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Réamhrá

Cuimsíonn réigiún Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh (DNE) 
de chuid FSS Lú, an Mhí, an Cabhán agus Muineachán, 
cathair agus contae Bhaile Átha Cliath, taobh thuaidh 
den Life agus tá sé freagrach as soláthar díreach agus 
indíreach seirbhísí sláinte poiblí agus pearsanta sóisialta 
do dhaonra 1,019,658 duine. I gcoinne cúlra na mbuiséad 
agus na n-acmhainní foirne laghdaithe, ní hamhráin gur 
é cothú rochtana, cáilíochta agus sábháilteachta na 
seirbhísí an dúshlán leanúnach don réigiún, ach leanúint 
á bhfeabhsú chomh maith céanna. Lean an fhoireann 
ag freastal ar na dúshláin seo le dúthracht agus meas 
ar dhínit úsáideoirí na seirbhíse.

In 2011, thug DNE tús áite do luathú chláir athchóirithe 
FSS ar mhaithe le príomhsheirbhísí a athchumrú 
i gcomhréir leis an straitéis, cothromaíocht chuí a 
sheachadadh idir seirbhísí ospidéil agus pobail, díriú 
ar mhúnlaí an chúraim is fearr i seirbhísí cúram leanaí, 
míchumais, meabhairshláinte agus seirbhísí do dhaoine 
scothaosta, agus cur chun feidhme na gclár athraithe 
chliniciúil náisiúnta a chur chun cinn.

I measc forbairtí suntasacha don réigiún áiríodh:

 Oscailt Rannóg Ionscópachta in Ospidéal Uí 
Chonghaile, Baile Bhlainséir, ar mhaithe le rochtain 
thapa atreoraithe ionscópachata a sholáthar d’othair 
a thagann chomh fada leis an Rannóg Éigeandála (RÉ)

 Trí sheomra nua obrádlainne a osclaíodh in Ospidéal 
na Ceapaí agus a dearadh go speisialta le haghaidh 
máinliachta ortaipéideach

 Aonad Athshlánúcháin Stróic in Ospidéal Chontae 
Lú, Dún Dealgan, trína bhforbraíonn an fhoireann clár 
struchtúrtha cuimsitheach athshlánúcháin, i gcomhar 
leis na hothair agus a muintir/a gcúramóirí

 Neartú seirbhísí in Ospidéal Ollscoile Mater 
Misericordiae (an Mater) le hoscailt Chlinic 
Comhbheirthe Croí Maurice Neligan san Aonad 
Comhbheirthe do Dhaoine Fásta Óga

 Cur i bhfeidhm Aonad Cúraim Eatramhaigh Synge in 
Aonad Pobail Fhionnradhairc, rud atá á stiúradh ag 
altraí an Mater

 Dul chun cinn seirbhísí do dhaoine scothaosta le 
hoscailt Aonaid nua Altranais Pobail (AAPanna) 
ag Ionad Naomh Iósaf, Ráth Eanaigh, agus Teach 
Beaufort san Uaimh.

 Cuireadh tús le tógáil aonaid nua ghéarshiciatraigh in 
Ospidéal Beaumont, atá le bheith críochnaithe i rith 
2013. Cuirfear é seo in áit seirbhísí a soláthraíodh 
go stairiúil in Ospidéal Naomh Íde, Port Reachrann

 Feabhsú sheirbhísí cnáimhseachais pobail Ospidéal 
an Rotunda le soláthar cúram DOMINO (breith sa 
bhaile) do mhná Bhaile Munna, mar aon leis an 
bhFionnghlas agus Cabrach. Leathnaíodh Clár an 
Ospidéil um Aistriú Abhaile Go Luath chun an méadú 
ar líon na mbreitheanna a éascú. Chomh maith leis 
sin, rinneadh cumrú ar chlinicí atá á stiúradh ag 
cnáimhseachas i Sord agus i mBaile Bhlainséir.

I measc buaicphointí réigiúnacha le linn 2011 

áiríodh:

Beaumont rangaithe sa cheathrú háit agus Aonad Dianchúraim 
(ICU) ginearálta an ospidéil rangaithe sa naoú háit i suirbhé 
idirnáisiúnta ar chothú ICU

Ailse

an Chabháin mar shuímh iarrthóra chun Cúram Maolaitheach 
scagthástála ailse dhrólainne a sholáthar

Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir

Meabhairshláinte

Scothaosta, Baile Átha Cliath Thuaidh, go sealadach chuig 
AAP nua in Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc

Míchumas

forbartha scileanna do chliaint

Beaumont, le cabhrú le múinteoirí leanaí ar tharla gortú 
inchinne measartha dóibh

Chabhán

Gradam Litearthachta um Crystal Clear Health.

mhaoiniú ag CAWT, an chomhpháirtíocht trasteorann seirbhísí 
sláinte

Care’ ag an Rannóg um Chur Chun Cinn na Sláinte

Chabháin/Mhuineacháin, ina dtairgtear réimse clár feabhsaithe 
sláinte saor in aisce do mhná scothaosta

bheart seachanta iontrálacha ó Ospidéal Mhuire Lourdes

Leanaí agus Teaghlaigh

Marte Meo in Éirinn. Úsáidtear é le tacú le tuismitheoirí leanaí 
a bhfuil deacrachtaí cumarsáide agus forbartha acu
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Rochtain chuí agus feabhsaithe ar sheirbhísí 

ospidéil

Osclaíodh Aonad Measúnaithe Leighis (AML) nua ocht mbá 
in Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha i mí na Bealtaine. 
Soláthraíonn an tseirbhís fheabhsaithe seo rochtain oiriúnach anois 
do na hothair go léir a thagann chuig an ospidéal le fadhbanna 
sláinte. Tá sé seo tar éis an brú ar RÉ an ospidéil a laghdú, agaí 
feithimh a laghdú agus iontrálacha mí-oiriúnacha a laghdú i gcás 
leapacha othar cónaitheach.

Seiceálann an fhoireann trealamh san AML nua.

Ag freagairt ar riachtanais sláinte

Tá a fhios againn trí mheán taighde go bhfuil 26% de 
leanaí na hÉireann róthrom agus go bhfuil 7% acu 
murtallach. Mar fhreagra air seo, tá tionscadal Up4it! 
forbartha ag FSS, ag Líonra Cúram Leanaí Chontaetha 
na Teorann agus ag comhlachtaí reachtúla agus deonacha 
eile, rud a bhí indéanta toisc maoiniú ón AE a bhí faighte 
ag CAWT. Tá Up4it! ar fáil anois saor in aisce do theaghlaigh 
i réigiún an Chabháin/Mhuineacháin agus tá sé dírithe ar 
theaghlaigh a bhfuil leanaí iontu atá idir ocht mbliana agus 
aon bhliain déag d’aois atá róthrom de réir a n-innéacs 
corpmhaise agus nach bhfuil aon chúis leighis acu le 
bheith róthrom nó murtallach.

C-D: Claire McGinley, Bainisteoir Tionscadal, Tionscadal Murtaill CAWT; 

Denise McCormilla, POF, Líonra Cúram Leanaí Chontaetha na Teorann; 

Irene Cunningham, Diaitéiteach, FSS agus Gerry Roddy, Bainisteoir ar Chur 

Chun Cinn Sláinte, FSS DNE.

Osclaíodh Aonad Measúnaithe Péidiatraiceach (AMP) tiomanta 
nua in Ospidéal Ginearálta an Chabháin i mí Iúil. Cuireann an 
t-aonad cóir leighis ar na leanaí go léir suas go dtí 15 bliana d’aois 
a bhfuil géarthinneas orthu le haghaidh tinnis phráinneacha amhail 
teochtaí arda, riochtaí sláinte brollaigh, ionfhabhtuithe, pian bhoilg, 
urlacan agus buinneach. Bíonn beirt altraí atá oilte go speisialaithe 
a bhfuil taithí phéidiatraiceach acu ag obair san AMP an t-am ar 
fad. Bíonn tacaíocht leighis á soláthar ag an gcomhairleach agus 
cláraitheoir péidiatraiceach ar glao-dhualgas agus ag an oifi geach 
sinsearach tí agus ag an bhfoireann máinliachta ar glao-dhualgas.

C-D: an Dr. Alan Finan, Péidiatraí Comhairleach agus Ceann Cliniciúil ar Sheirbhísí do 

Mhná agus Leanaí, Grúpa Ospidéal an Chabháin agus Mhuineacháin; Siobhan Flanagan 

CNM II AMP; an Dr. Mohammad Waqar Khan, Cláraitheoir Péidiatraiceach; Martina 

Halton, Altra Foirne AMP; Zeny Dolor agus Vince Dolor (máthair agus othar).



FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011 91

Ag ardú feasachta agus cáilíochtaí

Ag feabhsú seirbhísí do dhaoine scothaosta, chríochnaigh 
grúpa de chuid 25 ball foirne cúram sláinte ó sheirbhísí pobail, 
cónaitheacha agus géarmhíochaine ar fud réigiúin DNE an chéad 
chlár trí lá um Fheabhsú agus Cumasú Folláine do Dhuine a 

bhfuil Néaltrú Air/Uirthi. Bhí an tseirbhís nua forbartha ag na 
seirbhísí altranais agus cnáimhseachais mar chuid de Thionscadal 
Náisiúnta Oiliúna ar Néaltrú agus scaipeadh é le bheith curtha 
i bhfeidhm go náisiúnta. Tá sé mar chuid lárnach de cháilíocht 
a saoil a fheabhsú go bhforbrófaí cur chuige atá dírithe ar 
othair maidir le cúram do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu. 
Cuid riachtanach de sholáthar an chúraim seo ná soláthar cláir 
oideachais agus oiliúna atá inrochtana do na cleachtóirí cúram 
leighis go léir a thugann aire do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu.

C-D: Margaret McMenamin, Altra Pobail Meabhairshláinte; Elizabeth Reilly, 

Comhordaitheoir Speisialtóra agus Tim O’Sullivan, Altra Pobail Meabhairshláinte.

Ag forbairt scileanna cliant

Osclaíodh an Knockamann Kafé nua 
go hoifi giúil i mí na Samhna, agus é suite 
san Ionad Acmhainní Lae d’fhorbairt 
Knockamann, Seirbhís Naomh Iósaf 
do Lucht Míchumas Intleachta i bPort 
Reachrann, Co. Bhaile Átha Cliath. Is 
forbairt chónaitheach saincheaptha í 
forbairt Knockamann, áit a bhfuil deich 
mbungaló ina bhfuil sé sheomra leapa ar 
leith an ceann, chomh maith le hIonad 
Acmhainní Lae cuimsitheach. Is cuid 
ríthábhachtach den Chlár Acmhainní Lae 
é Knockamann Kafé agus soláthraíonn sé 
deiseanna do chliaint scileanna a fhorbairt, 
amhail seirbhísí do chustaiméirí, láimhseáil 
airgid, uainiú, ullmhú bia agus deis obair 
a dhéanamh ar cháilíochtaí creidiúnaithe 
aitheanta a bhaint amach.

C-D: Baill foirne agus cliaint: Ann McKenna, Damien 

Cullen, Siobhán Farrell, Linda Kavanagh, Teresa Lennon 

agus Gerry Clail sa phictiúr in éineacht le hUachtarán 

tráth an ama sin, Máire Mhic Giolla Íosa.



Réamhrá

Chuir réimse an atheagraithe seirbhíse agus na 
dtionscnamh laghdaithe costas a cuireadh i bhfeidhm 
i rith na bliana ar chumas FSS an Deiscirt seirbhísí a 
sholáthar taobh istigh de na hacmhainní airgeadais 
agus foirne a bhí ar fáil i rith 2011. Rud níos tábhachtaí 
ná sin ná gur éirigh le gach réimse clár dúshlánach 
um athrú a chur i bhfeidhm go rathúil, lenar áiríodh 
múnlaí nua cúraim, fad is a soláthraíodh seirbhísí 
ardchaighdeáin agus sábháilte don phobal Ba ghaisce 
mhór é seo, nuair a chuirtear san áireamh go raibh 
éilimh dhúshlánacha seirbhíse roimh an bhfoireann, 
rud a léirigh fuinneamh agus tiomantas ár bhfoirne 
do sholáthar seirbhísí sláinte ar ardchaighdeán dár 
n-úsáideoirí seirbhíse go soiléir.

I rith na bliana 2011 bhí roinnt athruithe suntasacha 
a thit amach:

 Atheagrú na seirbhísí géarmhíochaine ospidéil agus 
pobail i gcathair Chorcaí, nuair a aistríodh:

- seirbhísí athshlánúcháin leighis do dhaoine 
scothaosta ó Ospidéal Ollscoile Victoria na 
hOtharlainne Theas (SIVUH) chuig Ospidéal 
Fhionnbarra, Corcaigh

- seirbhísí cairdeolaíochta ó SIVUH chuig an Ionad 
Cairdiach Duánach, Ospidéal Ollscoil Chorcaí 
(CUH)

- seirbhísí roghnacha ortaipéideacha agus 
athshlánúcháin tráma, pian roghnach agus 
plaisteacha roghnacha ó Ospidéal Ortaipéideach 
Mhuire (SMOH) chuig SIVUH. Tógadh trí obrádlann 
nua le freastal ar an tseirbhís ag SIVUH

 Dúnadh oíche na Rannóige Éigeandála (RÉ) ag 
SIVUH, i gcomhréir le hathstruchtúrú na seirbhísí 
éigeandála ar fud na cathrach.

 Forbairt ar shuíomh SMOH chun Campas Sláinte 
Mhuire a chruthú, ina gcuimsítear pleananna le 
haghaidh:

- Ionad Cúraim Phráinnigh chun cóir leighis a chur 
ar othair atá gortaithe go measartha, ó chathair 
Chorcaí agus na ceantair máguaird

- Ionad Cúraim Phríomhúil nua

- atheagrú cóiríochta, Teach Grove (do dhaoine 
atá faoi mhíchumas intleachta)

 Méadú ar spás leapacha fadchónaithe do dhaoine 
scothaosta, amhail oscailt na nAonad Altranais 
Pobail (AAPanna) ag Teach Heather (áitreabh 
SMOH), Bóthar an Fhearainn Léith agus Baile an 
Chollaigh

 Foirne nua pobail meabhairshláinte agus lárú aonaid 
géarmhíochaine othar cónaitheach i gcomhréir leis 
na moltaí de chuid Fís don Athrú [Vision for Change] 
i bPort Láirge/Loch Garman, Ceatharlach/Cill 
Chainnigh agus Tiobraid Árann Theas

 Aistriú iontrálacha géarmhíochaine meabhairshláinte 
ó Ospidéal Sheanáin, Inis Córthaidh chuig aonad 
saincheaptha in Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge

 Cuireadh tús le trí Fhoireann Cóireála Bunaithe sa 
Bhaile agus dhá Sheirbhís Ghéarmhíochaine Lae nua 
(Ospidéil Lae) i dTiobraid Árann Theas, Ceatharlach 
agus Cill Chainnigh a chuireann ar chumas úsáideoirí 
seirbhíse cóireáil a fháil ina n-áiteanna cónaithe agus 
a bpobail féin

 Tá FSS an Deiscirt ag obair leis an bhFeidhmeannas 
Úsáideoirí Seirbhíse Náisiúnta chun creat cuimsitheach 
a fhorbairt do rannpháirtíocht úsáideoirí seirbhíse 
i seirbhísí meabhairshláinte

 Gnáthaimh mhéadaithe laethanta máinliachta 
in Ospidéal Ginearálta Chiarraí (KGH) tríd an 
meicníocht coigeartaithe náisiúnta cásmheascán

 Seirbhísí méadaithe for-rochtana i gCiarraí a bhíonn 
curtha ar fáil ag máinlianna comhairleacha agus 
geiriatraithe, le tacú le hospidéil pobail agus foirne 
cúram phríomhúil

 Ag seachadadh spriocanna socraithe ag an Aonad 
Seachadta Speisialta (ASS) sa Roinn Sláinte le 
haghaidh cúram sceidealta agus neamhsceidealta 
trí obair mhéadaithe chomhtháite agus sholúbtha 
idir seirbhísí pobail agus ospidéil

I measc buaicphointí réigiúnacha 

le linn 2011 áiríodh:

measúnaithe réamhobráidí, KGH

nua haemaifi lia, CUH

ag baint úsáide as córas róbataice máinliach 
le haghaidh máinliacht ghínéiceolaíoch

Loch Garman

 Tionscadail tógála nua amhail:

- Ospidéal Pobail, Neidín, Co. Chiarraí

- RÉ in KGH

- Síneadh RÉ lena n-áirítear aonad nua-
naíoch, Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge

 Faomhadh i gcás:

- RÉ, cumar agus seomra máithreachais/
seomraí breithe, Ospidéal Ginearálta 
Loch Gorman

- RÉ, aonad measúnaithe leighis, aonad 
seirbhísí lae agus cumar ospidéil, Ospidéal 
Lúcáis, Cill Chainnigh
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Daoine Scothaosta

Gorman

Bóthar an Fhearainn Léigh agus Baile an Chollaigh

Míchumas

Meabhairshláinte

Eoin, Inis Córthaidh

do dhaoine a bhfuil diagnóisiú neamhord pearsantachta 
teorannach déanta orthu i gCorcaigh

Ospidéal Stiabhna i nGleann Maghair, Co. Chorcaí, go haonad 
nua leanaí agus ógánach atá mar othair chónaitheacha i 
mBessboro, cathair Chorcaí

Leanaí agus Teaghlaigh

nuabheirthe do na leanaí nuabheirthe go léir i gCorcaigh, 
Loch Gorman agus Port Láirge

Guaire, Co. Loch Garman; Port Láirge (Páirc Sláinte Phort 
Láirge), cathair Chill Chainnigh (Ayrfi eld) agus Ceatharlach 
(Shamrock Plaza)

Phríomhúil, Cionn tSáile, Co. Chorcaí

agus Port Láirge a raibh seirbhís fheabhsaithe diaibéitis 
mar thoradh uirthi

Ailse

Réigiúnach Phort Láirge

Corcaigh chuig ospidéal nua ag an gCurraichín, Corcaigh

andúile i bPort Láirge
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Infheistíocht chaipitil

Infheistíodh €20m in Ospidéal Ginearálta Loch 

Garman chun RÉ, seomra máithreachais, seomraí 
breithe agus cumar nua a chorprú ann. Nuair a 
bheidh sí críochnaithe, beidh méadú 13 spás cóireála 
déanta ar an RÉ, rud a fheabhsóidh agaí iontrála do 
na hothair. Méadófar an spás sna seomraí breithe 
ó dhá sheomra breithe ina raibh dhá leaba, go cúig 
sheomra breithe leaba shingil. Laghdóidh an seomra 
tiomanta máithreachais éileamh ar na seomraí atá 
ann cheana taobh istigh den ospidéal, rud a chuirfi dh 
ar chumas lucht an ospidéil gníomhaíocht cásanna 
lae a mhéadú agus laghdú a dhéanamh ar agaí 
feithimh do na hothair.

C-D: Pat Healy, Bainisteoir Réigiúnach Oibríochtaí, FSS an Deiscirt; 

an Dr. Colm Quigley, Stiúrthóir Cliniciúil, WGH; an tAire Brendan 

Howlin TD agus Lily Byrnes, Bainisteoir Ginearálta, WGH.
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Ag Ospidéal Lúcáis, Cill Chainnigh, cuireadh 
€15m i leataoibh le haghaidh forbairtí caipitil 
a chuimseoidh RÉ nua, aonad measúnaithe 
géarmhíochaine (AMGM), aonad seirbhísí lae 
agus cumar ospidéil. Cuimseoidh an RÉ limistéar 
feithimh, limistéar triáise, limistéar athbheochana 
trí bhá agus bá athbheochana péidiatraiceach ar 
leith agus beidh a n-áiseanna x-ghatha féin iontu 
go léir. Chomh maith leis sin, cuimseoidh sí limistéar 
cóireála agus scrúdaithe mór, limistéar cóireála 
péidiatraiceach ar leith, limistéar mionchóireála 
agus seomra do ghaolta faoi mhéala. Cuimseoidh 
an AMG dhá limistéar measúnaithe ceithre bhá, dhá 
sheomra leithlise, seomra cóireála agus cóiríocht 
tacaíochta. Cuimseoidh an t-aonad seirbhísí lae 
cóiríocht do réimse gnáthamh ionscópach, lena 
n-áirítear ionscópacht.

C-D: Pat Shortall (Leas-Bhainisteoir Ginearálta), Ospidéal Lúcáis; Anna Marie Lanigan (Bainisteoir Ceantair, FSS i gCeatharlach-Cill Chainnigh/Tiobraid 

Árann Theas); Pat Healy (Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí); Helen Butler (Stiúrthóir Altranais, Ospidéal Lúcáis); an Dr. Garry Courtney (Stiúrthóir Cliniciúil, 

Ospidéal Lúcáis); an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan TD; James Murphy, Ailtirí O’Mahony Pike; Ciarán Ruane (Oifi geach Eastát) agus 

Tim Keogh (Bainisteoir Tionscadail).

Cur chun cinn na sláinte sa phobal

Bunaíodh limistéar aclaíochta allamuigh in Ospidéal Pobail na Bandan, rud a bhí indéanta le hairgead a tiomsaíodh 
sna grúpaí éagsúla do dhaoine scothaosta ó na ceantair máguaird agus le deontas ó mhaoiniú crannchuir FSS. 
Ní hamháin go bhfeabhsaíonn an tionscnamh seo leibhéil aclaíochta seandaoine, ach tacaíonn sé le héiteas an 
dul in aois dhearfaigh ar mhaithe le fanacht sláintiúil, idir chorp agus intinn.

Ceannródaíocht i ndul chun 

cinn míochaine

Ainmníodh Ospidéal Máithreachais Ollscoil 
Chorcaí (CUMH) mar an chéad Lárionad Eorpach 

Gínéiceolaíoch Róbataice agus é ar an t-aon ospidéal 
san Eoraip ina ndéantar gnáthaimh a bhaineann le 
hailse agus nach mbaineann, le róbataic shofaisticiúil. 
Is ardán sofaisticiúil róbataice é Córas Máinliach da Vinci 
ina bhfuil consól máinlia agus cairt ar thaobh an othair 
ar a bhfuil ceithre sciathán róbataice idirghníomhacha 
a rialaítear ón gconsól. Dearadh é le cur ar chumas 
máinlianna máinliacht íogair agus chasta a dhéanamh 
le cur chuige a bhfuil an t-ionradh is lú i gceist leis. I mí 
Iúil, rinneadh an gnáthamh úrscothach i CUMH ar dhuine 
de na chéad mhná san Eoraip, le Córas Máinliachta da 
Vinci, rud a chabhraigh le toircheas rathúil a bheith aici.

C-D: an Dr. Barry O’Reilly, Cnáimhseoir/Gínéiceolaí Comhairleach, 

CUMH in éineacht le Patrick agus Anne O’Mahony tar éis breith 

a linbh Lucy.
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Ag obair i gcomhpháirtíocht

Leanadh de roinnt tionscadal cuimsithe sóisialta i rith na bliana tríd an 
gCrios Gníomhaíochta Sláinte i limistéir RAPID i gCathair Chorcaí, rud a 
dhírigh aird ar chomhpháirtíocht eagraíochtaí reachtúla agus deonacha, 
CGO Chathair Chorcaí, Comhairle Cathrach Chorcaí agus an Garda 
Síochána. Chuimsigh tionscnaimh nua forbairt fearas uirlisí measúnaithe le 
haghaidh an Chláir Scileanna Bunghluaiseachta. Bhí an clár seo á reáchtáil 
ag mic léinn ó Choláiste n ahOllscoile, Corcaigh a bhí ag déanamh staidéir 
ar spórt agus corpoideachas, i gcomhar le daltaí réamhscoile, bunscoile 
agus meánscoile ina gcuid scoileanna siúd. Chomh maith leis sin, fuarthas 
rochtain ar uaireanta breise múinteoireachta trí mheán CGO Chathair 
Chorcaí don Tionscnamh Fócas Bia, inar forbraíodh gairdín pobail áitiúil 
le cur ar chumas an phobail glasraí úra inacmhainne a fháil. Forbairt 
ríthábhachtach eile a tharla ná cumasú ban áitiúil le páirt a ghlacadh in 
oiliúint piara le piara ar BreastCheck agus CervicalCheck, i gcomhar leis 
an gClár Náisiúnta Scagthástála Ailse. Ghlac roinnt ban páirt in oiliúint 
suirbhéireachta, rud a rinne siad féin ansin ina bpobal áitiúil. Cuireann 
na tionscnaimh seo go léir le feabhsuithe fadtéarmacha sláinte sa phobal.

Cuairt Cathal Magee, Príomhoifi geach Feidhmiúcháin FSS, agus Pat Healy, Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí, FSS an Deiscirt, ar na tionscadail um 

chuimsiú sóisialta i gceantair RAPID i gCathair Chorcaí.

Ag tacú le húsáideoirí seirbhíse

Chríochnaigh daréag úsáideoirí seirbhíse ó sheirbhísí meabhairshláinte daoine 
fásta na Laoi Thuaidh i gCorcaigh a raibh diagnóisiú neamhord pearsantachta 
teorannaí (NPT) déanta orthu, clár nua laghdaithe féindhíobhála darbh ainm Clár 

Endeavour. D’fhoghlaim cliaint tríd an gclár conas déileáil leis na deacrachtaí 
a bhaineann le NPT, trí theiripe dhian aonair agus trí scileanna déileála agus 
iompar malartach sláintiúil a fhoghlaim. Is cóireáil é Clár Endeavour atá 
bunaithe ar fhianaise ina n-úsáidtear teiripe iompraíochta dialachtaiciúla (TID), 
a d’fhorbair síceolaí cliniciúil atá bunaithe i Meiriceá. Cabhraíonn an chóireáil 
le cliaint éirí as iompraíocht féindíobhálach agus cáilíocht a saoil agus a muintire 
a fheabhsú.

C-D: An Dr. Nataraj Gojanur, Síciatraí Comhairleach; Barbara Shorten, Teiripeoir Ealaíne; An Dr. Mary 

Kells, Síceolaí Sinsearach Cliniciúil; Daniel Flynn, Síceolaí Sinsearach Cliniciúil agus Ceannaire Cláir; 

Sinéad Boyce (Greaney), Altra Speisialtóra Cliniciúil; James O’ Mahoney, Ardchleachtóir Altranais 

(Fisiteiripe), agus iad go léir ó Sheirbhísí Meabhairshláinte Daoine Fásta na Laoi Thuaidh agus Gretta 

Crowley, Bainisteoirí Oibríochtaí, FSS an Deiscirt.

Ag cur othair i gcroílár um an atheagrú seirbhíse

Osclaíodh Ionad Cúraim Phríomhúil Ayrfi eld i bPáirc Leighis Ayrfi eld i gCill Chainnigh. Soláthraíonn an t-ionad 
úrscothach seo an bonneagar a chumasaíonn comhoibriú níos mó idir dochtúirí ginearálta agus seirbhísí FSS. Cuimsíonn 
sé dochtúirí agus altraí cleachtais atá ag obair mar chuid de FCP ina bhfuil réimse daoine gairmiúla sláinte de chuid FSS 
ag obair, lena n-áirítear altraí sláinte poiblí, fi siteiripeoirí, teiripeoirí urlabhra agus teanga, altraí pobail meabhairshláinte, 
teiripeoirí saothair, diatéitigh agus lucht riaracháin. Is féidir leis an ionad seirbhísí a bhíonn bunaithe in ospidéal a chur ar 
fáil go háitiúil, amhail mionmháinliacht agus tástálacha strus aclaíochta le haghaidh diagnóisiú galar croí, chomh maith 
le háiseanna le haghaidh iondoirteadh agus cóireáil infhéitheach. Beidh rochtain ar an láthair ar sheirbhísí príobháideacha 
amhail síceolaíocht, cosliacht, éisteolaíocht, teiripe shuathaireachta agus ióga/pilates. Beidh rochtain freisin ar chlinicí 
comhairleacha tiomanta ar mháinliacht phlaisteach, cluasa, srón agus scornach, síciatracht, úireolaíocht, oftailmeolaíocht 
agus gínéiceolaíocht. Tá siopa poitigéara agus cleachtas fi aclóireachta ar fáil chomh maith.



Réamhrá

Leagann Plean Seirbhíse Réigiúnaí FSS an Iarthair, 
2011, cineál agus méid na seirbhíse a sholáthrófar 
trí sholáthar seirbhíse díreach, nó trí réimse leathan 
gníomhaireachtaí atá maoinithe ag FSS. In ainneoin 
an laghdaithe ar acmhainní, bhí an réigiún tiomanta i 
gcónaí do sheirbhís shábháilte agus ardchaighdeáin 
a sholáthar dá othair agus cliaint go léir, teacht a 
fheabhsú, ar mhaithe le fócas atá dírithe ar othair 
a chinntiú agus úsáid éifeachtúil agus éifeachtach 
acmhainní a sholáthar, rud a chuireann ardluach ar 
airgead ar fáil.

In ainneoin na n-athruithe móra a tharla i rith 2011, 
bhain FSS an Iarthair spriocanna Phlean Seirbhíse 
Náisiúnta FSS amach, fad is a baineadh amach 
coigilteas suntasach éifeachtúlachta agus laghduithe 
foriomlána costais. Seo léiriú ar dhúthracht agus 
tiomantas na mball foirne ar leith agus na bhfoirne 
ar fud an réigiúin.

Lean ospidéil géarmhíochaine ag díriú ar athruithe ar 
an gcaoi ar gá seirbhísí a sholáthar, d’fhonn a chinntiú 
go bhfaigheann othair an cúram is oiriúnaí i suíomh 
cuí agus ar bhealach tráthúil agus sábháilte. Rinneadh 
feabhsuithe ar leith maidir le teacht ar sheirbhísí othar 
seachtrach, laghdú ar fhad meánach fanachta agus líon 
méadaithe de chóireáil cásanna lae.

I measc forbairtí suntasacha i gcaitheamh na bliana 
áiríodh:

 Oscailt Ionad Cúraim Phráinnigh nua ag Ospidéal 
Chontae Ros Comáin

 Oscailt Aonad Téarnaimh Fheabhsaithe in Ospidéal 
Ginearálta Leitir Ceanainn (LGH)

 Oscailt Clinic Measúnaithe Réamhobráide in 
Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair (MWRH), 
Luimneach

 Tosú seirbhísí Aonaid Ghéarmhíochaine 
Meabhairshláinte nua i Leitir Ceanainn

 Aonad Altranais Pobail (AAP) nua a forbraíodh i 
mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe, áit a gcuirtear 
plean straitéiseach foriomlán FSS maidir le seirbhísí 
do dhaoine scothaosta chun cinn

 Oscailt Ionaid Cúraim Phríomhúil nua i mBéal an 
Átha, Co. Mhaigh Eo agus Oirthear na Cathrach, 
Co. na Gaillimhe

I measc buaicphointí réigiúnacha 

le linn 2011 áiríodh:

teilileighis d’othair sheachtracha idir Ospidéal 
Chontae Ros Comáin agus Ospidéal Ollscoile 
Pháirc Mhuirlinne

chairdeolaíochta san Ospidéal Ollscoile, 
Gaillimh

Mhaigh Eo, chomh maith le rannóg nua 
shainthógtha teiripe shaothair

Ospidéal Ginearálta na hInse. Chomh maith 
leis sin, tugadh isteach seirbhís tuairiscithe 
teilearaideolaíochta

Réigiúnach Ortaipéideach i gCromadh, Co. 
Luimnigh clár ar fhorordú radaíochta ianúcháin 
leighis (x-ghath)

agus cartlannaithe pictiúr/córas faisnéis 
raideolaíochta) comhtháite in LGH

mhaithe le hoideachas liachta a chur ar fáil 
d’fhochéimithe, i gcomhar le hOllscoil na 
hÉireann, Gaillimh

Meabhairshláinte

Meabhairshláinte Leanaí agus Déagóirí 
(CAMHS) sa Ghaillimh

i Sligeach/Liatroim

saineolas acu ar neamhoird itheacháin mar 
chuid de thionscnamh trasteorann CAWT

teipe croí sa Ghaillimh

i nDún na nGall le haghaidh galar cineálach 
ainsealach

Míchumas

leanbáin agus spágadáin agus é bunaithe 
i Sligeach/Liatroim i gcomhar le Helium, ar 
comhlacht ealaíon agus sláinte do leanaí é, ar 
thionscnamh uathúil ealaíon darb ainm samhlú 
leanbán
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cócaireachta do chúramóirí teaghlaigh fi reanna 
sa Ghaillimh.

ghníomhaíocht fhisiceach agus stíl bheatha ar 
feadh 12 seachtaine do leanaí róthroma agus 
murtallacha sa Ghaillimh atá idir 9 agus 12 bhliain 
d’aois

Ros Comáin ag a raibh breis agus 200 duine i 
láthair ann

Ailse

bhí déanta ag altraí pobail i gContae na Gaillimhe

MWRH, Luimneach agus Ospidéal Ollscoile na 
Gaillimhe

MWRH

deireadh saoil i Sligeach, LGH agus MWRH

Leanaí agus Teaghlaigh

cuireadh tús le hatheagrú struchtúir rialachais le 
cur chun cinn post le haghaidh bainisteoir ceantair 
agus réigiúnach

gcathair Luimnigh
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Próisis feabhsaithe um 

sheachadadh cúram othar

D’oscail Ospidéal Ginearálta Leitir 
Ceanainn a Aonad Téarnaimh 

Fheabhsaithe go hoifi giúil i mí na 
Samhna. Cumasaíonn an t-aonad nua 
máinliach seo iontráil luath othar ar 
mhaidin na hobráide agus éascaíonn 
sé téarnamh agus scaoileadh amach 
luathaithe ón ospidéal. Bhíothas in 
ann an t-aonad seo a fhorbairt trí ath-
leithdháileadh acmhainní taobh istigh 
den ospidéal agus le tacaíocht CAWT 
mar chuid de thionscadal úireolaíochta 
trasteorann INTERREG IVA de chuid an 
Aontais Eorpaigh.

C-D; Seán Murphy, Bainisteoir Ginearálta, (LGH); 

an tOllamh Frank Keane, Ollamh Máinliachta, 

RCSI; an Dr. Anne Flood, Stiúrthóir Altranais agus 

Cnáimhseachais; an Dr. Paul O’Connor, Stiúrthóir 

Cliniciúil; an tUas. Siobhán Kelly, Bainisteoir Altraí 

Cliniciúla, ERU; Patrick Gildea (othar); Mary Wood, 

Riarachán; Marina Cassidy, Altra Foirne agus 

Amanda McCoy, Altra Foirne.



Úsáid na teicneolaíochta ceannródaíoch

Tá an Rannóg Chairdeolaíochta in Ospidéal 
Ollscoile na Gaillimhe ar an gcéad rannóg 
in Éirinn a úsáideann teicneolaíocht úrnua 
chairdeolaíochta a fheabhsóidh brath ar mhéadú 
colaistéaróil agus caolú in artairí corónacha go mór. 
Cinnteoidh an teicneolaíocht nua seo, dar teideal 
Opital Coherence Tomorgraphy, torthaí fadtéarmacha 
níos fearr d’othair a ndéantar steinteáil chorónach 
artairí orthu.

C-D: Rosemary Walsh, Bainisteoir Altraí Cliniciúla, Cúram 

Corónach; Nick Synnott, Teicneoir Cairdiach; an Dr. Dermot 

Phelan, Cláraitheoir Speisialtóra, an Rannóg Cairdeolaíochta; 

Sue Hennessy, Bainisteoir Tionscadal, an Rannóg Cairdeolaíochta; 

an Dr. Faisal Sharif, Cairdeolaí Comhairleach; Alison Hanley, 

Altra Foirne.
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Oideachas agus oiliúint

Chríochnaigh ochtar altraí ó Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Luimneach, agus ón Ospidéal Réigiúnach 
Ortaipéideach, Cromadh, Co. Luimnigh an clár um Fhorordú Radaíochta Ianúcháin Leighis (x-ghath) ag Altraí, 
rud a chuireann ar a gcumas x-ghathanna a fhorordú anois go neamhspleách. Tá ról ríthábhachtach ag an ngrúpa 
áitiúil forfheidhmiúcháin i maoirsiú agus éascú na forbartha seo d’othair, taobh istigh de chreat ildisciplíneach 
comhoibríoch. Is tionscnamh suntasach é an cleachtas leathnaithe seo d’altraí a ligeann d’altraí seirbhísí atá 
níos sofhreagraí, níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a sholáthar, trína bhfreastalófar ar riachtanais na n-othar 
ar bhealach atá dírithe ar an duine féin.

Bunaíodh Clinic Measúnaithe Réamhobráide in Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Luimneach. Tá leathnú 
déanta ar an gclinic ildisciplíneach seo atá á stiúradh ag comhairligh, chun othair máinliachta roghnaí colaireictí 
agus ortaipéidí a mbíonn athbhreithniú ainéistéiseach de dhíth orthu roimh an obráid a chuimsiú. Is deis luachmhar 
é measúnú a dhéanamh ar othair roimh an obráid chun eolas agus oideachas a chur ar fáil, chomh maith le 
himscrúduithe riachtanacha a dhéanamh. Ligeann an clinic don ospidéal an úsáid is mó a bhaint as na hacmhainní 
atá ar fáil, trí cheallú déanach a íoslaghdú agus éifeachtúlacht am na hobrádlainne a mhéadú. Soláthraíonn sé 
deis d’othair páirt a ghlacadh i bpleanáil a gcúraim féin agus ligeann sé do scaoileadh amach níos luaithe agus 
fad fanachta laghdaithe san ospidéal a bheith i gceist chomh maith.

Osclaíodh an tAonad Measúnaithe Luath-Thoirchis (Aonad Snowdrop) in Ospidéal Máitheachais Réigiúnach 
an Mheán-Iarthair, Luimneach i mí na Nollag. Is aonad speisialaithe é seo atá tiomanta do chúram a sholáthar 
do mhná sa chuid luath den toircheas. Is é feidhm an Aonaid ná diagnóisiú luath a dhéanamh ar chaillteanas 
toirchis (cailleadh gine nó toircheas eachtópach) agus é á leanúint ag cóireáil thráthúil éifeachtach i dtimpeallacht 
chomhbhách agus thacúil. Is é aidhm fhoriomlán an aonaid ná turas an othair a fheabhsú ag a leithéid d’am buartha 
agus anacra.
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Ag éascú na maireachtála 

neamhspleách

Osclaíodh an rannóg Teiripe Shaothair (TS) 

nua shaintógtha in Ospidéal Ginearálta 

Mhaigh Eo go hoifi giúil i mí na Nollag. Rinne 
athlonnú na rannóige TS nua feabhsú mór 
ar an tseirbhís agus an cúram d’úsáideoirí 
seirbhíse, trí chóireáil agus measúnú 
a sholáthar, idir staidiúir, cleithíneacht, 
cócaireacht agus ullmhú béilí le hionad 
athshlánúcháin cuimsitheach i gcroílár 
an ospidéil.

An fhoireann Teiripe Shaothair ag Ospidéal Ginearálta 

Mhaigh Eo, ó Chlé; Sarah Ronayne, Teiripeoir Saothair, 

Gracia Gomez-Kelly, Bainisteoir TS agus Sinead Duddy, 

Teiripeoir Saothair Shinsearaigh.

Dul chun cinn caipitil

Bhog áitritheoirí agus cliaint AAP Naomh 
Breandán agus Seirbhísí Lae Naomh Máirtín 
i mBaile Locha Riach go dtí an AAP nua, 
áit atá suite in aice leis an seanfhoirgneamh 
i mBaile Locha Riacha. Is áis shaintógtha 
é an AAP nua 100 leapa a sholáthraíonn 
seomraí leapa en suite d’áitritheoirí ina 
bhfuil leaba shingil agus dhúbalta araon. 
Forbrófar iar-fhoirgneamh Naomh Breandán 
le freastal ar riachtanais cúraim phríomhúil 
an phobail i mBaile Locha Riach agus tá 
roinnt seirbhísí cúraim phríomhúil bogtha 
ansin cheana.

Pictiúr den fhoireann le linn dóibh bogadh go dtí 

Aonad Altranais Pobail nua Naomh Breandán 

i mBaile Locha Riach.
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Ag Tacú 
le Seirbhísí 
Oibríochta



Réamhrá

Is í FSS an eagraíocht is mó sa Stát leis an mbuiséad 
is mó atá leithdháilte ón Rialtas agus tá lucht saothair 
104,000 duine ann. Tá ról ríthábhachtach ag seirbhísí 
tacaíochta i riaradh na heagraíochta. Is iomaí tionscnamh 
agus forbairtí nuálacha a tharla le linn 2011, cuid acu 
atá aibhsithe sa chuid seo.

Ag Feabhsú Cáilíochta agus ag 

Seachadadh Seirbhísí Sábháilte

Is é ár mbunchuram seirbhísí a dhearadh agus a 
sheachadadh, chun ardchaighdeán seirbhísí sábhailte 
a chinntiú dár n-othair agus dár gcliaint uile. Táimid 
tiomanta don chur chuige ilghníomhaireachta atá á 
thógaint faoi choimirce an tionscnaimh Tús Áite um 

Shábháilteacht na nOthar [Patient Safety First].

I rith na bliana 2011, leanamar ar aghaidh ag díriú ar 
fhorbairt agus ar chur chun feidhme chúraim sláinte 
sábhailte ardcháilíochta. Bhí bunú na Stiúrthóireachta 
Caighdeáin agus Sábháilteacht Othar nua i mí Eanáir 
ríthábhachtach chun é seo a bhaint amach.

Tá cultúr um fheabhsú cáilíochta leanúnaí trí mheán 
struchtúr rialachais éifeachtacha, éifeachtúlacht 
chliniciúil, tomhais na dtorthaí, agus measúnacht i 
gcroílár ár gcur chuige i ndáil le seirbhisí a fheabhsú 
Mar chuid lárnach tá córas láidir rialachais chliniciúil 
agus ár bPolasaí um Bainistiú Riosca Comhtháite.

Tá ardleibhéal córas agus rialuithe i bhfeidhm againn 
chun riosca a bhainistiú laistigh de FSS, tá cur 
chuige cuimsitheach againn freisin i ndáil le gearáin 
a bhainistiú, agus clár rollach um iniúchadh cúraim 
sláinte. Mar thoradh ar na próisis seo ar fad tagann 
foghlaim thábhachtach as a dtagann athruithe i 
gcleachtas cúram sláinte a sholáthraíonn ráthaíocht 
níos fearr do sábhailteachta agus cáilíocht an chúraim 
d’othair.

I measc réimsí dul chun cinn in 2011 áiríodh:

 Cur chun feidhme na gclár cliniciúla náisiúnta, lena 
n-airítear tabhairt isteach cosáin chaighdeánacha 
um chúram cliniciúil.

 Cód Rialachais FSS athbhreithnithe, faofa ag Bord 
FSS i mí Iúil, a chur faoi bhráid an Aire Sláinte.

 Cur chun feidhme Córais Rianaithe na Moltaí Iniúchta 
chun cultúr freagrachta agus feabhas cáilíochta leanúnaí 
a chur chun cinn. As na hiniúchtaí a tosaíodh in 2011, 
comhlíonadh 94% roimh dheireadh na bliana.

 Ag obair leis an Roinn Sláinte agus an tÚdarás um 
Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) in ullmhú 
do sheoladh na tuarascála Caighdeáin Náisiúnta 

um Chúram Sláinte Níos Sábháilte agus Níos Fearr 

[National Standards for Safer Better Healthcare].

 Forbairt Chórais Bhainistíochta Cáilíochta chun éascú a 
dhéanamh ar thuairisciú ar theagmhais, bainistíocht 
riosca agus féinmheasúnuithe i gcoinne caighdeán.

 Forbairt phleananna feabhsaithe cáilíochta d’fhonn 
aghaidh a thabhairt ar réimsí imní aibhsithe i bpróisis 
tuairiscithe.

 Comhairliú ar dhoiciméad treorach, An cur chuige 

cúig chéime chun iniúchta cliniciúil [The fi ve step 

approach to clinical audit] le foilsiú in 2012.

 Bunú grúpaí forfheidhmithe chun maoirsiú a 
dhéanamh ar mholtaí ó thuarascálacha inmheánacha 
agus HIQA araon, cosúil leo siúd i ndáil le hOspidéil 
Mhala agus na hInse.

 Cur chun feidhme Taifead Náisiúnta Máithreachais um 

Chúram Sláinte [National Maternity Healthcare Record] 

in aonaid/ospidéil mháithreachais uile arna mhaoiniú 
ag FSS.

 Foilsiú na tuarascála Caighdeáin agus Cleachtais 

Mholta FSS um Bainistiú Taifead Cúram Sláinte V3.0 

[HSE Standards and Recommended Practices for 

Healthcare Records Management V3.0]. Tosaíodh ag 
obair freisin ar rolladh amach Clár na dTaifead Cúram 
Sláinte i ndáil le seirbhísí neamh-ghéarmhíochaine.

 Seachadadh roinnt ceardlann traenála maidir le 
hiniúchadh um bainistíocht teagmhais tromchúisí 
i ndáil le príomhchomhaltaí foirne agus úsáideoirí 
seirbhíse. I mí naBealtaine, cuireadh oiliúint ar 72 
bainisteoir sinsearach agus cliniceoir i gcur i gcrích 
athbhreithnithe siúl siar.

 Cur chun cinn na hoibre i ndáil le Taifead Cógais 
agus Oidis agus Riaracháin caighdeánaithe nua.
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Ag Tacú le Seirbhísí Oibríochta



Acmhainní Daonna

Tá acmhainní daonna ar cheann de na príomh blocanna 
tógála do chóras sláinte éifeachtach agus éifeachtúil 
– córas atá bunaithe ar idirghníomhaíocht suntasach 
pearsanta ar iomaí leibhéal. Oibríonn ár bhfoireann go 
díreach ag an líne thosaigh, agus laistiar as radharc, ag 
soláthar seirbhísí tacaíochta riachtanacha, chun a chinntiú 
go seachadaimid ardchaighdeán seirbhís chúram sláinte, 
fheidhmíonn go hiomlán.

Ag Freastal ar Dhúshlán an Athraithe

Tá an Comhaontú Seirbhís Poiblí (CSP) 2010-2014, ar 
fearr an aithne atá air mar Chomhaontú Páirc an Chrócaigh, 
ag obair go foisteanach i dtreo coigiltis suntasacha agus 
éifeachtúlachtaí a sheachadadh san earnáil poiblí. Laistigh 
den earnáil sláinte, tá sé seo tar éis díriú go príomha ar an 
líon foirne a laghdú, úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní 
foirne, próisis fheabhsaithe agus athlonnú comhaltaí foirne 
chun seachadadh seirbhíse laistigh de réimsí tosaíochta a 
chosaint agus, nuair is féidir, a fheabhsú. Aithnítear an CSP 
mar chumasóir ríthábhachtach don earnáil sláinte chun 
cead a thabhairt di seirbhísí a sheachadadh ar bhonn cuí 
agus inbhuanaithe.

Ina chéad athbhreithniú bliantúil, bhain an Comhlacht 
Forfheidhmithe, a raibh de chúram air dul chun cinn a 
thomhas, de thátal as ina chéad bhliain gur sháraigh 
an comhaontú na spriocanna coigiltis do bille pá na 
hearnála poiblí in 2011 agus go ndearna na páirtithe sin 
sa chomhaontú dul chun cinn soladach agus inmheasta 
déanta i ndáil lena gcuid tiomantas a chomhlionadh.

Is iad seo a leanas na príomh-ghnóthachtálacha um 
an earnáil chúram sláinte de chuid an CSP:

 Seachadadh leanúnach seirbhísí mar atá beartaithe 
laistigh d’acmhainní laghdaithe. Ar fud na hearnála trí 
chéile, tá an foireann ar gach leibhéal tar éis leibhéil 
solúbthachta agus comhair a thaispeáint i gcoitinne rud 
atá tar éis briseadh seirbhísí a íoslaghdú agus cur chun 
feidhme leanúnach na n-athruithe seirbhíse a éascú.

 Comhoibriú le hobair na gclár cliniciúla náisiúnta agus 
tosaíochtaí an Aonaid Seachadta Speisialta, an Roinn 
Sláinte.

 FSS ag freastal thar cuimse ar a cuid spriocanna 
bliantúla um laghdú foirne a chomhlíonadh.

 Athimlonnú inmheánach i leith ar a laghad 750 ball 
foirne laistigh den seirbhís sláinte (sonraí mhí Mheán 
Fómhair), mar aon le athimlonnú/soghluaisteacht 
ghearrthéarmach, chun imlonnú is fearr na n-acmhainní 
infhaighte a ghnóthú agus eagrú feabhsaithe seirbhísí.

 Comhaontú ar théarmaí athbhreithnithe um sholáthar 
seirbhísí saotharlainne ospidéil lasmuigh de ghnáth 
uaireanta. Soláthraíonn an comhaontú seo le haghaidh 
infhaighteacht agus rochtain bhreis ar dhiagnóisic. 
Tacaíonn sé freisin le seachadadh seirbhísí feabhsaithe 
d’othair, freagra níos costéifeachtaí ar bhuaiceanna/
bhorradh éileamh agus táirgiúlacht feabhsaithe trí cead 
a thabhairt trealamh a úsáid níos mó thar lae oibre níos 
faide. Tuaradh coigiltis suntasacha, measta ag €5m-€7m 
don bhliain 2011. Táthar tar éis teacht ar chomhaontú 
comhchosúil sna seirbhísí radagrafaíochta agus cuirfear 
chun feidhme iad in 2012.
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An Dr Diarmuid Hegarty, Stiúrthóir Míochaine NoWDOC le 

Angela Tysall, Bainisteoir Seirbhíse FSS don seirbhís NoWDOC.

Gradam Creidiúnaithe um 
Dhearbhú Cáilíochta do NoWDOC

go poiblí agus soláthraíonn sé cúram DG 
práinneach as uaireanta d’othair san 
Iarthuaisceart (Dún na nGall, Liatroim Theas 

chéad chomharchumann DG a bhain amach 
an creidiúnú cáilíochta seo agus é ar an 

chun creidiúnú a thabhairt do sholáthraithe 
seirbhíse as uaireanta i dTuaisceart na 
hÉireann trí mheán a chuid rannpháirtíochta 
i seirbhísí DG trasteorann as uaireanta. 
Bhí othair ag fáil rochtana ar chúram DG 
as uaireanta ar an dá thaobh den teorainn 
le caighdeáin cháilíochta déine i bhfeidhm 
ag an seirbhís i dTuaisceart Éireann. 

seirbhísí trasteorann eile a fhorbairt, bhí sé 
riachtanach a thaispeáint go n-aithnítear na 
caighdeáin sa Phoblacht go coibhéiseach 
agus iad inghlactha dóibh siúd i dTuaisceart 

creidiúnaithe a chur in oiriúint do shuíomh 
Phoblacht na hÉireann.



 Gníomhacht soláthair uile de chuid FSS á dtabhairt 
le chéile i múnla oibriúcháin soláthair aonair amháin.

 Comhlíonadh ceann de na chéad mórthionscnaimh 
athimlonnaithe tras-earnála faoin CSP, aistriú na 
Seirbhíse Leasa Pobail ó FSS chuig an Roinn 
Coimirce Sóisialaí, ar an 1ú Deireadh Fómhair 2011, 
le 1,200 ball foirne á aistriú. Ciallóidh sé seo seirbhís 
níos fear agus níos comhtháite do chliaint agus 
coigiltis don Státchiste.

Oideachas Míochaine, Oiliúint Foirne 

agus Forbairt Ghairmiúil

Tráth an laghdaithe, tá sé deacair cur chuige dearfach 
a chothú i ndáil le foghlaim agus forbairt foirne. Mar sin 
féin, is sna hamanna deacra seo, níos mó ná ariamh, 
atá sé ríthábhachtach timpeallacht foghlama leanúnach 
a chothú don fhorbairt ghairmiúil chun a chinntiú go 
bhfuil na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha 
ag an bhfoireann chun dul i mbun oibre i dtimpeallacht 
chomh dúshlánach seo.

In 2011:

 Bronnadh an gradam is airde ar www.HSELandD.ie, 
láithreán gréasáin foghlama agus forbartha FSS sa 
chatagóir oideachais de chuid na nGradam Náisiúnta 
rRialtais. Lena chois sin cuireadh sa ghearrliosta 
é agus tháinig sé sa dara háit in dhá searmanas 
bronnta eile.

 Tugadh tacaíocht do lucht gairmiúil um chúram 
sláinte agus sóisialta i ndáil cothú agus forbairt 
cáilíochtaí an chleachtais chliniciúil, oideachas 
cleachtaidh, taighde, bailíochtú na gcáilíochtaí 
agus forbairt phobail chleachtas ar líne. Foilsíodh 
tuarascáil ar athbhreithniú an chórais oideachais 
chleachtaidh. Aibhsíodh go leor buntáistí dearfacha 
sa athbhreithniú. Mar sin féin, tá dúshláin i 
socrúcháin leordhóthanacha a dheimhniú do mhic 
léinn in a lán réimsí ag méadú i gcomhthéacs na 
mbrúnna seirbhíse leanúnaí. Foilsíodh suirbhé ar 
ghníomhaíocht taighde, scileanna agus riachtanais 
oiliúna in Éirinn freisin.

 Le fritháireamh a dhéanamh ar thionchar na laghduithe 
foirne, thug FSS isteach tionscnamh Bainistíochta 
Comharbais chun bainisteoirí ardfheidhmíochta sa 
chóras a aithint, a mheas agus a fhorbairt agus é 
ar intinn comharbaí ionchasacha a sholáthar do róil 
sinsearacha. I dtreoirthionscadal bunaidh in FSS 
DNE chonacthas bainisteoirí rannpháirteacha, mar 
chuid dá gcuid forbartha, ag forfheidhmiú raon 
príomhthionscadal aitheanta laistigh den chlár oibre 
um chomhtháthú seirbhíse.

www.HSELanD.ie

An raibh a fhios agat…?

I measc acmhainní foghlama www.HSELanD.ie 

áirítear:

d’fhostaithe a gcuid láidreachtaí agus réimsí 

forbartha a aithint

cabhrú le fostaithe spriocanna gairme a leagan 

amach agus a gcuid cuspóirí foghlama a phleanáil

scileanna, mar shampla scileanna ríomhaireachta, 

éifeacht phearsanta agus scileanna cliniciúla

foilseacháin, r-fhíseáin, leabharlanna ar líne, 

acmhainní ceannaireachta agus bainistíochta, agus 

achmhainní forbartha eagrúchán

ábhar sainiúla agus a éascóidh comhroinnt 

feasachta eolas idir ghrúpaí ildisciplíneacha 

scaipthe go geografach.
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Rialachas Cliniciúil

Baineann rialachas cliniciúil le daoine ag fáil an cúram ceart, ag an am ceart, ón duine ceart 
i dtimpeallacht sábháilte, ionraic, oscailte agus comhbhách. In 2011,cheap FSS ceannasaí 
náisiúnta chun rialachas cliniciúil a fhorbairt san eagraíocht agus bhunaíodh painéal tagartha 
idirnáisiúnta freisin.

Forbraíodh agus eisíodh seicliosta rialachais chliniciúil i mí Mheán Fómhair. Soláthraíonn an 
doiciméad treoir i ndáil le forbairt an rialachais chliniciúil, thar an leanúntais chúraim, i ngach 
ceann de na cláir cliniciúla náisiúnta, bunaithe ar reachtaíocht agus cáilíochtaí náisiúnta ábhartha. 
Chuidigh comhlánú an tseicliosta le ceannasaithe cliniciúla a chinntiú go n-ionchorpraítear socruithe 
rialachais chliniciúla i múnlú na ndoiciméad cúraim/cosáin de réir mar a fhorbraítear iad.

Tionscnaíodh straitéis chumarsáide freisin chun eolas a sholáthar don phobal cúram sláinte 
níos leithne ar an bhfís, buntáistí agus prionsabail treorach – ‘Táimid ar fad freagrach… agus 
i dteannta a chéile tá córas cúram sláinte níos sábháilte á chruthú againn’. Go luath in 2012, 
seolfar Forbairt Rialachais Chliniciúil: Seicliosta um Dhearbhú do Sholáthraithe Seirbhíse Sláinte.

We are all responsible… and together we are creating
a safer healthcare system

 An initiative of the Quality and Patient Safety Directorate, Health Service Executive, February 2012 ©
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Airgeadas agus Soláthar

Múnla Oibriúcháin Náisiúnta Soláthair 

Aonair

Tuairiscíonn gach ball foirne rannpháirteach i 
ngníomhaíocht soláthair ar fud FSS chuig Soláthar 
FSS anois. Éascaíodh an fhorbairt seo faoin CSP. 
Bhí cur chun feidhme an mhúnla seo in 2011 ina 
chumasóir tábhachtach i ndáil le laghduithe costais 
a ghnóthú, éifeachtúlacht a mhéadú agus cuíchóiriú 
agus caighdeánú an phróisis soláthair.

Seirbhísí Dlí

Cuireadh tús le seachadadh seirbhísí dlí le FSS 
faoi mhúnla nua conraitheora i mhí an Mhárta ag 
cinntiú go ndéantar caiteachas ar sheirbhísí dlí ar 
bhealach rialaithe agus riartha agus go réadaíonn 
sé luach ar airgead. Baineann an modh seo le níos 
mó ná 30 gnólacht dlí a formheasadh chun seirbhísí 
a sheachadadh trí ceithre phainéal geografach. 
Úsáideadh na gnólachtaí dlí ar na painéil seo chun 
comhairle agus ionadaíocht a thabhairt do FSS i 
réimsí dlí ríthábhachtacha cosúil le cúram leanaí, 
sláinte chomhshaoil, meabhairshláinte agus míchumas. 
Bhí gnólacht dlí aonar ag feidhmiú mar bhainisteoir 
seirbhíse don chonradh. Ó chur chun feidhme an 
múnla nua, tá na nithe seo a leanas feicthe:

 laghdú 23% i gcostais chonartha

 laghdú 5% in uaireanta conartha dlí

 laghdú 19% sa mheánráta in aghaidh na huaire

Ag Neartú Socruithe Rialachais leis 

an Earnáil Neamhreachtúil

Tugadh cáipéisíocht rialachais chaighdeánach 
náisiúnta isteach in 2009 chun bonn foirmiúil 
a chur faoi shocruithe maoinithe leis an éarnáil 
neamhreachtúil. Tá méadú tagtha ar ghéilliúlacht, 
agus na riachtanais rialachais ina leith, agus, faoi 
dheireadh na bliana, bhí an maoiniú ar fad nach 
mór á chlúdach ag an gcáipéisíocht chaighdeánach. 
Comhlíonadh athbhreithniú beartaithe, leis an 
gcáipéisíocht á nuashonrú dá réir. Lena chois sin, 
forbraíodh cáipéisíocht chaighdeánaithe náisiúnta le 
haghaidh úsáide ag gníomhaireachtaí tráchtála (brabúis) 
agus cuirfear chun feidhme í an bhliain seo chugainn. 
Cinnteoidh sé seo cur chuige comhsheasmhach i ndáil 
le gníomhaireachtaí uile ag feidhmiú i dtimpeallacht na 
seirbhíse sláinte.

Tosnaíodh ar obair thionscadail ar bhreis forbartha 
na socruithe bainistíochta iomchuí, nósanna imeachta 
oibríochta feabhsaithe agus caighdeánú na gcleachtas 
gaolmhar, le comhlíonadh go luath an bhliain seo 
chugainn.

Plean Caipitil 2011

B’ionann leithdháileadh caipitil chomhlán FSS in 2011 
agus €377.25m, i gcomparáid le leithdháileadh caipitil 
chomhlán na bliana 2010 de chuid €436.79m. San 
áireamh i leithdháileadh caipitil chomhlán na bliana 
2011 bhí €15m d’fhotheideal C4 (tógáil agus trealmhú 
áiseanna meabhairshláinte agus áiseanna sláinte eile 
arna mhaoiniú ó dhiúscairt na sócmhainní farasbairr. 
B’ionann méid chomhfhreagrach na bliana 2010 agus 
€50m. Chuir FSS €6.8m i bhfáltais díolacháin ar fáil do 
thionscadail chaipitil in 2011. Tá sé seo i gcomparáid 
le fáltais díolacháin de chuid €3.59 a cuireadh ar fáil 
do thionscadail chaipitil in 2010.

Thaifead FSS ioncam caipitil de chuid €351.07m in 
2011. Áirítear anseo €335.05m de mhaoiniú státchiste, 
a raibh €16.70m dá chuid i ndáil le tionscadail TFC. 
Bhí an caiteachas caipitil foriomlán in 2011 díreach faoi 
bhun €318m. San áireamh ansin bhí deontais chaipitil 
de chuid €132.08m le gníomhaireachtaí deonacha.

Cuimsíonn eastát FSS 2,655 réadmhaoin. Cuireadh 
éagsúlacht leathan tionscadal caipitil chun cinn in 2011 
lena n-áirítear:

 Rannóga éigeandála (RÉanna) nua in Ospidéal 
Ginearálta Chiarraí (i mbun tógála), Ospidéal 
Réigiúnach Phort Láirge (i mbun tógála), Ospidéal 
Ginearálta Loch Garman (ag céim tairisceana) agus 
Ospidéal Naomh Lúcáis Chill Chainnigh (ag céim 
tairisceana).

 Forbraíodh bloc bharda €25m in Ospidéal Ollscoile 
Naomh Uinseann (Céim 2) lena n-áirítear tógáil 
Aonaid Fiobróis Chisteach (atá le hoscailt faoi lár 
na bliana seo chugainn).

 Tá Bloc Chúraim Chriticiúil ar luach €35 á thógáil in 
Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Luimneach.

 Tosaíodh ar oibreacha tógála i ndáil le RÉ agus 
Aonad Dianchúraim Nua-naíoch agus Cúraim 
Speisialta Leanbán nua ar luach €9.9m in Ospidéal 
Réigiúnach Phort Láirge.

 Tá an obair thógála go mór chun cinn ar Fhorbairt 
Champais Ospidéil an Mater, tionscadal a éileoidh 
atógáil príomhchodanna de chuid Ospidéal Ollscoile 
Mater Misericordiae Bhaile Átha Cliath.

 I dteannta le hinfheistíocht sa chlár athsholáthair 
otharcharranna, tosaíodh ar oibreacha tógála ar thrí 
stáisiún otharcharranna i nDurlas agus san Aonach, 
Co. Thiobraid Árann agus i dTuaim, Co. na Gaillimhe.
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Leanadh ag rolladh amach an Stráitéise Cúraim 
Phríomhúil le 40 Ionad Cúraim Phríomhúil soláthartha 
ag comhaontú léasa. Lena chois sin:

 Osclaíodh ionad cúram phríomhúil i bPáirc 
Sláinte Phort Láirge go hoifi giúil (bhí sé seo ar an 
ngearrliosta sna Gradaim Ailtireachta Domhanda 
in 2010).

Ionad cúram phríomhúil i bPáirc Sláinte Phort Láirge.

 Osclaíodh ionad cúraim phríomhúil nua €1.7m sna 
Gleannta, Co. Dhún na nGall ag soláthar áitribh 
saintógtha aon stóir chun éascú a dhéanamh ar 
sheirbhísí cúraim phríomhúil uile lena n-áirítear clinicí 
seirbhíse pobail.

 Is cliste a ionchorpraíonn an lárionad sláinte nua 
in Inse Chór, Baile Átha Cliath sean-bheairic agus 
foirgneamh scoile na 18ú hAoise isteach in áis 
chúram sláinte úrscothach de chuid na 21ú hAoise 
agus bhí sé ar cheann de na chéad tionscadail a 
comhlánaíodh mar chuid de phlean athghiniúna níos 
leithne Eastáit Naomh Mhichíl i gcomhpháirtíocht le 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Ionad cúram phríomhúil Inse Chór.

Chruinnigh díolachán ó shócmhainní meabhairshláinte 
€6.45m agus ath-infheistíodh an t-airgead isteach i 
seirbhísí meabhairshláinte arís. Caitheadh €35m san 
iomlán ar an gClár Infheistíochta Meabhairshláinte 
Meabhair in 2011.

 Ainmníodh foirgneamh nua Aonad Othar Cónaitheach 
Leanaí agus Déagóirí de chuid FSS i gCorcaigh mar 
an Foirgneamh Sláinte is Fearr i nGradaim Ailtireachta 
na hÉireann 2011, leis an Aonad Meabhairshláinte 
Leanaí agus Déagóirí in Ospidéal Pháirc Mhuirlinne, 
an Ghaillimh á ghearrliostáil sa Chatagóir Sláinte 
agus Fóillíochta is Fearr.

Aonad Síciatrach Leanaí agus Déagóirí, Bessboro, Corcaigh.

 Tá áis nua do Leanaí agus Déagóirí in Ospidéal 
Ghort na Silíní, Baile Formaid, ag druidim i dtreo 
comhlíonta. Cónascann sé seo roinnt rannóga 
satailíte eiseacha laistigh d’fhoirgneamh nua agus 
é i gcroílár chlár meabhairshláinte FSS Fís don 

Athrú [Vision for Change].

 Comhlíonadh Aonad Géarmhíochaine Meabhairshláinte 
i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

Ag Forbairt na Teicneolaíochta Faisnéise 

agus Cumarsáide

D’eisigh FSS íocaíochtaí caipitil de chuid €15.70m 
don bhliain dar críoch 31ú Nollaig, 2011. Ar an iomlán, 
tugadh faoi 204 tionscadal i rith na bliana, 52 díobh a 
comhlíonadh agus 152 a leanfar leo sa bhliain 2012.

I measc roinnt tionscnamh a bhí ar bun i gcaitheamh 
na bliana áiríodh:

Córas Náisiúnta um Riarachán Othar (PAS)

Chuaigh Córas Náisiúnta um Riarachán Othar de 
chuid FSS beo in Ospidéal na Trócaire agus Ospidéal 
Ollscoile Victoria na hOtharlainne Theas i gCorcaigh. 
In 2011, fuarthas maoiniú agus faomhadh i ndáil le breis 
imscartha an chórais sa trí ospidéal máithreachais i 
mBaile Átha Cliath chomh maith le hOspidéal Ollscoile 
na Leanaí, Sráid an Teampaill agus Ospidéal Mhuire na 
Leanaí, Cromghlinn.
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Córais Chliniciúla

 Imscaradh an Córas Faisnéise Cliniciúil 
Ionscópachta Náisiúnta i gcúig ospidéal le tuilleadh 
imscartha beartaithe sa bhliain 2012 i dtacú leis an 
gClár Scagthastála Colaireictí Náisiúnta.

 Imscaradh córas nua i ndáil le lorg agus rianú 
Fearais Mhíochaine Ionrach Ath-Inúsáidte 
(RIMDanna) in ocht ospidéal.

 Tosaíodh ar chur chun feidhme córais TFC don 
Chlár Dearbhú Cáilíochta (DC) histeapaiteolaíochta 
in roinnt ospidéal. Tionscnaíodh tionscadail 
chomhchosúla freisin chun tacú le Cláir DC 
raideolaíochta agus ionscópachta.

 Imscaradh Córas Bainistíochta Náisiúnta na 
nOthar Cliniciúil um Ghalar Duáin i gcúig láthair.

 Bhí dul chun cinn suntasach i gcur chun feidhme 
na gCóras Faisnéise Cliniciúil um an Aonad 
Dianchúraim (ICU) in Ospidéal Mhuire na Leanaí, 
Cromghlinn agus in Ospidéal Ginearálta Shligigh. 
Tosaíodh ar chur chun feidhme an chórais ICU in 
Ospidéal Ollscoil Chorcaí.

 Leathnaíodh áiseanna le cur ar chumas DGanna 
atreoruithe leictreonacha a sholáthar chuig ospidéil 
d’othair le rochtain ar sheirbhísí ailse de dhíth 
orthu agus tosaíodh ag obair freisin ar athreoruithe 
leictreonacha a chumasú le haghaidh rochtana ar 
sheirbhísí eile.

 Fuarthas maoiniú do Chóras Faisnéise Cliniciúil 
RÉ nua, ar dhócha a soláthrófaí in 2012.

Tugadh conarthaí chun críche i gcás roinnt córas 
nua eile:

 Córas Faisnéise Náisiúnta um Sláinte Chomhshaoil

 Áirithintí Coinní Ar-Líne um Chlárú Sibhialta

 Seirbhís Chomhairleach

Cuireadh tús le soláthairtí i gcás roinnt mórchóras nua:

 Córas Faisnéise Náisiúnta um Chúram Leanaí

 Seoladh Ríomhchuidithe na Seirbhíse Otharcharr

Córais Chorparáideacha

 Chuathas beo i gcaitheamh na bliana le hÁis Faisnéise 
Corparáidí (CIF), réiteach ollstórála sonraí chun cinnteoirí 
corparáideacha a sholáthair leis an gcumas chun líon 
suntasach sonraí corparáideacha agus oibríochta a 
léirthuiscint. Soláthraíonn an córas modh an-éifeachtach 
agus éifeachtúil chun sonraí a eastóscadh, a ghlanadh 
agus a óstáil ar bhonn lárnach. Lena chois sin 
cumasaíonn sé forbairt inmheánach na bpríomh-
thuarascálacha do chinnteoirí corparáideacha ar 
bhonn an-tráthúil agus freagrúil, ag baint úsáide as 
tacair uirlisí caighdeánacha. Ag baint úsáid as an 
gcóras, forbraíodh príomh-thuarascálacha agus 
sleachta sonraí le haghaidh cuntasaíocht phárolla, 
Pleanáil Chorparáideach agus Feidhmíocht 
Chorparáideach agus an Aonad Seachadta 
Speisialta sa Roinn Sláinte.

 Cuireadh Córas Ioncaim agus Íocaíochtaí Caipitil 
Náisiúnta i bhfeidhm, ag soláthar réiteach i ndáil le 
sruthlíniú na bainistíochta agus próiseála íocaíochtaí 
do thionscadail uile faoi réir maoinithe caipitil.

 Tugadh isteach Córas Iar-Bhainistíochta um 
Dhochtúirí Ospidéil Neamh-Chomhairleach (NCHD) 
laistigh den seirbhís sláinte poiblí in Éirinn. Tá an 
córas ar cheann de na chéad córais TF in Éirinn a 
chumasaíonn comhtháthú agus comhroinnt faisnéise 
ábhartha idir fhostóirí, an ghníomhaireacht rialála 
ábhartha agus na soláthraithe oideachais ábhartha 
ar bhonn fíorama.

Ag Feabhsú ár gcuid Cumarsáide

In 2011, leanamar ar aghaidh ag forbairt chultúir 
cumarsáide réamhghníomhach, oscailte agus ard-
phroifi siúnta laistigh den eagraíocht. Tá an obair seo 
deartha chun freastal ar riachtanais an iliomad agus 
éagsúlacht geallsealbhóirí de chuid FSS, lena n-áirítear 
an pobal agus iad siúd a mbaineann úsáid as seirbhís, 
an fhoireann, na meáin agus an córas polaitiúil.

Tugadh isteach próiseas pleanála cuimsitheach um 
acmhainní cumarsáide ó mhí Eanáir ar aghaidh, tar éis 
tréimshe mionphleanála an bhliain roimhe sin.
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Tá tionscadal FSS NIMIS (Córas Faisnéise Míochaine 
Náisiúnta Íomháú) ag infheistiú i gcórais raideolaíochta 
leictreonacha ceannródaíocha a sholáthar le haghaidh 
33 ospidéal Éireannach. Trí mheán NIMIS ní bheidh 
gá le scannán i seirbhisí raideolaíochta na hÉireann 
agus cumasófar gluaiseacht slán agus gasta um 
shonraí íomhá othar ar fud na seirbhíse sláinte. 
Ceadaíonn an córas nua seo um íomháú nua do 
dhochtúirí breathnú go leictreonach ar íomhánna 
díognóiseacha a gcuid othar, mar shampla 
X-Ghathanna agus Scanta CT, go gasta agus go 
héasca Is suntasach an chéim do sábháilteacht na 
n-othar í an rochtain agus infhaighteacht ghasta ar 
thaifi d an othair do ghairmigh sláinte. Déanfar NIMIS 
a shuiteáil i 33 ospidéal laistigh de thréimhse trí bliana, 
a thosaigh in 2010.

Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2011 nuair a 
chuathas beo leis an dcéad suíomh, Ospidéal Ginearálta 
Shligigh, i mí an Mheithimh. Leanadh le hOspidéal 
Beaumont i mí Lúnasa, an Mater i mí Mheán Fómhair, 
Port Láirge i mí Dheireadh Fómhair agus ospidéil uile 
an Oirthuaiscirt i mí na Samhna agus mí na Nollag. 
Tá an córas beo anois i ndeich ospidéal le thart ar 3,000 
staidéar próiseáilte ar an gcóras go laethúil. Tá thart 
ar 750,000 staidéar stóráilte ar an gcóras go dtí seo. 
Tá tionscadal NIMIS ar sceideal faoi láthair agus ar 
bhuiséad le haghaidh cur chun feidhme iomlán in 2013.



Tugann an próiseas seo feidhmeanna uile FSS gafa le 
tionscadail chumarsáide le chéile, chun caighdeánú 
agus comhtháthú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
cumarsáide uile na heagraíochta. Tá sé deartha 
chun fócas agus cuspóir straitéiseach a chinntiú, 
geilleagair scála a mhéadú, dúbláil agus diomailt 
acmhainní luachmhara a chosc agus cead a thabhairt 
do chomhtháthú teachtaireachtaí le soláthar seirbhíse. 
I rith na bliana 2011, seachadadh os cionn 84 
tionscadal tar éis an cur chuige bainistíochta tionscadail 
ardcháilíochta seo, ag dul i raon ó fheachtais um 
oideachas sláinte mórscála, go cláir rannpháirtíochta 
foirne, go tionscadail bolscaireachta ar líne agus 
caidrimh phoiblí discréide níos lú.

Riaradh líon suntasach fi osrúcháin na meán i rith na 
bliana freisin, ag soláthar seirbhís freagrach i ndáil le 
saincheisteanna ag teacht chun cinn, agus ag tabhairt 
ardchaighdeán seirbhisí caidrimh phoiblí d’fheachtais 
chumarsáide uile FSS.

I measc roinnt buaicphointí roghnaithe le linn 2011 áiríodh:

 QUIT, feachtas nua dírithe ar chiorrú na húsáide 
tobac in Éirinn, ina chonacthas torthaí láidre ina 
chéad bhliain le méaduithe suntasacha san éileamh 
ar sheirbhísí tacaíochta.

 Feachta feasachta Do Mheabhairshláinte, ag 
athshonadh go láidir leis an sprioclucht féachana 
agus spreagadh daoine chun cumarsáide agus 
tacaíocht a lorg d’ábhair imní meabhairshláinte.

 Antaibheathaigh a vástáil ar Shlaghdáin agus Fliú 
– feachtas comhtháite dírithe ar úsáid neamhchuí 
antaibheathach a laghdú.

 Treoirlínte nua um chosaint leanaí Tús Áite do 
Leanaí [Children First] – treoirlínte nua do chomhaltaí 
foirne cúram sláinte agus ginearálta FSS trí mheán 
foilseacháin, ócaide agus moil ar líne.

 Cumarsáid Digiteach – leagadh amach straitéis 
dhigiteach ar fud na heagraíochta le haghaidh 
FSS, agus é mar aidhm léi acmhainn sláinte ar líne 
údarásach amháin a fhorbairt agus bunachar sonraí 
ar líne um choinníollach agus chóireálacha i ndáil le 
rochtain phoiblí agus phroifi siúnta.

 Forbairt agus nuashonrú na faisnéise ar fáil ar 
láithreán gréasáin FSS agus ar HSEnet. Fuair 
www.hse.ie os cionn 3.88m cuairt in 2011, 
méadú 26% ar an mbliain 2011

 Bainistiú Ionaid Sláinte agus Folláine FSS ag 
Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta na bliana 
2011.

 Thacaigh Cumarsáid FSS DNE le bainisteoirí áitiúla 
i mbainistiú na dtionscadal um athrú/athchumrú 
seirbhíse, m.sh. Meabhairshláinte Bhaile Átha Cliath 
Thuaidh agus Transfhoirmiú Lú/na Mí.

 Sholáthair Cumarsáid FSS an Deiscirt freagra 
cuimsitheach agus tacaíochta i ndáil le foilsiú 
Thuarascáil an Choimisiúin Iniúchta i nDeoise 
Caitliceach Chluana 2011, ag cinntiú go raibh 
daoine a goilleadh orthu ar an eolas faoi na seirbhísí 
comhairleacha agus tacaíochta ar fáil dóibh.

 Leanúint le forbairt agus feabhsú Health Matters, 
ag táirgeadh ceithre eagrán ráithiúil le lucht 
léitheoireachta de chuid nach mór 100,000 duine. 
Forbraíodh eagrán digiteach den iris freisin agus tá 
sé ar fáil ar an láithreán www.hse.ie.

 Ag tacú le forbairt agus táirgeadh raon leathan 
sraitheanna teilifíse tráchtála ar ábhair sláinte, mar 
shampla The Nurse, a dírigh ar an obair na n-altraí 
sláinte poiblí i suímh éagsúla ar fud na tíre, agus 
Don’t tell the Bride, a thaispeáin cláraitheoirí FSS 
do phóstaí sibhialta.

Pleanáil agus Tomhas na Feidhmíochta

Tá forbairt na bhfeidhmeanna láidre bainistíochta 
feidhmíochta agus pleanála laistigh d’eagraíochtaí 
ríthábhachtach chun córais, próisis agus gníomhaíochtaí 
pleanála agus feidhmíochta comhtháite, a thacaíonn 
le seachadadh seirbhíse comhtháite, a threorú agus 
a thiomáint. Príomhghné de seo é freagrúlacht agus 
rialachas éifeachtúil a chinntiú laistigh de na seirbhisí 
sláinte.

Le linn 2011:

 Cuireadh an triú Plean Corparáideach molta i leith 
FSS don tréimhse 2011-2014 faoi bhráid an Aire 
Sláinte ar an 9ú Meán Fómhair, ar an tuiscint go 
mbeadh gá é a leasú i bhfi anaise na soiléire ar ról 
FSS faoi Chlár Athchóirithe Sláinte an Rialtais.

 Cuireadh an Plean Seirbhíse Náisiúnta (PSN) 2012 
faoi bhráid an Aire Sláinte ar an 23ú Nollaig (agus 
faomhadh ina dhiaidh sin é ar 13ú Eanáir, 2012).

 Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2010 FSS.

 Foilsíodh an tuarascáil feidhmíochta i gcoinne 
Plean Corparáideach FSS 2008-2011.

 Foilsíodh dá thuarascáil feidhmíochta agus 
tuarascálacha forlíontacha déag.

 Tionóladh dá Fhóram HealthStat déag, faoi 
chathaoirleacht POF FSS, i rith na bliana. 
Foilsíodh daiseanna feidhmíochta HealthStat 
d’ospidéil indibhidiúla agus oifi gí sláinte 
áitiúla, mar aon le torthaí feidhmíochta agus 
barrachairteacha comparáideacha ar mhéadraigh 
roghnaithe, ar bhonn míosúil chomh maith.

 Cuireadh Meiteashonraí le chéile do tháscairí 
feidhmíochta uile i PSN 2011 agus cuireadh 
ar fáil iad ar láithreán gréasáin FSS.

 Tugadh faoi athchumrú ar an bpróisis gnó um 
thuairisciú feidhmíochta, lena n-áirítear méadú i 
mbailiú sonraí agus cur i láthair nua na faisnéise 
feidhmíochta, in 2011 chun freastal ar riachtanais 
éiritheacha an Aire Sláinte faoin gClár don Rialtas.

Tá na PSNanna, Tuarascálacha Bliantúla, HealthStat 
agus Tuarascálacha Feidhmíochta ar fáil ar www.hse.ie.
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Neil O’Hare

Ceannaire Tionscadail 

NIMIS agus Fisiceoir 

Ceannródaíoch in 

Ospidéal San Séamus, 

Baile Átha Cliath

An cúlra ata agam ná fi siceoir 
míochaine. Ó 2007 i leith, táim ar 
iasacht ar bhonn pháirtaimseartha, 
mar Cheannaire Tionscadail do 
thionscadal NIMIS agus mé obair 
freisin mar Fisiceoir Ceannródaíoch 
in Ospidéal San Séamus. Roimhe 
seo, bhíos páirteach i roinnt 
tionscadal comhchosúil in Ospidéal 
San Séamus agus in ospidéil eile.

Seolta in 2010, is é NIMIS 
tionscadal an Chórais Faisnéise 
Míochaine Náisiúnta Íomháú a 
fhágann seirbhisí raideolaíochta 

na hÉireann gan scannán, 
ag cumasú gluaiseacht 

slán agus ghasta 
na sonraí um 

íomha 
othair 

tríd an tseirbhís sláinte. Nuair 
atá NIMIS beo in ospidéil, 
soláthraíonn sé fíor bhuntáistí 
agus éifeachtúlachtaí d’othair 
sa chaoi ina n-oibríonn daoine. 
Cabhraíonn sé go mór leis an 
gcumarsáid le hospidéil, go háirithe 
idir raideolaithe, dochtúirí, altraí 
agus othair. I gcás othair, ciallaíonn 
sé níos lú x-ghathanna nó scanta 
athdhéanta, agaí slánúcháin níos 
gasta do thuarascálacha, traschur 
gasta íomhánna idir cliniceoirí agus 
iad siúd lonnaithe in ospidéil eile 
chomh maith.

I rith 2011, chuamar beo in 
Ospidéal Ginearálta Shligigh, 
Ospidéal Beaumont, an Mater, 
Port Láirge agus in ospidéil uile 
an Oirthuaiscirt. Táimid beo anois 
i ndeich ospidéal agus tá súil 
againn cur chun feidhme iomlán 
a bheith againn i 33 ospidéal faoin 
mbliain 2013.

Is mór an luach á leis nuair a 
fheictear an méid atá bainte amach. 
In 2008 nuair a rinneamar ár gcás 
gnó, bhí a fhios againn go mbeadh 
na buntáistí thar cuimse agus leis 
an bhFoireann Tionscadail agus 
an Bord Tionscadail ag an am, 
bhrúmar amach na teorainneacha 
ionas go dtarlódh sé. Rinneadh 
a lán taighde i dtéarmaí dea-
chleachtais i ndlínsí eile. Táimid 
á dhéanamh cineál difriúil anseo 
áfach. Toisc gur tionscadal 
náisiúnta aonair atá ann, táthar 
tar éis go leor saincheisteanna 
um chomhroinnt sonraí a bhfuil 
go leor dlínsí eile i ngleic leo go 
fóill réitithe againn, agus táimid 
tosaithe ag leathnú isteach i réimsí 
eile íomháú, lena n-áiritear réimsí 
ar nós íomháú cairdeolaíochta, 
cnáimhseachais agus soithíoch. 
Táimid tar éis an córas a leathnú 
freisin ionas go n-áiritear anois 
gabháil agus tuairisciú na rianta 
leictreacairdeagraf (ECG) nuair is 
infheidhme.

An rud atá tar éis oibriú go maith 
ná go raibh baint ag ospidéil ón 
tús chun a chinntiú go raibh an 
córas in oiriúint dá gcuid riachtanas 
agus chun é chomhchuibhiú 
lena gcuid córas cliniciúil eile. 
Bhí sé ríthábhachtach a chinntiú 
gur fhreastalaíomar ar rialacháin 
soláthair. Ag an am a ndearnadh 
gearrliostáil ar sholáthraithe, 
thugamar cuireadh d’ospidéil 
freastal ar a gcuid láithreoireachtaí 
siúd. Thug sé seo cead do 
mheasúnú ar thaobh an úsáideora 
agus thug sé borradh ceannaigh 
den scoth don táirge deiridh.

Táimid ag leanúint le dúshláin a 
chomhlíonadh agus sinn ag rolladh 
amach. Tá ospidéil ag strachailt 
le comhaltaí foirne a scaoileadh 
i gcúinsí airgeadais rí-dhoctha 
mar atá. Cuar foghlama a bhí ann 
dúinn go dtí seo agus gach uair a 
théimid beo in ospidéal, táimid ag 
foghlaim don chéad cheann eile! 
Tá spriocdhátaí socraithe againn 
d’ospidéil agus sa chás, ar pé cúis, 
nár comhlíonadh iad seo, táimid tar 
éis bogadh ar aghaidh go cinn eile 
agus é mar aidhm againn teacht ar 
ais chuig na hospidéil sin nuair atá 
saincheisteanna réitithe iontu. Cur 
chuige saghas ‘ionsaitheach’ é seo 
ach ceann atá tar éis oibriú chun 
ratha a bhaint amach.

Is mór an chúis bróid dom é an 
t-aiseolas rí-dhearfach a bhfaighim 
féin agus an fhoireann ón bpobal 
cliniciúil atá thar a bheith sásta leis 
na héifeachtúlachtaí á dtabhairt 
ag NIMIS chuig a gcuid oibre. Bhí 
ár gcuid cuspóirí an-soiléir ón tús 
agus tá daoine á spreagadh leis 
an bhfíric go bhfuil a dúramar a 
dhéanfaimis á dhéanamh anois 
againn. Tá foireann iontach agam 
agus sin leath an chatha! Áirítear 
ann saineolaithe radagrafaíochta, 
TF agus cléireachais. Faighimid 
neart sainchomhairle freisin ó 
raideolaí agus saineolaí soláthair, 
rud atá ríthábhachtach ann féin.

Ar deireadh, “mo mhíle buíochas” le 
m’fhoireann NIMIS agus an Rannóg 
Bithinnealtóireachta agus Fisice 
Míochaine in Ospidéal San Séamus 
atá tar éis cur ar mo chumas an ról 
seo a chomhlíonadh.
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Luach Ar Ár bhFoireann
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Aguisíní



 Bord FSS

Príomhoifigeach

Feidhmiúcháin

 Stiúrthóir Náisiúnta um

Iniúchadh Inmheánach

  

 

Stiúrthóir
Náisiúnta

um Straitéis
Chliniciúil

agus Chláir
Chliniciúla

Stiúrthóir
Náisiúnta

um
Cháilíochtagus
Shábháilteacht

Othar

Seirbhísí Comhtháite
Stiúrthóirí Náisiúnta

Stiúrthóir
Náisiúnta

ar Phleanáil
agus

Fheidhmíocht
Chorparáideach

(CPCP)

Stiúrthóir
Náisiúnta
Airgeadais

Stiúrthóir
Náisiúnta
Acmhainní

Daonna
(AD)

Stiúrthóir
Náisiúnta

Cumarsáide

Stiúrthóir
Náisiúnta

ar Sheirbhísí
Tráchtála

agus
TacaíochtaBainistíocht

Feidhmíochta
agus

Airgeadais
(PFM)

Grúpaí Ceannaireachta

um Chúram Sláinte

 Meabhairshláinte
 Míchumais
 Daoine Scothaosta

agus Grúpaí Ceannaireachta 
Náisiúnta eile

Stiúrthóir
Réigiúnach

ar Oibríochtaí
FSS Bhaile
Átha Cliath

Lár Laighean
(RDO DML)

Stiúrthóir
Réigiúnach

ar Oibríochtaí
FSS Bhaile
Átha Cliath

Thoir Thuaidh
(RDO DNE)

Stiúrthóir
Réigiúnach

ar Oibríochtaí
FSS an
Deiscirt
(RDO an
Deiscirt)

Stiúrthóir
Réigiúnach

ar Oibríochtaí
FSS an
Iarthair

(RDO an
Iarthair)

Stiúrthóir
Náisiúnta

ar Sheirbhísí
Leanaí agus
Teaghlaigh

Stiúrthóir
Náisiúnta
an Chláir
Náisiúnta
Rialaithe

Ailse
(NCCP)

Athchumrú
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Aguisín 1  Struchtúr na hEagraíochta
Amhail ag 31ú Nollaig, 2011



FSS AN IARTHAIR

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí:
John Hennessey
FSS an Iarthair, Páirc Mhuirlinne, 
An Ghaillimh
Teil: 091-775404
Rphost: rdo.west@hse.ie

Limistéir FSS
FSS Dhún na nGall
Bainisteoir Limistéir: John Hayes
Ceap Oifi gí Í, An tSráid Mhór 
Uachtarach, Béal Átha Seanaidh, 
Co. Dhún na nGall
Teil: 071-9834000

FSS Shligigh/Liatroma/
Iarthar an Chabháin
Bainisteoir Limistéir: Damien McCallion
Campas Ospidéal Naomh Eoin
Baile Uí Theimhneáin, Sligeach
Teil: 071-9148816

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

FSS na Gaillimhe/Ros Comáin
Bainisteoir Limistéir: 
Catherine Cunningham
1ú Urlár, Foirgneamh AD
Páirc Mhuirlinne, An Ghaillimh
Teil: 091-775923

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

FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí:
Stephen Mulvany
Campas Gnó Shord
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Teil: 01-8908759
Rphost: rdo.dne@hse.ie

Limistéir FSS
FSS an Chabháin/Mhuineacháin
Bainisteoir Limistéir: Leo Kinsella
Rúscaigh, Muineachán
Co. Mhuineacháin
Teil: 047-30483

FSS Lú/na Mí
Bainisteoir Limistéir: Dermot Monaghan
Páirc Gnó Bhaile Átha Fhirdhia
Sráid Mhic Héil, Baile Átha Fhirdhia, 
Co. Lú
Teil: 041-6871500

FSS Bhaile Átha Cliath Thuaidh
Bainisteoir Limistéir: Anne-Marie Hoey
Campas Gnó Shord, Bóthar Bhaile Anraí
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Teil: 01-8131867

FSS Chathair 
Bhaile Átha Cliath Thuaidh
Bainisteoir Limistéir: Anne O’Connor
Áis Chúram Sláinte Bhaile Munna
Bóthar Bhaile Munna
Baile Átha Cliath 9
Teil: 01-8467341

FSS Bhaile Átha Cliath Lár-Laighean

Stiúrthóir Réigiúnach Oibríochtaí:
Gerry O’Dwyer
Teach na Darach, Páirc na Mílaoise
An Nás, Co. Chill Dara
Teil: 045-882597
Rphost: rdo.dml@hse.ie

Limistéir FSS
FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Theas/
Chill Mhantáin
Bainisteoir Limistéir: Martina Queally
Halla Chnocán an Imill, Cluain Sceach
Baile Átha Cliath 6
Teil: 01-2680506

FSS Bhaile Átha Cliath Lár Theas
Bainisteoir Limistéir: Gerry O’Neill
Ospidéal Ghort na Silíní
Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10
Teil: 01-6206330

FSS Bhaile Átha Cliath Thiar Theas/
Chill Dara
Bainisteoir Limistéir: David Walsh
Teach na Darach, Páirc na Mílaoise
An Nás, Co. Chill Dara
Teil: 045-880419

FSS Lár Tíre
Bainisteoir Limistéir: Joseph Ruane
Ionad Sláinte, Bóthar Longfoirt
An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí
Teil: 044-9395111

FSS an Deiscirt

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

Limistéir FSS
FSS Chiarraí
Bainisteoir Limistéir: Michael Fitzgerald
An Ráth Theas, Trá Lí, Co. Chiarraí
Teil: 066-7184549

FSS Chorcaí
Bainisteoir Limistéir: Ger Reaney
Páirc Gnó na Modhfheirme
Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh
Teil: 021-4928540/028-40404

FSS Phort Láirge/Loch Garman
Bainisteoir Limistéir: Richie Dooley
An Leacain, Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Cill Chainnigh
Teil: 056-7784150

FSS Cheatharlach/Chill Chainnigh/
Thiobraid Árann Theas
Bainisteoir Limistéir: Anna Marie Lanigan
An Leacain, Bóthar Bhaile Átha Cliath, 
Cill Chainnigh
Teil: 056-7784210

Sligeach/Liatroim/
Iarthar an Chabháin

An Cabhán/
Muineachán

Dún na nGall

Maigh Eo

Lár-Iarthar

Lár Tíre

Kerry Corcaigh

Port Láirge/
Loch Garman

Baile

Cill Mhantáin

Baile
Átha Cliath
Thiar Theas
/Cill Dara/

Iarthar Chill
Mhantáin

Ceatharlach/Cill Chainnigh/
Tiobraid Árann Theas

Baile Átha Cliath
Lár Theas

Cathair Bhaile
Átha Cliath Thuaidh

Baile Átha
Cliath Thuaidh

An Lú/
An Mhí

An Ghaillimh/
Ros Comáin

H

HH

Eochair

Ospidéil
FSS Bhaile Átha Cliath Lár Laighean
FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh
FSS an Deiscirt
FSS an Iarthair

H

H

H

H H

H

H

H H

H H

H

H

H

H

H
H

H

H
H

H

H

H

H
H
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Aguisín 2  Léarscáileanna agus 

Sonraí Teagmhála

Struchtúir 

Bhainistíochta 

Limistéir FSS



Sonraí Teagmhála na nOspidéal Géarmhíochaine

FSS Bhaile Átha Cliath Lár-Laighean

Ospidéal Adelaide agus na Mí Cpt.

Ospidéal Náisiúnta na Leanaí (Ospidéal Thamhlachta), 
Tamhlacht, Baile Átha Cliath Teil: 01 4142000

Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill, 
Baile Átha Cliath Teil: 01 8784200

Ospidéal an Choim do Mhná, Baile Átha Cliath
Teil: 01 4085200

Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, An Muileann gCearr
Teil: 044 9340221

Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise
Teil: 057 8621364

Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór
Teil: 057 9321501

Ospidéal Ginearálta an Náis Teil: 045 897221

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Baile Átha Cliath
Teil: 01 6373100

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn
Teil: 01 4096100

Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga, Baile Átha Cliath
Teil: 01 6644600

Ospidéal Naomh Colm Cille, Baile Uí Lachnáin, 
Co. Bhaile Átha Cliath Teil: 01 2825800

Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath
Teil: 01 4103000

Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh, Baile Átha 
Cliath Teil: 01 4065000

Ospidéal Naomh Mhichíl, Dún Laoghaire, 
Co. Bhaile Átha Cliath Teil: 01 2806901

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Páirc na 
Leamhán, Baile Átha Cliath Teil: 01 2774000

FSS an Deiscirt

Ospidéal Ginearálta Bheanntraí, Co. Chorcaí
Teil: 027 50133

Ospidéal Ollscoil Chorcaí Teil: 021 4546400

Ospidéal Máithreachais Ollscoil Chorcaí
Teil: 021 4920500

Ospidéal Ginearálta Mhala, Co. Chorcaí
Teil: 022 21251

Ospidéal Ginearálta Chiarraí Teil: 066 718 4000

Ospidéal Ortaipéideach Lourdes, An Choill Chríon, 
Co. Chill Chainnigh Teil: 056 7785000

Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh
Teil: 021 4271971

Ospidéal Ginearálta Naomh Lúcás, Cill Chainnigh
Teil: 056 7751133

Ospidéal Ollscoile Victoria na hOtharlainne Theas, 
Corcaigh Teil: 021 4926100

Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas, 
Cluain Meala Teil: 052 6177000

Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge Teil: 051 848000

Ospidéal Ginearálta Loch Garman Teil: 053 9153000

FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath
Teil: 01 8093000

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí, 
Fionnghlas, Baile Átha Cliath Teil: 01 8140400

Ospidéal Ginearálta an Chabháin
Teil: 049 4376000

Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir, 
Baile Átha Cliath Teil: 01 6465000

Ospidéal Chontae Lú, Dún Dealgan
Teil: 042 9334701

Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae, 
Baile Átha Cliath Teil: 01 8032000

Ospidéal Mhuineacháin Teil: 047 38800

Ospidéal Mhuire, An Uaimh Teil: 046 907 8500

Ospidéal Naomh Muire Lourdes, Droichead Átha
Teil: 041 9837601

Ospidéal an Rotunda, Baile Átha Cliath
Teil: 01 8730700

FSS an Iarthair

Ospidéal Ginearálta na hInse, Co. an Chláir
Teil: 065 6863100

Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe: Ospidéal Ollscoile 
na Gaillimhe Teil: 091 524222; Ospidéal Ollscoile 
Pháirc Mhuirlinne Teil: 091 751131

Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Teil: 074 9125888

Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo
Teil: 094 9021733

Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, 
Tuar an Daill, Luimneach Teil: 061 301111

Ospidéal Réigiúnach Máithreachais 
an Mheán-Iarthair, Luimneach Teil: 061 327455

Ospidéal Réigiúnach Ortaipéideach 
an Mheán-Iarthair, Cromadh, Co. Luimnigh
Teil: 061 397276

Ospidéal Ginearálta an Aonaigh, Co. Thiobraid Árann
Teil: 067 31491

Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe, 
Co na Gaillimhe Tel: 090 9648200

Ospidéal Chontae Ros Comáin
Teil: 090 6626200

Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach
Teil: 061 462222

Ospidéal Ginearálta Shligigh
Teil: 071 9171111
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Tionscadail Chaipitil um Ghéarchúram agus Chúram Réamhospidéil

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
PLEANÁIL

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
LEANÚNACHAS TÓGÁLA IN 2011

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
TÓGÁIL COMHLÍONTA IN 2011

Baile Átha Cliath Lár-Laighean Baile Átha Cliath Lár-Laighean Baile Átha Cliath Lár-Laighean

Cliath – tionscadail athshuite

Cliath:
- Tionscadal Haemaiteolaíochta/

heipiteolaíochta
- Tionscadal lárionad sármhaitheasa 

maidir le dul in aois go rathúil

Baile Átha Cliath – foirgneamh nua 
cliniciúil (céim 2) lena n-áirítear bardaí, 
aonad um fhiobróis chisteach agus 
aonad deirmeolaíochta.

obrádlanna éigeandála agus cóiríocht 
ghaolmhar

uasghrádú saotharlainne

an Teampaill, Baile Átha Cliath – 
uasghrádú obrádlainne

Cromghlinn – tionscadal dianchúraim 
péidiatraiceach

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Droichead Átha, Co. Lú:
- Bloc barda a thógáil (50 leaba 

athsholáthair – seomraí singil), 
chomh maith le roinn nua 
obrádlainne (x4 obrádlann);

- Bloc barda a thógáil (50 leaba 
athsholáthair – seomraí singil), 
chomh maith le roinn nua 
obrádlainne (x4 obrádlann);

- Ionad oideachais míochaine

Cliath – athchumrú máithreachais

Cliath – suiteáil MRI

Baile Átha Cliath:
- Ospidéal Aosach an Mater – 

athfhorbairt lena n-áirítear 
rannóg éigeandála (RÉ) agus 
12 leaba breathnóireachta; roinn 
na n-othar seachtrach (OPD); 
aonad dianchúraim (ICU)/aonad 
ardspleáchais (HDU) (36 leaba); 
12 obrádlann nua; raideolaíocht; 
roinn lárnach um sheirbhísí steiriúla 
(CSSD) agus 120 leaba athsholáthair

– uasghrádú néar-mháinliachta

na Ceapaí, Baile Átha Cliath – 
uasghrádú ar 3 obrádlann modúlach

Droichead Átha, Co. Lú
- Uasghrádú ar aonad dianchúraim
- Marbhlann modúlach a shuiteáil
- Aonad nua um measúnú míochaine

– aonad duánach, athchóiriú/
uasghrádú

Cliath – athchóiriú ar bhloc máinliach 
agus ar ionad ionscópachta

Misericordiae Baile Átha Cliath 
– uasghrádú marbhlainne agus 
uasghrádú ar chóras dáileacháin 
uisce

Deisceart Deisceart Deisceart

ospidéal an Deiscirt

RÉ nua

Chainnigh – RÉ nua

Chorcaí – aonad gnáthamh lae agus 
ionad ionscópachta

RÉ nua

síneadh ar an RÉ lena n-áirítear aonad 
nua-naíoch.

Corcaigh
- Uasghrádú ar an mbarda ann 

cheana féin le héascú a dhéanamh 
ar athlonnú roinn na n-othar 
seachtrach Ospidéal Ollscoile na 
Trócaire

- MRI thar PET CT
- Aonad nua um measúnú míochaine

Chorcaí – uasghrádú ar an láthair 
téarnaimh ann cheana féin d’fhonn 
obrádlann éigeandála cnáimhseachais 
a chruthú

- Plean rialúcháin forbartha
- Aonad nua cairdiach duánach
- Suiteáil PET CT
- Aonad nua lae haemaifi lia/

haemaiteolaíochta
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Aguisín 3  Tionscadail Chaipitil in 2011



CÉIM AN TIONSCADAIL – 
PLEANÁIL

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
LEANÚNACHAS TÓGÁLA IN 2011

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
TÓGÁIL COMHLÍONTA IN 2011

An tIarthar An tIarthar An tIarthar

bloc cliniciúil nua (céim tosaigh – 50 
leaba)

Iarthair (MWRH), Luimneach – bloc 
na n-othar seachtrach

oideachais míochaine

Co. Dhún na nGall – ionad 
oideachais míochaine

bardaí, oibreacha cumasaithe

Co. Dhún na nGall – bloc nua 
míochaine, lena n-áirítear RÉ, 19 bá; 
aonad um measúnú géarchúraim, 
11 bá chomh maith le 3 x 24 barda 
leapacha

Caisleán an Bharraigh – trealamh 
raideolaíochta a athsholáthar sa RÉ

trealamh raideolaíochta a athsholáthar

Iarthair, Luimneach – bloc nua 
um chúram criticiúil le soláthar a 
dhéanamh ar 12 ICU, 14 HDU agus 
16 Aonad um Chúram Criticiúil

- Durlas, Co. Thiobraid Árann
- An tAonach, Co. Thiobraid Árann
- Tuaim, Co. na Gaillimhe

– áiseanna agus trealamh 
ionscópachta; ardaitheoirí agus 
oibreacha gaolmhara

aonad nua lae oinceolaíochta

uasghrádú na gcóras aerála (5ú urlár)

uasghrádú nua-naíoch

bloc bardaí

Co. Liatroma – uasghrádú ar an 
stáisiún otharcharranna

Eile Eile Eile

phéidiatraicigh agus ionad 
cúraim éigeandála (mar chuid de 
thionscadal an Ospidéil Náisiúnta 
Phéidiatraicigh)

Meabhairshláinte (athchumrú) – 80 
athsholáthar agus 40 leaba breise

radaíochta

lárnacha

suíomhanna éagsúla

(Luimneach), Ospidéal Réigiúnach 
Ortaipéideach an Mheán-Iarthair, 
(Cromadh, Co. Luimnigh), Ospidéil 
Ghinearálta na hInse, an Aonaigh 
agus Mhaigh Eo, Ospidéal Ollscoile 
Victoria na hOtharlainne Theas 
(Corcaigh), Ospidéal Uí Chonghaile, 
Baile Bhlainséir (Baile Átha Cliath) 
agus Ospidéal Ginearálta Chiarraí

Otharcharranna – coláiste seirbhísí 
otharcharranna

Garbh), Ospidéal Mhuire do Leanaí 
(Cromghlinn) agus Ospidéal Ginearálta 
an Náis (Co. Chill Dara)

dóiteán – tuairim agus 180 measúnú 
thar raon áitreabh FSS

an Urláir, Leitir Ceanainn, Co. 
Dhún na nGall – athchóiriú mar 
cheanncheathrún riaracháin

Míochaine Náisiúnta Lánpháirtithe 
(NIMIS) – Ospidéal Ginearálta 
Shligigh, Ospidéal Beaumont 
agus Ospidéal Ollscoile Mater 
Misericordiae (Baile Átha Cliath), 
Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge, 
Ospidéal Naomh Muire Lourdes 
(Droichead Átha), Ospidéal Mhuire 
(An Uaimh), Ospidéal Contae Lú, 
Ospidéal Ginearálta an Chabháin/
Mhuineacháin

aláraim dóiteáin agus do shoilsiú 
éigeandála i DML, DNE agus san 
Iarthar

Tionscadail Chaipitil Neamh-ghéarmhíochaine

Daoine Scothaosta Daoine Scothaosta Daoine Scothaosta

sármhaitheasa maidir le dul in aois

Árann – ionad nua ospidéil lae/
cúraim lae ar an láithreán ann 
cheana féin sa Ghaillimh – Aonad 
nua cónaithe alzheimer 24 leaba

gCearr, Co. na hIarmhí – ospidéal pobail 
100 leaba le cóiríocht a dhéanamh ar 
50 leaba athsholáthair ón aonad ann 
cheana féin do dhaoine scothaosta

ospidéil pobail

cúraim lae

Tamhlacht – ionad cúraim lae

AAP 65 leaba

AAP 100 leaba

Dún na nGall – síneadh
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CÉIM AN TIONSCADAIL – 
PLEANÁIL

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
LEANÚNACHAS TÓGÁLA IN 2011

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
TÓGÁIL COMHLÍONTA IN 2011

Meabhairshláinte Meabhairshláinte Meabhairshláinte

Baile Átha Cliath – 17 lá 
meabhairshláinte leapa ospidéil agus 
óstalláin

Laoise – athchóiriú le soláthar a 
dhéanamh do chóiríocht seirbhíse 
meabhairshláinte do leanaí agus do 
dhaoine fásta

Trealmhú a dhéanamh ar chóiríocht 
chónaitheach

Droichead Átha, Co. Lú – aonad nua 
géarchúraim meabhairshláinte

Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha 
Cliath – athchóiriú/uasghrádú

Fhirdhia – athsholáthar a dhéanamh 
ar óstalláin/chóiríocht fhadtéarmach

Reachrann – aonaid athshlánúcháin

cónaitheach um iompar dúshlánach 
agus meabhairshláinte le héascú 
a dhéanamh ar athlonnú na 
gcónaitheoirí fágtha in Ospidéal 
Naomh Fionnán

géarchúraim mheabhairshláinte

na Gaillimhe – aonad pobail 
mheabhairshláinte

Co. Liatroma – cóiríocht le soláthar 
a dhéanamh d’fhorbairt sheirbhísí 
meabhairshláinte pobalbhunaithe

– aonad nua géarchúraim 
mheabhairshláinte

Formaid, Baile Átha Cliath – aonad 
22 leaba d’othair chónaitheacha 
leanaí agus ógánach

gCearr, Co. na hIarmhí – ospidéal 
pobail 100 leaba le cóiríocht a 
dhéanamh ar 50 leaba athsholáthair 
do chúram meabhairshláinte

gCearr, Co. na hIarmhí – athsholáthar 
a dhéanamh ar bharda Naomh Edna 
d’fhonn aonad speisialta iompair 20 
leaba a chur ar fáil agus suas le 24 
leaba athsholáthair a chur ar fáil

uasghrádú a dhéanamh ar óstallán

Cliath – cúram príomhúil lena 
n-áirítear cóiríocht do sheirbhísí 
meabhairshláinte

Baile Átha Cliath – sé leaba breise 
san aonad ógánach (céim 2)

Cliath – cóiríocht athsholáthair do 
gach seirbhís ar an láithreán cheana 
féin lena n-áirítear cóiríocht do 
chónaitheoirí agus ospidéal lae

– aonad síciatrach 44 leaba

aonad cúraim leanúnaigh

– ospidéal lae/ceanncheathrú foirne 
pobail mheabhairshláinte

cóiríocht a dhéanamh ar chónaitheoirí 
in Ospidéal Naomh Seanán

Co. Loch Garman – óstallán 
ardtacaíochta meabhairshláinte 13 áit 
(Radharc an Mhuilinn) le hatháitiú a 
dhéanamh ar chónaitheoirí ó Ospidéal 
Naomh Seanán

Ghoirt Ghlais

– uasghrádú ar aonad géarchúraim 
mheabhairshláinte

aonad ardghrinnithe

géarchúraim mheabhairshláinte

Co. Chill Dara – athchóiriú/uasghrádú

Formaid, Baile Átha Cliath – aonad 
lae do leanaí agus d’ógánaigh

Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath – 
athsholáthar ar 15 leaba

Silíní, Baile Átha Cliath – óstallán 
íseal-tacaíochta 17 leaba

Chluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 
– óstallán nua íseal-tacaíochta 17 
leaba

Bhlainséir

Fhirdhia, Co. Lú – athchóiriú cúraim 
leanúnaigh

– ionad eatramhach géarchúraim 
shíciatraigh

AAP 50 leaba

– aonad pobail mheabhairshláinte 
d’aosaigh

– aonad cóiríochta 40 leaba agus 
óstallán ardtacaíochta le cóiríocht 
a dhéanamh ar chónaitheoirí in 
Ospidéal Naomh Lúcás
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CÉIM AN TIONSCADAIL – 
PLEANÁIL

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
LEANÚNACHAS TÓGÁLA IN 2011

CÉIM AN TIONSCADAIL – 
TÓGÁIL COMHLÍONTA IN 2011

Míchumas Míchumas Míchumas

Baile Átha Cliath – ionad lae do 
ghortú inchinne faighte

Co. na hIarmhí – síneadh agus 
athchóiriú

Co. na Mí – uasghrádú

Athshlánaithe Náisiúnta, 
Dún Laoghaire

Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath 
– oibreacha um shábháilteacht ó 
dhóiteáin

na Carthanachta, Baile Bhlainséir, 
Co. Bhaile Átha Cliath – aonad um 
idirghabháil luath agus measúnú

(CIDP), Bóthar na hUaimhe – 
sráidbhaile do dhaoine atá bodhar, 
lena n-áirítear cóiríocht chónaitheach 
le háiseanna oideachais, cultúrtha 
agus spóirt

Co. Loch Garman – óstallán 
ardtacaíochta 2 x 7 leaba (Radharc 
an Mhuilinn) le hatháitiú a dhéanamh 
ar chónaitheoirí ó Ospidéal Naomh 
Seanán

An Clochán Liath, Dún na nGall – 
athchóiriú/uasghrádú

hIarmhí athchóiriú

Naomh Peadar, Baile na gCros, Co. 
na hIarmhí – uasghrádú ar aonaid 
chónaitheacha

Eochaill, Co. Chorcaí – aonad 
cónaithe 30 leaba le cóiríocht a 
dhéanamh ar aistriú na gcliant ón 
bhfoirgneamh bunaidh

An Clochán Liath, Dún na nGall – 
mion-uasghrádú ar an ionad lae um 
míchumas foghlama atá ann cheana

Cúram Príomhúil Cúram Príomhúil

Gleannta (Co. Dhún na nGall), 
Inse Chór, Baile Formaid, Baile an 
Teampaill, Tír an Iúir, Domhnach 
Broc agus Mullach Eadrad (Baile 
Átha Cliath); Cill Bheagáin (Co. na 
hIarmhí), An Longfort, An Droichead 
Nua (Co. Chill Dara), Dún an Rí (Co. 
an Chabháin), An Cabhán, Neidín 
(Co. Chiarraí), An Scoil (Co. Chorcaí), 
Fearann na Manach agus an Caisleán 
Riabhach (Co. Ros Comáin), Baile Átha 
an Rí (Co. na Gaillimhe) agus Mainistir 
Mhuire (Co. Luimnigh)

tSeomraigh (Tamhlacht), Móinteach 
Mílic agus Cúil an tSúdaire, (Co. 
Laoise), An Nás (Co. Chill Dara), 
Maigh Chromtha (Co. Chorcaí), 
Machain (Corcaigh), Cathair Chill 
Chainnigh, Callainn (Cill Chainnigh), 
Ceatharlach, An Trá Mhór (Co. 
Phort Láirge), Ros Comáin, Béal an 
Átha (Co. Mhaigh Eo), Oirthear na 
Cathrach (Co. na Gaillimhe)

Leanaí agus Teaghlaigh Leanaí agus Teaghlaigh

Athchóiriú Leanaí, Baile Átha Cliath – athchóiriú

Dhúda – uasghrádú

Cúram Maolaitheach

athsholáthair agus 20 leaba breise

Cuimsiú Sóisialta

ionad drugaí agus alcóil
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PRÍOMHTHOMHAS FEIDHMÍOCHTA Iarbhír 
2010

Sprioc 
2011

Iarbhír 
2011

Cúram Príomhúil Líon na FCPanna ag cur cúram comhtháite 
struchtúrtha diaibéitis i bhfeidhm

34 57 58

Líon na FCPanna ag leanúint ag cur cosc agus 
cúram struchtúrtha asma i bhfeidhm

Nua 2011 16 16

Líon na FCPanna ag reáchtáil cruinnithe 
cliniciúla

348 518 425

% leanaí nuabheirthe ar thug ASP cuairt orthu 
laistigh de 48 uaire ó scaoileadh amach ón 
ospidéal

84% 95% 84%

% leanaí a fhaigheann scagthástáil sláinte 
forbartha in am roimh aois 10 mí a bhaint 
amach

58% 90% 82%

Géarchúram Scaoileadh amach na n-othar cónaitheach 588,432 574,400 588,623

Scaoileadh amach cásanna lae 734,967 755,100 804,274

% na n-othar a cuireadh isteach go hospidéal 
laistigh de 6 uair a chloig de chlárúchán RÉ

Níl 
inchomparáide

100% 47%

% na n-othar a scaoileadh amach ó ospidéal 
laistigh de 6 uair a chloig de chlárúchán RÉ

Níl 
inchomparáide

100% 77%

Gnáthaimh roghnacha d’othair chónaitheacha: 
daoine fásta ag fanacht < 6 mhí

75% 100% 72%

Gnáthaimh roghnacha cásanna lae: daoine 
fásta ag fanacht < 6 mhí

88% 100% 81%

Gnáthaimh roghnacha d’othair chónaitheacha: 
leanaí ag fanacht < 3 mhí

46% 100% 41%

Gnáthaimh roghnacha cásanna lae: leanaí ag 
fanacht < 3 mhí

52% 100% 50%

Ailse chíche: % na gcásanna comhlíontach 
le caighdeán 2 seachtaine HIQA (atreoruithe 
práinneacha)

95% 95% 99%

Clár géarmhíochaine Nua 2011 12 láthair 12 láthair

Líon na n-aonad sainithe strócanna atá i 
bhfeidhm

Nua 2011 9 láthair 6 láthair

Cóireáil struchtúrtha um chliseadh croí Nua 2011 12 ospidéal 7 ospidéal

Leanaí agus 
Teaghlaigh

% leanaí i gcúram go bhfuil plean cúraim i 
scríbhinn acu (Rialacháin um Chúram Leanaí 1995)

90% 100% 90%

% leanaí faoi chúram go bhfuil oibrí sóisialta 
leithdháilte orthu ag deireadh na tréimshe tuarascála

93% 100% 93%

Míchumas 
Meabhairshláinte

Líon foirne CAMHS 55 60 61

% na measúnuithe míchumais a comhlíonadh 
laistigh de na creataí ama (de réir na rialacháin)

21% 100% 23%

Daoine Scothaosta Líon iomlán na n-uaireanta an chloig cúnamh 
baile curtha ar fáil do gach grúpa cúraim

11,680,516 11,980,000 11,092,436

Cúram 
Maolaitheach

Leaba um chúram maolaitheach curtha ar fáil 
laistigh de 7 lá d’othair chónaitheacha

Nua 2011 92% 94%

Sábháilteacht Bhia Iniúchadh déanta ar áitribh de riosca ard Nua 2011 23,441 21,010

Tabhair faoi deara: Táthar tar éis an fhaisnéis sa tábla a shlánú
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Aguisín 4  Feidhmíocht i gCoinne 

Príomh-Spriocanna an Phlean 

Náisiúnta Seirbhíse 2011



Réamhrá

San aguisín seo, leagtar amach seasamh FSS maidir le 
húsáid fuinnimh agus gníomhartha a nglactar leo chun 
an t-ídiú sin a laghdú, mar fhreagairt do reachtaíocht 
(I.R. 542 de 2009) lena n-éilítear ar eagraíochtaí poiblí 
tuairisc a thabhairt ar bhonn bliantúil.

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2011

Tá FSS ar an úsáideoir is mó fuinnimh sa tír agus dá 
réir, aithníonn sí an dualgas atá uirthi a bheith ina 
ceannródaí maidir le tionscnaimh laghdaithe fuinnimh a 
thabhairt isteach. Cé go bhfuil trealamh a úsáideann go 
leor fuinnimh freagrach i bpáirt as méaduithe bliantúla 
in úsáid fuinnimh, baineann an bonnlíne maidir le solas, 
teas agus fuarú le tuairim agus 70% d’úsáid fuinnimh 
agus is ansin a chaithfear coigilt a dhéanamh.

In 2011, d’úsáid FSS 1.33 TWh fuinnimh:

 572 GWh leictreachais

 745 GWh de bhreoslaí iontaise

 8.2 GWh de bhreoslaí in-athnuaite.

Is léiriúchán é seo d’os cionn 2500 MPRN agus suas 
le 1000 GPRN in éineacht leis na láithreacha éagsúla 
go bhfuil fuinneamhiontaise agus in-athnuaite acu. 
Sa chaoi sin tá leibéal meastacháin i gceist leis na 
fi giúirí sin. Mar sin féin, táimid ag oibriú le hÚdarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) d’fhonn 
lán-infheictheacht a bhaint amach roimh 2013.

Gníomhartha Curtha i gCrích in 2011

Leanann FSS ag oibriú go dlúth leis an Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 
agus leis an SEAI. In 2010 bhíomar ar cheann de 
na chéad eagraíochtaí le bheith inár mbaill de Chlár 
Comhpháirtíochta de chuid an SEAI. Mar chuid de 
Mhapáil Fuinnimh an SEAI tá roinnt ceadúnais faighte 
againn do phacáiste bogearraí um bainistíocht fuinnimh 
atá ar fáil anois d’ospidéil. Cabhróidh an pacáiste 
Bogearraí seo um Bainistíocht Fuinnimh leis na 
Rannóga Seirbhísí Teicniúla maidir lena dtionscadail 
fuinnimh a bhainistiú agus beidh sé an-tairbheach do 
láithreacha ag iarraidh creidiúnú ISO 50001 a ghnóthú.

In 2011 thug FSS faoi roinnt tionscnamh a raibh sé mar 
aidhm leo ár bhfeidhmíocht fuinnimh a fheabhsú, lena 
n-áirítear:

á dhéanamh ar Ospidéal Naomh Muire Lourdes, 
Droichead Átha.

 Laghdóidh an tionscadal fuinnimh seo an t-ídiú 
fuinnimh i gcampas Ospidéil Naomh Muire Lourdes 
trí rialtáin a thabhairt isteach don chóras teasa 
reatha atá ann don phríomhchampas ospidéil agus 

an córas teasa a dhílárú trí mhalartóirí teasa gaile/
uisce te ísealbhrú(LPHW) a bhaint as agus coirí 
áitiúla LPHW a chur ina n-ionad, agus dá réir ag 
feabhsú éifeachtachta agus ag cur deireadh le 
caillteanais dáilte gaile. Rinneamar feistithe solais 
fl uaraiseacha T5 atá tíosach ar fhuinneamh a chur 
in ionad an tsuiteáil solais a bhí ann roimhe sin. 
Déanfar bun-chomhluach fuinnimh de 13,117 GWh 
a shábháil roimh 2016.

á n-iarfheistiú in Ospidéal Ollscoil Chorcaí.

 Baineadh amach coigilt fuinnimh in éineacht le 
haisíoc tapa trí lampaí agus cuibheoirí T5 a chur 
in ionad lampaí 112 T8 sa Lár-Rannóg Seirbhísí 
Steiriúla(CSSD)/san Aonad um Sholáthairtí Steiriúla 
Ospidéil (HSSU) agus i mBarda 1A. I limistéar an 
CSSD/HSSU is ionann an choigilt agus 12,720 kWh 
agus i mBarda 1A is ionann í agus 25,439kWh. Trí 
iarfheistiú a dhéanamh ar an 10 barda atá fágtha 
lasmuigh de 1A meastar go mbeidh coigilt fuinnimh 
de thuairim agus 254,390kWh i gceist.

Gníomhartha Beartaithe don bhliain 2012

In 2011, fuarthas torthaí ó threalamh monatóireachta 
a úsáideadh le monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht fuinnimh Ospidéal Pobail Chionn tSáile, 
Co. Chorcaí don 12 mhí roimhe sin. Meastar go bhfuil 
an choigilt fhéideartha ollmhór, ag tuairim agus 35% 
arbh ionann le 261,182kWh. Reáchtáladh an tionscadal 
seo i gcomhar le Gréasáin Bhord Gáis.

Tá FSS tar éis clár straitéiseach um laghdú fuinnimh a 
fhorbairt agus tá sí i mbun leathadh amach fadtéarmach 
an chláir trí fheabhas a chur ar éifeachtacht fuinnimh. 
Beidh an clár bunaithe ar choincheap an Lámháltais 
Bainistithe Fuinnimh, trína seachadfar coigilt ráthaithe 
maidir le fuinneamh trí éifeachtúlachtaí fuinnimh bliain ar 
bhliain. Tá an clár seo bunaithe ar an mbunphrionsabal 
éifeachtúlacht fuinnimh a stiúradh trí shaineolaithe 
bainistithe fuinnimh a úsáideann an teicneolaíocht is 
nua-aimseartha a imlonnú agus beidh siad sin dírithe, 
go conarthach, ar choigilt ráthaithe a sheachadadh 
maidir le fuinneamh.

Tionscnaíodh treoirthionscadal in 2011. Bhain an chéad 
tionscadal le láithreacha in FSS an Deiscirt a roinnt i 
dhá mhír, Mír 1 ag cuimsiú láithreacha i réigiún Chorcaí 
agus Chiarraí agus Mír 2 ag cuimsiú láithreacha i gCill 
Chainnigh, Ceatharlach, Loch Garman, Tiobraid Árann 
Theas agus Port Láirge. Táimid tar éis an clár a leathnú 
anois le go gcuimseofaí Ospidéal San Séamas, Baile 
Átha Cliath mar an chéad láthair ollmhór. Déanfaidh an 
clár seo coigiltí a sheachadadh in 2013 agus ag dul de 
réir na gcoigiltí measta d’Ospidéal Pobail Chionn tSáile, 
creidimid gur féidir coigilt shuntasach a dhéanamh go 
náisiúnta tríd an gclár seo.
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Déanann an t-athbhreithniú oibriúcháin agus airgeadais 
seo cur síos ar na príomhthorthaí airgeadais le haghaidh 
2011, in éineacht le príomhthiománaithe fheidhmíocht 
FSS, san am atá caite agus amach anseo.

Forbhreathnú

Sholáthair FSS Vóta cothromaithe i rith 2011. Is 
riachtanas reachtúil den Oifi geach Cuntasaíochta 
é nach ndéantar róchaitheachas an Vóta. Ach i 
ndáiríre, bíonn sé nach mór dodhéanta cóimheá airgid 
bheacht a bhaint amach i gcás buiséad comhlán Vóta 
€13.687 billiún agus tá sé dosheachanta go dtabharfar 
farasbarr beag ar ais don Státchiste, i gcomhréir le 
bainistíocht stuama. Ba é an farasbarr a bhí le bheith 
géillte maidir le 2011 ná €15.781m, (2010: €18.977m 
gan coigilteas €150m san áireamh, rud a d’eascair ón 
nglacadh scéimeanna scoir i rith 2010 a bhí níos ísle ná 
mar a bhíothas ag súil leis), nó níos lú ná 0.1% (2010: 
0.17%) den Vóta iomlán glan a bhí ag FSS.

Bhí Meastachán Forlíontach €148m vótáilte ag an 
Rialtas do FSS ag deireadh 2011, rud a chuimsigh 
€58m a bhí dlite le FSS maidir le scéim scoir 2010 agus 
aistriú €40m ó Vóta na Roinne Sláinte. Caitheadh €100m 
den mhaoiniú breise seo go díreach ar an tSeirbhís um 
Athchistiú Cúraim Phríomhúil (PCRS) maidir le cúram 
príomhúil agus scéimeanna cártaí liachta.

Thaifead FSS farasbarr €98,426m sa chuntas ioncaim 
agus caiteachais le haghaidh 2011 (2010: €123.924m). 
Tá nádúr teicniúil ag baint le heilimint mhór den 
bhfarasbarr seo agus is féidir é a lua leis na difríochtaí 
idir na boinn éagsúla chuntasaíochta faoi fhabhrú 
agus rialacha cuntasaíochta Vóta. Déantar cuntas 
ar an Ioncam agus Caiteachas sna Ráitis Airgeadais 

Bhliantúla ar bhonn fabhraithe agus déantar cuntas ar 
an Vóta ar bhonn cuntasaíochta ‘airgid thirim’, de réir 
mar a cheanglaíonn rialacha cuntasaíochta an Rialtais.

Is ionann an glanmhaoiniú bliantúil ón Státchiste mar 
a tuairiscíodh sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla agus 
Cuntais Leithreasaí agus an glanmhéid ón Státchiste 
ar bhain FSS leas as chun íocaíochtaí a rinneadh a 
mhaoiniú, rud atá difriúil le caiteachas a thabhaítear sa 
tréimhse tuairiscithe. Mar thoradh air seo, ní léiríonn na 
hiarmhéideanna sna cuntais ioncaim agus caiteachais 
gnáth-farasbairr ná gnátheasnaimh, ós rud é gur féidir 
iad a lua go príomha leis an difríocht idir caiteachas 
fabhraithe agus maoiniú atá bunaithe ar airgead tirim.

B’ionann an maoiniú do thionscadail chaipitil i rith 
2011 agus €345.424m (2010: €369.217), ar caitheadh 
€204.311m de ar thionscadail chaipitil FSS agus 
€132.755m ar dheontais chaipitil do sholáthraithe 
seirbhíse. Tá sé seo fritháirithe ag Coigeartú €19.388m ar 
Dhliteanas an Státchiste, rud a bhaineann le comhardú 
fáltais chaipitil den chuntas diúscartha á dtarchur go 
hindíreach trí choigeartú laghdaithe teicniúil ar bhunú 
FSS i rith 2005, agus é mar ghlanmhéid in aghaidh 
easnaimh caiteachas caipitil stairiúil i rith 2011. Dá 
réir sin, tuairiscíodh farasbarr €27.746m le haghaidh 
2011 (2010: easnamh €1.149m) sa chuntas ioncaim 
agus caiteachais. Tá sonraí ar liosta de na soláthraithe 
seirbhíse seo agus de na méideanna deontas caipitil 
faoi seach in Aguisín 2, rud a ghabhann leis na Ráitis 
Airgeadais Bhliantúla.

Tábla 16: Príomheolas Airgeadais 2011 – Cuntasaíocht Vóta

Meastachán Toradh Vóta 2011 Faoi/(Os cionn)

€’000 €’000 €’000

Ollchaiteachas Ioncaim 13,564,696 13,469,876 94,820

Ollchaiteachas Caipitil 377,791 432,954 (55,163)

Ollchaiteachas Vóta Iomlán 13,942,487 13,902,830 39,657

Fáltais a Bhailigh FSS 1,079,942 1,016,724 63,218

Fáltais Eile (Ioncam) 401,564 441,323 (39,759)

Fáltais Eile (Caipiteal) 541 124 417

Leithreasaí-i-gCabhair Iomlán 1,482,047 1,458,171 23,876

Glanchaiteachas Iomlán 12,460,440 12,444,659 15,781
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Tábla 17: Príomheolas Airgeadais 2011-2010 – Bonn Fabhruithe

2011 2010 Athrú

€’000 €’000 €’000

Ioncam 13,686,620 14,201,193 (514,573)

Glanbharrachas Oibríochta 98,426 123,924 (25,498)

Caiteachas Ioncaim

Pá agus Pinsin

Neamhphá (FSS amháin)

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha

5,051,788

5,086,702

3,449,704

5,144,801

5,285,387

3,647,081

(93,013)

(198,685)

(197,377)

Caiteachas Caipitil 317,678 370,366 (52,688)

Ceangaltais Chaipitil 797,080 907,316 (110,236)

Glanbharrachas ar Vóta le Géilleadh don Státchiste 15,781 168,977 (153,196)

Tá príomhréimsí caiteachais 2011 leagtha amach i 
bhFigiúr 34. Mar atá le feiceáil, caitheadh €5.064bn 
(37%) ar ár seirbhísí ospidéil, €4.683bn (34%) ar 
sheirbhísí pobail, €2.832bn (21%) ar chúram príomhúil 
agus scéimeanna cártaí leighis agus an chuid eile (8%) 
ar sheirbhísí lárnacha nó tacaíochta. Caitheadh beagán 
faoi bhun €318m ar bhonneagar caipitil na seirbhíse 
sláinte a chothabháil agus a fhorbairt.

Figiúr 34: Miondealú an Chaiteachais Iomlán 
de réir Seirbhíse (€m agus %) 2011

Seirbhísí Tacaíochta Cliniciúla  506 – 4%

Seirbhísí Ospidéil  5,064 – 37%

Seirbhísí Pobail  4,683 – 34%

Scéimeanna um Chúram Príomhúil 
agus Chárta Liachta  2,832 – 21%

Seirbhísí Tacaíochta Lárnacha  503 – 4%

Foinse sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

Príomh-Theachtaireachtaí 

um Fheidhmíocht Airgeadais

 Sholáthair FSS Vóta cóimheá airgid i rith 2011 
agus tugadh farasbarr beag ar ais don Státchiste.

 Léiríonn torthaí 2011 caiteachas iomlán €12.516 billiún 
i gcomparáid le buiséid bliana iomlán €12.499 billiún. 
Ba é easnamh foriomlán an chórais sláinte ar bhonn 
fabhraithe ag deireadh Nollag ná €17.2m, tar éis 
d’athmheas €148m an Mheastacháin Fhorlíontaigh 
a bheith curtha san áireamh.

 Thuairiscigh na seirbhísí ospidéil go dtí deireadh 2011 
easnamh €125.3m i gcomparáid leis an mbuiséad. 
Taobh istigh de sheirbhísí pobail go dtí deireadh 
2011, bhí farasbarr €21.1m i gceist, i gcomparáid 
leis an mbuiséad. Chríochnaigh an PCRS an bhliain 
le heasnamh €14.4m nó 0.6% dá leithdháileadh, tar 
éis don mheastachán forlíontach a bheith curtha 
i bhfeidhm.

 Ba bhliain thar a bheith dúshlánach ó thaobh 
airgeadais de í 2011 do FSS, ina raibh laghdú buiséid 
iomlán tosaigh €962m (6.7%), agus glanlaghdú €683m 

(4.8%) mar thoradh ar €279m de chaiteachas breise 
pleanáilte. Soláthraíodh leibhéil ghníomhaíochta a 
bhí os cionn ionchas an Phlean Seirbhíse sa chuid 
is mó réimsí.

 Is gnóthachtáil shuntasach é baint amach a leithéid 
d’fheidhmíocht láidir i mbainistíocht costais bliana 
nuair a bhí dálaí eacnamaíocha thar a bheith dúshlánach 
i gceist. Cé gur chuir gach réigiún leis an Vóta foriomlán 
comhardaithe, cás a léirigh bainistíocht fhorghníomhach 
caiteachais i rith 2011, ní mór an Deisceart a mholadh 
go háirithe as cóimheá airgid a bhaint amach i rith na 
bliana. Ar an gcaoi chéanna, leag PSN 2011 amach 
spriocanna laghduithe caiteachais thar a bheith 
suntasach don PCRS, rudaí a baineadh amach go 
príomha i rith na bliana le laghdú foriomlán €360m 
ar chaiteachas i rith 2011. Ní mór díriú ar na dúshláin 
bhunúsacha sna hospidéil agus cúram leanaí sa chuid 
luath de 2012 i gcomhthéacs PSN 2012. Tá na dúshlán 
is mó roimh na hospidéil agus é bunaithe ar an 
táirgeacht le haghaidh 2011, lena n-áirítear Tamhlacht, 
Luimneach, Gaillimh agus Portiuncula, Leitir Ceanainn 
agus Droichead Átha. Cé gur soláthraíodh €40m do 
Chúram Leanaí, tá dúshlán mór airgeadais romhainn 
go fóill i rith 2012.

 Tá gníomh láithreach á dhéanamh ag FSS faoi láthair 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna na 
n-ospidéal seo, ar mhaithe le buiséad comhardaithe 
a bhaint amach i gcomhthéacs PSN 2012 agus na 
mbuiséad a eisíodh le déanaí. Aithnítear go bhfuil 
fíordhúshlán ann chun na seirbhísí a choinneáil, 
fad is a cloítear leis na spriocanna airgeadais le 
haghaidh 2012 sna hospidéil seo.

Príomh-Theachtaireachtaí Seirbhíse

Ba é líon na n-othar cónaitheach a scaoileadh 
amach faoi dheireadh Nollag ná 2.5% (+14,223) 
níos mó ná na leibhéil ghníomhaíochta a rabhthas 
ag súil leis, ach ní raibh sé ach beagán chun tosaigh 
ar leibhéil 2010 (+191). Ba é líon iomlán na n-othar 
cónaitheach a scaoileadh amach go dtí deireadh 
Nollag ná 588,623, agus bhí 66.7% (392,894) díobh 
ina gcásanna éigeandála.

 Ba ionann líon na gcásanna lae i rith 2011 agus 804,274, 
6.5% (+49,174) chun tosaigh ar an ngníomhaíocht 
sprice, agus 9.4% (+69,307) chun cinn ar 2010.
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Faoi dheireadh Nollag, ba ionann méid iomlán 
na gcásanna othar cónaitheach agus lae le chéile 
agus 1.39 milliún, méid arbh ionann é agus 5.2% 
(+69,498) níos mó ná Nollaig 2010.

 Tháinig méadú ar an éileamh ar ghnáthaimh ordaithe 
de réir mar a tháinig méadú meánach 22% ar líon 
na ndaoine a bhí liostaithe le haghaidh gnáthamh, 
ó Mheitheamh go Nollaig 2011, i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe sin. Bhí fi giúr dheireadh Nollaig 2011 
18% níos airde (+9,786) ná fi giúr na tréimhse céanna 
i rith 2010.

 Bhí 11,688 duine ag fanacht ar feadh níos mó ná sé 
mhí (sprioc PSN 2011) faoi dheireadh Nollaig 2011, 
i gcomparáid le 7,402 ag deireadh Nollaig 2010, 
méid arbh ionann é agus méadú 47%.

 Mar aitheantas ar an éileamh agus brú méadaithe ar 
an soláthar i rith 2011, cruthaíodh liosta príomhspriocanna 
(PTL) i mí Lúnasa le cinntiú, ar an gcéad dul síos, nár 
fhan éinne ar feadh níos mó ná 12 mhí le gnáthamh 
pleanáilte faoi dheireadh na bliana.

 Baineadh é seo amach i 39 de 40 ospidéal, bhí 
372 duine ag fanacht i rith 12 mhí faoi 31 Nollaig (in 
ospidéil na Gaillimhe, GUH agus Páirc Mhuirlinne) i 
gcomparáid le 1,083 sa tréimhse chéanna i rith 2010.

 Tharla 1.168 milliún cur láthair éigeandála i rith 2011, 
méid arbh ionann é agus laghdú -2.6% i gcomparáid 
leis na leibhéil ionchais ghníomhaíochta, agus -1.1% 
faoi bhun 2010.

 Ba ionann iontrálacha éigeandála i rith 2011 agus 
372,462, méid arbh ionann é agus sárú 0.8% (+2,969) 
ar leibhéal 2010.

 Ba ionann líon na dteagmhálacha le Seirbhísí Iar-
Ama Dochtúirí Ginearálta i rith 2011 agus 949,703 
agus is ionann é agus 5.6% (+50,514) níos mó ná 
2010 go fóill. Bhí líon na dteagmhálacha a taifeadadh 
le haghaidh Nollag (89,925) 13.6% níos airde ná líon 
iarbhír míosúil meánach na dteagmhálacha i rith na 
bliana (79,142).

 Tá an Oifi g Próiseála Cártaí Leighis ag PCRS tar 
éis 953,873 iarratas agus athbhreithniú ar Chártaí 
Leighis a phróiseáil, agus d’eisigh siad 708,832 
Cárta Leighis de bhun na n-iarratas seo ó cuireadh 
tús leis an bpróiseas láraithe. Tá iarratais á bpróiseáil 
faoi láthair ar ráta de thuairim is 20,000 in aghaidh 
na seachtaine. Tar éis an chéad sé mhí d’oibriú an 
chórais láraithe cártaí leighis, tá tionscadal bunaithe 
ag FSS chun athbhreithniú agus forbairt bhreise a 
dhéanamh ar na próisis agus eilimintí seirbhíse do 
chustaiméirí den chóras láraithe cártaí leighis agus 
chun feabhsuithe a mholadh agus a chur i gcrích ar 
phróisis atá ann cheana, de réir mar is gá.

 Faoi dheireadh Nollag, bhí 425 Foireann Cúraim 
Phríomhúil ag obair, líon arbh ionann é agus 87% 
de sprioc athmheasta 489 FSS. Soláthraíonn siad 
seirbhísí do dhaonra de bhreis is 3.4 milliún, le 3,117 
ball foirne agus breis is 1,592 dochtúir ginearálta. Tá 
athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar an múnla 
rialachais agus bainistíochta le haghaidh Foirne 
Cúraim Phríomhúil, chun na múnlaí cúraim atá á 
mbeartú faoi Chlár an Rialtais a chur san áireamh.

Ag deireadh Nollag, bhí 22,327 duine á dtacú faoin 
Scéim Tacaíochta Tithe Altranais. Chomh maith leis 
sin, bhí 583 duine ar cinneadh ar a n-iarratais go dtí 
an chéim dheiridh, ach a bhí ar an socrú náisiúnta go 
fóill agus iad ag fanacht le faomhadh socrúcháin. Bhí 
glanmhéadú breise 629 duine a ndearnadh soláthar 
dóibh faoin scéim i rith 2011.

 Bhí 12,798 tarchur faighte ag an 53 Foireann 
Pobail Meabhairshláinte Leanaí agus Ógánach i rith 
2011. Is ionann seo agus méadú 10.8% (+1,248) i 
gcomparáid le líon na gcásanna tarchuir a fuarthas 
i rith 2010 (11,550).

An tSeirbhís um Athchistiú Cúraim 

Phríomhúil (PCRS)

Ba ionann an caiteachas ar PCRS agus €2,517m, méid 
arbh ionann é agus coigilteas €360m ar chaiteachas 
réamh-mheasta €2,877 na bliana. Leagadh amach 
roinnt tionscnaimh bainistíochta costas i PSN 2011. 
Rinne na tionscnaimh seo laghduithe ar luach iomlán 
€243 milliún Ina measc seo, bhí:

Athruithe ar phraghsáil cógaisíochta agus réimis 
aisíocaíochta

 Athruithe ar tháillí dochtúirí ginearálta

 Tabhairt isteach muirear oideas, rud a chruthaigh 
coigilteas costas soiléir.

D’fheabhsaigh tionscnaimh eile éifeachtúlacht agus 
éifeachtacht oibríochtaí agus d’imir siad tionchar ar 
iompraíocht conraitheoirí/cliant, rud a chuaigh i bhfeidhm 
go dearfach ar an éileamh a bhí mar thoradh air sin ar 
sheirbhísí agus ar an táirgeadh airgeadais faoi dheireadh 
na bliana.

Is mór an ghóthachtáil é soláthar a leithéid d’fheidhmíocht 
láidir bainistíochta costas i gcomhthéacs dálaí eacnamaíocha 
dúshlánacha, mar atá le feiceáil sna huimhreacha 
méadaithe Beochláir agus an tionchar comhréireach 
a bhí ag na fachtóirí seo ar an éileamh ar scéimeanna. 
Soláthraíonn Tábla 18 miondealú ar an gcoigilteas 
a baineadh amach trí thionscnamh i rith na bliana.

Tábla 18: Miondealú ar choigiltis PCRS a baineadh 
amach in 2011

Tionscnamh Coigilteas 2011

Éifeacht iomlán bliana na scéimeanna 
2010

€29m

Éifeachtúlacht agus rialú lena n 
áirítear ionracas agus táillí

€51m

Coigiltis iomlána na bliana 2010 – 
Táillí oidis

€27m

Laghduithe ar phraghas drugaí €131m

Éifeachtúlacht i ndrugaí 
ardteicneolaíochta

€4m

Iomlán €243m

Foinse sonraí: Anailís Staitistiúil PCRS

Nóta: Rinneadh an t-eolas sa tábla seo a shlánú
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Ag Neartú Socruithe Rialachais leis 

an Earnáil Neamhreachtúil

Sholáthair FSS maoiniú €3.45bn do ghníomhaireachtaí 
neamhreachtúla chun seirbhísí sláinte agus pearsanta 
sóisialta a sholáthar. Maoiníodh 2,878 gníomhaireacht 
ar an iomlán, agus bhí 3,879 socrú maoiniúcháin ar leith 
i bhfeidhm.

 Ospidéil Dheonacha Géarmhíochaine €1.76bn (51%)

 Gníomhaireachtaí nach mbaineann le 
Géarmhíochaine €1.69bn (49%)

Chuir FSS maoiniú idir €100 agus €329m ar fáil 
do ghníomhaireachtaí ar leith, agus fuair naoi 
ngníomhaireacht breis is 50% den mhaoiniú agus 
fuair 91 gníomhaireacht breis is 90% den mhaoiniú.

Bainistíocht Costais Leanúnach in 2011

Le roinnt blianta anuas, tá FSS páirteach go gníomhach 
i gclár chun an bonn costas a laghdú, rud a chinntíonn 
go n-úsáidtear na hacmhainní chun fíorluach ar airgead 
a sholáthar (VFM). Socraíodh sprioc laghdaithe costas 
€500m le haghaidh na tréimhse ceithre bliana idir 2007-
2010. Ag deireadh 2010, bhí iomlán carnach coigiltis 
€684m bainte amach. Bhí gá le hionchur suntasach 
ó lucht seirbhísí agus bainistíochta ar mhaithe le 
hacmhainní airgeadais a bhainistiú ar an gcaoi is 
éifeachtúla agus is éifeachtaí ab fhéidir i rith 2011, 
fad is a uasmhéadaíodh leibhéal na seirbhíse. Chinntigh 
aird ghéar gur leanadh den choigilteas suntasach 
a baineadh amach sna blianta roimhe sin, le sprioc 
breise laghdaithe costas €202.8m le haghaidh 2011.

Baineadh amach laghduithe costas €178.4m i leith na 
sprice seo. Léiríonn réimse na laghduithe a socraíodh 
le haghaidh 2011 toradh próisis inar dhírigh FSS ar 
uasmhéadú an tionchair airgeadais a bhíonn ag cláir 
agus próisis a stiúrtar go náisiúnta, ar mhaithe leis an 
tionchar is lú ar leibhéal na seirbhíse a chinntiú, nuair a 
bhítear ag iarraidh riachtanais cóimheá airgid a bhaint 
amach.

Chomh maith le coigilteas pá, cuimsíonn na laghduithe 
seo bainistíocht agus cur ar fáil soláthair agus 
lóistíochta, eastát, chomh maith le gníomhaíochtaí 
oideachais agus oiliúna, in éineacht le cur chuige 
náisiúnta i leith caiteachas lánroghnach a bhainistiú, 
faoi roinnt ceannteideal áirithe, amhail cothabháil, 
troscán agus feithiclí. Bhí gá ní hamháin le teagmháil 
agus idirbheartaíocht shuntasach le soláthraithe FSS 
chun iarracht a dhéanamh praghsanna agus toirteanna 
rialaithe de sholáthairtí agus seirbhísí a laghdú ar 
mhaithe le coigilteas nár bhain le pá a bhaint amach, 
ach bhí gá chomh maith le haird ghéar a bheith dírithe 
ag lucht seirbhísí agus bainistíochta ar úsáid éifeachtúil 
acmhainní nár bhain le pá a uasmhéadú, fad is a 
tugadh freagra ar éileamh méadaithe ar sheirbhísí. 
Bhí an bharainneacht bhreise seo dúshlánach, ní 
hamháin toisc an gá a bhí le VFM a choinneáil ó 
bhlianta roimhe sin agus le leanúint d’fhás costas a 
bhainistiú, ach bhí siad an-suntasach chomh maith i 
gcomhthéacs réimsí méadaithe caiteachais a bhainistiú, 

gníomhaíocht seirbhíse a mhéadú, chomh maith le 
hathchumrú seirbhísí níos leithne agus tosaíochtaí 
feabhsúcháin a bhaint amach. Tá fi anaise ann chomh 
maith ar éifeachtúlacht shuntasach a baineadh 
amach trí bhainistíocht an fháis ar chostas neamhphá 
agus an tseachaint costas a bhí mar thoradh air sin. 
Soláthraítear seirbhísí ar bhonn níos éifeachtúla nuair 
nach ligtear d’fhás teacht ar na costais agus ba ionann 
an coigilteas seo idir 2008 agus 2011 agus €1.2bn. Mar 
shampla, dá mbeadh an fás ar chostas leighis agus 
máinliach tar éis fás gan bainistiú idir 2010 agus 2011, 
is é an costas tosaigh réamh-mheasta a bheadh i gceist 
i 2012 ná beagnach €22m nó 5% níos airde. Ar an 
gcaoi chéanna, bheadh costas €3m nó 3.8% níos mó 
ar lónadóireacht, nó bheadh costas €13m nó 7% níos 
mó ar chostas oifi gí, cíosanna agus rátaí.

Slánaíocht an Stáit agus an Scéim 

Slánaíochta Chliniciúil

Ar 1 Eanáir 2010, tarmligeadh bainistíocht na n-éileamh 
díobhála pearsanta neamhchliniciúla agus damáiste maoine 
tríú páirtí de chuid FSS don Ghníomhaireacht um Éilimh ar 
an Stát (SCA), faoin Ordú um Ghníomhaireacht Bainistíochta 
an Chisteáin Náisiúnta (Údarás Stáit), 2009. Cumhdaítear 
gníomhartha faillitheacha nó earráidí seirbhíseach agus/
nó gníomhairí de FSS a bhíonn mar chúis le díobháil 
phearsanta agus dochar maoine tríú páirtí a bhí faoi 
ghnáthárachas go dtí seo faoi pholasaithe árachais 
dliteanais, cumhdaítear iad anois faoi shlánaíocht Stáit.

Bunaíodh an Scéim Slánaíochta Cliniciúla (CIS) i rith 2002 
chun na socruithe slánaíochta leighis a bhí ann roimhe 
sin a réasúnú, tríd an bhfreagracht a aistriú go dtí an 
Stát as éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú, chomh maith leis 
na rioscaí gaolmhara Faoin scéim seo, rud atá á bhainistiú 
ag an SCA, glacann an Stát leis an bhfreagracht iomlán 
as slánaíocht agus bainistíocht na n-éileamh faillí cliniciúla 
go léir, lena n-áirítear na cinn siúd a bhaineann le cúrsaí 
breithe. Maoinítear na scéimeanna Slánaíochta Stáit 
agus CIS ar bhonn ‘íoctar mar a úsáidtear’. Ba iad na 
híocaíochtaí i leith Slánaíocht Stáit agus éilimh CIS i rith 
2011 ná €81.204m (2010: €79.283m). Ar 31 Nollaig 
2011, ba é an dliteanas measta a bhí tabhaithe go dtí 
sin faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla agus slánaíocht 
Stáit ná €866m. I gcomhréir le treoracha an Aire Sláinte, 
níl aon soláthar déanta le haghaidh an dliteanais seo 
sna ráitis airgeadais.

Timpeallacht Ghnó agus Impleachtaí 

don bhliain 2012

Is ionann an soláthar buiséid le haghaidh 2012 agus 
dúshlán mór do FSS agus tá sé i gceist nuair atá 
leasú mór á dhéanamh ar an gcóras sláinte poiblí. 
Tá an sprioc laghdaithe costas iomlán ináirithe €750m 
le haghaidh 2012 ann tar éis dhá bhliain gan fasach i 
stair na seirbhíse sláinte ina ndearnadh FSS laghduithe 
iomlána buiséid €1.75bn. Tá laghdú de bhreis is 8,700 
déanta ar líon na foirne ó na leibhéil bhuaice fostaíocht 
a bhí ann i rith 2007.

128 FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011



Le dhá bhliain anuas, baineadh na laghduithe 
ar chaiteachas sláinte amach go príomha trí 
chomhcheangal laghduithe praghsanna, amhail tobhach 
pinsin seirbhíse poiblí agus ciorruithe pá, éifeachtúlacht 
soláthair, laghduithe leanúnacha ar phraghsanna 
drugaí agus ciorruithe ar tháillí do dhochtúirí ginearálta 
agus cógaiseoirí pobail, chomh maith le hathruithe ar 
scéimeanna atá á stiúradh ag an éileamh, méaduithe ar 
mhuirir agus laghduithe ar líon na bhfostaithe. Bhain na 
bearta coigilte i rith 2012 go príomha le laghduithe ar 
líon na bhfostaithe, ach bhí laghduithe eile chomh maith 
ar chostais phá agus éifeachtúlacht seirbhíse.

Mar thoradh ar scála na laghduithe costas a bhfuil 
gá leo agus na laghduithe carnacha ar fhoireann líne 
tosaigh, rachaidh tromlach na laghduithe is gá do FSS 
a chur i bhfeidhm i rith 2012 i bhfeidhm ar bhonn níos 
dírí ar sheirbhísí líne tosaigh. Tá sé seo ann go príomha 
mar gheall ar an laghdú ionchasach ar líon na foirne 
a bheidh tar éis éirí as an tseirbhís faoi dheireadh mhí 
Feabhra 2012, ag deireadh na “tréimhse cairde”. Beidh 
gá le hathbhreithniú ar Phlean Náisiúnta Seirbhíse 2012 
chomh luath is a bheidh tionchar iomlán an imeachta 
foirne ar eolas.

I measc tosaíochtaí na bliana 2012 tá:

An leibhéal uasta de sheirbhísí sábháilte is féidir 
a sholáthar le haghaidh na leibhéal laghdaithe 
maoiniúcháin agus fostaíochta, lena n-áirítear díriú 
chomh fada agus is féidir ar nádúr neamhstruchtúrtha 
an laghdaithe méide. Cuimsíonn sé seo seirbhísí 
áirithe a chur chun tosaigh ar sheirbhísí eile, ar 
mhaithe le freastal ar na riachtanais is práinní atá 
mar thoradh ar fhás déimeagrafach agus tosaíochtaí 
Rialtais agus seirbhíse.

 Na laghduithe costas a bhfuil gá leo a chur i gcrích 
ar mhaithe le cóimheá airgid Vóta a bhaint amach 
i rith 2012.

 Tacú le cur i bhfeidhm leanúnach an chláir 
athchóirithe, lena n-áirítear Cláir Náisiúnta Cúraim 
Chliniciúil FSS.

 Príomheilimintí de Chlár an Rialtais a chur i 
bhfeidhm, go háirithe maidir le leanaí agus 
teaghlaigh, meabhairshláinte, cúram príomhúil agus 
ospidéil géarmhíochaine, chomh maith le moltaí 
Thuarascáil Chuimsitheach Caiteachais 2012-14.

Cuimsíonn Plean Náisiúnta Seirbhíse 2012 spriocanna 
móra laghdaithe costas, agus tá baint amach na 
laghduithe seo thar a bheith tábhachtach chun cóimheá 
airgid Vóta a bhaint amach. Tá riosca ann go mbeidh 
an tseirbhís ag streachailt chun na spriocanna a 
socraíodh a bhaint amach. Tá ríthábhacht le huainiú na 
reachtaíochta do sholáthar rathúil scéimeanna pobail 
drugaí agus spriocanna ioncaim. Ní bhíonn sonraí 
chomh hiontaofa ós rud é nach bhfuil aon chóras 
airgeadais náisiúnta amháin ann agus mar gheall ar 
spleáchas FSS ar chórais éagsúla dhíchosúla/aonair 
nó córais oidhreachta. Is fadhb é seo i dtimpeallacht 
ina bhfuil an Vóta á roinnt ina ghrúpaí cúraim agus 
bíonn na córais ag streachailt le tacú leis seo.

D’fhéadfadh drochthionchar breise airgeadais a bheith 
i gceist má sháraíonn líon na ndaoine atá ag imeacht 
i rith 2012 3,000 CL, rud a chiallódh go mbeadh gá le 
híocaíochtaí cnapshuime breise a dhéanamh ó bhuiséid 
seirbhíse. Beidh lucht bainistíochta ag déanamh 
monatóireacht agus measúnú gníomhach orthu seo 
go léir agus ar rioscaí eile a thiocfaidh chun cinn de 
réir mar a leanann 2012 ar aghaidh agus é faoi réir a 
dtionchair, seans go mbeidh orthu na leibhéil seirbhíse 
phleanáilte a athrú i rith na bliana, le cinntiú gur féidir 
le FSS oibriú taobh istigh dá Meastachán.

Conclúid

Sholáthair FSS gealltanais Plean Náisiúnta Seirbhíse 
taobh istigh dá soláthar maoinithe i rith 2011, nuair a 
bhí srianta acmhainní thar a bheith dúshlánach ann, 
i dtéarmaí airgeadais agus foirne araon. Tá dúshlán 
bunúsach i gceist i dtéarmaí an chumais atá againn 
uasmhéadú a dhéanamh ar sheirbhísí, trí bhealaí nua 
nuálaíocha agus níos éifeachtúla chun acmhainn 
laghdaitheach a úsáid a thabhairt chun tosaigh. Cé go 
mbeidh sé dodhéanta tionchar ar sholáthar seirbhíse 
líne tosaigh a sheachaint i rith 2012, tá an ríthábhacht 
atá le hathchóiriú luathaithe sláinte díreach chomh 
soiléir. Tá gá soiléir agus práinneach ann, mar atá 
mínithe i gCláir Náisiúnta Chliniciúla FSS, le haistriú 
go múnlaí cúraim ar fud na seirbhísí/ngrúpaí cúraim 
go léir a chuireann cóir leighis ar othair ar an leibhéal 
castachta is ísle agus a sholáthraíonn seirbhísí ar an 
gcostais aonaid is lú is féidir. Má tá an bonn costas 
taobh istigh den tseirbhís sláinte le bheith coigeartaithe 
i gcomhréir le riachtanais Thuarascáil Chuimsitheach 
Caiteachais 2012-14, ní mór díriú ar athchumrú, 
athchóiriú agus táirgiúlacht níos mó, chomh maith 
le dúshlán struchtúir costas agus múnlaí soláthair 
seirbhíse traidisiúnta a thabhairt. Ní mór díriú chomh 
maith ar leibhéil foirne, meascán scileanna agus pátrúin 
tinrimh/uainchláir foirne, taobh istigh den chomhthéacs 
Chomhaontú Seirbhíse Poiblí 2010-2014. Ach ní 
bheidh an éifeachtúlacht seo go léir mar chúiteamh le 
caillteanas lín mhóir d’fhoireann soláthair cúram sláinte 
na líne tosaigh. Cuirfear PSN 2012 i bhfeidhm fad is atá 
athchóiriú struchtúrtha FSS agus na seirbhísí sláinte á 
chur chun cinn, mar atá mínithe i gClár an Rialtais agus 
mar a d’fhógair an tAire Sláinte le déanaí. D’oibrigh 
FSS leis an Rialtas i rith 2011 chun bunsraith a leagan 
le haghaidh an chláir mhóir athchóirithe sláinte seo. Tá 
FSS tiomanta do leanúint den obair seo chun seirbhísí 
sláinte a nuachóiriú, a shruthlíniú agus a atheagrú, le 
cinntiú go mbeidh seirbhísí ar fáil don phobal iomlán 
atá dírithe ar othair, inrochtana, inacmhainne agus 
inbhuanaithe.
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Réamhrá

Is é Bord FSS údarás ceannais FSS, arb é an 
eagraíocht is mó sa Stát agus atá cuntasach don Aire 
Sláinte. Bhí ioncam caiteachais €13.588bn ag FSS i 
rith 2011, chomh maith le breis is 104,000 comhalta 
foirne lánaimseartha a sholáthair seirbhísí ar fud na 
tíre (agus bhí thart ar aon trian díobh ag obair do 
ghníomhaireachtaí seirbhíse gaolmhara).

Tá freagracht ar an mBord as feidhmíocht 
fheidhmeanna FSS, mar atá forordaithe faoi ailt 7 
agus 12 den Acht Sláinte, 2004. Cuimsíonn sé seo 
réimse leathan feidhmeanna agus dualgas suntasach, 
lena n-áirítear freagracht as athbhreithniú, ceadú 
agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn 
Phleananna Corparáideacha, Seirbhíse agus Caipitil 
FSS. Tá caiteachas suntasach ceadaithe ag an mBord, 
chomh maith le cinntiú go bhfuil rialú airgeadais agus 
córais bhainistíochta rioscaí i bhfeidhm atá láidir 
agus cuntasach. Chomh maith leis sin, soláthraíonn 
comhaltaí an Bhoird ionchur breisluacha do straitéis 
FSS, feidhmíonn siad mar chatalaíoch le haghaidh 
athrú agus dúshláin, chomh maith le comhairle a chur 
ar agus tacaíocht a thabhairt don Phríomhoifi geach 
Feidhmiúcháin (POF) agus lucht bainistíochta.

Comhaltaí

Tá 11 duine ar an mBord, is é sin, an Cathaoirleach 
agus deichniúr gnáthchomhaltaí a bhíonn go léir 
ceaptha ag an Aire Sláinte, i gcomhréir le hAlt 11 
den Acht Sláinte, 2004.

Is comhalta Boird de bhrí oifi ge freisin é an POF 
de chuid FSS.

Cuireadh tús le céim nua i seirbhísí sláinte na hÉireann 
in Aibreán 2011, nuair a cuireadh tús le pleananna 
chun athrú mór a dhéanamh ar an gcaidreamh idir 
FSS agus an tAire Sláinte/Roinn Sláinte Athraíodh 
comhdhéanamh an Bhoird chun an caidreamh nua seo 
a léiriú. Cuimsíonn an Bord nua daoine sinsearacha ón 
Roinn Sláinte agus ó FSS, lena n-áirítear cliniceoirí.

Tá na comhaltaí Boird, amhail 31ú Nollaig 2011, 
liostaithe ar leathanach 5.

Coistí an Bhoird

Déanann an tAcht Sláinte, 2004, foráil do bhunú coistí 
ag an mBord chun cúnamh agus comhairle a sholáthar 
don Bhord maidir le cur i gcrích a bhfeidhmeanna.

Is é an Bord a chineann ballraíocht agus téarmaí 
tagartha gach coiste.

Tá trí choiste seasta ag an mBord faoi láthair: an Coiste 
Iniúchóireachta, an Coiste Luach Saothair agus Eagraíochta 
agus an Coiste Riosca. Bunaíodh Coiste an Aonaid 
Seachadta Speisialta (ASS) i Meitheamh 2011 chun an 
cheannaireacht agus an mhaoirseacht chuí a sholáthar 
taobh istigh de FSS, le cinntiú go bhfuil próisis an ASS, 
chun éifeachtacht agus cáilíocht na seirbhísí d’othair a 
fheabhsú, go bhfuil siad comhtháite leis na pleananna 
feidhmiúcháin eagraíochta atá ann cheana.

An Coiste Iniúchóireachta

Is iad comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta ná an tUas. 
Tom O’Higgins (Cathaoirleach), an tUas. Paul Barron, 
Laverne McGuinness Uasal, an tUas. Brian Gilroy agus 
Mary Dooley Uasal, tar éis an athraithe ar bhallraíocht 
an Bhoird i mBealtaine 2011.

Tuairiscíonn an Coiste don Bhord ar gach gné den 
bheartas tuairiscithe airgeadais agus cuntasaíochta, 
le béim ar leith ar éifeachtacht an chórais de rialú 
inmheánach airgeadais atá ag FSS. Freastalaíonn 
an Stiúrthóir Náisiúnta Airgeadais agus an Stiúrthóir 
Náisiúnta ar Iniúchóireacht Inmheánach ar chruinnithe 
an Choiste, agus bíonn an POF agus comhaltaí eile den 
Fhoireann Bhainistíochta ag freastal orthu pé uair is gá.

Bíonn na hiniúchóirí seachtracha ag freastal orthu de réir 
mar is gá agus tá teacht díreach acu ar Chathaoirleach 
an Choiste an t-am go léir. Buaileann an Coiste le 
hiniúchóirí seachtracha FSS chun torthaí an iniúchta 
bhliantúil ar ráitis airgeadais bhliantúla FSS a phleanáil 
agus a athbhreithniú. Faigheann an Coiste tuairiscí 
ráithiúla ón Stiúrthóir Náisiúnta ar Iniúchóireacht 
Náisiúnta agus tuairiscí ó lucht bainistíochta ar ghnéithe 
eile de rialú airgeadais, bainistíocht rioscaí airgeadais 
agus luach ar airgead ó am go ham.

Coiste Luacha Saothair agus Eagraíochtúil

Cuimsíonn an Coiste Luach aSaothair agus Eagraíochtúil 
an Dr. Frank Dolphin (Cathaoirleach), an tUas. Cathal 
Magee agus an tUas. Michael Scanlan, tar éis an 
athraithe ar bhallraíocht an Bhoird i mBealtaine 2011. 
Oibríonn an Coiste Luacha Saothair agus Eagraíochtúil 
faoi théarmaí comhaontaithe tagartha agus tá siad 
freagrach as moltaí a dhéanamh don Bhord ar chúrsaí 
luacha saothair agus eagraíochtúla i FSS.

Coiste Riosca

Ba iad comhaltaí an Choiste Riosca ná an Dr. Paula 
Kilbane (Cathaoirleach), Bairbre Nic Aonghusa Uasal, 
an Dr. Tony Holohan, an Dr. Barry White, an Dr. Philip 
Crowley, Margaret Murphy Uasal, an tUas. Paul 
Harrison, Avilene Casey Uasal agus an tUas Dermot 
Monaghan, tar éis an athraithe ar bhallraíocht an Bhoird 
i mí na Bealtaine 2011.

Oibríonn an Coiste Riosca faoi théarmaí comhaontaithe 
tagartha agus díríonn siad go príomha ar chabhrú leis 
an mBord a ndualgais a chomhlíonadh, trí athbhreithniú 
neamhspleách agus oibiachtúil ar rioscaí neamh-
airgeadais a dhéanamh. Déanann an Coiste breithniú 
chomh maith ar thuarascálacha iniúchóireachta 
inmheánaí maidir le héifeachtacht an rialaithe neamh-
airgeadais inmheánaigh agus tuairiscí de chuid HIQA, 
lena n-áirítear cur i bhfeidhm mholtaí HIQA.

Bunaíodh feidhm bainistíochta rioscaí FSS taobh istigh 
den Stiúrthóireacht Cáilíochta agus Sábháilteacht Othar 
go dtí seo agus tá sí ag forbairt, de réir mar a thagann 
claochlú aibíochta ar FSS mar eagraíocht. Tá teagmháil 
iomlán idir na Coistí Iniúchóireachta agus Riosca den 
Bhord riachtanach le haghaidh feidhmiú cuí an dhá 
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Choiste Boird idirghaolmhara seo. Éascaítear teagmháil 
trí chruinnithe den dá choiste agus teagmháil leanúnach 
idir beirt Chathaoirleach an dá Choiste.

Coistí Eile

Coiste an Aonaid Seachadta Speisialta (ASS)

Soláthraíonn an Coiste an cheannaireacht agus 
maoirseacht chuí taobh istigh de FSS, le cinntiú 
go bhfuil próisis an ASS, chun éifeachtacht agus 
cáilíocht na seirbhísí d’othair a fheabhsú, go bhfuil 
siad comhtháite leis na pleananna feidhmiúcháin 
eagraíochta atá ann cheana.

Is iad comhaltaí Choiste an ASS ná an Dr. Martin 
Connor (Cathaoirleach), an tUas. Tony O’Brien, an Dr. 
Siobhán O’Halloran, an Dr. Barry White, Jane Carolan 
Uasal agus Laverne McGuinness Uasal i rith 2011. 
Oibríonn Coiste an ASS faoi théarmaí comhaontaithe 
tagartha, mar atá leagtha amach ag an mBord.

Tacaíocht do na Coistí

Cuireann Rúnaí an Bhoird, an tUas. Dara Purcell, tacaíocht 
ar fáil don Bhord agus dá choistí. Bíonn Stiúrthóirí Náisiúnta 
agus foireann shinsearach eile ag freastal agus ag 
tuairisciú, de réir mar is gá, do Choistí an Bhoird.

Cruinnithe an Bhoird agus a Choistí

I gcomhréir le Sceideal 2 den Acht Sláinte, 2004, ní 
mór don Bhord líon nach lú ná aon chruinniú amháin 
a thionól i ngach aon cheann de 11 mhí den bhliain. 
Bhuail an Bord le chéile 16 huaire i rith 2011 agus bhí 
11 chruinniú mhíosúla Boird agus cúig chruinniú breise 
acu chomh maith. Bhuail an Coiste Iniúchóireachta le 
chéile sé huaire, bhuail an Coiste Luach Saothair agus 
Eagraíochta le chéile trí huaire agus bhuail an Coiste 
Riosca le chéile sé huaire. Bhuail Coiste an ASS le 
chéile trí huaire.

Déantar an tinreamh ag cruinnithe an Bhoird agus a 
Choistí a thaifeadadh i dtáblaí 19 agus 20.

Tábla 19: Tinreamh ag Cruinnithe an Bhoird

Cruinnithe Sceidealta Boird FSS (11) Cruinnithe Breise Boird FSS (5)

F. Dolphin4 11/11 F. Dolphin4 5/5

N. Brennan1 4/4 C. Magee4 5/5

P. Farrell1 3/4  

J. Fitzgerald1 2/4  

N. Hunt1 4/4  

S. Langford1 4/4  

J. Lavelle1 4/4  

C. Magee4 11/11

E. McCague1 4/4  

J. Mooney1 4/4  

A. Scott1 3/4  

D. Power1 4/4  

M. Scanlan2 6/7 M. Scanlan2 5/5

T. Holohan2 7/7 T. Holohan2 2/5

P. Barron2 7/7 P. Barron2 4/5

B. Nic Aongusa2 7/7 B. Nic Aongusa2 3/5

B. White2 6/7 B. White2 3/5

P. Crowley2 6/7 P. Crowley2 4/5

L. McGuinness2 7/7 L. McGuinness2 5/5

B. Gilroy2 7/7 B. Gilroy2 5/5

M. Connor3 2/6 M. Connor3 2/5

Líon na gcruinnithe ar freastalaíodh orthu/líon na gcruinnithe sceidealta le linn tionachta comhaltaí
Nóta 1: Comhaltaí an Bhoird 01/01/11 – 19/05/11
Nóta 2: Comhaltaí an Bhoird 20/05/11 – 31/12/11
Nóta 3: Ceapadh M. Connor chuig an mBord ar an 06/06/11
Nóta 4: Comhaltaí an Bhoird Eanáir-Nollaig 2011
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Tábla 20: Tinreamh ag Cruinnithe Choistí an Bhoird

An Coiste Iniúchóireachta Coiste Luacha Saothair agus 

Eagraíochtúil

N. Brennan 3/3 F. Dolphin 1/1

S. Langford 3/3 P. Farrell 2/2

J. Mooney 3/3 J. Fitzgerald 2/2

P. Barron 3/3 N. Hunt 2/2

L. McGuinness 2/3 C. Magee 1/1

B. Gilroy 3/3 M. Scanlan 1/1

Coiste Riosca Coiste SDU

S. Langford 2/3 B. White 2/3

J. Lavelle 2/3 L. McGuinness 2/3

E. McCague 1/3 M. Connor 3/3

J. Mooney 3/3

A. Scott 3/3

D. Power 2/3

T. Holohan 3/3

B. Nic Aongusa 3/3

B. White 2/3

P. Crowley 3/3

Líon na gcruinnithe ar freastalaíodh orthu/líon na gcruinnithe sceidealta le linn tionachta comhaltaí

 

Creat FSS don Rialachas Corparáideach 

agus Airgeadais

Dréachtaíodh Creat FSS um Rialachas Corparáideach 
agus Airgeadais le freastal ar riachtanais an Achta 

Sláinte, 2004, agus riachtanais an chleachtais is fearr le 
haghaidh eagraíochtaí earnála poiblí maidir le rialachas 
corparáideach. Tar éis dó a bheith faofa ag an mBord, 
agus tar éis do chead a bheith faighte ón Aire agus 
plé leis na ceardchumainn, foilsíodh an chéad sraith 
doiciméad ar rialachas ar láithreán gréasáin FSS i rith 
2009.

Tá freagracht ar leith ar na Stiúrthóireachtaí Náisiúnta 
éagsúla sainithe as cur i bhfeidhm na gcreatdoiciméad, 
le cinntiú go mbíonn riachtanais an chreata leabaithe 
san eagraíocht. Cinntítear chomh maith go mbíonn 
comhsheasmhacht i gceist le forbairtí beartais eile 
taobh istigh de gach stiúrthóireacht. Luann doiciméid 
áirithe freagrachtaí as breis is stiúrthóireacht amháin 
maidir le cur i bhfeidhm.

Nuair a cheadaigh sé an creat, shonraigh an tAire 
go mbeidh riachtanas ann athbhreithniú iomlán a 
dhéanamh ar an gcreat taobh istigh de thrí bliana dá 
bhfoilsiú. Críochnaíodh próiseas athbhreithnithe i FSS 
i rith 2011 agus déanann an Coiste Iniúchóireachta 
monatóireacht ar an dul chun cinn agus déanann 
comhalta den Fhoireann Bhainistíochta maoirsiú 
air, le cúnamh Bainisteoir Cáilíochta agus Riosca.

Rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar an an gCreat 

um Rialachas Corparáideach agus Airgeadais, le cinntiú 
go bhfuil sé i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit athmheasta (foilsithe i 
Samhain 2009), reachtaíocht éiritheach, na Caighdeáin 
Náisiúnta um Chúram Sláinte atá Níos Sábháilte agus 
Níos Fearr [National Standards for Safer Better Health 
Care] agus le hathruithe ar struchtúr eagraíochtúil FSS.

Rinneadh roinnt athruithe, lena n-áirítear cuimsiú Chuid 
III nua ina ndéantar cur síos ar chreat cinnteachta 
FSS. Déanann sé seo cur síos ar na ceithre leibhéal 
cinnteachta taobh istigh de FSS agus míníonn sé na 
naisc idir an méid a bhfuiltear ag súil leis ó na fostaithe 
dóibh, rud atá mínithe go soiléir anois i gCuid II den 
chreat agus na modhanna éagsúla a úsáidtear taobh 
istigh de FSS chun cinnteacht cloí a chur ar fáil. Tá 
leathanach gréasáin forbartha a ligeann do dhaoine 
teacht ar an gcreat agus ar na beartais, nósanna 
imeachta agus treoirlínte tacaíochta. Cinntíonn gach 
Stiúrthóir Náisiúnta go bhfuil lán-eolas ag a bhfoireann 
féin ar na freagrachtaí atá leagtha amach go soiléir 
anois i gCuid II den chreat agus go ndéantar an cloí go 
léir a thagarmharcáil i gcomparáid leis seo. Cuireadh 
Cód Rialachais FSS nuashonraithe faoi bhráid an 
Bhoird ag cruinniú Iúil 2011 agus fuarthas faomhadh 
ón Aire Sláinte ina dhiaidh sin, i gcomhréir le hAlt 35 
den Acht Sláinte, 2004.
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Tá na comhaltaí Boird freagrach as na ráitis airgeadais bliantúla a ullmhú i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.

Cuireann Alt 36 den Acht Sláinte, 2004, ceangal ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na ráitis airgeadais 
bhliantúla a ullmhú ina leithéid d’fhoirm a d’ordódh an tAire Sláinte agus i gcomhréir le caighdeáin chuntasaíochta 
atá sainithe ag an Aire.

In ullmhú na ráiteas airgeadais bliantúil, éilítear ar chomhaltaí Boird:

Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

 Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama;

 Aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú, agus

 Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthais leantaigh ach amháin sa chás gur míchuí glacadh leis go 
leanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar aghaidh i mbun gnó.

Tá comhaltaí an Bhoird freagrach as a chinntiú go gcoinnítear taifi d chuntasaíochta ina nochtar staid airgeadais 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go réasúnta cruinn ag am ar bith. Tá comhaltaí an Bhoird freagrach chomh 
maith as sócmhainní Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chosaint agus as bearta réasúnta a dhéanamh dá 
bharr chun calaois agus neamhréireanna eile a chosc agus a bhrath.

Sínithe thar ceann FSS

An Dr Ambrose McLoughlin

Cathaoirleach

18 Bealtaine 2012
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Léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais seo an 
staid atá i bhfeidhm sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011.

Freagracht as an gCóras um Rialú 

Inmheánach Airgeadais

Bunaíodh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 
de réir ordú ón Aire ar an 1 Eanáir 2005 de réir fhorálacha 
an Achta Sláinte 2004. Ní mór do FSS treoracha eisithe 
ag an Aire Sláinte faoin Acht a chomhlíonadh.

Is é Bord FSS an comhlacht rialachais a bhfuil údarás 
aige feidhmeanna FSS a chur i gcrích. D’fhéadfadh 
an Bord cuid dá fheidhmeanna a tharmligean chuig 
an bPríomhoifi geach Feidhmiúcháin (POF). Féadfaidh 
an Bord coistí a bhunú chun cúnamh agus comhairle 
a sholáthar dó maidir lena fheidhmeanna a chur i 
bhfeidhm. Tá roinnt Coistí bunaithe ag an mBord lena 
n-áirítear Coiste Iniúchóireachta agus Coiste Riosca ar 
a bhfuil comhaltaí Boird agus ainmnithigh sheachtracha.

Tá an Bord freagrach as forbairt shuntasach straitéiseach 
agus cinntí maidir le caiteachas. Tá freagracht maidir le 
ceisteanna oibríochtúla cineachta, faoi réir teorainneacha 
údaráis, chuig an mbainistíocht feidhmiúcháin.

I measc fheidhmeanna an POF tá beartas an Bhoird a chur 
i bhfeidhm, maoirseacht agus bainistíocht feidhmíochta, 
bainistíocht córas éifeachtach rialaithe agus feidhmíocht 
a thuairisciú, de réir mar is cuí. Is é an POF Oifi geach 
Cuntasaíochta FSS. Chomh maith leis sin, ní mór dó 
eolas sholáthar don Bhord (lena n-áirítear faisnéis 
airgeadais) maidir lena fheidhmeanna mar POF a chur 
i bhfeidhm, de réir mar a bheidh ag teastáil ón mBord.

Tá an Bord, i gcomhar leis an POF, freagrach as córas 
um rialú inmheánach airgeadais agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar éifeachtacht. Tá comhaltaí den fhoireann 
bainistíochta ag gach leibhéal FSS freagrach as feidhmíocht 
agus cothabháil rialuithe inmheánacha a bhfeidhmeanna 
faoi seach. Tá leabú an chórais um rialú inmheánach 
deartha d’fhonn a chinntiú go bhfuil FSS in ann freagairt 
do rioscaí gnó agus go ndéileálann an leibhéil chuí 
bainistíochta le mórcheisteanna rialaithe, má bhíonn a 
leithéid i gceist. Tá córas um rialú inmheánach deartha 
chun riosca a laghdú seachas deireadh a chur leis. Ní 
féidir lena leithéid sin de chóras ach dearbhú réasúnta, 
seachas dearbhú absalóideach, a thabhairt go bhfuil 
sócmhainní á gcosaint, idirbhearta á n-údarú agus á 
dtaifeadadh go cuí, agus go bhfuil earráidí nó 
mírialtachtaí ábhartha á gcosc nó á mbrath go tráthúil.

Bunús an Ráitis

Tá an ráiteas seo á dhéanamh agamsa, mar 
Chathaoirleach an Bhoird, de réir Chód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit na Roinne Airgeadais. 
Agus an Ráiteas seo ar Rialú Inmheánach Airgeadais 
á dhéanamh, bhraith an Bord ar an Ráiteas déanta 
ag an POF mar Oifi geach Cuntasaíochta i gCuntas 
Leithghabhála 2011.

Timpeallacht Rialaithe Airgeadais

Caitheann FSS cistí poiblí ar sheirbhísí sláinte agus 
sóisialta pearsanta a sholáthar do phobal na hÉireann. 
Tá na dualgais a bhaineann le caiteachas tabhaithe 
ag FSS dian i dtéarmaí cuntasachta trédhearcachta 
d’fhonn a freagracht maidir le maoiniú luach 
€13.68 billiún ón Státchiste in 2011 a chomhlíonadh. 
Sonraítear na dualgais seo san Acht Sláinte 2004 
agus i Nósanna Imeachta Airgeadas Poiblí na Roinne 
Airgeadais.

Is próiseas leanúnach é córas na rialuithe inmheánacha 
airgeadais a chothabháil agus déantar athbhreithniú 
leanúnach ar an gcóras agus ar a éifeachtaí is atá sé. 
Is ionann forbairt, cothabháil agus monatóireacht an 
chórais um rialú inmheánach agus dúshláin bhreise 
do FSS, ó tharla go leor córas airgeadais cineachta 
deighilte a bheith ann, córais nach bhfuil oiriúnach dá 
bhfeidhm. Níl na córais airgeadais in ann an leibhéal 
mionanailíse den chaiteachas Vóta a theastaíonn de réir 
rialacha Cuntasaíochta an Rialtais a sholáthar. Tá FSS 
ag brath ar réiteach eatramhach tuairiscithe d’fhonn 
tacú le tuairisciú airgeadais ar leibhéal náisiúnta, lena 
n-áirítear tuarascálacha bainistíochta míosúla, na Ráitis 
Airgeadais Bliantúla agus an Cuntas Leithghabhála. 
Iompórtálann an córas seo sonraí ó 12,000 costionad 
sa mhí ó chórais oidhreachta FSS agus tá an córas 
seo á athrú de láimh d’fhonn tacú le tuairisciú náisiúnta. 
Ó tharla nach bhfuil córas náisiúnta amháin ann tá sé 
riachtanach obair shuntasach a dhéanamh de láimh 
d’fhonn a chinntiú go bhfuil na mórleabhair áitiúla 
agus an córas náisiúnta sioncronaithe agus réitithe. 
Tá an cur chuige tuairiscithe seo ag éirí níos dúshlánaí 
i bhfi anaise athruithe ar an struchtúr eagraíochta, aosú 
an chórais agus roinnt príomhchomhaltaí foirne a bheith 
i ndiaidh na heagraíochta a fhágáil. Leanadh le forbairt 
incriminteach an chórais in 2011 d’fhonn próiseas singil 
íocaíochta caipitiúla agus múnla réamh-mheastacháin 
airgid a chur i bhfeidhm, trí úsáid a bhaint as ceadúnais 
reatha córais. Is é an réiteach atá ann infheistíocht a 
dhéanamh i ndaoine agus i gcórais d’fhonn riachtanais 
nua sa timpeallacht sláinte a chomhlíonadh, cur leis 
an mórleabhar comhtháite náisiúnta d’fhonn tacú 
le struchtúir shláinte nua agus forbairt próiseas ‘i 
ngiorracht tuairiscithe’ [close to report], próiseas ar 
féidir é a úsáid chun sonraí a sheachadadh laistigh 
de sheachtain ó dheireadh na míosa. Tá FSS i mbun 
díospóireachta leis an Roinn Sláinte i ndáil leis na 
tograí seo agus é mar aidhm teacht ar chomhaontú 
maidir le cur chuige i ndáil le forbairt córas ar bhonn 
gearrthréimhseach agus meántréimhseach.

Ghlac an Bord le Plean Seirbhíse Náisiúnta 2011 i mí 
na Nollag 2010, agus d’fhaomh an tAire Sláinte an 
Plean seo ar an 21 Nollaig 2010 laistigh den fhráma 
ama reachtúil. I rith 2011, rinneadh monatóireacht 
agus measúnú ar fheidhmíocht agus ar bhuiséid i 
gcomparáid le cuspóirí an phlean seirbhíse.
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais



Rialú Inmheánach Airgeadais Éifeachtúil

Anseo thíos tá cur síos ar na príomhphróisis atá i 
bhfeidhm ar fud FSS chun Rialú Inmheánach Airgeadais 
Éifeachtúil a sholáthar:

Tá creat nósanna imeachta riaracháin agus 
tuairiscithe bainistíochta rialta i bhfeidhm lena 
n-áirítear deighilt dualgas, córas tarmligin agus 
cuntasachta agus córas chun caiteachas a údarú. 
Rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar Chreat um 
Rialachas Corparáideach agus Airgeadais FSS in 
2011 d’fhonn a chinntiú go bhfuil sé ag teacht leis 
an gCód Cleachtais Athbhreithnithe um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (foilsithe i mí na Samhna 2009), 
reachtaíocht éiritheach, dréacht-Chaighdeáin 
Náisiúnta HIQA um Chúram Sláinte Níos Fearr 
agus Níos Sábháilte agus athruithe ar struchtúr 
eagraíochtúil FSS. Tá roinnt athruithe déanta ar 
an gcreat bunaidh lena n-áirítear cuid nua III ina 
sonraítear Creat Dearbhaithe FSS. Tá cur síos le fáil 
anseo ar na ceithre leibhéal dearbhaithe laistigh de 
FSS agus d’fhonn cabhrú leis an bhfostaí tá míniú 
le fáil ann ar na naisc idir a bhfuiltear ag súil leo – 
sonraithe go soiléir anois i gcuid II den Chreat – agus 
na modhanna éagsúla a úsáidtear laistigh de FSS 
chun dearbhú ar cháilíocht a sholáthar. Forbraíodh 
leathanach Gréasáin – www.hse.ie – agus is ansin 
atá an Creat mar aon le Beartais, Nósanna Imeachta 
agus Treoirlínte le fáil. Tá gealltanas tugtha ag gach 
Stiúrthóir Náisiúnta go ndéanfaidh sé deimhin 
de go mbeidh tuiscint mhaith ag an bhfoireann 
ar na freagrachtaí atá orthu atá anois sonraithe i 
gcuid II den Chreat, agus is bunaithe ar an bhfuil 
i gcuid II den Chreat a dhéanfar comhlíonadh a 
thagarmharcáil. Cuireadh an Cód nuashonraithe 
faoi bhráid an Bhoird ag cruinniú i mí Iúil 2011 agus 
d’fhaomh an tAire Sláinte an Cód ina dhiaidh sin de 
réir Alt 35 den Acht Sláinte 2004.

 Tá córas buiséid cinneachta i bhfeidhm le bainisteoirí 
sinsearacha atá freagrach as feidhmiú laistigh de 
theorainneacha cuntasachta sainithe agus cuntas 
maidir le hathruithe suntasacha buiséid a thuairisciú 
don POF.

 Is cuid lárnach den chóras um rialú inmheánach iad 
Rialacháin Airgeadais Náisiúnta FSS agus ba é an 
aidhm a bhí ann agus iad á n-ullmhú léargas a thabhairt 
ar dhea-chleachtas reatha. Tá aird faoi leith dírithe 
ar a chinntiú go bhfuil na Rialacháin Airgeadais 
comhsheasmhach le ceanglais reachtúla, ciorcláin 
na Roinne Airgeadais agus treoirlínte na hearnála 
poiblí. Gné éigeantach ar fud na heagraíochta é 
Rialacháin Airgeadais Náisiúnta a chomhlíonadh. 
Is próiseas dinimiciúil agus leanúnach é forbairt agus 
cothabháil sraith Rialachán Airgeadais Náisiúnta 
FSS, agus tá rialacháin agus nuashonruithe nua ar 
rialacháin reatha á n-eisiúint ar bhonn tréimhsiúil mar 
fhreagairt do riachtanais nua nó riachtanais atá ag 
teacht chun cinn. Cé go bhfuil caighdeán náisiúnta 
sonraithe do bheartais agus do rialacháin, is bunaithe 
ar chórais den chuid is mó atá próisis inmheánacha, 
agus is gné dhosheachanta iad athruithe sa phróiseas 
go dtí go mbeidh córas airgeadais amháin i bhfeidhm 
ag FSS san eagraíocht trí chéile.

 Tuigeann FSS go mbaineann tábhacht le bainistíocht 
riosca mar phróiseas riachtanach i seachadadh 
seirbhísí sábháilte ar ardchaighdeán. Is ionann 
bainistíocht riosca ag leibhéal oibríochtúil agus 
feidhm bainistíochta líne. Tá dualgas ar gach 
Stiúrthóireacht cur síos ar dhéanamh ar shocruithe 
cuntasachta chun riosca a bhainistiú ag gach 
leibhéal laistigh den Stiúrthóireacht. Is cuid iad na 
socruithe seo den ghnáthmheicníocht tuairiscithe 
d’fhonn a chinntiú go bhfuil bainistíocht riosca 
leabaithe sa phróiseas gnó. Bunaíodh Stiúrthóireacht 
Cáilíochta agus Sábháilteachta Othar nua in Eanáir 
2011, Stiúrthóireacht atá ag leagan béime ar chúram 
sláinte sábháilte ar ardchaighdeán a fhorbairt agus 
a chur i bhfeidhm. Tá leas á bhaint as cur chuige 
comhtháite i ndáil le bainistíocht riosca, agus tá 
riosca cliniciúil agus neamhchliniciúil á chur san 
áireamh. Tá dualgas ar gach seirbhís/feidhm riosca 
a bhaineann lena réimse féin a aithint, a mheas agus 
a bhainistiú; is é an clár rioscaí an phríomhuirlis 
chun an bhfaisnéis riosca seo a chur in iúl. Nuair 
a tharraingítear aird ar rioscaí a bhfuil poitéinseal 
acu dul i bhfeidhm ar chuspóirí FSS, déantar iad 
a thaifeadadh sa Chlár Riosca Chorparáidigh. 
Meicníocht atá sa chlár chun dearbhú (fi anaise) 
a thabhairt don Bhord go bhfuil riosca á aithint, 
á mheas agus á bhainistiú agus go bhfuil raon 
beart rialaithe agus pleananna gníomhaíochta i 
bhfeidhm am ar bith chun na rioscaí aitheanta a 
mhaolú. Cuirtear tuarascálacha rialta faoi stádas 
na rioscaí corparáideacha faoi bhráid an Choiste 
Riosca. In 2011 bunaíodh grúpaí feidhmíochta 
chun maoirseacht a dhéanamh ar mholtaí ó 
thuarascálacha inmheánacha agus HIQA dála 
tuarascálacha faoi Ospidéal Mhala agus Ospidéal 
na hInse. De dheasca phróisis bhainistíochta riosca 
FSS a bheith fós á bhforbairt tá tuilleadh oibre fós le 
déanamh. Rinneadh sraith iomlán beartas, nósanna 
imeachta agus treoirlínte Riosca FSS a athbhreithniú 
agus a nuashonrú in 2011 agus tá siad ar fad 
foilsithe ar www.hse.ie anois.

 In 2011 choimisiúnaigh agus reáchtáil Bord FSS 
athbhreithniú foirmiúil seachtrach ar Fheidhm 
Bainistíochta Riosca FSS. Ba é cuspóir an athbhreithnithe 
seo athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfeidhm 
bainistíochta riosca reatha bunaithe ar dhearadh, 
struchtúr, costas bliantúil, agus céim forfheidhmithe, 
agus déileáladh leis na nithe seo a leanas:

 príomhbheartais agus príomhchaighdeáin FSS, 
go sonrach:

- Caighdeán Cáilíochta agus Riosca FSS,

- Beartas Comhtháite Bainistíochta Riosca FSS, agus,

- Creat Cáilíochta, Sábháilteachta agus 
Bainistíochta Riosca (QSRM) FSS

céim reatha forfheidhmithe Chreat CSBR agus an 
chonair a bhfuil súil leis

 dearadh na Stiúrthóireachta Cáilíochta agus 
Sábháilteacht Othar, agus,

 costas bliantúil na nithe thuas
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Ba é an phríomhfheidhm a bhí ann seasamh reatha 
idirlinne FSS chuig feidhm chomhtháite agus 
fheidhmiúil bainistíochta riosca a aithint agus:

fáil réidh le haon bhac ar dhul chun cinn

 easnaimh acmhainní/struchtúracha a aithint

 gníomhaíochtaí d’fhonn déileáil leis na ceisteanna 
 seo a aithint

I ndiaidh achoimre a dhéanamh ar an measúnú ar 
an staid reatha feidhmíochta, leagadh béim chomh 
maith sa tuarascáil ar raon leathan moltaí a bhfuil 
sé mar aidhm leo dlús a chur faoi ghlacadh le clár 
oibre um bainistíocht sábháilteachta agus riosca 
ar ardchaighdeán. Tá pleananna ullmhaithe ag an 
mbainistíocht chun na moltaí seo a chur i bhfeidhm 
agus rinne an Coiste Riosca monatóireacht ar dhul 
chun cinn de réir na bpleananna seo i rith 2011.

Faoi Alt 29 d’Acht Sláinte 2004, tá dualgas ar 
FSS plean foirmiúil 3 bliana, ar a dtugtar Plean 
Corparáideach FSS, a ullmhú. San áireamh sa 
phlean tá creat uileghabhálach ina sonraítear 
réimsí tosaíochta, nó príomhghníomhaíochtaí na 
heagraíochta, thar thrí bliana, agus treoir maidir 
leis na réimsí sin a mbeidh iarrachtaí na foirne 
dírithe orthu agus a mbeidh acmhainní á gcur ina 
dtreo. Clúdaíodh na blianta 2008-2011 i ndara 
Plean Corparáideach FSS agus sonraíodh a raibh 
beartaithe ag FSS a bhaint amach laistigh den fráma 
ama sin ann. Cuireadh an tríú dréachtphlean faoi 
bhráid an Aire Sláinte ar an 9 Meán Fómhair 2011 
de réir na reachtaíochta agus tá sé seo á bhreithniú 
faoi láthair i gcomhthéacs breithniúchán ar struchtúir 
nua rialachais agus riaracháin agus socruithe 
cuntasachta níos fearr do FSS.

 Foilsíodh tuarascáil maidir le feidhmíocht i 
gcomparáid lena bhfuil sonraithe i bPlean 
Corparáideach FSS 2008-2011 ar www.hse.ie i 
mí na Bealtaine 2011. Glactar leis an tuarascáil seo 
mar dheireadh le Plean Corparáideach 2008-2011 
ó tharla an plean a bheith bailí ó Mheitheamh 2008 
go dtí Meitheamh 2011.

 Is éard atá i ‘HealthStat’ ná córas chun 
monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht 
oibríochtúil, córas a bhailíonn sonraí ó ospidéil agus 
seirbhísí poiblí d’fhonn measúnú ar a bhfeidhmíocht 
a éascú. Ainneoin go mbailítear roinnt sonraí ó 
fhoinsí príomha is ó bhunachair sonraí reatha a 
bhailítear a bhformhór, agus trí úsáid a bhaint as 
HealthStat féadfar an t-eolas a sholáthar i bhfoirm 
tuarascáil chomhtháite, de réir ospidéil agus réimsí 
oibríochtúla. Foilsítear na torthaí míosúla ar líne 
ar www.hse.ie. Gach mí, pléitear an fhaisnéis a 
bhailítear trí HealthStat ag Fóram HealthStat, 
faoi stiúir POF FSS agus i measc na ndaoine 
a bhíonn i láthair ag an bhfóram tá RDOanna, 
POFanna Ospidéil, Stiúrthóirí Cliniciúla, Bainisteoirí 
ceantair agus áitiúla. Ag na cruinnithe seo bíonn 
na bainisteoirí freagrach as a bhfeidhmíocht féin. 
Éascaíonn HealthStat roinnt an dea-chleachtais mar 
aon le haird a tharraingt ar réimsí a bhfuil deacrachtaí 
luaite leo. Éascaíonn sé nasc a dhéanamh idir 

faisnéis agus gníomhaíocht ag gach leibhéal den 
chóras sláinte. Is é aidhm HealthStat agus Fóram 
HealthStat ná dea-chleachtas a roinnt agus déileáil 
ar bhealach dearfach le réimsí a bhfuil fadhbanna 
luaite leo. Ag an bhFóram, pléitear moltaí feabhais 
agus tarraingítear aird ar cheisteanna feidhmíochta 
a éilíonn cur chuige náisiúnta.

Tá an Stiúrthóireacht um Phleanáil Chorparáideach 
agus Feidhmíocht Chorparáideach (CPCP) freagrach 
as feidhm traschórais cuimsitheach agus comhtháite 
pleanála, aonad faisnéise gnó agus tuairsciú agus 
tomhas feidhmíocht oibríochtúil a chur i bhfeidhm. 
Tá creat cuimsitheach pleanála, monatóireachta 
feidhmíochta agus bainistíochta i bhfeidhm ag FSS. 
Lean Coiste Rialaithe um Monatóireacht Feidhmíochta 
FSS, faoi chathaoirleacht na Stiúrthóra Náisiúnta 
Airgeadais, lena ról athbhreithnithe agus bailíochtaithe 
feidhmíocht eagraíochtúil sna príomhréimsí airgeadais, 
bainistíocht acmhainní daonna agus gnóthachtáil 
spriocanna aitheanta sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta. 
Soláthraíonn CPCP príomh-thuarascálacha feidhmíochta 
don Choiste um Bainistíocht Feidhmíochta agus Rialaithe 
a sholáthraíonn léargas ar chinntí feidhmíochta agus 
tacaíochta ar ghníomhaíocht feabhais riachtanach 
chun spriocanna airgeadais, AD agus gníomhaíochta 
a chomhlíonadh.

 Is éard atá i dTuarascáil Feidhmíochta FSS ná anailís 
chomhtháite ar phríomhshonraí feidhmíochta airgeadais, 
acmhainní daonna, seirbhísí géarmhíochaine agus 
neamh-ghéarmhíochaine, tuarascáil a fhoilsítear gach 
mí ar láithreán gréasáin FSS, www.hse.ie. Tá na sonraí 
gníomhaíochta a thuairiscítear bunaithe ar Ghníomhaíocht 
Feidhmíochta agus ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta 
atá luaite sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta. Chomh 
maith leis sin, cuirtear Tuarascáil Fhorlíontach i dtoll 
a chéile gach mí ina mbíonn níos mó mionsonraí 
maidir leis an méadracht atá clúdaithe sa Tuarascáil 
Feidhmíochta. Chomh maith leis sin, foilsíodh 
tuarascálacha leathbhliantúla ar an láithreán 
gréasáin d’fhonn léargas a thabhairt ar dhul chun 
cinn i gcomparáid leis na gníomhaíochtaí sonracha 
atá sonraithe sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta agus 
soláthraítear tuarascálacha rialta ar dhul chun cinn 
i gcomparáid le sraith chomhaontaithe táscairí agus 
beart feidhmíochta.

 Reáchtáiltear próiseas mionsonraithe caighdeánaithe 
breithmheasa i ndáil le gach tionscadal caipitil a 
bhfuil sa bhreis ar €0.5 milliún luaite leo sa bhuiséad. 
Áirítear sa phróiseas seo coimre tionscadail a chur 
faoi bhráid an Stiúrthóra Náisiúnta um Sheirbhísí 
Tráchtála agus Tacaíochta ina sonraítear riachtanas 
seirbhíse i gcomhthéacs tosaíochtaí caipitil mar 
atá sonraithe sna Pleananna Corparáideacha 
agus Seirbhíse. Déantar anailís costais is tairbhe 
ar gach mórthionscadal caipitil atá beartaithe. Tá 
tionscadail a bhfuil breis is €30 milliún luaite leo faoi 
réir mionanailís costais is tairbhe a dhéantar de réir 
Threoirlínte Breithmheasa agus Bainistíochta Tograí 
Caiteachas Caipitil san Earnáil Phoiblí na Roinne 
Airgeadais 2005, arna leasú ag ciorclán Luach ar 
Airgead Eanáir 2006. Déanann an Bord athbhreithniú 
ar an gclár caipitil go rialta.
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 Tá léargas le fáil ar impleacht airgeadais na 
dteagmhas cliniciúil agus oibríochtúil i gcásanna 
socraithe ag an nGníomhaireacht um Éilimh ar an 
Stát (SCA) agus ag árachóirí, thar ceann FSS. Tá 
dualgas reachtúil ar SCA comhairle agus cúnamh 
a thabhairt do FSS faoi na scéimeanna éagsúla. 
Oibríonn sé i gcomhar le pearsanra bainistíochta 
riosca, cliniciúil agus riaracháin FSS d’fhonn tacú le 
sábháilteacht othar agus cabhrú leis an líon éileamh 
a dhéantar a laghdú. Déanann SCA córas tuairiscithe 
náisiúnta leictreonaigh (STARSWeb) a óstáil, córas a 
éascaíonn aithint braislí teagmhas díobhálach agus 
a cheadaíonn anailís cúise a dhéanamh ar éilimh. 
Tacaíonn an méid a foghlaimíodh ón anailís sin le 
sábháilteacht othar a fheabhsú agus cur leis an líon 
éileamh a bhfuil ar FSS déileáil leo a laghdú. Gach 
bliain, déanann SCA pleananna mar aon le cláir 
oibre bainistíochta riosca a chur i bhfeidhm bunaithe 
ar anailís ar threochtaí sonraí teagmhas, ceanglais 
agus fasaigh dlí agus forbairtí a rinneadh le gairid 
i mbainistíocht riosca dlíthíochta, go náisiúnta nó 
go hidirnáisiúnta. Sheachaid aonaid bhainistíochta 
riosca SCA clár cuimsitheach oiliúna agus seimineár 
i rith 2011. Soláthraíonn SCA comhairle árachais 
maidir le conarthaí FSS, ceadúnais, scéimeanna 
agus tairiscintí i gcásanna ina bhfuil slánaíocht Stáit 
i gceist nó ar árachais a theastaíonn sa chás nach 
bhfuil slánaíocht i gceist. Cinntíonn sé seo go bhfuil 
dliteanais Stáit á laghdú ar an mbealach is cost-
éifeachtúla agus is féidir.

Tá feidhm Iniúchta Inmheánaigh ag FSS ina bhfuil 
pearsanra oilte go cuí ag feidhmiú de réir cairt 
scríofa/téarmaí tagartha atá faofa ag an mBord. 
Bíonn obair Stiúrthóir Náisiúnta an Iniúchta 
Inmheánaigh agus a fhoireann bunaithe ar anailís 
a dhéantar ar na rioscaí airgeadais a bhfuil ar FSS 
déileáil leo. Tá pleananna bliantúla an Iniúchta 
Inmheánaigh, faofa ag an gCoiste Iniúchóireachta, 
bunaithe ar an anailís seo. Is é aidhm na bpleananna 
seo príomhrialuithe a chlúdach ar bhonn rollach 
thar thréimhse réasúnta. Déanann an Coiste 
Iniúchóireachta athbhreithniú ar fheidhm an Iniúchta 
Inmheánaigh go tréimhsiúil, agus tuairiscíonn an 
Coiste Iniúchóireachta don Bhord ina dhiaidh 
sin. Tá nósanna imeachta i bhfeidhm d’fhonn 
a chinntiú go leantar le tuarascálacha fheidhm 
an Iniúchta Inmheánaigh. Tuairiscíonn Stiúrthóir 
Náisiúnta an Iniúchta Inmheánaigh do Bhord FSS 
trí Chathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta 
agus tá dlúthchaidreamh oibre aige leis an POF 
agus is comhalta d’fhoireann bainistíochta FSS 
é. Déileálann an bhainistíocht le haon teagmhas 
calaoise nó le haon mhírialtacht eile trí athbhreithniú 
nó iniúchadh bainistíochta agus cuirtear An Garda 
Síochána ar an eolas áit ar cuí. In 2011 rinne an 
Roinn Airgeadais athbhreithniú ar “Chaighdeáin 
Iniúchta Inmheánaigh le haghaidh Oifi gí agus Ranna 
Rialtais” agus, de dheasca an athbhreithnithe sin, 
rinneadh dréachtchaighdeáin athbhreithnithe a 
eisiúint d’Oifi gigh Chuntasaíochta chun léiriú a 
thabhairt ar an leagan is déanaí de na Caighdeáin 
Idirnáisiúnta le haghaidh Cleachtas Gairmiúil an 
Iniúchta Inmheánaigh, agus chun deis a thabhairt 

dóibh a dtuairimí ina leith a nochtadh. Ceanglas a 
bhaineann leis na caighdeáin athbhreithnithe seo, 
nuair a ghlacfar leo, a bheidh in athbhreithnithe 
seachtracha cáilíochta fheidhmeanna an Iniúchta 
Inmheánaigh in Oifi gí agus Ranna Rialtais atá 
le cur i gcrích laistigh de 5 bliana ó glacadh le 
caighdeáin na Roinne Airgeadais. Tá sé beartaithe 
ag feidhm Iniúchta Inmheánaigh FSS tús a chur 
le hathbhreithniú seachtrach ar an Stiúrthóireacht 
in 2011, ach de dheasca an leibhéil foirne is ísle ó 
bunaíodh FSS a bheith ann anois, comhaltaí foirne 
sinsearacha a bheith ag fágáil na heagraíochta trí 
scéimeanna fágála éagsúla, ualach oibre méadaithe 
(leibhéal méadaithe iarratas um shaoráil faisnéise, 
freastal ar PAC, leibhéal méadaithe mírialtachtachtaí 
poitéinsiúla tuairiscithe agus leibhéal méadaithe 
iarratas speisialta ón mbainistíocht shinsearach) ní 
raibh sé indéanta tús a chur leis an athbhreithniú 
seo. Eagróidh Stiúrthóireacht Iniúchta Inmheánaigh 
FSS tús a chur le hathbhreithniú seachtrach ar an 
Stiúrthóireacht de réir cheanglais Chaighdeáin na 
Roinne Airgeadais nuair a bheidh na caighdeáin 
á n-eisiúint go foirmiúil ag an Roinn Airgeadais.

 Is faoi chathaoirleacht comhalta Boird, 
seachas Cathaoirleach an Bhoird a bhí an Coiste 
Iniúchóireachta. Triúr comhaltaí Boird a bhí ar an 
gCoiste. Tháinig comhaltaí an choiste le chéile 
trí huaire idir Eanáir agus Aibreán 2011. I ndiaidh 
chomhaltacht an Bhoird a athrú i mBealtaine 
2011, bunaíodh Coiste Iniúchóireachta nua ar a 
raibh cathaoirleach neamhspleách, triúr comhaltaí 
Boird agus comhalta neamhspleách amháin. Ní 
comhalta de Bhord FSS é Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchóireachta ach cuireann sé tuarascáil faoi 
bhráid an Bhoird bunaithe ar na mórcheisteanna 
ar fad a phléann an Coiste. Tá an Coiste Riosca á 
fheidhmiú de réir Théamaí Tagartha comhaontaithe 
agus tháinig comhaltaí an choiste le chéile trí huaire 
idir Bealtaine agus Nollaig 2011. Freastalaíonn 
an Stiúrthóir Náisiúnta Airgeadais agus Stiúrthóir 
Náisiúnta an Iniúchta Inmheánaigh ar chruinnithe an 
Choiste, agus freastalaíonn an POF agus comhaltaí 
eile na foirne bainistíochta feidhmiúcháin nuair 
is gá. Freastalaíonn na hiniúchóirí seachtracha 
ar chruinnithe nuair is gá agus féadfaidh siad 
teagmháil a dhéaamh le Cathaoirleach an Choiste 
cibé uair is mian leo. Ar aon dul le dea-chleachtas, 
chas an Coiste le Stiúrthóir Náisiúnta an Iniúchta 
Inmheánaigh agus leis na hiniúchóirí seachtracha 
gan an bhainistíocht a bheith i láthair.

 Tá obair fheidhm an Iniúchta Inmheánaigh, an 
Choiste Iniúchóireachta agus Bainisteoirí FSS atá 
freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata 
rialaithe bainistíochta mar bhonn le monatóireacht 
agus le hathbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um 
rialú inmheánach airgeadais. Baineann fíorthábhacht 
le tuairimí agus moltaí a dhéanann an tArd-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste ina litreacha bainistíochta nó i 
dtuarascálacha eile, dála tuarascálacha Choiste na 
gCuntas Poiblí, agus is é an Coiste Iniúchóireachta 
atá freagrach as monatóireacht agus athbhreithniú 
na dtuairimí agus na moltaí sin.
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 Bunaíodh Coiste Riosca faoi chathaoirleacht 
comhalta Boird, seachas Cathaoirleach an Bhoird. 
Seisear comhaltaí Boird agus ainmnitheach 
saineolach seachtrach a bhí ar an mBord. Tháinig 
comhaltaí an Choiste le chéile trí huaire idir Eanáir 
agus Aibreán 2011. I ndiaidh chomhaltacht an 
Bhoird a athrú i mBealtaine 2011, bunaíodh Coiste 
Riosca nua ar a raibh cathaoirleach neamhspleách, 
ceathrar comhaltaí Boird, comhalta neamhspleách 
amháin agus triúr comhaltaí d’fhoireann bainistíochta 
sinsearaí FSS. Ní comhalta de Bhord FSS é 
Cathaoirleach an Choiste Riosca ach cuireann 
sé tuarascáil faoi bhráid an Bhoird bunaithe ar na 
mórcheisteanna ar fad a phléann an Coiste. Tá an 
Coiste Riosca á fheidhmiú de réir Théarmaí Tagartha 
comhaontaithe agus tá sé dírithe go príomha ar 
chabhrú leis an mBord a dhualgais a chomhlíonadh 
trí athbhreithniú neamhspleách agus oibiachtúil a 
dhéanamh ar rioscaí neamhairgeadais. Chomh maith 
leis sin, rinne an Coiste measúnú ar thuarascálacha 
iniúchta inmheánaigh a bhain le héifeachtacht 
rialuithe inmheánacha neamhairgeadais agus 
tuarascálacha HIQA lena n-áirítear moltaí HIQA a 
chur i bhfeidhm. Tháinig an Coiste seo le chéile trí 
bhabhta idir Bealtaine agus Nollaig 2011. Tá géarghá 
le hidirchaidreamh iomlán idir Coistí Iniúchta agus 
Riosca an Bhoird d’fhonn feidhmiú cuí an dá choiste 
Boird idirghaolmhara seo a chinntiú. Éascaítear an 
t-idirchaidreamh seo trí chruinnithe comhpháirteacha 
idir an dá choiste agus rannpháirtíocht leanúnach idir 
cathaoirligh an dá choiste.

Bunaíodh an tAonad Seachadta Speisialta 
(ASS) i rith 2011. Soláthraíonn an Coiste seo an 
cheannaireacht agus an mhaoirseacht chuí laistigh 
de FSS d’fhonn a chinntiú go bhfuil próisis ASS mar 
bhonn le héifeachtúlacht agus le caighdeán seirbhísí 
d’othair a fheabhsú trína gcomhtháthú le pleananna 
forfheidhmíochta reatha FSS. Is faoi chathaoirleacht 
comhalta Boird, seachas Cathaoirleach an Bhoird, 
atá Coiste an ASS. Le cois an Chathaoirligh, tá beirt 
chomhaltaí Boird agus triúr oifi geach sinsearach 
ó FSS agus ón Roinn Sláinte ar an gCoiste. 
Feidhmíonn Coiste an ASS de réir Téarmaí Tagartha 
comhaontaithe atá sonraithe ag an mBord.

 Is faoi chathaoirleacht comhalta Boird, seachas 
Cathaoirleach an Bhoird a bhí an Coiste Luach 
Saothair agus Eagraíochta. Bhí beirt chomhaltaí 
Boird eile ar an gCoiste. Bhuail an coiste le chéile 
dhá bhabhta idir Eanáir agus Aibreán 2011. I 
ndiaidh comhaltacht an Bhoird a athrú i mí na 
Bealtaine 2011, bhuail Coiste Luacha Saothair 
agus Eagraíochtúil nua, faoi chathaoirleacht 
Chathaoirleach an Bhoird agus ar a raibh beirt 
chomhaltaí Boird eile, le chéile dhá bhabhta idir 
Bealtaine agus Nollaig 2011. Feidhmíonn an Coiste 
Luacha Saothair agus Eagraíochtúil de réir téarmaí 
tagartha comhaontaithe agus tá sé freagrach as 
moltaí a dhéanamh don Bhord maidir le luach 
saothair agus ceisteanna eagraíochtúla laistigh 
de FSS.

 Ag an 31 Nollaig 2010, rinneadh an Oifi g um Rialú 
Tobac a dhíscaoileadh faoin reachtaíochta agus 
rinneadh é a chomhchuimsiú in FSS ar an 1 Eanáir 
2011. Aistríodh gach sócmhainn agus dliteanas a 
bhain leis an aonán seo, mar aon leis an bhfoireann, 
chuig FSS ar an dáta díscaoilte. De réir bheartas 
FSS, déanann FSS scrúduithe foirmiúla díchill chuí 
a áiríonn airgeadas, AD, cúrsaí dlí, árachas agus 
rialachas mar chuid den phróiseas a bhaineann le 
comhchuibhiú an aonáin seo.

 Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag FSS d’fhonn 
comhlíonadh le gach ciorclán pá agus taistil eisithe 
ag an Roinn Airgeadais a chinntiú. Déileáiltear 
le haon eisceacht aitheanta agus tuairiscítear a 
leithéid don Aire ar bhonn bliantúil, de réir an Chóid 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.

 Tá deontais chuig gníomhaireachtaí seachtracha 
á rialú ag Alt 38 agus 39 den Acht Sláinte, 2004. 
Ar aon dul le moltaí Thuarascáil an Ard-Reachtaire 
Cuntas & Ciste 2005 ar luach ar airgead san 
earnáil míchumais, tá Clár Gníomhaireachtaí 
Neamhreachtúla – Socruithe Seirbhíse agus 
Socruithe Deontais bunaithe. Is bealach é seo 
chun eolas bainistíochta áitiúil, réigiúnach agus 
náisiúnta a sholáthar faoi 2,878 Gníomhaireacht 
a bhfuil 3,879 socrú maoinithe ar leith a bhfuil 
luach thart ar €3.45 billiún luaite leo á mbainistiú 
acu. Is é an tAonad Náisiúnta Tacaíochta Gnó 
(NBSU) atá freagrach as an gClár seo a bhainistiú 
agus ulllmhaítear staitisticí agus tuarascálacha 
monatóireachta feidhmíochta gach mí, agus cuirtear 
an na sonraí seo ar fáil ar shuíomh inlín FSS mar 
áis tagartha do bhainisteoirí FSS. Ó 2009 anonn, 
tá dul chun cinn suntasach déanta i ndáil leis an 
gcreat rialachais agus bainistíochta idir FSS agus 
soláthraithe seirbhíse deonacha a fheabhsú. Tá 
cáipéisíocht náisiúnta chaighdeánach rialachais 
éigeantach ó 2009 agus ag deireadh Nollaig 2011 
bhí socruithe seirbhíse agus socruithe deontais 
sínithe i bhfeidhm le haghaidh breis is 98% de luach 
an mhaoinithe do ghníomhaireachtaí taifeadta ar 
an gclár náisiúnta. Bhí Comhaontuithe Seirbhíse 
sínithe i bhfeidhm ag an 16 Ospidéal Deonach 
in 2011. Tá dul chun cinn suntasach déanta le 
gníomhaireachtaí earnála neamh-ghéarchúraim. 
Tá cumarsáid fhoirmiúil agus gníomhaíochtaí 
curtha i gcrích i ndáil leis na heagraíochtaí sin nár 
chríochnaigh an próiseas sínithe le haghaidh 2011, 
gníomhaíochtaí a bhí mar bhonn le deireadh a chur 
le conarthaí i gcásanna áirithe. Coimisiúnaíodh 
tionscadal in 2011 chun breis forbartha a dhéanamh 
ar an gcreat rialachais do ghníomhaireachtaí atá 
á maoiniú ag FSS. Tá dhá phríomhshruth luaite 
leis an tionscadal lena n-áirítear athbhreithniú 
agus nuashonrú cháipéisíocht an Chomhaontaithe 
Seirbhíse agus an Chomhaontaithe Deontais agus 
bainistíocht ghinearálta agus an creat rialachais a 
fheabhsú. Cuirfear cáipéisíocht nuashonraithe an 
Chomhaontaithe Seirbhíse agus an Chomhaontaithe 
Deontais i bhfeidhm i gcomhthéacs mhaoiniú 2012. 
Tá gach sealbhóir buiséid freagrach as bainistíocht 
éifeachtach an chaidrimh leis na gníomhaireachtaí 
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maoinithe. Bunaithe ar thoradh an tionscadail 
seo ní mór do shealbhóirí buiséid an tionscadail 
seo a chinntiú go bhfuil na socruithe agus na 
próisis oiriúnacha bainistíochta i bhfeidhm ag 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil d’fhonn 
cur ar chumas FSS a chaidreamh leis an earnáil 
neamhreachtúil a bhainistiú agus a oibleagáidí 
cuntasachta a chomhlíonadh.

 Tá na hoibleagáidí dlí atá sonraithe in alt 78 agus 
79 den Acht Sláinte 1947, arna leasú ag an Acht 
Sláinte 2004, á gcomhlíonadh ag nósanna imeachta 
maidir le héadálacha agus diúscairtí maoine FSS. 
Tá d’údarás ag an Stiúrthóir Náisiúnta Seirbhísí 
Tráchtála agus Tacaíochta idirbhearta beartaithe 
maoine suas go dtí teorainn €2 mhilliún, CBL 
eisiach, a cheadú ach a mbíonn a leithéid molta lena 
fhaomhadh ag an gCoiste Maoine. Ní mór don POF 
idirbhearta sa bhreis ar an méid seo a fhaomhadh, 
nuair a bhíonn a leithéid molta lena fhaomhadh ag an 
gCoiste Maoine agus formhuinithe ag an Stiúrthóir 
Náisiúnta Seirbhísí Tráchtála agus Tacaíochta. 
Ní mór idirbhearta ar fi ú sa bhreis ar €2 mhilliún 
iad a sheoladh ar aghaidh chuig Bord FSS lena 
fhaomhadh nuair a bhíonn siad faofa ag an POF.

 Mar chuid d’athbhreithniú bliantúil FSS ar 
éifeachtacht an chórais um rialuithe inmheánacha, tá 
dualgas ar gach comhalta foirne ag leibhéal Ghrád 
VIII (nó a comhionann) agus os a chionn Ráiteas um 
Dhearbhú Rialuithe a chomhlánú, lena dhearbhú go 
bhfuil rialuithe bunaithe agus i bhfeidhm ina réimse 
freagrachta féin. Rinneadh iniúchadh ar bhonn 
samplach ar leibhéal comhlíonta bainisteoirí i ndáil 
le Ráitis um Dhearbhú Rialuithe a chomhlánú trí 
Iniúchadh Inmheánach in 2011, agus tá moltaí an 
iniúchta le cur i bhfeidhm do phróiseas dheireadh 
na bliana in 2011.

In 2010 agus 2011, tháinig FSS os comhair Choiste 
na gCuntas Poiblí trí bhabhta i ndáil le torthaí luaite i 
dtuarascálacha ar Iniúchadh Inmheánach FSS ar Chlár 
SKILL (3 thuarascáil) agus ar Fhóram Comhpháirtíochta 
Náisiúnta Seirbhísí Sláinte (HSNPF) (tuarascáil amháin). 
Tharraing na hiniúchtaí seo aird ar laigí i rialachas, rialú 
agus cuntasacht cistí eisíoctha i ndáil le riarachán chlár 
SKILL agus cistí eisíoctha faoi Phlean Gníomhaíochta 
an Chláir Bainistíochta Daoine. Tarraingíodh aird sna 
tuarascálacha iniúchta ar cheisteanna rialachais agus 
laigí rialaithe a d’eascair ó nádúr an mhúnla oibriúcháin 
– a bhí ann ag an am – mar aonáin satailíte lasmuigh 
den phríomhchóras bainistíochta rialaithe. Tuairiscíodh 
toradh na n-iniúchtaí agus na moltaí gaolmhara chuig 
an gCoiste Iniúchóireachta agus an Bord i rith 2010 
agus rinneadh monatóireacht leanúnach ar chur i 
bhfeidhm na moltaí seo i measc an lucht bainistíochta 
in 2011. Ina theannta sin, tá obair chuí déanta ag FSS 
d’fhonn comhlíonadh cuimsitheach lena rialacháin i 
ndáil le híocaíochtaí, taisteal agus soláthar a chinntiú 
agus d’fhonn déileáil go cuí le moltaí an Iniúchta 
Inmheánaigh agus an Ard-Reachtaire Cuntas & Ciste 
d’fhonn a chinntiú nach dtarlaíonn a leithéid arís.

D’aimsigh iniúchadh a rinne na Coimisinéirí Ioncaim 
in 2011 gearríocaíocht CBL, rud ba bhonn le socrú 
cánach, úis agus pionóis, luach €0.1 milliún, leis 
na Coimisinéirí Ioncaim. Sa chás go mbraitear 
neamhchomhlíonadh, i rith iniúchadh na gCoimisinéirí 
Ioncaim nó ag eascairt as cleachtaí féin-athbhreithnithe, 
déantar iarracht láithreach baill an dliteanas a shocrú 
leis na Coimisinéirí Ioncaim agus a chinntiú go 
ndéantar cibé ní is gá chun fáil réidh le scóip a leithéid 
sin d’earráidí. I gcomhar leis an gclár comhoibríoch 
comhlíonta atá i bhfeidhm leis na Coimisinéirí Ioncaim, 
reáchtáil FSS tairiscint i R4 2011 chun cúnamh 
speisialta cánach a fháil le hathbhreithniú iomlán 
comhlíonta a choimisiúnaigh FSS in 2012 ar fud na 
réimsí cánach ar fad a bhfuil sé freagrach astu. Tá FSS 
tiomanta do chomhlíonadh eiseamláireach le dlíthe 
cánachais.

Cuireadh críoch leis an tionscadal chun próiseáil 
cártaí leighis a lárú sa tSeirbhís um Athchistiú Cúraim 
Phríomhúil (PCRS) i mí Iúil 2011 agus cuireadh tús le 
hathruithe chun rialú agus caighdeánú scéimeanna 
cúraim phríomhúil agus cárta leighis a fheabhsú. I 
ndiaidh na próiseála cártaí a lárú ar an 1 Iúil 2011, 
ghlac PCRS freagracht as scrúdú a dhéanamh ar na 
hiarratais athnuachana cártaí ar fad. Sa tréimhse sé 
mhí go dtí Nollaig 2011, fuarthas 231,004 iarratas 
athnuachana comhlánaithe, agus astu sin níor cháiligh 
2,723 cás (1.18%) le haghaidh cárta leighis nó cárta 
cuairte DG. Níor chomhlíon 2,976 cás (1.29%) na 
critéir cháilitheachta le haghaidh cárta leighis iomláin 
agus tugadh cárta Cuairte DG do na hiarratasóirí 
sin. In 225,305 cás, ba é toradh an athbhreithnithe 
gur comhlíonadh na critéir cháilitheachta. Bunaithe 
ar thorthaí an athbhreithnithe cáis, choimisiúnaigh 
PCRS obair chun scrúdú a dhéanamh ar thorthaí an 
athbhreithnithe cáis agus chun creat rialaithe riosca-
bhunaithe a fhorbairt d’fhonn a chinntiú go bhfuil 
rialachas cuí agus bearta ionracais i bhfeidhm d’fhonn 
rialtacht in eisiúint cártaí leighis a rialú. Tá léargas 
tugtha ag an Rialtas ar an rún atá aige reachtaíocht 
a bhunú in 2012 chun roinnt faisnéise le Ranna agus 
gníomhaireachtaí Stáit a éascú, roinnt faisnéise a 
d’éascódh crostagairt sonraí iarratasóirí agus cur 
chuige riosca-bhunaithe i ndáil le hathbhreithniú 
agus le hiniúchadh.

Tá roinnt athbhreithnithe straitéiseacha déanta ag FSS 
i réimsí dála soláthar níos éifeachtaí seirbhísí cliniciúla 
agus seirbhísí eile do chliaint atá dírithe ar chaighdeán 
a fheabhsú agus luach ar airgead níos fearr a chinntiú. 
Cabhróidh cur i bhfeidhm na n-athbhreithnithe seo, 
i réimse na géarmhíochaine agus na máinliachta 
mar shampla, le héifeachtacht agus éifeachtúlacht 
a fheabhsú agus tacú le diúscairt dramhaíola laistigh 
den chóras sláinte.

Tá próiseas dearbhaithe rialuithe FSS dírithe ar chur 
ar chumas an POF mar Oifi geach Cuntasaíochta 
an Bhoird agus Cathaoirleach FSS an ceanglas a 
shásamh iad féin agus a léiriú don Aire Sláinte agus don 
Oireachtas go bhfuil rialú inmheánach oiriúnach laistigh 
de FSS. I rith 2011 rinne an Stiúrthóireacht Airgeadais 
Athbhreithniú ar Chóras um Rialú Inmheánach 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le hionchur 
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ón Stiúrthóireacht Cáilíochta agus Sábháilteacht 
Othar, agus is iad torthaí an Athbhreithnithe sin a bhí 
mar bhonn leis an Ráiteas seo um Rialú Inmheánach 
Airgeadais. Bainisteoirí airgeadais agus caighdeáin 
agus riosca a bhfuil saineolas acu i réimsí airgeadais, 
iniúchta, rialaithe, caighdeáin agus riosca a rinne 
an t-athbhreithniú. Agus athbhreithnithe bliantúla á 
ndéanamh ar an gcóras um rialú inmheánach úsáidtear 
modheolaíocht bhunaithe a bhfuil breis forbartha déanta 
uirthi agus an t-athbhreithniú seo ar bun in 2011. Den 
chéad uair riamh, áiríodh i scóip an athbhreithnithe 
bainistíocht chliniciúil FSS, a ghlac páirt sa phróiseas 
dearbhaithe rialuithe in 2011. Tá sé beartaithe scóip 
an athbhreithnithe a fhorbairt tuilleadh le haghaidh 
athbhreithniú na bhfeidhmeanna cliniciúla sna blianta 
amach romhainn, d’fhonn macasamhlú a dhéanamh 
ar an modheolaíocht bhunaithe curtha i bhfeidhm 
i ndáil le hathbhreithniú na rialuithe inmheánacha i 
bhfeidhmeanna riaracháin amach anseo. Áiríodh 
tagairt do na nithe seo a leanas i modheolaíocht 
athbhreithniú 2011:

Ráitis Dearbhaithe Rialuithe (CAS) curtha i gcrích 
ag gach bainisteoir sinsearach, riaracháin agus 
cliniciúil, ó leibhéal Stiúrthóir Náisiúnta go leibhéal 
Ghrád VIII (nó a comhionann). Tá sé seo ábhartha i 
gcomhthéacs rioscaí ábhartha a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar FSS, modhanna bainistíochta na 
rioscaí seo, na rialuithe agus na nósanna imeachta 
atá i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh orthu;

 Torthaí agus cinntí agallamh déthaobhach 
struchtúrtha le sampla trasghearrtha de thart ar 110 
bainisteoir agus ceann seirbhíse agus a bhfreagairtí 
ar cheistneoir ar rialuithe inmheánacha críochnaithe 
le linn gach agallaimh;

 Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh;

 Tuarascálacha agus litreacha bainistíochta 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

 Tuarascálacha Choiste na gCuntas Poiblí;

 Clár iniúchta 2011 an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste do FSS agus go háirithe, an riosca iniúchta 
aitheanta ann;

 Measúnú ar an dul chun cinn i gcomparáid le cur 
i bhfeidhm na moltaí atá luaite i dtuarascálacha 
Iniúchta Inmheánaigh déanta roimhe seo agus 
tuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste curtha faoi bhráid an Choiste Iniúchóireachta 
gach ráithe;

 Nuacht inmheánach/preaseisiúintí;

 Miontuairiscí Bhord agus Choiste Bhord FSS;

 Tuarascálacha an Údaráis um Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte;

 Tuarascálacha an Choimisiúin Meabhairshláinte;

 Tuarascálacha Iniúchta ar Cháilíocht agus 
Sábháilteacht Othar;

 Tuarascálacha ar Iniúchadh Cliniciúil;

 Tuarascálacha tréimhsiúla stádais a sholáthar don 
Choiste Iniúchóireachta agus don Choiste Riosca.

 Aon ábhar ábhartha eile, m.sh. Clár don Rialtas.

Leathnú an phróisis um dhearbhú rialuithe

Bhí leathnú scóip phróiseas CAS mar bhonn le ceanglas 
go mbeadh, den chéad uair, bainisteoirí cliniciúla ag 
comhionann Ghrád VII agus os a chionn, ag síniú Ráitis 
Dearbhaithe Rialuithe in 2011. Is gné bhreise shuntasach 
é seo i ndáil le próiseas dearbhaithe FSS. Sa chéad 
bhliain forfheidhmíochta, níl comhlíonadh iomlán 
bainte amach maidir leis na foirmeacha dearbhaithe 
a bhfuil an fhoireann chliniciúil freagrach astu, ach tá 
céim shuntasach chun cinn tógtha againn i ndáil le cur 
leis an dearbhú atá ar fáil don Bhord agus cur chuige 
cliniciúil agus airgeadais i ndáil le bainistíocht riosca a 
chomhtháthú. Cuirfear an próiseas seo i gcrích in 2013 
agus is léargas é ar bhuanú cur chuige FSS i ndáil le 
rialuithe dearbhaithe.

As an 1,128 comhalta foirne atá ainmnithe ar Chlár 
Stiúrthóireacht na Seirbhísí Comhtháite, bhí síniú 777 
(nó 69%) faighte faoin 21 Márta 2012. Léargas iad 
Cláir CAS de na comhaltaí foirne a bhfuil agus nach 
bhfuil an ráiteas sínithe acu go fóill. Níl sé seo sásúil. 
Tá easpa CAS sínithe, a thugann dearbhú maidir le 
hoibriú rialuithe i gcuid mhór cásanna, mar bhonn le 
himní go mb’fhéidir nach bhfuil rioscaí corparáideacha 
á n-aithint mar is cuí nó nach bhfuiltear ag déileáil 
leo mar is cuí. Bhí sé riachtanach críoch a chur le 
próiseas Dearbhaithe Rialuithe 2011 d’fhonn cur ar 
chumas an Stiúrthóra Náisiúnta dearbhú a thabhairt 
don POF. Moladh go gach RDO na nithe seo a leanas 
a dhéanamh:

Próiseas dearbhaithe 2011 a thabhairt chun críche 
a mhéid is féidir.

 Seisiúin oiliúna/faisnéisithe a eagrú do bhainisteoirí 
cliniciúla nuair a theastaíonn a leithéid.

Conclúid

Scaipeadh tuarascáil an Athbhreithnithe ar an gCóras 
um Rialú Inmheánach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte ar an mbainistíocht shinsearach i Márta 2012. 
Agus measúnú á dhéanamh ar éifeachtacht an chórais 
um rialú inmheánach airgeadais, ní mór aird mar is 
cuí a thabhairt d’anabaíocht choibhneasta FSS mar 
eagraíocht agus do chultúir na n-eagraíochtaí éagsúla 
laistigh de FSS. Is cónascadh de 17 comhlacht éagsúil 
a bhí i FSS ar dtús agus tá 11 comhlacht breise 
comhchuimsithe ann ó bunaíodh é. Tá FSS spleách 
ar chórais oidhreachta na n-aonán seo ar feitheamh 
córas singil fi ontair airgeadais, soláthair agus AD a 
chur i bhfeidhm. Tugadh roinnt sáruithe faoi deara 
i dtimpeallacht rialaithe FSS a bhfuil tagairt déanta 
dóibh sa ráiteas seo. Léargas iad na sáruithe seo ar an 
ngá atá le béim leantach agus forbairt na timpeallacht 
rialaithe agus béim ar an ngá atá le cultúr comhlíonta 
a spreagadh ar fud na heagraíochta. I mbeagán focal, 
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d’ainneoin sáruithe rialaithe a aithníodh agus a bhfuil 
an bhainistíocht ag déileáil leo mar atá thuasluaite, tá 
feabhas á chur ar an timpeallacht rialaithe, na próisis 
rialaithe agus bainistíochta riosca agus socruithe 
dearbhaithe, ach níl siad go hiomlán éifeachtach fós. 
Tá roinnt réimsí a bhfuil gníomhaíocht shonrach molta 
iontu d’fhonn cur le héifeachtúlacht agus feabhsuithe 
atá i bhfeidhm ó thráth scríofa na tuarascála deiridh a 
chomhdhlúthú.

Tá pleananna struchtúrtha maidir le moltaí Athbhreithniú 
an Chórais um Rialú Inmheánach i bhFeidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte ullmhaithe ag an lucht bainistíochta. 
Déanfaidh an Coiste Iniúchóireachta monatóireacht 
ar chur i bhfeidhm na moltaí seo i measc na foirne 
bainistíochta i rith na bliana agus déanfar iad a mheas 
an athuair mar chuid d’athbhreithniú 2012 ar an gcóras 
um rialuithe inmheánacha.

Athruithe i mBainistíocht agus Struchtúir 

na Sláinte

Samhlaítear sa Chlár don Rialtas go mbeidh athruithe 
suntasacha le tabhairt faoi deara i struchtúir agus i 
socruithe bainistíochta seirbhísí sláinte na hÉireann 
sna blianta amach romhainn. I ndeireadh na dála, 
cuirfear deireadh le FSS agus cruthófar comhlachtaí 
nua a bheidh freagrach as straitéis sláinte an Rialtais 
a sheachadadh.

Bhí gnéithe tosaigh an athraithe seo le tabhairt faoi 
deara in 2011 tráth ar cheap an tAire comhaltaí 
Boird ar oifi gigh shinsearacha FSS agus de chuid na 
Roinne Sláinte iad. Is é Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte 
Cathaoirleach an Bhoird. Is ann do na hathruithe 
tosaigh seo chun níos mó údaráis agus cuntasachta 
a thabhairt don Aire maidir le ceisteanna bainistíochta 
sláinte. Chomh maith leis sin, d’fhógair an tAire an 
rún atá aige reachtaíocht a bhunú in 2012 chun 
Stiúrthóireacht a bhunú, ar a mbeidh roinnt fostaithe 
sinsearacha FSS/stiúrthóirí náisiúnta, in ionad Bhord 
FSS, d’fhonn cur le húdarás an Aire agus cuntasacht 
FSS i ndáil leis na seirbhísí sláinte a threisiú.

Bhunaigh an tAire Sláinte Aonad Seachadta Speisialta 
(ASS) laistigh den Roinn Sláinte i Meitheamh 2011 
agus tá an t-aonad ag feidhmiú ó Mheán Fómhair 
2011. Bunaíodh ASS agus é mar aidhm idirghabháil, ar 
bhonn gníomhach, a dhéanamh i bpróisis bhainistíochta 
sláinte agus é mar aidhm rochtain ar ghéarsheirbhísí a 
fheabhsú trí shreabhadh othar tríd an gcóras ospidéil 
a fheabhsú. Ag an tráth seo, tá coiste breise ASS 
de chuid Bhord FSS bunaithe d’fhonn tacú leis an 
tionscnamh.

Ar dtús, is ag díriú ar ranna éigeandála a bheidh an 
ASS agus tá sé ag obair ar mhaithe le tacú le hospidéil 
déileáil le hamanna feithimh iomarcacha chun cóireáil 
ospidéil a fháil. Tá an ASS ag obair go díreach le 
príomhfhoirne i FSS agus sa Chiste Náisiúnta um 
Cheannach Cóireála, ag cur le tionscnaimh atá ar 
bun cheana féin, cláir chliniciúla FSS san áireamh. 
Is ann don ASS chun feidhm feabhsaithe feidhmíochta a 
sholáthar do chóras ospidéil na hÉireann agus amanna 
feithimh le haghaidh máinliacht roghnach a laghdú.

In Eanáir 2012, d’fhógair an tAire athruithe breise 
atá beartaithe i ndáil le heagrú na seirbhísí sláinte. 
San áireamh iontu seo bhí struchtúir bhainistíochta 
grúpa a chruthú d’ospidéil an mheán-iarthair 
(Luimneach, Inis agus an tAonach) agus an iarthair 
(Gaillimh, Ros Comáin agus Portiuncula) agus an dá 
phost POF a líonadh. Athrófar Cláir Chliniciúla FSS, 
cláir cheannródaíocha sa cheannaireacht chliniciúil ar 
fud na seirbhíse sláinte, ó FSS chuig an Roinn Sláinte. 
Beidh Clár Náisiúnta um Rialú Ailse FSS, clár atá mar 
bhonn le feabhas suntasach ar thorthaí cóireála ailse, 
ag feidhmiú faoi scáth na Roinne Sláinte amach anseo 
freisin.

Gné lárnach den aistriú sábháilte chuig timpeallacht 
nua sláinte a bheidh i mbainistíocht na rioscaí rialaithe 
i ré seo an athraithe. I measc na bpríomhrioscaí a 
d’fhéadfadh a bheith i gceist tá éiginnteacht maidir le 
struchtúir agus socruithe idirthréimhseacha, caillteanas 
faisnéis gnó/chorparáideach de dheasca athlonnú 
seirbhísí agus foirne agus tábhacht cuntasachta 
acmhainní a bheith á ligean i ndearmad. Beidh sé 
ríthábhachtach na rioscaí a thiocfaidh chun cinn a 
bhainistiú go réamhghníomhach. Tá grúpa rialachais 
bunaithe ag an POF ar a bhfuil saineolaithe airgeadais, 
iniúchadh inmheánach agus rialachas corparáideach. 
Tabharfar tús áite do chleachtadh díchill chuí ar an gclár 
athraithe d’fhonn a chinntiú go ndéantar dul chun cinn 
agus go dtacaítear le struchtúir athraitheacha agus 
le socruithe rialachais, agus go mbeidh pleananna 
athchóirithe FSS ag teacht leis na leasuithe atá 
sonraithe ag an Aire Sláinte.

An Dr Ambrose McLoughlin

Cathaoirleach

18 Bealtaine 2012
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Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais de 
chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011 faoin Acht Sláinte, 
2004. Cuimsíonn na ráitis airgeadais, atáthar tar éis 
a ullmhú faoi na beartais chuntasaíochta atá leagtha 
amach iontu, na Beartais Chuntasaíochta, an Cuntas 
Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Caipitil Ioncaim 
agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas 
faoi Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara. Tá 
an creat tuairiscithe airgeadais a úsáideadh le linn na 
ráiteas airgeadais a bheith á n-ullmhú mar an dlí is 
infheidhme agus caighdeáin chuntasaíochta a arna 
sonrú ag an Aire Sláinte.

Freagrachtaí na gComhaltaí Boird

Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as 
a chinntiú go dtugann siad tuairisc fíor agus chothrom, i 
gcomhréir leis na caighdeáin chuntasaíochta arna sonrú 
ag an Aire Sláinte, ar staid ghnóthaí Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte agus ar a hioncam agus a 
caiteachas, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas 

agus Ciste

Tá sé d’fhreagracht orm iniúchadh a dhéanamh ar na 
ráitis airgeadais agus tuairisciú orthu de réir an dlí is 
infheidhme.

Déantar m’iniúchadh le tagairt do na breithnithe 
speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit i ndáil lena 
mbainistiú agus lena bhfeidhmiú.

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (An Ríocht Aontaithe agus Éire) agus i 
gcomhlíonadh le Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de 
chuid an Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta.

Soláthraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
Cuntas Leithghabhála freisin i ndáil le hidirbhearta arna 
léiriú sa chuntas lena mbaineann an tuarascáil seo. 
Tuairisceoidh mé ar bhonn ar leithligh ar an gcuntas 
sin agus déanfar aon ábhar ag eascairt ó m’iniúchadh 
a mheasaim go bhfuil bunús tuairiscithe leis a leagadh 
amach i mo Thuarascáil Bhliantúil ar Chuntais na 
Seirbhíse Poiblí don bhliain 2011.

Scóip an Iniúchta ar na Ráitis Airgeadais

Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fi anaise a ghnóthú 
faoi na suimeanna agus na nochtaí atá sna ráitis 
airgeadais, fi anaise ar leor í chun dearbhú réasúnach 
a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó aon 
mhíráiteas ábhartha, cibé an mar gheall ar chalaois 
nó earráid é. Cuimsíonn sé sin measúnú ar

 cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta feiliúnach 
do chúinsí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 
agus an bhfuil siad curtha i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus nochta go himleor

 réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta 
a ndearnadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmú, agus

 cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Chomh maith leis sin, déanaim iarracht fi anaise a 
ghnóthú maidir le rialtacht na n-idirbheart airgeadais 
i gcaitheamh iniúchta.

Ina theannta sin, léim an fhaisnéis airgeadais agus 
neamhairgeadais uile atá sa tuarascáil bhliantúil ar 
mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráiteas 
nó neamhréireacht dealraitheach ábhartha faoi deara, 
déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí ar mo 
thuarascáil féin.

Gan mo thuairim a cháiliú, tarraingím aird ar an mbonn 
cuntasaíochta sna Beartais Chuntasaíochta a mhíníonn 
conas mar atá na caighdeáin chuntasaíochta arna sonrú 
ag an Aire Sláinte difriúil ón gCleachtas Cuntasaíochta 
a Ghlactar Go Coitianta Leis in Éirinn.

Tuairim i leith na Ráiteas Airgeadais

I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais, atáthar tar éis 
a ullmhú go cuí faoi na caighdeáin chuntasaíochta arna 
sonrú ag an Aire Sláinte, tuairisc fíor agus chothrom ar 
staid ghnóthaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar 
31 Nollaig 2011 agus ar a hioncam agus a caiteachas 
don bhliain dar críoch ansin.

I mo thuairim, tá leabhair chuntais chearta coinnithe 
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá na ráitis 
airgeadais i gcomhaontú leis na leabhair chuntais.

Nithe a ndéanaim Tuairisciú de réir 

Eisceachta orthu

Tuairiscím de réir eisceachta sna cásanna seo a leanas

 mura bhfuil an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a 
theastaigh uaim dom’ iniúchadh faighte agam, nó

 má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh 
nach raibh airgead á úsáid chun na críocha 
a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill 
idirbhearta do na húdaráis a bhí á rialú, nó

 mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil 
Bhliantúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
don bhliain ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais ina 
leith comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais, nó

 mura léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais 
géilliúlacht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don 
Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó

 sa chás gur léir dom gur ann do nithe ábhartha eile 
a bhaineann leis an mbealach a cuireadh gnó poiblí 
i gcrích.

Tarraingím aird ar nóta 35 leis na ráitis airgeadais a 
nochtann sonraí ar leibhéal na gcartaí liachta á n-eisiúint 
do dhaoine neamh-incháilithe i gcaitheamh na bliana 2011.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe eile sin 
a dtuairiscítear de réir eisceachta orthu.

Gerard Smyth

Le haghaidh agus thar ceann an 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

21 Bealtaine 2012
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
le Cur Faoi Bhráid Thithe an Oireachtais



Nótaí
2011

€’000

2010

€’000

Ioncam

Deontas Ioncaim Státchiste 3 12,111,829 10,599,546

Fáltais ó dhleachtanna máil áirithe ar tháirgí tobac 167,605 167,605

Ranníocaíochtaí Sláinte 3 0 2,017,657

Ioncam ó sheirbhísí arna soláthar faoi rialacháin an AE 270,000 320,000

Aisghabháil costas ón gCiste Árachais Shóisialaigh 2,600 12,982

Ioncam ó Othair 4 365,320 320,241

Ioncam Eile 5 768,148 760,825

Cuntais Dhíomhaoine 1,118 2,337

13,686,620  14,201,193 

Caiteachas    

Pá agus Pinsin

Cliniciúil 6 & 7 3,245,547 3,270,752

Neamhchliniciúil 6 & 7 1,073,966 1,144,641

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 6 & 7 732,275 729,408

5,051,788  5,144,801

Neamhphá    

Cliniciúil 8 829,711 904,442

Seirbhísí Otharchairr agus Iompair Othar 8 56,033 56,662

Cúram Príomhúil agus Scéimeanna Cárta Leighis 8 & 35 2,831,471 2,980,609

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 8 65,357 75,639

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 8 3,449,704 3,647,081

Bainistí (lónadóireacht, gréithe, línéadach, srl) 8 227,815 227,190

Costais Oifi ge agus Riaracháin 8 378,441 415,783

Táillí Fadchónaithe a Aisíocadh le hOthair 8 9,397 20,962

Scéim Árachais Heipitíteas C 8 980 560

Costais Oibriúcháin Eile 8 45,679 44,543

Íocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát 
faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla 8 81,204 79,283

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Cothrom na Féinne) 8 & 33 560,614 479,714

8,536,406 8,932,468

Barrachas Oibriúcháin Glan don Bhliain  98,426 123,924

Pléadh leis na gnóthachain agus na caillteanais go léir, ach amháin dímheas agus amúchadh, tríd an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais agus tríd an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais Caipitil.

Áirítear i bpríomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Caipitil, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 143-146.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig, 2011



Nótaí
2011

€’000

2010

€’000

Ioncam

Maoiniú Caipitil ón Státchiste  332,830 355,058

Maoiniú ón AE  2,333 536

Maoiniú ó Ioncam arna Chur i bhFeidhm 
i leith Tionscadal Caipitil  486 417

Cuntais Dhíomhaoine  124 3,782

Cur i bhFeidhm na bhFáltas ó Dhiúscairtí  6,812 3,586

Ranna Rialtais agus Foinsí Eile 19(c) 2,839 5,838

345,424 369,217

Caiteachas

Deontais Chaipitil do Ghníomhaireachtaí 
Seachtracha (Aguisín 2) 19(b) 132,755 130,164

Caiteachas Caipitiúil ar Thionscadail Chaipitil FSS 19(b) 204,311 240,202

Coigeartú do Dhliteanas don Státchiste* 19(b) (19,388) 0

317,678 370,366

Barrachas Caipitil Glan/(Easnamh) don Bhliain  27,746 (1,149)

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir  (206,865) (205,716)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig  (179,119) (206,865)

* Baineann Coigeartú do Dhliteanas don Státchiste leis an iarmhéid ar fháltais chaipitil an chuntais diúscartha arna 
gcur ar ais go hindíreach trí choigeartú teicniúil laghdaithe nuair a bunaíodh FSS in 2005, glan i gcoinne easnamh 
caiteachais chaipitil stairiúil in 2011.

Pléadh leis na gnóthachain agus na caillteanais go léir, ach amháin dímheas agus amúchadh, tríd an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais agus tríd an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais Caipitil.

Áirítear i bpríomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Caipitil, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 143-146.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Caipitil
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig, 2011



Nótaí
2011

€’000

2010

€’000

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Talamh agus Foirgnimh 9 4,970,094 4,957,521

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Eile 10 296,100 317,142

Infheistíochtaí

Sócmhainní Airgeadais 11 3 3

Iomlán na Sócmhainní Seasta 5,266,197 5,274,666

Sócmhainní Reatha

Stoic 12 121,521 128,087

Féichiúnaithe 13 309,340 237,771

Iarmhéid an Státchiste agus 
an Phámháistir Ghinearálta 14 87,782 87,691

Airgead Tirim sa Bhanc agus ar Láimh 28,350 21,451

Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe 15 (1,520,524) (1,562,061)

Glandliteanais Reatha (973,531) (1,087,061)

Creidiúnaithe (suimeanna dlite 

tar éis níos mó ná bliain amháin) 16 (52,445) (68,847)

Ioncam iarchurtha 17 (9,634) (6,253)

Iomlán na Sócmhainní 4,230,587 4,112,505

Cuntas Caipitlithe 18(a) 5,266,194 5,274,663

Cúlchistí Caipitil 18(b) (179,119) (206,865)

Cúlchistí Ioncaim 18(c) (856,488) (955,293)

Caipiteal agus Cúlchistí 4,230,587 4,112,505

Áirítear i bpríomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Caipitil, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 143-146.
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An Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig, 2011



Nótaí
2011

€’000

2010

€’000

Glan-insreabhadh/(Glan-eis-sreabhadh) Airgid 

ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 20 19,055 (17,083)

Glan-insreabhadh/(Glan-eis-sreabhadh) Airgid 

ó Thorthaí ar Infheistíochtaí agus ar Fhónamh 

ar Airgeadas

Ús íoctha ar iasachtaí agus rótharraingtí (9) (8)

Ús iníoctha ar léasanna airgeadais (1,340) (1,434)

Ús faighte 199 24

Glan-eis-sreabhadh Airgid ó Thorthaí ar Infheistíochtaí 
agus ar Fhónamh ar Airgeadas (1,150) (1,418)

Caiteachas Caipitiúil

Caiteachas caipitiúil – caipitlithe (157,297) (206,392)

Caiteachas caipitiúil – neamhchaipitlithe (179,769) (163,974)

Íocaíochtaí ó ioncam maidir le: sócmhainní seasta 
a fháil (glan de thrádálacha isteach) (18,832) (22,791)

Maoiniú ó Ioncam arna chur i bhfeidhm i leith Caipitil 486 417

Fáltais ó dhíol sócmhainní seasta (seachas trádáil isteach) 6,857 3,516

Glan-eis-sreabhadh Airgid ó Chaiteachas Caipitil (348,555)  (389,224)

Glan-eis-sreabhadh Airgid roimh Mhaoiniú (330,650) (407,725)

Maoiniú    

Deontas caipitil faighte 332,830 355,058

Fáltais chaipitil ó fhoinsí eile 5,296 10,156

Aisíocaíochtaí iasachta agus an ghné chaipitil 
de léas airgeadais a íoc (486) (446)

Glan-insreabhadh Airgid ó Mhaoiniú 337,640 364,768

Glansreabhadh Airgid 6,990 (42,957)

Méadú ar airgead ar láimh agus ar iarmhéideanna 

bainc i rith na bliana 21 6,990 (42,957)

Áirítear i bpríomhráitis airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Caipitil, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 143-146.
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig, 2011



Bunús na Cuntasaíochta

Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn 
fabhraithe, i gcomhréir le coinbhinsiún an chostais 
stairiúil. Faoin Acht Sláinte 2004, conraíonn an tAire 
Sláinte na caighdeáin chuntasaíochta atá le leanúint ag 
FSS. Ghlac FSS leis na Cleachtais Chuntasaíochta a 
nGlactar i gCoitinne Leo (GAAP) de réir na gcaighdeán 
cuntasaíochta atá eisithe ag Bord na gCaighdeán 
Cuntasaíochta faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas 
atá sonraithe ag an Aire:

1. Muirearaítear dímheas ar chuntas cúlchiste, seachas 
ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais: an Cuntas 
Caipitlithe. Ní cheadaítear cuntasaíocht chúlchiste 
faoi Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar i 
gCoitinne Leo (GAAP). De réir na gcleachtas sin, 
ní mór dímheas a mhuirearú ar an gcuntas ioncaim 
agus caiteachais.

2. Déantar taifeadadh, sa Chuntas Caipitil Ioncaim 
agus Caiteachais, ar na deontais a fhaightear ón 
Stát chun sócmhainní seasta a cheannach. Faoi 
Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar i gCoitinne 
Leo (GAAP), déantar deontais chaipitil a thaifeadadh 
mar ioncam iarchurtha, amúchta thar shaolré 
ionchais na sócmhainne seasta gaolmhaire, d’fhonn 
modh cuntasaíochta an deontais a mheaitseáil leis 
an muirear dímheasta gaolmhar ar an tsócmhainn 
sheasta.

3. Coimeádtar cuntas ar phinsin ar bhonn íoc-mar-a-
théann-tú, agus ní chuirtear forálacha na Sochar 
Scoir FRS 17 i bhfeidhm.

4. Cuirtear éilimh a íocann FSS faoin Scéim Slánaíochta 
Cliniciúla, atá á riar ag an nGníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát thar ceann FSS, san áireamh ar 
bhonn íoc-mar-a-théann-tú, agus ní chuirtear an 
bonn fabhraithe cuntasaíochta a éilíonn FRS 18 
Beartais Chuntasaíochta i bhfeidhm. Leagtar amach 
sonraí an dliteanais mheasta a ghabhann leis an 
scéim seo i Nóta 29 leis na ráitis airgeadais.

Bunús Ullmhúcháin

Tá an Clár don Rialtas tiomanta do dheireadh a chur 
le FSS de réir a chéile. Tá dréachtú reachtaíochta 
a áiríonn athruithe suntasacha ar rialachas FSS 
faofa ag an Rialtas. Is é an t-athrú reachtach seo 
an chéad chéim sa phróiseas athraithe a mbeidh 
pleanáil mhionsonraithe mar chuid lárnach dó. Is é 
an aidhm atá leis an gcéad chéim athrú suaiteach a 
sheachaint i rith tréimhse casta agus dúshlánaí do na 
seirbhísí sláinte agus sóisialta. Beidh reachtaíocht a 
mbeidh éifeacht charnach aige ar dheireadh a chur 
le FSS á cur i bhfeidhm diaidh ar ndiaidh, mar chuid 
den chlár athchóirithe sláinte trí chéile, agus beidh 
feidhmeanna á n-aistriú chuig áiteanna eile mar chuid 
den obair a bhaineann le córas d’Árachas Sláinte 
Uilechoiteann a fhorbairt. Lena chois sin, aistreofar 
feidhmeanna a bhaineann le cosaint leanaí ó FSS 
chuig an ngníomhaireacht nua atá beartaithe a bhunú 
– Gníomhaireacht Tacaíochta Leanaí agus Teaghlach. 
Táthar tar éis na ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 
31 Nollaig 2011 a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.

Rinne reachtaíocht a achtaíodh san Acht Sláinte 
Poiblí (Tobac) 2010, foráil do dhíscaoileadh na hOifi ge 
um Rialú Tobac ar an 31 Nollaig 2010 agus d’aistriú 
fheidhmeanna na hOifi ge chuig FSS.

De réir na reachtaíochta, cuireadh sócmhainní, 
dliteanais agus cúlchistí na hOifi ge um Rialú Tobac san 
áireamh i gclár comhordaithe FSS ag an nglanluach 
leabhar ar an 1 Eanáir 2011. De réir bheartas FSS, 
rinne FSS scrúduithe díchill chuí a d’áirigh airgeadas, 
acmhainní daonna, dlí, árachas agus rialachas mar 
chuid den phróiseas a bhain leis an aonán seo a 
chomhchuimsiú.

Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais 

(A Fair Deal)

Achtaíodh an Bille um Thacaíocht do Thithe Altranais ar 
an 1 Iúil 2009 agus cuireadh tús le Scéim Tacaíochta na 
dTithe Altranais ar an 27 Deireadh Fómhair 2009.

Soláthraíonn an scéim tacaíocht airgeadais do dhaoine 
incháilithe chun cabhrú leo an costas a bhaineann lena 
gcúram cónaitheach fadtréimhseach a chlúdach agus 
áiríonn sé socrú cómhaoinithe idir an duine sin agus 
an Stát. Tá an scéim seo dírithe ar dhaoine atá ag baint 
tairbhe as cúram cónaitheach fadtréimhseach ón 27 
Deireadh Fómhair 2009 ar aghaidh, agus tá an scéim 
seo ag teacht in ionad na Scéime Fóirdheontais atá i 
bhfeidhm ó 1993.

Cuirtear íocaíochtaí a fhaightear ó dhaoine incháilithe 
san áireamh mar mhuirir fhadchónaitheacha mar chuid 
d’ioncam na n-othar. Cuirtear íocaíochtaí €561m a 
bhaineann le saoráidí cúraim chónaithigh phríobháidigh 
fhadthréimsigh san áireamh i gcaiteachas neamhphá 
(Nóta 8). Tabhaítear iarmhéid an mhaoinithe €1.026bn, 
atá á soláthar le haghaidh Fair Deal in 2011, i gcúram 
cónaitheach fadtréimhseach a sholáthar i saoráidí poiblí 
agus dáiltear an caiteachas seo faoi cheannteidil phá 
agus neamhphá sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

Foráiltear faoin scéim in imthosca áirithe go bhféadfadh 
na Coimisinéirí Ioncaim cuid den tsuim iníoctha a 
iarchur agus a bhailiú am éigin amach anseo. Ní áirítear 
muirir iarchurtha mar sin i ráitis airgeadais FSS.

Aitheantas Ioncaim

(i) Faigheann FSS formhór a maoinithe ó airgead vótáilte 
gach bliain ó Dháil Éireann i ndáil le seirbhísí riaracháin, 
caipitil agus neamhchaipitil. Is ionann an méid a 
aithnítear mar ioncam i ndáil le hairgead vótáilte 
agus ghlanmhuinín an Státchiste íocaíochtaí a 
mhaoiniú i rith na bliana. Déantar cuntas sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais ar ioncam i ndáil le 
seirbhísí riaracháin agus neamhchaipitil. Déantar 
cuntas sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais 
ar ioncam i ndáil le seirbhísí caipitil. Baineadh úsáid 
as maoiniú ioncaim chun airgead a bhí tógtha ar 
iasacht ag eagraíochtaí réamhtheachtaithe a aisíoc 
agus chun caiteachas caipitil a mhaoiniú agus 
tugtar cuntas air sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus 
Caiteachais faoin gceannteideal Maoiniú Ioncaim 
a Feidhmíodh le haghaidh Tionscadail Chaipitil.

(ii) Aithnítear ioncam ó othair agus ó sheirbhísí 
mar ioncam nuair a sholáthraítear an tseirbhís.

(iii) Aithnítear ranníocaíochtaí aoisliúntais ón bhfoireann 
nuair a dhéantar an asbhaint (féach beartas 
cuntasaíochta na bpinsean thíos).
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(iv) Aithnítear ioncam ó gach foinse eile ar bhonn fáltais.

(v) Tá an méid ioncaim, seachas deontas ón Státchiste, 
a bhfuil FSS i dteideal a chaitheamh chun freastal ar 
a cuid caiteachais teoranta don mhéid a fhaigheann 
sí de réir vóta mar “Leithreasaí i gCabhair” sa 
mheastachán bliantúil. Ní mór aon ioncam eile a 
fhaightear i rith na bliana, sa bhreis ar an méid seo, 
a ghéilleadh don Státchiste. Léirítear ioncam eile 
glan ar an ngéilleadh seo.

Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais

Coimeádtar Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais 
de réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá leagtha síos 
ag an Aire Sláinte. Is é atá i Maoiniú Caipitil Státchiste 
ná an glanmhuinín sa Státchiste íocaíochtaí a dhéantar 
i rith na bliana a mhaoiniú i ndáil le caiteachas a 
mhuirearaítear i gcoinne glanmhuinín Seirbhísí Caipitiúla i 
Vóta FSS. Cuirtear maoiniú caipitil ar fáil do Vóta FSS 
le haghaidh mórshócmhainní tógála/ceannacháin, 
cothabháil chaipitil agus caiteachas ilghnéitheach 
caipitil nach bhfuil caipitlithe ar an gclár comhardaithe. 
Chomh maith leis sin, cuirtear maoiniú caipitil ar fáil do 
Vóta FSS chun deontais chaipitil a íoc le gníomhaireachtaí 
seachtracha. Tá anailís ar chaiteachas caipitil de réir na 
gcatagóirí seo le fáil i Nóta 19 leis na ráitis airgeadais.

Iarmhéid ar Chuntais Ioncaim agus 

Caiteachais

Is Deontas Státchiste é formhór an ioncaim sna Cuntais 
Chaipitil Ioncaim agus Chaiteachais a chuirtear ar fáil 
chun dliteanais atá ag teacht in aibíocht i rith na bliana 
a íoc seachas caiteachas a thabhaítear i rith na bliana 
a íoc. Déantar cuid suntasach den ioncam atá fágtha a 
thuairisciú ar bhonn fáltas. Mar sin féin, déantar caiteachas 
a thaifeadadh ar bhonn fabhruithe. Mar thoradh air sin, 
ní léiríonn na hiarmhéideanna sna cuntais ioncaim agus 
caiteachais na gnáth-fharasbarr oibríochta ná na 
gnátheasnaimh oibriúcháin, mar go mbaineann siad 
den chuid is mó leis an difríocht idir caiteachas 
fabhraithe agus maoiniú bunaithe ar airgead tirim.

Deontais chuig Gníomhaireachtaí 

Seachtracha

Cuireann FSS maoiniú ar fáil do roinnt soláthraithe 
seirbhíse agus comhlachtaí le seirbhísí sláinte agus 
sóisialta pearsanta a chur ar fáil thar a cheann, de 
réir fhorálacha Alt 38 agus 39 den Acht Sláinte 2004. 
Sula ndéanann FSS aon socrú dá leithéid, cinneann 
an eagraíocht an t-uasmhéid maoinithe atá á mholadh 
aici a chur ar fáil sa bhliain airgeadais faoin socrú sin 
agus an leibhéal seirbhísí a mbeadh sí ag súil leis 
bunaithe ar an maoiniú sin. Tá an fhaisnéis leagtha 
amach i gcáipéisíocht chaighdeánaithe náisiúnta nach 
mór don dá pháirtí a shíniú. Muirearaítear an maoiniú 
seo, i mbliain an chuntais, ar an gcuntas ioncaim agus 
caiteachais ag an uasleibhéal a cinneadh don bhliain, 
cé go bhféadfaí gné áirithe a fhágáil gan íoc amach go 
dtí an bhliain dár gcionn.

Léasanna

Déileáiltear sna ráitis airgeadais le cíosanna iníoctha 
faoi léasanna oibriúcháin de réir mar atá siad dlite. 
Ní ceadmhach do FSS bheith páirteach in oibleagáidí 
léasa airgeadais de réir Nósanna Imeachta Airgeadais 
Phoiblí na Roinne Airgeadais. Sa chás go bhfuil 
sócmhainní comhlachtaí réamhtheachtaithe faighte 
faoi léasanna airgeadais, áfach, tá seilbh glactha ag 
FSS ó tráth a bunaithe. I gcomhthéacs na léasanna 
seo, áirítear an ghné chaipitil den tsócmhainn sna 
sócmhainní seasta agus déantar í a dhímheas thar 
a saolré ionchais.

Chomh maith leis an ngnáthláimhseáil GAAP do 
shócmhainní a bhfuil gá leis faoi léasanna airgeadais, 
muirearaítear costas na sócmhainne ar an gCuntas 
Caipitil Ioncaim agus Caiteachais agus cuirtear méid 
comhionann chun sochair an Chuntais Chaipitlithe 
(Cúlchiste). Áirítear gné chaipitil gan íoc na n-oibleagáidí 
léasa i gcreidiúnaithe. Muirearaítear ús ar an gcuntas 
ioncaim agus caipitil thar thréimhse an léasa.

Deontais Chaipitil

Taifeadtar maoiniú deontais chaipitil sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais. Chomh maith le maoiniú ar 
dheontas caipitil, maoinítear roinnt mionchaiteachais ón 
gcuntas ioncaim. Muirearaítear an méid den mhaoiniú 
ioncaim seo a chaitear ar mhionchaipteal i rith na 
bliana ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais. Níl 
an láimhseáil chuntasaíochta seo ag teacht leis an 
gCleachtas Cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis, agus 
is toradh í ar na heisceachtaí atá luaite ag an Aire le 
Prionsabail Chuntasaíochta a nGlactar i gCoitinne Leo.

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus 

Cuntas Caipitlithe

Cuimsíonn sócmhainní seasta inláimhsithe Talamh, 
Foirgnimh, Obair idir Lámha, Trealamh agus Mótarfheithiclí. 
Sonraítear breiseanna sócmhainní seasta inláimhsithe 
ó 1 Eanáir 2005 i leith ag costas lúide dímheas carntha. 
Cuirtear luachanna anonn sócmhainní seasta inláimhsithe 
ar ghlac FSS freagracht astu ó chomhlachtaí 
réamhtheachtaithe san áireamh ar an gclár comhardaithe 
tosaigh ar lá a mbunaithe, 1 Eanáir 2005, ag a gcostas/
luacháil bhunaidh. Cuirtear san áireamh chomh maith, 
ar an gclár comhardaithe tosaigh, an iarmhéid 
comhiomlán an chuntais dímheasa ábhartha.

De réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá forordaithe ag 
an Aire, gearrtar caiteachas ar bhreiseanna sócmhainní 
seasta ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais nó ar 
an gCuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, ag brath 
ar an bhfuil an tsócmhainn á maoiniú ag maoiniú caipitil 
nó maoiniú ioncaim.

Déantar caipitliú ar gach ceannachán sócmhainní 
le maoiniú caipitil, beag beann ar chostas. Déantar 
caipitliú ar shócmhainní a fhaightear le maoiniú ioncaim 
má sháraíonn na costais tairseacha luacha áirithe: 
€2,000 do threalamh ríomhaireachta agus €7,000 
do gach cineál sócmhainne eile. Déantar breiseanna 
sócmhainne faoin tairseach seo atá á maoiniú ag 
ioncam a dhíscríobh i mbliain an cheannacháin. Tá 
miondealú de bhreiseanna sócmhainne de réir a 
bhfoinse maoinithe i Nóta 19(a) leis na Cuntais.
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Ní ghearrtar dímheas ar an gcuntas ioncaim agus 
caiteachais thar shaolré úsáideach na sócmhainne. Ina 
ionad sin, áirítear cuntas cúlchiste clár comhardaithe, 
an Cuntas Caipitlithe, mar iontráil chómhalartach 
chuntas na sócmhainne seasta. Muirearaítear dímheas 
ar an gCuntas Sócmhainní Seasta agus Caipitlithe thar 
ghnáth-shaolré eacnamaíoch ionchais na sócmhainne.

Déantar dímheas a ríomh chun luacháil/costas bunaidh 
gach sócmhainn seasta inláimhsithe a dhíscríobh thar 
a saolré geilleagrach úsáideach ar bhonn líne dhíreach 
ag na rátaí seo a leanas:

Talamh: ní dhéantar talamh a dhímheas.

 Foirgnimh: dímheasta ag 2.5% sa bhliain.

 Foirgnimh Mhodúlacha (.i. foirgnimh réamhdhéanta): 
dímheasta ag 10% sa bhliain.

 Obair idir lámha: gan dímheas.

 Trealamh – ríomhairí agus córais TFC: dímheasta 
ag 33.33% sa bhliain.

 Trealamh – eile: dímheasta ag 10% sa bhliain.

 Mótarfheithiclí: dímheasta ag 20% sa bhliain.

Ar dhiúscairt sócmhainn seasta, déantar na cuntais 
sócmhainní seasta agus chaipitlithe araon a laghdú de 
réir ghlanluach leabhar dhiúscairt na sócmhainne. Tá 
anailís ar ghluaiseacht an Chuntais Chaipitlithe i Nóta 
18 leis na cuntais.

Glactar le diúscairt sócmhainní seasta mar Fháltais 
Státchiste Breise (EERanna) faoi Nósanna Imeachta 
Airgeadais Poiblí na Roinne Airgeadais. Níl FSS 
i dteideal fáltas ó na díolacháin seo a choimeád 
dá húsáid féin agus ní mór di iad a ghéilleadh don 
Státchiste, ach amháin i gcás fáltas a úsáidtear le 
haghaidh tionscadal Meabhairshláinte agus tionscadal 
eile a cheadaítear.

Stoic

Déantar stoic a sonrú ag an ceann is ísle de chostas 
agus glan-luach inréadaithe. Is éard atá sa ghlanluach 
inréadaithe ná fáltais mheasta an díolacháin lúide 
costais atá le tabhú i ndíol stoic.

Cuntas a thabhairt ar Dhrochfhiacha 

agus ar Fhiacha Amhrasacha

Déantar drochfhiacha a dhíscríobh sa tréimhse a aithnítear 
iad. Déantar foráil speisialta d’aon mhéid a meastar a 
bheith amhrasach. Déantar foráil ghinearálta d’fhiacha 
othar atá gan íoc ar feadh níos mó ná bliain amháin.

Pinsin

Is comhaltaí de scéimeanna sochair aoisliúntais 
éagsúla iad comhaltaí incháilithe FSS. Íocann FSS 
pinsin le hiarfhostaithe. Chun críche na bpinsean a 
íoc, is ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear atá FSS á maoiniú 
ag an Stát. Áirítear an Vóta ón Stát maidir le pinsin 
san ioncam. Muirearaítear íocaíochtaí pinsin faoi na 
scéimeanna ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais 
nuair a íoctar iad. Cuirtear ranníocaíochtaí a fhaightear 

ó fhostaithe, ar comhaltaí na scéimeanna iad, chun 
sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais nuair 
a fhaightear iad.

I mblianta roimhe seo, ní dhearnadh aon soláthar maidir 
le sochair phinsin fabhraithe do bhlianta sa todhchaí 
faoin scéim pinsin. Leanfaidh FSS leis an láimhseáil 
seo, ar ghlac sí leis bunaithe ar shonraíochtaí 
cuntasaíochta an Aire.

Faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe 
le Leas an Phobail 2009, tugadh isteach tobhach pinsin 
do gach comhalta foirne atá páirteach i scéim pinsin 
na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear comhaltaí foirne a 
oibríonn do roinnt soláthraithe seirbhíse atá á maoiniú 
ag FSS. Tharla asbhaint an tobhaigh le héifeacht ón 
1 Márta 2009. Áirítear tobhach pinsin atá á bhailiú ag 
soláthraithe seirbhíse chomh maith leis an tobhach 
pinsin asbhainte ó fhoireann FSS mar ioncam FSS.

Tá sonraí faoin méid asbhainte i ndáil leis an tobhach 
pinsin leagtha amach i Nóta 5(a) leis na Ráitis 
Airgeadais.

Scéimeanna um Luathscor Deonach 

agus um Iomarcaíocht Dheonach

D’fhógair an Rialtas i mí na Samhna 2010 go raibh 
suas le €400m curtha ar fáil aige do dhá scéim scoir 
dreasaithe a bhí dírithe ar fhoireann bainistíochta, 
riaracháin agus tacaíochta sna seirbhísí sláinte. 
Leagadh amach na scéimeanna seo chun laghdú 
buan a bhaint amach i líon na bhfostaithe a bhí 
fostaithe sna gráid seirbhísí sláinte seo ón 1 Eanáir 
2011 agus d’fhonn tacaíocht a thabhairt chun seirbhísí 
riachtanacha líne tosaigh a chothabháil. Ar an 
iomlán, bhain 2,025 fostaí (1,626 comhalta coibhéis 
lánaimseartha) ó FSS agus ó sholáthróirí seirbhísí 
sláinte deonacha eile atá á maoiniú ag FSS leas as na 
scéimeanna seo. Ba ionann costas iomlán na scéime 
agus €100m agus bhain €73m go díreach le comhaltaí 
foirne a bhí fostaithe ag FSS. Bhain an t-iarmhéid de 
€27m le comhaltaí foirne a bhí fostaithe ag soláthróirí 
seirbhísí sláinte deonacha atá á maoiniú ag FSS. 
Áirítear costais scéime a bhaineann le fostaithe FSS 
in 2010 faoi aoisliúntas, laistigh den rangú pá (féach 
Nóta 7). Áirítear costais scéime a bhaineann le fostaithe 
na soláthróirí seirbhísí sláinte deonacha in 2010 faoi 
dheontais do ghníomhaireachtaí seachtracha laistigh 
den rangú neamhphá (féach Nóta 8 agus Aguisín 1).

Maoin Phearsanta na nOthar

Cuirtear an t-airgead a fhaigheann FSS ó nó thar 
ceann othar, isteach i gcuntais speisialta nach bhfuil 
aon nasc eatarthu agus cuntais FSS. Tugtar cuntais 
Maoin Phearsanta na Othar ar na cuntais seo. Tá 
FSS freagrach as riaradh na gcuntas seo. Toisc 
nach maoin de chuid FSS an t-airgead seo, áfach, 
ní áirítear na cuntais seo ar chlár comhardaithe FSS. 
Is í FSS iontaobhaí an airgid seo. Déantar iniúchadh 
neamhspleách ar chuntais Mhaoin Phearsanta na 
nOthar gach bliain. Bhí iniúchtaí ar na cuntais seo 
críochnaithe nó beagnach críochnaithe don bhliain 
dar chríoch 31 Nollaig 2011.
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Nóta 1  Anailís Theascánach de réir an Réimse Oibriúcháin

Seirbhísí 

Ospidéil ISD

Seirbhísí 

Comhphobail 

ISD

Seirbhísí 

Tacaíochta Iomlán Iomlán

2011

€’000

2011

€’000

2011

€’000

2011

€’000

2010

€’000

Caiteachas

Pá agus Pinsin

Cliniciúil 1,464,925 1,410,629 369,993 3,245,547 3,270,752

Neamhchliniciúil 350,587 442,579 280,800 1,073,966 1,144,641

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 198,022 461,257 72,996 732,275 729,408

2,013,534 2,314,465 723,789 5,051,788 5,144,801

Neamhphá

Cliniciúil 529,108 246,434 54,169 829,711 904,442

Seirbhísí Otharchairr agus 
Iompair Othar 37,111 18,555 367 56,033 56,662

Cúram Príomhúil agus Scéimeanna 
Cárta Leighis 28,664 2,799,900 2,907 2,831,471 2,980,609

Seirbhísí Cliant/Othar Eile 757 63,009 1,591 65,357 75,639

Deontais do Ghníomhaireachtaí 
Seachtracha 2,270,257 1,171,341 8,106 3,449,704 3,647,081

Bainistí 104,010 119,132 4,673 227,815 227,190

Costais Oifi ge & Riaracháin 96,791 162,299 119,351 378,441 415,783

Táillí Fadchónaithe a Aisíocadh 
le hOthair 0 0 9,397 9,397 20,962

Scéim Árachais Heipitíteas C 0 0 980 980 560

Costais Oibriúcháin Eile 12,344 27,776 5,559 45,679 44,543

Íocaíochtaí leis an nGníomhaireacht 
um Éilimh ar an Stát faoin Scéim 
Slánaíochta Cliniciúla 0 0 81,204 81,204 79,283

An Scéim Tacaíochta do Thithe 
Altranais (Cothrom na Féinne) 0 560,614 0 560,614 479,714

3,079,042 5,169,060 288,304 8,536,406 8,932,468

Caiteachas comhlán don bhliain 5,092,576 7,483,525 1,012,093 13,588,194 14,077,269

Ioncam Iomlán (nach ndearnadh 

anailís air de réir an réimse 

oibriúcháin) 13,686,620 14,201,193

Barrachas Oibriúcháin Glan 

don Bhliain 98,426 123,924
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Nóta 2  Barrachas Oibriúcháin Glan

2011

€’000

2010

€’000

Faightear an barrachas oibriúcháin glan don bhliain tar éis 
an méid seo a leanas a ghearradh:

Táillí iniúchóireachta 559 559

Luach saothair na gcomhaltaí boird feidhmiúcháin* 416 420

Luach saothair na gcomhaltaí boird neamhfheidhmiúcháin* 85 162

Tá na gnéithe seo a leanas san áireamh i luach saothair 
na gcomhaltaí boird feidhmiúcháin:

Bunphá an Phríomh-Oifi gigh Feidhmiúcháin (POF)** 322 362

Íocaíochtaí scéim aoisliúntais an POF 80 44

Liúntas cairr an POF 14 14

416 420

2011

€

2010

€

Íocadh costais chomhaltaí an bhoird mar seo a leanas:

Cathal Magee (costais arna dtabhú ina cháil mar POF amháin, 
ní mar chomhalta Boird)*** 505 360

Liam Downey 0 1,524

An tOllamh Brendan Drumm 0 3,457

PJ Fitzpatrick 0 3,635

John Fitzgerald 41 88

Anne Scott 0 116

An Dr Frank Dolphin**** 8,110 5,192

Laverne Mc Guinness (costais arna dtabhú ina cáil mar bhainisteoir 
sinsearach amháin, ní mar chomhalta Boird)***** 3,476 0

Brian Gilroy (costais arna dtabhú ina cháil mar bhainisteoir sinsearach 
amháin, ní mar chomhalta Boird)*****  2,144 0

An Dr Barry White (costais arna dtabhú ina cháil mar bhainisteoir 
sinsearach amháin, ní mar chomhalta Boird)***** 324 0

14,600 14,372

* Ag cruinniú de Bhord FSS an 28 Aibreán 2011, chuir an tAire Sláinte in iúl don Bhord go raibh sé beartaithe athruithe 
a dhéanamh ar chomhdhéanamh Bhord FSS, i gcomhréir leis an gClár don Rialtas. D’fhonn an t-athrú beartais sin a 
éascú, d’iarr an tAire ar Chomhaltaí an Bhoird éirí as agus thoiligh comhaltaí uile an Bhoird lena hiarratas.

Ní áirítear i luach saothair na gcomhaltaí Boird Neamhfheidhmiúcháin ach comhaltaí boird atá ag dul as oifi g amháin.

Tá an Bord comhdhéanta d’oifi gigh shinsearacha ón Roinn Sláinte agus ó FSS. I gcomhréir le beartas pá an Rialtais, ní 
íoctar luach saothair i bhfoirm táillí boird le státseirbhísigh a shuíonn ar bhoird Stáit nó a d’fhéadfadh a bheith ainmnithe 
ar bhoird dá leithéid neamhspleách ar a bhfostaíocht státseirbhíse agus ní bhaineann a luach saothair ach lena róil 
feidhmiúcháin FSS amháin.

** As an méid sin, thug an POF €24,158 don Aire Airgeadais, i gcomhréir le hiarratas an Rialtais ar phearsanra 
sinsearachar fud na hearnála poiblí gné dá bpá a tharscaoileadh go deonach de réir na dteorainneacha pá a fógraíodh.

*** Tabhaíodh costais Cathal Magee ina cháil mar POF. Níor thabhaigh sé costais ina cháil mar chomhalta Boird. Chun 
críocha comparáide, athluadh costais 2010 chun a chostais a chur san áireamh.

**** An Dr. Athluadh costais Frank Dolphin le haghaidh 2010 maidir le costais a íocadh in 2011 a bhain le 2010.

***** Luaitear costais Laverne Mc Guinness, Brian Gilroy agus an Dr. Barry White ón dáta ar a gceapadh iad ar an mbord, 
agus tabhaíodh iad ina gcáil mar bhainisteoirí sinsearacha FSS. Níor thabhaigh siad costais ina gcáil mar chomhaltaí Boird.
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Nóta 3  Deontas Ioncaim Stáit*

2011

€’000

2010

€’000

Meastachán Glan a vótáladh chuig FSS (Vóta 40 FSS) 12,460,440 11,123,581

Lúide Barrachas glan atá le géilleadh (Nóta 22) (15,781) (168,977)

Iontaoibh Ghlan don Státchiste 12,444,659 10,954,604

Lúide: Maoiniú seirbhísí caipitil ón Stát (Vóta 40 FSS) (332,830) (355,058)

Deontas Ioncaim Státchiste* 12,111,829 10,599,546

* In 2010, bailíodh ranníocaíochtaí sláinte mar leithreas i gcabhair le Vóta FSS. Ó 1 Eanáir 2011 tugadh isteach 
muirear sóisialta uilíoch nua in ionad sin; íoctar fáltais ón muirear sin go díreach isteach sa Lárchiste. De thoradh 
an athraithe sin méadaíodh an Deontas Ioncaim Státchiste faoi thart ar €2 bhilliún in 2011.

Nóta 4  Ioncam ó Othair

2011

€’000

2010

€’000

Táillí Príobháideacha* 240,328 192,266

Táillí Othar Cónaitheach* 32,036 26,886

Táillí na Roinne Éigeandála 9,472 11,054

Táillí Timpiste Tráchta Bóthair 4,599 6,949

Táillí Fadchónaithe 78,885 83,086

365,320 320,241

* Athrangaíodh an anailís ar Ioncam ó Othair le haghaidh 2010 ar bhonn atá comhsheasmhach leis an mbliain reatha. 
Níor tháinig athrú ar an bhfi giúr iomlán.

Nóta 5  Ioncam Eile

(a) Ioncam Eile

2011

€’000

2010

€’000

Ioncam Aoisliúntais 197,874 203,278

Asbhaintí Párolla Eile 9,626 10,232

Asbhaintí tobhach pinsin ó fhoireann FSS féin 249,566 250,875

Asbhaintí tobhach pinsin ó sholáthraithe seirbhíse 111,277 112,652

Gníomhaireacht/Seirbhísí 8,545 9,609

Fáltais Ceaintín 12,654 13,941

Ioncam ó Ghníomhaireachtaí Eile (Féach Nóta 5(b) anailís thíos) 25,844 33,216

Ioncam Ilghnéitheach (Féach Nóta 5(c) anailís thíos) 152,762 127,022

768,148 760,825
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Nóta 5  Ioncam Eile (ar lean)

(b) Ioncam ó Ghníomhaireachtaí Eile

2011

€’000

2010

€’000

An Chomhairle Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an Altranais 
agus an Chnáimhseachais 739 1,399

An Roinn Sláinte, Aonad an Chláir Drugaí (an Roinn Gnóthaí Pobail, 
Tuaithe agus Gaeltachta), OMD (Oifi g an Aire Drugaí))* 21,592 23,408

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta – Seirbhísí 
Héileacaptair* 48 85

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige – Seirbhísí agus Saoráidí 
do Dhaoine Óga* 1,205 1,280

An Roinn Comhshaoil 0 92

An Bord Taighde Sláinte 1,333 1,474

An Bord Náisiúnta um Sheirbhís Scagtha Ailse 0 5,172

Ioncam ón AE** 274 101

Comhoibriú agus Oibriú Le Chéile – CAWT 457 0

An Roinn Gnóthaí Sóisialta, Pobail agus Teaghlaigh – 
An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS)*** 196 205

25,844 33,216

* Thug an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta maoiniú d’Aonad an Chláir Drugaí, do Sheirbhísí Héileacaptair 
agus do Sheirbhísí agus Saoráidí do Dhaoine Óga in 2010. Athluadh fi giúir 2010 chun an foinse maoinithe reatha a léiriú.

** Ní dhearnadh Ioncam an AE a nochtadh faoi leith in 2010, cuireadh san áireamh in Ioncam Ilghnéitheach Eile é, 
atá athluaite anois le haghaidh 2010.

*** An Roinn Gnóthaí Sóisialta, Pobail agus Teaghlaigh – ní dhearnadh an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle 
Airgid (MABS) a nochtadh faoi leith in 2010, cuireadh san áireamh in Ioncam Ilghnéitheach Eile é, agus athluadh 
anois é le haghaidh 2010.

(c) Ioncam Ilghnéitheach

2011

€’000

2010

€’000

Lacáiste ó Dhéantúsóirí Cógaisíochta  43,523  41,457 

Ioncam ó Thobhach Oidis 27,629 6,605

Ioncam ó Chlárú agus ó Dheimhniúcháin 
(Breitheanna, Básanna agus Póstaí) 8,999 8,440

Páirceáil 11,625 11,084

Ioncam Ilghnéitheach Eile 60,986 59,436

152,762 127,022
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Nóta 6  Caiteachas Pá agus Pinsean

2011

€’000

2010

€’000

Foireann Chliniciúil FSS

Míochaine/Fiaclóireachta 692,994 698,522

Altranas 1,462,071 1,491,497

Gairmí Sláinte & Cúram Sóisialta (Paraimhíochaine roimhe seo) 611,409 592,160

Aoisliúntas 353,630 379,184

3,120,104 3,161,363

Foireann Chliniciúil Gníomhaireachta

Míochaine/Fiaclóireachta 53,702 39,970

Altranas 49,901 51,257

Gairmí Sláinte & Cúram Sóisialta (Paraimhíochaine roimhe seo) 21,840 18,162

125,443 109,389

Foireann Neamhchliniciúil FSS

Bainistíocht/Riarachán 574,759 599,328

Foireann Tacaíochta Ginearálta 345,392 362,782

Aoisliúntas 136,362 159,849

1,056,513 1,121,959

Foireann Neamhchliniciúil Gníomhaireachta

Bainistíocht/Riarachán  5,683 4,690

Foireann Tacaíochta Ginearálta 11,770 17,992

17,453 22,682

Foireann Seirbhísí Eile Cliant/Othar FSS

Cúram Eile Othar & Cliant 621,409 629,572

Aoisliúntas 77,192 78,530

698,601 708,102

Foireann Seirbhísí Eile Cliant/Othar Gníomhaireachta

Cúram Eile Othar & Cliant 33,674 21,306

33,674 21,306

Caiteachas Pá Iomlán 5,051,788 5,144,801
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Nóta 7  Fostaíocht

Bhí líon na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig de réir an Réimse 

Oibriúcháin mar seo a leanas (i gcoibhéisí lánaimseartha (CLanna)):

2011 2010

Cúram Ospidéil (lena n-áirítear an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse)  27,388  27,856 

Cúram Príomhúil  35,051  37,391 

Seirbhísí Otharchairr 1,535  1,494 

Seirbhísí Comhroinnte & Corparáideacha 2,751  2,988 

Sláinte an Daonra 997  1,060 

Líon iomlán fhostaithe FSS 67,722 70,789

An Earnáil Dheonach – Seirbhísí Ospidéil 22,076  22,225 

An Earnáil Dheonach – Seirbhísí Príomhúla agus Pobail 14,594  14,958 

Líon Iomlán na bhfostaithe ón Earnáil Dheonach 36,670  37,183 

Líon Iomlán na bhFostaithe de réir mhodheolaíocht na Roinne 
Sláinte de réir mar a chuimsítear sa Chreat Rialaithe Fostaíochta 104,392 107,972 

Fostaithe ó ghníomhaireachtaí comhchuimsithe 4,397  4,234 

Líon Iomlán na bhFostaithe 108,789  112,206

Déantar líon na bhfostaithe mar atá léirithe thuas a ríomh de réir modheolaíochta arna comhaontú leis an Roinn 
Sláinte chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na teorann fostaíochta a leag an Roinn amach de réir 
mar a chuimsítear sa Chreat Rialaithe Fostaíochta.

Costais fostaíochta arna ngearradh ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais:

2011

€’000

2010

€’000

Pá agus Tuarastail 4,164,785 4,215,464

Costais Leasa Shóisialaigh 319,819 311,773

Costais Phinsin 567,184 617,564

5,051,788 5,144,801

Tar éis cinnidh ón Rialtas, an 1 Samhain 2010, thug FSS dhá scéim nua isteach a bhí dírithe ar laghdú ar líon foirne 
sa tSeirbhís Sláinte a chur i bhfeidhm. Áirítear orthu sin Scéim um Luathscor Deonach (LD) dírithe ar bhaill foirne os 
cionn 50 bliain d’aois, agus Scéim Iomarcaíochta Deonaí (SID) dírithe ar lucht bainistíochta, baill foirne riaracháin 
agus baill foirne tacaíochta.

Dá bhí sin, tháinig méadú suntasach ar chostas iomlán na gcnapshuimeanna in 2010 agus cuimsítear leis sin suim 
de €37m le haghaidh scéimeanna scoir SID agus €36m le haghaidh scéimeanna scoir LD.

Léirigh 4,515 ball foirne eile go bhfágfadh siad FSS roimh dheireadh na “tréimhse cairde” i bhFeabhra 2012, faoinar 
bunaíodh sochair scoir ar leibhéil tuarastail a bhí i bhfeidhm sular thug an Rialtas na ciorruithe pá isteach le blianta 
beaga anuas. Astu siúd, bhí 1,759 díobh tar éis fágáil roimh an 31 Nollaig 2011.
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Nóta 7  Fostaíocht (ar lean)

Anailís Achomair ar Chostais Phá

Cliniciúil

Neamh-

chliniciúil

Seirbhísí Eile 

Cliant/Othar Iomlán Iomlán

2011

€’000

2011

€’000

2011

€’000

2011

€’000

2010

€’000

Bunphá  2,244,185  795,144  511,351  3,550,680  3,574,545 

Liúntais  86,163  18,868  17,361  122,392  124,009 

Ragobair  134,345  16,924  18,588  169,857  177,079 

Dleacht oíche  55,965  6,617  11,599  74,181  73,054 

Deireadh Seachtaine 111,930  27,643  42,799  182,372  189,795 

Ar Glao-dhualgas  47,687  1,410  776  49,873  55,353 

Riaráiste 11,049  3,182  1,199  15,430  21,629 

ÁSPC Fostóra  200,593  67,816  51,410  319,819  311,773 

Aoisliúntas  353,630  136,362  77,192  567,184  617,564 

3,245,547  1,073,966  732,275  5,051,788  5,144,801

Ní bhaineann Costais Phá FSS thuas ach le seirbhísí FSS amháin. Cuirtear costais phá le haghaidh fostaithe san 
earnáil dheonach san áireamh faoi Chaiteachas Neamhphá (Deontais Ioncaim le Gníomhaireachtaí Seachtracha). 
Féach Nóta 8 agus Aguisín 1.

Nóta 8  Caiteachas Neamhphá

2011

€’000

2010

€’000

Cliniciúil

Drugaí & Cógais (gan scéimeanna bunaithe ar éileamh san áireamh) 221,388 253,713

Fuil/Táirgí Fola 36,837 34,939

Gáis Mhíochaine 8,583 8,458

Soláthairtí Míochaine/Máinliachta 217,624 230,460

Trealamh Eile Míochaine 81,912 84,461

X-gha/Íomháú 26,411 28,186

Saotharlann 105,544 105,575

Seirbhísí Gairmiúla 85,665 81,383

Oideachas & Oiliúint 45,747 77,267

829,711 904,442

Seirbhísí Otharchairr agus Iompair Othar

Iompar Othar 42,987 45,514

Costais Choinneála Feithiclí 13,046 11,148

56,033 56,662
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Nóta 8  Caiteachas Neamhphá (ar lean)

2011

€’000

2010

€’000

Cúram Príomhúil agus Scéimeanna Cárta Leighis

Liúntais & Táillí Dochtúirí 475,672 495,781

Íocaíochtaí le hIar-Oifi gigh Míochaine Dúiche/Cleithiúnaithe 4,640 5,135

Seirbhísí Cógaisíochta 1,934,279 2,020,274

Scéim na Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta 52,277 76,101

Scéim na Seirbhísí Oftalmacha Pobail 27,956 26,891

Liúntais Airgid Thirim (Leas na nDall, Cúram Baile, srl) 59,937 54,986

Íocaíochtaí Altramaithe 104,545 100,066

Íocaíochtaí Caipitíochta 172,165 201,375

2,831,471 2,980,609

Seirbhísí Cliant/Othar Eile

Seirbhísí Gairmiúla 57,638 67,378

Oideachas & Oiliúint 7,719 8,261

65,357 75,639

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha

Deontais Ioncaim do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 1) 3,431,395 3,623,329

Deontais maoinithe ó Ranna Rialtais/Gníomhaireachtaí Stáit eile 
(Aguisín 1) 18,309 23,752

3,449,704 3,647,081

Bainistí

Lónadóireacht 57,542 64,100

Teas, Cumhacht & Solas 70,340 60,111

Glantachán & Níochán 80,735 81,204

Troscán, Gréithe & Crua-Earraí 7,117 8,474

Cóir Leapa & Éadaí 12,081 13,301

227,815 227,190

Costais Oifi ge agus Riaracháin

Cothabháil 45,149 67,817

Iasacht Bainc & Léasanna Airgeadais 486 446

Ús Bainc 9 8

Ús um Íoc Pras 327 279

Ús Léasa 1,340 1,434

Táillí Bainc 569 666

Árachas 5,206 7,384

Iniúchóireacht 559 559

Táillí Dlí & Gairmiúla 54,259 64,026

Drochfhiacha & Fiacha Amhrasacha 13,640 7,377

Oideachas & Oiliúint 9,300 9,036
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Nóta 8  Caiteachas Neamhphá (ar lean)

2011

€’000

2010

€’000

Taisteal & Cothabháil 57,016 57,112

Costais Feithiclí 705 707

Costais Oifi ge/Cíos & Rátaí 149,422 161,812

Cothabháil Córas & Ríomhairí 40,454 37,120

378,441 415,783

Scéim na nAisíocaíochtaí Fadchónaithe

Táillí Fadchónaithe a Aisíocadh le hOthair (féach Nóta 31) 8,222 19,193

Costais Neamhphá maidir le Scéim na nAisíocaíochtaí a Riar 1,175 1,769

9,397 20,962

Scéim Árachais Heipitíteas C

Éilimh agus Ualuithe Préimhe Árachais (féach Nóta 32) 968 558

Costais Neamhphá maidir leis an Scéim Árachais a Riar 12 2

980 560

Costais Oibriúcháin Eile

Ilghnéitheach (Aguisín 3) 45,679 44,543

45,679 44,543

ar an Stát faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla

Méideanna a íocadh i réiteach éileamh  81,204 79,283

81,204 79,283

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Cothrom na Féinne)*

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Cothrom na Féinne) 560,614 479,714

560,614 479,714

* Baineann caiteachas na Scéime Tacaíochta do Thithe Altranais (Cothrom na Féinne) thuas le híocaíochtaí le 
tithe altranais príobháideacha maidir le (i) leapacha ar conradh, (ii) íocaíochtaí fóirdheontais agus (iii) íocaíochtaí 
na Scéime Tacaíochta do Thithe Altranais. Tuairiscítear caiteachas a thabhaítear trí aonaid cúram fadchónaitheach 
phoiblí FSS a rith thar raon ceannteideal caiteachais phá agus neamhphá i ráitis airgeadais FSS. Ba é €1,026m 
an soláthar iomlán in 2011 i gcomhair na Scéime Tacaíochta do Thithe Altranais (le haghaidh saoráidí poiblí agus 
príobháideacha araon) i Vóta FSS. Rinneadh caiteachas in 2010 a athrangú chun an caiteachas ar Chothrom na 
Féinne a bhaint as Íocaíochtaí Caipitíochta, i gcomhréir le 2011.
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Nóta 9  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Talamh agus Foirgnimh

Talamh Foirgnimh*

Obair Idir 

Lámha

Iomlán 

2011

€’000 €’000 €’000 €’000

Costas/Luacháil     

Amhail an 1 Eanáir 2011 2,028,693 3,217,958 396,620 5,643,271

Breiseanna 1,318 12,305 111,965 125,588

Aistrithe ó Obair Idir Lámha 10 240,713 (254,261) (13,538)

Diúscairtí (8,188) (2,362) (678) (11,228)

Amhail an 31 Nollaig 2011 2,021,833 3,468,614 253,646 5,744,093

Dímheas

Dímheas Carntha amhail 
an 1 Eanáir 2011 0 685,750 0 685,750

Táille don Bhliain 0 88,821 0 88,821

Diúscairtí 0 (572) 0 (572)

Amhail an 31 Nollaig 2011 0 773,999 0 773,999

Glanluachanna Leabhar

Amhail an 1 Eanáir 2011 2,028,693 2,532,208 396,620 4,957,521

Amhail an 31 Nollaig 2011 2,021,833 2,694,615 253,646 4,970,094

* Áirítear ar ghlanluach leabhar na sócmhainní seasta thuas €35.3m (2010: €38.5m) maidir le foirgnimh arna 
gcoinneáil faoi léasanna airgeadais; áirítear ar an dímheas a gearradh don bhliain thuas €1.8m (2010: €2m) 
ar na foirgnimh sin.

Nóta 10  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Seachas Talamh agus Foirgnimh

Mótarfheithiclí Trealamh

Obair Idir 

Lámha

Iomlán 

2011

€’000 €’000 €’000 €’000

Costas/Luacháil     

Amhail an 1 Eanáir 2011 93,589 1,147,811 2,500 1,243,900

Breiseanna 1,016 45,105 4,420 50,541

Aistrithe ó Obair Idir Lámha 6,693 13,538 (6,693) 13,538

Diúscairtí (10,340) (19,259) 0 (29,599)

Amhail an 31 Nollaig 2011 90,958 1,187,195 227 1,278,380 

Dímheas

Dímheas Carntha amhail 
an 1 Eanáir 2011 78,607 848,151 0 926,758

Táille don Bhliain 7,608 74,261 0 81,869

Diúscairtí (8,534) (17,813) 0 (26,347)

Amhail an 31 Nollaig 2011 77,681 904,599 0 982,280

Glanluachanna Leabhar     

Amhail an 1 Eanáir 2011 14,982 299,660 2,500 317,142

Amhail an 31 Nollaig 2011 13,277 282,596 227 296,100
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Nóta 11  Infheistíochtaí

2011

€’000

2010

€’000

Scaireanna Neamhluaite  3  3 

 3 3

Nóta 12  Stoic

2011

€’000

2010

€’000

Soláthairtí Míochaine, Fiaclóireachta agus Máinliachta 32,610  34,050 

Soláthairtí Saotharlainne  6,193  6,478 

Soláthairtí Cógaisíochta  17,974  19,361 

Stoic Cógaisíochta Ardteicneolaíochta 32,403  30,926 

Stoic Dáiliúcháin Cógaisíochta 1,716  2,001 

Fuil agus Táirgí Fola 1,300  1,408 

Stoic Vacsaíne 17,601  21,655 

Seirbhísí Teaghlaigh 8,881  9,217 

Stáiseanóireacht agus Soláthairtí Oifi ge 2,275  2,387 

Ilearraí  568  604 

121,521  128,087

Nóta 13  Féichiúnaithe

2011

€’000

2010

€’000

Féichiúnaithe Othair 117,693  96,539 

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe 17,330  18,475 

Féichiúnaithe Eile* 174,317  122,757 

 309,340  237,771

* I measc na bhFeichiúnaithe Eile tá airleacan airgid €23.759m chun tacú le hOspidéal Adelaide agus na Mí, 
Baile Átha Cliath lena gcuimsítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí mar a comhaontaíodh leis an Aire.

Nóta 14  Iarmhéid an Státchiste agus an Phámháistir Ghinearálta

2011

€’000

2010

€’000

Cuntas Bainc an Phámháistir Ghinearálta 103,513 105,668

Glandliteanas don Státchiste (15,731) (17,977)

Iarmhéid an Státchiste agus an Phámháistir Ghinearálta  87,782  87,691 
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Nóta 15  Creidiúnaithe

2011

€’000

2010

€’000

Léasanna Airgeadais 1,556 1,684

Creidiúnaithe Neamhphá – Ioncam  134,597 138,513

Creidiúnaithe Neamhphá – Caipiteal  15,851 26,157

Fabhruithe Neamhphá – Ioncam  588,177 652,147

Fabhruithe Neamhphá – Ospidéil Dheonacha 
& Gníomhaireachtaí Seachtracha  277,515 253,718

Fabhruithe Neamhphá – Caipiteal  32,773 26,763

Fabhruithe Pá  313,792 309,603

Cáin Ioncaim agus Leas Sóisialach 138,189 133,414

Deontais an Chrannchuir Náisiúnta atá Iníoctha*  1,067 686

Airleacan VHI**  – 187

Ilchreidiúnaithe  17,007 19,189

 1,520,524  1,562,061

* Riarann FSS eisíocaíochtaí deontais an Chrannchuir Náisiúnta le haghaidh clár áitiúil faoi Scéimeanna Maoinithe Sláinte 

agus Leasa an Chrannchuir Náisiúnta.

** Rinne FSS tabhairt isteach socruithe íocaíochta feabhsaithe a chaibidliú le VHI i Ráithe 4 de 2009 lenar áiríodh 

réamhíocaíocht aonuaire ar chuntas €50m le haghaidh tréimhse sé mhí. D’asbhain VHI an €50m ó éilimh todhchaí 

arna bhfáil ó FSS, agus faoi go luath in 2011 rinne VHI an €50m in iomlán a aisghabháil.

Nóta 16  Creidiúnaithe (suimeanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

a) Oibleagáidí léasa airgeadais

Talamh agus 

Foirgnimh Eile Iomlán Iomlán

2011

€’000

2011

€’000

2011

€’000

2010

€’000

Tar éis bliain amháin ach 
laistigh de cúig bliana 4,194 0 4,194 3,675

Tar éis cúig bliana 33,799 0 33,799 34,951

37,993 0 37,993 38,626

2011

€’000

2010

€’000

(b) Iasachtaí Fóirdheonaithe na Roinne 

Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil 1,062 0

* Baineann an €1.062m i leith iasachtaí fóirdheonaithe na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil le hiasachtaí a 
fuair Aontacht Phobail Teoranta, iar-fhochuideachta a comhchuimsíodh in FSS. Sholáthair an Roinn Comhshaoil 
agus Rialtais Áitiúil na hiasachtaí fóirdheonaithe faoi Scéim Maoinithe Caipitil um Chóiríocht ar Cíos a Sholáthar 
ag Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (Tithíocht Dheonach agus Comharthithíocht).

Cuimsítear leis na hiasachtaí deich morgáiste éagsúil a bhfuil téarma fi che bliain ag baint leo agus nach bhfuil 
iníoctha faoi théarmaí an chomhaontaithe ar an gcoinníoll go n-úsáidtear iad le freastal ar dhaoine gan dídean. 
Fuarthas an morgáiste deireanach in 1995, dá bhrí sin faoi 2015, ar an gcoinníoll go gcloífear le téarmaí an 
chomhaontaithe, meastar nach mbeidh na hiasachtaí sin inaisíoctha.
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Nóta 16  Creidiúnaithe (suimeanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin) (ar lean)

(c) Dliteanas don Státchiste maidir le Fáltais Bhreise Státchiste

Meastar fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta a bheith ina bhFáltais Bhreise Státchiste (FBS) de réir Nósanna 
Imeachta Airgeadais Phoiblí na Roinne Airgeadais. Níl FSS i dteideal na fáltais sin ó dhíolacháin a choimeád dá 
húsáid féin agus ní mór di iad a ghéilleadh don Státchiste, ach amháin sa chás go n-úsáidtear na fáltais le haghaidh 
tionscadal Meabhairshláinte agus tionscadal eile de réir mar a cheadaítear.

2011

€’000

2010

€’000

Fáltais Chomhlána ó na diúscairtí uile sa bhliain 6,875 3,546

Lúide: Glanchostais a tabhaíodh ar dhiúscairtí (18) (30)

Glanfháltais ó dhiúscairtí  6,857 3,516

Lúide Cur i bhFeidhm na bhFáltas (6,812) (3,586)

Amhail an 1 Eanáir  19,408 19,478

Iarmhéid an 31 Nollaig  19,453 19,408

Lúide méideanna díscríofa i gcoinne easnamh caiteachais 
chaipitil stairiúil 19,388 0

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig tar éis cuntas a thabhairt 
ar easnaimh stairiúla 65 19,408

Dliteanas don Státchiste i leith Fáltas Díolacháin – 
Aisíocaíochtaí Deontais Chaipitil/Díolachán Eile 1,665 1,651

Dliteanas don Státchiste – Éileamh Lacáiste Reachtúil  11,660 9,162

Dliteanas Iomlán don Státchiste 13,390 30,221

Iomlán na gCreidiúnaithe (suimeanna dlite tar éis níos mó 
ná bliain amháin) 52,445 68,847

Nóta 17  Ioncam Iarchurtha

Cuimsítear le hioncam iarchurtha (i) ioncam gan chaitheamh de €7.233m a eascraíonn as maoiniú, tabhartas agus 
tiomnachtaí inar sonraíodh na críocha lena bhféadfaí airgead a chur i bhfeidhm ach nár tabhaíodh an caiteachas 
lena mbaineann agus (ii) ioncam de €2.401m ó dhíolacháin talún nár cuireadh i gcrích.
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Nóta 18  Caipiteal agus Cúlchistí

(a) Cuntas Caipitlithe

2011

€’000

2010

€’000

Amhail an 1 Eanáir 5,274,663 5,143,374

Breiseanna le sócmhainní seasta sa bhliain 176,129 338,666

Lúide: Glanluach leabhar na sócmhainní seasta a diúscraíodh 
sa bhliain (13,908) (12,310)

Lúide: Táille dímheasa sa bhliain (170,690) (195,067)

Iarmhéid an 31 Nollaig 5,266,194 5,274,663

(b) Cúlchistí Caipitil

2011

€’000

2010

€’000

Amhail an 1 Eanáir (206,865) (205,716)

(Easnamh)/Barrachas Oibriúcháin Glan don bhliain 27,746 (1,149)

Iarmhéid an 31 Nollaig (179,119) (206,865)

(c) Cúlchistí Ioncaim

2011

€’000

2010

€’000

Amhail an 1 Eanáir (955,293) (1,077,914)

Cúlchistí Ioncaim an Bhoird Míochaine agus Fiaclóireachta Iarchéime 0 0

Cúlchistí Ioncaim Oibreacha Pobail an Oirthir 0 371

Cúlchistí Ioncaim EVE Holdings Ltd 0 974

Cúlchistí Ioncaim Iontaobhas Bradóg 0 (445)

Cúlchistí Ioncaim na Gníomhaireachta um Thoirchis Ghéarchéime 0 0

Cúlchistí Ioncaim Aontacht Phobail Teoranta (féach Nóta 27) 255 105

Cúlchistí Ioncaim Ospidéal Naomh Lúcás 0 94

Cúlchistí Ioncaim an Bhoird Náisiúnta um Sheirbhís Scagtha Ailse 0 (2,402)

Cúlchistí Ioncaim na hOifi ge um Rialú Tobac 123 0

Cúlchistí Ioncaim Fhóram Comhpháirtíochta Náisiúnta 
na Seirbhísí Sláinte 0 0

Cúlchistí Ioncaim Tolco Ltd 1 0

Barrachas Oibriúcháin Glan don Bhliain 98,426 123,924

Iarmhéid an 31 Nollaig (856,488) (955,293)
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Nóta 18  Caipiteal agus Cúlchistí (ar lean)

(d) Réiteach ar Ghluaiseachtaí i gCúlchistí

2011

€’000

2010

€’000

Creidiúnaithe Deiridh amhail an 31 Nollaig 1,572,969 1,630,908

Lúide Creidiúnaithe Tosaigh amhail an 1 Eanáir 1,630,908 1,795,686

(57,939) (164,778)

Lúide Méadú/(Laghdú) ar Shócmhainní Reatha 71,993 (40,628)

(Méadú)/Laghdú ar Ioncam Iarchurtha (3,381) (2,678)

(126,551) (121,472)

Barrachas Oibriúcháin Glan (98,426) (123,924)

Cúlchistí Ioncaim ó ghníomhaireachtaí comhchuimsithe (379) 1,303

Barrachas/(Easnamh) Caipitil Glan (27,746) 1,149

(126,551) (121,472)

Léiríonn Nóta 18(d) thuas an réiteach idir an Ghluaiseacht i gCúlchistí (barrachas/(easnamh) don bhliain) agus 
na hathruithe ar Shócmhainní agus Dliteanais ar an gClár Comhardaithe.

Nóta 19  Caiteachas Caipitil

(a) Breiseanna le Sócmhainní Seasta

2011

€’000

2010

€’000

Breiseanna le Sócmhainní Seasta (Nóta 9) Talamh agus Foirgnimh 125,588 250,038

Breiseanna le Sócmhainní Seasta (Nóta 10) Seachas Talamh 
agus Foirgnimh 50,541 88,628

176,129 338,666

Aistrithe ó ghníomhaireachtaí comhchuimsithe 1,358 109,483

Maoinithe ó Chaipiteal 157,297 206,392

Maoinithe ó Ioncam 17,474 22,791

 176,129 338,666
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Nóta 19  Caiteachas Caipitil (ar lean)

(b) Anailís ar an gcaiteachas a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais Caipitil

2011

€’000

2010

€’000

Caiteachas ar shócmhainní FSS féin (Caipitlithe) 157,297 206,392

Caiteachas ar thionscadail FSS nach raibh breiseanna 
i Sócmhainní Seasta mar thoradh orthu 47,014 33,810

Coigeartú do Dhliteanas don Státchiste* (19,388) 0

Caiteachas iomlán ar Thionscadail FSS arna ghearradh ar chaipiteal 184,923 240,202

Deontais chaipitil do ghníomhaireachtaí seachtracha (Aguisín 2) 132,755 130,164

Caiteachas Caipitil Iomlán de réir an Chuntais Ioncaim 

& Caiteachais Chaipitil 317,678 370,366

* Baineann Coigeartú do Dhliteanas don Státchiste leis an iarmhéid ar fháltais chaipitil an chuntais diúscartha arna 
gcur ar ais go hindíreach trí choigeartú teicniúil laghdaithe nuair a bunaíodh FSS in 2005, glan i gcoinne easnamh 
caiteachais chaipitil stairiúil in 2011.

(c) Anailís ar Ioncam ó Ranna Rialtais agus Foinsí Eile

2011

€’000

2010

€’000

An Roinn Sláinte, Aonad an Chláir Drugaí (an Roinn Gnóthaí Pobail, 
Tuaithe agus Gaeltachta), OMD (Oifi g an Aire Drugaí))* 519 1,114

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil – RAPID* 49 386

An Clinic Lárnach Íocshláinteach – CLÍ ag Ospidéal Réigiúnach 
Phort Láirge 0 1,394

Freagairt Fostaíochta – tionscnaimh fostaíochta do dhaoine 
faoi mhíchumas 205 205

Fuinneamh Inmharthana Éireann (SEI) – coigilt fuinnimh 
in ospidéil ghéarmhíochaine 673 610

Cairde Ospidéal Naomh Lúcás 0 683

An tAonad Stróc, Luimneach 0 486

An Roinn Oideachais 0 305

St. Colemans Care Centre Ltd – Care Centre, Acaill** 413 80

Cairde Ospidéal Dúiche Chaisleán an Chomair – 
bealach tosaigh isteach a thógáil 131 0

Ioncam Ilghnéitheach Eile 849 575

 2,839 5,838

* Thug an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta maoiniú d’Aonad an Chláir Drugaí agus RAPID in 2010. 
Athluadh fi giúir 2010 chun an foinse maoinithe reatha a léiriú.

** Ní dhearnadh St. Colemans Care Centre Ltd. a nochtadh faoi leith in 2010, cuireadh san áireamh in Ioncam 
Ilghnéitheach Eile é, atá athluaite anois.
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Nóta 20  Glan-insreabhadh/(Glan-eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

2011

€’000

2010

€’000

Barrachas don bhliain reatha 98,426 123,924

Gné chaipitil na n-íocaíochtaí léasa arna ngearradh ar ioncam 486 446

Lúide Ús agus ioncam díbhinne (199) (24)

Ceannach trealaimh a gearradh ar Ioncam agus Caiteachas 18,832 22,791

Gach ús a gearradh ar Ioncam agus Caiteachas 1,349 1,442

(Méadú)/Laghdú sna Stoic 6,566 18,520

(Méadú)/Laghdú ar Fhéichiúnaithe (71,569) (20,849)

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe (41,537) (174,571)

Cúlchistí Ioncaim ó Ghníomhaireachtaí Comhchuimsithe 379 (1,303)

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe (dlite tar éis níos mó 
ná bliain amháin) 1,879 9,863

Méadú/(Laghdú) ar Ioncam Iarchurtha 3,381 2,678

(Méadú)/Laghdú ar Iasacht Fhadtéarmach 1,062 0

Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí 
Oibriúcháin 19,055 (17,083)

Nóta 21  Réiteach an Ghlansreafa Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí

2011

€’000

2010

€’000

Athrú i nglanchistí mar thoradh ar shreabhadh airgid

Glanchistí amhail an 1 Eanáir 109,142 152,099

Gluaiseacht i nglanchistí don bhliain ón ráiteas 
faoi shreabhadh airgid 6,990 (42,957)

Glanchistí amhail an 31 Nollaig 116,132 109,142
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Nóta 22  Cuntasaíocht Vótaí

(a)

Tá eisíocaíochtaí Státchiste le linn na bliana bunaithe ar mhéideanna bliantúla arna vótáil ag Dáil Éireann. Ní 
mór aon chuid den mhéid a vótáladh nach bhfuil caite faoi 31 Nollaig de réir rialacha cuntasaíochta an Rialtais 
a ghéilleadh don Státchiste.

Tá sé ina dhualgas reachtúil ar Oifi geach Cuntasaíochta FSS nach ndéanfar róchaitheamh ar bith ar an Vóta. 
I gcleachtadh tá sé beagnach dodhéanta toradh iarbhír a bhaint amach atá comhionann le méid beacht an Vóta. 
Mar thoradh, tá sé dosheachanta go mbeadh barrachais bheaga ann mar thoradh ar an gcur chuige stuama sin. 
Is é €15.8m atá sa bharrachas atá le géilleadh agus is ionann sin agus 0.1% de Vóta iomlán FSS.

(b) Cuntas Leithghabhála Achomair, réitithe faoi rialacha Cuntasaíochta an Rialtais:

Meastachán Toradh Meastachán Toradh

2011 

€’000

2011 

€’000

2010 

€’000

2010 

€’000

Caiteachas Comhlán 
Vóta 40 FSS 13,942,487 13,902,830 14,791,431 14,477,921

Leithreasaí i gCabhair 1,482,047 1,458,171 3,667,850 3,523,317

Glanchaiteachas Vóta 12,460,440 12,444,659 11,123,581 10,954,604

2011 

€’000

2010 

€’000

Barrachas atá le Géilleadh 15,781 168,977

(c) Anailís ar Ghéilleadh

2011 

€’000

2010 

€’000

Barrachas glan atá le géilleadh 15,781 168,977

15,781 168,977
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Nóta 22  Cuntasaíocht Vótaí (ar lean) 

(d) Chun críocha faisnéise féach Nóta 3 thíos atá ina shliocht as Cuntas Leithghabhála 2011 

FSS:

2011 

€’000

2010 

€’000

Ráiteas ar Shócmhainní agus Dliteanais amhail an 31 Nollaig 2011

Sócmhainní Caipitil 5,266,194 5,274,663

Sócmhainní Airgeadais 3 3

5,266,197 5,274,666

Sócmhainní Reatha

Banc agus Airgead Tirim 28,350 21,451

Iarmhéid PMG 103,513 105,668

Stoic 121,521 128,087

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 229,792 169,996

Iarmhéideanna dochair eile 79,548 67,775

Iomlán na Sócmhainní Reatha 562,724 492,977 

Lúide Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe 150,448 164,670

Costais fabhraithe 1,246,230 1,289,321

Ioncam Iarchurtha 9,634 6,253

Iarmhéideanna sochair eile 176,291 176,917

Glandliteanas don Státchiste 15,731 17,977

Iomlán na nDliteanas Reatha 1,598,334 1,655,138

 

Glansócmhainní Reatha (1,035,610) (1,162,161)

Glansócmhainní 4,230,587 4,112,505

Glandliteanas don Státchiste an 31 Nollaig

Leithreasaí barrachais atá le géilleadh 15,781 168,977

Deontas Státchiste nár tarraingíodh (50) (151,000)

Glandliteanas don Státchiste 15,731 17,977

Léirithe ag:

Féichiúnaithe

Airgead Tirim agus Staid Ghlan an Phámhaistir Ghinearálta 131,862 127,119

Iarmhéideanna Dochair: Fionraí 55,788 67,775

187,650 194,894

Creidiúnaithe  

Dlite don Stát (138,190) (133,414)

Iarmhéideanna Sochair: Ioncam & Caiteachas Speisialta  (15,229) (11,849)

Iarmhéideanna Sochair: Fionraí (18,500) (31,654)

(171,919) (176,917) 

Glandliteanais Reatha 15,731 17,977
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Nóta 23  Pinsin

Tá fostaithe incháilithe FSS páirteach i scéimeanna éagsúla sochair shainithe aoisliúntais.

Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais (.i. pinsin) na gcomhaltaí foirne scortha as ioncam reatha agus cuirtear na híocaíochtaí 
sin de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha. De réir treorach ón Aire Sláinte, 
ní dhéantar foráil ar bith sna ráitis airgeadais do shochair phinsin don todhchaí. Cuirtear ranníocaíochtaí aoisliúntais 
a fhaightear ó fhostaithe, ar comhaltaí na scéimeanna iad, chun sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais nuair 
a fhaightear iad. Go dtí seo, níl aon luacháil fhoirmiúil achtúireach déanta ar dhliteanais phinsin FSS.

Nóta 24  Ceangaltais Chaipitil

2011

€’000

2010

€’000

Ceangaltais maidir le sócmhainní seasta inláimhsithe 

a cheannach amach anseo:

Laistigh de bhliain amháin 363,030 353,174

Tar éis bliain amháin ach laistigh de cúig bliana 434,050 543,272

Tar éis cúig bliana 0 10,870

797,080 907,316

Ar conradh ach níl sé curtha ar fáil sna ráitis airgeadais 237,304 223,862

Curtha san áireamh sa Phlean Caipitil ach níl sé ar conradh 559,776 683,454

 797,080 907,316

Tá creat infheistíochta caipitil ilbhliantúil ag FSS ina dtugtar tús áite do chaiteachas ar thionscadail chaipitil ar aon 
dul le cuspóirí straitéiseacha an Phlean Chorparáidigh agus an Phlean Seirbhíse Bliantúil. Baineann na tiomantais 
thuasluaite le costas iomlán na dtionscadal a bhfuil buiséid mhaoinithe shainiúla faofa ina leith ag deireadh na 
bliana. D’fhéadfadh costais a bheith ag baint leis na tiomantais seo tar éis 2012, costais nach bhfuil buiséid ina 
leith faofa go fóill. Áiríonn sé seo tiomantais neamh-chonarthacha bhreise i ndáil le tionscadail atá pleanáilte ach 
nach bhfuil faofa go fóill d’fhonn soláthar a dhéanamh d’easnaimh infreastruchtúracha cúraim sláinte lena n-áirítear 
comhlíonadh HIQA agus Ospidéal Lárnach Mearbhaill nua.

Nóta 25  Réadmhaoin

Cuimsítear 2,655 réadmhaoin in eastát FSS.

Is féidir anailís a dhéanamh ar theideal chun na réadmhaoine 
mar seo a leanas:

2011

Líon na 

Réadmhaoine

2010*

Líon na 

Réadmhaoine

Ruíleas 1,666 1,672

Léasacht 989 1,088

Iomlán na Réadmhaoine 2,655 2,760

Is féidir anailís a dhéanamh ar úsáid phríomhúil na réadmhaoine 
mar seo a leanas:

Seirbhísí sóisialta pearsanta agus sláinte a sholáthar 2,559 2,661

Seirbhísí Riaracháin agus Tacaíochta (lena n-áirítear próiseáil 
na gcártaí leighis, srl) 96 99

Iomlán na Réadmhaoine 2,655 2,760

* Tá sé sonraithe go bhfuil maoine 2010 comhsheasmhach le formáid tuairiscithe in 2011, ina dtugtar léargas ar 
líon maoine, seachas foirgnimh, FSS. Tugadh laghdú sa líon maoine faoi deara mar thoradh ar dhiúscairtí maoine 
agus maoine a chur as áireamh an eastáit i rith na bliana trí Thionscnamh Laghdaithe Costas Léasa, Tionscnamh 
Diúscairtí Meabhairshláinte agus aistriú maoine chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011 169



Nóta 26  Léasanna Oibriúcháin

Cíosanna léasa oibriúcháin (gearrtha ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais)

2011 

€’000

2010 

€’000

Talamh agus Foirgnimh  37,991  32,531 

Mótarfheithiclí  91  68 

Trealamh  543  37 

 38,625  32,636

Tá na ceangaltais léasa bhliantúla seo a leanas ag FSS faoi léasanna oibriúcháin a rachaidh in éag:

2011 

Talamh agus 

Foirgnimh

2011 

Eile

2011 

Iomlán

2010 

Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000

Laistigh de bhliain amháin 8,367 592 8,959 7,541

Idir an dara bliain agus 
an cúigiú bliain 9,271 34 9,305 9,816

In os cionn cúig bliana 19,748 0 19,748 15,216

37,386 626 38,012 32,573

Nóta 27  Gnóthais Fochuideachta

In 2011, comhchuimsíodh Tolco Ltd, a bunaíodh i 1975, in FSS chun seirbhísí a sholáthar do Bhord Sláinte an 
Oirthir, lena n-áirítear cúram cónaitheach agus áiseanna oiliúna do dhaoine le riachtanais speisialta.

Ar an 31 Nollaig 2010, rinneadh Aontacht Phobail Teoranta a pháirt-chomhchuimsiú agus cuireadh críoch le haistriú 
na n-iarmhéideanna fágtha in 2011.

Ní aon ghnóthais fochuideachta eile ag FSS.

Nóta 28  Cánachas

Ceadaíodh díolúine do FSS de réir fhorálacha Alt 207 (mar a bhaineann le cuideachtaí de réir Alt 76), Alt 609 (Cáin 
Ghnóthachan Caipitiúil) agus Alt 266 (Cáin Choinneála ar Ús Cuntas Taisce) den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997. 
Cuimsíonn an díolúine seo, a bhaineann le Cáin Ioncaim/Cáin Chorparáide, Cáin Ghnóthachan Caipitiúil agus Cáin 
Choinneála ar Ús Cuntas Taisce, ioncam agus maoin FSS. Tá an díolúine faoi réir athbhreithnithe ag na Coimisinéirí 
Ioncaim, agus, mura gcomhlíontar na coinníollacha atá sonraithe, d’fhéadfaí an díolúine a tharraingt siar ón dáta a 
ceadaíodh í.

Nóta 29  Árachas

Go dtí an 31 Nollaig 2009 bhí árachas ag FSS chun í a chosaint ar rioscaí dliteanais fostóra agus dhliteanais phoiblí, 
suas go teorainn slánaíochta, faoi bhoinn ais-ráta agus ráta chomhréidh. Faoin mbonn ais-ráta, ní chinntear an 
phréimh deiridh go dtí deireadh na tréimhse atá clúdaithe agus bunaítear é ar chaillteanas taithí FSS don tréimhse 
chéanna. Tá an coigeartú ais-ráta atá iníoctha le FSS faoi réir íosteorainneacha agus uasteorainneacha. Ní raibh 
sé indéanta, ar an 31 Nollaig 2011, an dliteanas a chainníochtú go beacht, más ann dó, a d’fhéadfadh eascairt ó 
ais-rátáil sa todhchaí. Tá uasdliteanas d’éilimh ais-ráta fós le híoc, bunaithe ar na leibhéil chomhaontaithe do gach 
riosca inárachais, cothrom le riosca inárachais €4,699 agus €2,394,662 do dhliteanas fostóra agus do dhliteanas 
poiblí faoi seach. Íocadh gach préimh árachais ón 1 Eanáir 2001 ar bhonn ráta chomhréidh amháin agus ní raibh 
aon chlúdach árachais ais-ráta i bhfeidhm ón dáta sin ar aghaidh.
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Note 29  Árachas (ar lean)

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

Ón 1 Iúil 2009 ar aghaidh beidh FSS á maoiniú le haghaidh éileamh atá á bpróiseáil ag an nGníomhaireacht 
um Éilimh ar an Stát faoi théarmaí na Scéime Slánaíochta Cliniciúla. Ón 1 Eanáir 2010 leathnaíodh scóip Ordú 
um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Tarmligean Feidhmeanna) na slánaíochta Stáit chun 
éilimh díobhála pearsanta agus damáiste maoine tríú páirtí in aghaidh FSS a chur san áireamh freisin. Áirítear 
dámhachtainí íoctha le héilitheoirí faoi théarmaí na scéime ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear. Ag 31 Nollaig 2010, bhí 
an dliteanas measta a tabhaíodh go dtí an dáta sin faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla agus slánaíocht Stáit cothrom 
le €866m. De réir threoracha an Aire Sláinte, ní dhearnadh aon fhoráil don dliteanas seo sna ráitis airgeadais.

Nóta 30  Dliteanais Theagmhasacha – Gníomhartha Cógaiseoirí

Lóisteáil cógaiseoirí éileamh le FSS maidir le caillteanas de mharcáil suas miondíola ar tháirgí a fodháileadh faoi 
théarmaí an Chárta Liachta do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois, táirgí a bheadh faoi réir corrlaigh níos airde murach 
go raibh incháilitheacht iomlán i gceist. Is ionann an t-éileamh agus €100 milliún, níos airde ná an tsuim €30 milliún 
atá á híoc gach bliain i láthair na huaire. Léirigh Ceardchumann Cógaisíochta na hÉireann (IPU) go nglacfadh sé 
páirt in idirghabháil neamhcheangailteach ach go mb’fhéidir go dtabharfadh sé FSS chun cúirte mura mbíonn sé 
sásta leis an toradh. In 2009 chuir an tAire Sláinte deireadh leis an teidlíocht uilechoiteann do chárta liachta do 
dhaoine 70 bliain d’aois agus níos sine. Dhearbhaigh an Roinn Sláinte go bhfuil an beartas mar atá sonraithe agus 
mar atá beartaithe le linn na tréimhse ina raibh incháilitheacht uathoibríoch i gceist do dhaoine 70 bliain d’aois agus 
níos sine curtha i bhfeidhm ag FSS. Ar an mbonn seo, níl éifeachtaí airgeadais an dliteanais theagmhasaigh seo 
curtha san áireamh sna ráitis airgeadais agus chuir FSS in iúl do IPU nach bhfuil aon dliteanas stairiúil ag FSS i 
ndáil leis an gceist seo.

Dliteanais Theagmhasacha – Ginearálta

Tá baint ag FSS le roinnt éileamh a bhfuil imeachtaí dlí i gceist leo faoi láthair a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le 
dliteanais a chruthú, ag brath ar thoradh na dlíthíochta. Tá cumhdach árachais ag FSS do dhliteanas poiblí agus do 
dhliteanas fostóra, do dhóiteán agus gach éileamh sonrach riosca. I bhformhór na gcásanna, ba leor a leithéid sin 
d’árachas chun gach costas a chumhdach, ach ní féidir a bheith cinnte faoi seo. Ní dhearnadh soláthar d’iarmhairtí 
airgeadais aon teagmhas neamh-árachaithe sna ráitis airgeadais.

Nóta 31  An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006

Foráiltear an bonn reachtach d’aisíoc na muirir ar a dtugtar ‘muirir fhadchónaitheacha’ a d’íoc daoine lán-incháilithe 
roimh an 14 Iúil 2005 san Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006. Gné bhunúsach den scéim is ea go n-aisíocfar muirir 
leis na daoine seo a leanas:

  Daoine beo ar gearradh airgead orthu go héagórach am ar bith ó 1976 anonn

  Eastáit daoine ar gearradh airgead orthu go héagórach, agus a fuair bás ar nó i ndiaidh an 9 Nollaig 1998

Faoi fhorálacha an Achta, cheap FSS tríú páirtí seachtrach chun feidhmiú mar Riarthóir Scéime. Bunaíodh cuntas 
speisialta atá á mhaoiniú ag airgead atá á sholáthar ag an Oireachtas agus is ón gciste sin a dhéantar aisíocaíochtaí 
freisin. Cuireadh suim €12m ar leataobh i 2011 i bhfoirm meastachán forlíontach chun na críche seo. Bhí an 
meastachán is fearr do chostas iomlán na n-aisíocaíochtaí, tráth bunaithe na Scéime, bunaithe ar na téarmaí 
sonraithe san Acht cothrom le suas go dtí €1bn. Bhíothas ag súil go ndéanfaí aisíocaíochtaí le thart ar 20,000 
othar beo agus le heastáit tuairim is 40,000 nó 50,000 iar-othar atá básaithe anois.

Ní fhéadfadh iarrthóirí nua cur isteach ar an Scéim ón 31 Nollaig 2007 ar aghaidh agus tá beagnach 14,000 
éileamh faighte i leith na n-othar beo agus 26,000 éileamh i leith eastát. Meastar gurb ionann luach na Scéime 
agus beagnach €480m anois. Cuireadh roinnt iarratas isteach ar an Scéim i ndáil le hothair i dtithe altranais 
príobháideacha ar diúltaíodh dóibh ar an mbonn nár breithníodh a gcás a bheith laistigh de raon na Scéime. 
Tionscnaíodh imeachtaí i 318 cás, a bhain le hothair a chaith am i dtithe altranais príobháideacha. Níl aon cheann 
de na cásanna tar éis céim na héisteachta a shroicheadh go fóill. Ina theannta sin, lóisteáil FSS agus an Roinn 
Sláinte agus Leanaí achomharc chun na hArd-Chúirte i ndáil le cinntí a rinne an tOifi geach Achomhairc ag deonú 
incháilitheachta do chliaint seirbhísí míchumais ar leith. Mar thoradh air sin, meastar go mbeadh sé míchuí iarracht 
a dhéanamh aon dliteanas féideartha sa todhchaí a mheas nó sonraí a thabhairt maidir leis na héiginnteachtaí a 
bhaineann leo sin sa mhéid is go bhféadfadh sé sin dochar a dhéanamh do thoradh na n-imeachtaí cúirte.
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Nóta 31  An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006 (ar lean) (ar lean)

In 2011, muirearaíodh an caiteachas seo a leanas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais maidir leis an Scéim 
Aisíocaíochtaí:

 
2011

€’000

2010

€’000

Pá 479 971

Aisíocaíochtaí le hOthair (féach nóta 8)  8,222 19,193

Íocaíochtaí le Riarthóir Scéime Tríú Páirtí  885 1,190

Táillí Dlí agus Gairmiúla 249 508

Costais Oifi ge 41 71

9,876 21,933

Nóta 32  An tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú), 2006

Faoin Acht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú) 2006 bunaíodh scéim reachtúil d’fhonn dul i ngleic 
le deacrachtaí árachais a bhíonn ag daoine a ionfhabhtaíodh le Heipitíteas C agus VEID trí fhuil agus táirgí fola 
dáilte sa Stát. Téann an scéim seo i ngleic leis na fadhbanna a bhíonn ag na daoine seo toisc nach féidir leo cosaint 
morgáiste agus polasaithe árachais saoil a cheannach mar thoradh ar tháirgí fabhtacha fola a bheith dáilte orthu. 
Clúdóidh an scéim riosca árachais do 1,700 duine nó níos mó atá i dteideal táirgí árachais, beag beann ar na 
riochtaí sláinte eile a d’fhéadfadh a bheith ag na daoine seo, a luaithe is a íocann siad an phréimh chaighdeánach a 
d’íocfadh duine nach mbeadh ionfhabhtaithe agus a bheadh ar comhaois agus ar comhinscne leo. Sheol FSS gné 
árachais saoil na scéime i Meán Fómhair 2007. Tugadh isteach gné bhreise, a fhorálann do chumhdach árachais 
taistil, i mí Márta 2009. Meastar go mbeidh costas foriomlán thar shaolré na scéime cothrom le €90m.

In 2011, muirearaíodh an caiteachas seo ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais i ndáil leis an Scéim Árachais:

 
2011

€’000

2010

€’000

Pá 93 131

Íocaíochtaí as ualuithe préimhe 352 347

Íocaíochtaí as sochair arna bhfrithghealladh ag FSS 616 211

Costais Oifi ge 12 2

1,073 691
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Nóta 33  Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (Fair Deal)*

Cuireadh tús le Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (Fair Deal) in 2009 agus tagann sé in ionad Scéim 
Fóirdheontais na dTithe Altranais agus scéim na ‘leapacha conartha’ a bhí ann roimhe seo. Faoin Scéim, déantar 
ioncam agus sócmhainní daoine a bhfuil cúram i dteach altranais ag teastáil uathu a mheas, agus ansin íocann 
siad suas le 80% dá n-ioncam inmheasúnaithe agus suas le 5% de luach a sócmhainní dá gcostas cúraim. Íocann 
FSS iarmhéid chostais a gcúraim sna tithe altranais poiblí agus príobháideacha atá cláraithe, más ann dá leithéid 
Sonraítear soláthar maoinithe na Scéime seo i Vóta FSS gach bliain.

Muirearaíodh an caiteachas seo a leanas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais i ndáil le Scéim Tacaíochta na 
dTithe Altranais:

2011

€’000

2010

€’000

Íocaíochtaí le tithe altranais príobháideacha faoin Scéim 
Tacaíochta do Thithe Altranais 417,712 260,785

Íocaíochtaí fóirdheontais & leapacha ar conradh i dtithe 
altranais príobháideacha 142,902 218,929

560,614 479,714

*  Baineann caiteachas Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (Fair Deal) i Nóta 8 leis na ráitis airgeadais le 
híocaíochtaí le tithe altranais príobháideacha le haghaidh (i) leapacha conartha, (ii) íocaíochtaí fóirdheontais agus 
(iii) íocaíochtaí Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais. Tuairiscítear caiteachas a thabhaítear i reáchtáil aonad cúraim 
chónaithigh fhadtréimhsigh poiblí FSS faoi cheannteidil éagsúla caiteachais pá agus neamhphá i ráitis airgeadais 
FSS. In 2011 bhí an fhoráil iomlán do Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (áiseanna poiblí agus príobháideacha 
san áireamh) i Vóta FSS cothrom le €1,026m.

Nóta 34  Tacaíocht Stáit Coimhdeach

Is gné bhreise roghnach de Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais é an Tacaíocht Stáit Coimhdeach do dhaoine 
a bhfuil maoin nó sócmhainní faoina n-úinéireacht sa Stát. In ionad ranníocaíocht iomlán sheachtainiúil a íoc as 
a gcuid airgid féin dá gcúram, féadfaidh cliant iarratas a dhéanamh ar Iasacht Teach Altranais, d’fhonn cuid dá 
ranníocaíocht a chumhdach, atá bunaithe ar shócmhainní maoine nó talaimh laistigh den Stát. Ansin íocann FSS 
an chuid de chostas an chúraim sa bhreis ar íocaíocht Tacaíochta an Stáit. Déantar an iasacht a aisíoc leis an Stát i 
ndiaidh na sócmhainne a dhíol nó i ndiaidh bhás an chliaint, cibé a tharlaíonn ar dtús. Is leis na Coimisinéirí Ioncaim 
a aisíoctar an iasacht. I gcásanna áirithe, féadfar aisíocaíocht iasachta a iarchur. Is ann don chuid seo den scéim le 
cabhrú le daoine ionas nach mbeidh orthu a dteach a dhíol chun íoc as cúram i dteach altranais.

Bhí méid iomlán comhlán na Tacaíochta Stáit Choimhdigh curtha in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim ar an 31 Nollaig 
2011 ó cuireadh tús le Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais cothrom le €3.8 milliún – fi giúr a d’áirigh 384 iasacht 
cliaint agus dhearbhaigh na Coimisinéirí Ioncaim le FSS go bhfuil €1.3 milliún d’aisíocaíochtaí iasachta faighte acu, 
fi giúr a áiríonn 175 iasacht cliaint.
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Nóta 35  Scéimeanna um Chúram Príomhúil agus Chárta Liachta

Tá léargas le fáil i Nóta 8 ar an gcaiteachas ar Scéimeanna um Chúram Príomhúil agus Chárta Liachta a áiríonn 
caiteachas ar tháillí dochtúra agus seirbhís chógaseolaíoch agus seirbhísí eile atá bunaithe ar theidlíochtaí a 
bhaineann le cárta liachta de réir tástála acmhainne. Ag an 31 Nollaig 2011, bhí 1,694,063 cárta liachta eisithe mar 
aon le 125,657 Cárta Cuairte DG breise. As na cártaí seo, eisíodh 74,281 cárta liachta agus 16,251 Cárta Cuairte 
DG ar bhonn foras discréideach cruatain.

In 2011 bhí an caiteachas iomlán faoi scéim an chárta liachta cothrom le €1,774m.

Cuireadh críoch leis an tionscadal chun próiseáil na gcártaí liachta sa tSeirbhís um Athchistiú Cúraim Phríomhúil 
(PCRS) a lárú in Iúil 2011, agus cuireadh tús le hathruithe chun rialú agus caighdeánú a fheabhsú laistigh de 
scéimeanna um chúram príomhúil agus cárta liachta.

San áireamh i mbunachar sonraí na gcártaí liachta tá dáta athnuachana cárta agus, roimh an dáta sin, eisítear fógra 
chuig sealbhóir an chárta ag cur in iúl go dteastaíonn foirm iarratais chomhlánaithe chun cárta a athnuachan agus 
chun incháilitheacht seirbhísí a chinntiú. Sa chás nach bhfaigheann PCRS iarratas athnuachana nó treoir leanúint 
leis an gcomhfhreagras, cuirtear deireadh le hincháilitheacht seirbhísí.

I ndiaidh phróiseáil na gcártaí a lárú ar an 1 Iúil 2011, ghlac PCRS freagracht as scrúdú a dhéanamh ar na hiarratais 
athnuachana cártaí ar fad.

Sa tréimhse sé mhí go dtí Nollaig 2011, fuarthas 231,004 iarratas athnuachana comhlánaithe, agus astu sin níor 
cháiligh 2,723 cás (1.18%) le haghaidh cárta liachta nó cárta Cuairte DG. Níor chomhlíon 2,976 cás (1.29%) na 
critéir cháilitheachta le haghaidh cárta liachta iomláin agus tugadh cárta Cuairte DG do na hiarratasóirí sin. In 
225,305 cás, ba é toradh an athbhreithnithe gur comhlíonadh na critéir cháilitheachta.

Bunaithe ar thorthaí an athbhreithnithe cáis, choimisiúnaigh PCRS obair chun scrúdú a dhéanamh ar thorthaí an 
athbhreithnithe cáis agus chun creat rialaithe riosca-bhunaithe a fhorbairt d’fhonn a chinntiú go bhfuil rialachas cuí 
agus bearta ionracais i bhfeidhm d’fhonn rialtacht in eisiúint cártaí liachta a rialú. Tá léargas tugtha ag an Rialtas ar 
an rún atá aige reachtaíocht a bhunú in 2012 chun roinnt faisnéise le Ranna agus gníomhaireachtaí Stáit a éascú, 
roinnt faisnéise a d’éascódh crostagairt sonraí iarratasóirí agus cur chuige riosca-bhunaithe i ndáil le hathbhreithniú 
agus le hiniúchadh.

Ó tharla gurb é aidhm an athbhreithnithe a chinneadh an raibh sealbhóirí cárta incháilithe, agus an t-athbhreithniú 
ar bun níor taifeadadh impleacht airgeadais aistarraingtí cárta dála costas seirbhísí soláthartha i ndáil le daoine 
neamh-incháilithe.

Nóta 36  Imeachtaí Iar-Chláir Chomhardaithe

Níor eascair aon chúinse nó imeacht, idir dáta an chláir chomhardaithe agus an dáta a d’fhaomh an Bord na ráitis 
airgeadais, a bheadh mar bhonn le coigeartú nó nochtadh sna ráitis airgeadais. 

Nóta 37  Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara

I ngnáthchúrsa gnó féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte deontais a fhaomhadh mar aon le bheith 
páirteach i socruithe conarthacha eile a bhfuil gealltanais luaite leo a bhfuil spéis ag comhaltaí Bhord FSS iontu 
nó a bhfuil siad fostaithe iontu. Glacann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le nósanna imeachta de réir Chód 
Cleachtais na Roinne Airgeadais ar Rialú Comhlachtaí Stáit, an Achta um Eitic in Oifi gí Poiblí 1995 agus an Achta 
um Chaighdeáin in Oifi gí Poiblí 2001, maidir le nochtadh leasanna chomhaltaí an Bhoird. Chloígh comhaltaí Boird 
agus FSS leis na nósanna imeachta seo i rith na bliana. I rith 2011 faomhadh deontais €71,872 agus €1,066,863 
faoi seach a thabhairt do dhá ghníomhaireacht a raibh leas ag comhaltaí Boird iontu. Ní bhfuair na comhaltaí Boird 
sin aon cháipéisíocht maidir leis na hidirbhearta agus níor ghlac na comhaltaí Boird sin páirt in ná níor fhreastail 
siad ar aon phlé a bhí ag an mBord faoi na ceisteanna seo. Chuir comhalta Boird in iúl go raibh leas aige/aici i 
gcuideachta agus chuir comhalta Boird eile in iúl go raibh leas aige/aici i gcomhpháirtíocht; bíonn an chuideachta 
agus an chomhpháirtíocht i gceist ag trádáil ó am go ham le FSS de réir téarmaí a ndéantar idirchaidreamh ina leith 
ar neamhchomaoin.

Nóta 38  Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais ar 18 Bealtaine 2012.

174 FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011



FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011 175

Aguisíní leis na 
Ráitis Airgeadais



(Anailís ar Dheontais chuig Gníomhaireachtaí Seachtracha i Nóta 8)

Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Iomlán na nDeontas faoi bhun €100,000 (2,349 Deontas) 42,821 1,484 44,305

Éirim an Iarthair Teo 23,304  23,304

Brú agus Ionad Cúram Lae Abode 1,059  1,059

Díobháil Inchinne Faighte Éireann 
(Fondúireacht Peter Bradley roimhe seo)

8,494  8,494

Scor Gníomhach Éireann 247  247

Adapt House, Ionad Tearmainn do Mhná, Luimneach 628  628

Adapt Kerry Ltd 174  174

Addiction Response Crumlin (ARC) 299 744 1,043

Ospidéal an Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, 
Ospidéal Náisiúnta na Leanaí san áireamh

188,686  188,686

Údarás Uchtála na hÉireann 457  457

Grúpa Iarchúraim Athshlánaithe 117  117

Age Action Ireland 542  542

Age and Opportunity 626  626

Tionscadal Tithíochta Ciste SEIF (Teach Centenary) 383  383

Cúnamh SEIF san Iarthar 235  235

Aiséirí 190  190

Ionad Aislinn, Cill Chainnigh 447  447

Alcohol Action Ireland 150  150

ALJEFF Treatment Centre Ltd 57 392 449

All Communicarers Ltd 573  573

All In Care 4,163  4,163

Alliance 244  244

Fondúireacht Alpha One 149  149

Cumann Alzheimer na hÉireann 9,926  9,926

Amber Kilkenny Women’s Outreach 440  440

AMEN 164  164

Tionscadal Drugaí Ana Liffey 798 367 1,165

Fondúireacht Anne Sullivan do na Bodhair/na Daill 1,242  1,242

Aoibhneas Foundation Ltd 969  969

Aosóg 207  207

Ionad Cúram Lae Áras Mhuire 
(Seirbhísí Pobail Thiobraid Árann Thuaidh)

301  301
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Aguisín 1  Deontais Ioncaim agus Deontais arna 
Maoiniú ag Ranna Rialtais/Gníomhaireachtaí Stáit Eile



Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Ionad Tacaíochta Ailse ARC 211  211

Ionad Ard Aoibhinn 2,817  2,817

Ionad Cúram Lae Bhaile Átha Fhirdia 292  292

Arlington Novas Ireland 2,798 84 2,882

Arthritis Ireland 194  194

Asperger Syndrome Association of Ireland (ASPIRE) 331  331

Iontaobhas na gCarthanas Chomhlachaithe 113  113

Association for the Healing of Institutional Abuse (AHIA) 
(Ar tugadh Ionad Aislinn ar roimhe seo, Baile Átha Cliath)

355  355

Athlone Community Services Council Ltd 390  390

An Grúpa um Thionscnaimh Uathachais 3,791  3,791

Autism West Ltd 580  580

Aware 207  207

Aonad Téarnaimh Bhaile Mhuire do Dhaoine Scothaosta 203  203

Balcurris Boys Home Ltd 638  638

Seirbhísí Sóisialta Bhéal Átha na Sluaighe 139  139

Ballincollig Senior Citizens Club Ltd 364  364

Ionad Leanaí Bhaile Baodáin 152  152

Ballyfermot Advanced Project Ltd 0 517 517

Cúram Baile Bhaile Formaid 2,387  2,387

Ballyfermot Star Ltd 71 321 392

Naíolann Lae Bhaile Munna (Tír na nÓg) 323  323

Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Bhaile Munna 52 221 273

Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna (YAP) 602 51 653

Ionad Cónaithe Leanaí Ballyowen Meadows 885  885

Barnardos 8,416 296 8,712

Barretstown 183  183

Barrow Valley Enterprises for Adult Members with Special 
Needs Ltd (BEAM)

366  366

Ionad Óige Base 210  210

Grúpa Tacaíochta Teaghlaigh agus Óige na Bánóige (BYFSG) 122 268 390

Ionad Cúram Lae Beaufort 183  183

Ospidéal Beaumont 248,791  248,791

Ionad Teaghlaigh agus Naíolann Before 5 143  143

Belong to Youth Services Ltd 139  139

Seirbhís Shóisialta Belvedere 605  605

Fondúireacht Bernard Van Leer 106  106
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Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Tionscnamh Óige Bhaile an Bhlácaigh agus Radharc 
an Chnocáin (BMYI)

556 65 621

Cúraim Baile Bhaile Bhlainséir agus Lár na Cathrach 3,978  3,978

Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Bhaile Bhlainséir 100 258 358

Seirbhís Óige Bhaile Bhlainséir 180 67 247

Bluebell Development Project Ltd 0 121 121

Cúram Bluebird 783  783

Bodywhys Cumann Neamhord Itheacháin na hÉireann 286  286

Siúracha Bon Secours 2,215  2,215

Naíolann Lae Bonnybrook 248  248

Brainwave – Cumann Titimis na hÉireann 820  820

Comhpháirtíocht Cheantar Bhré 45 65 110

Foireann Andúile Pobail Bhré 0 781 781

Bray Lakers Social and Recreational Club Ltd 144  144

Bray Travellers Group 0 109 109

Tearmann do Mhná Bhré 629  629

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta Éireann 164,149  164,149

Ionad Cóireála Mhothar an Bhainbh 53 57 110

Ionad Acmhainní na Cabraí 173 79 252

Cairde 417  417

Ionad Cairdeas Cheatharlach 273  273

Pobail Camphill na hÉireann 1,097  1,097

Cúram Ailse an Iarthair 699  699

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí 26,325  26,325

Capuchins 118  118

Cumann Títhíochta Cara 209  209

Care for the Elderly at Home Ltd 237  237

Care Of the Aged, (Gairdín Mhuire) Ciarraí Thiar 111  111

Comharchumann DG Caredoc 6,710  6,710

Careline 116  116

Caremark Éireann 1,480  1,480

Carers Association Ltd 4,017  4,017

Careworld 422  422

Fondúireacht CARI 322  322

Caring and Sharing Association (CASA) 218  218

Cúram don Lucht Cúraim Éire 925  925

Caritas 2,029  2,029
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Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Ionad Cúram Lae Cheatharlach (Seirbhísí Pobail na hEasca) 101  101

Seirbhís Óige Réigiúnach Cheatharlach 129  129

Seirbhísí Sóisialta Cheatharlach 468  468

Carlow Women’s Aid 139  139

Foireann Chúram Baile Cheatharlach/Chill Chainnigh 230  230

Ionad Cúram Pobail Charn an Bhua 151  151

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Charraig Mhachaire Rois 741  741

Carriglea Cairde Services Ltd 
(Siúracha Bon Sauveur roimhe seo)

9,135  9,135

Casadh 0 200 200

Cúram Baile an Chaisleáin 436  436

Coiste Chúram Leanaí Chontae an Chabháin 134  134

CAWT (Cooperation And Working Together) 0 441 441

CDA Trust Ltd (Feasacht Dhrugaí an Chabháin) 0 185 185

Clinic Lárnach Íocshláinteach 16,817  16,817

Ionaid um Mhaireachtáil Neamhspleách (CIL) 10,461  10,461

Charleville Care Project Ltd 101  101

Cheeverstown House Ltd 23,212  23,212

Fondúireacht Cheshire na hÉireann 22,759 44 22,803

An Sunshine Home le haghaidh Leanaí 3,906  3,906

Tionscadal Pobail Drugaí Chrysalis 0 273 273

Cill Dara Ar Aghaidh 0 448 448

Clann Mór 918  918

Ionad Tacaíochta Inimirceach an Chláir 179  179

Seirbhísí Óige an Chláir 110  110

Clarecare Ltd lena gcuimsítear Comhairle Seirbhísí 
Sóisialta an Chláir

6,624  6,624

Ionad Cúram Lae Dhroichead an Chláir 431  431

Ionad Tearmainn do Mhná agus Leanaí Clarehaven 491  491

Ionad Lae Cúirt Clareville 185  185

CLASP (Community of Lough Arrow Social Project) 147  147

Clár Tacaíochta Andúile Chluain Dolcáin (CASP) 570 291 861

Tascfhórsa Drugaí Chluain Dolcáin 223 133 356

Craobh Chluain Eois de Dhaoine faoi Bhac Meabhrach 116  116

Cumann Meabhairshláinte Chluain Maine 114  114

Ionad Acmhainní Pobail Chluain Meala 146  146

Cúnamh Baile Chluain Tarbh 2,316  2,316
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Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Cúnamh Baile CLR 2,377  2,377

CLUB 91 (Seirbhís Chez Nous roimhe seo) 137  137

Co-Action Iarthar Chorcaí 6,145  6,145

Ospidéal Ginearálta an Chóibh 1,719  1,719

Comfort Keepers Ltd 3,267  3,267

Community Creations Ltd 130  130

Cluichí Pobail 220  220

Seirbhís Tacaíochta Pobail do Chúramaithe Baile 
agus Teaghlaigh

506  506

Aonad Altranais Pobail, an tIarthuaisceart 647  647

Community Response, Baile Átha Cliath 219 119 338

Ionad Teaghlaigh Shráid Chonnacht 450  450

Console (ag maireachtáil le Féinmharú) 240  240

Contact Care 844  844

Convent House Daycare and Resource Centre Ltd 103  103

Coolmine Therapeutic Community Ltd 1,035 777 1,812

Ospidéal an Choim do Mhná 49,344  49,344

Fondúireacht COPE 44,705  44,705

COPE na Gaillimhe 2,381  2,381

Cumann Uathachais Chorcaí 3,310  3,310

Clinic Pleanála Clainne Chorcaí 175  175

Tionscadal Foyer Chorcaí 300  300

Cumann Meabhairshláinte Chorcaí 156  156

Togra Oideachais Shóisialta agus Shláinte Chorcaí (CSHEP) 400  400

Ospidéal agus Scoil Dhéadach Ollscoil Chorcaí 2,134  2,134

Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh Cottage Home 1,530  1,530

Coiste Gairmoideachais Luimnigh 115  115

Ceardlann Pobail Chontae Loch Garman, Inis Córthaidh/
Ros Mhic Thriúin Teo

4,232  4,232

Comhpháirtíocht Chontae Loch Garman Teo 103  103

CPL Healthcare 1,072  1,072

Seirbhísí Criticare 286  286

Croí 283  283

Crosscare 5,465  5,465

Cúram Baile Chromghlinne 3,058  3,058

Cuan Mhuire 812 36 848

Seirbhís Tacaíochta agus Tearmainn do Mhná, Cuan Saor 448  448
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Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Cuanlee Ltd 209  209

Cumas Teo 224 149 373

Cura 914  914

Cúnamh 118  118

Seirbhísí Cónaitheacha Dara 1,813  1,813

Cúram Leanaí Dharndál Belcamp 400  400

Feasacht Drugaí Dharndál Belcamp 187 73 260

Iníonacha na Carthanachta 97,628 207 97,835

Iníonacha na Carthanachta (Siúracha an Chroí Rónaofa 
Íosa agus Muire roimhe seo)

15,260  15,260

Aonad Gníomhachtaithe Lae do Leanaí agus Aonad 
Traenála Teiripeach Windmill

479  479

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Ráth an Deagánaigh 272  272

Ionad Delta, Ceatharlach 2,835  2,835

Fondúireacht Sláinte Déadaí na hÉireann 193  193

Depaul Ireland 2,011  2,011

Cónaidhm Diaibéitis na hÉireann 297  297

Cónaidhm na hÉireann um Míchumas (DFI) 2,055  2,055

Dóchas 443 71 514

Dolmen Clubhouse Ltd 128  128

Seirbhís Stocaireachta faoi Fhoréigean sa Teaghlach 307  307

Cumann um Fhoréigean Teaghlaigh, Laois 125  125

Cumann Tithíochta Don Bosco do Chúram Déagóirí 2,514  2,514

Grúpa Tearmainn do Mhná, Dún na nGall (DDVS) 446  446

Seirbhísí Óige Dhún na nGall 116  116

Tionscadal Óige Teo Dhomhnach Cearna 293 73 366

Cúram Baile Dhomhnach Cearna/Beaumount 1,496  1,496

Cúram Áitiúil Dhomhnach Cearna/Beaumount 118  118

Forbairt Pobail Dhún Uabhair 21 214 235

Siondróm Down Éireann 167  167

Seirbhísí Pobail Dhroichead Átha 119  119

Cumann Dhroichead Átha um Chúnamh do Dhídeanaithe 175  175

Tearmann do Mhná, Droichead Átha 491  491

Ionad Cúram Faoisimh Dhrom Collachair agus a Dhúiche 380  380

Bord an Ionaid Chóireála Drugaí 8,381  8,381

Cúnamh Baile Dhroim Conrach 1,296  1,296

Cúram do Dhaoine Scothaosta Dhroim Caorthainn 211  211
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Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Ionad Oiliúna Drumlin House 252  252

Comhaontas SEIF Bhaile Átha Cliath Teo (DAA) 419 76 495

Gníomhaireacht do Dhaoine gan Dídean, Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath

822 148 970

Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath 6,363  6,363

Tascfhórsa Drugaí Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh 105 106 211

Cúnamh Baile Dhún Laoghaire 892  892

Foireann Pobail Andúile Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 0 489 489

Tionscadal For-Rochtana Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 185 113 298

Naíolann Lae Éadan Mór 296  296

Leabharlann Edward Worth 140  140

Empowerment Plus 475  475

Enable Ireland 37,322  37,322

Tionscadal Forbartha Pobail na hInse 118  118

Extern Ireland 5,502  5,502

Cúram Breise do Dhaoine Scothaosta 532  532

Familiscope 88 74 162

Ionad Ilmheáin an Athar McGrath (Ionad Acmhainní Teaghlaigh) 148  148

Fatima Home, Trá Lí 307  307

Seirbhísí Ógra Deoise Fhearna 214  214

Fondúireacht Festina Lente 376  376

Fighting Blindness Ireland 118  118

Foireann Tacaíochta Andúile Fhionnghlaise 0 429 429

Cúram Baile Fhine Gall 3,091  3,091

Cúram Baile/Eagraíocht Cúraim Fhionnghlaise 4,464  4,464

First Step 288  288

Five Rivers Ireland 451  451

Focus Ireland 3,962  3,962

Fold Ireland 1,849  1,849

Foróige 3,240  3,240

Cumann Friedreich’s Ataxia in Éirinn 123  123

Cúram Baile FRS 170  170

Grúpa Straitéise um Chúram Leanaí Chathair agus Chontae 
na Gaillimhe

129  129

Fondúireacht Ospíse na Gaillimhe 3,525  3,525

Genio (The Person Centre) 2,000  2,000

Gheel Autism Services Ltd 5,524  5,524
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Good Shepherd Sisters 2,552  2,552

Cumann Ghráig na Manach do Dhaoine Breacaosta 131  131

Freagra do Dhrugaí Mhór-Limistéar Bhaile Bhlainséir 89 63 152

GROW 1,301  1,301

Guardian Ad Litem and Rehabilitation Offi ce (GALRO) 1,627  1,627

Cumann Tithíochta Hail do Chónaí Comhtháite 419  419

Hands On Peer Education (HOPE) 0 114 114

Headstrong 1,037  1,037

Headway, An Cumann Náisiúnta do Dhíobháil Inchinne Faighte 2,474  2,474

Holy Angels, Ceatharlach, Ionad Cúram Lae do Dhaoine 
le Riachtanais Speisialta

774  774

Ospidéal an Spioraid Naofa 165  165

Home Again (Cumann Los Angeles roimhe seo) 1,579  1,579

Home Care Plus 145  145

Seirbhísí um Chúnamh Baile, Baile Munna 1,642  1,642

Cúram Seanóirí Home Instead 6,020  6,020

Home Youth Liaison Service 563  563

HomeCare North East Bay Ltd 1,332  1,332

Homeless Girls Society Ltd 730  730

Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh Homestart 156  156

Feasacht ar Dhrugaí, Leithinis Bhinn Éadair 0 110 110

IADP, Tionscadal Drugaí Idirghníomhaireachta UISCE 0 121 121

Iar Ros Teicneolaíocht 132  132

ILAM (Ireland) Ltd 150  150

Comhairleoireacht agus Síciteiripe d’Inimircigh (ICAP) 368  368

Foireann Phobail in aghaidh Drugaí Inse Chór 266 131 397

Cúnamh Baile Inse Chór 1,343  1,343

Inclusion Ireland 453  453

Ospidéal Ortaipéideach Corpraithe na hÉireann 7,285  7,285

Institiúid um Altranas Sláinte Pobail 132  132

Líonra Abhcóideachta na hÉireann 811  811

Cumann Spina Bifi da agus Hidriceifi leas na hÉireann 
(IASBH)

977  977

Cumann Eolaíocht an Fhéinmharaithe na hÉireann 134  134

Cumann na hÉireann do Dhaoine Óga faoi Chúram (IAYPIC) 373  373

Cumann Cúramóirí na hÉireann 125  125

Cumann Pleanála Clainne na hÉireann (IFPA) 1,257  1,257
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Foras Chúram Altramais na hÉireann (IFCA) 413  413

Foras Madraí Treorach na hÉireann 813  813

Cumann Haemaifi lia na hÉireann (IHS) 577  577

Cumann Lag-Éisteachta na hÉireann (IHHA) 4,799  4,799

Foras Croí na hÉireann 282  282

Seirbhísí Chúram Baile na hÉireann 2,116  2,116

Foras Duán na hÉireann (IKA) 211  211

Foras Ghalar Néarón Luadrach na hÉireann 286  286

Cumann Oistéapóróis na hÉireann 156  156

Cumann Othar na hÉireann 117  117

Irish Pre-School Playgrounds Association (IPPA) 207  207

Seirbhís Príosún na hÉireann 279  279

Cumann Uathachais na hÉireann 3,743  3,743

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC) 491 210 701

Cumann na hÉireann maidir le bás Tobann Naíonán (ISIDA) 264  264

Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann (ITM) 6,079 196 6,275

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (IWA) 36,566  36,566

Fondúireacht Leanaí Jack and Jill 657  657

Tionscadal Ráth Miontáin um Chúnamh le Spleáchas 
ar Dhrugaí (Tionscadal JAAD)

223 71 294

K Doc (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta) 1,754  1,754

KARE, Droichead Nua 15,198  15,198

KARE Plan Ltd 1,925  1,925

KASMHA (Cumann Chill Chainnigh do Dhaoine Fásta 
faoi Bhac Meabhrach Ollmhór)

1,065  1,065

Seirbhísí Ógra Deoise Chiarraí 265  265

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Chiarraí 8,250  8,250

Clár Pobail Chósta Chill Bharróg Teo (KCCP) 288 60 348

Ionad Lae Chill Bharróg/Ghort an tSionnaigh 158  158

Foireann Pobail Andúile Chill Dara agus Iarthar 
Chill Mhantáin Teo

0 298 298

Seirbhísí Óige Chill Dara (KYS) 955  955

Cill an Ardáin (KARP) 150 50 200

Cumann Tithíochta Deonaí Chill Mháille 158  158

Ionad Áineasa Teaghlaigh Chill na Manach 110  110

Pobal Abhainn Rí 210  210

L'Arche Ireland 2,717  2,717
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Cumann Liatroma do Dhaoine faoi Mhíchumas (LAPWD) 545  545

Cuideachta Chomhtháite Forbartha Liatroma 253  253

Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar 12,143  12,143

Ionad na mBan, Leitir Ceanainn 307  307

Seirbhís Óige agus Teaghlaigh Leitir Ceanainn 109  109

Cúnamh na Saoirsí agus Rialto 1,137  1,137

Seirbhís Cúraim Life Pregnancy 374  374

Fondúireacht Lifestart 1,050 153 1,203

Comhairle Seirbhísí Sóisialta Luimnigh 1,157  1,157

Ionad Traenála Seirbhísí Óige Pobail Luimnigh 415 57 472

Link (Gaillimh) Teo 157  157

Seanóirí Chúirt Lios an Chairn 125  125

Lochrann Ireland Ltd 140  140

Acmhainní Pobail Longfoirt Teo 186  186

Coiste Seirbhísí Sóisialta an Longfoirt 243  243

Tionscadal Cúraim Leanaí Loch Buí 188  188

Ionad Cúram Lae Lourdes 162  162

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Mhachan 200  200

Teach Leasa Chúirt Mhuire, Cluain Meala 138  138

Ionad Teaghlaigh agus Naíolann Lae Mhuire 175  175

Cúnamh Baile Marino/Fhionnradhairc 831  831

Ospideál Martin 109  109

Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae Teo 232,903  232,903

Seirbhísí Ógánach Matt Talbot 1,342  1,342

Seirbhísí Tacaíochta na mBan, Maigh Eo 484  484

Ionad Cúram Lae Bhaile Mead 235  235

Comhpháirtíocht na Mí 0 295 295

Cumann Tithíochta Women’s Aid na Mí Teo 269  269

Cumainn Mheabhairshláinte (MHAanna) 1,724  1,724

Cumann na hÉireann um Shláinte Mheabhrach 218  218

Cé na gCeannaithe (MQI) 1,892 59 1,951

Ionad Teaghlaigh na Trócaire Teo 407 24 431

Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh 59,159  59,159

MIDWAY – Meath Intellectual Disability Work Advocacy 
You Ltd

2,056  2,056

Cumann Mígréine na hÉireann 153  153
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Ionad Cúraim Áth an Mhuilinn 11,157  11,157

Millennium Carving Teo 263  263

Cumann Tithíochta Miss Carr Teo 337  337

Naíolann Radharc an Mhóta 160  160

Teach Chluain Caoin do na Daill 890  890

Moorehaven Centre Tipperary Ltd 1,103  1,103

Teach Mount Cara 120  120

Tionscadal Óige Chomharsanacht Bhaile an Chnoic 185 20 205

Foireann Phobail in aghaidh Drugaí Radharc an Chnocáin/
Bhaile an Bhlácaigh

289 75 364

MS Ireland – Cumann Scléaróis Iolrach na hÉireann 2,697  2,697

Muintir na Tíre Teo 146  146

Foireann Phobail in aghaidh Drugaí, Mullach Eadrad/
An Corr Dubh

275 81 356

Ionad Teiripe Scléaróis Iolrach an Iarthuaiscirt Teo 254  254

Diostróife Mhatánach Éireann 1,237  1,237

Cumann Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine ar Lagamhairc Teo 515  515

Cumann Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI) 6,871  6,871

An Chomhairle Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an 
Altranais agus an Chnáimhseachais (NCNM)

0 200 200

Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha in Éirinn 441  441

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais 46,830 13 46,843

Líonra Náisiúnta Tearmainn do Mhná agus Seirbhísí 
Tacaíochta, Baile Átha Luain

394  394

Oifi g Náisiúnta d’Íospartaigh na Mí-Úsáide (NOVA) 801  801

An tOspidéal Athshlánaithe Náisiúnta 25,592  25,592

Feidhmeannas Úsáideoirí na Seirbhíse Náisiúnta 188  188

Fondúireacht Náisiúnta um Thaighde ar Fhéinmharú (NSRF) 885  885

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) 375  375

Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann 133  133

Teach Nazarat, Mala 3,931  3,931

Seirbhís Chúram Leanaí agus Chónaitheach New 
Beginnings

768  768

Ospidéal Pobail Ros Mhic Triúin 242  242

Ionad Oiliúna Pobail Dhroichead Nua agus Dhún Laoghaire 101  101

Ionad Teaghlaigh Theach Newbury, Baile na mBocht, 
Corcaigh

140  140

Seirbhísí Sóisialta an Phoirt Nua, Ionad Cúram Lae 245  245
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Nightingale TLC 295  295

Club Óige No Name Teo 165  165

Tionscadal Tuaithe Chonamara Thuaidh agus Thiar 114  114

Seirbhísí um Chúram Baile agus um Chúnamh Baile 
Lárchathair Thuaidh Bhaile Átha Cliath

2,402  2,402

Cumann Pobail agus Deonach Thuaisceart Thiobraid Árann 
(CAVA)

473  473

Seirbhísí Tacaíochta um Míchumas Thuaisceart Thiobraid 
Árann Teo

550  550

Comhpháirtíocht Leader Thiobraid Árann Thuaidh 475  475

Fóram Alcóil an Iar-Thuaiscirt 229  229

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde an Iar-Thuaiscirt 1,965  1,965

Tionscnamh Sláinte Pobail Thuaisceart na Cathrach (NICHE) 295  295

Seirbhísí Chúram Baile Thuaisceart na Cathrach Teo 1,324  1,324

Tionscadal Idirghníomhaireachta Thuaisceart na Cathrach 
(NIAP)

260 128 388

Comhpháirtíocht Thuaisceart na Cathrach 0 115 115

Tionscadal Tacaíochta Teaghlaigh Northstar 0 181 181

Ospís an Iarthuaiscirt 1,072  1,072

Oiliúint & Forbairt Iarthuaisceart na hIonchathrach 0 110 110

Seirbhísí um Chúram Sláinte Nua 512  512

Altra ar Glao-Dhualgas – Pacáiste um Chúram Baile 555  555

Seirbhís Chomhairliúchán Oasis 0 177 177

Cúram Cónaitheach agus Lae Chúirt Uí Chonaill 198  198

Cuideachta Forbartha Áitiúil Uíbh Fhailí 123  123

One Family 423  423

One in Four 637  637

Ionad Lae Open Door 430  430

Teach Open Heart 277  277

Ord Mhálta 489  489

Seirbhísí Óige Osraí 135  135

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn 130,088  130,088

Ospís Mhuire, Crois Araild 29,216  29,216

Naíolann Mhuire Bhaile Munna Teo 418  418

Outhouse Teo 204  204

Gréasán Tionscadail Outreach – Tionscadal OASIS 568  568

Teach Oznam 180  180

Pact 607  607
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Parentstop Teo 126  126

Cúram Comhpháirtíochta an Iarthair 263  263

Patient Focus 216  216

Comhpháirtíocht Paul Luimneach 104 40 144

Iontaobhas Peacehaven 714  714

Ospidéal Mhullach na Pise 25,125  25,125

Iontaobhas Peter McVerry (Cumann Arrupe roimhe seo) 976 91 1,067

Bainistíocht Chúraim PHC Teo 453  453

Ionad Acmhainní Pobail an Fhionnuisce 118  118

Teach Pieta 212  212

Pobal 1,118  1,118

Gníomhaíocht Dhearfach 558  558

Grúpa Tacaíochta Iar-Pholaimialítis (PPSG) 414  414

Teach Phrág 131  131

Grúpa Cúraim Praxis 2,634  2,634

Siúracha na Toirbhearta 364  364

Cúram Baile Príobháideach, Leamhcán 178  178

Prosper Fingal Teo 6,661  6,661

Líonra Éigeandála um Éigniú na hÉireann (RCNI) 4,211  4,211

Cúnamh Baile Ráth Maonais 505  505

Tionscadal Red Ribbon 278  278

Tascfhórsaí Réigiúnacha agus Áitiúla um Dhrugaí 304 1,113 1,417

Grúpa Rehab 41,984  41,984

Renewal Women’s Residence 100  100

Cumann Tithíochta Respond! 834  834

Forbairt Pobail Rialto 135  135

Foireann Phobail in aghaidh Drugaí Rialto 245 153 398

Cuideachta Chomhpháirtíochta Rialto 340 420 760

Grúpa Dara Seans Right of Place 229 229

Freagra ar Dhrugaí na Rinne agus an Cheantair 251 49 300

Comharchumann Seirbhísí Baile Ros Comáin 1,471  1,471

Cuideachta Chomhpháirtíochta Ros Comáin Teo 104  104

Grúpa Tacaíochta Ros Comáin Teo 921  921

Ospidéal an Rotunda 47,391  47,391

Naíolann Lae Rualaí 177  177

Coláiste Ríoga na Lianna 380  380
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Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn 151  151

Ospidéal Ríoga Dhomhnach Broc 19,725  19,725

Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas 21,825  21,825

Tionscadal na mBan, Ruhama 130 102 232

Runway Medical – Pacáiste Cúram Baile 858  858

Líonra um Chúram Pobail Tuaithe Teo (RCCN) 2,793  2,793

SHARE 217  217

SAFE Ireland 110  110

Seirbhísí Naomh Aodán 3,810  3,810

Fiontair Óige na Sailéiseach Teo 352  352

Arm an tSlánaithe 3,513  3,513

Samaritans 301  301

Cúram Baile Sandra Cooney 512  512

Cúnamh Baile Dhumhach Thrá 388  388

Cumann Tithíochta Saoirse Teo 755  755

Tionscadal SAOL 281 62 343

Cumann Scitsifréine na hÉireann Fondúireacht Lucia 1,538  1,538

Earcú Servisource 746  746

Naíolann na Seacht nDair 189  189

Cumann Tithíochta Shalamar Finiskilin 212  212

Shannondoc Teo (Seirbhísí DG Lasmuigh de 
Ghnáthuaireanta)

4,780  4,780

Tionscadal Oideachais Shanty Teo 680 82 762

Sciath-Thithíocht 116  116

SHINE 107  107

Clanna Shíomóin na hÉireann 7,196  7,196

Siúracha na Carthanachta 15,415  15,415

Siúracha na Carthanachta Íosa agus Muire, Mainistir Uí Mhordha 40,789  40,789

Siúracha na Carthanachta Ionad Mhuire do Dhaoine Dalla 
agus Lagamhairc

3,418  3,418

Seirbhísí Siúracha La Sagesse 16,526  16,526

Siúracha na Trócaire 482  482

Seirbhísí Tacaíochta Slí Eile Teo 192  192

Coiste um Chúram Leanaí Chontae Shligigh 126  126

Ionad Teaghlaigh Shligigh 147  147

Tacaíocht Teaghlaigh Shligigh Teo 225  225

Comhairle Seirbhísí Sóisialta Shligigh Teo 996  996
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Seirbhísí Iontaobhais Smyly 1,906  1,906

Comhairliúchán Pobail Shnuga 6 154 160

Cumann Naomh Uinseann de Pól (SVDP) 2,946  2,946

Cumann Tithíochta Sonas 1,313  1,313

Cumann Tithíochta Sophia 538  538

Comharchumann DG South Doc 7,715  7,715

Cumann Seanóirí Dheisceart Bhaile Átha Cliath 114  114

Ospidéal Ollscoile Victoria na hOtharlainne Theas 46,065  46,065

Tionscadal Freagartha Dheisceart na Mí 0 117 117

Ionad Comhairliúcháin an Iar-Dheiscirt 128  128

Seirbhísí Drugaí agus Alcóil an Deiscirt Teo 193  193

Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann 130  130

Gortuithe Dromlaigh Éireann 317  317

An Tionscnamh Seirbhísí Tearmainn Spioradach (SPIRASI) 448  448

Tionscadail Springboard 2,454  2,454

Grúpa Gníomhaíochta Pobail Naomh Aonghas 149  149

Ionad Acmhainne Naomh Aindriú 383 53 436

Naíolann Lae Naomh Anna Teo 198  198

Ionad Óige Naomh Anna Teo 360  360

Ionad Cúraim Lae Naomh Bríd 122  122

Teach Naomh Carthage Lios Mór 128  128

Cumann Naomh Catherine Teo 6,638  6,638

Ionad Seirbhísí Pobail Naomh Catherine, Ceatharlach 111  111

Seirbhísí Naomh Críostóir, Longfort 7,921  7,921

Cumann Naomh Crónán 877  877

Tionscadal Freagartha Pobail Naomh Doimnic 234 22 256

Teach Naomh Fiacc, Gráig Chuilinn 383  383

Ospís Naomh Proinsias 7,280  7,280

Scoil agus Ionad Naomh Gaibriéil 2,064  2,064

Naíolann Lae Naomh Helena 334  334

Seirbhísí Naomh Hilda do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach, 
Baile Átha Luain

4,135  4,135

Ospidéal San Séamas 329,044 3 329,047

Ospidéal San Séamas, Óstalláin Jonathan Swift 4,402 4,402

Ionad Óige Naomh John Bosco 110 59 169

Seirbhísí Ospidéil Naomh Eoin Dé 135,416 0 135,416
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Ospidéal Naomh Eoin 18,500  18,500

Fondúireacht Naomh Iósaf 12,200  12,200

Teach Naomh Iósaf do Dhaoine Scothaosta 760  760

Scoil Naomh Iósaf do na Bodhair 1,939  1,939

Scoil Naomh Iósaf do Dhaoine Lagamhairc 4,308  4,308

Seirbhís Cúnamh Baile Naomh Caoimhín 361  361

SSC Naomh Laurence O’Toole 1,031  1,031

Teach Naomh Lazarian, Muine Bheag 245  245

Teach Naomh Lúcás 6,182  6,182

Ospidéal Naomh Lúcás (RA) 249  249

Scoil Naomh Muire do na Bodhair 1,371 1,371

Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire 27,459  27,459

Teach Naomh Micheál 75,097  75,097

Ionad Cúraim Lae Naomh Micheál 149  149

Coiste Forbartha Pobail Naomh Monica 337 77 414

Teach Altranais Naomh Monica 1,752  1,752

Cumann um Uchtáil Naomh Mura 102  102

Ospidéal Naomh Pádraig 357  357

Scoil Speisialta Naomh Pádraig 174  174

Áit Naomh Pádraig, Bóthar Wellington 8,881  8,881

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 14,544  14,544

Iontaobhas Naomh Uinseann, Naíolann Lae Muire 261  261

Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán 211,864  211,864

Tionscadal Star Bhaile Munna Teo 153 51 204

Steer Ireland 102  102

Áis Stella Maris 159  159

Ospidéal Stíobhaird 45,341  45,341

Cúnamh Baile Stigh Lorgan 606  606

Streetline 651  651

Seirbhísí Teach Sunbeam 20,218  20,218

Iontaobhas Teach Tabor Teo 116 78 194

Lóiste Tabor 272  272

Cumann Tabor 710  710

Cúnamh Baile Thamhlachta 1,445  1,445

Comhpháirtíocht Thamhlachta 27 271 298

Ionad Cúram Lae Theach Mhuire 153  153

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011 191



Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Teach Tearmainn, Cill Dara 135  135

Tionscadal TEAM, An Muileann gCearr 104  104

Teen Challenge Ireland Teo 13 286 299

Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill 78,824  78,824

Seirbhísí Sóisialta Pobail an Teampaill Mhóir 215  215

Seirbhís Chúraim Thír an Iúir Teo 969  969

Teach Cónaithe The Beeches 134  134

The Care People 158  158

Ionad an Chabháin 295  295

An tIonad Sláinte Gnéis 151  151

An tIonad Foréigin Gnéis 302  302

Seirbhísí Sóisialta Pobail Dhurlas 349  349

Cumann Thiobraid Árann do Riachtanais Speisialta 136  136

Gluaiseacht na hOspíse, Tiobraid Árann 232  232

Réamhscoil agus Ionad Teaghlaigh an Tóchair 121  121

Tolco Teo 511  511

Tionscadal na Tulchann 0 147 147

Transfusion Positive 309  309

Treoir 508  508

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 436  436

Ionad Cúram Lae na Tulaí 165  165

Seirbhísí Sóisialta Chrois an Tornóra Teo 169  169

Aontas Mhuire Mháthair na Carthanachta 100  100

Ospidéal Pobail Dhairbhre 672  672

Comhpháirtíocht Tithíochta Uinseannach 226  226

Ionad Teaghlaigh Theach Vita, Ros Comáin 110  110

Cumann Bhaile Bhailcín do Dhaoine faoi Mhíchumas Teo 4,274  4,274

Ionad Acmhainní Bhaile Bhailcín na Glaschnoic 0 251 251

Réamhscoil Wallaroo 106  106

Seirbhís Óige Pobail Phort Láirge agus Thiobraid Árann Theas 306  306

Cumann Phort Láirge do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach 2,211  2,211

Gluaiseacht Ospíse Phort Láirge 213  213

Teach Leasa Challainn/Chill Mogeanna 212  212

Clinicí Well Woman 575  575

Wellsprings 681  681

Grúpa Tacaíochta Cúramóirí Iarthar Chorcaí Teo 132  132
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Deontais 

Ioncaim

Deontais arna 

Maoiniú ag 

Ranna Rialtais/

Gníomhaireachtaí 

Stáit eile

Iomlán na 

nDeontas

 2011 2011 2011

Ainm na Gníomhaireachta €’000 €’000 €’000

Acmhainní Iarthar Luimnigh Teo 152  152

Fondúireacht Alzheimer Iarthar na hÉireann 1,049  1,049

Westdoc (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta) 959  959

Cumann Cúraim an Iarthair 28,732  28,732

Forbairt Pobail na hIarmhí Teo 270  270

Seirbhís Cúram Baile Loch Garman 213  213

Tearmann do Mhná Loch Garman 353  353

Cumann Tithíochta na Daracha Geala Teo 264  264

Seirbhísí um Chúnamh Baile Chúram Pobail Chill Mhantáin 5,854  5,854

Women’s Aid 723  723

Womens Aid Dhún Dealgan Teo 463  463

Cumann Críostaí na bhFear Óg (YMCA) 411  411

Cláir Ghníomhaíochta na hÓige 567  567

Clár Abhcóideachta na hÓige 2,546  2,546

Youth For Peace Teo 161  161

Obair d’Aos Óg na hÉireann 121  121

Deontais Iomlána do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 

(féach Nóta 8)

3,431,395 18,309 3,449,704
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(Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais)

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 

Chaipitil

2011

€’000

Iomlán na nDeontas faoi bhun €100,000 (20 Deontas) 604 

Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, ag ionchorprú Ospidéal Náisiúnta na Leanaí 4,864 

Ospidéal Beaumont 2,363 

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí 1,173 

Institiúid Chaitliceach na mBodhar 3,000 

Sunshine Home do Leanaí 100 

Ospidéal an Choim do Mhná 1,330 

Ospidéal an Churraichín 1,676 

Iníonacha na Carthanachta 140 

Tascfhórsaí Áitiúla um Dhrugaí (LDTFanna) 125 

Forbairt ar Ospidéal an Mater agus na Leanaí Teo 73,431 

Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae Teo 5,372 

Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh 202 

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais 2,265 

An tOspidéal Náisiúnta Péidiatraiceach 8,029 

An tOspidéal Athshlánaithe Náisiúnta 1,495 

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn 2,022 

Pobal 124 

Ospidéal an Rotunda 1,442 

Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas 322 

Ospidéal Ollscoile Victoria na hOtharlainne Theas 1,589 

Ospís Naomh Proinsias 1,500 

Ospidéal San Séamas 3,594 

Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire 200 

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 567 

Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán 14,189 

Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill 777 

Ospidéal an Mater 260 

Deontais Chaipitil do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Nóta 19(b)) 132,755
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Aguisín 2  Anailís ar Dheontais Chaipitil 
do Ghníomhaireachtaí Seachtracha



(Anailís ar Chaiteachas Ilghnéitheach i Nóta 8)

2011

€’000

20110

€’000

Cothabháil Feirme agus Tailte 2,050 2,154

Slándáil 18,262 19,090

Fluairídiú 1,241 2,290

Ballraíochtaí 541 105

Ceadúnais 898 646

Sintiúis 725 618

Costais Éagsúla 11,786 10,171

Costais Adhlactha 144 147

Costais Iasachta 3,006 2,553

Caitheamh Aimsire (Aonaid Chónaitheacha) 1,399 1,210

Ábhair do Cheardlanna 2,380 2,549

Oiriúnuithe Baile 792 1,036

Fóirdheontais do Bhéile faoi Shlí 1,880 1,619

Aisíocaíochtaí 575 355

Caiteachas Iomlán Ilghnéitheach (féach Nóta 8)  45,679  44,543

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2011 195

Aguisín 3  Ilghnéitheach
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Féilire FSS 2011

Eanáir

Stiúrthóireacht Cáilíochta agus 
Sábháilteachta Othar nua de chuid 
FSS.

do Sheirbhísí Leanaí agus 
Teaghlaigh.

an tAcht um Páirtnéireacht 
Shibhialta agus um Chearta agus 
Oibleagáidí Áirithe de chuid 
Comhchónaitheoirí 2010i bhfeidhm.

Oifi g um Rialú 
Tobac san FSS.

Feabhra

an EDS, d’fhógair FSS roghnúchán 
na 15 ionad um ionscópacht ar 
an drólann iarrthóra le tacaíocht 
a thabhairt don chlár náisiúnta 
scagthástála d’ailse cholaireicteach.

i bhfeidhm d’fhonn laghdú suntasach 
a dhéanamh ar chostas na gcógas 
ar an Stáit.

FSS dul chun cinn le síneadh foirgnimh 
de luach na milliúin euro ar Ospidéal 
Ginearálta Shligigh.

Márta

Dheonachán agus Thrasphlandú 
Orgán.

Deiscirt i gcabhair ar thuairt eitleáin 
in Aerfort Chorcaí agus cuireann 
Ospidéal Ollscoil Chorcaí a Phlean 
Éigeandálai bhfeidhm.

An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, 
Tulach Mhór, á oscailt go hoifi giúil.

Aibreán

Bhord FSS fógartha leis 
na comhaltaí reatha Boird ag éirí as.

Aonaid Oinceolaíochta 
Radaíochta nua in Ospidéal San 
Séamas agus in Ospidéal Beaumont.

tSeachtain 
Eorpach um Imdhíonadh.

Chláir Scagthástála Éisteachta 
Naíonán Nuabheirthe.

Bealtaine

duine óg páirt sna comórtais ceannais 
de na Cluichí Pobail FSS.

Bhoird 
Feidhmiúcháin Eatramhaigh FSS.

vacsaíniú 
ailse cheirbheacas barrlíonta a chur 
ar fáil do gach cailín sa 6ú bliain.

Meitheamh

Aonad 
Breithe Speisialta sa Roinn Sláinte.

oideachais sláinte d’fhonn lucht 
caite tobac a spreagadh leis an 
teachtaireacht ÉIRIGH AS.

Chorcaíar an gcéad Lárionad 
Eorpach um Ghínéiceolaíoch 
Róbataice.

Iúil

Chód 
Rialachais FSS arna fhaomhadh 
ag Bord FSS.

Nuabheirthe (Tástáil Phrioc na Sáile) 
fairsingithe le go gcuimseofaí 
scagthástáil naíonán nuabheirthe 
le seiceáil don ghalar Fiobróis 
Chisteach.

Chártaí Liachta a lárú go hiomlán 
go Fionnghlas, Baile Átha Cliath.

Lúnasa

freagracht an tsoláthair i ndáil le táirgí 
comhdhlúthúcháin um théachtadh fola 
a aistriú ó Sheirbhís Fuilaistriúcháin na 
hÉireann go dtí an Ionad Náisiúnta 
Haemaifi lia.

éigeandála do dhaoine go bhfuil gá 
acu le gnáthamh máinliachta 
trasphlandaithe lasmuigh d’Éirinn.

sábháilteachta Bhord Leigheasra na 
hÉireann i ndáil le hathchur cromáin 
DePuy agus glacann sí lena chomhairle 
iad a ghairm ar ais.

Meán Fómhair

Óige Lámhleabhar um Chosaint 
agus Leas Leanaí d’fhonn cleachtais 
fhreagracha, chomhsheasmhacha 
agus trédhearcacha a chur chun cinn 
ag teacht leis an Treoir Tús Áite do 
Leanaí.

Healthcomplaints, 
tionscnamh chun cabhrú le baill 
den phobal a fháil amach cá háit 
agus conas is féidir leogearán a 
dhéanamh faoi sheirbhísí cúraim 
sláinte agus sóisialta.

Deireadh Fómhair

BreastCheck, an chéad bhabhta den 
scagthástáil náisiúnta cíoch do mhná 
d’aois 50-64 bliain á chur i gcrích.

An tSeachtain Náisiúnta um 
Beathú Cíche ón 1ú go 7ú Deireadh 
Fómhair.

Leasa Pobail 
á n-aistriú ó FSS go dtí an Roinn 
Coimirce Sóisialaí.

Samhain

nua-aoisiú a dhéanamh ar struchtúir 
rialachais an AMNCH (Ospidéal 
Thamhlachta), Baile Átha Cliath.

feasacht a mhéadú faoi úsáid cheart 
antaibheathach.

hinfheistíocht chaipitil dar luach 
€1.95 billiún don bhonneagar sláinte 
2012-2016.

Nollaig

Phlean Náisiúnta Seirbhíse 
2012 de chuid FSS.

aireacht i ndáil le reachtaíocht 
a ullmhú um dhíothú Bord FSS. 
Fógraíonn an tAire socruithe 
struchtúrtha eatramhacha 
le tosú go luath in 2012.

Ghrúpaí Ospidéal an Iarthair 
agus Mheán-Iarthair bunaithe 
le POFanna ainmnithe.
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