuil an fhoireann tiomanta don 
obair foirne, agus leanann siad 
orthu ag díriú ar an bhfís chéanna 
don ghrúpa othar casta agus 
leochaileach seo. D’oibrigh an 
lucht bainistíochta, an fhoireann 
agus oifi gigh cheardchumainn 
le chéile d’fhonn teacht ar 
chomhaontú maidir le huaireanta 
oscailte, uaireanta seisiúnacha, 
tionscnaimh srianta costais 
agus athchumrú inmheánach. 
Is den tábhacht é go dtugaim 
aitheantas don iarracht agus don 
tacaíocht a tairgeadh ainneoin 
idirbheartaíochtaí casta a bheith 
ar bun uaireanta. Ainneoin imní 
a bheith ann ar dtús maidir le 
caillteanas tuillimh, chomhaontaigh 
an fhoireann ar bhealach chun cinn 
trína n-ionracas agus gairmiúlacht 
a léiriú.

Forbairt dhearfach eile ba ea 
ainneoin ionchur úsáideoirí 
seirbhíse a bheith ann i gcónaí, gur 
aithníodh go raibh gá le tuilleadh 
ionchuir fós. Seachas seirbhís ar 
ardchaighdeán a chothú ainneoin 
srianta maoinithe a bheith ann, 
agus aitheantas go dteastaíonn 
struchtúr nua ó na seirbhísí andúile, 
tá curtha againn le rannpháirtíocht 
úsáideoirí seirbhíse ar ár gcoiste 
um rialachas cliniciúil agus ar ár 
gcoiste straitéiseach. Is aitheantas 
é an rannpháirtíocht seo ar an ngá 
atá le hionchur eolasach maidir 
leis an tseirbhís a fheabhsú. Táimid 
dóchasach go ndéanfar feabhas 
suntasach sna blianta amach 
romhainn.

Tá an fhoireann lántoilteanach 
oibriú lena chéile 
ar bhealach níos 
‘comhaontaithe’ 
laistigh dár seirbhís 
féin, agus trí chur 
chuige roinnte le 

heagraíochtaí reachtúla, deonacha 
agus pobail eile. Tá roinnt athruithe 
curtha i bhfeidhm ar ár struchtúr 
bainistíochta, athruithe atá mar 
bhonn le hathchóiriú seirbhíse 
d’fhonn déileáil le riachtanais atá 
ag teacht chun cinn. San áireamh 
anseo bhí roinnt fochoistí a bhunú 
le déileáil le ceisteanna dála 
srianadh costais, comhtháthú 
cúraim phríomhúil, iniúchadh 
cliniciúil, s.rl. Tá grúpaí comhairle 
eile ag roinnt eolais agus taithí 
faoin mbealach is fearr chun 
gnéithe tábhachtacha a 
sheachadadh. Cúis imní ar leith 
ba iad formhór na dtionscnamh 
a cuireadh i gcrích ag an am, ach 
ag an am céanna déileáladh le 
gach rud le híogaireacht a bhí mar 
bhonn le seirbhísí andúile níos 
féinchriticiúla a bheith mar bhonn 
le cur chuige cliant-láraithe. Tá 
cuma níos fearr ar ár seirbhís mar 
go dtuigimid an gá atá le déileáil le 
saincheisteanna ginearálta andúile 
laistigh de chreat pleanála cúraim 
cliant-láraithe. Ba léir dár seirbhís 
gá a bheith le hathrú suntasach ar 
bhéim agus ainneoin na ndúshlán 
a meastar a d’fhéadfadh a bheith 
ann, táimid tiomanta do choincheap 
an athraithe.
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Luach Ar Ár bhFoireann
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Ag Seachadadh 
Seirbhísí inár 
Réigiúin



Réamhrá

Bainistíonn réigiún FSS Bhaile Átha Cliath Lár-
Laighean (DML) seachadadh réimse seirbhísí sláinte 
agus sóisialta pearsanta do mhuintir chathair Bhaile 
Átha Cliath, ó dheas ó Abha na Life, Contae Bhaile 
Átha Cliath Theas, Dún Laoghaire/Ráth an Dúin agus 
contaetha Chill Dara, Chill Mhantáin, Laoise, Uíbh 
Fhailí, an Longfoirt agus na hIarmhí. An príomhaidhm 
ná seirbhísí sláinte ar ardcháilíocht a sholáthar de réir 
na gcaighdeán is airde is féidir do mhuintir an réigiúin, 
fad is a chloítear leis an mbuiséad vótáilte agus i 
gcomhthéacs an líon comhaltaí foirne a laghdú.

Díríodh in 2011 ar roinnt príomhréimsí, lena chinntiú 
gur seachadadh seirbhísí ar bhealach gan uaim, 
éifeachtúil agus costéifeachtach, ag éascú rochtain 
éasca do chliaint agus ag tabhairt aghaidh ar réimsí 
an ghéarghá is mó. Ina measc seo, bhí:

 Líonraí cliniciúla níos láidre a fhorbairt idir na 
hospidéil sa réigiún

 Cur chun feidhme na gClár Náisiúnta Cliniciúil in 
ospidéil ghéarmhíochaine an réigiúin a chur chun 
cinn

 Cinntiú go ndearnadh monatóireacht ar thosaíochtaí 
seirbhíse i ngrúpaí cúraim uile i ndáil le dul chun cinn 
in aghaidh spriocanna

 Leanúint le hullmhú na dtrí ospidéal péidiatraiceach i 
mBaile Átha Cliath le haghaidh aistriú chuig Ospidéal 
Náisiúnta Péidiatraiceach nua.

Lean an clár athchumraíochta agus atheagrúcháin mar 
fhócas i gcaitheamh na bliana chun a fhreagrúlacht a 
chinntiú ar athruithe déimeagrafacha, dul chun cinn 
cliniciúil agus an t-éileamh méadaitheach ar sheirbhísí, 
lena n-áirítear iad siúd i ndáil leis an daonra scothaosta.

I measc roinnt forbairtí suntasacha in 2011 áiríodh:

 Oscailt Aonaid Mheasúnachta Géarmhíochaine sé 
leaba in Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre nua-oscailte 
i dTulach Mhór, mar chuid den chlár náisiúnta 
géarmhíochaine

 Oscailt Aonaid Dianchúraim Péidiatraiceach nua in 
Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn

 Tosú tionscadail chaipitil in Ionad Cúraim Mhuire, 
An Muileann gCearr le haghaidh ospidéal pobail 90 
leaba a bhfuiltear ag súil le críochnú go luath in 2012

 Feabhsú rochtana ar sheirbhísí cúraim phríomhúil. 
Tá 140 Foireann Cúraim Phríomhúil (FCP) i bhfeidhm 
anois i réigiún DML.

 Oscailt Aonaid Altramais Pobail (AAP) Chluain 
Sceach atá cláraithe le haghaidh 94 leaba

I measc buaicphointí réigiúnacha 

le linn 2011 áiríodh:

Ailse

nua um Ailse Phaincréasach in Ospidéal 
Ollscoile Naomh Uinseann

Míchumas

trí chomhdhlúthú seirbhísí eile, agus ceathrar 
eile le bogadh go luath

stróic ag an FCP i dTamhlacht, i gcomhar le 
hOspidéal Adelaide agus na Mí, ag ionchorprú 
Ospidéal Náisiúnta na Leanaí (AMNCH)

MIDOC chuig Tulach Mhór agus Éadan Doire 
i gContae Uíbh Fhailí, chuig an Móta, Co. an 
Longfoirt agus Glasán, Co. na hIarmhí

Saoil ag Ospidéal Ginearálta an Náis

Leanaí agus Teaghlaigh

(Clár Tuistithe Dearfach) sa Longfort agus san 
Iarmhí

aisce do gach cuairteoir ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta, Cill Dara

Cáilíochta in AMNCH

86 FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011

Baile Átha Cliath 
Lár-Laighean
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Nuachóiriú áiseanna cúram sláinte

Osclaíodh Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór i mí an Mhárta. Tógtha ar chostas 
€150m, tá 247 leaba á n-úsáid san ospidéal, chomh maith le hospidéal lae 21 leaba 
agus tá sé ar an ionad réigiúnach ortaipéidice agus CSS. Soláthraíonn sé seirbhísí 
speisialaithe chomh maith amhail oinceolaíocht/haemaiteolaíocht, cúram corónach 
agus scagdhealú duáin. Tá ceithre obrádlann mhór san ospidéal, chomh maith le dhá 
obrádlann lae, seomra ionscópachta agus seomra gnáthamh beag. Tá réimse iomlán 
na seirbhísí tacaíochta cliniciúla ar fáil ar an láthair, lena n-áirítear fi siteiripe, teiripe 
shaothair, teiripe urlabhra agus teanga, cothú agus diaitéitic chliniciúil, cúram 
tréadach, cógaisíocht oinceolaíochta agus cógaisíocht ghinearálta. In éineacht leis 
na seirbhísí thuas, tá rannóg raideolaíochta urscothach san ospidéal, lena n-áirítear 
MRI, ag ionchorprú teicneolaíocht PACS, chomh maith le saotharlann fuilaistrithe, 
haemaiteolaíochta agus histeolaíochta iomlán-chreidiúnaithe. Táthar ag beartú go 
mbainfi dh micribhitheolaíocht agus bithcheimic stádas iomlán chreidiúnaithe amach 
faoi dheireadh na bliana 2012. Ar na seirbhísí tábhachtacha eile atá ann, tá saotharlann 
shoithíoch agus aonad cairdeolaíochta ina bhfuil seirbhís angagrafaíochta cuartaíochta.

C-D: Orlaith O’Brien, Stiúrthóir Altranais; an Dr. Gerard Crotty, Stiúrthóir Cliniciúil; James Conway, Stiúrthóir Cúnta 

Náisiúnta FSS; Brian Cowen a bhí mar Thaoiseach ag an am sin; Miriam Horan, an tOspidéal Réigiún Lár Tíre, 

Tulach Mhór; Jason Henshaw, an tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór agus Gerry O’Dwyer, Stiúrthóir 

Réigiúnach Oibríochtaí, DML.

Ag tabhairt faoi thionscadail nuálaíocha

Bronnadh deontas €271,000 ó Iontaobhas GENIO ar Thionscadal PROTECT 

(Personalised Recovery Orientated Treatment, Education and Cognitive 

Therapy), tionscnamh comhpháirtíochta a bhaineann leis na soláthraithe 
eiseacha sláinte, oiliúna agus cúraim shóisialta i gCill Mhantáin agus a bhfuil sé 
mar aidhm leis feabhas a chur ar theagmháil le daoine a ndearnadh diagnóisiú 
síocóise orthu agus leis na seirbhísí idirghabhála luaithe (DETECT). Tá sé mar aidhm 
le hIontaobhas GENIO nuálaíocht agus dea-chleachtas a shrianadh laistigh de 
sheirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas nó a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte 
acu. Is é cuspóir an tionscadail a chinntiú go bhfuil na daoine sin a aithníodh 
mar dhaoine a bhfuil idirghabháil luath de chuid DETECT de dhíth orthu i gCill 
Mhantáin in ann rochtain a fháil ar na seirbhísí go léir atá de dhíth orthu nó a 
roghnaíonn siad. Soláthrófar sraith idirghabhálacha spriocdhírithe, lena n-áirítear 
teiripe chognaíoch, teiripe shaothair, chomh maith le hoideachas teaghlaigh agus 
cúramóra i gcomhar le DETECT agus a bhfoireann meabhairshláinte pobail féin.

C-D: an Dr. Justin Brophy ó Ospidéal an Chaisleáin Nua, Angela Lane, Ciarán Cobbe, Eimear 

Connaughton, Bridget Harney, an Dr. Brian Fitzmaurice, Mark Meakin ó PROTECT agus Martin Rogan, 

Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta FSS um Meabhairshláinte ag seoladh PROTECT.

Ag feabhsú cúraim agus téarnaimh na n-othar

Tharla oscailt oifi giúil an ICU Phéidiatraicigh nua in Ospidéal Mhuire 

na Leanaí, Cromghlinn i mí an Mheithimh. Soláthraíonn an tionscadal, ar 
chostas €9.8m, timpeallacht atá i bhfad níos fearr d’othair agus dá muintir. 
Tosaíodh de chúram a sholáthar do leanaí agus d’ógánaigh ó gach uile 
contae in Éirinn san Aonad nua ó mhí an Mhárta ar aghaidh. Tá caighdeán 
an chúraim a sholáthraítear do na hothair san aonad ar chomhchéim leis an 
gcúram is fearr atá ar fáil go hidirnáisiúnta.

Othar Amy O’Gorman agus a tuismitheoirí Tom agus Jacinta ag oscailt oifi giúil an Aonaid 

Dianchúraim Phéidiatraicigh nua in Ospidéal Mhuire na Leanaí i gCromghlinn.
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Bhí dearadh gairdín ag Ionad Oiliúna EVE 
Plantmarket de chuid FSS a bhí dírithe ar 
Théarnamh Meabhairshláinte ag Bloom, an 
ócáid ghairneoireachta is mó in Éirinn. Dhírigh 
an gairdín ar an teachtaireacht go bhfuil dóchas 
agus téarnamh ann dóibh siúd a bhíonn thíos le 
tinneas meabhrach. Bhí sé deartha agus tógtha 
ag mic léinn EVE Plantmarket agus déanann sé 
cur síos ar théarnamh an duine ó dheacrachtaí 
meabhairshláinte. Sampla dearfach ba ea an 
gairdín den obair atá ar siúl i gcur chun feidhme 
an bheartais náisiúnta meabhairshláinte ‘Fís don 
Athrú’ [Vision for Change]. Bhain an gairdín bonn 
cré-umha amach i rannóg an spáis spreagúil agus 
tháinig sé sa dara háit, mar gheall ar dhifear vóta 
amháin, i nGradaim Rogha an Phobail.

C-D: Martin Rogan, Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta, Meabhairshláinte; 

Brent Pope; John Sweeny, Eve Plantmarket de chuid FSS agus 

Margaret Webb, Bainisteoir Ginearálta, Eve Plantmarket.

Oibriú comhtháite agus soláthar 

cúraim duine-lárnach

Bunaíodh FCP nua ina bhfreastalaítear 
ar bhreis agus 5,000 duine i Ráth Droma, 
Co. Chill Mhantáin. Tá réimse cuimsitheach 
seirbhísí sláinte agus sóisialta ar fáil anois 
do Ráth Droma agus don cheantar máguaird 
in Eachroim, Baile na Claise, Baile na Corra, 
Baile an Doire, Cnoc Rátha agus Tigh 
an Tearmainn, le tacaíocht na ndochtúirí 
ginearálta áitiúla. Cuimsíonn an réimse seirbhísí 
comhtháite atá ar fáil altranas pobal, fi siteiripe, 
teiripe shaothair, cúnamh baile, obair shóisialta 
do na haoisghrúpaí go léir, diaitéitic, teiripe 
urlabhra agus teanga, seirbhísí síceolaíochta, 
seirbhísí meabhairshláinte do dhaoine fásta 
agus seirbhísí fi aclóireachta. Feabhsófar an 
FCP a thuilleadh nuair a bunaítear an Ionad 
Cúraim Phríomhúil nua.

C-D: Marion Meany, Bainisteoir Sláinte Áitiúil; Fionnuala 

O’Mahoney, Cúram Príomhúil; an Dr. Philip Sheeran-

Purcell, DG; Elizabeth Doyle, TDO/MSOP agus an 

Dr. Rick Aboud, an tAonad DG.


