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Caibidil 1
 Forléargas an Phríomhfheidhmeannaigh – Achoimre Fheidhmeach

Uimhir Tuarascáil. 1/04
6 Eanáir 2004

CHUIG: GACH COMHALTA DEN BHORD

TAG:  BUISÉAD CAITEACHAIS AGUS PLEAN SEIRBHÍSÍ DON BHLIAIN DAR
CRÍOCH 31 NOLLAIG 2004
Ábhar Chlár Oibre Uimhir 2 – Cruinniú Boird Speisialta 12 Eanáir 2004

A Chomhalta,

Réamhrá
Bliain dhúshlánach a bhí in 2003 don Bhord agus muid ag iarraidh diansmacht a
choinneáil ar ár gcuid airgeadais, ar ár líon acmhainní daonna agus ar an
ngníomhaíocht seirbhíse agus sin in aghaidh neamhchinnteachta faoi athruithe
struchtúrtha amach anseo agus níos mó agus níos mó éilimh ag an bpobal ar sheirbhísí.
Ach ní hé amháin gur chomhlíonamar ár gcuntasacht ó thaobh na reachtaíochta ach
bhaineamar amach na spriocanna b’uaillmhianaí sa Phlean Seirbhísí ag cruthú arís ar
ais má oibrímid le chéile idir fhoireann agus Bhord is féidir linn níos mó a bhaint amach
ar a son siúd  a bhfuilimid ag freastal orthu.
Bliain stairiúil í 2004 ó thaobh chúram sláinte.  Tá Athchóiriú an Rialtais ar an gClár
Seirbhísí Sláinte faoi lánseol.  Tiocfaidh Feidhmeannas Seirbhísí Sláinte nua i bhfeidhm
1 Eanáir 2005; tá an Bord Eatramhach ceaptha cheana féin. Is í 2004 an bhliain deiridh
don Bhord Sláinte/córas Príomhoifigigh.  Bliain chun athruithe a bheidh inti a chruthóidh
dúshláin agus deiseanna nua.

Agus muid ag tabairt aghaidh is dócha ar an mbliain deiridh a mbeimid le chéile is mian
liom buíochas a ghlacadh libhse agus le bhur gcomhghleacaithe a tháinig romhaibh as
an gcúnamh iontach a thug sibh domsa agus don duine a bhí romham ó bunaíodh an
Bord seo in 1970. Is í príomhghné Boird ar a mbíonn ionadaithe a bhíonn ceaptha go
daonlathach  ná gur socraíonn siadsan cé leis a mbaineann an tábhacht.   Leag gach
Bord sa réigiún seo béim ar chothroime, ar mhacántacht, ar nuálacht agus ar
sheachadadh seirbhísí.  Tá go leor bainte amach acu do mhuintir  na Gaillimhe, Mhaigh
Eo, Ros Comáin. Creidim mar sin go n-aimseofar bealach chun sloinneadh a dhéanamh
go leanúnach ar thuairimí áitiúla daonlathacha maidir leis an tseirbhís sláinte amach
anseo. Táim cinnte go gcuideoidh an fhoireann agus an cultúr atá againn leis an
bhFeidhmeannas Seirbhísí Sláinte agus is é  toradh ár gcuid oibre go leanfaidh feabhas
ag teacht ar shláinte agus ar fholláine na ndaoine a ndéanaimid freastal orthu.
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Nuair a bhíonn athrú ag tarlú bíonn imní ar an bhfoireann, ar na hothair, ar úsáideoirí na
seirbhísí agus ar an bpobal ginearálta faoin méid atá amach romhainn, an gcoinneofar
rochtain ar chúram  agus an ndéanfaidh na hathruithe atá ag teacht difear dóibhsean.
Ní hionadh sin ach tá bonn láidir faoin bPlean Seirbhísí atá againn agus tá cóimheá
maith ag baint leis idir forbairtí nua agus comhdhlúthú seirbhísí feadh 3 chontae.
Déanfaidh mé níos cinnte fós go mbeidh an chumarsáid agus an chomhchomhairle níos
fearr fós le linn na bliana le go mbeidh gach duine cothrom le dáta ó thaobh na
bhforbairtí agus go mbeidh deis go rialta ag daoine a gcuid tuairimí a chur in iúl.

Forléargas Ginearálta
Leanann Plean Seirbhísí na bliana seo teimpléad caighdeánach atá forbartha go
náisiúnta ag an Roinn Sláinte agus Leanaí i gcomhar leis na boird sláinte. Ag gabháil
leis beidh sraith de Tháscairí Feidhmíochta (TFanna) lena léiriú cén chaoi a bhfuil an
córas ag obair agus ag feabhsú chomh maith le plean a bheidh bunaithe i bpointí gnímh
Cáilíocht & Cothroime – Ár Straitéis Sláinte Náisiúnta.

Is gnéithe nua cuid de na gnéithe i Litir Chinntitheacht na bliana seo,  is athrú béime atá
i gcuid eile acu.

 Aithníonn an Litir go bhfuilimid i dtréimhse eacnamaíoch dhúshlánach agus is mó
dúshlán í an bhliain seo ná mar a bhí 2003. Agus muid ag  réiteach an Phlean
Seirbhísí b’éigean dúinn féachaint go criticiúil ar lársheirbhísí féachaint an bhfuil
gach ní a dhéanaimid an-riachtanach nó go bhfuil siad mar phríomhthosaíocht.  Tá
sé fíorthábhachtach go ndíreofaí go sonrach ar na daoine atá imeallaithe nó atá
fulaingt ó thaobh  bheith fágtha amach go sóisialta faoi láthair agus tá raon leathan
beartas leagtha amach sa Phlean seo feadh gach cláir i ngach contae chun sin a
bhaint amach.

 Tá an tAire ag iarraidh go mór cosaint a thabhairt ar bhealach beag éigin do
Sheirbhísí do Dhaoine Scothaosta, Ailse, Duánach, agus Míchumas; tá an méid sin
ag teacht le polasaithe an Bhoird agus fáiltímid roimh a thacaíocht maidir leis sin.

 In 2003 d’iarr an Roinn orainn an Leibhéal Reatha Seirbhíse (ELS) a bhí pleanáilte
do 2002 a choinneáil. D’éirigh go han-mhaith linn i mBord Sláinte an Iarthair
anuraidh sa mhéid is gur sáraíodh an ELS go háirithe inár gcuid ospidéal.  I mbliana
admhaíonn DoHC go hoscailte go mb’fhéidir nach bhféadfaí ELS 2002 a bhaint
amach.  Iarrtar orainn an méid a bhfuilimid ina acmhainn a dhéanamh agus tá sé
d’aidhm againn na leibhéil seirbhísí do 2003 a choinneáil.

 In 2004 athraíonn cuid den fhreagracht maidir le seachadadh spriocanna  liostaí
feithimh chuig an gCiste Ceannaigh Cóireála Náisiúnta. Beidh an NTPF mar
rialaitheoir buiséid,  ag socrú agus ag maoiniú seirbhísí  d’othair  inár dtrí chontae.
Oibreoimid chun an oiread cóireála agus is féidir a fháil inár gcuid ospidéal  ag
ionadú  cuid den mhéid a mhaoinímid  go díreach ónár lárbhuiséad, chun an dul
chun cinn  maidir le liostaí feithimh agus an tréimhse feithimh a laghdú  a choinneáil.

 Mar is eol daoibh is dúshlán gach bliain an boilsciú ó thaobh gnéithe teicneolaíochta
madiir le cúram sláinte, lena n-áirítear fáthmheasú agus soláthairtí cóireála agus
drugaí.  Ceann tábhachtach de phríomhchodanna ár gcur chuige i mbliana ná
measúnachtaí ar theicneolaíochtaí nua a lorg agus a fheidhmiú sula n-úsáidfear iad i
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gcomhar le prótacail chuí lena n-úsáid nuair is cuí sin ó thaobh costais agus
buntáistí.

 Tá sprioc VFM de 6.7 milliún leagtha amach ag an Roinn dúinn. Ní bhaineann na
spriocanna sin le seirbhísí sláinte amháin:  níl an oiread buntáiste ag ranna rialtais
eile agus atá ag sláinte, cé go bhfuil an méid i bhfad níos mó ná blianta eile.  Tá raon
tionscadal pleanáilte  chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán airgeadais seo chomh
mór agus is féidir. Meastar go mbeidh an t-ospidéal in ann  2.7 milliún breise a
bhailiú trí mhuirir ospidéil a ardú.

 Beidh rialú dian ar líon na foirne mar ghné in 2004.  Laghdófar an líon 21 post eile.
Braithfidh earcú foirne nua ar ár gcumas laistigh dár seileáil fhoriomlán WTE sin a
dhéanamh.  Chomh fada agus is féidir tarlóidh laghduithe trí scor agus imeacht as
poist  agus trí idirbheartaíocht leis an bhfoireann agus a gcuid ceardchumann.

 Tá spriocanna ag an gComhaontú Náisiúnta “Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn” i
bpríomhréimsí lena n-áirítear Seirbhísí Custaiméirí,  Cobhsaíocht agus Cleachtais
IR, Luach ar an Airgead,  Bainistíocht Feidhmíochta agus Athchóiriú. Leagann an
Plean Seirbhísí amach spriocanna 2004 agus ionchais maidir le gach réimse ó
thaobh gach seirbhíse agus cláir.  Tá nuálacht bhreá cleachtais oibre ar bun de bharr
binsemharcála agus tá súil againn leas a bhaint as sin i dtreo dul chun cinn ó thaobh
éifeachtúlachta agus níos tábhachtaí ná sin le seirbhísí a choinneáil agus a
fheabhsú nuair is féidir sin.  Leanfar ag forbairt comhpháirtíochtaí oibre agus beidh
mé ag casadh leis na ceardchumainn amach sa mhí chun féachaint ar chláir oibre a
dhéanfaidh leas don dá thaobh i réimse an athraithe.

 Is gné thábhachtach í forbairt eagraíochta ó thaobh mar a ullmhaímid don am amach
romhainn. Ba é an buaicphointe an obair a rinneadh in 2003  agus tá na geallúintí a
rinne an fhoireann dá chéile ag an imeacht OD ‘Embracing Change in Uncertain
Times’ fite sa Phean Seirbhísí.   Beimid ag baint leasa as teicníochtaí OD chun
cuidiú tuilleadh le dearadh agus le bainistiú athrú in 2004 agus go háirithe ag
féachaint do na hathruithe lena mbeidh baint ag an mBord agus ag an
bhFeidhmeannas.

Forléargas Airgeadais

Aschur do 2003
Is é ár gcinntitheacht do 2003 ná €752.866m. San áireamh ansin tá maoiniú aon uaine
ón Roinn i dtreo dheireadh na bliana. Fuaireamar cead ón Roinn freisin €4.6m d’itímí
bainistíochta riosca a aistriú ón ár n-ioncam  isteach sa chuntas caipitil.  Is é an toradh a
bhí leis na coigeartuithe sin sa mhéid go raibh lárbhuiséad cóimheáite corparáide againn
agus roinnt cosanta do mhaoiniú forbartha do 2003 dealraíonn sé go gcríochnóimid an
bhliain le hiarmhéid i gcreidmheas de 1%.
Beidh an staid chríochnaitheach ar eolas nuair a chuirfear Ráitis Airgeadais Bhliantúla
faoi bhráid an Bhoird i Márta.

Cinntitheacht do 2004
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Fuair mé fógra an Luan 8 Nollaig de Chinntitheacht an Aire do Chaiteachas Glan dár
mBord de €780.0776m.  Sin ardú de €27.210m nó 3.6% thar chinntitheacht na bliana
anuraidh.  Ba iad na harduithe comhréireacha don 3 bliana roimhe sin na €20.236m nó
3% (02), €53.599m nó 9.5% (01) agus €66.740m nó 15% (00).  Admhaítear go
ndéanfaidh an leibhéal sin maoinithe freastal go príomha ar gheallúintí binsemharcála
ach i gcomhar le straitéis chríonna an Bhoird agus aschur do 2003 cuirfidh sé ar a
gcumas tríd is tríd na leibhéil reatha seirbhísí a sholáthar agus leanúint le nuachóiriú.

Thángthas ar ár gcinntitheacht mar seo a leanas:

€m €m
2003 Cinntitheacht Athbhreithnithe 752.866
Míreanna Breise
Dámhachtainí Pá agus Pinsin 31.514
Boilsciú Neamhphá   6.200
Feabhsúcháin ar an tseirbhís   5.110   42.824

795.690
Asbhaintí
Maoiniú aon Uaine  (2.033)
Méadú ar Thaisteal    (.983)
Méadú ar mhuirir  (2.760)
Liosta Feithimh/ Cásmheascán  (3.138)
Sprioc Coigiltis  (6.700) (15.614)
Cinntitheacht 2004 780.076

Lármhaoiniú 2004
Seo a leanas na príomhghnéithe:
 Ní bheidh aon Mheastachán Forlíontach ann do Shláinte in 2004.
 Ní raibh aon Phacáiste Lá an Bhuiséid ann ach amháin do Sheirbhísí Míchumais.
 Beidh feicthe agat ón Tábla thuas gur soláthraíodh €31.514m breise chun íoc as

Binsemharcáil, Binsemharcáil Chomhthreomhar agus Dámhachtainí Pá Ag Coinneáil
an Dul Chun Cinn.

 Rinneadh soláthar do Bhoilsciú Neamhphá ag 2.8% ach d’fhéadfadh boilsciú Leighis
a bheith a dhá oiread nó a thrí oiread sin.

 Asbhaineadh go leor ítimí maoinithe aon uaine do 2003.
 Níor tugadh ar aghaidh maoiniú a fuarthas anuraidh d’ardú i rátaí taistil agus

cothabhála.
 D’ardaigh Muirir Othar Príobháideach 15% ó 1 Eanáir agus asbhaineadh

spriocbhailiú de €2.760m as ár mbuiséad.  Creidimid gur féidir é sin a bhaint amach.
Ardaíodh an tairseach sa Scéim Íocaíochta Drugaí ó €70 go €78 agus tá suim de
€0.5m asbhainte dó seo.

 Mar thoradh ar aistriú choimisiúnú chuid de na seirbhísí eileicteacha chuig an gCiste
Ceannaigh Cóireála bhí caillteanas glan de €1.5m.

 Anuraidh athraíodh coigeartú cásmheascadh ó charnadh go héifeacht aon uaine.  I
mbliana bhí buntáiste ag UCHG ó thaobh cásmheascadh arís ach chaill ár n-ospidéil
ghéarmhíochaine eile  maoiniú.  Bhí an t-ardú tríd is tríd i mbliana níos lú ná
anuraidh agus an toradh a bhí leis sin caillteanas de €1.562m.

 Tá sprioc coigiltis VFM de €6.7m leagtha amach don bhliain seo agus asbhainte as
ár mbuiséad.
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Áireofar ar na bearta chun na héifeachtaí a bheidh ag na laghduithe sin a choinneáil
íseal agus na coigiltis a bhaint amach díriú ar asláithreachas agus ragobair, luacháil
chriticiúil ar gach folúntas a thiocfaidh chun cinn agus athinnealtú ar obair.  Déanfaimid
iarracht  cur lenár rannpháirtíocht i gconarthaí náisiúnta chun buntáistí a bhaint as
ollcheannach chomh maith le féachaint ar ár raon conarthaí agus rialú ar leibhéil stoic.
Cuirfimid feabhas ar bhailiú ioncaim agus déanfaimid iarracht deireadh a chur le
caillteanas cásmheascáin in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus Portiuncula.

Teagmhas
De bharr an leibhéil throim spriocanna coigiltis níl aon bharr bainte agam de leithroinnt
na bliana seo do theagmhas mar a rinneadh blianta roimhe seo.  Chomh maith leis sin is
beag forbairtí eile a d’fhéadfaí a chur siar.  An t-aon teagmhas atá againn an t-iarmhéid
creidmheasa oscailte a thabhairt ar aghaidh, rud a bheith fíorthabhachtach ó thaobh
cuntasachta.  Bainfear leas astu ar mhaithe le brúnna nach mbeidh súil leo agus do
riachtanais chriticiúla a thiocfaidh chun cinn chomh maith le cosaint éigin a thabhairt do
sheirbhísí tosaíochta.

Cistí Seirbhísí Breise
Ainneoin na n-asbhaintí tá maoiniú breise de €5.110m curtha ar fáil i mbliana chun roinnt
réimsí seirbhísí áirithe a choinneáil.  Sin i gcomparáid le €20.150m anuraidh.  Seo a
leanas achoimre  den maoiniú:

Seirbhísí Suim
€m

Seirbhísí Ailse  0.940
Seirbhísí Duánacha 0.400
Daoine Scothaosta             1.125
Míchumas Intleachtúil          1.845
Fisiciúil agus Céadfach         0.510
Cúram Leanaí 0.186
Clárú Cathartha 0.104

5.110

Fógra a bhfuil fáilte roimhe an maoiniú léirithe de €2.5m do sholáthar Sheirbhísí
Oinceolaíochta Radaíochta ag UCHG.  Tabharfaidh sin deis earcaíocht a dhéanamh do
phríomhphostanna chun seirbhísí a choimisiúnú in 2005.

Bainistíocht na Cinntitheachta
Tá oibleagáid ar an mBord Plean Seirbhísí a ghlacadh agus a chur faoi bhráid an Aire
laistigh de 42 lá ón litir Chinntitheacht a fháil. Leagann an Plean Seirbhísí amach i
dtéarmaí leathan a raon agus méid na seirbhísí a sholáthófar i dteannta na gcéimeanna
chun uasdátú a dhéanamh ar an tseirbhís agus í a nuachóiriú ag teacht leis an Stráitéis
Náisiúnta Sláinte agus Clár ag Coinneáil an Dul Chun Cinn.  Tá dualgas ar an a mBord
freisin monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an phlean le linn na bliana agus gníomh
cuí a ghlacadh más gá chun a chuntasacht airgeadais a chomhlíonadh.

Mar phríomhfheidhmeannach tá freagracht phearsanta orm an plean a fheidhmiú laistigh
den teorainn airgeadais agus den leibhéal fiacha atá leagtha síos ag an Aire. Tá dualgas
orm freisin an Bord agus an tAire a choinneáil ar an eolas faoi aon chinneadh nó aon
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chinneadh a bheidh beartaithe a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith acu ar ár staid
airgeadais.  Leanfar ar aghaidh leis an rialú dian agus leis an gcuntasacht i mbliana go
dtí go mbeidh struchtúir agus comhshocruithe rialaithe nua airgeadais bunaithe.   Bhí
orainn próifíl míosúil ó thaobh caiteachais agus airgid do 2004 a chur isteach  chuig an
Roinn faoin 5 Eanáir. Leanfar le tuarascálacha míosúla tríd an Tuairisciú Bainistíochta
Lánpháirtiúil (IMR’s) faoin 20ú den mhí dar gcionn agus aighneachtaí gach ráithe ar
Táscairí Feidhmíochta  (TFanna) agus tuairiscí ar dhul chun cinn ar Cháilíocht agus
Cothroime.  Mar fhorlíonadh orthu sin beidh cruinnithe athbhreithnithe foirmiúla ar bun
go tréimhsiúil  leis an Roinn Sláinte agus Leanaí.

Tá sé i gceist agam leanúint ar aghaidh  leis an gcreat oibre cuntasachta feidhmithe in
aghaidh na míosa trí na Bainisteoirí Ginearálta agus na Bainisteoirí Réigiúnacha araon a
chlúdóidh buiséid, líon foirne, gníomhaíocht agus iniúchadh.  Leanfar leis an
monatóireacht freisin trí gach Buanchoiste, an Coiste Airgeadais agus Maoine agus
tuairisciú in aghaidh na ráithe chun an Bhoird.

Is formáid chaighdeánach náisiúnta é Plean Seirbhísí na bliana seo  agus tacaíocht aige
ó  phleananna oibríochta  atá chomh fada agus is féidir faoi fhormáid grúpa cúraim.  Mar
ullmhú d’athchóiriú  struchtúrtha agus ag tabhairt aird ar mhianta an Bhoird tá
comhaontaithe agam leis an bhFeidhmeannas go ndéanfar cúrsaí a bhaineann le Cúram
Príomha  a chur ar ais faoi Bhuanchoiste Seirbhísí Pobail ach faoi chuntasacht an
Bhainisteora Réigiúnaigh  do Sheirbhísí Géarmhíochaine.  Ag féachaint ar an treo a
rachaidh seirbhísí amach anseo, i.e. i dtreo Cúram Príomha, Pobail agus Cúram
Leanúnach, tá sé beartaithe naisc a thógáil idir an bhFeidhmeannas agus an
Buanchoiste agus Seirbhísí Meabhairshláinte & Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta,
Seirbhísí Cúram Príomha & Leanúnach/Seirbhísí Pobail Cineálacha i 2004.  Tabharfaidh
naisc chomhchosúla Ospidéil Géarmhíochaine agus Seirbhísí Otharcharr níos dlúithe.

Chun feabhas mór a chur ar bhainistiú acmhainní poiblí agus chun tacú le Clár
Athchóirithe tá an Bord seo ag gabháil go diongbháilte do dhá mhórthionscadal náisiúnta
- An Párolla Pearsanra agus Córais Bhainteacha (PPARS) agus Tionscadail Chórais
Eolais Airgeadais (FISP).
Nuair a fheidhmneofar iad sin cuirfear feabhas ar éifeachtúlacht próiseála, éascófar
seirbhísí roinnte agus déanfar eolas bainistíochta airgeadais níos fearr a sheachadadh
chun go mbeidh cinnteoireacht feabhsaithe ar leithroinnt acmhainní agus ar úsáid.

Ar bhonn náisiúnta leanfaimid ag obair le Boird eile faoi choimirce  HeBE  chun
tosaíochtaí oibre i gcomhar athchóiriú atá leagtha amach sa Phlean Gnó do 2004 a chur
chun cinn.  Clúdaíonn an clár oibre atá comhaontaithe i bPlean Gnó  2004 na réimsí seo
a leanas agus leagan amach réimsí inseachadta i ngach réimse:

 An Clár Gnímh do Leanaí
 Imdhíonadh Ógánaigh
 Feidhmiú Teicneolaíocht Cumarsáide agus Eolas Straitéiseach
 Clár RíomhRialtais
 Cur le Sláinte, lena n-áirítear Scagadh Ceirbhéacs, Gníomh ar Chaitheamh Tobac,

Seirbhísí Náisiúnta Comhairleoireachta
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 Tionscadail Feabhas ar Sheirbhís; Cártaí Liachta, Pleanáil Seirbhíse agus Táscairí
Feidhmíochta

 Pleanáil Eigeandála
 Tionscnaimh Bhainistíochta Acmhainní Daonna/Airgeadais/Ábhar
 Eile i.e. An Ghaeilge

Is é an ranníocaíocht mheasta ónar mBord chun an clár oibre seo a choimeád agus a
chur chun cinn ná tuairim €0.5 milliún.

Athchóiriú ar Sheirbhísí Sláinte
Tá obair na 13 Grúpa Gnímh “ag cur ábhar” leis na coincheapa leathana atá léirithe i
dTuarascálacha Prospectus agus Brennan – á n-ionchorprú faoi láthair i dtuarascáil
náisiúnta ilchodach a bheidh mar bhonn do Phlean Tionscadail sainiúil d’Athchóiriú ar
Sheirbhísí Sláinte i 2004.  Clúdóidh sé sin ceithre shraith oibre agus na nascálacha
eatarthu.

a) Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte (HSE) a bhunú ar bhunús reachtúil agus iad sin
ag earcú Príomhfheidhmeannach;

b) An DoHC ag obair ar reachtaíocht nua, sruthlíniú ar ghníomhaireachtaí atá ann
cheana agus ag bunú cinn nua, e.g. HIQA (Eolas agus Cáilíocht);

c) Ag leanúint ar aghaidh le dara céim Hanly agus maoirseoireacht a dhéanamh ar a
fheidhmiú i dhá cheantar phíolótacha;

d) Boird Sláinte ag obair chun an córas atá ann cheana a choinneáil i rith bliana atá
dúshlánach ó thaobh airgeadais de agus ag ullmhú d’athrú agus píolótú a dhéanamh
ar réimsí nua athraithe.

Ag an leibhéal náisiúnta, déanfaidh coiste stiúrtha nua, faoi chathaoirleacht an tUasal
Kevin Kelly, Cathaoirleach Feidhmeach an HSE Eatramhach maoirsiú ar dhul chun cinn
na n-athchóirithe agus cinnteofar go mbeidh gach sraith ag obair le chéile.

Ag an leibhéal áitiúil, beimid ag iarraidh an t-athrú a bhainistiú ar bhealach
forghníomhach, agus freagróimid do riachtanais an fheidhmeannas nua agus a gcuid
mianta chun dul i ngleic leis an gcóras.  Déanfaimid tairiscint píolótú a dhéanamh ar
thionscnaimh athchóirithe agus cuirfimid eolas agus rachaimid i gcomhairle agus beimid
rannpháirteach leis an mBord agus lenár bhfoireann gach deis a fhaighimid.  Glacaimid
le nuachóiriú agus muid cinnte go bhfuil ár mBord chun cinn maidir le sárchleachtas ó
thaobh sholáthar seirbhíse agus leanfaimid ag iarraidh go mbeidh Bord Sláinte an
Iarthair ina áit níos fearr fós chun seirbhís a fháil ann agus ina áit níos fearr chun oibriú
ann.

Tátal
Cuireadh an Plean le chéile tar éis comhchomhairle fhorleathan leis an bhfoireann. Is é
an tráchtas is bonn leis go mbeidh toradh  ar arduithe binsemharcála ó thaobh
athstruchtúrú, athchóiriú, agus ó thaobh luach ar airgead a bhaint amach. Cuirfidh siad
sin i dteannta  cinntitheacht airgeadais ar chumas an Bhoird aon chruatan do chliaint a
laghdú agus cur le soláthar seirbhísí de réir ár n-acmhainne.  Ag glacadh san áireamh
an cóimheá tábhachtach a bhaineamar amach in 2003 agus an chosaint do roinnt airgid
forbartha, iarmhéideanna creidmheasa roimhe sin agus maoiniú deiridh bliana aon uaine
ón Roinn Sláinte agus Leanaí táim muiníneach go mbeimid ábalta seachadadh a
dhéanamh ar :
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 Leibhéal Pleanáilte Gníomhaíochta 2003;
 Comhdhlúthú LánBhliana forbairtí a thosaigh in 2003 i.e Áras Rónáin, Teach

Altranais Charna. etc.
 Tús a chur le seirbhísí nua i.e i.e. Ortaipéidic i Maigh Eo, Nuabheirthe, Galair

Thógálacha etc.;
 Roinnt arduithe incriminteacha i seirbhísí d’othair ailse agus daoine scothaosta
 Coimisiúnú ar bhonn ELS ar fhorbairtí caipitil nua.

Molaim go gceadódh sibh an plean seo.

ARNA SHÍNIÚ : ___________________
An Dr. Sheelah Ryan
An Príomhfheidhmeannach
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Caibidil 2
Achoimre Airgeadais

2004 – ACHOIMRE AIRGEADAIS

Seirbhísí Pá Neamhph
á

Ioncam 2004
Buiséad

2003
Buiséad

€'m €'m €'m €'m €'m
Cúram Pobail,
Príomha &
Leanúnach

203,747 226,578 18,952 411,373 397,961

Seirbhísí
Géarmhíochai
ne

246,212   90,818 37,602 299,428 292,935

Lársheirbhísí   47,524   22,459      708    69,275   64,278
IOMLÁN 497,483 339,855 57,262 780,076 755,174
Maoinithe ag:
Leithroinnt
2003

752,866

Creidmheas
2002

    2,308

Leithroinnt
2004

780,076

IOMLÁN 780,076 755,174
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Cúram Pobail,
Príomha agus
Leanúnach

Pá Neamhph
á

Ioncam 2004
Buiséad

2003
Buiséad

€'m €'m €'m €'m €'m
Seirbhísí
Meabhairshlái
nte

72,335 13,823  5,994 80,164 76,459

Daoine
Scothaosta
Tithe do
Dhaoine
Scothaosta

20,863    4,122   3,827 21,158 19,618

Ospidéil Dúiche   8,665    1,365      914   9,116   8,776
Aonaid
Altranais Pobail

13,936    2,871   3,006 13,801 12,084

Tithe Altranais      246 14,255          0 14,501 14,087
Scéim Dowry          0   1,333          0   1,333          0
Ceanncheathrú      920   5,407        38   6,289   8,259
Fo-iomlán 44,630 29,353   7,785 66,198 62,824

Seirbhísí
Míchumais
Foghlaim   8,070   86,368    585   93,853   94,418
Fisiciúil &
Céadfach

  2,480   20,630        0   23,110   21,726

Fo-iomlán 10,550 106,998    585 116,963 116,144

Cúram Leanaí 20,209   14,403    207    34,405   32,926

Cosaint
Pobail/Leas
Pobail
Rialú ar Ghalair
Thógálacha

1,915 1,872 0 3,787 3,887

Seirbhísí
Fiaclóireachta

4,356 7,874 0 12,230 11,869

Seirbhísí
Oftalmacha

411 1,515 0 1,926 1,856

Seirbhísí
Cúram
Príomha

4,954 29,237 10 34,181 33,218

Seirbhísí Leasa 583 72 0 655 657
Fo-iomlán  12,219 40,570 10 52,779 51,487
Sláinte 4,942 1,544 196 6,290 6,093



14

Comhshaoil
Seirbhísí
Tacaíochta
Pobail

23,078 16,359 5 39,432 38,338

Seirbhísí do
Dhaoine
Scothaosta

15,784 3,528 0 19,312 17,683

Ioncam 4,170 -4,170 -3,993

Iomlán 203,747 226,578 18,952 411,373 397,961
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Seirbhísí
Géarmhíochai
ne

Pá Neamhph
á

Ioncam 2004
Buiséad

2003
Buiséad

€'m €'m €'m €'m €'m

Ospidéil

UCHG
111,365 47,682 17,752 141,295 137,651

Páirc Mheirlinne
33,309 10,757 5,947 38,119 36,810

Ginearálta Mhaigh
Eo

42,514 15,948 5,594 52,868 52,953

Contae Ros
Comáin

13,736 3,536 1,744 15,528 14,804

Portiuncula
33,695 8,977  6,160 36,512 35,785

Eile

Otharcharr
9,221 3,282 293 12,210 11,694

Ortadóntaic
1,715 533 96 2,152 2,058

Ceanncheathrú
657 103 16 744 1,180

Iomlán
246,212 90,818 37,602 299,428 292,935

Pá Neamhph
á

Ioncam 2004
Buiséad

2003
Buiséad

€'m €'m €'m €'m €'m
Lársheirbhísí

Pinsin & Aiscí 36,741 0 0 36,741 33,284
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Ceanncheathrú 10,783 22,459 708 32,534 30,994

Iomlán: 47,524 22,459 708 69,275 64,278
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Caibidil 3

Ár nDaoine

ÁR nDAONRA

RÉAMHRÁ
Tharla níos mó athruithe ná riamh sa tír seo ó 1996 go dtí 2002.  Tá fás ollmhór tagtha
ar dhaonra agus ar chúrsaí eacnamaíochta na hÉireann, fás nach facthas a leithéid ó
bunaíodh an Stát.  Bhí athruithe móra anseo i mBord Sláinte an Iarthair freisin agus
caithfear iad sin a bhreithniú nuair a bheidh an tseirbhís sláinte á pleanáil agus á
seachadadh.

Tabharfaidh an mhír seo forbhreathnú ar roinnt de na hathruithe sláinte agus daonra a
tharla anseo san Iarthar. Caithfear a thabhairt ar aird gurb í an Phríomh-Oifig Staidrimh
(CSO) a bhailigh an chuid is mó den eolas mar chuid den Daonáireamh Náisiúnta.
Déantar é sin go hiondúil gach cúig bliana, rud a chiallaíonn gur tógadh daonáireamh
mór i 1971, 1981 agus 1991 agus daonáireamh forlíontach i 1976, 1986 agus 1996.
Cuireadh daonáireamh 2001 ar athló de bharr an bhagairt náisiúnta ón nGalar Crúb
agus Béil go luath i 2001.  Dá bhrí sin baineann na hathruithe a ndéantar cur síos orthu
anseo go príomha leis an tréimhse 1996 – 2002.

ÁR nDAONRA

Ardú ar an Daonra

Bhí ardú iomlán ar dhaonra Bhord Sláinte an Iarthair ó 352,353 i 1996 go dtí 380,257 i
2002. (féach figiúr 1).

Figiúr 1: Athrú ar an daonra i BSI idir 1996 agus 2002
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Figiúr 1.  Athrú ar Dhaonra Bhord Sláinte an Iarthair 1996-2002
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Bhí ardú i ngach ceantar ach ní ionann an t-ardú sin. Ba í Cathair na Gaillimhe an
ceantar is mó ar tháinig ardú ann de réir céatadáin dhaonra Bhord Sláinte an Iarthair le
hardú 15% sa daonra ó 1996 (Fig 2).  Is é sin an ceathrú ceantar is airde ar tharla ardú
ann de réir céatadán daonra i bPoblacht na hÉireann.  Tharla an t-ardú sin sa daonra de
bharr fachtóirí éagsúla.  Ní hamháin go bhfuil níos mó eisimirceach Éireannach ag
filleadh ar a dtír dhúchais ach tá níos mó daoine nach Éireannaigh iad ag roghnú cónaí
anseo. Tá níos mó fáis ag teacht ar na cathracha ná mar atá ar na ceantair thuaithe de
réir mar atá níos mó agus níos mó daoine ag bogadh ón tuath go dtí na cathracha agus
go dtí na bailte móra.

Figiúr 2.  Céatadán d’Athrú ar an Daonra i mBord Sláinte an Iarthair 1996 –2002

Dáileadh an Daonra

Tá Bord Sláinte an Iarthair ag freastal ar cheantar atá beagnach chomh mór le
Tuaisceart Éireann agus is ceantar é a bhfuil difríochtaí móra ann ó thaobh dlúis daonra.
Feicimid go bhfuil fás níos tapa tagtha ar an daonra i gCathair na Gaillimhe ná mar atá
ar an daonra i gContae na Gaillimhe nó i Maigh Eo nó i Ros Comáin.  Nuair a
scrúdaimid na treochtaí ag leibhéal ceantair níos lú arís, feicimid níos soiléire go bhfuil
an daonra ag ardú i roinnt ceantar ach go bhfuil an daonra ag titim i gceantair eile.

D’fhoilsigh daonáireamh 2002 tuarascálacha sonraithe ar dhaonraí na gcathracha, na
mbailte agus na gceantar tuaithe ar fud na hÉireann. Tá sonraí roghnaithe ó chontaetha
Ros Comáin, Mhaigh Eo agus Gaillimh léirithe i dTáblaí 1,2 agus 3 faoi seach.

Céatadán d'Athrú ar an Daonra i mBord Sláinte an Iarthair 1996- 
2002
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Dúiche 1996 2002 Athrú sa Daonra
1996 –2002

Daoine Daoine Fir Mná Go fíor %
Contae Ros
Comáin

51975 53774 27583 26191 1799 3.5

Mainistir na
Buille Uimhir 1
ceantar tuaithe

9053 8946 4628 4318 -107 -1.2

An Caisleán
Riabhach
ceantar tuaithe

13697 13927 7224 6703 230 1.7

Ros Comáin
ceantar tuaithe

17743 18441 9391 9050 698 3.9

Baile Átha
Luain Uimhir 2
ceantar tuaithe

11482 12460 6340 6120 978 8.5

Tábla 1. Daonra i gceantair thuaithe agus uirbeacha i gContae Ros Comáin 1996-2002
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Dúiche 1996 2002 Athrú sa Daonra
1996 –2002

Daoine Daoine Fir Mná Go fíor %
Contae Mhaigh
Eo

111524 117446 59149 58297 5922   5.3

Ceantar tuaithe
Bhéal an Átha

17178 15041 7781  7260 -2137 -12.4

Baile Bhéal an
Átha

6852 9478 4583  4895 2626 38.3

Ceantar tuaithe
Bhaile an Róba

11342   11923 6176 5747 581  5.1

Ceantar tuaithe
Bhéal an
Mhuirthead

 8339 7927 4002 3925 -412   -4.9

Ceantar tuaithe
Chaisleán an
Bharraigh

13920 12952   6651 6301 -968 -7.0

Baile Chaisleán
an Bharraigh

6585 10287 4908 5379    3702 56.2

Ceantar tuaithe
Bhéal Átha na
Muice

14932 15292 7746 7546 360 2.4

Ceantar tuaithe
Clár Chlainne
Mhuiris

12618 12970 6517 6453 352 2.8

Ceantar tuaithe
Chathair na
Mart

 15505 16262 8338 7924 757 4.9

Baile Chathair
na Mart

4523 5314 2447 2867 791 17.5

Tábla 2. Daonra i gceantair thuaithe agus uirbeacha i gContae Mhaigh Eo 1996-2002
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Dúiche 1996 2002 Athrú sa Daonra
1996 –2002

Daoine Daoine Fir Mná Go fíor %
Cathair na
Gaillimhe

57241 65832 31015 34817 8591 15.0

001 Baile Bán 4,979 5522 2662 2860   543 10.9
002 Baile an
Bhriota

612 701 338 363 89  14.5

003 Bearna 7,031 10822 5039 5783 3791 53.9
004 An
Caisleán Gearr

2,130 2334  1157 1177 204  9.6

005 An Cladach 2,747 2856 1343 1513 109 4.0
006 An
Daingean

4,901 4923 2192  2731 22 0.4

007 An Fhaiche
Mhór

3,463 4066 2049 2017 603  17.4

008 Cnoc na
Cathrach

1,341 1567 737 830 226 16.9

009 Loch a
‘tSáile

1,264 1154 553 601 -110 -8.7

010 Mionlach 3,957 4853 2304 2549 896 22.6
011 Muirbheach 2,618  2353 1137 1216 -265 -10.1
012 Murúch 1850 2219 1092 1127 369 19.9
013 An
Caisleán Nua

2773 2440  1118 1322 -333 -12.0

014 Oileán
Ealtanach

1565 1494 676   818 -71 -4.5

015 Rathún 2,152 2340 1117  1223 188 8.7
016 An Rinn
Mhór

1779 1664 824   840 -115 -6.5

017 Carraig
Bhartúin

1901 1867 863 1004  -34 -1.8

018 Nioclás
Naofa

1852 2769  1291 1478 917 49.5

019 Bóthar na
Trá

2,559 3402 1523 1879  843 32.9

020
Seantalamh

2,062 1974 928 1046 -88  -4.3

021 Bóthar Ard 2,012 3003 1368 1635 991   49.3
022 Páirc Óráin 1,693 1509 193  361 -184 -10.9
Contae na
Gaillimhe

131613 143245 73352 69893 11632  8.8

Baile Bhéal
Átha na
Sluaighe

5634 5984 4228 3941   350 6.2

Ceantar tuaithe
Bhéal Átha na
Sluaighe

8064  8169 3017 2967 105 1.3
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Ceantar Tuaithe
an Chlocháin

8722  9037 4668 4369 315 3.6

Ceantar tuaithe
na Gaillimhe

26986 31901 16289 15612 4915 18.2

Ceantar tuaithe
Ghleann na
Madadh

5659 5546  2870 2676 -113 -2.0

Ceantar tuaithe
an Ghoirt

8670 10028 5151 4877 1358  15.7

Ceantar tuaithe
Bhaile Locha
Riach

17063 19609 9862 9747 2546  14.9

Ceantar tuaithe
An Chreagáin

7631 7775  4102 3673 144 1.9

Ceantar tuaithe
Uachtar Ard

10960 11600 5984 5616 640   5.8

Ceantar tuaithe
Phort Omna

6193 6082 3140  2942 -111 -1.8

Ceantar tuaithe
Thuama

26031 27514 14041  13473 1483 5.7

Tábla 3. Daonra i gceantair thuaithe agus uirbeacha agus Toghranna Ceantair (DED)
1996 – 2002

Léiríonn na táblaí seo an éagsúlacht atá ann ó thaobh fhás an daonra laistigh de réigiún
an Bhord Sláinte. I gcathair na Gaillimhe, mar shampla, tá ardú de 30-50% ar dhaonra
na gceantar seo, An Bóthar Ard, Nioclás Naofa, Bóthar na Trá agus Bearna le sé bliana
anuas.  Tá ardú de 17% ar dhaonra Lár na Gaillimhe (An Fhaiche Mhór) agus ar Chnoc
na Cathrach.  I gcontae na Gaillimhe tá ardú ag ráta 6% ar dhaonra Cheantair
Uirbeacha Bhéal Átha na Sluaighe agus tá ardú tuairim 18% ar cheantair thuaithe na
Gaillimhe. Léiríonn sé sin an “chrios comaitéireachta” atá ag fás timpeall Chathair na
Gaillimhe le roinnt blianta anuas.

Bhí fás fíor bheag i gceantair áirithe, ní raibh fás ar bith ar an daonra i gceantair éagsúla
agus tháinig laghdú fiú ar dhaonra i gceantair eile. Tháinig laghdú 1.7% ar dhaonra Inis
Mór, mar shampla agus laghdú de 1.8% ar dhaonra Phort Omna.  D’fhéadfadh sé sin a
léiriú gurb éard atá ag tarlú nach bhfuil an ráta báis do dhaoine scothaosta ag teacht leis
an ráta breithe atá ag ardú nó d’fhéadfadh sé gurb éard atá ag tarlú ná go bhfuil daoine
ag bogadh ó na ceantair thuaithe go dtí na ceantair uirbeacha.

Níor tháinig an t-ardú céanna ar dhaonra iomlán Mhaigh Eo agus a tháinig ar cheantar
na Gaillimhe. É sin ráite, tá ardú tagtha ar an daonra i gCaisleán an Bharraigh, i mBéal
an Átha agus i gCathair na Mart agus dá bharr feictear na háiteanna sin mar ionaid
forbartha sa réigiún.  Ar an lámh eile tá laghdú beagnach 5% tagtha ar dhaonra Bhéal
an Mhuirthead ar na cúiseanna céanna a phléitear thuas.  Is í Maigh Eo ceann de na
contaetha is mó in Éirinn agus caithfear seirbhísí a phleanáil ionas go mbeidh an
rochtain is fearr a d’fhéadfadh a bheith ann do na daoine is mó a dteastaíonn sé uathu.
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Is é Contae Ros Comáin an contae is lú ar tháinig fás ar an daonra ann as trí chontae
Bhord Sláinte an Iarthair. Mar sin féin tháinig ardú de bheagnach 9% ar dhaonra
cheantair tuaithe Bhaile Áth Luain uimhir 2 agus ardú de bheagnach 4% ar dhaonra
cheantar tuaithe Ros Comáin.  Is dócha go léiríonn na harduithe sin leathnú Bhaile Átha
Luain agus bhaile Ros Comáin agus go léiríonn sé ardú ar an daonra sna hionaid
uirbeach agus thart timpeall orthu.

Dáileadh aoise sa daonra

Ní léiríonn líon na ndaoine a bhíonn ina gcónaí i ngach ceantar an briseadh síos ó
thaobh aoise. Léiríonn Staitisticí Daonáirimh do 2002 an briseadh síos aoise de na
daoine a bhfuil cónaí orthu i gceantar Bhord Sláinte an Iarthair (féach Tábla 4).

I Réigiún Bhord Sláinte an Iarthair tá beagnach leath an daonra (49%) faoi 30 bliain
d’aois agus sin tuairim 1% níos airde ná an céatadán Náisiúnta. Tá 14% 65 bliain d’aois
nó os a chionn agus tá sé sin i bhfad níos airde ná an figiúr náisiúnta de 11% sa
chatagóir aoise sin. Tá céatadán den daonra atá in aoisghrúpa faoi 15 bliain d‘aois ag
teacht leis an gcuid eile den tír agus tá díreach 1% níos mó dóibh sin san aoisghrúpa
10-14 i gceantar Bhord Sláinte an Iarthair. Tábla 2.

Cathair
na
Gaillimhe

Contae
na
Gaillimh
e

Maigh
Eo

Ros
Comáin

BSI Iomlán
Éire

Aois
ghrú
pa

Líon % Líon % Líon % Líon % Líon % Líon %

0-4 3740 6 10444 7 7760 7 3489 6 25433 7 277630 7
5-9 3415 5 10526 7 8144 7 3661 7 25746 7 264090 7
10-
14

3599 5 11754 8 9377 8 4267 8 28997 8 285708 7

15-
19

6350 10 11540 8 9833 8 4352 8 32075 8 313188 8

20-
24

10682 16 8755 6 6827 6 3004 6 29268 8 328334 8

25-
29

7508 11 8718 6 7071 6 2947 5 26244 7 312693 8

30-
34

5423 8 10078 7 7585 6 3396 6 26482 7 304676 8

35-
39

4331 7 10511 7 8064 7 3769 7 26675 7 290906 7

40-
44

3853 6 10392 7 8285 7 3916 7 26446 7 271984 7

45-
49

3615 5 9776 7 8000 7 3830 7 25221 7 249604 6

50-
54

3122 5 9008 6 7643 7 3433 6 23206 6 230843 6

55-
59

2722 4 7513 5 6459 5 3013 6 19707 5 197294 5

60- 2101 3 5923 4 5182 4 2369 4 15575 4 154252 4
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64
65-
69

1710 3 5201 4 4801 4 2290 4 14002 4 133474 3

70-
74

1379 2 4571 3 4275 4 2168 4 12393 3 112129 3

75-
79

1041 2 3760 3 3553 3 1752 3 10106 3 89815 2

80-
84

718 1 2663 2 2535 2 1219 2 7135 2 58857 2

85+ 523 1 2112 1 2052 2 899 2 5586 1 41726 1
Ioml
án

65832 10
0

143245 1
0
0

11744
6

1
0
0

53774 1
0
0

38029
7

1
0
0

391720
3

1
0
0

%
BSI

17 38 31 14

Tábla 4. Daonra Bord Sláinte an Iarthair & Éire – Líon & %

Ar an iomlán tá struchtúr aoise an daonra i réigiún Bhord Sláinte an Iarthair cosúil le
hÉirinn ina hiomlán, cé go bhfuil céatadán beagán níos airde daoine scothaosta ann
agus níl an oiread daoine idir 20-55 bliain d’aois ann.

Léiríonn figiúr 3 na próifíl daonra do na contaetha i Réigiún Bhord Sláinte an Iarthair. Tá
próifíl daonra comhchosúla ag Ros Comáin agus ag Maigh Eo, ach tá céatadán níos
airde de dhaonra na Gaillimhe san aois chatagóir 15-44 agus tá céatadán níos lú san
aois chatagóir 55+. I dtéarmaí Inscne i réigiún Bhord Sláinte an Iarthair tá níos mó fear
ná ban ann agus tá 1001 fear in aghaidh gach 1000 bean ina gcónaí sa cheantar.
Léiríonn an cóimheas seo laghdú beag sa líon fear i gcomparáid le mná le roinnt blianta
anuas.
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Céatadán Daonra de réir Aoise
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Figiúr 3  Próifíl Aoise i mBord Sláinte an Iarthair agus go náisiúnta

Innéacs eile atá úsáideach ná cóimheas cleithiúnais. Sin an méid leanaí agus daoine
scothaoista a bhíonn sa daonra i gcomparáid le gach duine eile. Glactar leis ansin go
mbíonn leanaí agus daoine scothaosta “neamhghníomhach go heacnamaíoch” is é sin
le rá ní bhíonn siad ag saothrú ioncaim agus bíonn gach duine eile “gníomhach go
heacnamaíoch”. Dá bhrí sin tugann an cóimheas cleithiúnais le fios an méid cúraim agus
tacaíochta a theastaíonn a thabhairt do na daoine sin sa tsochaí nach mbíonn ag
saothrú ioncaim iad féin. Léirítear torthaí Bhord Sláinte an Iarthair i 1996 i dTábla 5.

Aoisghrúpa Cóimheas Cleithiúnais
(BSI)

Cóimheas Cleithiúnais
(Éire)

0-14 31.96 31.18
65 + 19.62 16.43
Iomlán 51.58 47.61

Tábla 5. Cóimheas Cleithiúnais, Bord Sláinte an Iarthair agus go náisiúnta

Tá an cóimheas cleithiúnais san Iarthar beagán níos airde ná an meán náisiúnta, rud a
léiríonn go bhfuil níos mó daoine aonair a bhíonn ag brath ar dhaoine eile i gcomhair
tacaíocht eacnamaíoch agus tacaíocht eile níos airde.

Rátaí básmhaireachta nuabheirthe

Is beart tábhachtach é an Ráta Básmhaireachta Nuabheirthe (NNMR) de shláinte aon
daonra. Is éard a bhíonn i gceist leis sin ná an líon leanaí a bhíonn níos lú ná 28 lá agus
a fhaigheann bás nuair a thagann siad ar an saol nó go gairid tar éis dóibh teacht ar an
saol. I mBord Sláinte an Iarthair, tá an NNMR ag 2.96 in aghaidh gach 100 beobhreith,
ceann de na rátaí is ísle sa tír. Is é 4.06 in aghaidh gach 1000 beobhreith an meán
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náisiúnta, dá bhrí sin tá sábháilteacht breitheanna agus caighdeán na seirbhísí
cnáimhseachais i mBord Sláinte an Iarthair níos airde ná an meán náisiúnta.
(Foinse PHVIS V.6 – 2001)

ÁR SLÁINTE

Cúiseanna le drochshláinte

I 1999, d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh sonraí maidir le príomhchúiseanna báis
agus rátaí báis i ngach aon ceann de cheantair na mBord Sláinte agus cuireadh i
gcomparáid iad leis an meán náisiúnta. Cuirtear na rátaí seo os ár gcomhair mar Rátaí
Básmhaireachta Aois-Chaighdeánaithe. Is éard a chiallaíonn sé sin ná go bhféadfadh sé
tarlú, mar shampla, i ndaonraí ina mbíonn níos mó daoine scothaosta iontu go
bhfaigheann níos mó daoine bás de bharr aois seachas de bharr tinnis nó de bharr
galair. Tógtar é sin san áireamh nuair a bhíonn rátaí galair á ríomh. Tá achoimre de
chuid den eolas sin i dTábla 6.



27

Riocht Ráta Díreach
Básmhaireachta
Aois-
Chaighdeánaithe
(Bord Sláinte an
Iarthair)

Ráta Díreach
Básmhaireachta
Aois-
Chaighdeánaithe
(Éire)

Cóimheas*

Gach Cúis 817.7 807.0 1.01
Galar
Cardashoithíoch

Galar Ioscaemach
Croí
Stróc

323.2

178.3

61.7

324.8

174.7

65.6

0.99

1.02

0.94

Gach Ailse
Gan
neamhmeileanóma
san áireamh
Traicéa, broncas,
scamhóg, brollach

192.9

26.9

40.6

201.3

39.0

34.4

0.96

0.68

1.18

Gortú agus Nimhiú
(gach cúis)
Timpiste
mótarfheithicle
Féinmharú

55.2

13.6
12.1

46.0

10.1
11.9

1.2

1.34
1.02

* Léiríonn cóimheas níos mó na 1.0 go bhfuil ráta níos airde den riocht sin ag Bord
Sláinte an Iarthair i gcomparáid leis an gcuid eile den tír. Nuair a bhíonn an cóimheas
níos lú ná 1.0 bíonn an ráta níos ísle i mBord Sláinte an Iarthair.

Tábla 6.  Príomhchúis báis agus rátaí básmhaireachta aois chaighdeánaithe in aghaigh
100,000 i gcomhair riochtaí atá roghnaithe, Bord Sláinte an Iarthair.

Tá na rátaí do ghalar cardashoithíoch cosúil leis an gcuid eile den tír. Tá ráta níos ísle
Stróic agus Ailsí san Iarthar ach tá an ráta don Ghalar Ioscaemach Croí beagán níos
airde ná an chuid eile den tír. Tá na rátaí báis d’ailse scamhóg níos ísle i mBord Sláinte
an Iarthair ná in aon áit eile in Éirinn, ach tá an ráta d’ailse brollaigh ban níos airde.

Is é an figiúr is mó a chuireann imní ar dhaoine ná an ráta báis de bharr timpistí
mótarfheithicle. Fuair céad agus nócha cúig duine bás ar ár mbóithre sa tréimhse 1997 –
2001.

Tá mioneolas maidir le taithí Bhord Sláinte an Iarthair ar ailse agus ar ghalar
chardashoithíoch sna míreanna seo a leanas.
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GALAR CARDASHOITHÍOCH SAN IARTHAR

Rátaí Báis agus Cineálacha Báis

Tá na sonraí seo a leanas tógtha ón gCóras Eolais Sláinte Poiblí (PHIS), leagan 6, a
sholáthraíonn an Roinn Sláinte agus Leanaí ar bhonn bliantúil.

I mBord Sláinte an Iarthair, tá laghdú tagtha ar an líon daoine a fuair bás de bharr galair
ar an gcóras imshruthaithe ó 1996, ó 342 go dtí 279 in aghaidh 100,000 daonra.
Léiríonn sé sin treocht náisiúnta go bhfuil laghdú ag teacht ar an líon daoine a
fhaigheann bás de bharr galar imshruthaithe. I 2001, bhí an ráta báis don Iarthair níos
ísle ná an ráta náisiúnta (féach Fig. 4)

Galair den Chóras Imshruthaithe, Ráta Báis 
Caighdeánaithe do Bhord Sláinte an Iarthair & Éire 
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Figiúr 4. Galair den Chóras Imshruthaithe, Rátaí Báis Caighdeánaithe BSI & Éire 1997 -
2001

Ón 1409 duine a fuair bás de bharr galair ar an gcóras imshruthaithe i 2001, bhí 50%
acu de bharr galar ioscaemach croí. Tá sé sin léirithe i bhFigiúr 5.
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Galair den Chóras Imshruthaithe, Ráta Báis Caighdeánaithe do 
Bhord Sláinte an Iarthair & Éire 1997-2001

GALAR 
CEIRBREASHOI
THÍOCH     22%

GACH GALAR 
IOSCAEMACH 

CROÍ    50%

GALAIR EILE 
DEN CHÓRAS 

IMSHRUTHAITH
E   28%

Figiúr 5. Galair den Chóras Imshruthaithe BSI - 2001 Básmhaireacht

Tá laghdú tagtha ar na rátaí do ghalar ioscaemach croí ó 198 in aghaidh gach 100,000
duine i 1996 go dtí 142 in aghaidh gach 100,000 duine i 2001 ar nós mar a tharla le
galair den chóras imshruthaithe.  Ón 6149 duine a fuair bás i 2000 de bharr galar
ioscaemach croí, ba as Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin 711 duine. Figiúr 7.

Galar Ioscaemach Croí Ráta Báis Caighdeánaithe
Bord Sláinte an Iarthair & Éire1997-2001
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Figiúr 6.  Ráta Báis Caighdeánaithe do Ghalar Ioscaemach Croí BSI & Éire 1997- 2001

Ag leanúint ar aghaidh ón méid atá ráite thuas, bíonn sé úsáideach an líon daoine a
fuair bas de bharr galar cardashoithíoch agus de bharr stróc i mBord Sláinte an Iarthair a
chur i gcomparáid. Dá bhrí sin feicimid an tionchar daonna a bhíonn ag an dá riocht sin.
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Riocht Bord Sláinte an Iarthair (BSI)
Galar Croí 711
Stróc 309
Eile 389

Tábla 7 .Galar Croí agus Stróc (an líon daoine), Bord Sláinte an Iarthair, 2001

Treochtaí ó thaobh Galar Cardashoithíoch

Ionas gur féidir pleanáil go héifeachtach, teastaíonn uainn na treochtaí a leanúint maidir
lenar tharla san am atá caite, ionas gur féidir linn dul ar aghaidh sa todhchaí.

Riocht Ráta 1997 1998 1999 2000 2001
Ráta báis
caighdeánaithe
(Éire)

349.88 336.96 334.71 311.58 286.78Galair den
chóras
imshruthaithe

Ráta báis
caighdeánaithe (BSI)

347.34 342.81 325.27 291.01 279.59

Ráta báis
caighdeánaithe
(Éire)

193.12 187.42 189.32 164.53 150.25Galar
Ioscaemach
Croí

Ráta báis
caighdeánaithe (BSI)

198.13 197.47 184.36 157.19 142.35

Tábla 8. Treochtaí ó thaobh rátaí báis de bharr Galar Imshruthaithe (iomlán) agus Galar
Ioscaemach Croí, Bord Sláinte an Iarthair agus Éire, 1997-2001.

Ar an iomlán, thit na rátaí do Ghalair Imshruthaithe (iomlán) agus do Ghalar Ioscaemach
Croí sna cúig bhliana ó 1997-2001.  Is ionann an treocht seo go náisiúnta agus do Bhord
Sláinte an Iarthair.

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird, áfach, go bhfuil rátaí báis ó ghalar imshruthaithe
níos ísle go ginearálta san Iarthar ná sa chuid eile den tír. Tá an ráta báis de bharr Galar
Ioscaemach Croí ag titim níos tapa san Iarthar ná sa chuid eile den tír, agus is é an
toradh atá leis sin ná faoin mbliain 2001, go raibh ár gcuid rátaí níos ísle ná mar a bhí sa
chuid eile den tír ina hiomlán.

Ailse i mBord Sláinte an Iarthair

I mBord Sláinte an Iarthair, rinneadh diagnóisiú ar bheagnach 2000 cás nua ailse gach
bliain idir 1994 agus 1998.  Is sin 10% den líon iomlán cásanna a diagnóisiú go
náisiúnta. Táthar ag súil go mbeidh ardú ar a laghad 10% ar an líon cásanna nua sa
chéad deich mbliana eile atá amach romhainn. Déantar diagnóisiú ar mhóramh na n-
othar (86%) a thagann ón Iarthar i gceantar an Bhoird féin, cé go ndéantar diagnóisiú ar
bheagnach 98% de na hothair ón Oirthear i gceantar Údarás Sláinte Réigiúnach an
Oirthir.
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An líon Cásanna Ailse i mBord Sláinte an Iarthair
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Figiúr 7. An líon Cásanna Ailse i mBord Sláinte an Iarthair.

Tá an líon ailsí ionsaitheacha i bhfad níos ísle i mBord Sláinte an Iarthair d’fhir agus do
mhná araon. Mar shamla, is in Oirthear na tíre is mó a bhíonn an líon ailse scamhóg
agus lámhnán agus níl sé gar den mheán náisiúnta i mBord Sláinte an Iarthair. Figiúr 8.
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 Average Annual Incidence & Deaths

Cancer, WHB, 1994-1998

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

All Mgt Cancers
Colorectal Breast LungProstateStomachLymphomaBladderMelanomaLeukaemia

Other

Cásann Básanna

Figiúr 8.  An meán bliantúil d’Ailse agus de bhásanna ó Ailse BSI 1994 – 1998

Tá sonraí i dTábla 9 a dhéanann cur síos ar an líon ailsí do Bhord Sláinte an Iarthair ó
1994 – 1998.  Tugtar an líon iomlán i dtréimhse 5 bhliana do gach aon contae agus
ansin tugtar an meán náisiúnta don tréimhse cúig bhliana ina dhiaidh sin. Is iad na
figiúirí sin an líon iomlán cásanna agus níl aon bhaint acu le rátaí. Caithfear tréithe
déimeagrafacha dhaonra na gceithre chontae a chur san áireamh nuair a bhíonn duine
ag baint brí as na figiúirí sin.

Ailsí Gaillimh Maigh Eo Ros
Comáin

Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán
Gach Ailse
Urchóideach

2999 599.8 1947 389.4 984 196.8

Drólann-reicteach 445 89 338 67.6 148 29.6
Drólann 272 54.4 195 39 94 18.8
Reicteach,R’Sigmoid 173 34.6 143 28.6 54 10.8
Brollach 393 78.6 238 47.6 116 23.2
Scamhóg 300 60 216 43.2 104 20.8
Próstatach 356 71.2 194 38.8 118 23.6
Goile 123 24.6  82 16.4 31 6.2
Liomfóma 110 22 77 15.4 42 8.4
Liomfóma neamh-
Hodgkins

95 19 66 13.2 39 7.8

Lámhnán 93 18.6 72 14.4 32 6.4
Meileanóma
Craiceann

82 16.4 50 10 28 5.6



33

Leoicéime 87 17.4 54 10.8 26 5.2

Gach Ailse Eile 1010 202 626 125.2 339 67.8

Tábla 9. Líon Iomlán Ailsí 1994-1998 – Gach aois

Aois 0 – 18 bliain d’aois

Le linn an tréimhse cúig bhliana ó 1995 – 1998 bhí 73 cás ailse i ndaoine a bhí níos óige
ná 18 bliain d’aois i mBord Sláinte an Iarthair (Tábla 10).  Le linn na tréimhse sin bhí 712
cás go náisiúnta; dá bhrí sin bhí 10.2% de chásanna i réigiún an Iarthair. Ba é an
diagnóisiú is coitianta a rinneadh i ndaoine a bhí níos óige ná 18 bliain d’aois ná
urchóideachtaí Haemaiteolaíoch.
Cancers Galway Mayo Roscommo
HB

Ailsí Gaillimh Maigh
Eo

Ros
Comáin

BSI

Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán
Liomfóma 4 0.8 6 1.2 2 0.4 12 2.4
Liomfóma
neamh-
Hodgkins

2 0.4 4 0.8 2 0.4 8 1.6

Lámhnán 0 0 0 0 0 0 0 0
Meileanóma
Craiceann

0 0 0 0 0 0 0 0

Leoicéime 8 1.6 8 1.6 4 0.8 20 4
Gach Ailse
Eile

22 4.4 12 2.4 7 1.4 41 8.2

Gach Ailse
Urchóideach

36 7.2 30 6 15 3 81 16.2

Tábla 10. An líon iomlán Cásanna Ailse i gcúig bhliana agus Meán 1994 – 1998 –
0 go dtí 18 bliain d’aois

Aois 18 – 65 bliain d’aois

Déanann Tábla 11 cur síos ar an líon iomlán cásanna a diagnóisaíodh ar dhaoine a bhí
idir 18 – 65 bliain d’aois,  i ngach aon chontae don cúig bhliana 1994 – 1998.  Ba iad na
hailsí ba coitianta ná ailse brollaigh, urchóideachtaí haemaiteolaíoch, drólainne –
reicteach agus scamhóg.

Cancers Galway Mayo
Ailsí Gaillimh Maigh

Eo
Ros
Comáin

BSI

Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán
Drólann-
reicteach

150 30 108 21.6 44 8.8 302 60.4

Brollach 252 50.4 156 31.2 58 11.6 466 93.2
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Scamhóg 91 18.2 64 12.8 16 3.2 171 34.2
Próstatach 53 10.6 28 5.6 11 2.2 92 18.4
Goile 49 9.8 18 3.6 8 1.6 75 15
Liomfóma 45 9 41 8.2 23 4.6 109 21.8
Liomfóma
neamh-
Hodgkins

37 7.4 32 6.4 20 4 89 17.8

Lámhnán 21 4.2 25 5 5 1 51 10.2
Meileanóma
Craiceann

52 10.4 27 5.4 17 3.4 96 19.2

Leoicéime 30 6 14 2.8 4 0.8 48 9.6
Gach Ailse
Eile

436 87.2 251 50.2 134 26.8 821 164.2

Gach Ailse
Urchóideach

1216 243.2 764 152.8 340 68 2320 464

scommon
Tábla 11. An líon iomlán Cásanna Ailse agus Meán 1994 – 1998 – 18 – 65 bliain d’aois

Aois os cionn 65 bliain d’aois

Déanann Tábla 12 cur síos ar an líon iomlán cásanna a diagnóisaíodh ar dhaoine > 65
bliain d’aois, i ngach aon contae don cúig bhliana 1994 – 1998.  Ba iad na hailsí ba
coitianta ná ailse drólainne – reicteach, próstatach, scamhóg agus brollaigh.

Ailsí Gaillimh Maigh
Eo

Ros
Comáin

BSI

Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán Iomlán Meán
Drólann-
reicteach

295 59 230 46 104 20.8 629 125.8

Brollach 141 28.2 82 16.4 58 11.6 281 56.2
Scamhóg 209 41.8 152 30.4 88 17.6 449 89.8
Próstatach 303 60.6 166 33.2 107 21.4 576 115.2
Goile 74 14.8 64 12.8 23 4.6 161 32.2
Liomfóma 61 12.2 30 6 17 3.4 108 21.6
Liomfóma
neamh-
Hodgkins

56 11.2 30 6 17 3.4 103 20.6

Lámhnán 72 14.4 47 9.4 27 5.4 146 29.2
Meileanó
ma
Craiceann

30 6 23 4.6 11 2.2 64 12.8

Leoicéime 49 9.8 32 6.4 18 3.6 99 19.8
Gach
Ailse Eile

552 110.4 363 72.6 198 39.6 1113 222.6

Gach
Ailse
Urchóidea
ch

1290 258 856 171.2 470 94 2616 523.2
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Tábla 12. An líon iomlán Cásanna & Meán 1994-1998 os cionn 65 bliain d’aois

Is féidir a fheiceáil ó fhigiúr 9 gur dhaoine scothaosta is mó a fuair bás de bharr ailse i
mBord Sláinte an Iarthair, rud a shoiléiríonn an méid atá ag tarlú go náisiúnta.
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Figiúr 9.  Básanna de réir Aoisghrúpa 1998

Ceann de na dúshláin atá roimh Bhord Sláinte an Iarthair sna blianta atá amach
romhainn ná seirbhísí a sholáthar do mhná a bhfuil ailse brollaigh orthu. Táimid ag súil
go mór le leathnú BreastCheck, a d’fhógair an tAire anuraidh agus tá sé ceaptha tosú i
2005.  Tá pleananna ar bun cheana féin chun an caipiteal a fháil dó sin.   Tá an Fóram
Náisiúnta Ailse ag féachaint ar ailse drólainne-reicteach agus ar ailse próstatach ionas
go ndéanfar imscrúdú ar an leibhéal seirbhíse is cuí le cur i bhfeidhm sna réimsí sin.  Is
cosúil go mbeidh níos lú ionaid chóireála shainiúla ann d’ailsí nach mbíonn chomh
fairsing sin nó nuair a bhíonn aird ar leith ag teastáil ón raon agus ón líon eile a bhíonn
ann.

Seirbhísí atá ann faoi láthair

De bharr go bhfuil Gaillimh sannta mar ollionad ailse réigiúnach, is é an dúshlán atá ann
dár mBord ná a chinntiú go ndéantar freastal ar na riachtanais a bhaineann le hionad
mar sin. Leanann saincheisteanna ar nós rochtain ar shaoráidí cosanta, diagnóiseach,
agus ar shaoráidí cóireála a bhíonn cuí agus curtha ar fáil in am a bheith mar thosaíocht
do Bhord Sláinte an Iarthair. Táimid ag súil le coimisiúnú a dhéanamh ar sheirbhísí
radaiteiripe agus cur le seirbhísí oinceolaíochta i 2005 agus déanfar infheistíocht chun
tús a chur leo sin i mbliana.

TEILGIN DAONRA

Tá roinnt réamhfhaisnéisí déanta ag an bPríomh-Oifig Staidrimh i ndáil leis an ardú a
bheidh ag teacht ar an daonra sa tír seo sa todhchaí. Tá achoimre déanta orthu sin sa
doiciméad Population and Labour Force Projections, 2001 – 2031.  Tá roinnt pointí
spéisiúla sonraithe thíos.
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Ardú le teacht ar an daonra
Ceaptar go mbeidh os cionn 4 mhilliún duine sa Stát seo faoi 2006 má leanann pátrúin
imirce agus torthúlachta ar aghaidh mar atá siad faoi láthair. D’fhéadfadh sé go mbeadh
daonra idir 4 agus 4.3 milliún duine sa réigiún faoi 2011. D’fhéadfadh sé go mbeadh 4.8
milliún ann faoi 2031 ag brath ar na múnlaí agus na tuiscintí a bhaintear úsáid astu.

Laghdú le teacht ar líon na mbreitheanna
Cé go gceaptar go mbeidh ardú ar líon na mbreitheanna sa ghearrthréimhse, ceaptar go
dtiocfaidh laghdú orthu sa bhfadthréimhse de bharr laghdú ar an líon ban a bheidh sa
phríomhaoisghrúpa bhreith leanaí 20 – 39.

Dúbailt le teacht ar an líon daoine scothaosta
Ceaptar go mbeidh dúbailt ar an líon daoine a bheidh 65 agus os a chionn idir 1996
agus 2031.  Tiocfaidh ardú níos mó ná dúbailt ar líon na ndaoine a bheidh an-aosta (iad
sin a bhíonn 80 bliain d’aois agus os a chionn) ó 90,000 go náisiúnta i 1996 go dtí os
cionn 200,000 i 2031.  Beidh dúshláin ollmhóra roimh na seirbhísí dá bharr sin agus ar
an bpolasaí atá againn maidir le haire a thabhairt do dhaoine scothaosta sa bhaile ina
bpobail féin.

Ionchas Saoil
Ceaptar go dtiocfaidh ardú ar ionchas saoil na mban ón leibhéal atá sé faoi láthair ag
78.7 bliain d’aois go dtí 84 bliain d’aois faoi 2031.  Ardóidh ionchas saoil na bhfear ó 73
mar atá sé faoi láthair go dtí 77.8 bliain d’aois.

Má leanann treochtaí mar atá siad faoi láthair is amhlaidh go mbeidh daonra againn a
mbeidh go leor daoine scothaosta ann. D’fhéadfadh tionchar mór a bheith aige sin ar
sheirbhísí sláinte agus tá sé tábhachtach go bpleanáiltear seirbhísí cosanta, cóireála
agus athshlánaithe den ghrúpa seo amach anseo.

CUR CHUN CINN SLÁINTE

Comhthéacs

Ról agus Feidhm

Is disciplín é Cur Chun Cinn Sláinte a bhfuil cur chuige lánpháirtithe riachtanach maidir
le hionaid (ionad oibre, scoileanna, pobail), le grúpaí (daoine den lucht siúil, mná, fir)
agus topaicí (caitheamh tabac, alcól, strus). Tá ról againn maidir le tógáil acmhainne, le
habhcóidíocht agus le hoiliúint agus ó thaobh croísheirbhísí éagsúla a sholáthar agus
tionscnaimh nua a fheidhmiú i gcomhpháirtíocht le daoine eile.

Creata Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Soláthraíonn an tAcht Sláinte 1970 agus leasaithe ina dhiaidh sin creat oibre reachtúil
chun seirbhísí chur chun cinn sláinte a sholáthar. Chomh maith leis sin tá polasaithe
réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta éagsúla mar bhonn ag ár seirbhísí lena n-
áirítear, Cáilíocht agus Cothroime – Córas Sláinte Duitse, An Straitéis Náisiúnta um
Chothú Sláinte 2000 –2005, Building Healthier Hearts agus Sláinte a Chur Chun Cinn
san Iarthar 2003 – 2008.”
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Anailís ar Riachtanais

Bíonn na seirbhísí do gach ionad, grúpa agus topaic bunaithe ar mheasúnú riachtanas
réigiúnach agus áitiúil. Bhaineamar úsáid as na suirbhéanna poiblí is deireanaí i réimse
cur chun cinn sláinte ginearálta, cur chun cinn meabharshláinte agus cur chun cinn
sláinte sa bhaile nuair a bhíomar ag forbairt an phlean seirbhíse seo. Breithníodh torthaí
ó thuarascálacha réigiúnacha móra eile freisin, mar shampla, Health Needs of Travellers
agus Health and Wellbeing for Older People. Chomh maith leis sin, chuaigh comhaltaí
den fhoireann i mbun taighde ar éifeachtacht i gcomhthéacs a gcuid oibre féin.

Tuairisc Ghearr ar an tSeirbhís a Chuirtear ar Fáil faoi Láthair

Cuirtear seirbhísí Cur Chun Cinn Sláinte ar fáil d’ionaid, do ghrúpaí agus do thopaicí
éagsúla. Is éard a bhíonn i gceist leis an gcur chuige ionad ná go ndéantar cóireáil ar
dhaoine sna haonaid sóisialta ina mbíonn siad ina gcónaí, ag obair agus ag súgradh
iontu. Tugann an cur chuige daonra aghaidh ar riachtanais ghrúpaí áirithe den daonra,
mar shampla, daoine gan dídean, daoine scothaosta agus daoine a bhíonn ag
caitheamh tobac. Díríonn an cur chuige topaice ar shaincheisteanna ar leith ar nós
drugaí, alcól, cothú. Féach Tábla 1 thíos chun tuilleadh eolas a fháil.

Tábla 1: Seirbhísí a chuirtear ar fáil faoi láthair
Ionaid Grúpaí Topaicí
 Pobal

 Seirbhísí
Géarmhíochaine

 Seirbhísí Síciatracha
 Seirbhísí Sláinte

 Ionad oibre san
earnáil
phríobháideach
/phoiblí

 Caitheamh Aimsire

 Scoileanna

 Ionaid lasmuigh den
scoil

 Baile

 Cúram Príomha
 Coláistí Tríú Leibhéal

 Príosún

 Daoine den Lucht
Siúil

 Mná
 Fir
 Daoine Scothaosta
 Daoine dífhostaithe
 Daoine gan dídean
 Teaghlaigh
 Daoine faoi

mhíchumas fhisiciúil
agus céadfach

 Oibrithe Cúram
Sláinte

 “ Éireannaigh nua”
(Dídeanaithe/ Lucht
Iarrtha Tearmainn)

 Na Meáin
 Daoine faoi

mhíchumas
intleachtúil

 Leanaí/ Teaghlaigh
 Oileánaithe

 Caitheamh Tobac
 Foréigean
 Cothú Cíche
 Gníomhaíocht

Fhisiciúil
 Drugaí agus Alcól
 Cothú
 Meabharshláinte
 Galair Fhisiciúla
 Sláinte Gnéis
 Sábháilteacht/Timpistí
 Sláinte Béil
 Féinmharú
 Ailse
 Eolas
 Feachtais
 Ag cur le próifíl

Seirbhísí Cur Chun
Cinn Sláinte

 Oiliúint
 Taighde/Meastóireach

t
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Is ar an mBainisteoir Réigiúnach do Chur Chun Cinn Sláinte a bhíonn an fhreagracht
iomlán as na seirbhísí.

An Bhliain amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Leanadh le roinnt gníomhartha a bhí ullmhaithe do 2003 de réir ár bplean oibríochta
2003 agus leanfar leo i 2004.  Áirítear leo sin:

 Comhlíonfar measúnú riachtanas chur chun cinn sláinte d’fhir.
 Scaipfear na Treoirlínte Comhpháirtíochta agus forbrófar comhpháirtíochtaí nua

chun tionchar a bheith acu ar chinntithigh den sláinte inár réigiún.
 Forbrófar ár ról mar mholtóirí sláinte.
 Rinneadh meastóireacht ar an gclár Athrú ar Stíl Bheatha Chardashoithíoch in

Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus leanfar leis in ospidéil ghéarmhíochaine na
Gaillimhe agus Ros Comáin i 2004.

 Forbrófar polasaí meáin chur chun cinn sláinte.
 Cuirfear tionsncamh alcóil cur chun cinn sláinte ar aghaidh i gcomhpháirtíocht le

comhairleoirí andúile an Bhoird .

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

Tá na haidhmeanna agus na cuspóirí don tseirbhís seo tógtha ó spriocanna Sláinte a
Chur Chun Cinn san Iarthar 2003 – 2008.

Cuspóir 1: Deimhniú agus tacaíocht a thabhairt do roghanna stíl bheatha sláintiúla
(sláinte fhisiciúil, meabhairshláinte, sláinte mhothaitheach, sláinte shóisialta agus
sláinte spioradálta). (Q & F 1, 3, 5, 8, 16, 20, 22, 23, 24, 25)
Cuspóir 2: Cur le córais chumarsáide sheachtracha agus inmheánacha an Bhoird.
(Q & F 5, 18, 21, 23, 25, 52, 74, 117)
Cuspóir 3: An méid is féidir leis an bhfoireann a dhéanamh ó thaobh chur chun cinn
sláinte. (Q & F 5, 16, 19, 26)
Cuspóir 4: Comhpháirtíochtaí a fhorbairt chun sláinte a chur chun cinn laistigh den
Bhord féin idir na ranna agus lasmuigh den Bhord le príomhimreoirí eile freisin. (A &
F 5, 8, 14, 16, 22, 24, 104)
Cuspóir 5: Meastóireacht a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht i ndáil le cur chun cinn
sláinte. (Q & F 68 and 70)

Gníomhartha le Cuspóirí a Bhaint Amach

Cuspóir 1: Deimhniú agus tacaíocht a thabhairt do roghanna stíl bheatha sláintiúla
(sláinte fhisiciúil, meabhairshláinte, sláinte mhothaitheach, sláinte shóisialta agus sláinte
spioradálta).

 Eagrófar 50 cúrsa oideachais pobail don phobal go ginearálta maidir le stíl bheatha,
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teanntásacht, cumarsáid, bulaíocht etc. (Q & F Gníomh 5)
Scaipfear lámhleabhar dea-shláinte uasdátaithe – “Leas Trí Obair Ghrúpa”. (Q & F
Gníomh 5)
Tacú le hionadaithe Bhord Sláinte an Iarthair ar na Boird Forbartha Cathrach agus
Contae.  (Q & F Gníomh 1, 3)
Tacaíocht a sholáthar do thionscadail chur chun cinn sláinte laistigh d’ospidéil
ghéarmhíochaine e.g. Grúpaí a bhíonn in aghaidh Chaitheamh Tobac, Tionscnamh
Ospidéil a chuidíonn le Naíonáin, Tionscnamh Ospidéil a chuidíonn le himircigh. (Q
& F Gníomh 5)
Eagrófar 10 gclár ‘athrú ar stíl bheatha chardashoithíoch’ in ospidéil
ghéarmhíochaine i nGaillimh, i Maigh Eo, i Ros Comáin agus i mBéal Átha na
Sluaighe. (Q & F Gníomh 5)
Eagrófar oiliúint inseirbhíse do mhúinteoirí i SPHE agus sa scoil chur chun cinn
sláinte. (Q & F Gníomh 8)
Eagrófar scoileanna samhraidh 2 x 5 lá do mhúinteoirí bunoideachais chomh maith
le gníomhaíocht leanta. (Q & F Gníomh 8)
Soláthar ionchur don Chlár Dea-Shláinte “Mind, Body and Soul ”a bhíonn in OÉ
Gaillimh de réir coincheap Cur Chun Cinn Sláinte na gColáistí. (Q & F Gníomh 5)
Reáchtáil ceardlanna a chuidíonn le daoine den Lucht Siúil d’fhoireann an Bhord
Sláinte. (Q & F Gníomh 20)
Cur leis na leibhéil ghníomhaíocht fhisiciúil i measc fir den Lucht Siúil trí chláir a
fhorbairt a bhíonn oiriúnach ó thaobh cultúir. (Q & F Gníomh 20)
Forbairt ar chlár sláinte gnéis do dhaoine den Lucht Siúil a bhíonn ag freastal ar an
gCúrsa Cúram Príomha do dhaoine den Lucht Siúil. (Q & F Gníomh 16)
Oiliúint a chur ar oibrithe chúram leanaí maidir le cluichí de chuid grúpaí súgartha na
hÉireann. (Q & F Gníomh 23)
Soláthar oiliúint inseirbhíse d’fhoireann BSI ar úsáid na dTreoirlínte maidir le
Foréigean i gCoinne Ban. (Q & F Gníomh 34)
Comhordú a dhéanamh ar sholáthar PACE don 400 foireann poiblí.  (Q & F Gníomh
5)
Soláthar Ceardlanna ‘Siúl ar mhaithe le do Shláinte’ mar thacaíocht leanta do
rannpháirtithe PACE agus do chliaint Sheirbhísí Cothaithe agus Bia-eolaíochta. (Q &
F Gníomh 5)
Soláthar Ceardlanna ‘Go for Life’ do ghrúpaí pobail agus oiliúint a chur ar cheannairí
gníomhaíocht fhisiciúil chun an clár a chur ar bun. (Q & F Gníomh 26)
Soláthar oiliúint ‘Action for Life’ do mhúinteoirí bunscoile i sé scoil. (Q & F Gníomh 8)

 Laethanta oiliúna a chomhordú san ionad oibre chun polasaithe drugaí agus alcóil a
fhorbairt chun cur leis na treoirlínte a forbraíodh i 2003. (Q & F Gníomh 22)
Comhdháil a eagrú ar riachtanais mheabhairshláinte dhaoine óga. (Q & F Gníomh
25)
Cuidiú le ceardlanna sláinte gnéis d’fhir óga agus oiliúint a chur orthu sin a bhíonn ag
obair le fir óga maidir le saincheisteanna sláinte gnéis. (Q & F Gníomh 15)
Seachadadh ceardlanna ar thuiscint a fháil ar ailse do ghrúpaí pobail ag díriú ar
chosc, ar fhéinscrúdú agus ar chóir leighis a fháil. (Q & F Gníomh 5)
Tacú le tionscadail sábháilteachta sna réimsí seo a leanas: cosc ar thitim, timpistí sa
bhaile, bóithre, feirmeacha.
Timpeallachtaí saor ó chaitheamh tobac a chur chun cinn tríd an nGrúpa Rialaithe
Tobac Réigiúnach.  (Q & F Gníomh 5)
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Cuspóir 2: Cur le córais chumarsáide sheachtrach agus inmheánach an Bhoird.

 Ceithre eagrán den pháipéar nuachtán Health Links a fhoilsiú i 2004. (Q & F Gníomh
52)
Polasaí abhcóidíochta i gcomhar le daoine eile a fhorbairt. (Q & F Gníomh 18)
Iarracht a dhéanamh a chur ina luí ar na dochtúir teaghlaigh agus ar na cógaiseoirí
an láithreáin gréasáin nua a úsáid agus bealaí nua chun iad sin a mhealladh chuig ár
láithreán gréasáin i gcomhpháirtíocht le Seirbhísí Bainistíochta agus an tAonad
Cúraim Príomha. (Q & F Gníomh 74)
Oibriú i gcomhpháirtíocht le Fóram Dhaoine gan Dídean Chathair na Gaillimhe chun
tabhairt faoi na riachtanais dul chun cinn sláinte a bhíonn ag daoine gan dídean. (Q
& F Gníomh 21)
Clár ar shlí bheatha ina mbíonn 6 – 8 seisiún a fhorbairt agus a éascú do Ghrúpa
Ban na hAfraice i nGaillimh. (Q & F Gníomh 23)
Clár ar shlí bheatha ina mbíonn sé sheisiún a fhorbairt agus a éascú do Ghrúpa Ban
na Cróite i nGaillimh. (Q & F Gníomh 23)
Feasacht cultúir mar chuid de Chlár Chúram Chustaiméirí BSI a fhorbairt. (Q & F
Gníomh 23)

 Seisiúin PACE do Lucht Iarrtha Tearmainn a eagrú. (Q & F Gníomh 23)
Monatóireacht a dhéanamh ar na meáin áitiúla agus náisiúnta chun réimsí áirithe a
d’fhéadfaí a aimsiú do chur chun cinn sláinte a aithint.  Idirchaidreamh le Grúpa
Bainistíochta Cur Chun Cinn Sláinte agus dul i mbun gnímh nuair a bhíonn gá leis.
(Q & F Gníomh 117)
Forbrófar tionscnamh leis an oifigeach acmhainní nua chun cosc a chur ar
féinmharú. (Q & F Gníomh 25)
Forbrófar nasc le leabharlanna lena chinntiú go scaipfear gach eolas cuí a bhíonn sa
roinn. (Q & F Gníomh 117)
Leanfar ag scaipeadh ábhair do gach feachtas chur chun cinn sláinte réigiúnach
agus náisiúnta. (Q & F Gníomh 5)

 Forbrófar plean straitéiseach do sheirbhísí cur chun cinn sláinte.
Eagrófar tionscnamh pobail i ndáil le sláinte croí d’Uachtarántacht na hÉireann den
AE. (Q & F Gníomh 5)

Cuspóir 3: An méid is féidir leis an bhfoireann a dhéanamh ó thaobh chur chun cinn
sláinte.

Coistí Stiúrtha do Chur Chun Cinn Sláinte Ospidéil a bhunú i ngach ospidéal
géarmhíochaine agus tacú leo ina dhaidh sin. (Q & F Gníomh 5)
Cúrsaí oiliúna a fhorbairt do chógaiseoirí agus d’altraí a bhíonn i mbun cleachtais i
réigiún Bhord Sláinte an Iarthair. (Q & F Gníomh 5)
Sé chúrsa oiliúna idirghabhála gearra a chomhordú d’fhoireann na n-ospidéal.
Eagrófar ceithre cinn in ionad pobail. (Q & F Gníomh 5)
Cuirfear oiliúint ar fáil d’fhoireann an Bhord Sláinte agus do dhaoine eile chun an
uirlis iniúchta chur chun cinn sláinte do Sheirbhísí Dhaoine Scothaosta a fheidhmiú.
(Q & F Gníomh 26)
Cuirfear oiliúint chur chun cinn sláinte leanúnach ar fáil d’fhoireann a bhíonn ag obair
le daoine faoi mhíchumais bunaithe ar mheasúnú riachtanas. (Q & F Gníomh 19)
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Reáchtálfar dhá cheardlann ar fhorbairt pholasaí chur chun cinn sláinte do dhaoine a
bhíonn ag obair le grúpaí faoi mhíchumais. (Q & F Gníomh 19)
Cuirfear oiliúint ar fáil d’Oibrithe Chúram Sláinte maidir le SPHE. (Q & F Gníomh 16)
Cuirfear oiliúint ar fáil do theagascóirí pobail maidir le sláinte gnéis. (Q & F Gníomh
16)

 Forbrófar lámhleabhar oiliúna cineálach d’Fhoireann an Bhord Sláinte.

Cuspóir 4: Comhpháirtíochtaí a fhorbairt chun sláinte a chur chun cinn laistigh den
Bhord féin, idir na ranna agus lasmuigh den Bhord le príomhimreoirí eile freisin.

 Tacú le deachleachtas i ndáil le comhpháirtíochtaí sa tseirbhís sláinte trí:
 Treoirlínte Comhpháirtíochta a Scaipeadh.

Ceardlann spáis oscailte a eagrú maidir leis na treoirlínte sin le fócas ar leith ar
chinntithigh sláinte. (Q & F Gníomh 104)
Oibriú le Grúpa Comhpháirtíochta Sláinte san Ionad Oibre chun tacú le hionaid oibre
chun tionscnaimh chur chun cinn sláinte a fhorbairt. (Q & F Gníomh 5)
Plean a fhorbairt chun tacú le fiontair bheaga agus mheánacha i gContae Ros
Comáin tríd an bPlean Forbartha Contae. (Q & F Gníomh 5)

 Laethanta oiliúna a eagrú ar fhorbairt pholasaithe drugaí agus alcóil san ionad oibre
chun cur leis na treoirlínte a forbraíodh i 2003. (Q & F Gníomh 22)
Cur le forbairt threoirlínte náisiúnta ar Shláinte san Ionad Oibre. (Q & F Gníomh 5)
Oibriú i gcomhpháirtíocht chun tionscadal chur chun cinn sláinte a fhorbairt
d’fheirmeoirí. (Q & F Gníomh 5)
Oibriú le Líonra Náisiúnta Chur Chun Cinn Coláistí. (Q & F Gníomh 24)
Seirbhís tacaíochta a sholáthar do scoileanna maidir leis an réimse, polasaí chur
chun cinn sláinte a fhorbairt. (Q & F Gníomh 8)

 Pointí Gnímh ó Phlean Gnímh Chur Chun Cinn Sláinte na bhFear 2003 – 2006 a
fheidhmiú. (Q & F Gníomh 15)
Seimineár a reáchtáil chun meabhairshláinte dhearfach d’fhir a chur chun cinn i
reigiún Bhord Sláinte an Iarthair. (Q & F Gníomh 15)
Seimineáir a eagrú ar sárchleachtas maidir le cur chun cinn sláinte gnéis. (Q & F
Gníomh 16)
Oiliúint a eagrú d’oibrithe óige ó thaobh chur chun cinn sláinte gnéis. (Q & F Gníomh
16)
Ceardlann chur chun cinn sláinte bhéil a eagrú do réamhscoileanna i nGaillimh agus
i Ros Comáin. (Q & F Gníomh 14)
Tá ionadaíocht ag Seirbhísí Chur Chun Cinn Sláinte ar 70 grúpa náisiúnta,
réigiúnach agus áitiúil. Cinntíonn sé sin go bhfuil cur chun cinn sláinte ar an gclár
oibre agus go bhfuil sé san áireamh sna tionscnaimh a mbíonn na ngrúpaí seo ina
mbun.

Cuspóir 5: Meastóireacht a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht i ndáil le cur chun cinn
sláinte.

Athbhreithniú a dhéanamh ar tháscairí feidhmíochta a bhíonn forbartha chun sláinte
a chur chun cinn ar bhonn leanúnach (Q & F Gníomh 70)
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Dul i mbun taighde ar thuairiscí poist oibrithe chúram sláinte agus lámhleabhar a
tháirgeadh ar an ról a d’fhéadfadh a bheith acu i gcur chun cinn sláinte. (Q & F
Gníomh 68)

 Meastóireacht leanúnach ar chúrsaí agus ar chláir chur chun cinn sláinte.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Is iad seo a leanas na príomhshaincheisteanna/dúshláin don bhliain amach romhainn;
 Dul in oiriúint don struchtúr agus athchóiriú nua atá déanta ar an mbord sláinte.
 Obair a leithroinnt i measc comhaltaí na bhfoirne nuair nach bhfostaítear foireann

nua.
 An úsáid is mó a bhaint as na hacmhainní a bhíonn ar fáil agus níos mó éilimh ná

riamh ar an bhfoireann chur chun cinn sláinte.
 Comhthuiscint ar chur chun cinn sláinte a fhorbairt ar fud an bhoird.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Meicníochtaí Monatóireachta
Is é an slí a bheidh ann chun monatóireacht a dhéanamh ar an bplean seirbhísí ná trí
thuarascálacha gníomhaíochta míosúla chuig an mBainisteoir Réigiúnach. Déanfar
monatóireacht ar na tuarascálacha airgeadais agus ar na tuarasálacha comhionann
lánaimseartha go míosúil.  Míneoidh nótaí tráchta a bheidh ina dteannta aon
éagsúlachtaí agus áireofar iontu sonraí ar ghníomhartha ceartaithe pleanáilte, nuair is
cuí.  Léireoidh tuarascálacha ráithiúla airgeadas, gníomhaíocht agus an fhoireann agus
beidh nótaí tráchta cuí leo nuair a bheidh sin riachtanach. Déanfaidh rianú ar an bplean
oibríochta monatóireacht ar aidhmeanna, ar chuspóirí agus ar ghníomhartha an Phlean
Seirbhíse. Cinnteoidh rianú go gcuirfear na gníomhartha a bhíonn aitheanta sa phlean
chun na cuspóirí a bhaint amach i bhfeidhm agus go n-aithnítear agus go dtugtar
aghaidh ar shaincheisteanna a thagann aníos de bharr an phróisis. Cuirfear na
tuairisceáin ráithiúla ar na Táscairí Feidhmíochta ar aghaidh i gcomhar leis na Táscairí
Feidhmíochta náisiúnta.   Cinnteoidh an Grúpa Oibre Náisiúnta do Chur Chun Cinn
Sláinte go leanfar ag forbairt Táscairí Feidhmíochta a bhíonn cuí agus réalaíoch.
Cuirfear gnóthachtáil in aghaidh na dTáscairí Feidhmíochta sin ar bhonn ráithiúil i
gcomhthéacs chun iad a chur i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, nuair is cuí.

Meastóireacht
Leanfar ag déanamh meastóireachta ag teacht le prionsabail na hEagraíochta
Domhanda Sláinte (1998).

Taighde
Molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur chóir 10% de gach buiséad chur chun
cinn sláinte a chaitheamh ar thaighde agus ar mheastóireacht.  De réir an phrionsabail
sin, táirgíonn seirbhísí chur chun cinn sláinte ar a laghad píosa amháin mór/dhá phíosa
mhóra taighde gach aon bliain. I 2003, rinneadh dhá shuirbhé, ceann le daoine gan
dídean agus ceann san ionad baile (The Home as a Setting for Health Promotion agus A
picture of Health: A Study of the Health Status agus Health Promotion Needs of
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Homeless People in the West).  Scaipfear na tuarascálacha sin i 2004 agus cuirfear tús
lena bhfeidhmiú.

Caighdeán
Chun caighdeán na dtionscnamh chur chun cinn sláinte ar fud an Bhord Sláinte a
chinntiú tá an Grúpa Bainistíochta Cur Chun Cinn ag eagrú lá eolais do bhainisteoirí
sinsearacha agus do bhainisteoirí líne.  Ag an ócáid sin, cuirfear tuarascálacha i láthair
ar an stádas atá ag cur chun cinn sláinte sa Bhoird cheana féin.  Cuirfear plean gnímh
do 2004 i láthair ar an lá.

Luach ar Airgead
Déanann soláthróirí seachtracha an obair phriontála agus deartha go léir.

SLÁINTE PHOIBLÍ

Comhthéacs

Ról & Feidhm na Seirbhíse

Is é an príomhról atá ag an Roinn Sláinte Poiblí ná sláinte a chosaint agus a chur chun
cinn agus aghaidh a thabhairt ar mhíchothromais sláinte don daonra i réigiún BSI.
D’oibrigh an Roinn i gcomhpháirtíocht le daoine eile i gcónaí chun na spriocanna sin a
bhaint amach. Éascóidh fócas leathan ar shláinte daonra a ndéantar cur síos ar i
‘Cáilíocht agus Cothroime’ leis an Roinn chun an ról atá ag an Roinn a threisiú maidir le
bheith ag obair i ngach earnáil de chuid seirbhísí an bhoird agus le gníomhaireachtaí
lasmuigh den Bhord sa phobal níos leithne a mbíonn tionchar acu ar shláinte.

Stádas Sláinte Réigiúnach & Náisiúnta & Measúnú ar Riachtanais Sláinte

Bíonn an Roinn Sláinte Poiblí ag faire ar ghalair thógálacha sa réigiún, obair ar a n-
áirítear bailiú sonraí, anailís agus scaipeadh eolais ionas gur féidir ráigeanna a aimsiú
go luath agus go n-aithnítear an pobal is mó a bheadh i mbaol agus go gcuirtear
idirghabhálacha tapa agus éifeachtúla i bhfeidhm. Soláthraíonn an Roinn eolas ar
dhéimeagrafacha, ar ghalracht agus ar bhásmhaireacht agus déanann an Roinn taighde
agus meastóireachtaí maidir le riachtanais sláinte agus úsáid seirbhísí. Tugann réamhrá
an phlean seirbhíse seo ”Ár nDaoine”  forbhreathnú dúinn ar Stádas Sláinte Réigiúnach
ar Réigiún Bhord Sláinte an Iarthair faoi láthair.

Mar thoradh ar thuarascáil an Ghrúpa Comhairleach Náisiúnta ar Chúram Maolaitheach,
chomhlánaigh an Roinn Sláinte Poiblí Measúnú ar Riachtanais Chúram Maolaitheach do
Réigiún Bhord Sláinte an Iarthair. Rinne an tuarascáil athbhreithniú ar leibhéal na
seirbhísí cúram maolaitheach atá ar fáil faoi láthair sa réigiún, aithníodh easnaimh ó
thaobh soláthar seirbhíse agus rinneadh moltaí maidir le forbairt na seirbhíse sa
todhchaí.

Comhlánaíodh Measúnú ar Chúram Príomha mar chuid de staidéar Náisiúnta. Tá sé seo
mar chuid de theimpléad náisiúnta a thabharfaidh léargas ar dhul chun cinn an Straitéis
Chúram Príomha.

Raon & Scóip na Seirbhísí a bhíonn á Soláthar faoi láthair



44

Eolas agus Faisnéis Sláinte. Soláthraíonn an Roinn taighde imscrúdaitheach agus
torthaí: sonraí eipidéimeolaíoch etc, chun a chur ar chumas Bhord Sláinte an Iarthair
cinntí eolasacha a dhéanamh faoi sheirbhísí agus pleananna.

Cosc, scagadh agus athshlánú. Soláthraítear eolas agus faisnéis chun polasaithe
agus spriocréimsí a dhéanamh do chosc, scagadh agus athshlánú.

Cosaint, Rialú Galair Intholgtha agus Pleanáil Comhshaoil agus Éigeandála. Bíonn
an roinn Sláinte Poiblí ag Faire ar ghalair intholgtha i.e. bailiúchán córasach, tiomsú
agus anailís ar shonraí agus déantar iad a scaipeadh go tapa orthu súid a dteastaíonn
an t-eolas sin uathu ionas go dtarlóidh próisis choscacha, scagtha agus athshlánaithe
chomh luath agus is féidir.

Feabhas ar Shláinte a thugann aghaidh ar chinntithigh, ar uilechuimsitheacht
shóisialta agus ar Chaighdeán Saoil
Tugtar aghaidh ar shaincheisteanna sláinte agus ar chaighdeán saoil, lena n-áirítear
treochtaí socheacnamaíocha, daoine a bhíonn i mbaol agus grúpaí faoi mhíbhuntáiste trí
mheastóireacht agus measúnachtaí a dhéanamh ar riachtanais sláinte.

Polasaí Poiblí Sláintiúil trí thimpeallachtaí, gníomh pobail agus cur chun cinn
sláinte a threisiú
Bíonn baint ag an Roinn Sláinte Poiblí ó thaobh polasaí sláinte idirnáisiúnta agus
náisiúnta a fheidhmiú.

Forbairt Feidhme agus Acmhainne shláinte an daonra agus sheirbhísí sláinte.
Tá baint ag an Roinn Sláinte Poiblí le feidhm Sláinte Poiblí a threisiú trí scileanna a
fhorbairt sa roinn e.g. scileanna ceannaireachta a fhorbairt agus feidhmiú cleachtas
bunaithe ar fhianaise a éascú.

Abhcóidíocht agus Oideachas. Bíonn tionchar acu agus cuirtear oideachas ar fáil lena
chinntiú go mbaintear amach an méid agus is féidir maidir le sláinte phoiblí.

Tá baint ag an Roinn Sláinte Poiblí leis na Grúpaí Náisiúnta agus Réigiúnacha seo a
leanas.

Réigiúnach Náisiúnta
Coiste Úsáide Leapacha
Cardashoithíoch
Tascfhórsa Réigiúnach Cardashoithíoch Grúpa Bainisteoirí Tionscadail Straitéis

Sláinte Cardashoithíoch
Foghrúpa Cur Chun Cinn Sláinte
Cardashoithíoch
Grúpa Athshlánú & Cúram Ospidéil
Cardashoithíoch
Foghrúpa Cothromas & Córais Eolais
Cardashoithíoch

Grúpa Stiúrtha – Clár Gnímh do Leanaí

Scagadh Ceirbhéacs Grúpa Taighde Sláinte Leanaí
CoisteComhpháirtíochta Áitiúil BSI HQ Grúpa Oibre Náisiúnta ar Tháscairí

Feidhmíochta ó thaobh Sláinte Leanaí
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Coiste Comhairleach Cúram Leanaí
Réigiúnach

Grúpa ullmhaithe d’Fliú Paindéimeach
Réigiúnach

Fóram Réigiúnach do Shláinte Ógánaigh
agus Leanaí

Grúpa Pleanála Éigeandála Corparáideach

CIDR CIDR
Grúpa Oibre Straitéise Corparáideach Fochoiste Oiliúnóirí de Dhámh na

Míochaine Sláinte Poiblí in Éirinn
Míchumais – Riachtanais Athshlánaithe
Coiste Stiúrtha Cúram Éigeandála
Réamhospidéil an Lár-Réigiún Thiar
/Oirthear na Gaillimhe

Coiste Náisiúnta do Leasaithe ar an
gCóras Sláinte – Grúpa Gnímh
Reachtaíochta

Eitic Cúram Sláinte
Cur Chun Cinn Sláinte
Grúpa Bainistíochta Cur Chun Cinn Sláinte Cúram Sláinte do Phríosúnaithe
Coiste Stiúrtha Faire Croí
Fóram do Dhaoine gan Dídean & 3
fhoghrúpa
Coiste Imdhíonta Soláthairtí Imhdhíonta
Clár Oiliúna Ceannaireachta Grúpa Oibre Glútan FSAI
Legionella Grúpa Stiúrthóirí Sláinte Poiblí
Coiste Sabháilteachta Bóithre le chéile,
Comhairle Chontae na Gaillimhe

Cathaoirleach ar Speisialtóirí i ngrúpa
Rialaithe Galar Intholgtha

Meabhairshláinte Speisialtóirí ar ghrúpa Sláinte Comhshaoil
Cúram Maolaitheach Cathaoirleach ar ghrúpa stiúrtha bunachar

sonraí Heipitíteas C
Forbairt ar Chúram Maolaitheach Cathaoirleach ar ghrúpa pleanála taighde

OÉ Gaillimh/BSI
Foghrúpa Cúram Príomha agus agus
Cúram Réamhospidéil

Riachtanais Chúram Príomha

Grúpa Ailse Réigiúnach
Grúpa Pleanála Seirbhíse Réigiúnach
Coiste Taighde Clár Nua Gnímh
Sábháilteacht bóithre
SARI SARI
Foireann Pleanála Seirbhíse
An tIarthar saor ó Chaitheamh Tobac
Féinmharú Eitinn
Foghrúpa Ospidéil Saor Ó Chaitheamh
Tobac

Lucht Siúil Éire

Grúpa Oiliúnóirí Meastóireacht ar Shláinte Dhaoine den
Lucht Siúil

Foghrúpa Oiliúna Measúnú ar Shláinte Dhaoine den Lucht
Siúil

Sláinte Daoine den Lucht Siúil
Coiste Zoonosis UNHS
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An Bhliain Amach Romhainn

An méid a baineadh amach i 2003

Cláraíodh an Oifig Rialaithe agus Faire ar Ghalair Thógálacha sa Roinn Sláinte Poiblí go
hoifigiúil le hÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann tar éis fheidhmú caighdeán
ISO 9001: 2000. Déanadh an clárúchán roimh an am a raibh sé leagtha amach i 2003
agus léiríonn sé an chéad dámhadh dá chuid in Éirinn agus is dócha san Eoraip.
Aithníodh an ghnóthachtáil sin ag an leibhéal Aireachta laistigh den Roinn Sláinte agus
Leanaí i mBaile Átha Cliath agus d’aithin Coimisinéir an AE, an tUasal David Byrne an
ghnóthachtáil sin freisin. Leanfar le cothabháil an chaighdeáin sin i 2004 agus sna
blianta ina dhiaidh sin.

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Is é an nádúr a bhaineann le hobair Sláinte Poiblí ná go mbíonn fráma ama fada ag
baint leis an gcuid is mó de na cláir. Is iad seo a leanas na Tionscadail i bPlean
Seirbhísí 2003 a leanfaidh ar aghaidh i 2004: Measúnú ar Riachtanais Chúram Príomha
agus Measúnú ar Riachtanais Sláinte Leanaí. Cuireadh moill ar roinnt tionscadail de
bharr gníomh thionscail na nDochtúirí Sláinte Poiblí agus caithfear an riaráiste oibre a
bhreithniú freisin i gcomhthéacs Phlean Seirbhíse 2004. I measc na réimsí áirithe a
dtabharfar tosaíocht dóibh i 2004 beidh próifíl Sláinte Leanaí atá pleanáilte, ag tabhairt
prótacal Bainistíocht Ráige Réigiúnach chun críche agus dul i gcomhar le Pleanáil
Éigeandála Corparáideach Réigiúnach.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

 Leanúint ar aghaidh ag cothabháil ár bpríomhsheirbhísí laistigh de na hacmhainní
airgeadais agus WTE a bhíonn leithroinnte.

 Leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhísí speisialtacha do sheirbhísí eile agus ag
tacú leis na straitéisí Cáilíocht & Cothroime, Cardashoithíoch, Ailse, Sláinte Leanaí
agus straitéisí eile freisin.
Rannpháirtíocht sa chlár leasaithe pleanáilte agus dul chun cinn a chothabháil.
(Gníomh 110 Q&F)

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt ár n-eagraíochta trí chothabháil leanúnach ISO
9000:2002.
Clárúcháin Roinn Galair Thógálacha agus tosú gníomhaíocht ar ISO 9000:2002 do
na feidhmeanna Taighde/Riaracháin. (Q & F Gníomh 63)

Gníomhartha atá Pleanáilte don bhliain chun cuidiú le haidhmeanna agus cuspóirí

Eolas agus Faisnéis Sláinte.

Meastóireacht ar Ghalar Céiliach i mBord Sláinte an Iarthair.  Na Gníomhartha is
tábhachtaí, na riachtanais agus na tosaíochtaí. Is iad aidhmeanna an staidéir ná
tuiscint a fháil ar thaithí agus ar riachtanais dhaoine a bhfuil an galar céiliach orthu,
conas a ndéantar freastal ar na riachtanais sin agus conas a bhféadfaí freastal orthu
sa todhchaí. Le tabhairt chun críche an dara ráithe 2005. (Q& F Gníomh 73)
Leanúint ar aghaidh ag baint úsáide as an bhfógra Westfile chun cur leis an líon
fógraí trí oideachas agus feasacht, rud a chuirfidh le héifeachtacht faire ar fud an
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Bhoird uile. D’fhéadfadh cur chun cinn fógraíocht pras tríd an bhfógra sin an méid
ama a thógann sé freagairt ar na ráigeanna a laghdú. (Q & F Gníomh 71)
Tionól rialta de choistí agus d’fhochoistí SARI agus CIDR lena chinntiú go leanann a
bhfeidhmiú ag ráta buan. (Q & F Gníomh 117)

 Ionadaíocht leanúnach ar na coistí a bhfuil baint acu le feidhm an Oifig Rialaithe &
Faire ar Ghalair Thógálacha.

 Coistí Rialacha Gnó CIDR Réigiúnach agus Náisiúnta
 Grúpaí Imdhíonta  Réigiúnacha agus Náisiúnta

Grúpa Legionella Réigiúnacha (Q & F Gníomh 71)
Leanúint ar aghaidh ag forbairt córais eolais chun go n-aithneofar go cruinn na
daoine is mó a bhíonn i mbaol. (Q & F Gníomh 117)
Oibríonn an Roinn go dlúth leis an Oifig Thionscadal Sláinte is Fearr do Leanaí chun
tomhais feidhmíochta a chur i bhfeidhm sna seirbhísí sláinte leanaí. Tá táscairí nua á
bhforbairt do 2004. (Q & F Gníomh 14)
Tá ionadaíocht ag an Roinn Sláinte Poiblí ar ghrúpaí agus ar fhoghrúpaí réigiúnach
agus náisiúnta éagsúla de réir cumas comhairleach, speisialtach agus measúnú ar
eolas. Leanfar ag brath ar chumas acmhainní na Roinne Sláinte Poiblí de bharr
thiomantas na bhfóram seo. (Q&F Gníomh 68)

Cosc, scagadh agus athshlánú.

Leanúint ar aghaidh ag soláthar tacaíocht eolais chuig soláthróirí seirbhíse eile
maidir leis an méid daoine a fhaigheann imdhíonadh. (Q&F Gníomh 68)
Stádas Sláinte agus Riachtanais Chur Chun Cinn Sláinte Dhaoine gan Dídean (Leis
an Roinn Cur Chun Cinn Sláinte). Is éard a bhíonn i gceist leis an staidéar sin ná
suirbhé a dhéanamh ar dhaoine gan dídean ag baint úsáide as roinnt eagraíochtaí
deonacha i gCathair na Gaillimhe agus i Maigh Eo. Tá breithniú á dhéanamh ag an
gCoiste Stiúrtha ar dhréacht-thuarascáil faoi láthair. Cuireadh an Tuarascáil sin i
láthair Fhóram Dhaoine gan Dídean na Gaillimhe. Le tabhairt chun críche an chéad
ráithe 2004. (Q & F Gníomhartha 5 & 21)
Comhlánú na tuarascála meastóireachta ar athshlánú cairdiach, ar tosaíodh an
bailiúchán sonraí di i Meitheamh 2003.  Cuireadh an uirlis bailithe sonraí in oiriúint ón
uirlis bailithe sonraí IACR/RCSI d’athshlánú cairdiach. Leanfar leis an mbailiú sonraí
go dtí go mbeidh tuairim 2 ghrúpa othar imithe trí cheithre chéim d’athshlánú
cairdiach agus tarlóidh sé sin go luath i ráithe 1 2004. Tabharfar an tuarascáil
mheastóireachta chun críche faoi dheireadh ráithe 1 2004. (Q & F Gníomhartha 13)

Cosaint, Rialú Galair Intholgtha agus Pleanáil Comhshaoil agus Éigeandála.

Oibriú leis an nGrúpa Pleanála Éigeandála chun freagraí a phleanáil maidir le
bagairtí lena n-áirítear plean d’fliú paindéimeach, do bhith-sceimhlitheoireacht agus
do mhórthimpiste. Spriocdháta an chéad ráithe 2004. Gníomh 71 Q&F
Oibriú mar chuid de chur chuige ildisciplíneach chun iniúchadh agus measúnú a
dhéanamh maidir le saincheisteanna timpeallachta agus le measúnachtaí tionchar
sláinte. (Q & F Gníomh 68)
Seisiúin oideachais agus eolais a eagrú le Dochtúirí Teaghlaigh, le cliniceoirí agus le
comhchomhairleoirí maidir leis an bpróiseas fógra agus leis an tábhacht a bhíonn le
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fógra pras.  Beidh tábhacht mhór leis na seisiúin seo i 2004 de bharr na n-athruithe a
bheidh ag teacht ar reachtaíocht na ngalar tógálacha a bhfuil súil léi i Nollaig 2003.
Eagrófar na seisiún seo i Ráithe 1 2004 nuair a ritear an reachtaíocht. (Q & F
Gníomh 110)
Dul ar aghaidh le freagra réigiúnach don ráig den Ghalar Legionnaires a d’fhéadfadh
a bheith ann. Spriocdháta Ráithe I 2004. (Q & F Gníomh 110)
Ag stiúradh taighde ar bhacannna ar imdhíonadh i measc grúpaí a bhíonn faoi
mhíbhuntáiste i gcomhar le OÉ Gaillimh. (Q & F Gníomh 19)
Ag eagrú ceachtanna deisce chun cuidiú le hullmhú réigiúnach d’ionsaí bith-
sceimhlitheoireachta agus freisin do ráigeanna galair thógálacha nach mbíonn baint
acu le bith-sceimhlitheoireachta. (Q & F Gníomh 71)

Feabhas ar Shláinte a thugann aghaidh ar chinntithigh agus ar uilechuimsitheacht
shóisialta

Meastóireacht ar Chéim III de Chlár Cúram Sláinte Príomha do dhaoine den Lucht
Siúil a bhíonn faoi stiúir piaraí. Tá an staidéar mar chuid den mheastóireacht
leanúnach ar éifeachtacht an chlár oiliúna cúig bhliana. Le tabhairt chun críche ráithe
1 2004. (Q & F Gníomh 20)
Tionscadal Pathways Oirthear na Gaillimhe (i gComhar le Seirbhísí Meabhairshláinte
do Dhaoine scothaosta agus Meabhairshláinte Éire). Tá sé mar aidhm ag an staidéar
scrúdú a dhéanamh ar thuairimí na ndaoine a úsáideann an tseirbhís agus ar a
ndearcaí maidir le seachadadh seirbhíse.  Táthar ag leanúint an múnla a glacadh in
Iarthar na Gaillimhe i 2002 agus ar éirgh leis agus tá daoine a d’úsáid seirbhísí
meabhrach ag dul i mbun an tionscadail. Tá an Roinn Sláinte Poiblí ag soláthar
comhairle faoin taighde don tionscadal chomh maith le hiontráil sonraí agus anailís a
éascú. Le tabhairt chun críche Ráithe I 2004. (Q & F Gníomh 19)
Tabharfaidh an Bord an Straitéis Meabharshláinte chun críche.  Stiúróidh an Roinn
Sláinte Poiblí an rannóg ar shláinte daonra sa réimse sin. (Q & F Gníomh 25)
Measúnú ar Riachtanais Chúram Sláinte Príomha do Phríosúnaigh atá á stiúradh ag
an leibhéal náisiúnta agus tabharfar chun críche é i Ráithe 1 2004. (Q & F Gníomh
24)
Modheolaíocht staidéir a fhorbairt a scrúdóidh míchothromas de bharr suíomh
thíreolaíoch i mBord Sláinte an Iarthair, go háirithe i ndáil le tionscadal CARE, agus
is é an aidhm a bheidh leis ná plean gnímh a chur le chéile, chun na chéad foirne
freagartha a bhunú laistigh de na limistéir atá faoi mhíbhuntáiste sa réigiún. (Q & F
Gníomh 19 & 56)
Próifíl daonra a fhorbairt do shláinte chardashoithíoch i suíomh tuaithe roghnaithe
laistigh de cheantar an Bhoird, rud a chabhróidh le riachtanais agus acmhainní
áitiúla a aithint agus a thomhas chun cosc a chur ar ghalar cardashoithíoch. (Q & F
Gníomh 5& 56)
Leanfaidh an Roinn Sláinte Poiblí ag obair leis an Oifig Thionscadal Sláinte do
Leanaí chun  córais a bhunú chun Táscairí Feidhmíochta agus caighdeáin
bainteacha a thabhairt isteach i mBord Sláinte an Iarthair. Táthar ag súil dhá
tháscaire breise a fhorbairt i 2004.  Chomh maith leis sin tá sé beartaithe ullmhúchán
don tuarascáil ar phróifíl shláinte leanaí agus ógánaigh sa réigiún a chomhlánú. (Q &
F Gníomh 14)
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Cuirfear tús le Tionscadal Taighde ar Shláinte Leanaí i Ráithe III 2004. (Q & F
Gníomh 14)

Polasaí Poiblí Sláintiúil trí thimpeallachtaí, gníomh pobail agus cur chun cinn
sláinte a threisiú.

Tá an Roinn Sláinte Poiblí tiomanta do na moltaí maidir le Sláinte a Chur Chun Cinn
san Iarthar a fheidhmiú agus táimíd ag iarraidh a chinntiú go mbeidh cur chun cinn
sláinte ag baint lenár ngníomhaíochtaí go léir. Tá beirt comhaltaí foirne mar
ionadaithe ar an nGrúpa Bainistíocht Cur Chun Cinn Sláinte agus bhí príomhról acu i
bhforbairt roinnt plépháipéar don Ghrúpa lena n-áirítear:

 Teachtaireachtaí chur chun cinn sláinte – Daoine a scanrú nó gan iad a scanrú?
 Moladh chun polasaí abhcóidíochta sláinte a fhorbairt do Bhord Sláinte an Iarthair.
 Athbhreithnú ar thionscnaimh chur chun cinn sláinte i mBord Sláinte an Iarthair 2000

– 2003.
 Oibrímid go dlúth leis an Roinn Chur Chun Cinn Sláinte (BSI) agus tá baint againn le

roinnt comhthionscadail taighde lena n-áirítear:
 Cur Chun Cinn Sláinte sa Bhaile.
 Cuma Shláintiúil, Staidéar ar Stádas Sláinte agus Riachtanais Chur Chun Cinn

Slainte Dhaoine gan Dídean san Iarthar.
Tá dlúthnaisc ag ár roinn leis an Roinn Chur Chun Cinn Sláinte, OÉ Gaillimh freisin.
Beidh mac léinn socrúcháin ón gcúrsa Máistreachta Chur Chun Cinn Sláinte ar
shocrúchán oibre inár roinn. Chomh maith leis sin, tá Comhspeisialtóir i Sláinte
Phoiblí againn a bhíonn ag obair inár roinn agus ag an Roinn Chur Chun Cinn
Sláinte, OÉ Gaillimh freisin. Tacaíonn tionscnaimh mar sin leis an gcoincheap ó
thaobh comhpháirtíochtaí do shláinte a chur chun cinn. (Q & F Gníomh 5)
Measúnú ar an ‘Scéim Cúnaimh Tithíochta Speisiala do Dhaoine Scothaosta’(SHAE)
chun cinneadh a dhéanamh ar na riachtanais nach bhfuil freastal déanta orthu
laistigh de phobal Bhord Sláinte an Iarthair. (I gcomhar le Sláinte Comhshaoil i
réigiún BSI)  Ba é an aidhm a bhí leis an staidéar ná riachtanais tithíochta daoine
scothaosta a bhíonn oiriúnach chun a bheith i dteideal an SHAE laistigh de Bhord
Sláinte an Iarthair a mheas agus cinneadh a dhéanamh maidir le cén chóiriú ba chóir
a dhéanamh ar a gcuid tithe ionas go bhféadfaí conaí iontu agus go mbeadh siad
compordach. ( Q & F Gníomh 26)

 Leanfar le tráthnóntaí Eolais do mhná maidir le galar croí ‘Mná & Galar Croí’ le linn
2004.  Bunófar tionscadal taighde go luath i 2004 a bhaineann le ‘mná & galar croí’
tar éis toradh a fháil ar phróifíl dhéimeagrafacha maidir le mná & galar croí in Éirinn
agus sa BSI. (Q & F Gníomh 5)

 Beidh tionscadal i ndáil le tobac agus galar cardashoithíoch mar thoradh ar bhunú
grúpa stiúrtha An tIarthar Saor ó Chaitheamh Tobac go luath i 2003 agus beidh
taighde le déanamh i 2004 ar an tionchar a bheidh ag reachtaíocht nua maidir le
caitheamh tobac san ionad oibre.(Q & F Gníomh 6)
Cur Chun Cinn Sláinte sa Bhaile (leis an Roinn Chur Chun Cinn Sláinte). Déanfar
staidéar ar os cionn 700 duine de dhaonra an Bhoird chun an baile a mheas mar
shuíomh chur chun cinn sláinte ó thaobh seirbhíse de. etc.  Tá anailís á dhéanamh
ag an Roinn Chur Chun Cinn Sláinte ar an stáidear faoi láthair. Ráithe I 2004. (Q & F
Gníomh 5)
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Leanúint ar aghaidh le hobair an Choiste Sábháilteachta Bóithre le Chéile de chuid
Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus tuilleadh tionscnaimh comhpháirtíochta a
fhorbairt ar shábháilteacht bóithre bunaithe ar cé chomh maith agus a d’éirigh leis an
scannán faoi shábháilteacht bóithre a tháirg Leanaí Scoil Náisiúnta Bhéal Átha
Ghártha. ( i gcomhar le Comhairle Chontae na Gaillimhe, Oifig Ealaíon na Gaillimhe,
Na Gardaí agus An Chomhairle Sábháilteachta Náisiúnta agus Bord Sláinte an
Iarthair. (Q & F Gníomh 8)

Forbairt Feidhme agus Acmhainne shláinte an daonra agus sheirbhísí sláinte.

 Ag cur leis an méid a d’éirigh le teastasú ISO 9001:2000 d’Oifig Rialaithe agus Faire
ar Ghalair Thógálacha sa Roinn Sláinte Poiblí – leanfar le cothabháil agus le forbairt
leanúnach ar an gCóras Bainistíochta Cáilíochta mar thosaíocht i 2004. (Q & F
Gníomh 63)
Dul i dtreo clárú ISO 9001:2001 do na feidhmeanna Riarachán agus Taighde sa
Roinn Sláinte Poiblí. Tuartha a bheith tugtha chun críche Ráithe I 2005. (Q & F
Gníomh 63)
Táthar ag dul i mbun Próifíl ar Riachtanais Shláinte Leanaí agus Ógánaigh i mBord
Sláinte an Iarthair. Seachadadh pleanáilte Ráithe II 2004. (Q & F Gníomh 14)
Tosaíodh iniúchadh ar Rith Fola Fo-Arachnóideach i mBord Sláinte an Iarthair i 2003
agus táthar ag súil go mbeidh sé tugtha chun críche Ráithe I 2004. (Q & F Gníomh
13)
Tabharfar faoi Thionscadal i gcomhar le Seirbhísí Géarmhíochaine le súil is go
ndéanfar scrúdú agus go bhfeabhsófar bealaí cúram othair.  (Q & F Gníomh 53)
Tá comhlánú na tuarascála maidir le hiniúchadh eile a dhéanamh ar iontrálacha
daoine le pian cliabhraigh chun amanna glaoch go snáthaid agus dorais go snáthaid
a fháil amach i UCHG mar thosaíocht do 2004.  Leanfar leis an bpróiseas sin le linn
2004.  Déanfar an chéad iniúchadh ar iontrálacha daoine le pian cliabhraigh chuig
MGH le linn 2003 agus leanfar leis an staidéar go dtí deireadh na bliana.  Déanfar
iniúchadh eile d’iontrálacha daoine le pian cliabhraigh i RCH ag deireadh 2004 mar
chuid den phróiseas iniúchta leanúnach. (Q & F Gníomh 13)
Staidéar féidearthachta ar leathnú an chláir Sláinte Scoile i suíomh na scoile. (Q & F
Gníomh 8)
Meastóireacht ar an tSeirbhís Altraí Sláinte Poiblí maidir le Sláinte Leanaí. Ráithe 1
2004. (Q & F Gníomh 14 Q&F)
Meastóireacht ar Chaighdeán Saoil agus ar Shásamh Tomhaltóirí a bhíonn i
Seirbhísí Cúram Cónaithe sa bhfadtréimhse i gcomhar le Seirbhísí do Dhaoine
Scothaosta.  Déanfaidh an staidéar sin meastóireacht ar leibhéil sásamh na ndaoine
a bhíonn i gcúram cónaithe sa bhfadtréimhse agus a gcúramóirí agus a dteaghlaigh
freisin. Beidh an toradh mar shlat tomhais faoinár féidir athruithe ar chaighdeáin saoil
i gcúram fadtréimhseach a thomhas agus a fheabhsú sa todhchaí. Le tabhairt chun
críche Ráithe IV 2004. (Q & F Gníomh 26)
Meastóireacht ar an Treoir do Sheirbhísí Tacaíochta Pearsanta. Tá an staidéar seo
ar bun faoi láthair ar son Seirbhísí Meabhairshláinte na Gaillimhe agus mhaoinigh an
Grúpa Athbhreithnithe Féinmharaithe Náisiúnta é. Le tabhairt chun críche Ráithe 1
2004. (Q & F Gníomh 25)
Meastóireacht ar Sheirbhísí ag Aonad Meabhairshláinte Ros Comáin. Bhí sé mar
aidhm ag an staidéar tuairimí a fháil maidir le seirbhísí d’othair chónaitheacha ag
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Aonad Iontrálacha Géarmhíochaine.  Le tabhairt chun críche Ráithe I 2004. (Q & F
Gníomh 25).
Meastóireacht ar Sheirbhísí Máithreachais (Leis an Aonad Forbartha agus Taighde
Altranais agus Cnáimhseachais). Is iad na haidhmeanna atá leis an staidéar ná
próifíl tomhaltóirí a thabhairt le chéile ag UCHG; MGH; agus PH agus a gcuid
tuairimí agus leibhéil sásaimh maidir leis an tseirbhís agus soláthar seirbhíse a fháil
agus réimsí a fhoirmliú chun feabhas a chur ar an tseirbhís. Le tabhair chun críche
Ráithe II 2004. (Q & F Gníomh 48)
Meastóireacht ar Thionscadal Teilea-oibriú i mBord Sláinte an Iarthair.  Is é aidhm an
staidéir ná meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht Thionscadail Phíolótacha
Teilea-oibriú a bhfuil Coiste Comhpháirtíochta Sheirbhísí Pobail na Gaillimhe ina
bhun. Le tabhairt chun críche Ráithe II 2004. (Q & F Gníomh 103)

Abhcóidíocht agus Oideachas

Fearais a fhorbairt do Mheasúnú Riachtanas d’oiliúint sheachtrach. (Q&F Gníomh
104)
Bíonn an roinn mar shaoráid oiliúna do roinnt disciplíní lena n-áirítear Staidéar Tríú
Leibhéal agus an Clár Oiliúna Náisiúnta do Chláraitheoirí speisialtacha le Míochaine
Sláinte Poiblí. Tá dhá shocrúchán mac léinn ann, ceann ó OÉ Gaillimh agus ceann ó
Institiúid Chorpideachais Thrá Lí a bhíonn i mbun tionscadail sa roinn. (Q&F Gníomh
108)
Cuireadh eolas ag baint leis an Roinn Sláinte Poiblí ar láithreán gréasáin Bhord
Sláinte an Iarthair i 2003 agus soláthraíonn sé sin stór de thaighde a bhíonn
comhlánaithe. (Q & F Gníomh117)
Tá Teimpléad Forbartha agus Oiliúna leagtha amach don Roinn Sláinte Poiblí chomh
maith le Maitrís Scileanna de chuid na Roinne. Soláthraítear oiliúint áit a n-aithnítear
go bhfuil riachtanais scileanna agus tugtar tacaíocht d’oideachas saoil agus téann go
leor den fhoireann i mbun breisoideachais ag teacht le spriocanna gairme agus
pearsanta (e.g. Dioplóma i nDlí Fostaíochta, Oiliúint Ceannaireachta, Bainistíocht
Pearsanra, Ceannaire Líne, Bainistíocht Caighdeáin) (Q & F Gníomh 108)

 Leathnófar Plean Gnímh do Phleananna Bainistíochta Daoine & Pleananna
Forbartha Pearsanta sa Roinn i 2004. (Q & F Gníomh 108)
Saoráid oiliúna do Chláraitheoir Speisialtach le Míochaine Sláinte Poiblí a sholáthar
agus a mhaoirsiú. (Q&F Gníomh 108)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Bíonn an Roinn Sláinte Poiblí ag feidhmiú ag roinnt leibhéal. Tá dualgas reachtúil ar an
roinn freagra a sholathar ar bhagairtí ó ghalair thógálacha sa réigiún. Tá dualgas
straitéiseach, forghníomhach ar an Roinn freisin chun tacaíocht agus acmhainní a
sholáthar chun riachtanais a aithint agus seirbhísí a phleanáil. Braitheann an chéad
fheidhm “ar éilimh” agus d’fhéadfadh sé sin cur isteach ar an dara feidhm, sin le rá go
gcaithfeadh aon phleanáil theagmhasach sa Roinn a bheith struchtúrtha lena chinntiú go
mbíonn freagra cuí agus tráthúil ar bhagairtí Sláinte Poiblí agus ag an am céanna go
leanfadh an Roinn ar aghaidh ag soláthar tacaíocht loighisticiúil agus cruthúnas do
sheirbhísí eile. Is fiú a thabhairt ar aird ach go háirithe go bhféadfaí go mbeadh



52

gníomhaíocht shuntasach ag teastáil i 2004 i dtéarmaí pleanála agus freagra d’fliú
paindéimeach agus freisin freagraí do SARS a d’fhéadfadh tarlú.

Go náisiúnta, is dócha go mbeidh ardú ar an líon glaonna d’fhaire níos fearr ó thaobh
níos mó galar tógálach. Chomh maith leis sin, de réir rialacháin nua Galair Thógálacha
bíonn fógra agus obair leanta le déanamh ar níos mó galar agus ar níos mó daoine
aonair. De bharr go mbeidh saotharlanna in ann fógra díreach a thabhairt do Ranna
Sláinte Poiblí, ciallaíonn sé sin go mbeidh gá le hacmhainní faire agus cliniciúla breise
chun obair leanta cuí a sholáthar sa phobal agus i suíomh ospidéil. Beidh tosaíocht le
tabhairt d’obair Shláinte Phoiblí chun é sin a chur i bhfeidhm.

Chun breis forbartha a dhéanamh ar fheidhm tacaíochta ár Roinne féin agus soláthróirí
seirbhíse eile, leanfaimid ag éabhlú mar sholáthróir Fáisnéise Sláinte, fachtóir a
chiallaíonn go mbeidh gá le hoiliúint agus le cóiríocht agus dá bhrí sin beimid ag brath ar
ár gcumais acmhainne.

Cuirfidh na Leasuithe Sláinte pleanáilte leis an ról a bhíonn ag Sláinte Phoiblí in ár
Seirbhís Sláinte faoi láthair, fiú más beag sin. Faoi láthair tá an Roinn páirteach go
gníomhach i bpléite náisiúnta maidir le struchtúir ach is cosúil go mbeidh athrú
suntasach le teacht ar chleachtais oibre.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Taighde, Caighdeán & Luach ar Airgead

Léiríonn Meastóireachtaí agus Measúnaithe Taighde a rinneadh i 2003 agus atá
pleanáilte do 2004 go soiléir cén áit a mbíonn Caighdeán agus Luach ar Airgead a
sholáthar maidir le seirbhísí atá ann faoi láthair agus déantar moltaí ar thionscnaimh ar
conas a d’fhéadfaí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna Luach ar Airgead nó ar
shaincheisteanna caighdeán.

Tá torthaí agus moltaí mar thoradh ar na gníomhaíochtaí pleanáilte nó na
gníomhaíochtaí seo a leanas a tugadh chun críche le deireanas agus déanfaidh na
grúpaí cúraim a bhfuil baint acu leis an taighde monatóireacht orthu/iad a a fheidhmiú.

 Fuarthas teastasú ISO 9001: 2000 d’Oifig Rialaithe agus Faire ar Ghalair
Thógálacha sa Roinn Sláinte Poiblí. Leanfar leis an gcothabháil agus leis an
bhforbairt leanúnach ar an gcóras bainistíochta caighdeán i 2004. (Q & F Gníomh
110)
Tosófar obair Ullmhúcháin do Theastasú ISO 9001: 2000 don Fheidhm Taighde
agus Riaracháin i Sláinte Poiblí. Teastasú Pleanáilte do Ráithe 1 2005. (Q & F
Gníomh110)

 Tá Iniúchadh eile d’iontrálacha d’othair le Pian Cliabhraigh tugtha chun críche in
Ospidéal Ros Comáin agus léiríonn sé feabhas ar amanna glaoch go snáthaid agus
dorais go snáthaid atá anois laistigh de mholtaí na hEorpa de 90 nóiméad agus 30
nóiméad faoi seach. Tosóidh iniúchadh eile i UCHG sa 4ú Ráithe 2003 agus leanfar
leis i 2004. (Q & F Gníomh 13)
Forbairt Polasaí Cothaithe agus Bia d’Fhoireann Bhord Sláinte an Iarthair ( I
gcomhar le Seirbhísí Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail, Gaillimh). Ba é an aidhm a
bhí leis an staidéar sin ná measúnú a dhéanamh ar thuairimí agus ar iompar
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fhoireann Bhord Sláinte an Iarthair maidir le bia agus nósanna ithe le linn uaire oibre
chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a gcaithfidh déantóirí polasaí
aghaidh a thabhairt orthu. Cuireadh roinnt de na príomhthorthaí i láthair ag
comhdháil bhliantúil an Chumann Cothaithe i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.  Tá
Polasaí Bia agus Ithe Sláintiúil d’fhoireann BSI á dhréachtú faoi láthair chun moltaí
na tuarascála a fheidhmiú.  Tá foghrúpaí den ghrúpa stiúrtha curtha le chéile chun
cuidiú le plean feidhmíochta a fhorbairt don pholasaí ag teacht le moltaí na
tuarascála. (Q & F Gníomh 5)

 Leanfar le Meastóireacht ar Athshlánú Cairdiach i mBord Sláinte an Iarthair i 2004 a
cuireadh tús leis in Iúil 2003. (Q & F Gníomh 13)
Rinneadh meastóireacht ar an Straitéis Náisiúnta Ailse 1996-2002 thar ceann an
Stiúrthóra Réigiúnaigh do Sheirbhísí Ailse. (Q & F Gníomh 12)
Fianaise de Chaitheamh Tobac Fulangach i Leanaí Scoile (Leis an Roinn Sláinte
Comhshaoil BSI). D’aithin an staidéar seo na leibhéil agus na suímh a mbíonn
deatach tobac comhshaoil (ETS) á nochtadh do leanaí.  Rinne sé imscrúdú freisin ar
thuairimíocht ar andúil i measc leanaí scoile agus ar mhiondíoltóirí tobac araon agus
rinne sé measúnú ar fheidhmiú bearta rialála tobac i measc miondíoltóirí freisin.
Cuireadh na torthaí ón taighde ar aghaidh le chéile agus glacadh leo mar chur i
láthair béil agus póstaer ag Comhdháil Domhanda Tobac 2003 i Heilsincí. (Q & F
Gníomh 8)
Rinneadh Iniúchadh ar Chlinicí Smearadh Ceirbhéacs a mbíonn Altraí Sláinte Poiblí i
gceannas orthu i mBord Sláinte an Iarthair.  Chun leanúint le treoirlínte
sárchleachtais roghnaíodh gan leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhís smearadh
ceirbhéacs sa tslí sin. (Q & F Gníomh 11)
Dul chun cinn an Choiste Rialacha Gnó CIDR réigiúnach (Tuairisciú Galair
Thógálacha ar an Ríomhaire) agus foirmliú Rialacha Gnó réigiúnach. Is rialacha
agus coinníollacha iad sin a rialaíonn úsáid córas náisiúnta CIDR atá á phíolótú i
láthair na huaire.  Is bunachar sonraí galair thógálacha náisiúnta é córas CIDR a
éascóidh aistriú sonraí leictreonach go tapa maidir le sonraí galar a bhfuil fógra le
cur amach fúthu, agus tá sé beartaithe go dtiocfaidh sé in áit an chórais reatha atá
bunaithe ar pháipéar, córas atá liopasta agus mall. Cuirfidh sé sin go mór le faire ar
ghalair thógálacha ag na leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. (Q & F Gníomh
71)
Comhlánaíodh an Measúnú ar Riachtanais Chúram Maolaitheach.  Rinne sé sin
athbhreithniú ar sholáthar sheirbhísí cúram maolaitheach i gceantar Bhord Sláinte an
Iarthair faoi láthair ag baint úsáide as bearta cáilitheacha agus cainneachtúla;
d’aithin sé na bearnaí i soláthar seirbhíse agus rinneadh moltaí maidir le forbairt
seirbhíse sa todhchaí. (Q & F Gníomh31)
Comhlánaíodh Measúnú ar Chúram Príomha mar chuid de staidéar Náisiúnta. Tá sé
seo mar chuid de theimpléad náisiúnta a thabharfaidh an Straitéis Chúram Príomha
ar aghaidh. (Q & F Gníomh 76)
Athbhreithniú ar an bPróiseas Pleanála Seirbhíse (le Gnóthaí Poiblí agus
Corparáideacha). Rinne an staidéar suirbhé ar shampla ionadaíoch den fhoireann
chun tuairimí a fháil ar Phróiseas Pleanála Seirbhíse 2002. Táirgeadh an tuarascáil
dheireanach agus tá sí ar fáil ar an Idirlíon agus ar an Inlíon. Mar thoradh ar an
staidéar tháirg Gnóthaí Poiblí agus Corparáideacha lámhleabhar pleanáil seirbhíse
nua. (Q & F Gníomh 70)
Measúnú ar Riachtanais Fostaithe Fhoireann Bhord Sláinte an Iarthair. Is é an aidhm
atá leis an staidéar seo ná measúnú a sholáthar ar riachtanais fostaithe i dtéarmaí
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seirbhís tacaíochta fostaithe a fhorbairt. Is iad Seirbhísí Fostaithe BSI a rinne
coimisiúnú ar an staidéar. Tá dréacht-tuarascáil ar fáil. (Q & F Gníomh 103)
Strus san Ionad Oibre, Cúram Pobail Ros Comáin. Is é an aidhm a bhí leis an
taighde seo ná cúiseanna agus méid leibhéil struis a fháil i measc fhostaithe Chúram
Pobail Ros Comáin chun cuidiú le bearta a fhorbairt a mbeadh sé mar aidhm leo
leibhéil struis a bhainistiú agus a laghdú. Mar thoradh tá Plean gnímh comhaontaithe
ag Bainistíocht Sheirbhísí Pobail Ros Comáin a bhfuil 17 pointe gnímh aitheanta
maidir le 11 príomhshaincheist a d’aithin an taighde. (Q & F Gníomh103)
Ag Forbairt Caidrimh Phearsanta agus Treoirlínte Collaíochta do Dhaoine le
Míchumais fhoghlama. Is é an aidhm a bhí leis an taighde ná tuairimí agus dearcaí a
fháil i dtéarmaí collaíochta agus caidrimh phearsanta.  Rinneadh an taighde chun
cuidiú le sraith treoirlínte a fhorbairt le húsáid sa todhchaí laistigh de Chumann na
Gaillimhe. Cuireadh an staidéar i láthair san Aibreán ag Ceardlann Cásca do Ghrúpa
le Míchumais Foghlama de chuid hCumann Síceolaíochta na hÉireann i nGaillimh
agus ag an gcéad Chomhdháil Taighde Bhliantúil de chuid an Údaráis Náisiúnta
Míchumais i mBaile Átha Cliath i Nollaig 2002. (Q & F Gníomh 19)
Riachtanais Sláinte Daoine den Lucht Siúil (Le hAonad Sláinte Dhaoine den Lucht
Siúil, Bord Sláinte an Iarthair). Ba é an aidhm a bhí leis an staidéar ná dearcaí agus
tuairimí dhaoine den Lucht Siúil a fháil maidir lena sláinte agus scrúdú a dhéanamh
ar shaincheisteanna eile freisin ar nós ag baint úsáide as réimsí agus Seirbhísí
Sláinte eile ina bhfuil Bord Sláinte an Iarthair in ann freastal ar riachtanais dhaoine
den Lucht Siúil. Baineadh úsáid as an tuarascáil chun Straitéis Réigiúnach do
Dhaoine den Lucht Siúil a fhorbairt. Tá breithniú á dhéanamh ar mhodheolaíocht
staidéir ag an Institiúid um Shláinte Phoiblí freisin chun sonraíochtaí a fhorbairt
maidir le Staidéar Sláinte d’Éirinn go hiomlán a leagan amach. (Q & F Gníomh 20)
Meastóireacht ar Phacáistí Cúraim i Seirbhísí Pobail Mhaigh Eo. Soláthraíonn
Pacáistí Cúraim seirbhísí breise sa phobal do dhaoine scothaosta nuair nach mbíonn
na bunsheirbhísí dóthanach chun duine scothaosta a choinneáil sa bhaile. Ba é an
aidhm a bhí leis an staidéar ná a fháil amach an raibh an tionscadal píolótach ag
freastal ar a chuspóir.  Cuireadh ar aghaidh Dréacht-thuarascáil chuig Seirbhísí
Pobail Mhaigh Eo. (Q & F Gníomh 26)
Tá comhlánú na tuarascála maidir le hiniúchadh eile a dhéanamh ar iontrálacha
daoine le pian cliabhraigh chun amanna glaoch go snáthaid agus dorais go snáthaid
a fháil amach i UCHG mar thosaíocht do 2004.  Leanfar leis an bpróiseas sin le linn
2004.  Déanfar an chéad iniúchadh ar iontrálacha daoine le pian cliabhraigh chuig
MGH le linn 2003 agus leanfar leis an staidéar go dtí deireadh na bliana. Déanfar
iniúchadh eile ar iontrálacha daoine le pian cliabhraigh i RCH ag deireadh 2004 mar
chuid den phróiseas iniúchta leanúnach. (Q & F Gníomh13)
Athbhreithniú ar Sheirbhísí Éisteolaíochta i mBord Sláinte an Iarthair a léirigh moltaí
d’fhorbairt na seirbhíse. Bhí an roinn ag cuidiú freisin le hoiliúint bhreise a fhorbairt ó
thaobh éisteolaíocht d’Oifigigh Míochaine Pobail le súil agus an dara sraith de
Chlinicí Éisteolaíochta a bhunú. Is é an aidhm a bhí leis ná an próiseas scagtha a
fheabhsú agus seirbhís níos tapúla agus níos éifeachtaí a sholáthar. (Q & F Gníomh
19)
Tacaíonn an Roinn le hOifig Thionscadail Sláinte is Fearr do Leanaí ó thaobh ullmhú
agus seachadadh Chlár Oiliuna d’oifigigh Míochaine Ceantair (Oifigeach Míochaine
Pobail) agus d’Altraí Sláinte Poiblí a mbíonn baint acu le Faire Sláinte Leanaí.
Aithnítear Bord Sláinte an Iarthair mar cheann de dhá Bhord a rinne píolótú ar
fhorbairt chláir oiliúna pobail mar sin. Leanófar an clár amach go náisiúnta i 2004. (Q
& F Gníomh 14)
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Dul chun cinn coiste réigiúnach SARI (Straitéis do rialú Fhrithsheasmhacht
Antaimmhicróbaí in Éirinn)  Bunaíodh trí fhoghrúpa chun féachaint ar bhuiséad agus
ar airgeadas, ar eolas agus ar oideachas, ar fhaire agus ar thaighde. (Q & F Gníomh
71)

Dul Chun Cinn a Choinneáil

Seirbhís Custaiméirí

Éilíonn príomhról an Roinn Sláinte Poiblí, i.e cosaint do shláinte, cur chun cinn sláinte
agus tabhairt faoi mhíchothromais sláinte go n-oibríonn an roinn i gcomhpháirtíocht le
daoine eile chun na spriocanna a bhaint amach. Ciallaíonn sé sin go dteastaíonn
foireann ildisciplíneach agus tras-fheidhmiúil a bhíonn ag obair le gníomhaireachtaí
inmheánacha agus seachtracha araon ó thaobh Sholáthar Cúram Sláinte.  Aithnítear go
soiléir i bPlean Seirbhísí na Roinne Sláinte Poiblí na gníomhaíochtaí a cuireadh i gcrích
agus atá pleanáilte i ndáil leis na spriocanna sin a bhaint amach.

Déantar meastóireacht agus measúnú ar réimsí éagsúla de shásamh Othair/Cliaint
trínár seirbhísí taighde trí oibriú le gníomhaireachtaí inmheánacha agus seachtracha
agus is cuid lárnach é sin den méid is féidir leis an Roinn a sheachadadh ó thaobh na
Seirbhíse Sláinte. Soláthraíonn na meastóireachtaí sin, na moltaí agus na torthaí bunús
d’athrú chun feabhas a chur ar sheirbhís sláinte agus seirbhís sláinte a sholáthar.

Cinntíonn Teastasú ISO don Ghrúpa Faire Galair Thógálacha i 2003 agus pleanáil
feidhmíocht ISO isteach i ngach réimse eile den Roinn Sláinte Poiblí i 2004/2005 go
mbíonn feidhmíocht agus éifeachtacht próisis, próisis luach breise agus feabhsúchán
leanúnach mar chomhpháirt lárnach sa mhéid a dhéantar chun sásamh custaiméirí a
chinntiú.

Soláthraítear uaire oibre solúbtha laistigh den Roinn do phearsanra cléireachais/
riaracháin/taighde agus bíonn seirbhís á soláthar ó 8.30 go dtí 6.00 p.m. Tá soláthar
seirbhíse lasmuigh d’uaire oifige ó Dhochtúirí Sláinte Poiblí á phlé faoi láthair leis an
IMO agus leis an HSEA.

Seasmhacht Caidrimh Thionsclaíoch

Tá an Roinn Sláinte Poiblí tiomanta de Dhul Chun Cinn a Choinneáil agus Caidrimh
Thionsclaíoch maith. Tá comhalta den fhoireann mar dhuine ainmnithe ar PLC áitiúil de
chuid Ceann Cheathrú Bhord Sláinte an Iarthair.

Bainistíocht Feidhmíochta

Tá creat oibre Bainistíochta Feidhmíochta forbartha ag an Roinn Sláinte Poiblí do gach
aon duine den fhoireann agus tá pleananna gnímh ar bun chun feidhmíocht aonaid a
fheabhsú. Tá meascán scileanna, an Clár Forbartha Ceannaireachta agus leathnú na
bPleananna Forbartha Pearsanta i gcomhar le Foghlaim Chorparáideach agus Forbairt i
2004 mar bhunús dár dtiomantas do bhainistíocht feidhmíochta.
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Reáchtáltar cruinnithe foirne gach seachtain agus bíonn Athbhreithniú Rannach Foirmiúil
ar bun uair sa mhí. Déantar monatóireacht ar Bhuiséad, ar Líon na nDaoine, ar
sheachadadh/ar phleanáil plean seirbhísí agus ar ghníomhaireachtaí na Roinne tríd an
mheicníocht sin.

Athchóiriú

Is éascaitheoir foirne é/í ionadaí de chuid na Roinne Sláinte Poiblí agus oibríonn sé/sí
leis an Roinn Forbartha Eagraíochta agus foireann eile chun tús a chur le hathrú.

Luach ar Airgead

Tá Foghrúpa Buiséid ag an Roinn a dhéanann monatóireacht, meastóireacht agus a
dhíríonn ar gach saincheist acmhainne laistigh den Roinn.

Soláthraíonn suirbhéanna taighde agus meastóireachtaí a dhéantar i gcomhpháirtíocht
le seirbhísí eile torthaí a sholáthraíonn tionscnaimh luach ar airgead nó feabhsuithe ar
sholáthar seirbhíse laistigh de réigiún Bhord Sláinte an Iarthair.

STRAITÉIS CHARDASHOITHÍOCH – AG TÓGÁIL CROÍTHE NÍOS SLÁINTIÚLA

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhíse
Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Bunaíodh Straitéis Sláinte Cardashoithíoch náisiúnta i 1998 de bharr gur galar
Cardashoithíoch an príomhchúis báis leis féin in Éirinn. Tá foireann atá tiomanta do
shláinte cardashoithíoch a fheabhsú do phobal na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros
Comáin bunaithe sa Roinn Sláinte Poiblí, Bord Sláinte an Iarthair. Déanann Tascfhórsa
Réigiúnach agus a ceithre foghrúpa comhairleach, is iad sin Cúram Príomha & Cúram
Réamhospidéil, Cúram Ospidéil & Athshlánú, Cur Chur Cinn Sláinte agus Córais Eolais
& Cothromas maoirsiú ar fheidhmiú Tuarascáil den Ghrúpa Straitéiseach Sláinte
Cardashoithíoch Náisiúnta, ‘Ag Tógáil Croíthe níos Sláintiúla’ ina bhfuil 211 moladh chun
feabhas a chur ar Shláinte Cardashoithíoch.

An méid a baineadh amach ó 2003

Athshlánú Cairdiach
 Seoladh Céim III d’athshlánú cairdiach III in Ospidéal Chontae Ros Comáin i Márta

2003.
 Bhí 695, 546 agus 280 othar rannpháirteach faoi seach i gCéim I, i gCéim II agus i

gCéim III athshlánú cairdiach sna 4 ospidéal géarmhíochaine i 2003.
 Cuireadh clár Píolótach tráthnóna de Chéim IV athshlánú cairdiach ar fáil in Ospidéal

Portiuncula agus tá meastóireacht á dhéanamh air sin faoi láthair.
 Tá meastóireacht ar athshlánú cairdiach laistigh d’ospidéil BSI á dhéanamh i ngach

ospidéal BSI mar chuid de mheastóireacht iomlán ar an straitéis.
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 Bhí Lámhleabhar Croí (clár atá deartha do na hothair sin nach bhfuil ar a gcumas
freastal ar shaoráid athshlánaithe cairdiach) ar bun i nGaillimh i Meán Fómhair 2003.
Bhí foireann ón BSI, NWHB, NAHB agus ón NEHB rannpháirteach san oiliúint sin.

Seirbhísí Géarmhíochaine

Cuireadh clár Athrú ar Stíl Bheatha/Bainistiú Struis ar fáil d’othair in Ospidéal
Ginearálta Mhaigh Eo. Cuireadh breis tacaíochta agus breis eolais ar fáil d’othair tar
éis anailís a dhéanamh ar riachtanais.

 Ceannaíodh córas nua teiliméadrachta d’Ospidéal Chontae Ros Comáin.
 Cuireadh Tástáil Corpacmhainne, Scagadh Colaistéaróil agus Scagadh Brú Fola ar

fáil don fhoireann in Ospidéal Chontae Ros Comáin.
 Bunaíodh Clinic Pian Cliabhraigh in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh ag soláthar

atreorú, measúnú, meastóireacht agus cóireáil dhíreach d’othair le pian cliabhraigh.
 Sholáthair an clár ‘Smoking Cessation’ a bunaíodh in Ospidéil Réigiúnach na

Gaillimhe seirbhís dhíreach d’othair agus don fhoireann i 2003.  D’éascaigh Altra
Sláinte Poiblí de chuid Straitéis Sláinte Cardashoithíoch cláir ghrúpa chun deireadh a
chur le caitheamh tobac ag am lóin d’fhoireann Cúram Pobail i nGaillimh agus don
Phobal in Ionad Acmhainne Pobail an Bhaile Bháin.

 Tá córas Bainistíochta Sonraí faighte d’Ospidéal na hOllscoile Gaillimh a
sholáthróidh tuarascáil staitisticiúil ó thaobh nósanna imeachta, rochtain tapa ar na
tuarascálacha sin agus lárnú ar sceideal na n-othar.

 Tá feabhas curtha ar Oiliúint Athbheochana d’fhoireann i ngach aon ceann den 4
ospidéal géarmhíochaine.

 Tá an próiseas ar bun maidir le beirt Cairdeolaí Comhairleacha a earcú.
Tá iniúchadh eile ar iontrálacha daoine le pian cliabhraigh comhlánaithe in Ospidéal
Chontae Ros Comáin agus dá bharr sin tá feabhas tagtha ar amanna glaoch go
snáthaid agus dorais go snáthaid. Tá siad anois laistigh d’amanna molta na hEorpa.

Cúram Príomha & Cúram Réamhospidéil
 Tosaíodh clár chun cur ar chumas Dochtúirí Teaghlaigh Rochtain Dhíreach a bheith

acu ar Thástáil Struis d’othair in Ospidéal Portiuncula i 2003.
 Reáchtáladh tráthnóntaí eolais do mhná i gceantar BSI i ndáil le galar croí.

Leathnaigh an tSeirbhís Otharcharr an clár Gníomh Pobail mar Fhreagairt ar
Éigeandálaí  (CARE) i 2003 chuig 4 cheantar ar fud réigiún BSI. Leathnaíodh an clár
Otharcharr ECG a bhfuil 12 i gceannas air le 12 ECGanna le 12 i gceannas orthu ar
bun i 5 cheantar ina bhfuil otharchairr lonnaithe iontu.

 Sholáthair tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil an Lár-Réigiún Thiar agus
Oirthear na Gaillimhe Dífhibrilithe Seachtracha Uathoibríocha agus málaí fearais
athbheochana éigeandála chuig 35 Dochtúr Teaghlaigh.
Bunaíodh ‘Heartwatch’, an clár náisiúnta i gCleachtas Ginearálta do chosc
tánaisteach ar ghalar cardashoithíoch sa réigiún. Sholáthar ranna BSI seisiúin oiliúna
agus oideachais do na haltraí cleachtas a bhí páirteach sa chlár.

 Chuir na Seirbhísí Leabharlanna oiliúint ar fáil don fhoireann Cairdeolaíochta ó
thaobh acmhainn eolais cairdeolaíochta leictreonach ar a dtugtar CARDIOSOURCE
(r-Leabhair, r-Irisí, Treoirlínte do Chleachtas Cliniciúil agus bileoga eolais d’Othair).

 Lean an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail ag forbairt an tseirbhís Bia-
eolaíochta Cúram Príomha de chuid an Straitéis Sláinte Cardashoithíoch i gclinicí
atá lonnaithe in áiteanna éagsúla ar fud réigiún BSI.
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 Rinne an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail iniúchtaí agus bhronn siad
Dámhachtainí ‘Happy Heart at Work’ ar Ospidéil Réigiúnach na Gaillimhe, ar
Ospidéal Naomh Bríde, Béal Átha na Sluaighe agus ar an Sacred Heart Home,
Caisleán an Bharraigh.

 Rinne an Roinn Bainistíochta Baile meastóireacht ar na Cártaí Cócaireachta ‘Food
for Life’  chun éifeachtacht na gcártaí sin a bhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar
a dtionchar.

 Soláthraíodh clár d’oiliúint i mBunscileanna Saoil do 21 Altra Sláinte Poiblí mar chuid
dá riachtanais oiliúna/oideachais i ndáil le cur chun cinn sláinte cardashoithíoch.
Lean an tOifigeach Gníomhaíocht Fhisiciúil Chur Chun Cinn Sláinte a bheith
páirteach sa bhFeachtas Náisiúnta ‘Get a Life, Get Active’. Bhí 500 duine
rannpháirteach sa gclár Cúnamh Pearsanta i Roghnú Aclaíocht (PACE) i 2003.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Níl aon ghníomhartha fágtha ón bPlean Seirbhísí, Straitéis Sláinte Cardashoithíoch
2003. Ta gach Plean Gnímh Seirbhíse i 2003 ar bun cheana féin nó curtha i gcrích.

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004 (bunaithe ar na Leibhéil Seirbhíse atá ann faoi
Láthair)

Tá trastagairt ar gach pointe i ngníomhartha 5 & 13.

 Na seirbhísí atá maoinithe faoi láthair faoin Straitéis Sláinte cardashoithíoch a
choinneáil.

 Leanfar le Céim I, II agus III de na cláir Athshlánaithe Cairdiach i ngach aon ceann
de na hOspidéil Ghéarmhíochaine.

 Leanúint ar aghaidh ag idirghabháil le Croí lena chinntiú go mbíonn a fhios ag othair
cairdiacha sa réigiún faoi na grúpaí tacaíochta athshlánaithe cairdiach Céim IV.

 Meastóireacht leanúnach den tseirbhís athshlánaithe cairdiach atá ann faoi láthair
agus measúnú rialta ar riachtanais othar cairdiach chun bearnaí sa tseirbhís a
aithint.
I Meán Fómhair 2003 tugadh an clár Lámhleabhar Croí isteach sa Roinn
Athshlánaithe Cairdiach ag UCHG. Tá an clár seo deartha d’othair nach bhfuil ar a
gcumas freastal ar shaoráid Athshlánaithe Cairdiach. Táthar ag súil go gcuirfidh
gach saoráid athshlánaithe cairdiach an clár Lámhleabhar Croí ar fáil ar fud an BSI.

 Iniúchadh Eile ar Iontrálacha Daoine le Pian Cliabhraigh:
- Tá comhlánú na tuarascála maidir le hiniúchadh eile a dhéanamh ar iontrálacha
daoine le pian cliabhraigh chun amanna glaoch go snáthaid agus dorais go snáthaid
a fháil amach i UCHG mar thosaíocht do 2004.  Leanfar leis an bpróiseas leanúnach
sin le linn 2004.
- Déanfar an chéad iniúchadh ar iontrálacha daoine le pian cliabhraigh chuig MGH le
linn 2003 agus leanfar leis an staidéar go dtí deireadh na bliana.
- Déanfar iniúchadh eile ar iontrálacha daoine le pian cliabhraigh i RCH ag deireadh
2004 mar chuid den phróiseas iniúchta leanúnach.
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 Feabhas a chur ar na scileanna athbheochana atá i ngach Ospidéal faoi láthair agus
cuidiú le hoideachas agus oiliúint rialta.

 Leathnóidh an tSeirbhís Otharcharr an clár Gníomh Pobail mar Fhreagairt ar
Éigeandálaí (CARE)  i 2004.  Is é an sprioc atá ag an scéim ná freastal ar cheantair
lasmuigh de 20 míle ó na hionad Otharcharr ar nós Cor an Dola, Tuaim, Port Omna,
Béal Dearg, Baile an Chaisil agus Ard Raithin.

 Déanfaidh Coiste Stiúrtha thionscadal Chúram Éigeandála Réamhospidéil an Lár-
Réigiúin Thiar agus Oirthear na Gaillimhe maoirsiú ar fheidhmiú na moltaí ón
Tuarascáil ar na Chéad Thorthaí den Iniúchadh ar Phian Cliabhraigh.

 Leanfaidh an tAonad Chúram Príomha ag éascú feidhmiú Heartwatch trí thacaíocht
agus oiliúint a sholáthar d’altraí agus do dhochtúir teaghlaigh a bhíonn
rannpháirteach.

 Tionscadal Réamhospidéil a fhorbairt i gceantar Ospidéal Ros Comáin.

Bainfear úsáid as an eolas agus as an méid a baineadh amach sa Tionscadal Cúram
Éigeandála Réamhospidéil an Lár-Réigiúin Thiar agus Oirthear na Gaillimhe agus a
bhí dírithe ar Ospidéal Portiuncula chun cuidiú le tionscadal mar a chéile a fhorbairt i
gceantar Ospidéal Chontae Ros Comáin. Tabharfar cuireadh do dhochtúirí
teaghlaigh a chuireann ar aghaidh othair chuig Ospidéal Chontae Ros Comáin a
bheith rannpháirteach sa Tionscadal Réamhospidéil seo agus oibriú leis an ospidéal
agus leis an tseirbhís otharcharr chun an cúram is fearr agus is féidir a sholáthar
d’othair a mbíonn fadhbanna géarcairdiacha ag dul dóibh sa phobal agus in
Ospidéal Chontae Ros Comáin.

 Feidhmeoidh an Roinn Chur Chun Cinn Sláinte cláir nua san Ionad oibre, sa Bhaile,
sna Scoileanna agus sna Pobail.
Leanfaidh an Roinn Bainistíochta Baile ag obair le teaghlaigh ar ioncam íseal, le
daoine scothaosta, le daoine den Lucht Siúil, le leanaí scoile agus leo sin a bhíonn
ina gcónaí i gcóiríocht foscaidh chun stíl bheatha ‘le Croí Sláintiúil’ a chur chun cinn.

 Soláthróidh an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail oiliúint ar chothú agus cláir
scileanna saoil do spriocghrúpaí i spriocionaid mar chuid de na cláir chun ithe
sláintiúil a chur chun cinn.

 Eagróidh agus éascóidh an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail seisiúin oiliúna
bainistíochta meáchain agus seisiúin comhairleoireachta bia-eolaíochta maidir le
hipirlipidéime.

 Eagróidh an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail seimineár oiliúna maidir le
cothú ag díriú ar lucht gairme sláinte ildisciplíneach sa réigiún.

 Bunóidh an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail clinic do mhic léinn a chuireann
an tAonad Sláinte i OÉ Gaillimh ar aghaidh agus cuirfear ithe shláintiúil chun cinn i
réamhscolaíocht, sa bhunscoil, sa dara leibhéal, in OÉ Gaillimh agus i GMIT trí
thionscnaimh cur chun cinn, oiliúint maidir le cothú, forbairt acmhainní oideachais
agus trí thacú le forbairt polasaí ithe sláintiúil.

 Soláthróidh an Roinn Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail seirbhís bia-eolaíochta
speisialaithe agus ar féidir tabhairt faoi do leanaí scoile ag brath ar thorthaí ó
thionscnamh píolótach.

 Soláthrófar oideachas agus oiliúint do gach Altra Sláinte Poiblí/ gach altra pobail atá
bunaithe i nGaillimh ó thaobh a gcuid bunscileanna saoil chun oiliúint a chur orthu go
dtí caighdeáin Chumann Croí Mheiriceá agus Foras Croí na hÉireann.

 Cuirfear oiliúint ar Theicníc Idirghabhála Gearr chun Deireadh a chur le Caitheamh
Tobac ar fáil d’Altraí Sláinte Poiblí/ Altraí Pobail.
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 Cuirfear oiliúint CPR ar fáil do ghaolta na n-othar cairdiach sin a dteastaíonn uathu é
a fhoghlaim trí na Grúpaí Croí ‘Moving Hearts’ agus i gcomhar leis an Altra Sláinte
Poiblí de chuid an Straitéis Sláinte Cardashoithíoch.

 Leanfar le Tráthnóntaí Eolais do mhná maidir le galar croí le linn 2004.  Bunófar
tionscadal taighde a bhaineann le ‘mná & galar croí’ tar éis toradh a fháil ar phróifíl
dhéimeagrafach maidir le mná & galar croí in Éirinn agus sa BSI a ullmhaíodh go
luath i 2003.

 Bunófar tionscadal i ndáil le tobac agus galar cardashoithíoch de bharr bhunú grúpa
stiúrtha An tIarthar Saor ó Chaitheamh Tobac go luath i 2003.

 Is tosaíocht do 2004 í an tuarascáil mheastóireachta athshlánaithe cairdiach a
chomhlánú agus tosaíodh ag bailiú sonraí ina thaobh sin i 2003.
Aithníodh cothromas (agus rochtain ar sheirbhísí) mar shaincheist shuntasach
sláinte/mar shaincheisteanna suntasacha sláinte sa Straitéis Chardashoithíoch agus
i réimsí seirbhíse eile. Tá sé i gceist againn modheolaíocht staidéir a fhorbairt a
scrúdóidh míchothromas de bharr suíomh tíreolaíoch i mBord Sláinte an Iarthair, go
háirithe i ndáil le tionscadal CARE, agus is é an aidhm a bheidh leis ná plean gnímh
a chur le chéile chun na chéad foirne freagartha a bhunú laistigh de na limistéir atá
faoi mhíbhuntáiste sa réigiún. Chomh maith leis sin, forbrófar próifíl daonra do
shláinte chardashoithíoch i suíomh tuaithe roghnaithe laistigh de cheantar an Bhoird,
rud a chabhróidh le riachtanais agus acmhainní áitiúla a aithint agus a thomhas chun
cosc a chur le galar cardashoithíoch.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 Seirbhísí cardashoithíocha a chothabháil agus a leathnú sa réigiún agus buiséad
forbartha nua a choinneáil in 2003 do theagmhas.

 Foireann chuí a earcú i gcomhthéacs uasteorainn HR.
 Ardú ar éileamh ar sheirbhísí i gach ceantar ó thaobh Seirbhísí Cairdiacha sa

réigiún.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

 Monatóireacht leanúnach ar bhunús míosúil ar gach tionscnamh Straitéise CV ag an
Oifig Tionscadail Straitéise Sláinte CV.

 Tuarascáil ráithiúil ar an bPlean Seirbhísí.
 Monatóireacht míosúil ar WTEanna agus ar Bhuiséad CV.
 Iniúchadh ar Iontrálacha Daoine le Pian Cliabhraigh.
 Iniúchadh ar an Roinn Eisothar (UCHG).

STRAITÉIS AILSE

Comhthéacs

Ról & Feidhm na Seirbhíse

Táthar ag leanúint le feidhmiú an Phlean Ailse don réigiún agus tá seirbhísí á bhforbairt
ag teacht le Straitéis Ailse an Bhoird agus leis an Straitéis Náisiúnta Ailse 1996. I 1996
faoin Straitéis Náisiúnta Ailse roghnaíodh Ospidéal na hOllscoile Gaillimh mar cheann
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d’ollionaid ailse réigiúnacha i Straitéis Ailse 1996, agus tá na príomhphrionsabail ó
thaobh rochtain ar shaoráidí cosanta, diagnóiseacha agus ar shaoráidí cóireála a bhíonn
cuí agus curtha ar fáil in am á fheidhmiú agus á gcur chun cinn. Tá an tiomantas do
sheirbhísí radaiteiripe a chur ar fáil agus breisfhorbairt a dhéanamh ar sheirbhísí
airíochta galar brollaigh agus leathnú ar an chlár scagadh brollaigh náisiúnta deimhnithe
agus tá na pleananna sna réimsí sin go mór chun cinn.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

 Straitéis Náisiúnta Sláinte – Cáilíocht & Cothroime.
 Tuarascáil an Ghrúpa Comhairleach Náisiúnta ar Chúram Maolaitheach.
 An Straitéis Náisiúnta Ailse 1996.
 Tuarascálacha Náisiúnta ar Fhorbairt Ailse Brollaigh Airíochta, Scagadh Ceirbhéacs

& ar Sheirbhísí Cúram Maolaitheach.
 Na Tuarascálacha Leasaithe Sláinte i.e. Tuarascálacha Brennan, Prospectus agus

Hanly.
 An Comhaontú Comhpháirtíochta Náisiúnta ar Dhul Chun Cinn a Choinneáil
 Straitéis na nOspidéal Géarmhiochaine “Céim Chun Cinn” 2001 – 2006 agus

Straitéis Cúram Príomha Bhord Sláinte an Iarthair agus Tús Maith 2000 – 2005.
 Tuarascálacha Leasaithe Sláinte – Brennan, Prospectus agus Hanly.

Eolas maidir le Measúnú ar Riachtanais

Mar thoradh ar thuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh Náisiúnta ar Chúram Maolaitheach,
iarradh ar gach Bord Sláinte measúnú ar riachtanais do sheirbhísí cúram maolaitheach
do dhaoine fásta a dhéanamh ina gceantar féin. Chomhlánaigh an BSI a dtuarascáil ar
Mheasúnú ar Riachtanais do Chúram Maolaitheach i 2003.  Rinne an tuarascáil
athbhreithniú ar leibhéal na seirbhísí cúram maolaitheach atá ar fáil faoi láthair sa
réigiún, aithníodh easnaimh ó thaobh soláthar seirbhíse agus rinneadh moltaí maidir le
forbairt na seirbhíse sa todhchaí agus ghlac an Bord leis an tuarascáil. Cuirfear na
moltaí seo chun cinn le linn 2004.

Raon & Scóip na Seirbhísí – Déantar na LárSheirbhísí a sheachadadh mar seo a
leanas:

Seirbhísí Géarmhíochaine
Leanfar ag feidhmiú an chuid is mó den Straitéis Ailse sa réigiún tríd an earnáil seirbhísí
géarmhíochaine agus soláthraíonn UCHG agus MPRH ollsheirbhísí ailse réigiúnacha,
seirbhísí réigiúnacha agus tánaisteacha sa réigiún.  Soláthraítear na seirbhísí sin ag
baint úsáide as na hacmhainní atá ar fáil agus áirítear leo raon cuimsitheach de
sheirbhísí d’othair chónaitheacha, d’eisothair agus ó thaobh seirbhísí cúraim lae agus
déantar iad a sheachadadh i gcomhpháirtíocht leis na príomhpháirtithe leasmhara de
réir phrionsabail an chothromais, duine-lárnaithe, caighdeán agus cuntasacht.

Soláthraíonn Ospidéal Portiuncula agus Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo seirbhísí
cuimsitheacha a ndeimnítear ardchaighdeáin cothromas leo agus a bhíonn inrochtaine
do dhaonra Mhaigh Eo, Oirthear na Gaillimhe, Ros Comáin agus bíonn othair ó Bhord
Sláinte Lártíre agus Bhord Sláinte an Mheán Iarthair san áireamh freisin.  Áirítear leis na
seirbhísí réigiúnacha a sholáthraítear Cúram Lae Oinceolaíochta, seirbhísí
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Saotharlainne, seirbhísí radaiteiripe eisothair; seirbhísí cógaslann, seirbhísí
míochaine/máinliachta, seirbhísí cliniciúla agus seirbhísí altranais.

Cúram Pobail
Soláthraíonn Cúram Pobail seirbhísí cúram maolaitheach freisin i gcomhar leis na
seirbhísí géarmhíochaine. Is é an sprioc atá le seirbhísí cúram maolaitheach a bhíonn
bunaithe sa phobal ná an caighdeán saoil is fearr a d’fhéadfaí a bhaint amach do
dhaoine nach mbíonn leigheas le fáil acu ar an ngalar a bhíonn ag dul dóibh. I BSI, tá
dhá ghné de chúram maolaitheach ann:

1) An tAonad Othair Chónaitheach ag Fondúireacht Ospíse na Gaillimhe.
2) Altranas cúram maolaitheach speisialaithe a bhíonn á sholáthair i gcomhpháirtíocht

idir Bord Sláinte an Iarthair, Fondúireacht Ospíse Ros Comáin /Mhaigh Eo agus
Cumann Ailse na hÉireann.

Oibríonn an fhoireann speisialaithe i gcomhar le seirbhísí cúram príomha agus
tánaisteach maidir le soláthar cúram maolaitheach ar fud gach suíomh cúraim. De bharr
go bhfuil seirbhísí cúram maolaitheach speisialaithe ar fáil sa phobal tá deiseanna níos
fearr ann do dhaoine le riachtanais maolaitheacha speisialaithe chun cúram a fháil sa
bhaile agus fanacht sa bhaile.

An tAonad Chur Chun Cinn Sláinte
Leanann na hOifigigh Chur Chun Cinn Sláinte ag obair ar thionscnaimh chur chun cinn
sláinte a bhíonn dírithe ar fhactóirí ó thaobh riosca sláinte.

An méid a baineadh amach le linn 2003

 Ceapachán Raideolaí Comhairleach le Spéis Speisialta i nGalar Brollaigh Airíochta.
 Coinníodh an tseirbhís oinceolaíochta réigiúnach agus bhíodh clinicí oinceolaíochta

á reáchtáil gach seachtain le hacmhainní teoranta in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo
agus in Ospidéal Portiuncula.

 Ceapadh Speisialtóir Altra Cliniciúil breise in oinceolaíocht trí mhaoiniú a sholáthair
Cumann Ailse na hÉireann.

 Ceadaíodh agus earcaíodh daoine do roinnt postanna tábhachtacha ar nós
bainisteoir tionscadail agus Fisicí radaíochta chun cuidiú le radaiteiripe a
choimisiúnú.

 Ceapadh an tríú Máinlia Plaisteach Comhairleach.
 Chomhlánaigh agus ghlac an Bord le measúnú ar riachtanais cúram maolaitheach

réigiúnach agus comhlánaíodh meastóireacht ar dhul chun cinn an Straitéis
Náisiúnta Ailse (1996 – 2002 ) ag an leibhéal réigiúnach.

 Thug Altraí Sláinte Poiblí os cionn 8,000 cuairt baile ar othair le hailse le linn na
bliana.

 Ag Ospidéal Chontae Ros Comáin, reáchtáladh ceardlanna oiliúna gach dhá mhí
don fhoireann altranais maidir le húsáid tiomántóirí steallaire.
Ó hosclaíodh Aonad Oinceolaíochta Portiuncula i Nollaig 2000 tá méadú mór tagtha
ar an líon othar. Soláthraíodh saoráid oideachais/comhairleoireachta gar don bharda
oinceolaíochta.

An Bhliain Amach Romhainn
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Gníomhartha ó 2003

 Forbairt ar sheirbhís airíochta ailse brollaigh (Q & F Gníomh 11)
 Leathnú ar bharda lae oinceolaíochta & aonraitheoir cógaslainne ag UCHG (Q & F

Gníomh 56)
 Leanfar leis an obair chun foireann cúram Maolaitheach le comhchomhairleoir i

gceannas orthu agus a bhíonn dírithe ar othair as Maigh Eo agus as Ros Comáin a
shocrú (Q & F Gníomh 31).

 Tosaíodh obair ar Aonad Cúraim Mhaolaithaigh ag Áras Mhuire, Tuaim i 2003 agus
táthar ag súil go mbeidh an obair críochnaithe i 2004 (Q & F Gníomh 31).

Aidhmeanna agus Cuspóirí

 Leanúint le feidhmiú pleananna Galar Brollaigh Airíochta agus Radaiteiripe sa
réigiún (Q & F Gníomh 11 & 12).

 Feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí fiaclóireachta d’othair le hailse agus le
haemaiteolaíocht (Q & F Gníomh 62)

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt seirbhísí cúram maolaitheach d’ardchaighdeán sa
réigiún (Q & F Gníomh 31)

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag feabhsú saoráidí agus seirbhísí
oinceolaíochta in Ospidéal Portiuncula agus in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo. (Q &
F Gníomh 56)

Gníomhartha atá Pleanáilte do 2004

 Leanfar ag forbairt Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh mar ollionad ailse réigiúnach ag
teacht le Tuarascáil ar an Straitéis Náisiúnta Ailse 1996 agus le “Forbairt Seirbhísí
Oinceolaíochta Radaíochta in Éirinn” (2003) (Q & F Gníomh 12).

 Táthar ag súil go gceapfar Oinceolaí Radaíochta, Bainisteoir Seirbhísí Teiripe
Radaíochta agus príomhphostanna eile a bheidh riachtanach chun coimisiúnú a
dhéanamh ar aonad Radaiteiripe (Q & F Gníomh 87, 93)

 Rachfar i mbun coimisiúnú trealaimh don aonad Radaiteiripe chun gur féidir cóireáil
clinicúil a thabhairt isteach faoi 2005.  Cuirfear tacaíocht do chórais eolais cliniciúil
maidir le Radaiteiripe ar fáil freisin. (Q & F Gníomh 56)
Déanfar breis forbartha ar sheirbhísí airíochta galar brollaigh le ceapacháin
comhchomhairleoirí nua agus foireann tacaíochta a earcú. (Q & F Gníomh 11) Beidh
níos mó leapacha ag teastáil de bharr go mbeidh gá leo chun an fhorbairt sin a
éascú de réir thuarascáil an fhoghrúpa den Fhóram Ailse Náisiúnta (Q & F Gníomh
11).

 Déanfar an Comhchomhairleoir cluas, srón agus scórnach (ENT) a athsholáthar
agus lorgfar cead chun comhchomhairleoir ENT breise a fhostú le spéis speisialta in
Ailse Cinn & Muiníl (Q & F Gníomh 87)

 Leanúint ar aghaidh ag leathnú an Bharda Lae Oinceolaíochta i UCHG, chun áit a
bheith ann d’othair phéidiatraiceacha chomh maith le saoráidí aonraitheoirí a
fhorbairt agus teicneolaíocht an eolais (cruaearraí agus bogearraí) feabhsaithe a
sholáthar i seirbhísí oinceolaíochta (Q & F Gníomh 56)
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Lorgfar ceadú do cheapachán Oinceolaí Míochaine Comhairleach breise chomh
maith le ceapachán foireann míochaine tacaíochta agus speisialtóir altra cliniciúil. (Q
& F Gníomh 56)

 Soláthrófar seirbhísí comhairleoireachta d’othair le hailse ag UCHG (Q & F Gníomh
56)

 Forbairt ar sheirbhísí eisídithe minicíochtaí raidió ag UCHG (Q & F Gníomh 56).
 Scrúdófar na riachtanais infrastruchtúrtha maidir le haemaiteolaíocht le súil agus

freastal a dhéanamh ar na riachtanais a bheidh ag teacht aníos agus cur leis an líon
leapacha d’othair chónaitheacha a bhíonn dírithe ar othair oinceolaíochta
/haemaiteolaíochta agus rochtain níos fearr ar shaoráidí diagnóiseacha (Q & F
Gníomh 56).
Breis forbartha ar aonad cíteachaomhnaithe & transplandáil gaschill rialaithe
cáilíochta ag UCHG. Tá an tseirbhís sin ann ó 1996 agus tá ardú tagtha ar na
huimhreacha ó níos lú ná 10 ag an am go dtí thart ar 70 i 2003.  Caithfear a chinntiú
go mbeidh saoráidí cíteabitheolaíochta a fhorbairt de réir caighdeáin AE agus beidh
gá le hacmhainní breise chun freastal ar athruithe ar an infrastruchtúr, riachtanais
foirne agus tionscnaimh cáilíochta. (Q& F Gníomh 63).

 Lorgfar ceadú agus ceapadh Cnáimhseoir Comhairleach agus Oinceolaí/Gínéicolaí i
rith na bliana chun aghaidh a thabhairt ar an nganntanas atá ann faoi láthair ó
thaobh na leibhéil foirne comhairleach (Q & F Gníomh 56).

 Uasghrádú ar shaoráidí clinice Colpascópacht lena n-áirítear córas eolais
ríomhairithe (Q & F Gníomh 56).

 Níos mó cóiríochta agus acmhainní foirne d’fhorbairt seirbhísí cíteolaíochta chun
freastal ar an ualach oibre méadaithe de bharr na gclár scagtha d’ailse brollaigh
agus ceirbhéacs (Q & F 11)
Ceapachán Ollamh Paiteolaíochta, Athshlánú Post Histeapaiteolaíochta le S.I. i
Cíteolaíocht agus Histeapaiteolaí Comhairleach le spéis speisialta i nGalar Brollaigh
Airíochta (Q & F Gníomh 56).
Breis forbartha ar sheirbhís bainistíocht pianta le soláthar breis caidéal d’othair le h-
anailgéire rialaithe. Forbairt seirbhís géarphian 5 lá a bheidh ag freastal ar othair ar
an bharda de réir mar is cuí (Q & F Gníomh 29 & 50).
Forbairt leanúnach ar an tseirbhís Bith-innealtóireachta & Fisice Míochaine chun
laghdú ar an méid a bhítear ag brath ar chonarthaí ó sheirbhísí seachtracha.
Feidhmiú na seirbhíse bainistíochta fearais ríomhairithe (Q & F Gníomh 56).

 Tar éis scrúdú a dhéanamh ar leithroinnt NCHDanna chuig MGH, tá sé molta
cláraitheoir oinceolaíochta/míochaine ar an láthair a sholáthar ó Eanáir 2004 chun an
tseirbhís a dhéanamh níos éifeachtúla agus chun an liosta feithimh oinceolaíochta a
laghdú (Q & F Gníomh 56).

 B’fhéidir an córas áirithintí eisothair/ oinceolaíochta i MGH a chur ar an ríomhaire
chun éifeachtúlacht na seirbhíse a fheabhsú agus córas níos éasca do dhaoine a
sholáthar (Q & F Gníomh 56).

 Leanfar le maoiniú chuig eagraíochtaí Ospíse chun go leanfar le seirbhísí chuig
othair cúraim mhaolaithaigh (Q & F Gníomh 31).
Leanúint ar aghaidh ag iarraidh an tseirbhís cúram baile maolaitheach a leathnú go
mbeidh sí ar fáil ar feadh seacht lá. Idir an dá linn, leanfaimid ag cur leis an
bhfoireann cúram baile gach deis a bhíonn againn i gcomhar leis an tseirbhís Ospíse
(Q & F Gníomh 31).

 Socrófar na deacrachtaí a bhí ann le linn 2003 i nGaillimh agus déanfar athbhreithniú
ar an tacaíocht foirne in Ospís na Gaillimhe (Q & F Gníomh 31).
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 Scrúdóidh na Coistí Forbartha agus Comhairleacha an staidéar ar mheasúnú ar
riachtanais agus cinnteofar soláthar seirbhísí maolaitheacha sa todhchaí (Q & F
Gníomh 31).

 Forbróidh Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo seirbhís Obair Shóisialta Míochaine ar an
láthair maidir le cúram maolaitheach tar éis d’Ospís Ros Comáin/ Mhaigh Eo maoiniú
a sholáthar don phost seo (Q & F Gníomh 31).

 Leanfar leis an obair chun foireann cúram Maolaitheach le comhchomhairleoir i
gceannas orthu agus a bhíonn dírithe ar othair as Maigh Eo agus as Ros Comáin a
shocrú (Q & F Gníomh 31).

 Tosaíodh obair ar Aonad Cúraim Mhaolaithaigh ag Áras Mhuire, Tuaim i 2003 agus
táthar ag súil go mbeidh an obair críochnaithe i 2004 (Q & F Gníomh 31).
Leanúint ar aghaidh leis an bhforbairt ar Chóiríocht Cógaslainne agus
Oinceolaíochta in Ospidéal Portiuncula.  Seoladh aighneacht eile faoin Straitéis Ailse
chuig an mBord agus ba é an aidhm a bhí leis ná aghaidh a thabhairt ar an maoiniú
bunlíne leordhóthanach ó thaobh soláthar seirbhíse agus leanúint ar aghaidh ag
forbairt agus ag tacú le seirbhís cúram maolaitheach (Q & F Gníomh 56 & 31)

 Tá cógaiseoir breise ag teastáil chun freastal ar éilimh atá ag méadú sa Roinn
Oinceolaíochta in Ospidéal Portiuncula (Q & F Gníomh 56).

 Beidh Ospidéal Portunicula rannpháirteach i gClinic Réamh-Mheasúnú agus ag cur
cóireála ar othair oinceolaíochta le héidéime Limfe (Q & F Gníomh 56).

 Chun aghaidh a thabhairt ar an ngá atá le tacaíocht síceasóisialta in Ospidéal
Portiuncula d’othair oinceolaíochta/ d’othair nach bhfuil aon leigheas i ndán dóibh
agus dá dteaghlaigh, seolfar moladh foirmiúil d’oibrí sóisialta sinsearach chuig
Cumann Ailse na hÉireann  mar d’fhógair siad le deireanas go rabhadar ag lorg
iarratais do mhaoiniú (Q & F Gníomh 56).
Leanúint ar aghaidh leis an bhforbairt ar na seirbhísí seo a leanas agus soláthar
seirbhíse in Ospidéal Portiuncula: Comhairleoireacht, MRI Soghluaiste, Saotharlann,
Cláraitheoir Oinceolaíochta, Cur Chun Cinn Sláinte agus Máinlia Comhairleach i
Gaistreintreolaíocht/Ionscópacht (Q & F Gníomh 56).

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 Ceadúnú maidir le coimisiúnú i ndáil le Céim 11 d’aonad Radaiteiripe agus
príomhfhoireann a earcú.

 Forbairt a dhéanamh ar infrastruchtúr, lena n-áirítear foirgnimh agus foireann a
cheapadh chun tacú le leathnú an chláir scagtha brollaigh náisiúnta.

 An plean maidir le seirbhísí réigiúnacha don ghalar brollaigh airíochta a chur chun
cinn níos mó.

 Ag coinneáil na seirbhísí cíteolaíochta, na seirbhísí scagadh ceirbhéacs agus na
seirbhísí histeapaiteolaíochta.

 Ag forbairt agus ag maoiniú infrastruchtúr agus ceapacháin fóirne ag Ospidéal
Portiuncula do sheirbhísí oinceolaíochta.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Comhlánaíodh an Measúnú ar Riachtanais Chúram Maolaitheach agus glacadh leis.
Rinne sé sin athbhreithniú ar sholáthar na seirbhísí cúram maolaitheach atá ar fáil
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faoi láthair sa réigiún, aithníodh easnaimh ó thaobh soláthar seirbhíse agus rinneadh
moltaí maidir le forbairt na seirbhíse sa todhchaí.

 Comhlánaíodh meastóireacht ar an Straitéis Náisiúnta Ailse 1996 - 2002 (Q & F
Gníomh 1996).

UILECHUIMSITHEACHT SHÓISIALTA

Tá Uilechuimsitheacht Shóisialta mar chuid de pholasaí sóisialta níos leithne arb é an
dualgas atá leis ná fócas straitéiseach a sholáthar chun tabhairt faoi na fadhbanna seo,
eisiamh sóisialta, coimhthiú agus míbhuntáiste. Bíonn polasaí sóisialta ag clúdach raon
leathan réimsí ar féidir a chur le chéile faoi roinnt téamaí:

 Cúram Leanaí
 Oideachas
 Drugaí
 Sláinte
 Bochtaineacht
 Uilechuimsitheacht Shóisialta
 Forbairt Áitiúil
 Forbairt Tuaithe

Clár agus RAPID
D’oibrigh Bord Sláinte an Iarthair i gcomhar leis an Roinn Sláinte & Leanaí agus leis an
Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar dhá chlár shainiúla atá bunaithe ar
uilechuimsitheacht shóisialta;
Is clár é Clár chun ceantair thuaithe a athbheochan. Bhí sé deartha chun aghaidh a
thabhairt ar an laghdú a bhí ag teacht ar an daonra agus ar an easpa seirbhísí a bhí i
gceantair thuaithe. D’éirigh go maith le Clár i réigiún Bhord Sláinte an Iarthair. Chuidigh
an clár le Bord Sláinte an Iarthair chun tionscadail a thabhairt chun críche, nach mbeadh
tarlaithe in aon chor murach cómhaoiniú a bheith ar fáil ó Chlár.

Is clár é Rapid chun ceantair a athbheochan trí phleanáil, infheistíocht agus forbairt a
dhéanamh.
Tá dul chun cinn suntasach déanta i réigiún Bhord Sláinte an Iarthair faoin gclár seo
agus táthar ag súil cur leis an méid sin an chéad bhliain eile trí thionscadail a mhaoiniú
trína cuntais dhíomhaine.

Is iad na gníomhaíochtaí Uilechuimsitheacht Shóisialta atá laistigh de na seirbhísí
sláinte ná iad sin a thugann aghaidh ar na saincheisteanna seo, imeallú, coimhthiú agus
míbhuntáiste. Tá go leor tionscnamh ar siúl faoi láthair agus is iarracht iad uile chun
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin agus uilechuimsitheacht a chur chun cinn
do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do phobail. Oibrímid i gcomhpháirtíocht le
gníomhaireachtaí eile chun na tionscnaimh seo a sheachadadh:

Ionad Oiliúna Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Bhunaigh Ionad Oiliúna Bhéal an Átha (Seirbhís Mheabharshláinte Mhaigh Eo) 3
Chuideachta Dliteanais Teoranta i 2003 faoin gClár Eacnamaíoch Sóisialta.  Ba é an
aidhm a bhí leis an gclár ná tacú le forbairt fiontair eacnamaíocha sóisialta a bheadh
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mar bhuntáiste le hathnuachan sóisialta agus eacnamaíochta an phobail áitiúil. Thug
togra Bhéal an Átha faoi roinnt seirbhísí i mBéal an Átha chun freastal a dhéanamh ar
riachtanais athshlánaithe agus riachtanais oiliúna dhaoine faoi mhíchumas. Tá na
cuideachtaí teoranta sin ag soláthar fíordheiseanna oiliúna agus oibre i ngnáth
thimpeallacht oibre.
Leanfaimid ag obair le Bord Stiúrthóirí Fiontair Dolmen, ag tabhairt tacaíochta agus ag
éascú deiseanna fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas agus ag aithint ionchais chun
coincheapa eile a bhunú laistigh den réigiún.

Clubtheach Múnlaí Cúraim

Soláthraíonn múnla an Chlubtheach deiseanna fostaíochta, oideachais agus sóisialta a
chuireann ar chumas comhaltaí muinín agus scileanna a theastaíonn uathu a fhorbairt
ag a luas féin chun saol níos fearr a bheith acu.  Bíonn na seirbhísí a chuireann an
Clubtheach ar fáil saor in aisce. Bunaíodh roinnt clubthithe i Maigh Eo agus i réigiún
Meabharshláinte Oirthear na Gaillimhe le linn 2003. Leanfaimid orainn ag forbairt múnlaí
cúraim an chlubtí ar fud an réigiúin.

Scéim ‘Dowry’ Síciatrach

Tá go leor daoine atá ag dul in aois ina gcónaí inár n-ospidéil shíciatracha agus ní
theastaíonn cóireáil síciatrach speisialaithe ná idirghabháil uathu níos mó. Tugadh
isteach “Scéim Dowry”  i 2003 chun a chur ar chumas na ndaoine sin a bheith
athlonnaithe chuig timpeallachtaí cúraim a bheadh níos oiriúnaí dóibh agus a bheadh ag
teacht le polasaí rialtais, ar nós tithe altranais príobháideacha.  Cinntíonn an scéim go
mbíonn na daoine sin in ann leas a bhaint as teach altranais ar bith is mian leo lena n-
áirítear tithe altranais príobháideacha lasmuigh de cheantar Bhord Sláinte an Iarthair.
Leathnóimid an “Scéim Dowry” i 2004 chun na daoine sin a bhíonn ina gcónaí in ionaid
chónaithe pobail laistigh den réigiún a chur san áireamh.

Filleadh ó Oirthear na Gaillimhe

Tá roinnt daoine arb as Iarthar na Gaillimhe ó dhúchas iad, ina gcónaí in Ospidéal
Naomh Bríde, Béal Átha na Sluaighe le fada an lá agus tá siad  faoi chúram Seirbhísí
Mheabharshláinte Oirthear na Gaillimhe. Cuirfear tús le próiseas filleadh i 2004 chun na
daoine sin a dteastaíonn uathu filleadh ar áiteanna a bheadh níos cóngaraí dá mbaile
dúchais féin i réigiún Iarthar na Gaillimhe a athlonnú. Mar chuid den phróiseas sin beidh
gá le hacmhainní a aistriú ó Sheirbhísí Mheabharshláinte Oirthear na Gaillimhe lena
chinntiú go gcuirfear cúram dóthanach ar fáil dóibh sin a roghnaíonn athlonnú.

Plean Eisíocaíochtaí na gCuntas Díomhaoin

Déanfar imscrúdú ar an seans a bheadh ann maoiniú a fháil faoin bPlean Eisíocaíochtaí
na gCuntas Díomhaoin do thionscadail a bhíonn deartha chun cuidiú leo sin a bhíonn ag
fulaingt de bharr míbhuntáíste eacnamaíoch agus sóisialta lena n-áirítear, daoine le
galar meabhrach, iad sin a bhfuil an baol ann go gcuirfidís lámh ina mbás féin, daoine
faoi mhíchumas, daoine den lucht siúil, daoine ag fulaingt ó andúileacht drugaí agus
daoine a bhíonn scoite amach de bharr go bhfuil a n-áit cónaí iargúlta.
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Tionscadail Óige sa Chomharsanacht

Le linn 2004 leathnóimid na Tionscadail Óige sa Chomharsanacht i Maigh Eo agus i
gConamara chun cuidiú leis na pobail sin atá scoite amach lena ndaoine óga. Beidh na
tionscadail mar fhiontair chomhoibríocha leis an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus
Teaghlaigh.

Cúram Leanaí
Leanfaimid ag cur chun cinn seirbhísí réamhscoile mar chuid de chur chuige
comhoibríoch ilghníomhaireachta faoi stiúir an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí.
Leanfaimid ag soláthar cóiríocht shealadach chuí do leanaí a bheidh gan dídean agus
ag an am céanna beimid ag iarraidh an leanbh a athlonnú chuig baile a dhéanfaidh leas
don leanbh.

Saincheisteanna Sláinte Ban

Leanfaimid ag maoiniú grúpaí Ban ar spéis leo Tionscadail Sláinte Ban a chur chun cinn
ina bpobal áitiúil. Beimid ag díriú isteach ar thuairimí ban óg idir 16-24 bliain d’aois nach
gcloistear go minic agus eagrófar tráthnóntaí oideachasúla do mhná ar ábhair a
roghnaíonn siad féin.

Foréigean Baile i gcoinne Ban

Leanfar ag tacú le mná a bhíonn ag fulaingt ó fhoréigean baile ar bhealaí praiticiúla i
gcomhar le Gníomhaireachtaí Deonacha a thugann tacaíocht do mhná agus do leanaí a
bhíonn ag fulaingt de bharr foréigin sa bhaile.  Le linn na bliana, tá sé i gceist againn
taighde sainiúil a dhéanamh i gContae Ros Comáin ar an ábhar sin.

Daoine den Lucht Siúil

Leanfaimid ag tacú le pobal an Lucht Siúil agus beimid ag cur chun cinn treoirlínte
sárchleachtais do sholáthróirí sláinte lena chinntiú go mbíonn na hábhair a úsáideann
siad oiriúnach ó thaobh cultúir do dhaoine den Lucht Siúil.  Beimid ag iarraidh oiliúint a
chur chun cinn ó thaobh feasacht idirchultúrtha lena chinntiú go mbíonn an fhoireann ag
idirghníomhú le pobal an Lucht Siúil ar shlí dhearfach. Tá súil againn faoi Mheán
Fómhair go mbeidh roinnt ban den Lucht Siúil ag tosú ag obair mar Oibrithe Sláinte
Pobail tar éis dóibh a gcuid oiliúna a chomhlánú. Táthar ag súil go mbeidh
teachtaireachtaí sláinte agus cur chun cinn cúram coisctheach á seachadadh níos
éifeachtaí i measc phobal an Lucht Siúil.

Cuirifimid forbairt clár mhúineadh féin-chúraim dírithe ar phobal an Lucht Siúil chun cinn
chun tacú le cothú cíche agus é sin a mholadh. Cuirfear socruithe ar bun inár n-ospidéil
chun go mbeidh socruithe níos dlúithe idir an Altra Sláinte Poiblí do Shláinte Dhaoine
den Lucht Siúil agus Oideachasóirí Réamhbhreithe san ospidéal chun aghaidh a
thabhairt ar phleanáil chlainne agus ar riachtanais sláinte gnéis.  De bharr gur déanadh
uasghrádú ar anailíseoirí saotharlanna rinneadh seirbhísí a leathnú go suntasach.
Leathnaíodh imscrúdaithe chun anaemacht chorráncheallach, maláire agus víreolaíocht
a chur san áireamh chun freastal ar Lucht Iarrtha Tearmainn /ar Eisimircigh.

Seirbhísí Do Dhaoine faoi Mhíchumas
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Mar thoradh ar mhíchumas, is féidir leis an duine a bhíonn faoi mhíchumas nó an duine
sa teaghlach a bhíonn ag tabhairt aire dó/di a bheith imeallaithe. Leanfaimid ag tacú le
teaghlaigh laistigh de na cistí a bhíonn ar fáil dúinn, lena chinntiú go gcloistear glór na
ndaoine a bhíonn faoi mhíchumas nó glór an chúramóra go háitiúil. Leanfaimid orainn ag
tacú le teaghlaigh le cúram faoisimh agus nuair is bhíonn gá leis cúram cónaithe.
Leanfaimid orainn ag soláthar measúnú, cóireáil, cúram lae agus oiliúint mar is gá do
dhaoine faoi mhíchumas.

Lucht Iarrtha Tearmainn

Is tionscadal maoinithe ag Bord Sláinte an Iarthair é SPARK atá socraithe chun
tacaíocht a sholáthar do dhídeanaithe óga agus d’ógánaigh a bhíonn ag iarraidh
tearmann agus a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh. Is tionscadal píolótach dhá bhliain é
SPARK, a bhíonn á bhainistiú i gcomhar le Cónaidhm Óige na Gaillimhe agus ag Bord
Sláinte an Iarthair. Bíonn an tionscadal ag obair le hógánaigh idir 12 –18 bliain d’aois
agus is é an aidhm atá leis ná eolas a sholáthar d’ógánaigh ar sheirbhísí cuí lena n-
áirítear sláinte, oideachas, tacaíocht teaghlaigh, cóiríocht agus leas sóisialach. Bíonn
daoine i mbun gníomhaíochtaí grúpa freisin a bhíonn oiriúnach dá riachtanais agus a
thugann aird ar leith ar shaincheisteanna ar nós aonrú sóisialta agus ag nascadh
ógánaigh le seirbhísí tacaíochta lánpháirtithe.

Cuirtear seirbhísí scagtha ar fáil do gach duine a ghlacann leo ar bhealach lánpháirtithe
agus ag aithint difríochtaí cultúir. Cuirtear soláthar leanúnach leasa pobail ar fáil do
Lucht Iarrtha Tearmainn. Tá foireann ildhisciplíneach ar fáil do lucht iarrtha tearmainn
lena n-áirítear Altra Sláinte Poiblí, Oifigeach Míochaine Ceantair, Síceolaí, Oibrí
Sóisialta, ionadaí do Chothú Pobail agus ionadaí Cúraim Príomha.

I Seirbhísí Meabhairshláinte Iarthar na Gaillimhe agus Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta
tá forbairt déanta ar chlár chun measúnú agus cóireáil a dhéanamh ar dhídeanaithe i
gCathair na Gaillimhe agus san earnáil. Thosaigh Líonra Abhcóideachta na hÉireann ag
soláthar cuairteanna abhcóideachta san Aonad Síciatrach.

Leanfar le hidirghabháil leanúnach idir Dochtúirí Teaghlaigh agus an Ghníomhaireacht
Fáiltithe agus Lánpháirtithe i 2004.

Leanann ár Roinn Obair Shóisialta ag cur le feasacht inár gcuid ospidéal i ndáil le
Dídeanaithe agus Lucht Iarrtha Tearmainn i bhfoirm chur i láthair, taispeántais póstaer,
chur i láthair i bhfíseáin etc.  Feabhsófar inúsáideacht seirbhís teangaireachta do Lucht
Iarrtha Tearmainn agus daoine eile nach náisiúnaithe iad ag teacht le socruithe
réigiúnacha atá a bhforbairt ina thaobh sin. Cuirfear seisiúin oideachais ar fáil don
fhoireann i ndáil le riachtanais chultúir na ndaoine sin nach náisiúnaithe iad.
Leanann Foghrúpa Lucht Iarrtha Tearmainn Ospidéal Portiuncula ag forbairt naisc le
Grúpa Lucht Iarrtha Tearmainn Bhord Sláinte an Iarthair agus leis an Ionad Dídeanaithe
Lucht Iarrtha Tearmainn i mBaile Átha Luain. Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar
bhiachlár na n-othar san ospidéal chun níos mó béilí eitneacha a ionchorprú. Tá
comhaid acmhainne idirchultúrtha Rochtain Éire scaipthe chuig gach áit chuí san
ospidéal chun feabhas a chur ar lánpháirtiú foirne le Lucht Iarrtha
Tearmainn/Dídeanaithe.

Pacáiste Cúraim (Fóirdheontais bunaithe sa Bhaile)
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Faoi réir comhairle dlí déanfaimid píolótú i 2004 ar scéim fóirdheontais bunaithe sa
bhaile a bhfuil gá léi.  Cuirfidh an scéim seo ar chumas daoine scothaosta seirbhísí
tacaíochta pearsanta a cheannach ina mbaile féin agus dá bhrí sin beidh siad in ann
fanacht ina mbaile féin agus ina bpobal féin. Tá sé seo ag teacht le polasaí rialtais agus
leis an Straitéis do Dhaoine Scothaosta ‘Sláinte agus Leas do Dhaoine Scothaosta’.

Iompar

De bharr gur déanadh na feithiclí iompar othair a athsholáthar laistigh den chlár MHOPS
agus le soláthar cúnamh deontais chuig roinnt eagraíochtaí deonacha, cuireadh ar
chumas na ndaoine sin a bhíonn ina n-aonar go sóisialta nó ar an imeall de bharr tinnis
nó aoise teacht ar sheirbhísí sóisialta pearsanta agus sláinte agus leas a bhaint as
deiseanna ar nós gníomhaíochtaí pobail/caitheamh aimsire, deiseanna fostaíochta agus
deiseanna oiliúna.

Tithíocht

Leanfaimid orainn ag obair le heagraíochtaí deonacha agus le heagraíochtaí reachtúla
eile chun tithíocht a fháil dóibh sin le galar meabhrach. Leanfar le hathlonnú na ndaoine
sin le Míchumais Foghlama chuig tithe a bhíonn níos oiriúnaí dóibh laistigh den phobal i
réigiún Oirthear na Gaillimhe i 2004.

Eagraíochtaí Deonacha

Bíonn ár gcuid seirbhísí go léir ag obair níos mó agus níos mó le gníomhaireachtaí
deonacha agus reachtúla araon ar bhonn aonair agus le chéile trí choistí forbartha agus
fóraim áitiúla. Sa tslí sin, bíonn ar ár gcumas tacú le riachtanais áitiúla a fheictear mar
thosaíochtaí agus acmhainní a roinnt leis na páirtithe sin a bhfuil cistí le leithroinnt acu.

Leanfaimid ag tacú le Comhaontas Meabhairshláinte trí chúnamh deontais agus ag
maoiniú an phoist, Oifigeach Acmhainne agus Taighde, a cruthaíodh chun eolas ó
pháirtithe leasmhara éagsúla ó thaobh meabhairshláinte a bhailiú agus a imscrúdú agus
comhpháirtithe a fhorbairt agus a chur chun cinn idir príomhpháirtithe leasmhara
deonacha agus reachtúla araon. Foilseofar tuarascáil  i 2004.

Naomh Colmáin An Caol

Leanfaimid ag obair i gcomhar le CLÁR, An Roinn Sláinte & Leanaí agus leis an ngrúpa
deonach áitiúil de chuid Naomh Colmáin chun cur le forbairt na seirbhíse cúram lae nua
ag An Caol.

Comhar Creidmheasa Naomh Cholumba

Soláthróidh forbairt saoráid pobail i gceantar an Bhaile Bháin i gcomhar le Comhar
Creidmheasa Naomh Cholumba ospidéal lae agus seirbhísí lae do dhaoine a bhfuil galar
meabhrach ag dul dóibh agus foireann bunaithe sa bhaile do dhaoine scothaosta in
Iarthar na Gaillimhe. Táthar ag súil go n-osclófar an tsaoráid seo sa tríú ráithe.

Leanfar le hobair ar fud an Bhoird i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí eile chun na
tionscnaimh sin a fhorbairt agus a leathnú i 2004.
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CAIBIDIL 4

SEIRBHÍSÍ GÉARMHÍOCHAINE

Comhthéacs

Áirítear le Seirbhísí Géarmhíochaine seirbhísí ospidéil géarmhíochaine, cúram príomha
agus bainistíochta ábhar a sholáthar i mBord Sláinte an Iarthair. Soláthraíonn 4 ospidéal
seirbhísí Ospidéil Géarmhíochaine:

 Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe lena n-áirítear Ospidéal na hOllscoile agus
Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mheirlinne

 Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo
 Ospidéal Portiuncula
 Ospidéal Chontae Ros Comáin

Tá sé mar aidhm againn réimse cuimsitheach seirbhísí a sholáthar d’othair éigeandála
agus eileicteacha is é sin d’othair chónaitheacha, d’eisothair agus d’othair lae mar
fhreagra ar an riachtanas a haithníodh laistigh den chomhthéacs ar acmhainní atá ar fáil.
Déantar seachadadh ar sheirbhísí i gcompháirtíocht le gach príomhpháirtí leasmhar
agus de réir phrionsabail chothroime, prionsabail atá dírithe ar an duine, chaighdeáin
agus intaofacht mar atá leagtha amach sa Straitéis Sláinte Cáilíochta agus Cothroime. Is
é an aidhm atá againn seirbhísí a sheachadadh atá gairmiúil agus macánta agus a
chinntiú go mbeidh ár gcuid seirbhísí inrochtaine agus freagrach agus go ndéantar
seachadadh ar chúram go cuí.

Tá ardú tagtha ar an líon othar atá tagtha chugainn le roinnt blianta anuas agus tá ardú
suntasach chomh maith ar an méid daoine a chuirtear isteach san ospidéal le linn an
lae, a léiríonn an t-athrú chuig cleachtas ospidéil nua-aimseartha, an úsáid is fearr a
bheith á baint as saoráidí ospidéil agus a léiríonn go bhfuil teicneolaíochtaí nua á n-
úsáid.

Tá samhalacha nua seachadta seirbhíse á bhfeidhmiú agus é mar aidhm cuidiú leis an
othar, seirbhís níos oiriúnaí a sholáthar agus luach ar airgead níos fearr a bhaint amach.
Tá seirbhísí 5 lá curtha i bhfeidhm againn i líon áirithe réimsí, aonaid iontrála míochaine
éigeandála, aonaid mheasúnaithe míochaine, clinicí réamh-mheasúnaithe agus clinicí i
gcomhair pianta cliabhrach.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Soláthraíonn Acht Sláinte 1947 agus Acht 1970 agus leasuithe ina dhiaidh sin an creat
oibre reachtúil le seirbhísí ospidéil géarmhíochaine agus seirbhísí cúram príomha a
sholáthar. Oibríonn an Straitéis Náisiúnta Sláinte “Cáilíocht & Cothroime” agus an
Straitéis Cúram Príomha “Treo Nua” chomh maith le tuarascálacha náisiúnta maidir le
forbairt seirbhísí ailse lena n-áirítear seirbhísí Radaíochta Oinceolaíochta in Éirinn, Ailse
Brollaigh Airíochta agus Scagadh Ceirbheacsach, Seirbhísí Cúram Maolaitheacha agus
tuarascáil an Ghrúpa Straitéise Sláinte Cardashoithíoch, ar fad mar bhonn dár gcuspóirí
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straitéiseacha réigiúnacha chomh maith le tuarascálacha de chuid Chomhairle na
nOspidéal ar dhaonchumhacht comhchomhairleoirí.

Tá na cuspóirí straitéiseacha d’ospidéil géarmhíochaine sa réigiún le fáil ó Céim Chun
Cinn 2001-2006, ár Straitéis Ospidéil Géarmhíochaine, a sholáthraíonn straitéis
thábhachtach d’fhorbairt ospidéil i mBord Sláinte an Iarthair agus Tús Maith 2000-2005,
Straitéis Bhord Sláinte an Iarthair ó thaobh cúram príomha. Faighimid ár gcuid cuspóirí
chomh maith ónar bpleananna gnó speisialacha.  Tuairiscíonn Athchóiriú Sláinte a
foilsíodh le gairid go mbeidh ról suntasach ag Brennan, Prospectus agus Hanly lenár
gcuid cuspóirí a thabhairt le chéile sna blianta amach romhainn.
Is céim mhór chun cinn í rannpháirtíocht ár n-ospidéal sa phróiseas Creidiúnaithe ar
Sheirbhísí Sláinte na hÉireann rud a chinntíonn go ndéanfaimid measúnú ar chaighdeán
na seirbhíse atá á soláthar againn agus cuideoidh sé linn ó thaobh tosaíochta a
thabhairt do réimsí riosca agus ó thaobh creat a dhéanamh de phleananna
feabhsúcháin chaighdeáin.
Tá príomhchuspóir leagtha síos in Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn An Comhaontú
Comhpháirtíochta Náisiúnta i gcúig réimse lena n-áirítear seirbhís custaiméirí,
seasmhacht thionsclaíoch a chothabháil, bainistíocht feidhmíochta, luach ar airgead
agus athchóiriú agus oibreoimid go crua le dul chun cinn a bhaint amach agus
monatóireacht a dhéanamh air.  Soláthraíonn an Plean Gnímh ó thaobh Bainistíochta
Daoine an gormphrionta le bainistíocht daoine a fheabhsú, agus de bhrí go mbíonn
seachadadh seirbhíse beagnach go hiomlán ag brath ar dhaoine teastaíonn cur chuigí
nua anseo, a mbeidh tionchar maith acu ar sheachadadh seirbhíse.

Forbraíodh an plean seirbhísí seo i gcomhairliúchán leis an bhfoireann i ngach ceann de
na hospidéil sa réigiún, cúram príomha agus bainistíocht ábhar.

Stádas Sláinte Réigiúnach agus Náisiúnta agus sonraí Eolais Measúnaithe ar
Riachtanais

Is iomaí athrú a tháinig ar an tír idir na blianta 1996 go dtí 2002. Tá fás eacnamaíoch
agus fás daonra feicthe ag muintir na hÉireann nach facthas cheana ó bunaíodh an Stát.
Anseo i mBord Sláinte an Iarthair, is iomaí athrú atá feicthe againn chomh maith, agus ní
mór na hathruithe sin a bhreithniú agus an tseirbhís sláinte á pleanáil agus á
seachadadh.

Is iad na príomhchúiseanna a bhíonn le bás in Éirinn ná Galar Cardashoithíoch, Ailse
agus Galar Riospráide. Agus muid ag forbairt an phlean seirbhíse seo thógamar
straitéisí náisiúnta a bhí ann cheana féin maidir le Sláinte Chardashoithíoch, Seirbhísí
Ailse, Cúram Maolaitheach, Sláinte Ban agus Cur Chun Cinn Sláinte san áireamh.
Thugamar aitheantas chomh maith don méid a fuarthas amach le déanaí san anailís ar
riachtanais a rinne ár Roinn Sláinte Poiblí maidir le seirbhísí Diaibéiteas agus Cúram
Maolaitheach. Breithníodh iad sin chomh maith le Straitéisí Réigiúnacha Bhord Sláinte
an Iarthair maidir le Sláinte Fear, Sláinte Ban, Sláinte an Lucht Siúil, Céim Chun Cinn,
Tús Maith, pleananna Gnó Speisialacha agus athbhreithnithe de chuid Comhairle do
chur le chéile an phlean seo.

Tuairisc ar na Seirbhísí a Sholáthraítear

Tá thart ar 1400 leaba ospidéil géarmhíochaine againn sa réigiún agus soláthraímid
ollsheirbhísí réigiúnacha, aitiúla ag Ospidéal Réigiúnach na Gaillimhe chomh maith le
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seirbhísí ginearálta ospidéil in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo, Ospidéal Chontae Ros
Comáin agus in Ospidéal Portiuncula. Tá thart ar 40% de bhuiséad iomlán BSI ag an
gclár seirbhíse géarmhíochaine agus thart ar 4,500 lucht foirne. Is í an earnáil
ghéarmhíochaine an réimse gníomhaíochta is mó ar fad agus tá sé riachtanach go n-
oibreodh an tseirbhís 365 lá ar bhonn 24 uair a chloig.

Is ionad réigiúnach iad Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe i gcomhair réimse leathan
speisialtachtaí lena n-áirítear Míochaine Ginearálta agus Máinliacht agus na
speisialtachtaí atá liostaithe thíos. Is Ollionad Réigiúnach é maidir le seirbhísí Ailse agus
Cairdiacha.

UCHG
 Cairdeolaíocht
 Deirmeolaíocht
 Oftalmach
 Inchríneolaíocht
 ENT
 Gaistreintreolaíocht
 Heipiteolaíocht
 Cnáimhseachas & Gínéiceolaíocht
 Cúram Daoine Scothaosta
 Clinicí galair gnéas-tarchurtha (STD)
 Torthúlacht
 Imdhíoneolaíocht
 Bithcheimic
 Histeapaiteolaíocht

 Máinliacht Phlaisteach
 Oinceolaíocht
 Máinliacht Shoithíoch
 Ortadóntaic
 Fiacla, béil agus mascaill
 Néareolaíocht
 Péidiatraic
 Míochaine Ghinearálta
 Míochaine Riospráide
 Míochaine Díbhrúcháin
 Haemaiteolaíocht
 Micribhitheolaíocht
 Bainistíocht Phian Ainsealach
 Géar Shíciatracht

Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mheirlinne

 Míochaine Ghinearálta
 Réamaiteolaíocht
 Neifreolaíocht
 Cúram Daoine Scothaosta
 Ortaipéidic
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 Míochaine Riospráide
 Ortadóntaic

 Soláthraíonn Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo seirbhís ospidéil
géarmhíochaine do mhuintir Chontae Mhaigh Eo sna réimsí speisialtacha
a bhaineann le timpiste agus éigeandáil, míochaine ghinearálta,
máinliacht ghinearálta, dianchúram, cnáimhseachas/gínéiceolaíocht,
péidiatraic, raideolaíocht agus géarshíciatracht. Chomh maith leis sin,
soláthraítear seirbhís cúraim lae oinceolaíochta agus seirbhísí
scagdhealaithe duánach agus forbrófar seirbhís ortaipéidice ag an
ospidéal gan mórán moille. Cuirtear seirbhísí for-rochtana ar fáil ag an
ospidéal d’othair ailse, ortaipéidice,  úireolaíochta, deirmeolaíochta,
E.N.T., oftailmeolaíochta agus neifreolaíochta.

 Soláthraíonn Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe réimse
cuimsitheach seirbhísí. Áirítear orthu sin: Timpiste & Éigeandáil,
Cairdeolaíocht, Máinliacht Fiaclóireachta, Diabetes Mellitus,
Gaistreintreolaíocht, Míochaine Ginearálta, Máinliacht Ghinearálta,
Faoiseamh ó Phian, Míochaine Seanliacha, Cnáimhseachas &
Gínéiceolaíocht, Oinceolaíocht, Raideolaíocht, Péidiatraic lena n-áirítear
dianchúram agus Oinceolaíocht agus Paiteolaíocht. Is ospidéal teagaisc
é Portiuncula agus roinneann postanna áirithe le hOspidéal Chontae Ros
Comáin. Áirítear iad seo a leanas mar sheirbhísí réigiúnacha a
sholáthraítear mar sheirbhísí áitiúla – clinicí d’eisothair i gcás ENT,
Míochaine Úraiginitiúil, Néarfiseolaíocht, Oftailmeolaíocht, Ortaipéidic
agus Deirmeolaíocht agus seirbhísí lae Oinceolaíochta.

 Soláthraíonn Ospidéal Chontae Ros Comáin Seirbhísí Míochaine,
Máinliachta agus Síciatrachta d’othair chónaitheacha. Cuirtear seirbhísí
Timpiste agus Éigeandála 24 uair a chloig, 7 lá na seachtaine ar fáil.
Soláthraítear réimse leathan seirbhísí d’Eisothair lena n-áirítear ENT,
Ortaipéidic, Deirmeolaíocht, Cnáimhseachas, Úireolaíocht, Péidiatraic.
Cuirtear oiliúint ar fáil d’ábhair altraí ag Ospidéal Chontae Ros Comáin i
gcomhair le GMIT. Oibríonn Ospidéal Chontae Ros Comáin go dlúth le
hOspidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe, comhpháirtí straitéiseach
an ospidéil.

An Bhliain Amach Romhainn

Beidh comhdhlúthú ar bun sa bhliain amach romhainn agus déanfar cothabháil ar na
leibhéil seirbhíse atá againn cheana féin. Tá roinnt forbairtí nár tugadh chun críche i
2003 a bheidh á dtabhairt ar aghaidh go 2004. Áirítear orthu sin:
 Coimisiúnú ar Sheirbhísí Ortaipéidice ag Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo, coimisiúnú

ar Radaiteiripe agus Máinliacht Chairdeolaíochta a phleanáil agus an coimisiúnú atá
pleanáilte i gcás Céim II den Chlár Forbartha Caipitil ag COEG agus an tionscadal
T&É i Ros Comáin ar bhonn incriminteach.

 Foireann Chomhairleach breise agus foireann nua a earcú i gCairdeolaíocht,
Máinliacht Brollaigh, Cógaseolaíocht Chliniciúil, Péidiatraic, Raideolaíocht, Riospráid,
ENT, Histeapaiteolaíocht, Radaíocht Oinceolaíochta, Ortaipéidic, Nua-Naíoch agus
earcófar foireann i réimsí eile i 2004 nár clúdaíodh i 2003.
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Aidhmeanna agus Cuspóirí

 Moltaí Straitéise Géarmhíochaine an Ospidéil Céim Chun Cinn a chur i
bhfeidhm i ngach ceann dár n-ospidéil agus ár Straitéis Chúram Príomha
– Tús Maith ar bhonn céimithe. Pointí gnímh Cáilíocht agus Cothroime a
bhaint amach a bhaineann le hospidéil ghéarmhíochaine agus chúram
príomha agus chomh maith leis sin moltaí Straitéis Chúram Príomha –
Treo Nua. (Q&F Gníomh 71)

 Leanúint ar aghaidh leis an Straitéis Chardashoithíoch a chur i bhfeidhm.
(Q&F Gníomhartha 5&13)

 Leanúint ar aghaidh leis an Straitéis Ailse a chur i bhfeidhm agus Forbairt
Sheirbhísí Oinceolaíochta Radaíochta in Éirinn. (Q&F Gníomhartha 5&11,
12)  Chúram Brollaigh Airíochta a chur i bhfeidhm (Q&F Gníomhartha 11)

 Straitéisí Seirbhíse Cíteolaíochta a chur i bhfeidhm (Q&F Gníomh 11)
chomh maith leis na Pleananna Gnó Speisialtacha atá againn cheana
féin (Réamaiteolaíocht, Oftailmeolaíocht, ENT, Riospráid,
Imdhíoneolaíocht). (Q&F Gníomh 2,5)

 Dul chun cinn a dhéanamh ar an gclár Rialachais Chliniciúil agus
Cliniceoirí i mBainistíocht inár gcuid ospidéil agus cuntasacht a láidriú. (Q
& F 70,84)

 Leapacha a choimisiúnú faoin Tionscnamh Acmhainn Leapa inár gcuid
ospidéal, na tosaíochtaí ar iad Céim II den Chlár Caipitil i UCHG, T&É
agus an t-aonad Measúnaithe Míochaine i Ros Comáin, Ortaipéidic in
Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus leanfaimid ar aghaidh le hacmhainní
a aimsiú le cuidiú le tionscnaimh acmhainn leapacha. (Q&F Gníomh 78)

 Oibreoimid chun amanna feithimh a laghdú i gcás othair phoiblí a
thiocfaidh leis na spriocanna sa Straitéis Sláinte a deir nach mbeidh aon
othar poiblí ag feitheamh níos faide na trí mhí le cóir leighis a fháil faoi
dheireadh 2004 agus iad curtha ar aghaidh ó Roinn na nEisothar. (Q&F
Gníomh 81)

 Rannpháirtíocht sa Chiste Ceannaigh Cóireála Náisiúnta. (Q&F Gníomh
82)

 Seachadadh a dhéanamh ar thiomantais a rinneadh le linn Ócáid
Fhorbartha Eagraíochta BSI 2003 laistigh den chomhthéacs acmhainní
atá ar fáil.

Gníomhartha le Cuspóirí a Bhaint Amach
 Baineann na gníomhartha go sainiúil le hospidéil aonair agus tá siad

sonraithe sa Roinn chuí a bhaineann le gach ospidéal thíos.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn
 Seo a leanas achoimre de na príomhshaincheisteanna a bhaineann le gach ospidéal

géarmhíochaine:

Acmhainní Airgeadais
 An cumas príomhsheirbhísí géarmhíochaine a sheachadadh laistigh de na constaicí

airgeadais agus na leibhéil seirbhíse atá ann cheana féin agus a chinntiú go
ndéantar seachadadh ar sheirbhís d’ardchaighdeáin laistigh de na hacmhainní atá ar
fáil.
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Acmhainn Leapa
 Tá deacrachtaí leanúnacha le hacmhainn leapa inár gcuid ospidéal, agus beidh

tionchar ag na deacrachtaí sin ar ár gcumas amanna feithimh a laghdú agus ar an
deacracht atá againn aghaidh a thabhairt ar an mbrú a bhíonn sna seirbhísí Timpiste
& Éigeandála. Teastaíonn ceadú agus maoiniú le haonaid nua a choimisiúnú agus a
chur ar fáil mar Céim II i COEG, Measúnú T&É i Ros Comáin, Ortaipéidic in Ospidéal
Ginearálta Mhaigh Eo.

Uasteorainn WTE
 Táthar ag súil le tuilleadh fadhbanna ó thaobh uasteorainn fostaíochta agus beidh

tionchar aige sin ar conas a dhéanfaimid seachadadh ar an tseirbhís agus conas a
dhéanfaimid freastal ar na héilimh atá ag dul i méid i gcónaí.

Gníomhaíocht
 Beidh deacracht ag baint leis na leibhéil seirbhíse atá ann cheana féin a chothabháil

agus le freastal a dhéanamh ar éilimh sheirbhíse atá ag dul i méid i gcónaí agus
freisin sa chomhthéacs a bhaineann le hualach oibre éigeandála a bheith ag dul i
méid.

Leasuithe Sláinte
 Feidhmiú sonrach díreach a dhéanamh ar na moltaí atá sna Leasuithe Sláinte, a

bhraitheann ar bhreis sonraí agus soiléireachta maidir le hatheagrú na seirbhíse.

Cláir Náisiúnta
 Teastóidh acmhainní leis an gclár scagaidh ceirbheacsaigh agus an clár seiceála

brollaigh a leathnú amach agus ní mór chomh maith leis sin uaireanta cliniciúla roinnt
comhaltaí foirne a laghdú le deis a thabhairt dóibh pleananna feidhmiúcháin áitiúla a
ullmhú.

 Seirbhísí Cíteolaíochta a choinneáil ar chomhchéim leis an titim reatha atá ar
uimhreacha WTE le tacaíocht a thabhairt don tseirbhís agus freastal a dhéanamh ar
ár dtiomantas maidir le MWHB ó thaobh an chláir scagaidh ceirbheascsaigh. Forbairt
a dhéanamh ar an infrastruchtúr a chuidíonn le seirbhís scagaidh brollaigh a
fheidhmiú.

 An tAcht um Eagrú Ama Oibre, agus Treoir an AE maidir le hUaireanta Oibre NCHD
a fheidhmiú.

 Freastal a dhéanamh ar na riachtanais atá ag an daonra a bhíonn ar thóir tearmann
atá ag treisiú agus na héilimh ar sheirbhísí laistigh de phríomh-mhaoiniú.

 Postanna comhairleacha breise a lánpháirtiú agus seirbhísí nua a thabhairt isteach
lena n-áireofar Cúram Brollaigh Airíochta, Galair Thógálacha, agus Nuanaíochta.

 Seachadadh seirbhíse a bhainistiú i roinnt réimsí priacal a dteastóidh breis
acmhainní Comhairleacha uathu le freastal a dhéanamh ar na héilimh le haghaidh
seirbhísí atá ag dul i méid, mar Réamaiteolaíocht lena mbaineann liostaí feithimh an-
ard, Histeapaiteolaíocht, Gaistreintreolaíocht, Micribhitheolaíocht agus
Cnáimhseachas.

 Seirbhísí Saotharlainne a chreidiúnú. Infrastruchtúr a fhorbairt, a thugann tacaíocht
don saotharlann freastal a dhéanamh ar na héilimh a bhaineann le seirbhísí nua
agus seirbhísí atá ann cheana féin.

 Freastal a dhéanamh ar ár dtiomantas faoi dhul chun cinn a choinneáil.
 Cliniceoirí a fheidhmiú i gCúrsaí Bainistíochta inár gcuid ospidéal.
 Modhanna a aithint le tacaíocht a thabhairt do chórais TE breise laistigh d’acmhainní
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reatha. Beifear ag leanúint ar aghaidh le rannpháirtíocht ar an struchtúr Coiste
Stiúrtha IS/Bord Tionscadail IS a cuireadh le chéile le gairid le cuidiú agus le treoir a
thabhairt do na forbairtí a bhaineann le seirbhísí ICT an chéad bhliain eile.
Cinnteoidh sé sin go mbeidh cur chuige straitéiseach atá dírithe ar an othar ag baint
le feidhmiú agus le forbairt thionscadail agus chórais bhainteacha ICT in iarracht
aghaidh a thabhairt ar na príomhshaincheisteanna ar tarraingíodh aird orthu sna
tuarascálacha náisiúnta le déanaí.

 Freastal a dhéanamh ar na héilimh atá ag dul i méid maidir le rialú ionfhabhtaithe ó
thaobh seirbhísí saotharlainne agus comhairliúcháin.

 Éilimh atá ag dul i méid maidir le hanailís micribhitheolaíochta agus comairliúchán
maidir le bainistíocht ionfhabhtaithe.

Saincheisteanna Bainistíochta Ábhar
 Rannpháirtíocht i dtionsnaimh Náisiúnta e.g. Ríomhchlár Bainistíochta Ábhar HeBE

agus Tionscadal ar Chórais Eolais Airgeadais F.I.S.P. a mbeidh tionchar acu ar
sheachadadh seirbhíse mura gcuirfear socruithe cuí i bhfeidhm maidir le haistriú post
agus poist atá le líonadh.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta i gcás Seirbhísí
Géarmhíochaine

 Tugann Tuarascáil Cuntasachta aghaidh ar Fheidhmíocht Buiséid,
Gníomhaíochta agus WTE ar bhonn míosúil agus na gníomhaíochtaí atá
á nglacadh le haghaidh a thabhairt ar aon éagsúlacht dhiúltach.

 Athbhreithnithe ar Phlean Seirbhíse agus Stocáirigh Cáilíochta agus
Cothroime a dhéanamh ar bhonn ráithiúil.

 Athbhreithniú ar Thuairiscí Feidhmiúcháin ar bhonn ráithiúil.
 Tuarascálacha ar Liostaí Feithimh.
 Tuarisiciú ar an gCiste Ceannaigh Cóireála Náisiúnta.
 Plean Iniúchta Chliniciúil.
 Plean Bealaí Cúraim Lánpháirtithe.
 Creidiúnú – Próiseas Féin-Mheasúnaithe agus an Plean Feabhsúcháin

Cáilíochta a fheidhmiú chomh maith le hathbhreithniú a dhéanamh freisin
ar a dhul chun cinn.

 Tuarascálacha Iniúchta Inmheánacha.
 Turascálacha Ráithiúla ar Dhun Chun Cinn a Choinneáil.

Dul Chun Cinn a Choinneáil agus Compháirtíocht

Tá tiomantas ag gach réimse seirbhíse géarmhíochaine leis na cuspóirí Dul Chun Cinn a
Choinneáil a bhaint amach faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Sóisialta 2003-2005
agus dul chun cinn a dhéanamh sa chúig phríomhréimse a bhaineann le:

 Cúram custaiméirí
 Luach ar airgead
 Seasmhacht Caidrimh Thionsclaíoch
 Bainistíocht feidhmíochta
 Athchóiriú

Tá cur chuige comhpháirtíochta á ghlacadh agus déanfar breis forbartha air seo inár n-
ospidéil agus feidhmeofar tionscnaimh shainiúla faoi Dhul Chun Cinn a Choinneáil trí
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Chomhpháirtíocht agus bunófar foghrúpaí le seachadadh a dhéanamh ar na tionscadail
sin. I measc na dtionscnamh sainiúil tá:

Cúram Custaiméirí
 Feidhmeofar scéim phíolótach maidir le huaireanta oscailte OPD sa

Roinn Ortaipéidice ag Ospidéal Pháirc Mheirlinne agus ullmhófar
dréachtmholadh faoin dara ráithe.

  Déanfaidh Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo iniúchadh ar bhealaí nuálacha
a fheidhmiú le cumarsáid inmheánach agus seachtrach a fheabhsú. Tá
foghrúpa bunaithe faoin gCoiste Comhpháirtíochta a dhéanfaidh forbairt
ar Dhréacht Straitéis Cumarsáide agus beidh an chéad dhréacht ar fáil in
Aibreán.

 Déanfar iniúchadh ar na roghanna maidir le huaireanta oscailte a leathnú
chomh maith le réimsí a aithneofar faoin dara ráithe.

 Déanfaidh Ospidéal Portiuncula meastóireacht ar an suirbhé ar shástacht
i measc na n-othar a rinneadh sa chuid deiridh de 2003 agus cuirfidh
plean gnímh le chéile faoi mhí Bealtaine le haghaidh a thabhairt ar na
saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn. Déanfaidh an tOspidéal
meastóireacht chomh maith ar bhéilí a sholáthar ar othair le suirbhé i
bhfoirm ceistiúchán a scaipeadh.

 Leanfaimid ar aghaidh le sársheirbhís a sholáthar dár n-othar trí bhreis
forbartha a dhéanamh ar Westdoc, ar an tSeirbhís Dochtúirí Teaghlaigh
Lasmuigh d’Uaireanta Oibre agus iad ag teacht leis na hacmhainní atá ar
fáil.

 Oibreoimid i gcompháirtíocht le Seirbhísí Pobail Mhaigh Eo le
sársheirbhís chúram príomha a chur ar fáil do mhuintir cheantar Iorrais i
gCo. Mhaigh Eo trí Fhoireann Chúram Príomha a fhorbairt sa cheantar
sin. Ciallóidh sé sin go mbeidh soláthróirí cúram príomha mar Dhochtúirí
Teaghlaigh, Altraí Sláinte Poiblí, Cúntóirí Baile,  Fisiteiripeoirí etc ag obair
mar pháirt d’fhoireann idirdhiscplíneach le seirbhís níos fearr a sholáthar
do na hothair a bheidh ag teacht leis an Straitéis Chúram Príomha.

 Tabharfar inspreagadh do Dhochtúirí Teaghlaigh a gcuid coigiltis ar
dhrugaí a úsáid le Cúntóirí agus daoine Gairmiúla eile a fhostú le
feidhmiú Clinicí Plúchaidh agus Clinicí Diaibéiteacha a éascú a mbeidh
meascán scile níos fearr sna cleachtais mar thoradh air agus seirbhís
níos fearr d’othair.

 Tá Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo ag beartú ceistiúchán sástachta othar
a chur le chéile d’othair dhuánacha chomh maith le hiniúchadh ar thorthaí
scagdhealaithe.

 Ceistiúchán sástachta a fhorbairt sa tSeirbhís Otharcharr agus é a
scaipeadh an 1ú Márta 2004.

Bainistíocht Feidhmíochta agus Athchóiriú
 Déanfar iniúchadh ar roghanna maidir le scéim phíolótach in Obair Ama

Téarmach d’fhoireann a chur i bhfeidhm.
 Cuirfear píolótaigh bainistíochta feidhmíochta chun cinn sa Roinn

Péidiatraice agus i Bharda Naomh Pádraig in Ospidéal na hOllscoile
Gaillimh faoi chúram an HSEA.

 Tabharfar inspreagadh agus déanfar éascaíocht don fhoireann le
Pleananna Forbartha Pearsanta a fhorbairt dóibh féin de réir mar a
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thagann deiseanna chun cinn tríd an mBord ar fad nó trí Láithreán
Gréasáin na hOifige Bainistíochta Sláinte. Leanfar leis sin ar feadh 2004.

 Ardú go dtí 90% ar an líon foirmeacha tuarisice othar a chomhlánaítear
faoin 30ú Meitheamh 2004.

Luach ar Airgead
 Tá foghrúpa luach ar airgead bunaithe mar chuid den choiste comhpháirtíochta

in Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe le scrúdú sainiúil a dhéanamh ar na réimsí
ina féidir laigeachtaí a chruthú.

 Déanfaimid iniúchadh ar bhealaí ina bhféadfaí seirbhísí lasmuigh a chur ar
chonradh i réimsí áirithe.

 Breis iarrachtaí a dhéanamh i ngach ospidéal maidir le hathchúrsáil dramhaíola,
sean-thaifid leighis a stialladh ag teacht leis an bpolasaí coinneála taifid leighis.

 Cruthófar sársheirbhís raideolaíochta trí PACS a thabhairt isteach, a chruthóidh
éifeachtachas níos fearr.

 Cuirfear tús leis an gcóras rianaithe clárúcháin sócmhainní seasta agus
cothabháil choiscitheach PEMAC in Ospidéal Portiuncula in Eanáir, a chuideoidh
le tosaíochtaí bainistíochta riosca a aithint agus a bheidh níos éifeachtaí maidir le
húsáid acmhainní.

 De bhrí go bhfuilimid ag déanamh obair leanúnach sa réimse seo táimid ag súil
coigiltis shuntasacha a dhéanamh maidir le gach gné d’oibríocht an ospidéil ó
dhrugaí síos tríd gach grúpa táirgíochta. Beidh sé sin i gcomhpháirtíocht leis an
Roinn Bainistíochta Ábhar Corparáideach a bhíonn ag déileáil le conarthaí níos
mó.

Seasmhacht Caidrimh Thionsclaíoch
 Seirbhísí T&É ag Ospidéal Chontae Ros Comáin le haistriú chuig roinn nua leis na

leibhéil foirne céanna agus moladh a chur i bhfeidhm maidir le hAthbhreithniú ar
Chistineacha a thiocfaidh le riachtanais Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

 Tionscnaimh chompháirtíochta le tinreamh foirne níos fearr a chur chun cinn agus
aghaidh a thabhairt ar asláithreachas. Beidh sraith dréachtmholtaí ar fáil sa dara
ráithe.

 Socruithe ragoibre agus ar-ghlaoch a scrúdú i réimsí sonracha le roghanna a
iniúchadh a chuideoidh le bheith níos éifeachtaí agus le soláthar seirbhíse níos fearr.

 Coimisiúnú a dhéanamh ar CampWest faoi dheireadh an dara ráithe.

OSPIDÉIL RÉIGIÚNACHA NA GAILLIMHE

Comhthéacs
Soláthraíonn Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe atá comhdhéanta as Ospidéal na
hOllscoile, Gaillimh agus Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mheirlinne seirbhísí Tánaisteacha,
Réigiúnacha agus Ollsheirbhísí réigiúnacha do Bhord Sláinte an Iarthair agus do réigiúin
maguaird. Is ceann de cheithre ospidéal géarmhíochaine é i mBord Sláinte an Iarthair
agus é mar aidhm ag an ospidéal seirbhís atá dírithe ar chaighdeán a sheachadadh ar
dhaonra an réigiúin.

Raon agus Scóp na Seirbhísí a Sholáthraítear
 Soláthraítear Cúram d’Othair Chónaitheacha, d’Eisothair agus d’othair Chúram Lae i

ngach aon ceann de na hospidéil.
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Clinicí Forimeallacha
Bíonn clinicí forimeallacha ag comhchomairleoirí atá nasctha le ORG laistigh de Bhord
Sláinte an Iarthair i gceantair éagsúla ar fud an réigiúin.

Cúram Éigeandála
Is í an Roinn Timpiste agus Éigeandála in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh an lárionad
Réigiúnach le haghaidh Seirbhísí Timpiste agus Éigeandála i mBord Sláinte an Iarthair.
Bhreathnaigh an Roinn i ndiaidh thart ar 58,700 othar (figiúir measta) i 2003 agus de
bhrí go bhfuil an daonra ag dul i méid táthar ag súil go n-ardóidh an figiúr sin.

Cúram Diagnóiseach
Déantar thart ar 100,000 scrúdú ar fud an dá shuíomh gach bliain agus áirítear iad seo a
leanas leis an réimse seirbhísí:

 Scanadh CAT
 Scanadh MRI
 Nósanna Imeachta Idirghabhálacha
 Socrúcháin Líne Láir
 Tomagrafaíoch Ríomhaire
 Tionscadal Teil-raideolaíochta
 Angagrafaíocht Cairdiach
 Saotharlann Shoithíoch
 Scanadh Nuicléach
 Ultrafhuaim
 Raideolaíocht Ghinearálta – Scannáin Scrúduithe bairiam/mamagrafaíocht.

Seirbhísí Saotharlainne
Is é an ról is tábhachtaí a bhíonn ag seirbhísí paiteolaíochta imscrúduithe a sholáthar
agus a thuiscint le diagnóis agus bainistíocht a dhéanamh ar ghalar agus é a aimsiú go
luath agus cosc a chur air trí anailís a dhéanamh ar eiseamail. Tá an tseirbhís
paiteolaíochta comhdhéanta as réimse leathan gníomhaíochtaí bainteacha lena n-
áirítear rialú infhabhtaithe, fuilaistriú, scrúduithe iarbháis, éipidéimeolaíocht, citeolaíocht
asú diagnóiseach, cóir leighis chliniciúil dhíreach ar othair i gcúinsí áirithe chomh maith
le taighde agus forbairt, oideachas míochaine agus iniúchadh. Tá an oiread sin forbartha
déanta ar sheirbhísí saotharlainne go dtugann siad tacaíocht ní hamháin do chúram
ospidéil géarmhíochaine ach freisin do chleachtas ginearálta, seirbhísí cúraim pobail,
seirbhísí síciatracha agus réimse iomlán gníomhaíochtaí seirbhíse sláinte.  Tá níos mó
gníomhaíochta ar bun ag gach réimse saotharlainne le freastal ar na héilimh a bhíonn ar
sheirbhísí atá ann cheana féin agus cinn atá ag forbairt.
Is iad na príomhspeisialtachtaí ná Histeapaiteolaíocht, Haemaiteolaíocht,
Micribhitheolaíocht, Bithchemic Cliniciúil, Imdhíoneolaíocht agus is iad na príomh fo-
speisialtachtaí ná Cíteapateolaíocht, Fuilaistriú, Víreolaíocht, Néarapateolaíocht agus
Inchríneolaíochta.
Tá níos mó éilimh ar rialú infhabhtaithe freisin maidir leis na seirbhísí anailíseacha
saotharlainne agus maidir le treoir agus léirmhíniú araon ó thaobh polasaí rialaithe
infhabhtaithe.

An méid a baineadh amach
 Céim 11 d’Ollfhorbairt Caipitil tugtha chun críche.
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 Cliniceoirí ag teacht chun cinn san Fhoireann Bainistíochta Feidhmeannaigh
agus Bainistíochta.

 Seirbhísí á mbainistiú laistigh d’acmhainní teoranta.
 Cúrsaí Ardteastas in Altranais á n-aistriú go OEG.
 Feabhsúchán Caighdeáin Suntasach trí Chreidiúnú, Chlár Bainistíochta Riosca,

Bhealaí Cúraim Lánpháirtithe agus tríd an gClár Iniúchta Chliniciúil.
 Feidhmiú Thionscadail Comhpháirtíochta lena n-áirítear Pleanáil Forbartha

Phearsanta, tionscadail Taighde OPD, Oiliúint Ríomhaireachta.
 Seirbhísí Timpiste & Éigeandála á bhfeabhsú trí bhreis altraí, NCHD agus

Foireann Comhchomhairliúcháin a cheapadh.
 Cuireadh le seirbhísí Cardashoithíocha trí bhreis leapacha a choimisiúnú i

gcúram croí, Altraspeisialtóir Pian Cliabhraigh a cheapadh agus Saotharlann
Angagrafaíochta a fhorbairt, chomh maith le Seirbhís Athshlánaithe Cairdiach
agus cúram lae agus oiliúint NCHD agus BLS a sholáthar freisin.

 Rinneadh tuilleadh forbartha ar sheirbhísí Diaibéiteach/Inchríneolaíochta.
Ceapadh Dochtúir Comhairleach/Léachtóir Sinsireach le Spéis ar leith in
Inchríneolaíocht. Rinneadh dul chun cinn maidir le post Cleachtóir Altranais.

 Fuair an tAonad Dianchúraim creidiúnú mar Aonad Forbartha Cleachtais.
 Rinneadh soláthar ar Chlár Teagaisc ag speisialú ar Phian Rialú agus rinneadh

forbairt ar Phianchlinic mar ionad atreorúcháin treasaigh. Laghdaíodh an gá a bhí
ann go rachadh othair go Baile Átha Cliath le cóir leighis a fháil. Bhí clár sábhála
cille ar an dá suíomh. Tugadh chun críche saoráidí Cúraim Chriticiúil i gCéim 11
agus rinneadh coimisiúnú ar 7 leaba ICU agus 4 leaba HDU mar leibhéal
seirbhíse a bhí ann cheana féin.

 Rinneadh forbairt ar Sheirbhísí Idirghabhála Raideolaíochta.
 Earcaíodh Raideolaí Comhairleach le Sainspéis i gCúram Brollaigh Airíochta.
 Laghdú ar an liosta feithimh catarachta mar gheall ar fhorbairt clinic réamh-

mheasúnaithe,
 An 6ú post máinliachta ortaipéidice comhairleach ceadaithe agus earcaithe.

Altraspeisialtóir Cliniciúil Ortaipéidice ceaptha agus tús curtha le hArdteastas in
Altranas Ortaipéidice. Clúdach leathnaithe i gcomhair Seomra Plástair thar an
deireadh seachtaine agus clúdach fisiteiripe agus OT níos fearr. Dul chun cinn
déanta ar Chlinic Réamh-Mheasúnaithe in Ortaipéidic.

 Iniúchadh ar chúram stróc tugtha chun críche i UCHG agus Bealaí Cúraim curtha
i bhfeidhm d’othair stróc.

 Cumarsáid maidir le seirbhísí cúram do dhaoine scothaosta feabhsaithe lena n-
áirítear bileoga eolais agus aistriúcháin go Gaeilge. Tionscadal ilchógaslann
curtha ar bun in Ospidéal Ginearálta Pháirc Mheirlinne le caighdeán saoil a
fheabhsú, mar thoradh ar choigiltis mhóra. Aighneacht maidir leis an mbeartas
costaithe le haonad athshlánaithe comhdhlúite seolta chuig an Roinn Sláinte
agus Leanaí.

 Freastal ar riachtanais an ghrúpa a bhíonn ar thóir tearmainn lena n-áirítear
seirbhísí máithreachais (11.4% den ghníomhaíocht iomlán). Forbairt ar sheirbhísí
míniúcháin, ag ardú feasachta maidir lena gcuid riachtanas, agus bileoga eolais
a fhorbairt. Tús le Coiste Ospidéil a Chuidíonn le hImiricigh.

 Cothabháil ar sheirbhísí ailse/oinceolaíochta laistigh d’acmhainní teoranta. An
dara tríchur is airde ó thaobh drugaí oinceolaíochta in Éirinn. Maoiniú ó
Chumann Ailse na hÉireann i gcomhair breis Altraspeisialtóirí Cliniciúla.

 Príomhphostanna i gcomhair radaiteiripe a choimisiúnú ceadaithe agus
earcaithe.
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 Tá creidiúnú bainte amach ag an Roinn Cnáimheachais & Gínéiceolaíochta
chuig an gcaighdeán nua ISO. Chuir na huaireanta nua cuairtíochta i mBarda
Naomh Angela go mór le cúram othar agus le caighdeán an ama san ospidéal.
Tugadh aghaidh ar spriocanna bainistíochta riosca nach mbíonn ag brath ar
acmhainní. Cuireadh tús le seisiúin fhisiteiripe iarbhreithe ar an bharda. Cuireadh
tús le seirbhís cúig lá ar Bharda Naomh Monica. Tá sé molta sa rang sé
seachtaine iarbhreithe dul chun cinn na máthar agus an naonáin maidir le beathú
cíche etc a leanúint suas. Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil Chliniciúil
Cnáimhseachais & Gínéiceolaíochta, UCHG.

 Rinneadh scagadh ar gach naonán trí sheirbhísí Éisteolaíochta. Bhí liosta
feithimh na nOthar Cónaitheach laistigh den sprioc náisiúnta a leagadh síos.
Rinneadh forbairt ar bhealaí cúram agus ar bhileoga comhairliúchán maidir le
nósanna imeachta agus scagadh. Forchéimniú maidir le Post ENT comhairleach
nua.

 Laghdú leanúnach ar amanna feithimh sna spriocanna speisialta ag teacht le
treoirlínte na Straitéise Sláinte trí thionscnamh liosta feithimh agus an Ciste
Ceannaigh Cóireála Náisiúnta. D’éirigh go maith le tionscnamh Péidiatraice rud a
chiallaigh nach mbeidh ar leanaí fanacht níos faide ná sé mhí le haghaidh
cóireála.

 Baineadh amach gach speisialtach faoin gCiste Ceannaigh Cóireála Náisiúnta i
mbliana.

 D’éirigh go maith le tionscnamh Péidiatraice rud a chiallaigh nach mbeidh ar
leanaí fanacht níos faide ná sé mhí le haghaidh cóireála.

 Ceapadh Altraspeisialtóir i Réamaiteolaíocht, rud a chuir leis an méid altraí a bhí
ar dualgas san oíche. Tháinig laghdú ar an líon othar chuig clinic OPD rud a
chinntigh go raibh an tseirbhís níos dírithe ar an othar. Rinneadh coigiltis mhóra
sa chomhthionscnamh cógaslainne/réamaiteolaíochta maidir leis an druga
Remicaide. Cuireadh leis an tacaíocht Fleibeatóime a fuair clinicí.

 An tríú Post Comhairleach in Úireolaíocht ceadaithe agus earcaithe. Dul chun
cinn déanta ar ról Ard-Dochtúir Altra . Breis seirbhísí úraidinimice agus
cnáimhseachais. Tá bealaí cúram forbartha i gcás 70% de chóireáil cliniciúil.

 Cothabháil déanta ar sheirbhísí gastra/hepatology laistigh de chonstaicí
acmhainne. Treoirlínte athbhreithnithe curtha i bhfeidhm.

 Seirbhís Ceimiteiripe Scléaróis Iolrach bunaithe i Néareolaíocht, seirbhís
dísfáigia píolótach d’othair a bhfuil neamhord slogaithe ag dul dóibh. Clinicí
Speisialtóra tugtha isteach le freastal ar ghrúpaí othar le Scléaróis Iolrach,
Titimeas, galar Parkinson.

 Tugadh chun críche Iniúchadh Cliniciúil ar Chúram Plúchaidh agus Forbairt
bealaí cúram d’othair phlúchadh ar feadh suímh agus disciplíní eile. Forbairt ar
Sheirbhísí Saotharlainne do dhaoine nach mbíonn ábalta análú le linn codalta.

 An tríú Post Máinlia Plaisteach Comhairleach ceadaithe agus earcaithe.
Creidiúnú faighte as oiliúint SPR. Dul chun cinn suntasach leis an tionscnamh
liosta feithimh.

 Comhchomhairleoir Nua-naíocha agus Comhchomhairleoir
Péidiatraice/Postanna i gcomhair léachtóir sinsearaigh ceadaithe agus earcaithe.

 An liosta feithimh Ortadóntaice síos go dtí 674 othar le 1,600 othar ag fáil
cóireála. Beirt Speisialtóirí Ortadóntaice faoi oiliúint ag glacadh le Ceadú
Fiaclóireachta MSc le dhá phost Speisialtóir Ortadóntaice a líonadh.

 Beirt Neifreolaithe Comhairleacha ceaptha i mí Meithimh 2003. Soláthar ar
chlinicí nua lena n-áirítear clinic d’othair atá tar éis trasphlandáil a fháil agus
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seirbhísí níos sruthaithe agus níos dírithe ar an othar.
 Seirbhís eisothar athbhunaithe d’Othair Dheirmeolaíochta laistigh den Roinn

Deirmeolaíochta. Sársheirbhís Altraí ar fáil i ngach clinic deirmeolaíochta. Ceadú
faighte le trealamh clinice i gcomhair tástála craicinn agus ag Fótaiteiripe a fháil.

 Ceapadh Imdhíoneolaí Comhairleach á phróiseáil, a chuirfidh leis na seirbhísí
ailléirge.

 Seirbhísí Soithíocha níos fearr trí shaotharlann shoithíoch agus an roinn
soithíoch ag forbairt máinliacht ionsoithíoch.

 Forbairt ar bhainistíocht ildhisciplíneach ar-suíomh maidir le galar paincréasach.
Tús á chur le máinliacht Bariatric. Breis foirne ildhisciplíneacha ag obair agus
comhairliúchán cáis ar bun le Raideolaíocht.

 Coiste Iniúchta Altraí bunaithe.
 Uasghrádú ar Ghréasán TE an Ospidéil, ag tacú le forbairtí TE a bhí ann cheana

féin agus le cinn nua.
 Comórtais theoranta le sealbhóirí poist lánaimseartha sealadach a rialú.
 Clár cothabhála Coisctheach Chóras Aran Stores feidhmithe. Cothabháil ar bhloc

2A agus 2B laistigh d’acmhainní atá ann cheana féin. Feabhas suntasach ó
thaobh Bainistíochta Dramhaíola agus athchúrsála dramhaíola.

 Dul chun cinn maidir le roghnú, soláthair agus feidhmiú an Chórais nua
Saotharlainne. Aghaidh á thabhairt ar laigeachtaí infrastruchtúir i.e. Leathnú
Bithcheimic, Saotharlann Choinneála Leibhéal 3. Láimhseáladh ualach oibre níos
mó.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Tá cuid de na gníomhartha a bhí pleanáilte do 2003 ag leanúint ar aghaidh i gcónaí
agus ní dhearnadh aon dul chun cinn orthu fad is a bhíothas ag fanacht le ceapadh
comhairleach agus/nó mar gheall ar easpa acmhainní airgeadais nó foirne agus tá siad
áirithe inár bplean seirbhísí agus inár bpleananna oibríochta do 2004.

 Plean Gnó Máinliachta Plaisteacha a thabhairt chun críche (Q&F Gníomh
2).

 Leanfaidh an tseirbhís bia-eolaíochta san aonad Péidiatraice agus
géineolaíochta ag díriú ar oideachas a chur ar fáil maidir le cothú. (Q & F
Gníomh 8)

 Seirbhísí cíteolaíochta a chothabháil (Q&F Gníomh 11).
 Forbairt ar sheirbhís ailse brollaigh airíochta (Q&F Gníomh 11)
 Leathnú ar bharda lae oinceolaíochta agus aonraitheoir cogaslainne (Q &

F Gníomh 12).
 Coimisiúnú iomlán ar an CCU (Q&F Gníomh 13).
 Creidiúnú ar an roinn micribhitheolaíochta uisce (Q & F Gníomh 17).
 Ceadú le fáil ón DOHC maidir le foireann comhchomhairleoirí breise –

comhchomhairleoirí sa Roinn Gaistreintreolaíocht/Hepatology, Míochaine
Riospráide, Micribhitheolaíochta agus Péidiatraice mar gheall ar an ardú
atá ar an ualach oibre de bharr dhaonra lucht iarrtha tearmann. (Q&F
Gníomh 23).

 Measúnú ar Riachtanais le tabhairt chun críche maidir le lucht iarrtha
tearmann. (Q&F Gníomh 23).



84

 Pleanáil i gcomhair saoráide cúraim stróc géarmhíochaine a fhorbairt.
(Q&F Gníomh 26).

 Pleanáil i gcomhair clinice cuimhne a fhorbairt (Q&F Gníomh 26).
 Breis pleananna i gcomhair aonaid féitheacha (Q&F Gníomh 26).
 Scagadh ar reitineapaite diaibéiteach (Q&F Gníomh 29).
 Feabhas ar rochtain lasmuigh d’uaireanta oscailte ó thaobh seirbhísí

raideolaíochta (Q&F Gníomh 43).
 Ionad eolais M.R.P.H. ((Q&F Gníomh 44).
 Infrastruchtúr in OPD Oftailmeolaíochta a fheabhsú (Q&F Gníomh 47).
 Plean Straitéiseach a fhorbairt maidir le Seirbhísí Péidiatraice (Q&F

Gníomh 59).
 An fhorbairt maidir le Seirbhísí CAPD a chur chun cinn (Q&F Gníomh 60).
 Ceadú a fháil maidir leis an dara Ortadóntaic Comhairleach a cheapadh

(Q&F Gníomh 62).
 Seirbhísí fiaclóireachta a fháil d’othair scothaosta/haemaiteolaíochta/

oinceolaíochta (Q&F Gníomh 62).
 Roghanna a iniúchadh maidir le tástáil Kleihaur a sholáthar (Q&F Gníomh

66).
 Ceadú a fháil maidir leis an gceathrú Haemaiteolaí Comhairleach a

cheapadh (Q&F Gníomh 66).
 Athbhreithniú a dhéanamh ar na torthaí úsáide diagnóiseacha (Q&F

Gníomh 68).
 Pleanáil i gcomhair Aonad Measúnaithe Míochaine (Q&F Gníomh 78).
 Pleananna a chur chun cinn maidir le hospidéal lae a fhorbairt do dhaoine

scothaosta (Q&F Gníomh 81).
 Pleananna i gcomhair Aonad Fiosraithe Titime a fhorbairt (Q&F Gníomh

84).
 Iarracht a dhéanamh breis tacaíochta cléireach a fháil.
 PACS, uaireanta oscailte na Roinne Raideolaíochta a leathnú, an dara

Scanóir CT (Q&F Gníomh 87).
 Plean i gcomhair córas íomhá doiciméid a fheidhmiú i gCéim 11 (Q&F

Gníomh 107).
  An tAcht um Eagrú Ama Oibre a fheidhmiú (Q&F Gníomh 107).

Aidhmeanna & Cuspóirí

 Iarracht a dhéanamh an líon foirne a ardú le postanna a bhí ceadaithe
roimhe sin a chur san áireamh le seirbhísí nua a choimisiúnú.

 Leanúint ar aghaidh le seirbhís atá dírithe ar an othar a chur ar fáil. (Q&F
Gníomhartha 50,51).

 Leanúint le príomhsheirbhísí a chothabháil laistigh d’acmhainní
airgeadais agus WTE atá leithroinnte. (Q&F Gníomh 70).

 Leanúint le feidhmiú straitéisí seirbhísí Cardashoithíocha (Q&F Gníomh
13), Ailse (Q&F Gníomh 12), Cúram Brollaigh Airíochta (Q&F Gníomh
11), Cíteolaíocht (Q&F Gníomh 11) chomh maith leis na Pleananna Gnó
Speisialtacha a bhí againn cheana féin a fheidhmiú (Réamaiteolaíocht,
Oftailmeolaíocht, ENT, Riospráideach). (Q&F Gníomhartha 2,5).

 Seirbhís Cúram Brollaigh Airíochta a fhorbairt (Q&F Gníomh 11).
 Amanna feithimh a laghdú i gcás othair phoiblí (Q&F Gníomh 81).
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 Struchtúr bainistíochta na Stiúrthóireachta Cliniciúla & an Bhoird
Fheidhmeannaigh a chur chun tosaigh agus rialachán agus cuntasacht
chliniciúil a chur chun cinn. (Q&F Gníomh 84).

 Coimisiúnú a chur chun cinn ar Chéim 11 agus acmhainn leapa a ardú le
cuidiú le forbairt seirbhíse nua. (Q&F Gníomh 78).

 Pleananna a chur chun cinn maidir le hAonad Measúnaithe Míochaine a
fhorbairt mar chuid de chur chuige córasach le bainistiú a dhéanamh ar
an treocht a bhaineann leis an ardú ar iontrálacha éigeandála míochaine
chuig an ospidéal. (Q&F Gníomh 93).

 Dul chun cinn a dhéanamh ar oibreacha caipitil le cur le hinfrastruchtúr
seirbhíse. (Q&F Gníomh 93).

 Leanúint leis an gClár Creidiúnaithe Ospidéil agus Plean Feabhsúcháin
Caighdeáin a chur i bhfeidhm. (Q&F Gníomhartha 63, 73).

 Nascanna a láidriú le hospidéil eile agus le Seirbhísí Pobail laistigh den
réigiún. (Q&F Gníomhartha 51,52,54).

 Treoir Uaireannta Oibre an AE a chur i bhfeidhm.
 An tAcht um Eagrú Ama Oibre a fheidhmiú (Q&F Gníomh 110).
 Athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar bhainistíocht úsáide lena chinntiú go

mbainfear an úsáid is mó as acmhainní (Q&F Gníomh 68, 84).
 Scrúdú a dhéanamh ar an ról agus cumraíocht a bheidh ag seirbhísí

míochaine Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe amach anseo. (Q&F
Gníomh 68).

 Pleanáil Comharbais (Q&F Gníomh 100).
 Rannpháirtíocht sa chlár leasaithe atá pleanáilte. (Q&F Gníomh 110).
 Coigiltis a bhaint amach trí thionscnaimh luach ar airgead a chur ar bun.
 Coiste stiúrtha a bhunú le breathnú i ndiaidh forbartha ar bhealaí cúraim,

tionscadail iniúchta chliniciúil agus an fhorbairt ar an dá shuíomh a
mhéadú. Q&F Gníomhartha 63, 73).

Gníomhartha atá Pleanáilte chun Cuidiú le hAidhmeanna & Cuspóirí

Máinliacht
Leanfaidh an rannóg máinliachta le seirbhísí diagnóiseacha, teiripe agus faire a
sholáthar do réigiún Bhord Sláinte an Iarthair i dtimpeallacht acadúil le béim shainiúil ar
oinceolaíocht máinliachta, máinliacht shoithíoch, úireolaíocht, máinliacht phlaisteach
agus oftailmeolaíocht, ortaipéidic agus ENT.

Ardófar uaireanta bharda máinliachta lae le cur le hacmhainn agus le héifeachtacht a
fheabhsú. (Q&F Gníomh 83) agus an méid is mó seisiúin obrádlainne a chur ar fáil
chomh maith le saoráidí seomra téarnaimh a fhorbairt leis an méid bánna téarnaimh a
mhéadú laistigh d’acmhainní. Seirbhís téarnaimh le linn an lae Dé Sathairn a fhorbairt, a
chuirfidh feabhas suntasach ar an gcaighdeán cúraim a gheobhaidh othair mháinliachta
éigeandála ag an deireadh seachtaine. (Q&F Gníomh 84)

Cuirfear le bainistiú ar liostaí feithimh le Bailíochtú agus ríomhairiú a a chur san áireamh
i ngach liosta feithimh máinliachta agus spriocanna na Straitéise Sláinte do 2004 a
bhaint amach ag baint úsáide as ár n-acmhainní agus as an gCiste Ceannaigh Cóireála
Náisiúnta. (Q&F Gníomhartha 81,82)

Seirbhísí Ailse Brollaigh Airíochta a fhorbairt le ceapacháin nua na gcomhchomhairleoirí
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agus postanna tacaíochta. (Q&F Gníomh 11). Déanfar staidéar ar na riachtanais atá ann
maidir le hacmhainn leapa breise le cuidiú le forbairt iomlán a dhéanamh ar an tseirbhís
ailse brollaigh airíochta de réir tuarascála an fhoghrúpa den Fhóram Náisiúnta Ailse.
(Q&F Gníomh 11)

Plean gnó máinliachta phlaisteach a thabhairt chun críche le forbairt a dhéanamh ar na
seirbhísí amach anseo agus an 3ú Máinlia Plaisteach a cheapadh. Obrádlann
éigeandála fíochána bog Leibhéal 11 a oibriú ag soláthar seirbhíse atá níos dírithe ar an
othar laistigh de na hacmhainní iomlán. (Q&F Gníomhartha 2, 53). Pleananna maidir le
haonad dó a thabhairt chun críche.

Máinlia Fiacla, Béil agus Mascaill a cheapadh agus athbhunú na seirbhíse. (Q&F
Gníomhartha 53,84).

Máinliacht endoshoithíoch a sholáthar laistigh d’acmhainní. Moladh maidir le haonad
féitheacha a fhorbairt trí thionscnamh luach ar airgead a thabhairt chun críche agus
seirbhísí saotharlainne soithíoch a athlonnú le spás breise curtha ar fáil trí choimisiúnú i
gcéim 11. Comhaontú maidir le clár glaonna le Bord Sláinte an Iarthair Láir maidir le
seirbhísí soithíocha. Athbhreithniú agus nuashonrú ar Phlean Gnó Soithíoch. (Q&F
Gníomhartha 2, 26, 53, 84, 87).

Infrastruchtúr in OPD Oftailmeolaíochta a fheabhsú agus athbhreithniú ar an meascán
scile agus leithroinnt foirne lena chinntiú go mbíonn an cúram dírithe ar an othar agus go
ndéantar bainistiú éifeachtach ar sheirbhísí eisothar agus othair chónaitheacha. (Q&F
Gníomh 85). Feidhmiú céimithe de Phlean Gnó Oftailmeolaíochta “Straitéis i gcomhair
Chúram Éifeachtach Súl sa Mhílaois Nua” chomh maith le torthaí an athbhreithnithe ar
sheirbhísí oftailmeolaíochta  (Q&F Gníomhartha 2, 68). Máinliacht lae d’othair
Péidiatraice Oftailmeolaíochta a chur i bhfeidhm.Athbhreithniú ar oibríocht an chlinic
réamh-mheasúnaithe. Roghanna maidir le soláthar scagadh diabéiteach bainteach le
hoftailmeolaíocht a iniúchadh. (Q&F Gníomh 83).

Plean Gnó le haghaidh seirbhísí Ortaipéidice i gceantar Bhord Sláinte an Iarthair. (Q&F
Gníomh 2). Seirbhís lánpháirtithe a fheidhmiú d’ortaipéidicí i gcomhpháirtíocht le
hOspidéal Ginearálta Mhaigh Eo. (Q&F Gníomh 53). Plean i gcomhair uasghrádaithe ar
Bhloc an Ospidéil in MPRH. Féachaint le Ceadúnú a fháil maidir le breis foirne le go
mbeadh an tseirbhís tráma in ann aistriú chuig UCHG. Seirbhísí teiripe breise a
sholáthar laistigh d’acmhainní le cuidiú leis an tseirbhís ortaipéidice agus seirbhísí
péidiatraice a fhorbairt sa roinn ortaipéidice. Polasaí soghluaiste a fheidhmiú d’othair a
bhíonn ar tí obráid a fháil. (Q&F Gníomhartha 14, 104).

Seirbhísí úireolaíochta a fhorbairt le seirbhís atá níos dírithe ar an othar a sholáthar. An
tríú Úireolaí comhairleach a cheapadh. Breis forbartha a dhéanamh ar an tSeirbhís
Úraidinimic. (Q&F Gníomh 15).

Post an 3ú Comhchomhairleoir ENT a athrú agus féachaint le ceadú a fháil maidir leis
an 4ú comhchomhairleoir le speisialachas in Ailse sa Cheann & sa Mhuineál. Seirbhís
maidir le héigeandálacha ENT sa Roinn Timpiste & Éigeandála a chur i bhfeidhm. (Q&F
Gníomh 86). Caighdeán agus modh steiriliúcháin trealaimh a fheabhsú le freastal ar
threoirlínte sárchleachtas. Uirlisí cumarsáide a sholáthar d’othair a bhíonn tar éis
máinliachta cinn agus muiníl. Bealaí a scrúdú le haghaidh a thabhairt ar an easpa
seirbhísí cainte agus teanga sa tseirbhís.
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Míochaine
Áirítear leis an Roinn Míochaine Míochaine Ghinearálta, Diaibéiteas/Inchríneolaíocht,
Gaistreintreolaíocht/Hepatology, Neifreolaíocht, Galair Thógálacha, Míochaine
Riospráide, Réamaiteolaíocht, Seirbhísí Cardashoithíocha, Seirbhísí Ailse,
Néareolaíocht, Cúram don Aosach agus seirbhísí Deirmeolaíochta agus beidh sé mar
aidhm ag an Roinn na caighdeáin is airde a bhaint amach ó thaobh cúraim de.

Ceann de na príomhaidhmeanna a bheidh againn i 2004 athbhreithniú ar ról agus
cumraíocht sheirbhísí míochaine ar an dá shuíomh ag Ospidéil Réigiúnacha na
Gaillimhe. (Q&F Gníomhartha 68,84).
Pleanáil le haonad measúnaithe míochaine a thabhairt isteach mar chuid de chur chuige
córasach chun déileáil leis an ardú treochta ó thaobh iontrálacha míochaine éigeandála
agus ganntanas leapacha. (Q&F Gníomh 84) Measúnú ar Riachtanais maidir le lucht
iarrtha tearmainn a thabhairt chun críche. (Q&F Gníomh 23).

Forchéimniú maidir leis an mBarda Lae Oinceolaíochta a leathnú (áit le bheith ann
d’othair péidiatraice) agus saoráidí aonraitheoirí agus bogearraí agus crua-earraí TE
níos fearr a chur ar fáil i seirbhísí oinceolaíochta. Féachaint chuige le hOinceolaí
Míochaine Comhairleach breise a cheadú agus a cheapadh, foireann NCHD agus
altraspeisialtóir cliniciúil. Plean straitéiseach a fhorbairt le cúram Haemaifilia a sholáthar i
mBord Sláinte an Iarthair. Spás a chur ar fáil le haghaidh anailís PCR. Seirbhísí
comhairleoireachta a sholáthar d’othair a bhfuil ailse orthu. Seirbhísí eisídithe
radaimhinicíocha a fhorbairt. Athbhreithniú ar an líon leapacha a bheidh ar fáil d’othair
chónaitheacha ar othair haemaiteolaíochta/oinceolaíochta iad. Rochtain níos fearr ar
shaoráidí diagnóiseacha. Riachtanais spás a bhaineann le haemaiteolaíocht a scrúdú le
freastal ar riachtanais nua atá ag teacht chun cinn. Oinceolaí Raideolaíochta a
cheapadh, Bainisteoir Seirbhíse Teiripe Raideolaíochta a cheapadh agus postanna eile
tábhachtacha le coimisiúnú a dhéanamh ar Radaiteiripe (Q&F Gníomhartha 87,93).

Moltaí Thuarascáil an Choiste Náisiúnta Comhairleach ar Chúram Maolaitheach a chur i
bhfeidhm.

Ceadú a fháil maidir leis an 4ú Haemaiteolaí Comhairleach a cheapadh le seisiúin
thiomanta i bPortiuncula agus i Ros Comáin. Plean straitéiseach a fhorbairt maidir le
cúram Haemaifilia a sholáthar i mBord Sláinte an Iarthair. Cur amú fola a laghdú trí
oideachas agus cuntasacht. Treoirlínte Cleachtais is Fearr a Chothabháil maidir le
Míochaine Fuilaistriúcháin. Clár Haemaforairdill a chothabháil. Athbhreithniú ar
leathdháileadh leapacha d’othair haemaiteolaíochta.

Féachaint le ceadú a fháil maidir le coimisiúnú ar Aonad Cúram Croí a thabhairt chun
críche. Córas Bainistíochta Sonraí i gCairdeolaíocht a chur i bhfeidhm. (Q&F Gníomh
117). Lánpháirtiú a dhéanamh ar bheirt chairdeolaithe chomhairleacha breise a bhfuil
earcú á ndéanamh orthu faoi láthair le haghaidh seirbhísí. (Q&F Gníomh 13).
Ceadú a fháil agus príomhphostanna a earcú le coimisiúnú máinliacht chairdiach a
phleanáil. Breis gníomhaíochta atá in Athshlánú Cairdiach a bhainistiú i gcláir Céim 1,
11 agus 111 agus gníomhaíocht an ghrúpa a ardú. (Q&F Gníomh 87).

Féachaint le ceadú a fháil le Gaistreintreolaí Comhairleach nua a cheapadh. An méid
cóiríochta atá ar fáil san Aonad Hep C a ardú leis an éileamh ardaithe atá ar chlinicí
speisialtacha a láimhseáil lena n-áirítear haematcrómtóis,  Heipitíteas C. (Q&F
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Gníomhartha 23,32). Córas pleanáilte a chur i bhfeidhm maidir le athsholáthar
ionscóipeanna.  (Q&F Gníomh 93). Pleanáil le bainistiú fadthréimhseach a dhéanamh ar
chlinic céiliach. Athstruchtúrú ar sheirbhís tástáil anála UREA le hionfhabhtú H-pylori a
aimsiú. Pleanáil le haghaidh na seirbhísí ionscópachta a leathnú. (Q&F Gníomh 87).

Cead a aimsiú maidir le Comhchomhairleoir breise a cheapadh sa Roinn Míochaine
Riospráide agus pleananna a fhorchéimniú laistigh d’acmhainní le Saotharlann Feidhme
Scamhógach níos fearr a fhorbairt. Seirbhís a fhorbairt d’othair Fiobróise Cistí (Q&F
Gníomhartha 23,87).  An post maidir le Comhchomhairleoir i Míochaine Riospráide a
líonadh.

Breis forbartha a dhéanamh ar  bhealaí cúraim d’othair stróc. Polasaithe a fhorbairt
maidir le mí-úsáid daoine aosta. Saoráidí a fheabhsú do dhaoine aosta a bhíonn ag fáil
bháis i gCúram Daoine Aosta. Pleanáil le forbairt a dhéanamh ar Shaoráid Cúram
Géarmhíochaine Stróc. An fhorbairt maidir le clinic cuimhne agus seirbhís titim
sioncóipise a chur chun cinn. Pleanáil le forbairt a dhéanamh ar ospidéal lae do dhaoine
scothaosta. Féachaint le ceadú a fháil le dochtúir sean-liachta breise agus
altraspeisialtóir cliniciúil a chur ar fáil i gcúram scothaosta. Moltaí maidir le húsáid spáis
agus samhail athbhreithnithe cúram a chur i bhfeidhm. (Q&F Gníomhartha 26,30).

Forchéimniú a dhéanamh maidir le scagadh Reitineapaite Diaibéiteach a chur i
bhfeidhm, clinicí diaibéiteacha idirdhisciplíneacha a fhorbairt ag díriú ar fhadhbanna a
bhaineann le cúram na gcos. Comhchlinicí ina mbeadh cnáimhseoir d’othair
cnáimhseachais a mbeadh diaibéiteas ag dul dóibh. Pleanáil le socruithe cúram roinnte
a chur i bhfeidhm idir cúram príomha agus inchríneolaíocht.

Iarracht a dhéanamh Altraspeisialtóir Diaibéiteach a cheapadh a bheidh dírithe ar an
bpobal, a chuirfidh go mór le hidirghabháil idir Cúram Príomha agus Seirbhísí Ospidéal,
a dhéanfaidh éascú maidir le forbairt chúram roinnte agus a sholáthraíonn seirbhís do
shuíomh MRPH. Deiseanna a scrúdú maidir le clár bunaithe a fháil d’othair le
diaibéiteas. (Q&F Gníomhartha 53, 117). Féachaint le beirt Iniúchóirí Cliniciúla
Comhairleacha a cheadú agus a cheapadh i UCHG/NUIG faoin gClár Institiúide
Athghiniúna Míochaine. Is post do Dhochtúir Comhairleach i Inchríneolaíocht agus
Diabetes Mellitus a bheidh sa phost deiridh, is post d’Ollúnacht in Eolaíocht
Chairdashoithíoch/Cairdeolaí Comhairleach a bheidh sa dara post.

Rochtain a sholáthar ar sheirbhís CAPD. Deiseanna maidir le tacaíocht cógaslainne
agus tacaíocht teiripe feabhsaithe a fhorbairt i neifreolaíocht. Uasghrádú ar phost
clárúcháin amháin chuig leibhéal SPR. Rochtain fheabhsaithe ar sheirbhísí soithíocha
d’othair neifreolaíochta. (Q&F Gníomhartha 29, 61).

Pleananna a fhorchéimniú maidir le lárionad néareolaíochta soghluaiste a fhorbairt.
Pleanáil i gcomhair lárionad néareolaíochta soghluaiste a fhorbairt agus teacht ar
chomhaontú maidir le suíomh do Mheaisín EMG, agus uasdhátú a dhéanamh ar
sheirbhís teiliméadrachta físeáin. An rogha maidir le leapacha néareolaíochta a ainmniú
i suíomh amháin a scrúdú. (Q&F Gníomhartha 85, 87).

Féachaint le ceadú a fháil maidir le Deirmeolaí Comhairleach a cheapadh agus
pleananna a fhorchéimniú maidir le cóireáil lae deirmeolaíochta a fhorbairt le fótaiteiripe
san áireamh. Obair a dhéanamh ar Dheirmeolaíocht a chreidiúnú i gcás oiliúint SPR.
(Q&F Gníomh 84).
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Féachaint leis an dara Réamaiteolaí Comhairleach a cheadú agus a cheapadh le
freastal ar an éileamh atá ar an tseirbhís agus liosta feithimh na n-eisothar a laghdú.
Saoráid lae tiomanta a sholáthar i gcás clinicí reimeacáide. (Q&F Gníomh 29).

Seirbhísí Galair Thógálacha a fhorbairt le Comhchomhairleoir nua ar Ghalair
Thógálacha a cheapadh. Seirbhís a sholáthar d’othair HIV as an réigiún atá ag fáil
cóireála faoi láthair in ospidéal Naomh Séamus. Féachaint le ceadú a fháil le
hacmhainní  riachtanacha don tseirbhís seo a fháil ó thaobh infrastruchtúir agus foirne.
Cuirfidh forbairt na seirbhíse seo brú shuntasach ar an Roinn Micribhitheolaíochta a
threisíonn an gá atá le post breise do Mhicribhitheolaí Comhairleach. Forchéimniú maidir
le ceapadh Ollamh Cógaseolaíochta Cliniciúil i ndiaidh ceadú ar DOHC.

An Roinn Cnáimhseachais, Gínéiceolaíochta agus Péidiatraice
Cnáimhseoir Comhairleach agus Gínéiceolaí/Oinceolaí a cheadú agus a cheapadh le
haghaidh a thabhairt ar an titim atá ar leibhéil foirne comhairleacha faoi láthair agus na
contúirtí a bhaineann leis an titim sin. Déanann an cóimheas comhchomhairleoir amháin
in aghaidh 800 breith beag is fiú de na moltaí atá déanta ag an UK Institiute of
Obstetricians and Gnyaecologists a mholann cóimheas de chomhchomhairleoir amháin
in aghaidh 500 breith. Uasghrádú ar shaoráidí i gclinicí Colpascópachta lena n-áirítear
córas eolais ríomhairithe a chur i bhfeidhm.

Córas Slándála Clibe Naíonáin a chur i bhfeidhm mar chuid den phlean le slándáil
iomlán a fheabhsú sa Roinn seo. An fhorbairt maidir le clár teagaisc féin-chúraim
tiomanta a fhorchéimniú do dhaonra an lucht siúil le tacú le cothú cíche agus é a
inspreagadh. Measúnú a dhéanamh ar riachtanais maidir le trealamh teagaisc agus
bealaí a scrúdú le freastal a dhéanamh ar an éileamh méadaithe atá ar sheirbhís
ceardaíochta tuismitheoirí. Cúram iarbhreithe – polasaí míochaine frith-víreasach a
ghlacadh d’othair HIV. (Q&F Gníomhartha 9, 58).
Aghaidh a thabhairt ar na laigeachtaí infrastruchtúr sa Roinn go háirithe san Obrádlann
Cnáimhseachais agus sa bharda de réir mholtaí Bainistíochta Riosca Píolótaí.

Measúnú agus moltaí a dhéanamh ar an tSuirbhé Athbhreithnithe ar Chreidiúnú Piara.
An tSeirbhís mholta atá dírithe ar Mhná Cabhracha a chur i bhfeidhm. Teastasú a bhaint
amach maidir le Tionscadal Ospidéil atá cairdiúil do Naíonáin.

Comhairleach Iarbhreithe a cheapadh agus plean gnó straitéiseach a fhorbairt le
haghaidh seirbhísí péidiatraice. An tionchar a bhaineann le tacaíocht diaibéiteach
theoranta a bheith ar fáil do sheirbhísí Péidiatraice a ísliú. Féachaint le ceadú a fháil
maidir le péidiatraic a cheapadh le spéis speisialta i sláinte leanaí sa phobal. (Q&F
Gníomhartha 8,14)

Saotharlann
Pleananna maidir le seirbhísí saotharlainne a fhorchéimniú agus le haghaidh
saotharlann nua a thógáil. (Q&F Gníomh 63).
Féachaint le ceadú a fháil maidir le cóiríocht bhreise agus acmhainní foirne le seirbhísí
cíteolaíochta a fhorbairt le freastal ar an ualach oibre mór atá ann mar gheall ar na cláir
scagtha i gcomhair ailse brollaigh agus ceirbheacsach. (Q&F Gníomh 11). Uasghrádú ar
shaoráidí i roinn na marbh sa Roinn Histeapaiteolaíochta. Imdhíoneolaí Comhairleach a
cheapadh agus Imdhíoneolaíocht a bhunú mar lárionad imdhíoneolaíochta ollréigiúin
agus tástáil i gcomhair ailléirge craicinn a fhorbairt. Uasghrádú ar threalamh riachtanach
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i gcás na seirbhíse sin. Tá tosaíocht a thabhairt i gcónaí do Thástáil Kleihaur agus
athbhreithniú á dhéanamh ar dháileadh spáis i gcomhair anailíse PCR. Riachtanais spás
a scrúdú maidir le haemaiteolaíocht chun freastal ar na riachtanais atá ag teacht chun
cinn agus sárchleachtas. Táthar ag tuar go leanfar den ardú ar staidéir speisialta téachta
agus troimbaifilia i 2004.
Creidiúnú a bhaint amach don roinn micribhitheolaíochta uisce. Nascanna a fhorbairt idir
Cúram Príomha agus saotharlanna. Coiste Pointe Cúraim a bhunú. Córas Eolais
Saotharlainne a chur i bhfeidhm agus oiliúint a chur ar fáil dá réir. Leathnúchán
Bithcheimice a chur i gcrích. Córas a bheith pleanáilte le trealamh nua a chur i
saotharlanna. (Q&F Gníomhartha 93, 117).
Ollamh Paiteolaíochta a cheapadh chomh maith le Post nua Histeapaiteolaíochta le
spéis speisialta i gCíteolaíocht agus Histeapaiteolaí Comhairleach a cheapadh le spéis
speisialta i gCúram Brollaigh Airíochta. Paiteolaí Ceimiceach Comhairleach a cheapadh.
Post Micribhitheolaí Comhairleach a cheadú, a chothóidh buntáistí sainiúla maidir le
SARI ó thaobh rialú agus úsáid antaibheathach agus maidir le rialú ionfhabhtaithe.
Teacht ar mhodheolaíocht le hualach oibre a chur ar chomhchéim leis na hacmhainní
atá ar fáil. Feidhmiú mholtaí an Ghrúpa Athbhreithnithe Saineolaithe a fhorchéimniú.

Raideolaíocht
Rochtain ar sheirbhísí raideolaíochta lasmuigh d’uaireanta oibre a fheabhsú, córas
bainistithe PACS a chur i bhfeidhm, pleananna le scanóir CT nua a fhorchéimniú,
trealamh eile atá riachtanach agus uaireanta breise oibre. Seirbhísí raideolaíochta a
lánpháirtiú ar an dá shuíomh le samhail Stiúrthóireachta Cliniciúl a chur i bhfeidhm.
Úsáid iomlán a bhaint as an gcóras ponca dearg. Plean Gnímh a chomhaontú le
haghaidh a thabhairt ar an liosta feithimh ultrafhuaime ar shuíomh MPRH. Féachaint le
trealamh nua a chur i Seomra 5. (Q&F Gníomhartha 87, 93, 117) Féachaint le ceadú a
fháil maidir le foireann agus acmhainní airgeadais le coimisiúnú a dhéanamh ar MRI.

Altranas
Ról an Ard-Chleachtóra Altranais a fhorbairt agus breis forbartha gairmiúla a chur chun
cinn maidir le bainisteoirí altra cliniciúil. Altraí breise i Raideolaíocht le cuidiú le
raideolaíocht idirghabhála lasmuigh d’uaireanta oibre. Fís straitéiseach a chothabháil ó
thaobh Altranais agus struchtúir agus córais thacaíochta a bhunú le bainistíocht a
dhéanamh ar obair na seirbhíse ó lá go lá. Plean feabhsúcháin caighdeáin a chur ar bun
le réimsí riosca a réiteach trí bhainistíocht riosca. Leanúint le nascanna atá dírithe ar an
othar a fhorbairt, tacaíocht a thabhairt don chlár creidiúnaithe agus cliniceoirí i
dtionscnamh bainistíochta. Polasaí gearán a fhoirmliú agus breis forbartha a dhéanamh
ar an tseirbhís sin le fócas ionadaíochta a bheadh fabhrach don othar. (Q&F
Gníomhartha 49, 87).

Gairmí Sláinte Aontaithe
Tá riachtanais acmhainní foirne aithnithe maidir le Fisiteiripe, Bith-eolaíocht, Caint,
Teiripe Teanga, Obair Shóisialta agus Teiripe Saothair le freastal ar na riachtanais a
bhaineann le gníomhaíocht níos mó ó thaobh speisialtachtaí atá ann cheana féin agus
seirbhísí nua atá ag teacht chun cinn. Ag tógáil na gconstaicí WTE atá againn cheana
féin tá riachtanas ann athbhreithniú úsáide a dhéanamh ar sheirbhísí AHP lena chinntiú
go mbaintear an oiread úsáide agus is féidir as acmhainní agus lena chinntiú go
soláthraítear tacaíocht do sheirbhísí atá ann cheana féin agus do sheirbhísí nua atá ag
forbairt, laistigh de chonstaicí WTE. Cuidiú le Forbairt ghairme leanúnach agus coinneáil
foirne. (Q&F Gníomhartha 68, 84, 104) Breis forchéimnithe a dhéanamh maidir le
Tuarascáil Shaineolach ar Sheirbhísí Teiripe a fheidhmiú.
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Ainéistéitic
Trealamh a chóiriú/aistriú ar an dá shuíomh. Clúdach ainéistéitice a chur ar fáil don
seirbhís MRI. Trealamh a aistriú le hanailgéise eipeadúrach (feiste insilte) a riaradh sa
Bharda Tinneas Clainne. Breis forbartha ar an tseirbhís bainistíochta pian laistigh
d’acmhainní. Pleananna a fhorchéimniú maidir le leabharlann thagartha ar bhainistíocht
pian agus iniúchadh foirmiúil ar bhainistíocht pian agus uirlis rianaithe othar. Soláthar ar
chaidéil breise d’anailgéise atá rialaithe ag an othar. Seirbhís bainistíochta pian a
leathnú le freastal a dhéanamh ar ortaipéidic agus réamaiteolaíocht laistigh d’acmhainní.
Agus forbairt a dhéanamh ar sheirbhís géarmhíochaine pian 5 lá, a dhéanfaidh freastal
ar othair ar an mbarda de réir mar is cuí. Athshlánú le linn an lae ar an Satharn a
sholáthar, a fheabhsóidh caighdeáin cúraim go mór i gcás othair éigeandála ag an
deireadh seachtaine. (Q&F Gníomh 84).
Cláir oiliúna CPR agus ACLS a choinneáil agus cóiríocht a chur ar fáil i gcás seomra
scileanna. Pleananna a fhorchéimniú i gcás seomra díbhrúcháin ag UCHG.

Timpiste & Éigeandáil
Seirbhísí T & É a bhainistiú chomh héifeachtach agus is féidir le freastal ar na
hiontrálacha éigeandála míochaine atá ag dul i méid. Na seirbhísí atá ann cheana féin a
athbhreithniú agus a scrúdú lena chinntiú go mbaintear an úsáid is mó as acmhainní.
Córas eolais chliniciúil a fheidhmiú. Tacaíocht rúnaíochta a chur ar fáil don Roinn.
Limistéar cóireála breise a chur ar fáil i T & É trí choimisiúnú a dhéanamh ar Chéim 11.
Ról an chleachtóra altranais a fhorbairt. Córas i gcás éigeandálacha ENT a chur i
bhfeidhm sa Roinn Timpiste & Éigeandála. (Q&F Gníomh 86). Beirt
chomhchomhairleoirí bhuana a cheapadh le tiomantas sheisiúnach in Ospidéal
Portiuncula agus Ros Comáin. Ceadú a aimsiú le foireann bhreise a chur sa Roinn T &
É lena chinntiú go ndéanann na leibhéil foirne freastal ar an norm inghlactha agus molta
Chomhairle na nDochtúirí Leighis. Pleananna maidir le measúnú a dhéanamh ar
phéidiatraicí sa Roinn T & É a chur i bhfeidhm mar gheall ar fhreagra maidir le riosca
aitheanta.

Ortadóntaic
Athbhreithniú ar Sheirbhísí Ortadóntaice a chur i gcrích. Féachaint le ceadú a fháil
maidir leis an dara Ortadóntóir Comhairleach a cheapadh. Beirt Ortandóntóirí
Speisialacha buan a cheapadh, tacaíocht leanúnach d’oiliúnaithe Speisialtacha. Liostaí
feithimh agus amanna feithimh a laghdú.
(Q&F Gníomh 62).

Coimisiúnú ar Chéim 11
Na pleananna maidir le coimisiúnú Chéim 11 a chur i gcrích lena n-áirítear an Roinn
Radaiteiripe, Aonad MRI, Aonad Dianchúraim, Dianchúram Cairdiach, Barda Máinliachta
Cairdiach, Aonad Ardspleáchais, Aonad Dó, obrádlanna, An Roinn Míochaine ar Obair
Shóisialta, An Roinn Fisiteiripe.
Ollionad Ailse Réigiúnach a fhorbairt a bheidh ag teacht le Straitéis Ailse 1996 –
“Seirbhísí Ailse in Éirinn – Straitéis Náisiúnta” agus tuarascáil 2003 “Ag Forbairt
Seirbhísí Oinceolaíochta Radaíochta in Éirinn”. Seirbhís Máinliachta Chairdiach a
fhorbairt agus an riachtanas méadaitheach atá ann infrastruchtúr cúram chriticiúil a
bheith i bhfeidhm le cuidiú le seirbhísí atá ag forbairt san ospidéal.

Fisic Míochaine & Bith-innealtóireacht
Forbairt leanúnach ar an tseirbhís leis an éileamh a bhíonn ar chonarthaí seirbhíse
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seachtracha. Córas bainistíochta trealaimh ríomhairithe a chur i bhfeidhm. Tacaíocht a
sholáthar d’íomhánna diagnóiseacha agus míochaine nuicléach. Breis tacaíochta le
Rialacháin Chaomhnaithe Raideolaíochta sainordaitheach a chur i bhfeidhm. Áirítear air
sin suirbhéanna caomhnaithe raideolaíochta agus cuidiú le seirbhísí raideolaíochta le
cláir dearbhaithe caighdeáin a chur i bhfeidhm. Coimisiúnú ar threalamh i Radaiteiripe le
ceapachán postanna ceadaithe. Ullmhú i gcomhair cóireáil chliniciúil a chur i bhfeidhm.
Coimisiúnú ar threalamh a bhaineann le Céim 11 den Chlár Forbartha Caipitil. Tacaíocht
a sholáthar i gcás córais eolais chliniciúil.

Cothabháil
An córas cothabhála coisctheach meicniúil, leictreach agus foirgnimh atá pleanáilte ar
an dá shuíomh a chur i bhfeidhm. Mion-oibreacha caipitil a bhfuil tosaíocht acu a
ghlacadh/sheachadadh. Obair chothabhála ceartúcháin a laghdú. Uasghráduithe
leictreacha a chur i gcrích.

Forbairt Chaighdeáin agus Eagraíochta
Breis feabhsúcháin ar chaighdeán seachadta cúram othair ar an dá shuíomh.
Cuidiú leis na cláir Iniúchta Cliniciúil agus Bealaí Cúraim ar an dá shuíomh.
Úinéireacht agus cuntasacht na foirne a chur chun cinn ó thaobh Feabhsúcháin
Caighdeáin Leanúnach.
Cultúr i gcomhair Feabhsúcháin Caighdeáin Leanúnach (CQI) a chothú agus
sárchleachtas a bhaint amach. Próisis chriticúla agus forbairtí nua a inspreagadh.
Breis forbartha ar mheastóireacht seirbhíse le rannpháirtíocht ag gach páirtí leasmhara
ag baint úsáide as cur chuige atá bunaithe ar Fhorbairt Eagraíochta. An próiseas
cumarsáide agus nascanna a fheabhsú ar fud na seirbhíse. Coiste Stiúrtha a bhunú le
súil a choinneáil ar fheidhmiú an Phlean Feabhsúcháin Caighdéain GRH.

Acmhainn Daonna, Airgeadas, Seirbhísí TE
Córas comhadú digiteach a fheidhmiú agus córais bhunachair sonraí TE níos fearr.
Monatóireacht a dhéanamh ar WTE’anna agus ar Asláithreachas agus iad a rialú. Dul
siar ar pholasaithe agus nósanna imeachta  agus reachtaíocht nua a fheidhmiú ar bhonn
caothúlachta agus oiliúint a chur ar bhainisteoirí líne leis an intinn chéanna. Cuidiú le
cliniceoirí i mbainistíocht a fheidhmiú. Tús a chur le Foirfeacht trí Thionscadal Daoine.
Céim 11 den PPARS a chur i bhfeidhm. Tacaíocht do Phíolótacha Bainistíochta
Feidhmíochta sa Roinn Péidiatraice agus i mBarda Naomh Pádraig. Deiseanna a scrúdú
le socruithe nua oibre a chur i bhfeidhm, uaireanta breise, obair a chur ar chonradh etc.
Cumarsáid a fheabhsú leis an bhfoireann trí fhorbairt a dhéanamh ar inlíon agus ar
nuacht litreacha. Freastal ar thiomantais faoin Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn agus
Plean Gnímh i gcás Bainistíochta Daoine. Píolótach a fheidhmiú maidir le Monatóireacht
Foirne. Foireann nua a earcú agus a oiliúint i gcomhair seirbhísí nua agus aonaid. Athrú
breise a dhéanamh ar phostanna fadthréimhseacha-sealadacha dhaoine chuig stádas
buan. Feidhmiú an Achta um Eagrú Ama Oibre a stiúradh. Feidhmiú Straitéis AD an
Bhoird a chur ar bun. Tionscadail bhreise a bhaineann le lánpháirtiú seirbhísí ag an dá
ospidéal a fhorchéimniú. Breis forbartha ar chomhpháirtíocht laistigh de GRH. (Q&F
Gníomhartha 103, 104, 107, 110, 117).

Feidhmiú iomlán ar chórais Saotharlainne agus ar chórais eile cliniciúla atá ar bun faoi
láthair. Comhéadan ginearálta a fhorbairt le tacaíocht a thabhairt d’aistriú déimeagrafach
ó PAS go dtí córais chliniciúla. Oibriú ar chórais a bhfuil tosaíocht acu ag an mBord
Tionscadail do Sheirbhísí Géarmhíochaine. Cur le PAS le cuidiú leis na riachtanais a
bhaineann le táscairí feidhmíochta. Straitéis a fhorbairt le caighdeán sonraí a bhainistiú.
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Tacaíocht agus oiliúint leanúnach a chur ar fáil d’úsáideoirí TE. (Q&F Gníomhartha 118,
120).

Beimid mar chuid de Ghrúpa Náisiúnta maidir le Costáil Ospidéil chun teacht ar réiteach
faoi chaighdeáin bhunúsacha le costáil a úsáid go náisiúnta. Eascraíonn sé sin ón
saineolas atá againn i gcostáil speisialtach i bplean B. Táimid ag súil dul chun cinn mór
a dhéanamh sa réimse seo i 2004.

De réir mar a athraíonn na struchtúir san Ospidéal cuideoidh an Roinn Airgeadais le
forbairt na samhla Stiúrthóireachta Cliniciúla le tuarascálacha cuí a chur ar fáil le
bainistíocht a dhéanamh agus a bheith freagrach as buiséad ospidéal laistigh den
struchtúr nua.

Leanfaimid leis an obair i 2004 le huasbhailiúchán ioncaim a bhaint amach. Táimid ag
súil teacht ar chomhaontú réadúil ina mbeidh an t-ospidéal, VHI agus
Comhchomhairleoirí páirteach i 2004, ar a ndéanfaidh an trí pháirtí monatóireacht agus
athbhreithniú ar bhonn leanúnach ar feadh na bliana.

Leanúint lena chinntiú go bhfaighidh an t-ospidéal na coigiltis ar fad is féidir a bhaint
amach maidir le ceannach agus bainistíocht ábhar.

Oiliúint & Forbairt
Tá Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe tiomanta as forbairt na foirne, ar mhaithe lenár n-
othar, leis an eagraíocht agus leis an bhfoireann iad féin.
Cuirfear acmhainní suntasacha agus am ar fáil le himeachtaí foghlama a aithint,
tosaíocht a thabhairt dóibh, iad a sholáthar agus measúnú a dhéanamh orthu.

Beidh na riachtanais a bhfuil tosaíocht ag baint leo a haithníodh sa phróiseas pleanála
seirbhíse le feiceáil i bPlean Oibríochta Oiliúna cuimsitheach do 2004 agus déanfar gach
iarracht le tacaíocht idirdhisciplíneach agus rannpháirtíocht i bhfoghlaim a éascú ionas
go dtiocfaidh GRH níos gaire dá bpríomhsprioc, is é sin a bheith ina hEagraíocht
Foghlama i ndáiríre.
Beidh béim leanúnach ar oiliúint chúram custaiméirí lena chinntiú go gcuirtear seirbhís
d’ardchaighdeán ar fáil dár n-othar.

Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn
Leanfaidh Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe le spriocanna a bhaint amach i 2004 a
bhaineann leis na príomhréimsí faoi Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn, cúram custaiméirí,
caidrimh thionsclaíocha cothrom a chothabháil, luach ar airgead agus bainistíocht
feidhmíochta. Feidhmeofar scéim phíolótach maidir le huaireanta oscailte breise in OPD
sa Roinn Ortaipéidice. Déanfar iniúchadh ar roghanna a bhaineann le píolótach a
fheidhmiú maidir le Téarmaí Ama Oibre. Déanfar forchéimniú ar phíolótaíocht
bainistíochta feidhmíochta sa Roinn Péidiatraice agus i mBarda Naomh Pádraig.
Cuirfimid an méid a d’fhoghlaimíomar ón gCeardlann Ceardchumainn/
Comhbhainistíochta a heagraíodh le déanaí ar fáil don fhoireann go léir agus leanfaimid
ag obair i gcomhpháirtíocht le chéile. Leanfaimid ar aghaidh lenár gcuid oibre leis an
nGrúpa Fócais d’Othair na Gaillimhe agus le grúpaí fócais eile maidir le gnéithe sainiúla
den tseirbhís. Tá trí foghrúpa bunaithe ag Coiste Comhpháirtíochta Ospidéil
Réigiúnacha na Gaillimhe le tionscnaimh a fhorchéimniú a bhaineann le freastal a
dhéanamh ar chuspóirí Ag Coinneáil an Dun Chun Cinn mar seo a leanas:-Foghrúpa
AD, Foghrúpa Fócais Custaiméirí agus Foghrúpa Luach ar Airgead.
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OSPIDÉAL GINEARÁLTA MHAIGH EO

Comhthéacs
Soláthraíonn Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo seirbhís géarmhíochaine ospidéil do
dhaonra Chontae Mhaigh Eo.

An méid a baineadh amach
 Clár creidiúnaithe curtha ar bun, ag dul ar aghaidh go maith laistigh de scála

ama gearr.
 Tiomantas leanúnach maidir le cur chuige Comhpháirtíochta, ag oibriú leis an

bhfoireann agus a gcuid ionadaithe ó thaobh seirbhísí a chur ar fáil.
 Breis forbartha ar an gclár bainistíochta Riosca Cliniciúil agus an tionscadal

measúnaithe riosca a bhaineann leis an Roinn Timpiste agus Éigeandála
tugtha chun críche.

 D’éirigh le suiteáil an lárchórais monatóireachta féatais, agus é ar an gcéad
chóras dá chuid a suiteáladh sa tír.

 Forbairt ar ardoiliúint tacaíochta beatha agus oiliúint bhunúsach ag an
ospidéal.

 Tionscadal Píolótach maidir le Cosc ar Thitim, forbairt ar chritéirí
measúnaithe a bhaineann le hothair a mbíonn sé éasca acu titim a aithint.

 Ráitis sábháilteachta aonair a eisiúint do bhardaí agus ranna ospidéal,
measúnú riosca ar lámhseáil daonna a thabhairt chun críche maidir le réimsí
a bhaineann le hothair.

 Tacaíocht Neifreolaí Comhairleach a sholáthar d’Ospidéal Ginearálta Mhaigh
Eo agus feabhas ar an tseirbhís duánach san ospidéal dá bharr.

 Leathnú agus uasghrádú ar an Roinn Fisiteiripe roimh fheidhmiú sheirbhís
ortaipéidice ag an ospidéal.

 Trealamh scagtha Raideolaíochta nua agus raideolaíocht ríomhairithe
forbraithe ag an ospidéal.

 Leathnú ar Thástáil Gar Othar chomh fada leis an seomra
toirbhirte/Nuabheirthe agus an t-aonad duánach ag soláthar seirbhís níos
fearr don othar sna réimsí sin dá réir.

 Forchéimniú maidir le timpeallacht saor ó thobac a fheidhmiú ag an ospidéal.
 Athbhreithniú agus uasghrádú ar pholasaithe iomláine an ospidéil le súil go

gcuirfear leabhar polasaí ospidéil nua in áit an chinn atá ann faoi láthair.
 An Cúrsa Filleadh ar Altranas a sholáthar mar chúras athnuachana d’altraí

cláraithe a bhí imithe ón gcleachtas le blianta, próiseas creidiúnaithe Ollscoil
Leeds curtha chun cinn ag trí aonad altranais san ospidéal chomh maith leis
na hiarrachtaí creidiúnaithe ginearálta.

 Athbhreithniú ar an bplean Mórtheagmhais agus plean nua a fhoirmliú atá
bunaithe ar thaithí i ndiaidh ceachta agus binsemharcáil le hospidéil
thadhlacha.

 Dul chun cinn ar thionscadail faoi iarrachtaí tacaíochta Baxter le nascanna
Thuaidh Theas a chur chun cinn idir Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus an
tOspidéal Ríoga, Béal Feirste.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003
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Bhí sé dodhéanta cuid de na gníomhartha a bhí áirithe i bplean na bliana seo caite a
fheidhmiú go hiomlán, tá tosaíocht ag baint leis na forbairtí sin i gcónaí ó thaobh plean
seirbhísí 2004 a chur le chéile agus iad tugtha chun cinn chuig plean seirbhísí 2004 mar
seo a leanas: (Nóta: is pointí le hurchair iad seo agus ba chóir iad a léamh i
gcomhthéacs ráitis Phlean Seirbhíse 2003 e.g. acmhainní atá ar fáil)

 Triúr Máinlianna Ortaipéide le hearcú (Pointe Gnímh 78).
 Tacaíocht cúram croí/dianchúram le forbairt a bhaineann le tús sheirbhís

Ortaipéidice ag an ospidéal (Pointe Gnímh 78).
 Breis forbartha ar chlinicí measúnaithe réamh-obráide le héifeachtúlacht a

fheabhsú agus leis an éileamh a bhíonn ar thástálacha fola agus ar X-
ghathanna le linn an deireadh seachtaine a laghdú (Pointe  Gnímh 84).

 Seirbhís thiomanta Fleibeatóime a fhorbairt nasctha leis an Saotharlann
(Pointe  Gnímh 84).

 Córas Fógraíochta Réamhbhreithe Ríomhairithe a fheidhmiú (Pointe Gníomh
8).

 Aonad tiomanta Stróc a fhorbairt (Pointe Gnímh 26).
 Teiripe Urlabhra agus Teanga a sholáthar agus seirbhís bhainteach Dísfáigia

laistigh de na hacmhainní atá ar fáil (Pointe Gnímh 26).
 An tseirbhís Radagrafaíochta Ríomhairithe a fhorbairt (Pointe Gnímh 117).
 Measúnú agus forbairt ar chóras saor ó shnáthaid ar fud an ospidéil (Pointe

Gnímh 10).
 Forbairt ar sheirbhísí cógaslainne breise má bhíonn acmhainní ar fáil dó

(Pointe Gnímh 84).
 Forbairt ar sheirbhís Sláinte Saothair ag an ospidéal (Pointe Gnímh 103).
 Forbairt leanúnach ar pholasaithe, nósanna imeachta, treoirlínte agus

prótacail, cinn atá cliniciúil agus ar fáil ar fud an Ospidéil agus an cheist
maidir le lámhleabhair P&P athbhreithnithe (Pointe Gnímh 63).

 Breis forbartha ar shuíomh inlín an ospidéil (Pointe Gnímh 117).
 Forbairt leanúnach ar Chleachtas Altranais (Pointe Gnímh 63).
 Breithniú a dhéanamh maidir le huaireanta breise i réimsí éagsúla (Pointe

Gnímh 85).
 Cleachtais fheabhsaithe maidir le próisis Thaifid Míochaine, stóráil agus

coinneáil (Pointe Gnímh 63).
 Forbairt ar chóiríocht agus ar spás breise le húsáid agus éifeachtúlacht

seirbhíse a fheabhsú chomh maith le héascú a dhéanamh ar fhorbairt
sheirbhís Ortaipéidice ag an ospidéal (Pointe Gnímh 84).

 Leanúint den chlár le trealamh nua a fháil chomh fada agus a thugann
acmhainní deis é sin a dhéanamh (Pointe Gnímh 93).

 Breis forbartha ar chláir sócmhainní/trealamh nua (Pointe Gnímh 93).
 Córas clibe naíonán a sholáthar mar bheartas sábháilteachta san ospidéal

(Pointe Gnímh 58).
 Comhchomhairleoir a earcú maidir le míochaine maolaitheach (Pointe Gnímh

31).
 An clár cúram sláinte cúntóirí a leathnú de réir comhaontú a bheith sroichte

ag an leibhéal náisiúnta (Pointe Gnímh 100).
 Breithniú a dhéanamh ar ról Altraspeisialtóir Cliniciúil sa roinn péidiatraice

(Pointe Gnímh 14).
 Athbhreithniú ar na buntáistí atá le hAltraspeisialtóir Cliniciúil a bheith ar fáil i
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gcomhair colpascópachta (Pointe Gnímh 84).

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

Is é an dúshlán is mó a bheidh ag OGME i 2004 seirbhísí a sheachadadh laistigh de
chonstaicí airgeadais agus W.T.E. agus ag an am céanna dul ar aghaidh le seirbhís
Ortaipéidice a fhorbairt ag an ospidéal. Le go mbainfear amach é sin ní mór breathnú ar
an mbealach a mbainimid úsáid as na hacmhainní atá againn cheana féin agus a
chinntiú go bhfuilmid ag fáil an méid is mó ar ais maidir le cúram othar. Ciallóidh
comhdhlúthú ar sheirbhísí go mbeidh gníomhaíochtaí againn a bheidh pleanáilte agus
ag leibhéal buiséadú chomh fada agus is féidir i seirbhís a mbaineann an oiread sin
éilimh léi.

Braithfidh luas forbartha na seirbhíse ortaipéidice ar earcú mháinlianna comhairleacha
agus an leibhéal acmhainní a bheidh ar fáil le cuidiú leis an tseirbhís. Is gné chriticúil ó
thaobh tacaíochta don tseirbhís iad leapacha dianchúraim agus ardspleáchais a
sholáthar agus tá pleananna á ndéanamh lena soláthar a ardú sa bhliain seo atá
romhainn. (Pointe Gnímh 78).

Dúshlán mór do MGH an próiseas Creidiúnaithe a thabhairt chun críche ina mbeidh
deich fhoireann féin-mheasúnaithe ag obair, eiseófar an doiciméadú ar an mBord
Creidiúnaithe de Sheirbhís Sláinte na hÉireann agus an athbhreithniú seachtrach ina
dhiaidh sin in Aibreán 2004. Bainfimid úsáid as an bpróiseas seo chun gach gné dá
gcuid seirbhísí a scrúdú agus chun réimsí a aithint ina dteastaíonn caighdeán a
fheabhsú sna míonna agus sna blianta amach romhainn. Leanfaimid ag cur béime ar
Bhainistíocht Riosca, ar chur chun cinn Sláinte agus Feabhsúcháin Caighdeáin a
bhaineann leis an bpróiseas creidiúnaithe (Pointe Gnímh 63).

Comhpháirtíocht agus ag Coinneáil an Dul Chun Cinn

Tá an t-ospidéal tiomanta as cur chuige Comhpháirtíochta ó thaobh seirbhísí a
sheachadadh. Ciallaíonn sé sin go n-oibríonn lucht bainistíochta an ospidéil go dlúth leis
an bhfoireann agus lena n-ionadaithe leis na seirbhísí a sholáthraímid a phleanáil agus a
sheachadadh. Táimid chun cur leis an gcur chuige sin i 2004 trí obair foirne a
inspreagadh, chumarsáid a fheabhsú, trí thacaíocht éascaíochta a chur ar fáil agus
seisiúin eolas don fhoireann ar ábhair mar phleanáil seirbhíse, creidiúnú agus ag
tabhairt amach tuarascálacha dul chun cinn. Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn – An
Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialta.

Is príomchuspóir a bheidh i lánpháirtiú iomlán a dhéanamh ar ghéarsheirbhísí sláinte
meabhrach go dtí an t-ospidéal ginearálta le linn na bliana atá le teacht. Beidh
comhairliúchán i gceist le gach grúpa foirne lena mbaineann agus cuirfear socruithe i
bhfeidhm lena chinntiú gur seirbhís gan locht a bheidh sa chuid seo den tseirbhís iomlán
a sholáthraíonn an t-ospidéal. Áireofar an tseirbhís sláinte meabhrach freisin mar
cheann de na foirne a bheidh páirteach sa phróiseas Creidiúnaithe ag an ospidéal.
(Pointe Gnímh 25).

Tá sé mar aidhm againn cur leis an bplé atá déanta le seirbhísí a chomhordú idir
seirbhísí Pobal, ospidéil Dúiche, Sláinte Meabhrach agus Daoine Scothaosta agus
Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo le feabhas a chur ar an sruth othar a théann tríd an
gcóras sláinte ar fad. Tá comhaontú againn leis na seirbhísí le grúpa ionadaíochta a
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bhunú a bhuailfidh le chéile ar bhonn ráithiúla agus é mar aidhm acu seirbhísí a
phleanáil amach anseo agus déileáil le ceisteanna a thagann aníos ó lá go lá.
Breathnóidh an fóram ráithe seo chomh maith ar an mbealach is fearr lenár socruithe
pleanála maidir le hothair a scaoileadh amach agus na hathruithe maidir le socruithe
tacaíochta lasmuigh den ospidéal a ghlacadh san áireamh lena n-áirítear Cúntóir Baile,
Teach Altranais agus Fodheontas Tí, athruithe sa líon leapacha atá ar fáil agus leibhéil
spleáchas a bhíonn ag brath ar an líon othar a scaoiltear amach as an ospidéal. (Pointe
Gnímh 53).

Gníomhartha atá Pleanáilte do 2004

Míochaine, Máinliacht agus Péidiatraic
Scrúdóimid i gcomhair leis na seirbhísí eile conas is féidir an tacaíocht riachtanach a
chur ag obair le freastal ar othair ardspleáchais a bhféadfaí aire a thabhairt dóibh i
saoráidí céim síos nó sa phobal seachas iad a bheith ag tógáil suas leapacha atá ag
teastáil go géar i suíomh an ospidéil ghinearálta (Pointe Gnímh 53).

Mar chuid de na hullmhúcháin don tseirbhís Ortaipéidice ag an ospidéal, déanfar
athbhreithniú ar an líon saoráidí obrádlanna a bheidh ar fáil. Breithneofar chomh maith
leis sin ar na riachtanais a bhaineann le  gearradh éigeandáil Caesarach ag an ospidéal
(Pointe Gnímh 55).

Soláthrófar oiliúint don fhoireann sa Roinn Timpiste & Éigeandála ó thaobh trombóisis
othar le súil go gcinntítear sárchleachtas sa réimse sin. (Straitéis Chardashoithíoch agus
Pointe Gnímh 84).

Cuirfimid athbhreithniú ar bun le feiceáil an bhfuil dúnadh séasúrach bardaí/aonaid
éifeachtach ó thaobh seirbhíse agus costais tar éis ceisteanna a bheith curtha faoin
tionchar a bhí ag dúnadh an aonaid Seirbhísí Lae ar feadh coicíse i mí Lúnasa 2003 ar
sheirbhísí bainteacha. (Pointe Gnímh 84).

Cuirfear oiliúint cannúlaíochta ar fáil don fhoireann altranais mar gheall ar an laghdú a
bhfuiltear ag súil leis teacht ar uaireanta oibre dochtúirí. (Tuarascáil Hanly ar Fhoireann
Míochaine).

Breathnóimid ar sheomra a chur ar fáil do theaghlaigh/ghaolta trí sheomra nach
mbaintear mórán úsáide as ar an mbarda a athrú. (Pointe Gnímh 50).

I ndiaidh scrúdaithe ar leathdháileadh NCHD’anna, tá sé beartaithe clár
míochaine/oinceolaíochta ar an láthair a sholáthar ó mí Eanáir 2004 le go mbeidh an
tseirbhís níos éifeachtaí agus leis an liosta feithimh oinceolaíochta a laghdú. Straitéis
Ailse 1996. Breathnóimid ar an mbealach a bhféadfaimís an córas áirithinte i gcás
eisothar oinceolaíochta a chur ar an ríomhaire le héifeachtúlacht na seirbhíse a
fheabhsú agus córas a sholáthar atá níos deise don othar (Pointe Gnímh 56).

Cuirfear tionscadal píolótach a bhaineann le siúl in éineacht le hothair chuig obrádlann
ar bharda máinliachta na mban a chur ar bun rud a fhágfaidh níos mó ama ag an
bhfoireann agus socrú nach mbeidh an oiread brú ag baint leis do na hothair lena
mbainfidh. Oibreoimid ar chur chuige níos sruthlaithe a chur i bhfeidhm maidir le cúram
othar trí bhealach cúraim chliniciúil lánpháirtithe a chur i bhfeidhm sa tseirbhís
máinliachta mar thionscnamh caighdeáin (Pointí Gníomh 63 & 84).



98

Tá riachtanas aitheanta ann an tseirbhís cógaslainne cliniciúil a fhorbairt ag an ospidéal.
Cé go n-aithnítear go mbeidh torthaí níos éifeachtaí agus sábháilte ó thaobh costais i
gceist le seirbhís cógaslainne cliniciúil cuimsitheach a bheith i bhfeidhm tá impleachtaí
airgeadais agus WTE ann an tseirbhís a sholáthar. Scrúdóimid conas is féidir linn
soláthar na seirbhíse seo a chur chun cinn i 2004 sa chomhthéacs a bhaineann le
Ortaipéidic a fhorbairt (Pointe Gnímh 84).

De bhrí gur ceapadh leanbhlia comhairleach sa phobal i 2003 ciallaíonn sin go bhfuil
comhordú feabhsaithe ar sheirbhísí péidiatraice idir an t-ospidéal agus an pobal, déanfar
breis oibre air sin sa bhliain amach romhainn (Pointe Gnímh 59).

Scrúdóimid na buntáistí le Ceamara Súile Dearg a cheannach do ghnáth-thástálacha súl
a théann ar naíonáin neamhaibí a bhítear a iompar ar feadh níos lú ná 32 seachtain de
réir mar a bheidh tacaíocht oftailmeolaíochta ar fáil (Pointe Gnímh 14).

Tá sé beartaithe againn ceistiúchán dírithe ar shástacht na n-othar a dháileadh ar othair
dhuánacha chomh maith le hiniúchadh a dhéanamh ar thorthaí scagdhealaithe (Pointí
Gníomh 48 & 63).

Leanfar ar aghaidh leis an gclár le meaisíní nua scagdhealaithe a chur ar fáil don
tseirbhís duánach i 2004. Déanfaidh an t-aonad iarracht freastal ar na héilimh atá ag dul
i méid don tseirbhís ó thaobh scagdhealaithe agus obair thrasphlandála a dhéantar i
gclinicí eisothar. Tá sé mar aidhm ag an aonad creidiúnú a bhaint amach ó Ollscoil
Leeds dá chleachtas le linn na bliana. (Pointe Gnímh 60).

Déanfaimid forbairt ar sheirbhís obair shóisialta míochaine i gcúram maolaitheach ar an
láthair i ndiaidh dúinn maoiniú a fháil don phost sin ó Fhondúireacht Ospíse Ros Comáin
Mhaigh Eo. (Pointe Gnímh 31).

Tá sé mar phlean againn grúpa eolais/tacaíochta a bhunú do dhéagóirí a bhfuil
diaibéiteas ag dul dóibh ina mbeidh an roinn obair shóisialta míochaine páirteach agus
foireann ó phríomhsheirbhísí péidiatraice laistigh d’acmhainní atá againn cheana féin.
(Pointe Gnímh 29).

Leanfaidh an roinn Obair Shóisialta Míochaine ar aghaidh leis an mbaint atá aici leis na
hiarrachtaí chun treoirlínte réigiúnacha maidir le hobair shóisialta a bhunú le leas
dhaoine scothaosta a mbreathnaítear orthu mar dhaoine a bheadh i mbaol a chur chun
cinn (Pointe Gnímh 26).

Tá sé mar phlean againn nascanna a fheabhsú idir roinn obair shóisialta míochaine an
ospidéil agus oibrithe sóisialta atá ag obair i réimsí eile soláthar sláinte sa cheantar mar
an Fhoireann Obair Shóisialta ar Shláinte Meabhrach agus le grúpaí deonacha mar
grúpa Tacaíochta Ailse Mhaigh Eo (Pointe Gnímh 53).

Leanfaimid le himeachtaí deonacha a fhorbairt faoin tionscnamh Leanaí san Ospidéal, a
thosaigh sa ráithe deiridh de 2003 (Pointe Gnímh 8).

Féachaint le ceadú a fháil ó Comhairle agus post dochtúir seanliachta a cheapadh ag
Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo.
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Cnáimhseachas & Gínéiceolaíocht
Déanfar socrú maidir le hidirchaidreamh níos fearr idir an Altra Sláinte Poiblí i gcás
sláinte an Lucht Siúil agus oideachasóirí réamhbhreithe san ospidéal le haghaidh a
thabhairt ar phleanáil clainne agus riachtanais sláinte gnéis. Leathnófar an
t-idirchaidreamh sin agus an rannpháirtíocht chuig cúram réamhbhreithe san ospidéal,
mar shampla, an tábhacht a bhaineann le cúram leantach i ndiaidh scanadh
meitibileach. Reachtálfar seisiúin oideachasúla ar na riachtanais cultúr a bhíonn ag
pobal an lucht siúil agus na seisiúin ag teacht le sárchleachtas sa réimse sin, déanfar
iniúchadh ar pháirt dhíreach a bheith ag baill den lucht siúil sna socruithe sin (Pointe
Gnímh 20).

Déanfaimid forbairt ar sheirbhísí ag an ospidéal do dhaoine a ndearnadh éigniú orthu,
lena n-áirítear socruithe oiriúnacha i gcomhair scrúdaithe a aithint agus aitheantas don
fhoireann agus an ról a bheidh acusan sa chás seo. Tabharfar aitheantas do Bhean
Cabhrach leanúnach ón tSeirbhís Gínéiceolaíochta ó thaobh ghnéithe fóiréinseacha na
seirbhíse agus treoirlínte atá scríofa don tseirbhís (Pointe Gnímh 16).

Féachfaimid le ham foirne a leathdháileadh leis an tseirbhís úraidinimice a sholáthar sna
saoráidí a bhfuil trealamh iontu atá ar fáil anois ar an bharda gínéiceolaíochta (Pointe
Gnímh 84).

Scrúdóimid conas is féidir aghaidh níos fearr a thabhairt ar na riachtanais a bhíonn ag
mná tar éis dóibh breith anabaí a bheith acu lena n-áirítear seirbhís comhairleoireachta
a sholáthar (Pointe Gnímh 58).

Tá sé beartaithe againn clinic sos míostraithe míosúil a bhunú mar chuid den tseirbhís
gínéiceolaíochta laistigh d’acmhainní atá ar fáil cheana féin a bheidh ag teacht le
ceanglais Phlean Sláinte na mBan (Pointe Gnímh 58).

Feabhsófar an fáil atá ar sheirbhís aistriúcháin do dhaoine a bhíonn ar thóir tearmainn
agus daoine eile nach náisiúnaigh iad agus é ag teacht leis na socruithe réigiúnacha atá
á bhforbairt chun na críche seo. Soláthrófar seisiúin oideachasúla don fhoireann maidir
le riachtanais cultúr dhaoine nach náisiúnaigh iad (Pointe Gnímh 23).

Déanfar breis forbartha ar an Lárchóras Monatóireachta Féatais lena n-áirítear forbairt
ar bhunachar sonraí le staitisticí atá níos éasca teacht orthu a sholáthar a bheidh
nasctha leis an taifead réamhbhreithe sa lámh. Déanfar athbhreithniú le linn na bliana ar
an mbealach a bhféadfaí úsáid a bhaint as an gcóras chun sonraí othar éagsúla a
aimsiú agus chun córas nua TE a chur in áit an tseanchinn (Pointe Gnímh 117).

Leanfaidh an t-ospidéal le Cothú Cíche a inspreagadh ag teacht le polasaí náisiúnta
agus le moltaí an WHO ina straitéis domhanda ar chothú naíonán agus leanaí óga.
Thabharfaí spreagadh anseo do mháithreacha moill a chur ar bhia nó deoch a thabhairt
dá gcuid naíonán, seachas bainne cíche go dtí go mbeadh naíonáin sé mhí d’aois.
(Pointe Gnímh 9).

Tabharfar aghaidh ar shaoráidí cothaithe cíche a sholáthar d’fhoireann a bheadh ag
filleadh ar an obair agus iad fós ag tabhairt cothú ón gcíoch dá gcuid naíonán i 2004.
(Pointe Gnímh 9).

Breathnóimid ar oideachas pleanáil clainne a fhorbairt trí na soláthróirí seirbhíse
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oideachais Réamhbhreithe. Tá sé beartaithe go bhféadfaí tús a chur leis an oideachas
seo sa tréimhse iarbhreithe ar an mbarda agus clinic pleanála clainne míosúil a bhunú
ina dhiaidh sin (Pointe Gnímh 16).

Déanfar forchéimniú breise ar chóras clibe naíonán a chur i bhfeidhm i 2004 ag teacht
leis na riachtanais réigiúnacha atá comhaontaithe (Pointe Gnímh 58).

Críochnaíodh agus seoladh an leabhrán méala sa chuid deiridh de 2003, déanfar
athbhreithniú i 2004 ar an méid suime a bhí ann agus chomh héifeachtach agus a bhí sé
(Pointe Gnímh 63).

Feabhsófar an córas aerála sa seomra Toirbhirte agus san aonad Dianchúraim
Iarbhreithe le timpeallacht níos sábháilte agus níos compordaí a sholáthar d’othair agus
don fhoireann a bhíonn ag obair sna réimsí sin. (Pointe Gnímh 93).

Déanfaimid breithniú ar an modh is fearr chun déileáil le gearradh éigeandáil Caesarach
nuair a bhíonn obrádlanna á n-úsáid, ag tabhairt isteach réiteach gearrtéarmach níos
fearr go dtí go gcuirtear socruithe níos buaine i bhfeidhm (Pointe Gnímh 84).

Faoin gclár a d’eascair ón gcoiste Náisiúnta Stiúrtha ar Fhoréigean i gcoinne na mBan,
cuirfear tuilleadh ceardlann oiliúna faoi fhoréigean baile ar fáil don fhoireann ar fad.
Cuirfear treoirlínte réigiúnacha i bhfeidhm, déanfar foirmliú ar threoirlínte áitiúla agus
cuirfear eolas ar fáil maidir le seirbhísí ar féidir rochtain a dhéanamh orthu leis an
gcineál sin foréigean a láimhseáil. (Pointe Gnímh 34).

De bhrí go bhfuaramar maoiniú ón nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime,
déanfaimid breithniú ar conas ar féidir linn oibrí sóisialta míochaine a fhostú le seirbhís
comhairleoireachta toirchis géarchéime a bhunú agus na constaicí W.T.E. a bhaineann
leis an ospidéal san áireamh againn. Eiseófar breis treoirlínte ar an bhfoireann a bhíonn
ag obair le toircheas faoin aois sna discplíní i láthair an ospidéil géarmhíochaine. Tá sé
mar aidhm againn chomh maith treoirlínte a bhunú maidir le seirbhís Luath Thoirchis a
oibriú atá ceangailte go dlúth leis na Dochtúirí Teaghlaigh sa chás seo. (Pointe Gnímh
28).

Seirbhísí Tacaíochta i bpáirt le Míochaine
De bhrí go bhfuil uasghrádú déanta ar an áras aclaíochta, tá feabhas curtha ar
chompord na n-othar agus rochtain acu ar thástáil láidreacht na matán, traenáil
aeróbaice, cothromaíocht agus traenáil chomhordaithe i dtimpeallacht gheal ina bhfuil
neart aeir. Déanfar breis oibre ar an bhforbairt seo i 2004 le béim ar sárchleachtas, ar an
bhfoireann a oiliúint agus ar an bhfoireann a láidriú. Déanfar athbhreithniú le linn na
bliana ar an gcóras ina gcuirtear áiseanna siúil ar fáil d’othair (Pointe Gnímh 84).

Déanfaimid píolótacht ar an úsáid a bhaintear as an mbeart feidhmiúcháin cuí le
cinneadh/monatóireacht a dhéanamh ar an ról atá ag teiripe saothair in iontrálacha
géarmhíochaine. Tabharfaidh an teiripeoir Saothair faoi chlár le hoideachas a chur ar an
bhfoireann agus ar othair maidir le ról an OT i gcúram stróc agus athbhreithniú agus
aitheantas a thabhairt don méid atá bainte amach ag tionscnaimh Feabhsúcháin
Caighdeáin atá bunaithe ar Chreidiúnú in OT (Point Gnímh 63).

Tá an teiripeoir Saothair tiomanta as gach cás míochaine agus máinliachta stróc a chur
ar aghaidh laistigh de cheithre lá oibre chomh fada is go ligeann riocht an othair agus
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seirbhís cead sin a dhéanamh. Breathnóimid ar chóras a chur ar bun le cásanna a chur
ar aghaidh chuig teiripe Saothair laistigh de 48 uair a chloig ó thagann an t-othar isteach
san ospidéal nó chomh luath agus a bhíonn an t-othar sách seasmhach le sin a
dhéanamh. Cuideoidh sé sin le hothair a scaoileadh amach go sábháilte agus go cuí
agus feabhsaíonn sé an ceangal le gníomhaireachtaí seachtracha ionas nach mbeidh
aon gá le hothar a chur isteach san ospidéal arís (Point Gnímh 53).

Déanfaimid breithniú ar an modh is fearr le córas inaimsitheacht a sholáthar, ceann a
bheadh ríomhairithe an ceann ab fhearr, do ghléasanna a ndéantar steiriliú orthu san
aonad HSSD (Pointe Gnímh 63).

Déanfaimid athbhreithniú ar na buntáistí a bheadh le pointí ocsaigin agus súite a chur ar
fáil ag gach leaba laistigh d’acmhainní atá ar fáil (Pointe Gnímh 93).

Leanfar ar aghaidh le hathbhreithniú ar fhorbairt an réimse tástálacha a dhéantar sa
saotharlann i gcomhthéacs na n-acmhainní atá ar fáil agus an éifeachtúlacht costais a
bhaineann le tástálacha a dhéanamh go háitiúil seachas go seachtrach (Pointe Gnímh
87).

Táthar ag súil go ndéanfar suiteáil ar an gcóras Eolais Saotharlainne agus go gcuirfear i
bhfeidhm é le linn na bliana seo chugainn (Point Gnímh 117).

Leanfar le forbairt sheirbhís cothaithe na n-ospidéal laistigh d’acmhainní atá ar fáil le linn
2004, áireofar air seo eolas faoin othar a thabhairt cothrom le dáta agus bileoga
cothaithe na roinne, polasaithe a fhorbairt, nósanna imeachta agus treoirlínte, cleachtais
tacaíochta cothaithe a athbhreithniú, cumarsáid idirdhisciplíneach éifeachtach a chur
chun cinn agus cur chuige foirne maidir le cúram othar, athbhreithniú ar sheirbhísí
eisothar agus cóiríocht oiriúnach a bheith ar fáil (Pointe Gnímh 84).

Ó thaobh na seirbhíse innealtóireachta chliniciúil, leanfaimid ag fiosrú córas
bainistíochta trealaimh a sholáthar, breathnóimid freisin ar phúl/leabharlann trealaimh
lárnach a sholáthar le púl gléasanna míochaine a chothabháil le teacht i gcabhair ar
bhardaí nó ar ranna a dteastaíonn breis trealaimh uathu ar feadh tréimhsí gearra agus
mar sin beimid ag baint úsáide níos éifeachtaí as sócmhainní an ospidéil (Pointe Gnímh
93).

Tá sé mar phlean againn an t-infrastruchtúr teicneolaíochta eolais atá againn a fhorbairt
i 2004 trí dhé-cheangailtí a shuiteáil le gach seomra cumarsáide, trí fhreastalaí cúltaca a
sholáthar, freastalaí ainmneach a bheadh lonnaithe ag an ospidéal, freastal nua
cógaslainne agus uasghrádú ar chórais soláthar cumhachta neamhidirbhriste.  Déanfar
breis forbartha ar shuíomh inlín MGH le linn 2004 go háirithe ó thaobh polasaithe,
nósanna imeachta, treoirlínte agus prótacail ar an suíomh. Tá sé beartaithe seomra i
limistéar an Oideachais/na Leabharlainne a fhorbairt agus seomra ilchuspóra oiliúna
ríomhairí a fhorbairt ann a bheidh ar fáil do gach grúpa foirne maidir le córais atá ann
cheana féin agus córais nua (Pointí Gníomh 117 & 118).

Tá sé mar aidhm ag an Roinn Acmhainní Daonna in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo
seirbhís d’ardchaighdeán a sholáthar ar bhainisteoirí líne agus ar an bhfoireann, laistigh
den scóp feidhmeanna, atá faighte ón Láracmhainní Daonna (Pointe Gnímh 107).

Líonfaidh an Roinn Acmhainní Daonna na postanna ar fad atá ag teastáil leis an Roinn
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Ortaipéidice a fheidhmiú (Pointe Gnímh 101).

Leanfar ar aghaidh le seisiúin mhionteagaisc do Bhainisteoirí Líne, agus leathnófar iad i
2004 (Pointe Gnímh 104).

Tar éis foilsiú na Straitéise AD Réigiúnacha, tosóimid ag feidhmiú gnéithe na straitéise,
a bhainfidh le ranna áitiúla (Pointe Gnímh 107).

Is tosaíocht mhór don Roinn é feidhmiú, céim 2, de thionscnamh PPARS (Pointe Gnímh
107).

Tá an Roinn Acmhainní Daonna go hiomlán tiomanta as próiseas creidiúnaithe an
ospidéil (Pointe Gnímh 63).

OSPIDÉAL CHONTAE ROS COMÁIN

Comhthéacs

Is ospidéal géarmhíochaine é Ospidéal Chontae Ros Comáin a dhéanann freastal ar
Chontae Ros Comáin. Tá Longfort, Liatrom, An Iarmhí agus Oirthear na Gaillimhe sa
cheantar sin chomh maith.

Áirítear ar na príomh nithe a baineadh amach le linn 2003

 Seirbhísí a choinneáil ag imeacht i ngach roinn in ainneoin srianta
earcaíochta agus uasteorainneacha W.T.E..

 Seirbhísí a choinneáil le linn Thionscadail Chaipitil – athchóiriú ar An Roinn
Timpiste & Éigeandála agus ar Bharda Naomh Coman.

 Leibhéil foirne NCHD a choinneáil ar chomhchéim leis na Cuideachtaí Oiliúna
Gairmiúla agus le treoirlínte agus treoracha Chomhairle na nDochtúirí
Leighis.

 Uasghrádú ar an nGréasán Cumarsáide agus áit nua faighte don Hub.
 Cumarsáid agus nascanna níos fearr tríd an ospidéal ar fad agus le seirbhísí

eile.
 Bhí an t-ioncam a tugadh isteach thar an sprioc inbhuanaithe.
 Ardfheidhmíocht maidir le Reachtaíocht Íoc Pras a chomhlíonadh.
 Tionscadal Coinneála Taifid Leighis críochnaithe agus Polasaí Coinneála

Taifid Bhord Sláinte an Iarthair comhlíonta.
 Céim III d’Athshlánú Cairdiach seolta agus nasc déanta le Croí le haghaidh

Céim IV d’Athshlánú Cairdiach.
 Laghdú ar am dorais go snáthaid i gcás trombóisis.
 Tionscnaimh chur chun cinn sláinte curtha ar fáil don fhoireann.
 Trealamh nua monatóireachta suiteáilte sa CCU lena n-áirítear tuilleadh

teiliméadrachta i réimsí a bhaineann leis an Bharda.
 Meaisín Echocairdeolaíochta ceannaithe.
 Ábhair Altraí ar uainchláir in aineoinn laghdú ar leapacha mar gheall ar

oibreacha caipitil.
 Niteoir/dífhabhtóir suiteáilte le gléasanna a athphróiseáil agus le córas

imaimsitheach a chur i bhfeidhm le haghaidh gléasanna máinliachta.
 Oiliúint Athbheochana agus Cúrsaí ar láimhsiú sábháilte curtha ar fáil don
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fhoireann.
 Rialú nua stoic curtha i bhfeidhm agus córas foréilithe i gcás soláthairtí.
 Rannpháirtíocht i gCóras Eolais Saotharlainne.
 Feabhas ar an achar feithimh i gcás torthaí Thástálacha Saotharlainne.
 Méadair bharda atá bunaithe ar ghlúcós ar fad cothrom le caighdeáin

idirnáisiúnta.
 Úsáid leapacha feabhsaithe.
 Seirbhís tréadchúraim forbraithe.
 Ardú ar na Seisiúin Mhíochaine i gcás Sheirbhís Chúram Mhaolaitheach.
 Feasacht agus éifeachtúlacht níos mó maidir leis an bpleanáil a bhaineann le

hothair a scaoileadh amach go luath.
 Tús le feidhmiú Mhodúil Roinn na n-Eisothar.
 Tá an Coiste Comhpháirtíochta Áitiúil ag leanúint le nascanna a fheabhsú ar

an láthair agus le tionscadail atá dírithe ar an othar a fhorbairt, e.g. bileoga
eolais d’othair, uisce a bheith le hól in áiteanna ina mbíonn othair ag fanacht,
etc.

 Feidhmiú Thuarascáil Sainghrúpa Cooks.
 Seirbhísí Teiripe Saothair a athbhunú ar bhonn buan.
 Coiste Ospidéil ar Chur Chun Cinn Sláinte a bhunú ag Ospidéal Chontae Ros

Comáin.
 Seirbhísí Bia-Eolaíochta Sruthlíonta a fhorbairt le freastal ar riachtanais othar

laistigh d’acmhainní atá ar fáil faoi láthair.
 Grúpa tacaíochta a chur le chéile agus a éascú maidir le Cúram Stóma.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003 ~ níor forchéimníodh/críochnaíodh cuid de na gníomhartha a bhí
pleanáilte do 2003 agus tá siad áirithe inar bPlean Seirbhísí do 2004:

 Beifear in ann breis forbartha a dhéanamh ar sheirbhísí for-rochtana
Péidiatraice ag Ospidéal Chontae Ros Comáin mar gheall ar Leanbhlia
Comhairleach a bheith ceaptha ag Ospidéal Portiuncula, i mBéal Átha na
Sluaighe. (Q&F Gníomh 14).

 Beidh aonad féinchuimsitheach le cóireáil agus measúnú a dhéanamh ar
phríosúnaithe sa Roinn nua Timpiste & Éigeandála. (Q & F Gníomh 24). Bhí
an fhorbairt sin pleanáilte do 2003 – táthar ag súil go mbunófar seirbhísí sa
Roinn nua Timpiste & Éigeandála go luath i 2004 i gcomhthéacs na n-
acmhainní atá ar fáil.

 Forbairt ar Chlinic Fiosraithe Titime (Q & F Gníomh 26) – déanfar éascú ar an
gClinic seo san Aonad nua Measúnaithe Míochaine i 2004.

 Beidh naoi leaba ar fáil don Aonad Measúnaithe Míochaine i dtreo dheireadh
2003 mar chuid d’fhorbairt na Roinne Timpiste & Éigeandála (Q & F Gníomh
78). Tá aighneacht curtha ar aghaidh chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí le
maoiniú a fháil do bhunú na seirbhíse seo i 2004 agus féachaimid leis an
aonad seo a choimisiúnú ar bhonn céimithe i gcomhthéacs na n-acmhainní
atá ar fáil.

 Beidh an líon cásanna lae ar fáil mar gheall ar athchóiriú na hobrádlainne.
(Q& F Gníomh 83). Bhí roinnt athruithe ar an bhFoireann Comhairleach i
2003, rud a chuir moill ar dhul chun cinn sa chás seo.
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 Féachaint leis an tríú Dochtúir Comhairleach a cheapadh agus a
fhorchéimniú le freastal ar riachtanais na gCuideachtaí Oiliúna Gairmiúla
Ginearálta. (Q & F Gníomh 101) Rinneadh aighneacht leis an Roinn Sláinte
agus Leanaí faoi seo i 2003, mar sin féin ní raibh aon mhaoiniú ná WTE ar
fáil i 2003. Tá plé déanta le Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta maidir leis an
dara Seanlia Comhairleach a fhostú ag Ospidéal Chontae Ros Comáin agus
bheadh tiomantais sheisiúnacha ag an duine sin le Seirbhísí do Dhaoine
Scothaosta. Déanfar breis forchéimnithe air seo i 2004. (Q & F Gníomh 101).

Aidhmeanna agus Cuspóirí agus gníomhartha atá pleanáilte do 2004

 Leanúint le seirbhís ospidéil géarmhíochaine a sholáthar don cheantar.
 Coimisiúnú ar Roinn nua Timpiste agus Éigeandála agus Aonad nua

Measúnaithe Míochaine a fhorchéimniú i gcomhthéacs na n-acmhainní atá ar
fáil. (Q & F Gníomhartha 78/84/86).

 An t-athchóiriú ar Bharda Naomh Coman a chur i gcrích (Q & F Gníomh 47).
 Molta ón Athbhreithniú Neamhspleách ar Chistineacha a chur i bhfeidhm le

freastal ar riachtanais an FSAI (Q & F Gníomh 17).
 Comhchomhairleoirí a cheapadh sa Roinn Míochaine Éigeandála agus sa

Roinn Ainéistéiseachta ar bhonn buan – tá an dá phost líonta ar bhonn
sealadach faoi láthair.

 Na ceanglais maidir le Treoir um Uaire Oibre na hEorpa a chomhlíonadh.
 Oibriú ar na leasuithe atá beartaithe don tseirbhís sláinte.
 An cosc ar Chaitheamh Tabac in Ospidéal Chontae Ros Comáin a

chomhlíonadh. (Q & F Gníomh 5).
 Leanúint ag obair ar fheidhmiú Straitéisí Náisiúnta Ailse, Cardashoithíoch

agus Cur Chun Cinn Sláinte (Q & F Gníomh 5).
 Leanúint ag obair le grúpaí Réigiúnacha maidir le grúpaí imeallacha (Q & F

Gníomhartha 20 agus 24).
 Leanúint ag obair ar Phrótacail Bainistíochta i gcás Galair Ainsealacha le

pleanáil cúram lánpháirtithe a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt do
féinbhainistíocht i gcás galair ainsealacha. (Q & F Gníomh 29).

 Idirchaidreamh a bhunú le Cúram Príomha agus le Dochtúirí Teaghlaigh
áitiúla le rochtain ar sheirbhísí áitiúla a fheabhsú ( Q & F Gníomhartha 43
agus 87).

 Idirchaidreamh le Seirbhísí Eolais áitiúla le rochtain éasca ar eolas don
phobal a chinntiú (Q & F Gníomh 44).

 Saoráid ríomhphoist ar fud an ospidéil a leathnú tuilleadh. (Q & F
Gníomhartha 44/117).

 Athbhreithniú ar rochtain phoiblí ón gcarrchlós nua chuig an ospidéal (Q & F
Gníomh 45).

 Tús le feidhmiú Mhodúil Roinn na nEisothar chun feabhas a chur ar
shocruithe a bhaineann le coinní a phleanáil agus a chinntiú go mbaintear an
úsáid is fearr as Roinn na n-Eisothar (Q & F 46/63/85).

 Suirbhé Sástachta Othar a chur ar bun (Q & F Gníomh 48).
 Samhalacha Sárchleachtas Réigiúnach agus Náisiúnta a chomhlíonadh

maidir le láimhseáil gearán (Q & F Gníomh 49).
 Leanfaidh an fhoireann ag cur oiliúna ar othair agus a dteaghlach (Q & F

Gníomh 50).
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 Bealaí Cúram a fhorbairt i CCU (Q & F Gníomh 51).
 Leanfaimid ag obair le Seirbhísí Pobail, Sláinte Meabhrach agus Daoine

Scothaosta lena chinntiú go soláthraítear cúram cuí ar gach láthair (Q & F
Gníomh 53).

 Leanfaimid le Caighdeáin Náisiúnta a leagan síos ó thaobh haemaforairdill.
(Q & F Gníomh 66).

 Déanfar athbhreithniú agus forbairt ar phrótacail agus ar pholasaithe bunaithe
ar an bhfianaise is fearr atá ar fáil agus ag teacht le sárchleachtas (Q & F
Gníomh 68).

 Breis forbartha ar sheirbhísí Leabharlainne ag Ospidéal Chontae Ros
Comáin.

 Déanfar gach iarracht seirbhísí a sholáthar laistigh de bhuiséad, teorainn
WTE agus spriocanna raon gníomhaíochta. Déanfar monatóireacht míosúil
agus leanfar ag comhlíonadh riachtanais fhreagrachta laistigh de 2004. (Q &
F Gníomhartha 70/110).

Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn
 Forbairt bhreise agus leanúnach ar Chomhpháirtíocht ag láthair Ospidéal

Chontae Ros Comáin.
 Seirbhísí T/É a aistriú chuig roinn nua leis an leibhéal céanna foirne.
 Molta ón Athbhreithniú Neamhspleách ar Chistineacha a chur i bhfeidhm le

freastal ar riachtanais an FSAI.

OSPIDÉAL PORTIUNCULA

Comhthéacs

Is comhospidéal géarmhíochaine laistigh de Bhord Sláinte an Iarthair é Ospidéal
Portiuncula, agus é mar aidhm ag an ospidéal seirbhís d’ardchaighdeán atá dírithe ar an
othar a sheachadadh ar dhaonra an réigiúin. Oibríonn an tOspidéal an tSamhail
Cliniceoirí i mBainistíocht Stiúrthóireachta, a thugann deis agus a cheadaíonn do
phríomhdhaoine gairmiúla a nglór a bheith le cloisteáil maidir le bainistiú, pleanáil agus
forbairt seirbhísí.

An méid a baineadh amach i 2003
 Iniúchadh ar amanna feithimh sa Roinn Timpiste & Éigeandála, ar chásanna

a chuireann Dochtúirí Teaghlaigh ar aghaidh, éileamh ar Troponin agus
Stadanna Cairdiacha.

 Athchóiriú ar sheomraí folctha sna Bhardaí, ar an Roinn Bia-Eolaíochta, ar
Theiripe Saothair, ar an Leabharlann, fuinneoga nua ar an Roinn Péidiatraice
& Áras Míochaine agus uasghrádú ar an Marbhlann. Bunaíodh Foireann
Thionscadail le breathnú i ndiaidh an HSSD.

 Rinneadh forchéimniú ar an bpróiseas earcaíochta leis na postanna
Comhairleach seo a leanas a cheapadh: Ainéistéisí Comhairleach, Leanbhlia
Comhairleach le spéis sa Phobal, Dochtúir Comhairleach/Gaistreintreolaí nua
agus Leanbhlia Comhairleach nua.

 Nascanna láidrithe le Cúram Príomha agus le hAonad áitiúil na nDochtúirí
Teaghlaigh agus Altra Idirchaidrimh Pobail ceaptha.

 Seisiúin oideachais bia-eolaíochta do chéiliacha agus d’othair réamhbhreithe.
 Rinneadh athbhreithniú ar Phlean Tine agus ar Phlean Mórtheagmhais.
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 Rinneadh forbairt ar sheirbhísí leabharlaine agus athlonnaíodh iad. Tá post
Comh-Chúntóir Leabharlainne earcaithe.

 Leathnaíodh seirbhísí go suntasach mar gheall ar an uasghrádú a rinneadh
ar anailíseoirí saotharlainne. Leathnaíodh imscrúduithe le corráncheallach,
maláire agus víreolaíocht a chur san áireamh le freastal ar dhaoine a bhíonn
ar thóir tearmainn agus ar phobal na n-eisimirceach.

 Tháinig ardú ar an líon othar a cuireadh ar aghaidh le cóireáil a fháil sa Roinn
Fisiteiripe; tháinig Fisiteiripeoir Sinsearach i gCúram Stróc i mbun dualgais i
mí Feabhra 2003.

 Bunaíodh seirbhís iomlán ríomhairithe ultrfhuaim Doppler agus cuireadh
isteach Scanóir Dexa.

 Tugadh isteach Clinic Antaithéachtaithe bunaithe ar
Chógaslann/Saotharlann. Bhain an Roinn seo sparánacht taighde amach ag
Comhdháil Oideachais Bhliantúil Chumann Cógaiseoirí Ospidéil na hÉireann.

 Soláthraíodh ardchúrsaí Tacaíochta Beatha Cairdiach agus ranganna
Tacaíochta Beatha Bunúsacha don fhoireann. Cuireadh oiliúint CPR ar fáil do
ghaolta agus do chairde dhaoine a bhí ag freastal ar ionad athshlánaithe
cairdiach, cuireadh Cúrsa Teaghlaigh agus Cairde ar fáil do scoláirí na
hidirbhliana.

 Cuireadh Céim 1 de PPARS i bhfeidhm.
 Cuireadh breis clinicí OPD ar bun le linn na bliana, Clinic Úraiginitiúil, Clinic

Néarfiseolaíochta agus breis Clinicí Súl do dhaoine le Diaibéiteas.
 Lean an Roinn TE ag uasghrádú agus ag lánpháirtiú córais ar fud an

Ospidéil.
 Soláthraíodh seomra cothaithe cíche don fhoireann.
 Ceapadh Séiplíneach tuata nua agus líonadh dhá phost séiplíneach nua.

Bunaíodh Clár Tacaíochta i gcás Bás de bharr Féinmharaithe idir an
Tréadchúram agus an Roinn Obair Shóisialta.

 Soláthar ar shlándáil oíche, ceamaraí breise curtha isteach agus rinneadh
forbairt ar Scéim Faire Ospidéil, i gcomhair le Gardaí áitiúla.

 Ceapadh Bainisteoir Creidiúnaithe agus bunaíodh Foirne Féinmheasúnaithe.
 Bunaíodh obrádlanna siúl isteach d’othair a bhí ag dul faoi mhionoibríochtaí.
 Tá forbairt déanta ar Bhealaí Cúraim Lánpháirtithe agus bealaí cúraim

Iontrála agus píolótach á dhéanamh orthu. Tugadh Modúil Pian chun críche
agus cuireadh i bhfeidhm é.

 Clinic Réamh-mheasúnaithe tionscnaithe le hoiliúint ar fáil don fhoireann ar
fad agus rinneadh breis forbartha ar Chlinic Diabéiteach do Dhaoine Fásta.

 D’oscail an Tionscadal um Thoirchis Ghéarchéime clinic tacaíochta for-
rochtana le rochtain éasca a chinntiú, freagra tapa agus le coinne luath a fháil
le comhairleoir gairmiúil.

 Rinneadh taighde ar othair a cuireadh isteach san Aonad Cúraim Chorónaigh
le Siondróm Géarchorónaigh sa chéad 6 mhí den bhliain. Reachtáil
Athshlánú Cairdiach seisiún píolótach lasmuigh d’uaireanta oibre.

 Leathnaíodh cóireálacha oinceolaíochta agus ardaíodh an líon cásanna
othar. Soláthraíodh saoráid chomhairleoireachta/oideachais in aice leis an
bharda oinceolaíochta.

 Soláthraíodh laethanta feasachta sábháilteachta le teastasú tinrimh agus
ceadú Catagóir 1 ón mBord Altranais. Tá grúpa cur chun cinn sláinte
bunaithe.
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 Rinne an tAonad Forbartha Altranais éascú ar 26 iarrthóir altranais thar lear
le clárú iomlán a dhéanamh.  Soláthraíodh cúrsaí Filleadh ar Altranas,
rinneadh éascú ar Chlár Céime Altranais, forchéimniú breise ar
Ardchleachtóir Altra agus forbraíodh Ard-dioplóma i nDianchúram, cuireadh
tús le cúrsaí Dioplóma i dTimpiste & Éigeandáil agus cúrsa Dioplóma
Imobráide.

 Soláthraíodh Ceardlanna Diabéiteacha do Dhochtúirí Teaghlaigh. Rinneadh
cóiríocht ar othair lasmuigh d’uaireanta oibre le cur ar a gcumas freastal ar
choinní oideachasúla. Bunaíodh nascanna foirmiúla le hAltraí Sláinte Poiblí
trí líne comhairle a sholáthar.

 Forbraíodh bileoga eolais d’othair stóma, ina bhfuil bileog ar aclaíocht urláir
peilbheach d’othair atá ag fáil stóma sealadach.

 Sholáthair an Roinn ECG coinní breise i gcomhair tástálacha ar chleachtadh
struis agus laghdaíodh amanna feithimh echocairdeolaíochta. Cuireadh tús le
Seirbhís Tástála Struis le Rochtain Oscailte ag Dochtúirí Teaghlaigh.

 Thug Ranna Cothabhála, Bith-innealtóireachta Córas Bainistíochta Trealaimh
isteach.

 Cuireadh tús le Clinic Néarfiseolaíochta Eisothar nua.
 Tiomantas leanúnach maidir le cur chuige Comhpháirtíochta, ag obair leis an

bhfoireann agus lena n-ionadaithe i soláthar seirbhísí.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Níor forchéimníodh cuid de na gníomhartha a bhí pleanáilte do 2003 agus tá siad áirithe
inár bPlean Seirbhísí agus inár bPleananna Oibríochta do 2004:

 An Scéim Tionscnaimh Geimhridh a lánpháirtiú go hiomlán; leanfaimid le
maoiniú a fháil faoin tionscnamh seo. (Gníomhartha 41, 78).

 Saoráidí Cúraim Lae a leathnú agus a uasghrádú, máinliachta breise lae a
bhunú sna speisialtachtaí seo a leanas: ENT, clinicí Plaisteacha agus
Néareolaíochta d’eisothair. (Gníomh 83).

 Pleananna a fhorchéimniú maidir le hAonad Measúnaithe Míochaine a
fhorbairt.

 Leanfaimid le ceadú a fháil ón DOHC maidir leis an tríú post Máinlia
Comhairleach le spéis i nGaistreintreolaíocht agus in Ionscópacht a chruthú.

 An fhorbairt is fearr maidir le seirbhís Oinceolaíochta a fhorchéimniú laistigh
d’acmhainní atá ar fáil. (Gníomh 5).

 Tús a chur le próiseas Creidiúnaithe Saotharlainne; is comhthionscnamh é
seo le hOspidéal Chontae Ros Comáin; tá sé spleách ar mhaoiniú.

 Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise a chomhlíonadh agus an plean maidir
le forbairt bhunachar sonraí de gach polasaí, prótacal agus cód cleachtais
chuí a fhorchéimniú.

 Féachaint le forbairt bhreise a dhéanamh ar an Aonad Cúraim Stróc.
(Gníomh 26).

 Féachaint le ceadú a fháil maidir le post Oifigeach Caighdeáin. (Gníomh 63)
 Tosaíocht i gcónaí ag uasghrádú an Aonaid Péidiatraice agus an Aonaid

Chúraim Speisialta Naíonán, leanfaimid leis na moltaí seo a fhorchéimniú trí
na Pleananna Forbartha Ginearálta. Leanfaimid ag tabhairt aghaidh ar
cheisteanna cóiríochta in iarracht aghaidh a thabhairt ar na riachtanais
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chóiríochta atá againn faoi láthair. (Gníomh 47).
 Córais shlándála an ospidéil a fhorchéimniú agus an córas clibe naíonáin.
 Breis forbartha ar an tseirbhís réamh-mheasúnaithe dírithe ar altraí agus í a

leathnú.
 Roghanna maidir le seirbhísí CT 24 uair a chloig ar an láthair a scrúdú agus

rochtain níos fearr ar sheirbhísí raideolaíochta lasmuigh d’uaireanta oibre.
(Gníomh 43).

 Féachaint le ceadú a fháil maidir leis an gceathrú post Ainéistéisí
Comhairleach a cheapadh i gcomhair le hOspidéal Chontae Ros Comáin.

 Féachaint le ceadú a fháil maidir leis an gceathrú lia le spéis i Diaibéiteas a
theastaíonn le freastal ar an éileamh ard atá ar sheirbhísí Diaibéiteacha.
(Gníomh 29).

 Athbhreithniú ar riachtanais iomlána na foirne san Aonad Máithreachais.
 Féachaint le ceadú a fháil maidir leis an gceathrú post

Cnáimhseachais/Gínéiceolaíochta le spéis in úraidinimic/Míochaine Féatais.
(Gníomh 58).

 Féachaint le hAltra Idirchaidrimh Síciatrach a cheapadh a bheadh ceangailte
leis an Roinn Timpiste agus Éigeandála le cur le seirbhísí síciatracha. Oibriú
go dlúth le hOspidéal Naomh Bríde ó thaobh phrótacail a fhorbairt le mí-úsáid
drugaí agus díthocsainiú alcóil. (Gníomh 25).

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

Timpiste & Éigeandáil
Féachfar le postanna Comhchomhairleoirí buan a cheapadh sa Roinn Míochaine
Éigeandála le tiomantais thréimhseacha in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh. Leanfaimid
le haghaidh a thabhairt ar cheisteanna cóiríochta tríd an bPlean Forbartha Rialaithe
Ginearálta in iarracht aghaidh a thabhairt ar an bplódú atá ann faoi láthair. (Gníomh 86).

Cóiríocht
Leanfaimid le haghaidh a thabhairt ar chóiríocht agus déanfar forchéimniú ar fhorbairt
Pleananna Forbartha Eatramhacha agus Ginearálta le freastal ar na riachtanais a
bheidh ag an ospidéal amach anseo. (Gníomh 93)

Cuntasacht
Leanfaimid leis an éifeachtúlacht costais agus cuntasacht is fearr a chur chun cinn ó
thaobh na n-acmhainní atá ar fáil.

Creidiúnú
Tá Ospidéal Portiuncula tiomanta as caighdeán na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá gcuid
othar a fheabhsú. Tríd an bpróiseas creidiúnaithe, beimid ag breathnú ar gach gné dá
gcuid seirbhísí ón gcaighdeán cúraim a sholáthraimid dá gcuid othar go dtí caighdeán
an ospidéil mórthimpeall orainn. Tá dáta an Athbhreithnithe Piara Seachtrach socraithe
don 22ú Feabhra 2004.

Ailse
Beidh sé mar phríomhthosaíocht i 2004 leanúint ar aghaidh le seirbhís d’ardchaighdeán
agus inrochtaine a chur ar fáil dá gcuid othar sa réigiún seo agus breis forbartha agus
tacaíochta a thabhairt do Chúram Maolaitheach laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.
(Gníomhartha 5, 31).
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Straitéis Sláinte Cardashoithíoch
Na gnéithe riachtanacha den Straitéis náisiúnta Sláinte Cardashoithíoch agus an Clár
Athshlánaithe reatha a fhorchéimniú agus an leibhéal tacaíochta agus oideachas a
chuirtear ar fáil do theaghlaigh agus do mhná céile/fir chéile a ardú. Tá sé mar aidhm ag
an Roinn Athnuachana roinnt cúrsaí a fhorbairt i réimsí ACLS agus Bainistíocht Stad
Chairdiach laistigh de na hacmhainní atá ann cheana féin.

Oideachas
Leanfaimid le hoideachas agus oiliúint a chur ar fáil don fhoireann ar fad, i gcomhair le
Roinn Forbartha agus Foghlama Chorparáideach Bhord Sláinte an Iarthair agus na
Comhlachtaí Náisiúnta Oiliúna ó thaobh Míochaine, Altranas agus Comhghairmithe
Sláinte.

Teicneolaíocht an Eolais
Leanfaimid ag obair leis an mBord Seirbhíse Géarmhíochaine ar Chórais Eolas le
teicneolaíocht an eolais a fhorchéimniú agus a lánpháirtiú laistigh den Bhord.

Míochaine
Leanfaimid ar aghaidh leis an bhforbairt ar Aonad Cúraim Stróc, agus réimse eile
seirbhísí a sholáthar dá gcuid othar. Féachaint le ceadú a fháil don cheathrú Lia le spéis
i Diaibéiteas, atá riachtanach le freastal ar an éileamh atá ar sheirbhísí diabéiteacha.
(Ag Coinneáil leis an nGrúpa Athbhreithnithe ar Sheirbhísí Diabéiteacha 2000).

Cnáimhseachas/Gínéiceolaíocht
Leanfaimid ag iarraidh ceadú a fháil maidir le Cnáimhseoir Comhairleach & Gínéiceolaí
le spéis in Úraidinimic/Míochaine Féatais. Dul chun cinn a dhéanamh ar chláir
oideachais a fhorbairt do Mhná Cabhracha i réimse na Cannúlaíochta agus Uaimeáil
Peirenéam.

Péidiatraic
Le Leanbhlia Comhairleach nua ceaptha le spéis sa Phobal déanfaimid forchéimniú
maidir le seirbhísí nua a fhorbairt le clinicí for-rochtana a chur san áireamh.

Raideolaíocht
Leanfaimid le hiarrachtaí chun acmhainní a aimsiú le seirbhísí CT 24 uair a chloig a
fheidhmiú ar an láthair agus rochtain ar sheirbhísí raideolaíochta lasmuigh d’uaireanta
oibre a fheabhsú agus iarracht a dhéanamh rochtain a fháil ar sheirbhísí MRI áitiúla.
(Gníomh 43).

Bainistíocht Riosca
Beidh sé mar aidhm againn an Straitéis Bainistíochta Riosca a chur i bhfeidhm.

Máinliacht
Tá géarghá ann an tsaoráid chúraim lae a leathnú agus a uasghrádú mar gheall ar an
ardú leanúnach atá ar mháinliacht chúraim lae agus an t-ualach oibre a bhfuiltear ag súil
leis mar gheall ar Ghaistreintreolaí Comhairleach a bheith ceaptha. Bunófar grúpa oibre
leis na roghanna a bhaineann leis an aonad cúraim lae atá againn cheana féin a
athlonnú agus measúnú a dhéanamh ar riachtanais acmhainn leapa.
Beidh sé mar aidhm againn máinliacht lae bhreise a chur ar fáil sna speisialtachtaí seo a
leanas: ENT agus Plaisteach a bheidh ceangailte le seirbhísí UCHG. (Gníomh 83).
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An Roinn Obair Shóisialta
Príomhsheirbhísí atá againn cheana féin a chomhdhlúthú agus tionscnaimh nua a
fhorbairt ina mbeidh réimse leathan riachtanas tacaíochta sóisialta sláinte agus
pearsanta.

Treoir maidir le hAm Oibre
Oibreoidh an Grúpa Oibre le feidhmiú na Treorach seo a fhorchéimniú de réir threoracha
DOHC agus HSEA.

Gníomhartha atá Pleanáilte do 2004

An Roinn Timpiste agus Éigeandála
 Cuirfimid bealaí cúraim chliniciúla i bhfeidhm maidir le diagnóisí roghnaithe in

iarracht moill a laghdú agus iontrálacha nach dteastaíonn (Gníomh 53).
 Féachfar le Comhchomhairleoir buan a cheapadh sa Roinn Míochaine

Éigeandála le tiomantais sheisiúnacha ag Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh.
 Tógfaidh comhalta den fhoireann altranais Máistreacht in Ardchleachtas

Sláinte Eolaíochta mar ullmhúchán ar ról an Ardchleachtóra Altranais.
 Níl an chóiríocht atá sa Roinn Timpiste agus Éigeandála faoi láthair in ann

déileáil leis na héilimh atá ar an roinn faoi láthair ó thaobh othair agus foirne.
Leanfaimid ag tabhairt aghaidh ar na ceisteanna cóiríochta sa Roinn T&É trí
mheán an Phlean Forbartha Ginearálta. (Gníomh 86).

 Bunófar grúpa oibre le hinúchadh a dhéanamh ar an mbealach a bhféadfaí
Aonad Measúnaithe Míochaine a fhorbairt. (Gníomh 78).

Cóiríocht
 Féachfaimid leis an bPlean Forbartha Rialaithe Ginearálta a fhorchéimniú i

gcomhair le Tionscadail Chaipitil agus leis an Roinn Seirbhísí Teicniúla.
(Gníomh 93).

Creidiúnú
 Tá dáta an Athbhreithnithe Piara Seachtrach socraithe don 22ú Feabhra

2004.
 Déanfar forchéimniú iontu seo a leanas: Bealaí Cúram Criticiúil, Éascaíocht

Iniúchta Chliniciúil, Bainistíocht Athraithe agus próisis/uirlisí Bainistíochta
Caighdeán.

 Leanfaimid le hiarrachtaí chun Bainisteoir Creidiúnaithe buan a cheapadh.
(Gníomh 63).

Ainéistéitic
 Féachfaimid le ceadú a fháil maidir le hAinéistéitic Comhairleach a cheapadh,

le tiomantais sheisiúnacha ag Ospidéal Ros Comáin.
 Tá pleananna ar bun an Clár Géarphian a fhorbairt, cuirfear tús le clár oiliúna

le scileanna a fhorbairt chun déileáil le gach gné de chúram iarobráide.
 Tógfaidh comhalta den fhoireann altranais Máistreacht in Ardchleachtas

Sláinte Eolaíochta mar ullmhúchán ar ról an Ardchleachtóra Altranais.

Ailse
 Tá comhalta den fhoireann altranais ag tabhairt faoi Mháistreacht in
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Ardchleachtas Sláinte Eolaíochta mar ullmhúchán ar ról an Ardchleachtóra
Altranais.

 Tá sé mar aidhm againn aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí cóiríochta tríd
an Roinn Cothabhála agus tríd an bPlean Forbartha Ginearálta.

Straitéis Chardashoithíoch
 Déanfar forbairt ar Chéim 4 le cuntas eisothar ina dhiaidh sin (seisiúin

ghrúpa). Áirítear ar na príomhchuspóirí don roinn seo; rochtain ar Shíceolaí
Cliniciúil agus tacaíocht do dhaoine a bheadh ag éirí as caitheamh tobac, an
leibhéal tacaíochta agus oideachais a chuirtear ar fáil do theaghlaigh agus do
chéilí a ardú agus oiliúint seirbhíse d’fhoireann an bharda agus iad ag
tabhairt aire d’othair chairdiacha. Tá pacáiste bogearraí de dhíth le sonraí
chairdashoithíocha a bhailiú agus beidh Fisiteiripeoir sinsireach ag cur tús le
MSc in athshlánú cairdiach. (Gníomh 5).

 Tá sé mar aidhm ag an Roinn Athbheochana roinnt cúrsaí a fhorbairt sna
réimsí a bhaineann le ACLS, Bainistíocht Stad Chairdiach, Bainistíocht ar
Éigeandáil Míochaine Péidiatraice agus ardchúrsa tacaíochta beatha
Péidiatraice i gcomhair le hOspidéal Ginearálta Mhaigh Eo. Chomh maith leis
sin, tá sé mar aidhm ag an Roinn seo dífhibriliú saor ó lámh a thabhairt
isteach agus dífhibrilithe seachtracha uathoibríocha a chur ar fáil do roinnt
ranna ar fud na heagraíochta. (Gníomhartha 5, 29).

 Iniúchadh Stad Chairdiach a leathnú agus an chéad chlár d’fhreagróirí a
thabhairt isteach le haghaidh Stadanna Cairdiacha. Cuirfidh tástáil brú atá ag
Teicneoir ar chumas na Seirbhíse Tástála i gcomhair Brú Cleachtaidh a
bheith níos stiúrtha (Gníomhartha 5, 87).

 Athbhreithniú a dhéanamh ar fhiosruithe cairdiacha i dtaobh cóiríochta na
roinne.

Cliniceoirí i mBainistíocht
 Ag teacht le breathnadóireachtaí Thuarascáil Hanley déanfar forbairt ar an

tSamhail Stiúrthóireachta Cliniciúla le linn na bliana. (Gníomh 70).
 Le go ndéanfaí breis oibre ar an struchtúr samhail atá ann faoi láthair ní mór

breis chórais eolas a scaipeadh ar gach Stiúrthóir maidir le costais de réir
gach roinn.

 Is gné riachtanas den phróiseas seo PPARS sa méid go gceanglóidh céim 1
WTE’anna le ranna, agus ceanglóidh céim 2 WTE’anna le bainisteoirí líne.

Bia-Eolaíocht
 Tá sé mar aidhm forbairt a dhéanamh ar acmhainní oideachais atá cuí,

praiticiúil agus oiriúnach ó thaobh aoise agus bileoga aiste-bia a fhorbairt don
duine aonair chun cuidiú le cliaintí a n-iompar a athrú, feidhmiú uirlis
scagchothaithe a phíolótú ar bharda amháin agus páirt a ghlacadh i gclár
scagtha-sláinte don fhoireann i gcomhpháirtíocht le Roinn Cur Chun Cinn
Sláinte BSI. (Gníomh 5).

 Bunú poist bia-eolaíochta nua ar ghrád bunúsach a bheadh á roinnt le
hOspidéal Naomh Bríde a fhorchéimniú le déileáil leis an ardú ar rátaí
tarchurtha, de bhrí nach bhfuil aon sheirbhís bia-eolaíochta ag Ospidéal
Naomh Bríde faoi láthair. (Gníomh 26).

ECG
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 An riachtanas maidir le soláthar Roinn nua Fiosraithe Chairdiach a scrúdú.

Oideachas
 Maoiniú a shlánú i gcomhair riachtanais oiliúna na foirne ar fad agus le

háiseanna oideachais agus trealamh a cheannach a chuideoidh leis an
bhfoireann ina ról.

 Margaíocht ar Sheirbhísí Leabharlainne agus ar acmhainní leictreonacha
agus oiliúint bhunachar sonraí don fhoireann.

 Rochtain ar an leabharlann a ardú – foireann pháirtaimseartha sa
tráthnóna/ar an deireadh seachtaine ag teastáil le freastal ar éileamh an
úsáideora. Bailiúchán na leabharlainne a leathnú; tá sé seo ag brath ar
mhaoiniú. (Ag coinneáil leis an bPlean Gnímh ar Bhainistíocht Daoine Téama
5 Infheistíocht in Oiliúint,  i bhForbairt agus san Oideachas).

An Roinn Airgeadais
 Leanfaidh an obair ar Lánpháirtiú i 2004 le béim ar lánpháirtiú párolla. Beidh

an tionscadal seo spleách ar dhóthain acmhainní a bheith curtha ar fáil ón
gCeanncheathrú. (Gníomh 97).

 Léireofar tionscadal PPARS le linn na bliana. (Gníomh 68).

Saoráil Faisnéise
 Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise a chomhlíonadh agus plean maidir le

bunachar sonraí de gach polasaí cuí, prótacail agus cód cleachtais a
fhorchéimniú.  (Gníomh 68).

 Breis forbartha ar conas a thagtar ar shonraí i gcás tuairiscí ar Tháscairí
Feidhmíochta. (Gníomh 68).

HACCP
 Tabharfaidh an Roinn Lónadóireachta agus Siopa an Ospidéil an Clár

HACCP chun críche, ina n-áireofar iniúchadh.

Sláinte & Sábháilteacht
 Oiliúint agus oideachas a sholáthar i ngach gné de shláinte & de

shábháilteacht.
 Oiliúint don Phlean Mórtheagmais a sholáthar ar gach Roinn.
 Córais shlándála na n-ospidéal agus an tionscadal clibe naíonán a

fhorchéimniú.

HIPE
 Breis forchéimnithe a dhéanamh ar iniúchadh cairte le súil an Innéacs

Casemix a mhéadú don Ospidéal. (Gníomhartha 68 & 97).
 Breis forbartha ar an úsáid a bhaineann an fhoireann as gach Roinn as

staitisticí/eolas ón mBunachar Sonraí HIPE. (Gníomhartha 68 & 72).

Acmhainní Daonna
 Leanúint le hoiliúint bainisteoirí líne agus foirne a fheabhsú, seisiúin

mhionteagaisc maidir le hOibriú Foirne i gcás Bainisteoirí Líne – a bheidh ag
teacht le reachtaíocht nua. (Gníomhartha 100 & 107).

 Ionduchtú a fheabhsú; Clár Anailíse ar Riachtanais Oiliúna agus Cláir
Forbartha Phearsanta a fhorbairt. Gníomhartha 100 & 107 Plean Gnímh ar
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Bhainistíocht Daoine.
 Feidhmiú thionscadail PPARS a bhainistiú.
 A bheith páirteach leis an bPríomh-Roinn Acmhainní Daonna le forbairt a

dhéanamh ar Straitéis A.D. an Bhoird. (Gníomhartha 103 & 108).
 Meastóireachtaí post DOH&C a bhaint amach d’Fhoireann

Cléireachais/Riaracháin.

Teicneolaíocht an Eolais
 I measc na dtionscadal atá beartaithe do 2004 tá uasghrádú ar na stáisiúin

oibre atá fanta chuig Windows 2002, Clár Sócmhainní Seasta agus Córas
Sceidealaithe Obrádlainne.

Bainistíocht Ábhar
 Leanúint ag obair i gcomhair le Feidhm Bhainistíochta Ábhar Bhord Sláinte

an Iarthair lena chinntiú go bhfaigheann an tOspidéal an luach is fearr ar
airgead agus ag an am céanna go mbíonn nósanna imeachta ar thairiscint á
gcomhlíonadh.

 Leibhéil stoc a fheidhmiú agus athbhreithniú ar cheisteanna cóiríochta.

Fisic Mhíochaine & Bith-Innealtóireacht
 PEMAC (Córas Bainistíochta Threalaimh Choiscithigh) a fhorchéimniú, agus córas a

chur le chéile le ranna a chur ar an eolas maidir le stádas deisithe trealaimh.

Míochaine
 Ceapfaimid post nua Dochtúir Comhairleach le spéis i ngaistreintreolaíocht.
 Leanfaimid le ceadú a aimsiú ón DOHC leis an gceathrú Lia le spéis i nDiaibéiteas a

cheapadh, a theastaíonn le freastal ar an éileamh méadaithe atá ar sheirbhísí
Diabéiteacha agus mar gheall ar mholtaí a rinne an RCPI le déanaí.

 Sreabhchairteanna breathnadóireachta a chur i bhfeidhm a bhaineann le hothair
riospráide.

 Soláthar Aonaid Géarmhíochaine Stróc a bheadh go hiomlán oibríochtúil a
fhorchéimniú. (Gníomhartha 26, 30, 53).

 Grúpa oibre a bhunú le hiniúchadh a dhéanamh ar an mbealach a bhféadfaí Aonad
Measúnaithe Míochaine a bhunú. (Gníomhartha 26, 30, 53).

 Bunachar Sonraí Stróc a chur le chéile san Ospidéal.
 Bileog eolais othar a chur le chéile d’othair a bheadh ag fáil cúram stróc.
 Grúpa oibre a bhunú le hathbhreithniú a dhéanamh ar othair a bhíonn ag fanacht le

Comhchairdiach.

Éifeachtúlacht Misin
 An deis a thabhairt do bhaill foirne tabhairt faoi bhreisoideachais, go háirithe sna

réimsí a bhaineann le ceannaireacht agus leanúint leis an gnáthchleachtas ó thaobh
dámhachtainí fadseirbhíse.

Altranas
 Mic Léinn Altranas Céime a lánpháirtiú leis na Mic Léinn Dioplóma atá ann faoi

láthair sa timpeallacht foghlama cliniciúla.
 Altraí Thar Lear agus an Cúrsa Filleadh ar Altranas a éascú.
 Nósanna imeachtaí, polasaithe agus treoirlínte a chomhlánú agus a dháileadh agus

oideachas in-seirbhíse agus seisiúin/ceardlanna oiliúna a sholáthar ar an bhfoireann
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altranais. (Gníomh 51).
 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Ardchleachtóir Altranais, teastaíonn dul chun cinn

ón obair mar gheall ar an laghdú soiléir a bheidh ar dhochtúirí ospidéal i 2004
(Gníomh 104).

 Tús a chur le Teastas Leibhéal 2 FETAC i dTacaíocht Chúram Sláinte.

NCHDanna nach Náisiúnaigh iad
 Déanfar scrúdú ar sholáthar cóiríochta do sheomra guí.

Sláinte Saothair
 Féachaint le trealamh riachtanach a chuideoidh le scagadh sláinte a sholáthar.
 A chinntiú go bhfuil tástáil Heipitíteas B agus Mantoux faighte ag ár n-oibrithe cúram

sláinte go léir.

Cnáimhseachas & Gínéiceolaíocht
 Leanfaimid ar aghaidh leis an gceathrú Cnáimhseoir Comhairleach agus Gínéiceolaí

a cheadú le spéis i míochaine a bhaineann le hÚraidinimic Féatais.
 Leibhéil chothaithe cíche a ardú leis an Stádas Náisiúnta Cairdiúil le Naíonáin a

bhaint amach agus leanúint le clinicí tacaíochta for-rochtana a sholáthar i gcomhair
leis na hAltraí Sláinte Poiblí.

 Tá sé ar intinn ag an Roinn Bia-Eolaíochta dul siar ar litríocht a bhaineann le
scoitheadh agus le cothú cíche a bheidh ag teacht le moltaí nua na hEagraíochta
Domhanda Sláinte i gcás cothú cíche eisiach ar feadh sé mhí. (Gníomh 9)

 Féachaint le soláthar a dhéanamh ar Chíteaméadar Sreabhaidh i gcás máithreacha
atá Rhesus diúltach le freastal ar na moltaí reatha atá ann ó thaobh sárchleachtais.
(Pointe Gnímh 58).

 Athbhreithniú ar leibhéil foirne tacaíochta agus cnáimhseachais agus Clinicí atá á
stiúradh ag Mná Cabhracha a fhorbairt.

 Cláir oideachais a fhorbairt sna réimsí a bhaineann le IV Cannúlaíochta agus
uaimeáil peirinéam. Ranganna réamhbhreithe idirdhisciplíneacha breise a fhorbairt le
freastal ar an éileamh atá ag dul i méid.

 An córas Bainistíochta Riosca Máithreachais a fhorchéimniú agus bunachar sonraí a
fhorbairt i gcás gach polasaí, treoirlínte agus nósanna imeachta.

 Leanúint le haghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna cóiríochta atá ann faoi
láthair.

Teiripe Saothair
 Measúnú cliniciúil agus áit chóireála a bhunú d’othair.
 Tabhairt faoi mheastóireacht a dhéanamh ar aiseolas ó cheistiúcháin. (Point Gnímh

63)

Seirbhísí Eisothar
 Clinicí Máinliachta Phlaisteacha a bhunú i gcomhair le hOspidéil Réigiúnacha na

Gaillimhe (Gníomhartha 26 & 85).
 Córas coinne a chur le chéile i gcás Athshlánaithe Chairdiacha agus Bia-Eolaíochta.

(Pointí Gníomh 26, 30, 46 & 85)
 Bia-eolaíocht chun seirbhís d’othair chónaitheacha/eisothair a sholáthar, éascú ar

ghrúpaí oideachais Céiliacha ráithiúla d’othair atá curtha ar aghaidh agus píolótach a
dhéanamh ar éascú ar sheisiúin oideachais do ghrúpaí eisothar atá róthrom/ramhar
agus d’othair hipirlipidéime mar bhealach le liostaí feithimh a laghdú. (Gníomhartha



115

5, 82 & 84).
 Teileafóin 3-bhealach a sholáthar sna seomraí comhairleacha le cuidiú le

haistriúchán.
 Tús le cur le bunachar sonraí d’othair mháithreachais.
 Lárchóras áirithinte i gcás gach clinic.
 Íomhá doiciméid a fhorbairt leis an laigeacht ó thaobh stórála atá ann faoi láthair a

réiteach.
 Aghaidh le tabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le cóiríocht.
 Clinic Sláinte Eisothar Ban seisiúnach a chur i bhfeidhm.

Péidiatraic
 Leanúint ar aghaidh le Leanbhlia a cheapadh le spéis i Sláinte Poiblí Leanaí; déanfar

forbairt ar sheirbhísí nua dá bharr seo trí chlinicí for-rochtana i Ros Comáin agus sa
phobal (Gníomh 14).

 Leanfaimid ar aghaidh leis an bpost nua Leanbhlia Comhairleach. (Gníomh 14).
 Féachfaimid le haghaidh a thabhairt ar chóiriú an Bharda Péidiatraice agus an

tAonad Sainchúraim Naíonán a athlonnú.
 Tá píolótacht á dhéanamh ar fhorbairt Bealaí Cúraim Lánpháirtithe i bPéidiatraic/

SCBU agus é mar aidhm athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte atá ann cheana
féin agus cuidiú le forbairt na gcaighdeán.

 Measúnú iniúchta agus caighdeáin.

Tréadchúram
 Bileog paidreacha a chur le chéile d’othair agus tréimhse suaimhnis a thionscnamh

agus a éascú don fhoireann.

Paiteolaíocht
 Ag teacht le Céim 2 de Thuarascáil SARI féachfaimid le hEolaí Faire a cheapadh i

gcomhthéacs uasteorainneacha fostaíochta. (Gníomh 63).
 Creidiúnú Saotharlainne a fhorchéimniú i gcomhair le Saotharlann Ros Comáin. Tá

an tionscnamh seo spleách ar mhaoiniú. (Gníomh 63).
 Iniúchtaí leanúnacha ar pholasaithe agus nósanna imeachta aistrithe a leanúint ar

aghaidh. Úsáid glóbailin imdhíonachta frith-D, staidéir féidireachta ar chóras TE
rianaithe fola. (Gníomhartha 63,66).

 Straitéisí a fhorbairt le hathbhreithniú a dhéanamh ar ualach oibre saotharlainne do
Dhochtúirí Teaghlaigh i gceantar Oirthear Ros Comáin agus in Oirdheisceart na
Gaillimhe. (Gníomhartha 26, 43).

 Soláthar ar dóthain saoráidí eisothar fleibeatóime agus saoráidí eile. (Gníomh 55).
 Altraí Leanúnacha a chur ar fáil ar gach bharda maidir le rialú ionfhabhtaithe le

leanúnachas a chur chun cinn.

Cógaslann
 Breis forbartha le déanamh ar Thuairisciú Teagmhais Míochaine. (Gníomh 104).
 Oibreoimid le seirbhísí breise a chur i bhfeidhm sa Roinn Timpiste & Éigeandála,

san Obrádlann agus san Aonad Sainchúraim Naíonán i gcomhthéacs na n-
acmhainní atá ar fáil. (Gníomhartha 58, 59 & 86).

Fisiteiripe
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 Seirbhís a fhorbairt i gcomhair le hOspidéal Naomh Bríde, de réir mar a
cheadaíonn acmhainní. (Gníomh 30, 101, 104).

 Páirt a ghlacadh sa Chlinic Réamh-Mheasúnaithe agus i gcóireáil a chur ar othair
oinceolaíochta le Éidéime Limfe. (Gníomhartha 43, 104).

 Athlonnú chuig cóiríocht chuí.

Bainistíocht Riosca
 Rochtain a fháil ar oiliúint ó Ghníomhaireacht Éilimh an Stáit agus ó lucht

árachais nua. (Gníomh 63)
 Córais nua ríomhaireachta a chur i bhfeidhm le heachtraí a loggáil do

Ghníomhaireacht Éilimh an Stáit agus do lucht árachais nua.
 Staitisticí ráithiúla agus bliantúla a chur ar fáil don Athbhreithniú Piara ar Rialú

Cliniciúil.

An Roinn Raideolaíochta
 Scrúdóimid na roghanna le freastal ar CT Péidiatraic agus saoráid scanaidh CT

24 uair a chloig a sholáthar. (Gníomhartha 43, 59, 100).
 Oibreoimid leis an tseirbhís Scanóir X-gha Ionsú Défhuinnimh a ardú do

Dhochtúirí Teaghlaigh agus d'othair Cho. Ros Comáin.
 Rochtain ar sheirbhísí áitiúla MRI a fhorchéimniú.
 Suiteáil PACS idir gach ospidéal i mBSI a fhorchéimniú. (Gníomhartha 87, 118).

An Roinn Obair Shóisialta
 Aghaidh a thabhairt ar an riachtanas maidir le tacaíocht síceolaíochta d'othair

oinceolaíochta/nach bhfuil aon leigheas i ndán dóibh agus a dteaghlach. Eiseofar
molta foirmiúil ar Chumann Ailse na hÉireann maidir le hoibrí sóisialta sinsireach
tiomanta a bhfuil fógra curtha amach faoi le gairid, agus iad ag lorg iarratas
maoinithe.

 Tacaíocht obair shóisialta atá cheana féin do dhaoine scothaosta a láidriú,
déanfar iarratas faoi Chlár Tionscnaimh an Gheimhridh le tuilleadh tacaíochta a fháil.

 Leanúint ar aghaidh le forbairt agus le cur chun cinn an Thionscadail um
Thoirchis Ghéarchéime.

 Cuirfear iarratas chuig Ciste Teifeach na hEorpa, chun breis acmhainní obair
shóisialta a fháil le cuidiú le Daoine a bhíonn ar thóir tearmainn agus le Teifigh.

Teiripeoir Urlabhra agus Teanga
 Féachfaimid le ceadú a fháil le Teiripeoir Urlabhra agus Teanga a cheapadh

laistigh den líon W.T.E. atá againn faoi láthair le seirbhís a sholáthar ar an líon
méadaithe othar atá ag fulaingt ó Stróc, neamhoird Riospráide agus neamhoird
Néareolaíochta eile.

Máinliacht
 Beidh trí sheisiún ag an Máinlia Comhairleach nua atá in Ospidéal Chontae Ros

Comáin ag Ospidéal Portiuncula.
 Bunófar grúpa oibre le féachaint leis an Aonad Cúraim Lae a athlonú leis an

éileamh méadaitheach a éascú, agus freisin seirbhísí nua mar ENT agus
Plaisteacha a fhorbairt. (Gníomh 58, 83).

 Breis forbartha ar an gClinic Réamh-Mheasúnaithe i gcás iontrálacha
máinliachta.

 Seirbhís Cúraim Stoma a fhorbairt sa phobal d'othair a bhfuil stoma nua acu,
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beidh sé sin de réir Threoirlínte Cliniciúla Bainistíochta Ailse Drólainne-Reicteach.
 Molta a fhorbairt maidir le rochtain dhíreach Dochtúir Teaghlaigh Endoscópach.

Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn
 Le go ndéanfaí freastal ar na riachtanais a bhaineann le Ag Coinneáil an Dul Chun

Cinn, tá sé mar aidhm ag an gCoiste Comhpháirtíochta áitiúil ag Ospidéal
Portiuncula roinnt tionscnamh a chur i bhfeidhm le linn 2004, agus cur le seirbhísí
atá ann cheana féin mar an córas rianaithe cothabhála coisctheach, plean a chur le
chéile le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna ar tarraingíodh aird orthu i
suirbhéir sástachta an othair, iniúchadh a dhéanamh ar uaireanta oscailte an OPD a
leathnú agus meastóireacht a dhéanamh ar bhéilí na n-othar.

Treoir maidir le hAm Oibre
 Leanfaidh an Grúpa Oibre ag coinneáil súil ar an Treoir maidir le hAm Oibre a chur i

bhfeidhm, beidh sé mar dhúshlán ag an ospidéal na seirbhísí reatha a chomhlíonadh
agus a chothabháil.

SEIRBHÍS OTHARCHARR

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhíse

Is é misean Sheirbhís Otharcharr Bhord Sláinte an Iarthair:
"Seirbhís Iompair agus Otharcharr éigeandála cothrom a sholáthar d'othair agus do
chliaint agus cur le sláinte agus le saol sóisialta na ndaoine i réigiún BSI a bhíonn ag
freastal ar ospidéil agus ar chlinicí, ag cinntiú go soláthraítear cúram den chaighdeán is
airde is féidir a bhaint amach".

Is féidir achoimre mar seo a leanas a dhéanamh ar an ról atá ag an tseirbhís otharcharr:
 Ag soláthar Seirbhís Éigeandála  Míochaine réamh-ospidéil.
 Ag soláthar Seirbhís Iompair Othair d'othair atá an-tinn agus atá gortaithe agus

seirbhís idir ospidéil agus saoráidí míochaine eile.
 Ag bainistiú freagra an ospidéil ar Mhórtheagmais agus ócáidí eile le Ilthaismí.

Áirítear leis an tseirbhís seo:
 Cúram Éigeandála Míochaine réamh-ospidéil (`14,144 othar i 2003).
 Seirbhís Otharcharr Iompair/Aistrithe Othar, othair atá an-tinn agus gortaithe, agus

idir ospidéil agus saoráidí míochaine eile (36, 348).
 Ag bainistiú an ullmhúcháin a bhaineann le freagra a thabhairt ar ócáidí

Mórtheagmais agus Ilthaismí.
 Córas Iompair ar cíos, tacsaithe go príomha, ag tabhairt othair chuig agus ó choinní

(1,035,048 othar a fuair an tseirbhís; 850,000 míle).
 Forbairt agus tacaíocht leanúnach do 120 Teicneoir Éigeandála Míochaine.
 Cothabháil ar 45 meaisín (1,100,000 míle taistil déanta i 2003, i gcás 25,000 míle de

réir gach meaisín ar an meán).
 Leanann an tSeirbhís Otharcharr ag freastal ar an éileamh méadaithe a bhíonn ar

fhreagra éigeandála míochaine agus ar iompar othar laistigh de Bhord Sláinte an
Iarthair agus idir an réigiún seo agus ionaid eile, Baile Átha Cliath go príomha. De
réir mar a fhorbraíonn an Bord an réimse leathan seirbhísí atá aige, leanfaidh an
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tSeirbhís Otharcharr ag athrú le freastal ar éilimh na seirbhísí sin.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Tá plean seirbhísí 2004 bunaithe ar na straitéisí náisiúnta seo a leanas, polasaithe
náisiúnta le fócas sainiúil ar obair na Seirbhíse Otharcharr agus ar dhlíthe agus ar
pholasaithe eile a mbíonn éifeacht acu ar obair na seirbhíse otharcharr:
 Tuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe ar an tSeirbhís Otharcharr - 1993.
 An tAcht Sláinte agus Sábháilteachta, 1989.
 Tuarascáil; Ag Cruthú Todhchaí níos Sláintiúla - An Straitéis Náisiúnta Sláinte -

1994.
 Tuarascáil; An tAcht um Eagrú Ama Oibre - 1996.
 Tuarascáil; Straitéis Forbartha Bainistíochta do Sheirbhísí Sláinte agus Sóisialta in

Éirinn - 1996.
 Tuarascáil; Suirbhé ar Fhreagraí Ama - 1997.
 Tuarascáil; An tArd-Reachtaire Cuntas & Ciste ar na Seirbhísí Otharcharr

Éigeandála- 1997.
 Tuarascáil; Ag Obair le Chéile le Seirbhís Sláinte níos fearr a bhaint amach ó 1999.
 Tuarascáil; Grúpa Straitéise ar Shláinte Cardashoithíoch - 1999.
 Tuarascáil; Suirbhé ar Chumarsáid Otharcharr, Comhairleoirí RCC - 2000.
 Tuarascáil; Grúpa Oibre ar an tSeirbhís Otharcharr - 2001.
 Tuarascáil; Athbhreithniú Straitéiseach ar an tSeirbhís Otharcharr - 2001.
 Tuarascáil; An Straitéis Náisiúnta Sláinte - Cáilíocht agus Cothroime - 2002.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003
 CampWest a chur i bhfeidhm.

Aidhmeanna agus Cuspóirí
 Clár ECG 12 a leathnú.
 Athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar riachtanais trealamh.
 Oiliúint atá riachtanach don fhoireann a sholáthar (G & F Gníomh 13).
 Leanfaimid le hathbhreithniú a dhéanamh ar úsáid seirbhísí iompar agus

otharcharr d’othair ó thaobh an líon ard tithe altranais atá ag teacht chun cinn
agus soiléireacht a thabhairt agus teacht le hionchais ó thaobh ghnéithe a
mheallfadh athrú nó a bheadh mar fhreagracht ag na hoibrithe. (Q & F
Gníomh 26).

 Naisc chumarsáide a fheabhsú agus leathanbhanda  a úsáid chun cur leis an
gcumas othair a chur amach as UCHG chuig Ospidéil Ghinearálta eile agus
chuig Tithe Altranais. (Q & F Gníomh 46).

 Córas réigiúnach iompair a chur i bhfeidhm d’othair a fheabhsóidh an cumas
atá ann othair a scaoileadh amach as UCHG chuig Ospidéil Ghinearálta eile
agus chuig Tithe Altranais. (Q & F Gníomh 46)

 Cláir a chur i bhfeidhm do bhaill Ghrúpa Seirbhíse Réamh-Ospidéil Deonach
agus Reachtúil an Iarthair. (Q & F Gníomh 54).

 Leanúint le Seirbhís Timpiste agus Éigeandála a sholáthar ar fud an réigiúin.
(Q&F Gníomh 57).

 Gach EMT a thraenáil i gceantar bainistíochta na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus
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Ros Comáin maidir le nósanna imeachta i gcás breith clainne éigeandála. (Q
& F Gníomh 58).

 Leanúint ar aghaidh leis an tionscadal le creidiúnú ISO 9000 a bhaint amach
don tSeirbhís Otharcharr. (Q&F Gníomh 63).

 Oibreoidh an tSeirbhís Otharcharr le Comharchumann Dochtúir Teaghlaigh
WestDoc agus déanfaidh monatóireacht ar an méid iompair a dhéantar
lasmuigh d’uaireanta oibre mar thoradh ar na socruithe lasmuigh d’uaireanta
oibre i gcás clúdach GP. (Q & F Gníomh 77).

 Tá sé mar sprioc againn na hamanna feithimh a bhíonn ar othair a bhíonn ag
iarraidh ár seirbhís a úsáid a laghdú. (Q & F Gníomh 79).

 Otharchairr a uasghrádú, forbairtí caipitil agus obair chothabhála a
fhorchéimniú. (Q & F Gníomh 93).

 An córas iniúchta chliniciúil a shuiteáil agus é a chur ag obair. (Q & F Gníomh
118).

Tuairisc ar na gníomhartha atá pleanáilte don bhliain le cuidiú le haidhmeanna
agus le cuspóirí

 An clár ECG 12 a leathnú. Trialacha ar ceapanagraife, agus nuashonruithe a
fheidhmiú ar 12 prótacail. Lárbhailiúchán de bhailiúchán sonraí cairdiach PH
ó thaobh cúrsaí pleanála. An clár 12 ECG a leathnú go Mainistir na Búille.

 4 Gníomh Pobail a sholáthar mar fhreagra ar Chláir Cúraim Éigeandála agus
iad a lánpháirtiú i gclár freagartha éigeandála Bhord Sláinte an Iarthair.

 Tús a chur le lánpháirtiú scéimeanna Gníomh Pobail mar fhreagra ar Chúram
Éigeandála (CARE) ón staid forbartha go dtí an staid oibríochta.

 Athbhreithniú agus monatóireacht ar riachtanais trealamh lena n-áirítear
Dífhibriliú Seachtrach Uathoibríoch (AEDanna), dífhibrilithe agus fearas
chéad fhreagra.

 Bunchúrsaí Tacaíochta Beatha a sholáthar d’fhoireann oifige agus lasc-chlár.
Oiliúint teileafóin CPR a sholáthar d’fhoireann lasc-chláir. Athbhreithniú agus
monatóireacht ar choinní foirní riachtanach. Dhá dhífhibriliú traenála. (Q & F
Gníomh 13).

 Foirmeacha áirithinte le pleanáil iompair a fheabhsú. Leanúint le polasaí do
mhaoin othar. Traenáil Míochaine Éigeandála Geiriatrach a chur i bhfeidhm
don fhoireann. Tuarascáil ar Sheirbhís Iompair Othair a sholáthar aisti féin i
bhfoirm Formica. Cuairt a thabhairt ar thithe ina bhfuil fadhbanna iontu le
saincheisteanna rochtaine agus pleanála a phlé. Staidéar eirgeanamaice a
dhéanamh i dTithe Altranais atá i mbaol mór. (Q & F Gníomh 26).

 Cruinnithe le grúpaí ospidéal – Torthaí: Idirchaidreamh le Bainistíocht
Ginearálta an Ospidéil le coinní a bheadh ag teacht le hamanna na clinice a
fheabhsú. Acmhainní a chur ag obair ar bhonn níos éifeachtaí. Breis
sruthlíniú agus cumarsáid níos fearr ón ospidéal agus foireann
ghníomhaireachta lasmuigh. Tuiscint níos fearr ar riachtanais na Seirbhíse
Otharcharr. Seirbhís níos fearr do chliaint. (Q & F Gníomh 26).

 Naisc chumarsáide a fheabhsú: Sonraí HR agus airgeadais a lánpháirtiú idir
ár bpríomh fothaonaid. Tús le hábhar oideachais bunaithe ar TE a chur ar
bun le tacú leis an gclár cianfhoghlama i gcás EMTanna. Stáisiúin lasmuigh a
sholáthar leis an gcumas sonraí a sheoladh isteach faoi mhionsonraí
oibríochta. (Q & F Gníomh 44).

 Córas réigiúnach iompair a chur i bhfeidhm d’othair a fheabhsóidh an cumas
atá ann othair a scaoileadh amach as UCHG chuig Ospidéil Ghinearálta eile
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agus chuig Tithe Altranais - idirchaidreamh le ranna an ospidéil leis an aidhm
amanna coinní na n-othar a thabhairt ar aon líne le soláthar iompair d’othair.
Córas áirithinte níos struchtúrtha a chur i bhfeidhm. Cruinnuithe rialta a
leagan síos le bainisteoirí leapa i ngach Ospidéal Ginearálta. Cruinnuithe
míosúla le coistí iontrála agus amach. Fráma ama a bhunú maidir le
háirithintí. (Q & F Gníomh 46).

 Na cláir seo a leanas a chur i bhfeidhm do bhaill Ghrúpa Seirbhíse Réamh-
Ospidéil Deonach agus Reachtúil an Iarthair: 2 chúrsa do theagascóirí, Cúrsa
Míochaine Éigeandála Geiriatrach, Tacaíocht Bainistíochta i gcás
Mórtheagmais, MIMS, 1 Seimineár, 1 Cleachtadh Éigeandála, Eolaí
Nuashonraithe, 7 gcruinniú, cur le cumarsáid agus pleanáil le tacú lenár n-
oibríochtaí. (Q & F Gníomh 54).

 Leanúint le Seirbhís Timpiste agus Éigeandála a sholáthar ar fud an réigiúin.
 Leanúint le hathbhreithniú agus forchéimniú i gcás athsholáthair de réir

caighdeáin mholta agus de réir mar a bhíonn maoiniú ar fáil.
 Amanna freagartha a fheabhsú trí fhreagra gluaisrothair a sholáthar i

gCathair na Gaillimhe. Cóiriú Foirne agus freagra ar ghlaonna éigeandála a
ardú trí chairr freagartha a thabhairt isteach i gCaisleán an Bharraigh, i
nGaillimh agus i Ros Comáin.

 Oibreacha tiontaithe a fhorchéimniú ar ionaid otharcharr aitheanta.
 Oiliúint agus plean forbartha a fhorchéimniú agus a chur i bhfeidhm.
 Feidhmiú thionscadail Camp West a fhorchéimniú.
 An chritéir a bhaineann le húsáid Iompar Cairr ar Chíos a chur i bhfeidhm

agus leanúint le seirbhís carranna ar chíos a sholáthar do chliaint agus
d’othair aitheanta.

 Leanúint le forbairt na feithicle cumarsáide réigiúnaigh le hócáidí le sluaite
móra agus mórtheagmais a chomhordú.

 Saoráidí TE a uasghrádú ag bonn-áiteanna otharcharr.
 Tionscadal píolótach i bhFoirm Tuarascála Othar Leictreonaí – 3 shuíomh.
 Tionscadal rianaithe sócmhainní barrachóide. Córas rianaithe sócmhainní

barrachóide a chur i bhfeidhm ar an tseirbhís otharcharr.
 Forbairt agus dul i mbun comhairle leis an bhfoireann ar phlean straitéiseach

a rachaidh le plean feidhmithe HRP agus le feidhmiú straitéis seirbhíse
otharcharr. Polasaí seirbhísiú a fhorbairt i gcás gach trealamh otharchairr.

 Polasaí athsholáthraithe a fhorbairt i gcás gach trealamh otharchairr.
 Athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar agus caighdeán na ceiste a bhaineann le

héide agus le Trealamh Caomhnaithe Pearsanta (PPE). Tús a chur leis an
bpróiseas pleanála le grád EMT-A a chur i bhfeidhm i mBord Sláinte an
Iarthair.

 Gach EMT a thraenáil i gceantar bainistíochta na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus
Ros Comáin maidir le nósanna imeachta i gcás breith clainne éigeandála.
Tionscadal píolótach i mBéal an Mhuirthead ar ardtheicnící bainistíochta i
gcás breitheanna a mbíonn fadhbanna leo. Idirchaidreamh le haonaid
máithreachas maidir le ceannach agus cóiriú aonaid goradán le déileáil le
breitheanna éigeandála. (Q & F Gníomh 58).

 Tá sé mar aidhm againn amanna feithimh a laghdú i gcás othair a bhíonn ar
thóir ár gcuid seirbhísí.  Cuideoimid lenár seirbhísí iompar othar trí sheirbhísí
poiblí a chur ar chonradh sa réimse nuair is gá. Beidh níos mó acmhainní ar
fáil dá bharr sin rud a chuirfidh lenár bhfreagraí T&É tosaigh. (Q & F Gníomh
79).
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 Otharchairr T&É a cheannach de réir mar a ligean cistí cead dúinn
athsholáthar a dhéanamh ar flíteanna ar líon ard mílte. (Q & F Gníomh 93)

 Leanúint le pleanáil 3 stáisiún otharcharr a fhorbairt le hamanna freagartha a
fheabhsú agus clúdach otharcharr i gceantar atá i bhfad ó sheirbhísí reatha
agus ó ospidéil ghinearálta. Beidh na stáisiúin sin lonnaithe i san Mhala
Raithní, in Acaill, san Chaisleán Riabhach agus i dTuaim. (Q & F Gníomh
93).

 Leanúint leis an bpleanáil le dhá stáisiún nua a thógáil i gCaisleán an
Bharraigh agus ag UCHG le teacht in áit sean saoráidí atá ró-shean le hoibriú
mar is ceart. (Q & F Gníomh 93).

 Céim 2 d'oibreacha aistrithe a dhéanamh ar Bushes i Ros Comáin (Q & F
Gníomh 93).

 Céim 2 d'oibreacha athchóirithe a dhéanamh ar 2 stáisiún otharcharr a bhfuil
tosaíocht ag baint leo nach gcomhlíonann riachtanais Sláinte agus
Sábháilteachta. Tá na stáisiúin sin lonnaithe i mBéal an Átha agus i mBéal
Átha na Sluaighe. (Q & F Gníomh 93).

 Tús a chur leis an bpleanáil le stáisiún na Ceathrún Rua a mhéadú le freastal
ar na riachtanais reatha agus riachtanais atá ag teacht chun cinn ó thaobh
stórála agus i measc na foirne. (Q & F Gníomh 93).

 Tús a chur leis an bpleanáil le stáisiún nua a fhorbairt i mBaile Locha Riach.
(Q & F Gníomh 93).

 Saoráidí glaineachta ceart a sholáthar do UCHG, Béal Átha na Sluaighe, Ros
Comáin, Béal an Mhuirthead, Béal an Átha, An Cheathrú Rua, An Clochán,
Baile Locha Riach agus do Mhainistir na Búile. (Q & F Gníomh 93).

 Saoráidí stórála a chur ar fáil don stáisiún atá i UCHG cheana féin. (Q & F
Gníomh 93).

 Cóiríocht oifige a sholáthar don Oifigeach Otharcharr i  UCHG. (Q & F
Gníomh 93).

 Pleanáil le forbairt a dhéanamh ar an saoráid atá ann cheana féin le freastal
ar Roster B i bPáirc Mheirlinne. (Q & F Gníomh 93).

 Saoráidí oifige a sholáthar do Chomhordaitheoir Seirbhísí CV agus don
Oifigeach Oiliúna. (Q & F Gníomh 93).

 Seomra oiliúna a sholáthar i UCHG don fhoireann i seirbhísí na Gaillimhe. (Q
& F Gníomh 93).

 Beartais shlándála a sholáthar i gcás gach stáisiún otharcharr. (Q & F
Gníomh 93).

 Athris chumarsáide i bhfeithiclí a shuiteáil. (Q & F Gníomh 117).
 Rochtain r-phoist a fheabhsú don fhoireann bainistíochta. (Q & F Gníomh

117).
 An córas AVLS a chur i bhfeidhm ar gach feithicil. (Q & F Gníomh 117).
 An GD 92 a shuiteáil i ngach stáisiún.
 Ár seirbhísí a lánpháirtiú san infrastruchtúr Camp West nuair a osclaítear é.

(Q & F Gníomh 117).
 Foirm Thuarascála Othar Leictreonach le cur i bhfeidhm ar bhonn píolótach i

3 suíomh. (Q & F Gníomh 117).
 Suiteáil an chórais iniúchta chliniciúil a chur i gcrích agus é a chur ag obair.

Feabhsóidh sé sin bunachar sonraí ár gcuid gníomhaíochtaí agus é mar
éifeacht aige gníomhaíochtaí bainistíochta a bheith níos dírithe agus níos
éifeachtaí. (Q & F Gníomh 118).
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 EPRF i dtrí shuíomh. (Q & F Gníomh 118)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 De bhrí go bhfuiltear ag súil go mbeidh seirbhísí otharcharr teoranta ó thaobh
leathnúcháin sa bhliain amach romhainn, leagfar béim i gcónaí ar smacht a
choinneáil ar chaiteachas, meastóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí seirbhíse
agus a chinntiú ag an am céanna go bhfaightear luach ar an airgead a chaitear.

 Braithfidh na forbairtí seirbhíse atá leagtha amach do 2004 ar fheidhmíocht
airgeadais iomlán an Bhoird. Níl aon mhaoiniú díreach curtha ar fáil i mbliana i
gcomhair breis forbartha ar an tseirbhís otharcharr. Tá leathdháileadh déanta trí
HeBE ar chomhoibreacha – bainfidh sé sin le feidhmiú Athbhreithniú
Straitéiseach Náisiúnta 2001.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Déantar monatóireacht agus meastóireacht ar bhonn míosúil agus ar bhonn ráithe agus
is amhlaidh a bheidh an scéal amach anseo. Déanfar monatóireacht ghéar ar leibhéil
ghníomhaíochta, ar spriocanna, ar WTE’anna, ar Tháscairí Feidhmíochta agus ar ár
mbuiséad. Leanfar le cruinnuithe cuntasachta gach mí idir an Príomhoifigeach
Otharcharr agus an Bainisteoir Réigiúnach i gcás Gnóthaí Corparáideacha agus Pobail,
a thuairisceoidh ar ais chuig an CEO.

AN tAONAD BAINISTÍOCHTA ÁBHAR

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

 Polasaí Soláthair (Procurement) na Seirbhíse Sláinte Náisiúnta.
 Straitéis Soláthair na Roinne Airgeadais.
 An Straitéis Soláthair d'Earnáil Sláinte na hÉireann.
 Straitéis Bainistíochta Ábhar Bhord Sláinte an Iarthair.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

 Céim deiridh de Straitéis Aonaid Bainistíochta Ábhar Bhord Sláinte an Iarthair a
thabhairt chun críche.

 Tionscadail 1-9 den Ríomhchlár eSholáthar HeBE a thabhairt chun críche.

Aidhmeanna agus Cuspóirí
 Straitéis Bainistíochta Ábhar Bhord Sláinte an Iarthair a chur i bhfeidhm.
 Rannpháirtíocht i dTionscadail 1-9 de Thionscnamh Náisiúnta HeBE.

Gníomhartha (Náisiúnta)
 Ag leanúint le feidhmiú Píolótach eThairiscint na Roinne Airgeadais.

Ríomhchlár Bainistíochta Ábhar HeBE (Tionscadail 1-9)
 Tús-Shocruithe Eagrúcháin a leagan amach.
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 Straitéisí Cuimsitheach Portfolio agus Catagóir a fhorbairt.
 Straitéis Bainistíochta Catagóir Leibhéil Boird a fhorbairt.
 Loighisticí Leibhéil Earnála agus Athbhreithniú Bainistíochta Fardail a dhéanamh.
 Measúnú maidir le Cleachtais Soláthar a dhéanamh ar fud na hEarnála.
 Creat Oibre Caighdeánach a fhorbairt maidir le Rangú agus Códú.
 Bonnlínte a fhorbairt do Chostais Aonad.
 Plean Bainistíochta Cumarsáide, Oiliúna agus Athraithe a fhorbairt.
 Réiteach Bainistíochta eThairiscint den Earnáil Sláinte a fhorbairt.

Gníomhartha (Réigiúnach)
 Suímh inlín an Aonaid Bainistíochta Ábhar Réigiúnach a sheoladh agus suíomh

idirlín Bainistíochta Ábhar a fhorbairt.
 Plean Soláthair Réigiúnach 2004 a chur i bhfeidhm.
 Athbhreithniú Uathstoic Bainistíochta Fardail Píolótach a léiriú.
 Ríomhchláir Soláthar a thástáil agus iad a chur amach ar Chóras Árainn.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

 Príomhtháscairí Feidhmíochta Náisiúnta.
 Tuarascáil Coigiltis.
 Tuarascáil Bainistíochta Catagóir ar Chaiteachas Neamh-Phá ar Chonradh.
 Binsemharcáil Réigiúnach.
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Caibidil 5

Seirbhísí Cúram Príomha, Pobail agus Leanúnach

AN ROINN CÚRAM PRÍOMHA

Comhthéacs

Tá an Roinn freagrach as réimse seirbhísí cúram príomha a fhorbairt le tagairt ar leith do
Dhochtúirí Teaghlaigh agus do Sheirbhísí Cógaslann ag teacht le cuspóir an Straitéis
Chúram Príomha Náisiúnta “Cúram Príomha – Treoir Nua”. Is príomhchuid dár ról é
nascálacha éifeachtacha a bhunú idir Seirbhísí Cúram Príomha agus Seirbhísí
Géarmhíochaine Ospidéil chun seirbhís d’ardchaighdeán gan briseadh a sheachadadh
dár n-othair sna hionaid is oiriúnaí.

Is seirbhís Dochtúir Teaghlaigh lasmuigh d’uaire oibre é Westdoc, a d’fhorbair Dochtúirí
Teaghlaigh agus Bord Sláinte an Iarthair ar bhonn comhpháirtíochta. Soláthraíonn sé
cúram míochaine lasmuigh d’uaire oibre d’othair phoiblí agus phríobháideacha sin má
bhíonn a gcuid dochtúirí mar chomhaltaí de Westdoc. Cuireadh tús leis an tseirbhís sin
ar an 2ú Nollaig 2002 agus bunaíodh í chun cur chuige sruthaithe agus cur chuige a
mbeadh bainistíocht níos fearr déanta uirthi a fhorbairt agus a fheidhmiú maidir le
seirbhísí Dochtúir Teaghlaigh lasmuigh d’uaire oibre i réigiún Bhord Sláinte an Iarthair le
béim ar rochtain othair agus ar ardchaighdeán seirbhíse.

Bunaíodh Coiste Comhairleach ar Shláinte Ban i 1996 faoi Phlean na Roinne Sláinte do
Shláinte Ban. Tá Comhordaitheoir Sláinte na mBan bunaithe sa Roinn Cúram Príomha
agus oibríonn sí i gcomhar leis an gCoiste chun seirbhísí cúram sláinte a bhíonn ag
teastáil ó mhná a fhorbairt agus a fheabhsú ionas go mbeidh:

 an leas is fearr sóisialta agus sláinte ag mná
 seirbhís sláinte a chuidíonn le mná á chruthú
 méadú ar an méid comhairleoireachta le mná agus ionadaíocht ban sna seirbhísí

sláinte

Is coiste ildisciplíneach agus idirghníomhaireachtaí é an Coiste Pleanála Réigiúnach ar
Fhoréigean i gCoinne Ban a bunaíodh faoin Tuarascáil den Tascfhórsa Náisiúnta ar
Fhoréigean i gCoinne Ban i 1997.  Is é/í Oifigeach Ainmnithe an Bhoird ar an gCoiste an
tOifigeach Forbartha sa Roinn Cúram Príomha. Soláthraíonn an Roinn Cúram Príomha
tacaíocht rúnaíochta agus is í an Roinn Cúram Príomha a dhéanann bainistíocht ar
airgeadas freisin.

Is é Heartwatch an t-ainm atá ar an gCosc Tánaisteach Náisiúnta ar ghalar
cardashoithíoch sa Tionscadal Cleachtas Ginearálta. Is é an aidhm iomlán atá ag an
gClár Heartwatch ná galracht agus básmhaireacht de bharr galar cardashoithíoch a
laghdú. Baineann feidhmiú Heartwatch freisin le meastóireacht a dhéanamh ar an gcéad
chéim den chlár struchtúrtha maidir le cosc tánaisteach ar ghalar cardashoithíoch i
gcleachtas ginearálta in Éirinn.
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Bunaíodh Tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil an Lár-Réigiúin Thiar agus
Oirthear na Gaillimhe i 2001 lena chinntiú go bhfaighdeann othair ó Oirthear na
Gaillimhe agus ón Lár-Réigiún Thiar a mbíonn fadhbanna cairdeacha géarmhíochaine
acu an cúram is fearr is féidir a fháil sa phobal áitiúil agus in Ospidéal Portiuncula, Béal
Átha na Sluaighe. Féacaimid lena chinntiú go gcuirtear an cleachtas idirnáisiúnta is fearr
ó thaobh cúram cairdiach géarmhíochaine i bhfeidhm leis an mbéim ar dtús ar othair le
géarphian cliabhraigh agus le Infarction Miochairdiach ag teacht le straitéisí
cardashoithíocha réigiúnach agus náisiúnta.

Measúnú ar Riachtanais

Heartwatch: Déanfar Measúnú ar Riachtanais i ndáil le riachtanais oideachais na
nAltraí Cleachtas.

 Déanfar measúnú ar an leibhéal T.E. atá sa phobal faoi láthair ionas go féidir
Dochtúirí Teaghlaigh agus PHNanna a nascadh le líonra an Bhoird.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi Láthair

Conarthaí Dámhachtain GMS, Cúram Máithreachais agus Naíonán, Príomh Imdhíonadh
Ógánaigh agus Meatadón do dhochtúirí agus Conarthaí Cógaslann do chógaiseoirí faoin
gComhaontú Conraitheoir Cógaslann Pobail.  Déantar riaradh ar raon seirbhísí agus
tionscnaimh cúram príomha lena n-áirítear Seisiúin Phleanála Clainne/Sláinte Ban,
Seirbhísí Cúram Maolaitheach, Scéim Róta Dochraideach, Poist Dochtúirí Teaghlaigh
Cliniciúla, Fisiteiripe, Seirbhísí Vaiseachtóime, Seirbhísí Antaithéachtacha etc.  I
gcomhar le Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann, tugtar tacaíocht agus
eagraítear deiseanna oiliúna lena n-áirítear oiliúint ar ríomhairí do Dhochtúirí Teaghlaigh
agus d’Fhoirne Cleachtas. Riartar an Scéim Oiliúna Iarchéime do Dhochtúirí Teaghlaigh.
Íoctar deontais leis an Roinn Cleachtas Ginearálta, OÉ Gaillimh, leis an gCoiste
Comhairleach ar Shláinte Ban agus leis an gCoiste Pleanála Réigiúnach ar Fhoréigean i
gCoinne Ban. Deantar stiúradh agus bainistiú ar fhorbairt Tionscadal Cúram Éigeandála
Réamhospidéil i gcomhar le Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann, Bord Sláinte
Lár Tíre, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na
Sluaighe. Riartar an Scéim Drugaí Pobail, An Scéim Drugaí Ard-Teicneolaíochta, An
Scéim Tinnis Fadthréimhseach agus an Scéim Íocaíochta Drugaí agus déantar
idirchaidreamh le hOspidéil, le Dochtúirí Teaghlaigh agus le Cógaiseoirí lena chinntiú go
ndéantar iarratais othar a phróiseáil go tapa.  Rachfar i mbun idirchaidrimh le
Cógaiseoirí Pobail chun an méid úsáid éifeachtach ó thaobh costais ar dhrugaí ar an
Scéim Ard-Teicneolaíochta a bhaint amach. Riartar an Sprioc Scéim Léirithe Drugaí.
Tugtar tacaíocht do raon forbairtí seirbhíse lena n-áirítear forbairt áitribh.

Tugtar tacaíocht do Choiste Comhairleach Sláinte na mBan ina gcuid oibre mar seo a
leanas -
 Ag eagrú seisiúin oideachas/eolas agus ceardlanna ar shaincheisteanna a

bhaineann le sláinte ban.
 Riaradh scéim deontais do ghrúpaí ban
 Maoirsiú ar ionchar agus ar fhoilsiú  treoir eolais agus bileoga eolais ar ábhar ar nós

frithghiniúint, féinscrúdú brollaigh, tástáil sméaradh, ostéapóróis, etc.
 Pleanáil straitéiseach agus idirchaidreamh le heagraíochtaí/coistí eile chun

polasaithe réigiúnacha agus tuarascálacha a dhréachtú ar shaincheisteanna sláinte
ban.
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 Feidhmiú polasaithe agus pleananna ar fud an réigiúin.

Tugtar tacaíocht don Choiste Pleanála Réigiúnach ar Fhoréigean i gCoinne Ban ó
thaobh an buiséad a bhainistiú, deontais a íoc agus tacaíocht rúnaíochta a sholáthar.

Déantar Westdoc a bhainistiú – An tSeirbhís Lasmuigh d’Uaire Oibre ó Dhochtúirí
Teaghlaigh i gcomhpháirtíocht le Dochtúirí Teaghlaigh. Bíonn an tseirbhís ar siúl ó 06.00
p.m go dtí 08.00 a.m ó Luan go hAoine agus 24 uair a chloig ar an Satharn, ar an
Domhnach agus ar Laethanta Saoire Bainc.

Feidhmítear an Clár Náisiúnta Heartwatch (Cosc Tánaisteach ó thaobh Cúram Príomha)
i gceantar an Bhoird i gcomhar le Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann, Foras
Croí na hÉireann, An tIonad Náisiúnta Cláir agus An tIonad Sonraí Náisiúnta
Neamhspleách. Tugadh conarthaí do 48 Dochtúr Teaghlaigh (33 Cleachtas) i gceantar
Bhord Sláinte an Iarthair agus tá siad rannpháirteach sa Chlár Heartwatch faoi láthair.

An méid a baineadh amach le linn 2003
 Forbraíodh Foireann Cúram Príomha ag Iorras i gcomhar le Seirbhísí Pobail Mhaigh

Eo.
 Comhdhlúthú agus forbairt Westdoc, an tSeirbhís Lasmuigh d’Uaire Oibre ó

Dhochtúirí Teaghlaigh a cuireadh tús leis sa Bhord seo i Nollaig 2002.
 Forbraíodh Tionscadail D’Ardchaighdeán i ceithre chleachtas ar fud réigiún an

Bhoird i gcomhpháirtíocht le Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann agus an
Roinn Cleachtas Ginearálta, Ollscoile na hÉireann, Gaillimh.

 Ceapadh Dochtúirí Teaghlaigh i bhfolúntais a tháinig aníos le linn na bliana.
Ceapadh Dochtúirí Teaghlaigh Cúnta agus tháinig méadú ar an líon cleachtas a
raibh meascán inscne iontu.

 Leathnaíodh an Scéim Oiliúna do Dhochtúirí Teaghlaigh chun ceathrar oiliúnaithe
breise a thógáil agus leathnaíodh an scéim go dtí Scéim Oiliúna ceithre bliana.

 Bunaíodh Tionscadal Píolótach chun Samplaí Saotharlann ó Dhochtúirí Teaghlaigh
in Ospidéil Ghéarmhíochaine a Bhailiú agus a Sheachadadh.
Tugadh cúnamh don Choiste Comhairleach Sláinte na mBan ina gcuid oibre ar nós
ag eagrú laethanta eolais/ceardlanna ar Ghalar Croí, Cur le Sláinte, Toircheas
Géarchéime etc.  Íocaíodh deontais le grúpaí ban chun dul i ngleic le tionscnaimh
shláinte ban ina bpobal féin agus comhlánaíodh athbhreithniú ar mholtaí Phlean an
Bhoird ar Shláinte Ban.
Reáchtáladh comhdháil ar Bhainistiú Struis i Samhain 2003 agus d’éirigh go maith
leis an gcomhdháil.

 Tugadh tacaíocht d’obair an Choiste Pleanála Réigiúnach ar Fhoréigean i gCoinne
Ban ó thaobh Plean Straitéiseach a fhorbairt, rinneadh comhaontuithe seirbhíse le
heagraíochtaí a bhí ag fáil deontais agus priontáladh Treoirlínte do Dhaoine
Gairmiúla a Sholáthraíonn Seirbhísí do Mhná agus do Leanaí a bhíonn ag Fulaingt
de bharr Foréigin.

 Bunaíodh Clár Heartwatch (Cosc Tánaisteach ó thaobh Cúram Príomha) i gceantar
an Bhoird i gcomhar le Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann, Foras Croí na
hÉireann, An tIonad Náisiúnta Cláir agus An tIonad Sonraí Náisiúnta Neamhspleách.
Forbraíodh Tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil an Lár-Réigiúin Thiar/
Oirthear na Gaillimhe, soláthraíodh dífhibrilithe ar Dhochtúirí Teaghlaigh a
chríochnaigh Cúrsa Cúram Cairdiach Láithreach agus málaí fearais Athbheochana
Éigeandála agus deontais chun ocsaigin a cheannach.  Bunaíodh Seirbhís Tástála
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Struis a mbeadh Rochtain Dhíreach ag Dochtúirí Teaghlaigh uirthi agus riaradh
troimbóilisis sa Roinn Taismí agus Éigeandála ag Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na
Sluaighe. Comhlánaíodh iniúchadh ar dhaoine le pian cliabhraigh freisin agus
cuireadh na torthaí i láthair fhoireann Ospidéal Portiuncula agus Dhochtúirí
Teaghlaigh.

 Leathnaíodh an Tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil chuig Dochtúirí
Teaghlaigh a chuireann othair ar aghaidh chuig Ospidéal Chontae Ros Comáin.

An Bhliain Amach Romhainn agus Gníomhaíochtaí atá fós le baint amach ó
2003

Leanfaimid ag bailiú sean chógais ó thithe agus is iad na cógaslanna pobail a
chuirfidh ar aghaidh iad lena ndiúscairt. (Q&F Gníomh 22).
Leanfaimid ag tacú le Forbairtí Caipitil ó thaobh chleachtas Dochtúirí Teaghlaigh i
gCúram Príomha. Forbairtí molta do 2002 lena n-áirítear Tuaim, Uachtar Ard, An
tSráid, Béal Easa, Balla, Inis Mór, Baingear agus An Tulach. (Q&F Gníomh 93).
Táthar ag súil go gcuirfear na forbairtí caipitil sin chun cinn i 2004 trí Mhaoiniú Caipitil
ón Roinn Sláinte agus Leanaí nó faoin Scéim Coigiltis Drugaí.
I bPlean Seirbhísí 2003 d’aontaigh Coiste Comhairleach ar Shláinte Ban tráthnóntaí
eolais a reáchtáil ar ábhair éagsúla ar fud an Bhoird. Reáchtáladh an chuid is mó
acu sin ach beidh ceann amháin ar Phleanáil Clainne ar siúl i 2004 (Q&F Gníomh 5,
28)

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004
Straitéis Ginearálta/ Dochtúirí Teaghlaigh/ Cógaslanna
 Tacóidh an Roinn le cleachtas ginearálta a fhorbairt trí thacaíocht a thabhairt do

sheachadadh cúram d’ardchaighdeán ó Dhochtúirí Teaghlaigh dá gcuid othar (Q&F
51, 53, 68, 73, 74, 76, 93)
Leanfaidh an Roinn Cúram Príomha ag obair i ndlúth-chomhpháirtíocht le seirbhísí
Boird eile agus beidh an Roinn páirteach sna coistí agus sna forbairtí seirbhíse seo a
leanas: Coiste Comhairleach Sláinte na mBan, An Coiste Pleanála Réigiúnach ar
Fhoréigean i gCoinne Ban, An Straitéis Sláinte Gnéis, Próiseas Creidiúnaithe ag
Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus Ospidéal
Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe, Tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil
an Lár-Réigiúin Thiar agus Oirthear na Gaillimhe, An Coiste Réigiúnach ar Lucht
Iarrtha Tearmainn, Coiste Stiúrtha Cardashoithíoch, Ag Pleanáil an tSeirbhís
Scagtha Brollaigh a leathnú san Iarthar, Aonad Sláinte do Dhaoine den Lucht Siúil,
Coiste Stiúrtha Imdhíonta, Coiste Cúram Leanaí, Comhordú den Fheachtas
Pneumococcal agus Fliú, Grúpa Polasaí Cothaithe Cíche etc (Q & F Gníomh 104).

 Leanfaidh an Roinn ag obair i dtreo Cúram Príomha a fhorbairt le tagairt ar leith don
Straitéis Chúram Príomha (Q &F Gnímh 74, 75, 76).
Foireann Chúram Príomha a fheidhmiú lena n-áirítear ag obair i gcomhpháirtíocht le
Seirbhísí Pobail ar Thionscadal Feidhmiúcháin Iorrais. (Q&F Gnímh 76).

 Scéim Oiliúna Dochtúirí Teaghlaigh a fhorbairt. (Q & F Gníomh 100).
 A chinntiú go líonfar poist Dochtúirí Teaghlaigh agus cuidiú le Dochtúirí Teaghlaigh

ionadaithe a aimsiú i gcás éigeandálacha (Q & F Gnímh 19, 19, 53, 45, 53, 77, 86).
Dul i mbun staidéar bunlíne chun measúnú a dhéanamh ar stádas I.C.T agus ar
Riachtanais I.C.T i réigiún an Bhoird faoi láthair. (Q&F Gníomh 117).
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Dochtúirí Teaghlaigh agus Altraí Sláinte Poiblí a nascadh le Líonra an Bhoird ar dtús
mar an chéad bheart chun cur chuige foirne a fhorbairt. (Q&F Gníomh 117).
Dul i mbun staidéir chun meastóireacht a dhéanamh ar an méid is féidir le
teilmhíochaine a dhéanamh chun cumarsáid a éascú i measc comhaltaí de na Foirne
Cúram Príomha agus scrúdú a dhéanamh ar an méid is féidir le teilmhíochaine a
dhéanamh chun náscálacha a éascú idir foirne Cúram Príomha agus rannóga eile
den Bhord. (Q&F Gníomh 117).
‘Mapáil Seirbhísí’ a dhéanamh i ndáil leis na moltaí a bheidh le feidhmiú sa todhchaí
ó thaobh an tStraitéis Chúram Príomha. (Q&F Gníomh 76).

 Cuirfidh an Roinn na Seirbhísí Cógaslann Pobail i mBord Sláinte an Iarthair chun
cinn agus forbrófar iad.

Westdoc
 Leanúint ar aghaidh leis an tseirbhís d’ardchaighdeán a bhí ann sa chéad bhliain

(Suirbhé Sástacht Othar) agus breis forbartha a dhéanamh ar an tseirbhís (Q & F
Gníomh 77).

Coiste Comhairleach Sláinte na mBan
 Leanúint ar aghaidh ag aithint tosaíochtaí agus saincheisteanna a bhaineann le

sláinte agus le leas ban, mar a bhíonn aitheanta ag na mná iad féin (Q&F Gnímh 50,
52, 54).

 An leas is fearr sóisialta agus sláinte a bhaint amach do mhná
 Seirbhís sláinte a chuidíonn le mná a chruthú.
 Méadú ar an méid comhairleoireachta le mná agus ionadaíocht ban sna seirbhísí

sláinte (Q&F Gnímh 52, 54).
 Aghaidh a thabhairt ar na bacanna ar an sláinte is fearr do mhná i gceantar an

Bhoird (Q &F Gnímh 18, 19).

Coiste Pleanála Réigiúnach ar Fhoréigean i gCoinne Ban
 Dul i ngleic le foréigean i gcoinne ban de réir Théarmaí Tagartha Thuarascáil an

Tascfhórsa Náisiúnta ar Fhoréigean i gCoinne Ban (Q &F Gníomh 21).

Heartwatch
 Oibriú i dtreo na moltaí sa doiciméad ón Tascfhórsa Náisiúnta ‘Building Healthier

Hearts’ a bhaint amach trí chosc tánaisteach i gcleachtas ginearálta (Q&F Gníomh
5).

Tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil an Lár-Réigiúin Thiar/Oirthear na
Gaillimhe
 Cur chuige comhoibritheach a sholáthar chun othair le pian cliabhraigh cairdiach a

bhainistiú laistigh den ospidéal agus idir an ospidéal agus an pobal (Q & F Gníomh
5).

 Oiliúint a chur ar na Dochtúirí Teaghlaigh sin a bhfuil suim acu troimbóilisis a riaradh
sa phobal (Q &F Gníomh 5).

 A chinntiú go mbíonn Dochtúirí Teaghlaigh agus Altraí Cleachtas in ann leas a bhaint
as athoiliúint maidir le húsáid na Dífhibrilithe Seachtracha Uathoibríocha (Q&F
Gníomh 5).

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach
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Straitéis Ginearálta/ Dochtúirí Teaghlaigh
 Cuirfidh an Roinn feidhmiú an tStraitéis Chúram Príomha chun cinn trí:

- Oibriú leis an gCoiste Stiúrtha Straitéise Cúram Príomha an Bhoird, le
Seirbhísí Pobail, le Dochtúirí Teaghlaigh, le Cógaiseoirí Pobail agus le
príomhpháirtithe leasmhara eile chun an straitéis a chur chun cinn agus tacú leis
na cinntí a dhéanann an Coiste Stiúrtha.
- Leanúint ar aghaidh ag éascú an chomhalta Grád VII den Roinn agus é ar iasacht 

don Tascfhórsa Náisiúnta Cúram Príomha.
- Ag aithint agus ag cur deireadh le bacanna ar fheidhmiú na Straitéise.

Leanfar ag leathnú Scéim Oiliúna do Dhochtúirí Teaghlaigh i 2004 agus beidh
ceathrar oiliúnaithe breise ag leanúint leis an scéim. Beidh an Roinn ag
idirchaidreamh go dlúth leis na hOiliúnóirí nua a bheidh ceaptha agus le Stiúrthóirí
na Scéime ina thaobh sin.

 Tacóidh an Roinn le réamhobair chun breis Líonra agus Foirne a Bhunú, rud a
chuideoidh le pleanáil chun an straitéis a fheidhmiú.

 Leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag cinntiú go líonfar poist Dochtúirí Teaghlaigh faoin
tuaithe agus cuideoidh an Roinn le Dochtúirí Teaghlaigh Ionadaithe a fháil i gcás
éigeandálacha trí thacaíocht a thabhairt dóibh seo a leanas:

_-Tionscadal Nasc Físe: Moladh go leanfaí leis an Tionscadal Nasc Físe le
hOileáin Árann. Tá an tionscadal sin fós ag dul ar aghaidh agus soláthraíonn sé seirbhís
do na hOileáin agus is acmhainn é i gcás éigeandálacha.

_ Teilmhíochaine: Tá an tionscadal seo, i gcomhar le Bord Sláinte an
Iarthuaiscirt ag scrúdú agus ag déanamh taighde ar an bpoitséinseal do theilmhíochaine
i mBord Sláinte an Iarthair agus i mBord Sláinte an Iarthuaiscirt. Tá an tionscadal seo á
chur chun cinn i gcomhar leis an Roinn Cleachtas Ginearálta – Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh.

_ Rótaí Dochraideacha:  Leanfaidh an Roinn Cúram Príomha ag tacú le
Dochtúirí Teaghlaigh a bhíonn ag obair i gceantair faoin tuath i láthair Róta
Dochraideacha

- Trealamh a chur sna Lialanna: Tá sé molta go gcuideofar chun trealamh a chur
in ionaid sláinte faoin tuath.

 Tacóidh agus comhoibreoidh an Roinn le Roinn Seirbhísí Eolais an Bhoird chun
tairiscintí a eagrú chun dul i mbun staidéar bunlíne chun measúnú a dhéanamh ar
stádas I.C.T agus ar Riachtanais I.C.T i réigiún an Bhoird faoi láthair.

 Oibreoidh an Roinn le Roinn Seirbhísí Eolais an Bhoird chun cur chuige foirne
“fíorúil” a fhorbairt.

 Oibreoidh an Roinn le Roinn Seirbhísí Eolais an Bhoird agus leis an Roinn Cleachtas
Ginearálta, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chun meastóireacht a dhéanamh ar an
bpoitéinseal a bhaineann le Teilmhíochaine.

 Oibreoidh an Roinn le Coiste Stiúrtha Straitéise Cúram Príomha an Bhoird chun dul i
mbun “mapáil seirbhísí” i ndáil leis na moltaí a bheidh le feidhmiú sa todhchaí ó
thaobh an Straitéis Chúram Príomha.

 Oibreoidh an Roinn i dtreo oideachas leanúnach do Chógaiseoirí.
 Éascóidh an Roinn an Feachtas chun cógais nach bhfuil ag teastáil níos mó a

dhiúscairt. (DUMP)
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 Leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag tabhairt comhairle do dhochtúirí dáiliúcháin chun
athbhreithniú a dhéanamh ar bhainistiú stoic.

Westdoc
 Leanfar le leathnú na seirbhíse i gcomhpháirtíocht le Dochtúirí Teaghlaigh de réir

mar a fhaightear maoiniú.
 Leanfar leis an gcaighdeán atá leagtha síos don tseirbhís lasmuigh d’uaire oibre.
 Leanfar le lánpháirtiú na seirbhíse le seirbhísí eile lasmuigh d’uaire oibre.
 Leanfar ag éascú rochtain níos éasca don othar ar an tseirbhís.
 Déanfar meastóireacht agus athbhreithniú ar an tseirbhís ag teacht le sárchleachtas.

Coiste Comhairleach Sláinte na mBan
 Leanfar leis an scéim deontais do ghrúpaí ban agus do ghrúpaí deonacha ar leas leo

tionscnaimh shláinte ban a chur chun cinn ina bpobail féin.
 Leanfaidh an Coiste ag réiteach nasc níos dlúithe le grúpaí Ban agus le

Gníomhaireachtaí Deonacha le súil agus cur le comhpháirtíocht.
 Reáchtálfaidh an Coiste an 4ú Fóram Sláinte do Mhná an Iarthair i bhFómhar 2004.
 Forbrófar múnla rannpháirtíochta tomhaltóra i gcomhpháirtíocht le Foireann Cúram

Príomha Iorrais.
Reáchtálfar roinnt tráthnóntaí oideachasúla ar fud an réigiúin. Is iad na topaicí a
bheidh i gceist ná iad sin a aithníonn grúpaí ban ina n-aiseolas ar an scéim deontais.

 Beidh an Coiste i gcomhar leis an Ionad Chur Chun Cinn Sláinte OÉ Gaillimh chun
cuidiú le mac léinn Chur Chun Cinn Sláinte le taithí in ionad oibre a fháil i réimse
sláinte na mban.

 Leanfar ag líonrú le grúpaí ban ionas go n-éascófar comhairliúchán le mná ar fud an
réigiúin.
Déanfar imscrúdú ar thionscnaimh in ionaid oibre mar shlí chun dul i ngleic le mná
lasmuigh den bhaile.

 Leanfar le taighde ar riachtanais agus ar thuairimí mná óga san aoisghrúpa 16-45
bliain d’aois.

 Bainfear úsáid níos éifeachtaí as inlíon an Bhoird chun dul i dteagmháil le soláthróirí
seirbhíse agus le mná ar an bhfoireann.

 Cuirfear Láithreán Gréasáin an Bhoird agus a roinn ar Shláinte Ban chun cinn i
ngach comhfhreagras.

Coiste Pleanála Réigiúnach ar Fhoréigean i gCoinne Ban
 Foilseofar Plean Straitéiseach an Choiste 2003 – 2005.

Beidh breis forbartha á dhéanamh ar an gcomhaontú seirbhíse atá ar bun idir Bord
Sláinte an Iarthair agus gach eagraíocht a fhaigheann maoiniú níos mó na $30,000
ón gCoiste.

Heartwatch
 Bainfear amach an sprioc de ceithre chuairt othair maidir le cúram leanúnach.
 Molfar do Dhochtúirí Teaghlaigh an líon is mó othar a earcú. (35) (nuair a

cheadaíonn daonra an chleachtais é sin).
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 Tacófar le hAltraí Cleachtas agus le Dochtúirí Teaghlaigh chun an Tionscadal a
fheidhmiú.

 Leanfar le soláthar deiseanna oideachais d’altraí cleachtais agus do Dhochtúirí
Teaghlaigh.

Tionscadal Cúram Éigeandála Réamhospidéil an Lár-Réigiúin Thiar/Oirthear na
Gaillimhe

Leanfar ag forbairt treoirlínte/nósanna imeachta agus leanfar á n-úsáid sa gcás agus
go dtarlaíonn éigeandáil cairdiach. Moltar go gclúdaíonn na treoirlínte sin Foireann
an Phobail, Foireann na Seirbhíse Otharcharr agus Foireann an Ospidéil.

 Cuirfear Teiliméadracht ECG i bhfeidhm don otharcharr a bhíonn ag freastal ar
Ospidéal Portiuncula (R7.13; R7.17).

 Soláthrófar cúrsa troimbóilíoch do Dhochtúirí Teaghlaigh ar an Tionscadal.
 Cuirfear oiliúint ar fáil do Dhochtúirí Teaghlaigh agus d’Altraí Cleachtas.
 Beidh iarrachtaí ar bun chun an tionscadal a leathnú chuig ceantair eile san réigiún.
 I gcomhar leis an Roinn Athbheochana in Ospidéal Portiuncula agus leis an tSeirbhís

Otharcharr i mBaile Átha Luain, leanfar leis an athoiliúint do na Dochtúirí Teaghlaigh
agus d’Altraí Cleachtas.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta
 Leanfar ar aghaidh ag déanamh monatóireachta agus meastóireachta ar an bPlean

Seirbhísí ar bhonn leanúnach.
Cuirfear athbhreithniú ráithiúil fhoirimiúil ar aghaidh chuig an mBainisteoir
Réigiúnach, Seirbhísí Géarmhíochaine. Déanfar monatóireacht ar bhonn ráithiúil ar
na Táscairí Feidhmíochta freisin.
Déanfar monatóireacht ar na tuarascálacha airgeadas agus ar na tuarascálacha
W.T.E ar bhonn míosúil. Míneoidh nótaí tráchta a bheidh ina dteannta aon
éagsúlachtaí agus áireofar iontu sonraí ar ghníomhartha ceartaithe pleanáilte, nuair
is cuí.

SEIRBHÍSÍ POBAIL

Comhthéacs

Ról agus Feidhm an Chláir Seirbhísí Pobail

Is é an chúis atá leis na Seirbhísí Pobail ná raon leathan seirbhísí sóisialta, pearsanta,
sláinte agus míochaine ginearálta cuimsitheacha, bunaithe go háitiúil agus inrochtaine a
sholáthar do mhuintir na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros Comáin. Féachann Seirbhísí
Pobail chuige go soláthraítear tacaíocht riachtanach do dhaoine chun gur féidir leo
maireachtáil chomh neamhspleách agus is féidir leo ina bpobal féin. Soláthraíonn
foireann Seirbhísí Pobail na seirbhísí sin, ag obair i gcomhpháirtíocht le soláthróirí
seirbhíse eile agus tríd an earnáil dheonach.

Tá an fhreagracht iomlán as an gclár ar an mBainisteoir Réigiúnach do Sheirbhísí
Pobail. Tá triúr Bainisteoirí Ginearálta ann, duine i ngach aon contae. In éineacht le Cinn
na nDiscipliní, stiúraíonn Bainisteoirí Ginearálta na saincheisteanna bainistíochta agus
oibríochta i ngach aon ceantar ina bhfuil Cúram Pobail.
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Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Ar nós gach seirbhís sláinte, is é Acht Sláinte 1970 agus leasuithe ina dhiaidh sin an
creat oibre polasaí iomlán do Sheirbhísí Pobail; agus baineann an Straitéis Sláinte
“Cáilíocht agus Cothroime” le gach réimse seirbhíse. Mar sin féin, bíonn éifeacht ar leith
ag reachtaíocht bhreise agus ag polasaithe náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla éagsúla
ar an raon seirbhísí a chomhdhéanann Seirbhísí Pobail (féach gach aon réimse
seirbhíse thíos).

Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Tá an anailís ar riachtanais do gach aon Réimse Seirbhíse/Grúpa Cúraim laistigh de
Sheirbhísí Pobail leagtha amach thíos faoi na ceannteidil seirbhíse cuí.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

 Áirítear an raon leathan seirbhísí seo a leanas sa Chlár Seirbhísí Pobail:
 Seirbhísí do Lucht Iarrtha Tearmainn/do Dhídeanaithe
 Éisteolaíocht
 Clárú Breitheanna, Básanna & Póstaí
 Síciatracht Ógánaigh & Leanaí
 Cúram Leanaí & Tacaíocht Teaghlaigh
 Sláinte Leanaí
 Seirbhísí Leasa Pobail
 Comhairleoireacht do Dhaoine Fásta a d’fhulaing Mí-úsáid in Institiúidí
 Seirbhísí Fiaclóireachta
 Seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumais (Míchumais Intleachtúla, Fhisiciúla &

Chéadfacha)
 Drugaí
 Sábháilteacht Bhia
 Heipitíteas C
 Cúram Baile
 Bainistíocht Baile
 Deontais/Liúntais
 Imdhíonadh
 Oifigigh Míochaine
 Cártaí Liachta, Liúntas Tinnis Fadthréimhseach agus Liúntas Chúram Baile
 Cothú Pobail
 Oftailmeolaíocht
 Cúram Maolaitheach
 Altranas Sláinte Poiblí
 Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha/ SEIF
 Seirbhísí Teiripe – Urlabhra & Teanga, Fisiteiripe, Teiripe Shaothair agus

Síceolaíocht
 Rialú Tobac
 Sláinte an Lucht Siúil
 Sláinte Ban
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 Foréigean i gcoinne Ban

Athmhachnaimh ar 2003

Bliain chomhdhlúthaithe a bhí i 2003 agus bhí leathnú teoranta ar sheirbhísí. Mar sin
féin, d’éirigh linn cur le roinnt réimsí agus seirbhísí nua a fhorbairt. Bhí deiseanna ann le
linn na bliana athmhachnamh a dhéanamh ar chleachtas agus bealaí a aithint chun
seirbhísí éagsúla a fháil chun oibriú níos dlúithe le chéile.

Tháinig feabhas mór ar roinnt réimsí laistigh de sheirbhísí leanaí. Chun feabhas a chur
ar sholáthar seirbhísí go háitiúil, ceapadh Comhchomhairleoir i Síciatracht Ógánaigh &
Leanaí i Ros Comáin agus ceapadh duine eile i nGaillimh chun freastal ar cheantar
Chonamara.  Fuarthas cóiríocht nua don dá fhoireann chun timpeallacht chliniciúil
d’ardchaighdeán a chur ar fáil d’othair.

In iarracht chun na seirbhísí Sláinte Leanaí atá curtha chun cinn sa Straitéis Náisiúnta
Leanaí a chuir ar fháil, thosaíomar ag féachaint arís ar an tslí a sholáthraimid Seirbhísí
do Leanaí agus d’Ógánaigh faoi HeBE.  Socraíodh think tank réigiúnach chun iniúchadh
a dhéanamh an bhféadfadh ár seirbhísí do leanaí - bíodh siad ina seirbhísí leasa nó ina
seirbhísí sláinte leanaí traidisiúnta – peirspictíocht “an linbh iomláin” atá curtha chun cinn
sa Straitéis Náisiúnta a lánpháirtiú níos fearr sna seirbhísí a sholáthraítear.

Mar thionscnaimh chun tacaíocht a sholáthar do dhídeanaithe agus do lucht iarrtha
tearmainn óga ina bpobal áitiúil, bunaíodh tionscadal nua ar a dtugtar SPARK. Is
tionscadal píolótach dhá bhliain é SPARK, a bhíonn á bhainistiú i gcomhar ag Cónaidhm
Óige na Gaillimhe agus an BSI do dhaoine óga idir 12 agus 18 bliain d’aois. Is é an
aidhm atá leis ná eolas a sholáthar ar sheirbhísí cuí do dhaoine óga, lena n-áirítear
sláinte, tacaíocht teaghlaigh, cóiríocht agus leas sóisialach.

Cuireadh na busanna súgartha dhá stór i bhfeidhm go hiomlán agus soláthraíodh
seirbhísí éagsúla do mhná agus do leanaí ag ionaid i gCathair na Gaillimhe agus i
gConamara. Tá an tseirbhís sin leathnaithe ansin chun láithreáin stad agus lucht iarrtha
tearmainn a chur san áireamh.

Chuaigh Aonad Polasaí agus Taighde BSI/OÉ Gaillimh i mbun roinnt meastóireachtaí
agus tionscadal ag féachaint ar shaincheisteanna Tacaíochta Teaghlaigh go háitiúil
agus go náisiúnta, lena n-áirítear “Rannpháirtíocht Tuismitheoirí agus Leanaí ag
Comhdhálacha Cosaint Leanaí”, Meastóireachtaí Edge agus YAP, tá Deachleachtas i
Seirbhísí Cúram Teaghlaigh & Leanaí ag an gcéim ina bhful dréacht thuarascáil á
ullmhú; taighde ar Thionscadal Rannpháirtíocht TE (do Barnardos), Athbhreithniú
Féinbhreithmheasa; tá tuarascáil athbhreithnithe sheachtrach ó SSI comhlánaithe; tá
meastóireacht ar Sheirbhís Tacaíochta Teaghlaigh Bhéal Átha na Sluaighe agus
tuarascáil ar Fhorbairt Pobail agus Tacaíocht Teaghlaigh comhlánaithe.

Tá an tseirbhís ‘Teen Parent’ ag UCHG ag feidhmiú agus ag obair go héifeachtach, ag
tacú le gach déagóir agus le duine óg torrach. Tá Oibrithe Tionscadail ag cur chun cinn
forbairtí tacaíochta sa phobal. Cuirtear leis an tseirbhís sin tríd an tseirbhís pleanála
teaghlaigh a sholáthraíonn Dochtúirí Teaghlaigh agus an tionscnamh sláinte déagóirí atá
i bhfeidhm sa phobal.

B’éigean dúinn roinnt socruithe cúram speisialta a sholáthar do dhaoine óga le linn na
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bliana agus táthar ag súil go mbeidh an cineál sin freagra ag teastáil arís do riachtanais
cosúla sa bhliain amach romhainn.

Léirigh rátaí imdhíonta sa tríú ráithe go raibh méadú ar an líon daoine a ghlac leis i
ngach catagóir.
Bhí ardú 4% ar an vacsaíniú DtaP/DT/Hib/Polio agus Meiningeacocúil C ag 12 mí d’aois;
tháinig ardú 6% ar MMR. Cé go bhfuil sé fós níos ísle ná an sprioc náisiúnta ag 95%,
d’aithin muid go mbíonn tionchar ag Dochtúirí Teaghlaigh a bhíonn déanach ag seoladh
ar ais an páipéarachas ar na rátaí imdhíonta sin. Tar éis dúinn cuairt a thabhairt ar
Dhochtúirí Teaghlaigh creidimid go bhfuil tuiscint níos fearr anois ar cé chomh
tábhachtach agus atá sé an páipéarachas a sheoladh ar ais nuair a bheadh an
vacsaíniú faighte ag an leanbh.

Chuamar i mbun céimeanna chun ár seirbhísí cúram leanaí a fhorbairt ag freagairt don
Acht Leanaí nua. I measc ár réimse seirbhísí anois áirítear an Clár Abhcóidíochta Óige
(YAP) do dhéagóirí a bhíonn imithe as smacht agus plean chun díriú ar sheirbhísí
coisctheacha . Mar chuid den tacaíocht do theaghlaigh sholáthar an Clár Abhchóidíochta
Óige seirbhís timfhillteach a bhí ag déileáil le 50 déagóir a bhí imithe ó smacht faoi
dheireadh 2003.  Rinneadh meastóireacht ar an gclár sin agus ar “Thionscadal Edge” i
Maigh Eo faoi dheireadh na bliana agus breithneofar todhchaí na seirbhísí sin i 2004.

Leanamar ag soláthar gnáthsheirbhísí fiaclóireachta agus seirbhísí fiaclóireachta
éigeandála agus séaltán scoilteacha do leanaí suas go raibh siad 16 bliain d’aois le
béim ar leith ar spriocranganna, rang a dó, a ceathair agus rang a sé. Bhí cúram
fiaclóireachta éigeandála ar fáil arna n-éileamh chuig scoileanna náisiúnta agus
meánscoileanna. I nGaillimh, cuireadh go mór le soláthar seirbhísí fiaclóireachta ar an
gClochán, ar Oileán Árann, ar an gCreagán agus i gCathair na Gaillimhe nuair a líonadh
3 phost buan i mí Deireadh Fómhair. Faraor , tá fadhb i gcónaí le hearcú i Maigh Eo
agus i Ros Comáin agus leanfaimid ag baint úsáide as seirbhísí roinnt fiaclóirí
príobháideacha chun an tseirbhís a sholáthar chomh éifeachtach agus chomh
cuimsitheach agus is féidir.

Ó thaobh Cúram Maolaitheach b’éigean dúinn déileáil le deacrachtaí i nGaillimh maidir
le caighdeán seirbhíse agus ba é an toradh a bhí leis ná nach glacadh le haon
iontrálacha chuig an tAonad Cúraim Mhaolaithaigh Speisialta ar feadh tréimhse. Mar sin
féin, cuireadh le Seirbhísí Cúram Baile agus le Seirbhísí Cúram Lae le linn na tréimhse
sin.  Tugadh Staidéar ar Mheasúnú ar Riachtanais suntasach chun críche agus
tabharfaidh sé treoir do na Coistí Comhairliúcháin agus do na Coistí Forbartha chun
tosaíocht a thabhairt d’fhorbairtí seirbhíse sa todhchaí. D’éirigh le hidirbheartaíochtaí le
hOspís Ros Comáin/Mhaigh Eo cur leis na foirne tacaíochta paraimhíochaine agus
altranas faoi dheireadh na bliana trí thacaíocht ó mhaoiniú deonach.

Reáchtaíl an Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí, ag teacht le moltaí an Straitéis Náisiúnta
Drugaí, a gcéad chruinniú i mí Bealtaine. Tá cathaoirleach ceaptha anois agus tá
foghrúpaí bunaithe ar fud an réigiúin. Táimid ag tacú leis an bhforbairt sin trínar seirbhísí
faoi mhí-úsáid substaintí.   

Tá pacáiste oideachais deartha againn chun cuidiú le scoileanna na polasaithe drugaí a
fheidhmiú. Beidh an obair sin leanúnach mar chuid dár gclár oideachais ar dhrugaí.

Rinneadh roinnt dul chun cinn le linn na bliana chun seirbhísí a leathnú chuig daoine faoi
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mhíchumas intleachtúil. Rinneadh mionscrúdú ar an gcreat oibre de chomhaontaithe
seirbhíse san earnáil seo mar thús ar phróiseas chun freagracht a fheabhsú. Léirigh
athbhreithniú seirbhíse amháin i réimse Seirbhísí Luath-Óige cur chuige ina raibh
úsáideoir agus soláthróir seirbhíse le chéile ag scrúdú conas a d’fhéadfaí cur leis na
seirbhísí san earnáil seo. Tá dul chun cinn leanúnach á dhéanamh chun Bunachar
Sonraí Míchumais Intleachtúla a fhorbairt mar an phríomhuirlis chun seirbhís a pleanáil
agus feidhmíocht seirbhíse a thomhas.
Rinneamar iarracht comhaontaithe le linn na bliana chun teacht ar réiteach leis an
Earnáil Míchumais Chéadfacha agus Fhisiciúla chun seirbhísí a sholáthar thar ceann an
Bhoird agus an maoiniú a dhéanfaimis a leithroinnt. D’aontaigh na gníomhaireachtaí
móra lena n-áirítear Cumann Náisiúnta na mBodhar, Comhairle Náisiúnta na hÉireann
do na Daill, Cúram Athshlánúcháin, Fondúireacht Cheshire agus Cumann
Cathaoireacha Rothaí na hÉireann comhaontuithe seirbhíse a shíniú don réigiún.

Bliain Míchumais a bhí i 2003 agus thacaigh an Bord le roinnt tionscnamh chun cur le
feasacht agus riachtanais na ndaoine faoi mhíchumas sa réigiún a chur chun cinn.

I réimse na seirbhísí bia-eolaíochta agus cothaithe, dhíríomar ar réimsí ar leith lena n-
áirítear spriocdhíriú seirbhísí chuig cliaint faoi mhíchumas agus uathachas, ionaid cúram
príomha agus grúpaí faoi mhíbhuntáiste.  Chomhlaíomar píosa oibre shuntasach ag
measúnú riachtanais foirne sa Bhord. San earnáil chúram príomha, chomhlánaíomar
clár oiliúna cothaithe chun níos mó scileanna a thabhairt d’Altraí Cleachtas

Bhí níos mó agus níos mó brú ar sheirbhís STI le linn na bliana de bharr go raibh éilimh
ar an tseirbhís ag méadú i gcónaí. Táthar ag súil go dtiocfaidh comhchomhairleoir go
luath i 2004 agus go mbeidh deis ann athbhreithniú a dhéanamh ar an tseirbhís.

Mar bhord, rinneamar go leor le roinnt blianta anuas chun cur chuige níos comhtháite
agus níos cuimsithi a fhorbairt chun na rioscaí a bhaineann le deatach tobac a laghdú. I
2003 sheol muid “An tIarthair Saor ó Chaitheamh Tobac” arb é ár ndoiciméad creat oibre
é a leagan amach ár ráiteas misin agus ár gcuspóirí straitéiseacha. Tá an clár sin á
stiúradh trí ghrúpa ilghníomhaireachta.  Rinneamar infheistiú le linn na bliana chun
tionscnaimh saor ó thobac a chur chun cinn agus dhíríomar orthu sin a raibh tacaíocht
ag teastáil uathu sna réimsí a mbeadh an éifeacht is mó ag an reachtaíocht nua orthu.

Le linn na bliana leanamar ag tacú le raon leathan eagraíochtaí deonacha trí chúnamh
acmhainní agus comhairle.  Áiríodh sna earnálacha sainiúla laistigh den réigiún
eagraíochtaí a bhí ag cur Sláinte Ban chun cinn, an Lucht Siúil agus na heagraíochtaí
sin a oibríonn le foréigean baile agus le leanaí lena n-áirítear réamhscoileanna agus
crèches.

Rinneadh athbhreithniú suntasach ar an gcóras cárta liachta lena chinntiú nach
bhfaigheann ach iad sin a bhíonn i dteideal cárta liachta ceann.  Rinneadh rolla
cuimsitheach de na sealbhóirí cárta os cionn 65 bliain d’aois i 2003.  Chomh maith leis
sin, rinneamar infheistíocht i bpróiseas chun ár gcárta liachta agus ár gcórais imdhíonta
a theacht le chéile trí innéacs lárnach. Rinneamar iarracht mhór freisin chun úsáid an
PPSN mar chéannacht uathúil dár gcliaint a chur chun cinn.

Lean gníomhaíocht i scéimeanna bunaithe ar éileamh i 2003 ag leathnú agus chuir sé
sin brú suntasach ar an gcaoi a gcuirtear acmhainní ar fáil do na scéimeanna sin,
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cuireann siad ar chumas dhaoine rochtain a dhéanamh ar chógais riachtanacha agus ar
earraí maidir le cúram pearsanta.

Ar deireadh, bhí gníomhaíocht ar siúl ar feadh na bliana anuraidh ó thaobh comhairle
níos dlúithe leis an bhfoireann ar conas a sholáthraímid seirbhísí. Tháinig cur chuige
chun cinn sa chlár 3 lá a bhí ann le déanaí maidir le Forbairt Eagraíochta i Seirbhísí
Pobail na Gaillimhe agus sa phróiseas Comhpháirtíochta áitiúil i ngach aon contae ionas
go mbeidh níos mó páirt ag foireann cúram pobail ar conas a bheidh seirbhísí á stiúradh.
I 2003 thugamar cuireadh don fhoireann, tríd an gcur chuige Comhpháirtíochta, tuairimí
a chur ar aghaidh ar bhealaí chun a bheith níos éifeachtúla agus fuaireamar go leor
tuairimí nuálacha. Tá siad sin curtha i bhfeidhm againn cibé áit a rabhamar in ann i
mbliana.  I 2004, leanfaimid ar aghaidh ag cinntiú go mbeidh an-ghlacadh againn le
tuairimí mar sin ar bhonn leanúnach agus beimid tiomanta do na tuairimí sin a
fheidhmiú.

Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn

Tá raon pleananna aitheanta againn a theastaíonn uainn a chur chun cinn le linn na
bliana a bhfuil nasc acu le 5 phríomhthosaíocht atá comhaontaithe faoin
gComhpháirtíocht Shóisialta. Mar is léir anseo thíos, áit a bhfuil treo aontaithe aitheanta,
tá spriocdhátaí sainiúla leagtha amach. Áit a bhfuil spriocanna leagtha amach i dtéarmaí
níos ginearálta, beidh na príomhnithe inseachadta aitheanta i mí Eanáir tar éis plé le
hionadaithe den fhoireann.

Seirbhís do Chustaiméirí
Le linn na bliana soláthróidh ár seirbhís Clárúcháin Breitheanna, Básanna agus Póstaí
seirbhís a chuideoidh leis an gcustaiméir a bheidh níos fearr ná bhí riamh cheana. Is é
an plean atá ann ná teicneolaíocht a úsáid mar chuid den chlár oibre R-rialtais
forchéimneach lena chinntiú go mbeidh an tseirbhís níos éifeachtúla, níos daingne agus
go gcuideoidh sí níos fearr leis an úsáideora. Príomhchuid dár bhfreagra ná
athbhreithniú a dhéanamh ar na huaire oscailte oibre chun cur ar chumas cliaint glaoch
le linn am lóin le linn na seachtaine, leas a bhaint as seirbhís sa tráthnóna agus rochtain
a bheith acu ar an Satharn. Déanfar idirbheartaíocht maidir leis an hathruithe sin leis an
bhfoireann agus beidh forbairtí TE nua i bhfeidhm ionas go mbeidh ar chumas cliaint
teastais a rochtain ar líne. Ba chóir go mbeadh deireadh leis na hidirbheartaíochtaí leis
an bhfoireann ag deireadh mí Eanáir agus beidh athghrádú foirne comhlánaithe faoi
dheireadh Aibreáin. Ba chóir go mbeadh na huaire oscailte leasaithe i bhfeidhm roimh
dheireadh mhí Bealtaine.

Caidrimh Thionsclaíoch
Le linn na bliana beimid ag díriú ar thionscadail sainiúla faoi Ag Coinneáil an Dul Chun
Cinn agus beimid ag lorg idirghníomhaíocht leis an bhfoireann. Beimid ag tabhairt faoi
na tionscadail sin trí chomhpháirtíochta le coistí áitiúla. Is sna réimsí seo a leanas atá na
tionscadail.

(a) Saincheisteanna Comhpháirtíochta
I nGaillimh cuirfear tús le tionscadal teilea-oibriú ag tús 2004 agus beidh sé ag dul ar
aghaidh go píolótach ar feadh 6 mhí. Beidh tuairim 20 foireann páirteach ann agus
beidh dul chun cinn an tionscadail seolta ar an inlíon chun an fhoireann a choinneáil
ar an eolas.
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 I nGaillimh is éard a bheidh le déanamh ná go mbeidh ar an gCoiste
Comhpháirtíochta a ngnó a dhéanamh faoi cúig phríomhcheannteideal ó Ag
Coinneáil an Dul Chun Cinn.
I nGaillimh, tar éis imeacht forbartha eagraíochtúla 3 lá i nDeireadh Fómhair 2003,
beidh an Coiste Comhpháirtíochta ag tabhairt aghaidh ar na saincheisteanna a
hardaíodh ag an imeacht. Beidh nuachtlitir rialta ag léiriú na ngníomhartha leanta á
soláthar do gach comhalta den fhoireann ó Eanáir 2004.
I Ros Comáin, d’aontaigh an Coiste Comhpháirtíochta uirlis fhoghlama trí
mhonatóireacht (LBM) a úsáid atá deartha ag an Ionad Náisiúnta do
Chomhpháirtnéireacht agus Feidhmíocht, chun meastóireacht a dhéanamh ar
Chomhpháirtíocht laistigh de Sheirbhísí Pobail Ros Comáin.  Tá an coincheap
bunaithe ar an smaoineamh go bhfuil daoine in ann foghlaim ó bheith ag roinnt taithí,
smaointe agus tuairimí. Beidh an t-aiseolas ar fáil don choiste chun breithniú a
dhéanamh air i mí Eanáir agus dréachtáfar plean gnímh lena fheidhmiú le cúnamh
ón Ionad Náisiúnta.

(b) Tacaíocht ón bhFoireann
 Ar fud an réigiúin, beimid ag súil le solúbthacht ón bhfoireann ar uaire oscailte faoin

gclár nuachóirithe do Chlárú Breitheanna, Básanna agus Póstaí.
 I nGaillimh, táimid ag iarraidh seirbhísí ar leith a bheith ar oscailt le linn am lóin, e.g.

Oifig na gCártaí Liachta, Fáiltiú, etc.
 I nGaillimh, is éard a cheapaimid, faoi Chomhpháirtíocht, gur chóir do

cheardchumainn meicníocht a chruthú chun a gcuid comhaltaí a chur ar an eolas go
díreach faoi na cinntí a dhéantar.

 I nGaillimh, beidh an bhainistíocht ag lorg tacaíochta ón bhfoireann chun foirmeacha
cláraithe sláinte leanaí a thabhairt isteach faoin tionscnamh An Sláinte is Fearr do
Leanaí.
I Maigh Eo, laistigh d’Áras Attracta, beidh an bhainistíocht ag lorg solúbthachta ón
bhfoireann chun seirbhís níos dírithe ar an gcustaiméir a sholáthar.  Beidh gá le
solúbthacht in uainchláir chun freastal ar riachtanais cliant, go háirithe maidir le
himeachtaí sna tráthnóntaí agus ag na deirí seachtaine.

 I Maigh Eo, táthar ag súil go mbeidh an fhoireann solúbtha de bharr go mbeidh siad
ag bogadh chuig cóiríocht nua de réir mar a fhorbraítear Ionad Seirbhísí Pobail in
Ospidéal Naomh Muire.
Laistigh de Mhaigh Eo, faoin gComhpháirtíocht, spreagfar an fhoireann chun bealaí
oibre éagsúla a bhreithniú nach mbeadh aon chostas ag baint leo agus a bheadh
oiriúnach do chliaint agus don fhoireann.  Tabharfar cuireadh don fhoireann a spéis
sa gcur chuige sin a léiriú agus déanfaimid píolótú ar 2 thionscadal agus
meastóireacht orthu nuair a bheidh siad comhlánaithe.

 I Ros Comáin, táthar ag súil go nglacfaidh an fhoireann leis an aistriú ó na stórais ag
Ospidéal an Chroí Ró Naofa chuig na stórais nua i mbaile Ros Comáin agus go
nglacfaidh siad le cleachtais nua maidir leis an trealamh a níocháin.

Bainistíocht Feidhmíochta
Glacfar le cur chuige foirne ar bhainistíocht seirbhísí ag leibhéal réigiúnach agus is
leathnú a bheidh ansin ón struchtúr cuntasachta a socraíodh i 2003.  Is é an rún atá leis
ná na comhaltaí den Fhoireann a aithint agus clár oibre den obair a chruthú a
chuideoidh le bainisteoirí chun an fheidhmíocht a fheabhsú agus spreagadh a thabhairt
do chomhaltaí chun féachaint ar shaincheisteanna ó pheirpictíocht níos leithne ná a
bhíonn go hiondúil.  Is é an sceideal atá ann ná comhaltacht a aontú faoi dheireadh
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Feabhra agus cruinnithe a thosú le clár oibre leagtha síos faoi dheireadh mhí Márta.
Beidh an próiseas leanúnach le meastóireacht ag deireadh na bliana chun measúnú  a
dhéanamh ar a éifeachtacht.

Athchóiriú
Tá an tseirbhís Síciatracht d’Ógánaigh & do Leanaí leathnaithe le cúpla bliain anuas.
Caithfear féachaint ar an gcaoi a bhfuil an tseirbhís eagraithe lena chinntiú go mbeimid
ag soláthar an tseirbhís is éifeachtaí don réigiún. Rachaimid i mbun próisis ó thaobh
athchóiriú eagraíochta le linn 2004.  Cuirfear coiste stiúrtha le chéile mar chuid den
phróiseas chun cuidiú le treoir a thabhairt don phróiseas comhairliúcháin le súil go
mbeidh gach páirtí leasmhar páirteach.  Beidh an chéad chruinniú ar siúl roimh
dheireadh mí Eanáir mar chuid den chur chuige céimnithe ó thaobh athchóiriú
eagraíochta agus bainfidh sé sin le diagnóis agus scálaí ama agus is próiseas
comhairliúcháin le gach páirtí leasmhar páirteach ann a bheidh i gceist.  Is anailís a
bheidh sa chéad chéim eile, ansin beidh céim ag tabhairt aghaidh ar an aiseolas agus ar
deireadh, moltaí maidir le dul chun cinn amach anseo. Táthar ag súil go mbeidh an
próiseas comhlánaithe faoi dheireadh an tsamhraidh 2004.

Luach ar Airgead
Léirigh bainistíocht ar an tseirbhís cárta liachta agus athbhreithniú ar teidlíocht na gcliant
go soláthraíonn dlúthmhonatóireacht ar an tseirbhís sábháilt airgeadais nuair a thugtar
faoin ngníomh go tapa. Déanfar monatóireacht ghéar ar an gceist le linn na bliana agus
freagróimid bearta comhaontaithe ó thaobh bhailiú acmhainní sa gcás go mbíonn
airgead le h-íoc ar ais chuig an mBord.
Leanfaimid ag cur chun cinn an cheist maidir le Comhaontuithe Seirbhíse le
heagraíochtaí deonacha sa réimse míchumais. Cinnteoimid le linn na bliana go mbeidh
na cistí a bheidh leithroinnte chuig gníomhaireachtaí dírithe ar réimsí seirbhísí sainiúla
comhaontaithe agus socrófar meicníocht chun monatóireacht a dhéanamh ar sin.
I Ros Comáin, soláthróidh forbairt stórais nua an deis chun súil a choimeád ar
shócmhainní agus trealamh a ghlanamh – is seo tasc a cuireadh ar chonradh roimhe
seo chuig cuideachtaí príobháideacha.  Sábhálfar am na foirne i Ros Comáin nuair a
thiocfaidh próiseas nua ordaithe faoin marc cáilíochta ISO, a chuirtear i bhfeidhm tríd an
idirlíon.
Cuirfear tús le córas íomhá doiciméad i nGaillimh chun go mbeidh gach taifead sláinte
leanaí ar an ríomhaire. Sábhálfaidh sé seo am chun taifid a fháil mar déantar é seo le
láimh go hiondúil. I nGaillimh beidh sábháilt sa réimse áiseanna agus fearais de bharr
na hinfheistíochta atá déanta ar uathchlábh a dhéanann steiriliú ar ábhair.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Tabharfar ar aghaidh aon ghníomh nár baineadh amach i 2003 go dtí 2004 agus tá
tágairt déanta dóibh faoin réimse seirbhíse cuí.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Áirítear leis na cuspóirí a threoraíonn soláthar iomlán Seirbhísí Pobail iad sin atá sa
Straitéis Sláinte Cáilíocht & Cothroime. Léirítear na cuspóirí uileghabhálacha sin sna
cuspóirí sainiúla atá aitheanta do gach aon seirbhís atá leagtha amach sna leathanaigh
seo a leanas. Féacaimid chuige go mbainfear amach na cuspóirí sin chomh maith agus
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is féidir laistigh dár leithroinnt maoinithe do 2004. Seo a leanas roinnt de na
príomhchuspóirí:

Sláinte Leanaí a fheabhsú. (Q & F Gníomh 14)
Éagothroimí Sláinte a laghdú  (Q & F Gnímh 18-24)
Leathnófar seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh. (Q & F Gníomh 27)
Glacfar gach céim réasúnach chun rochtain ar shaoráidí sláinte a chinntiú. (Q & F
Gníomh 45)
Tacófar le gníomhaíocht phobail agus dheonach chun sláinte a choinneáil: (Q & F
Gníomh 54)
Leathnófar na Comhaontuithe Seirbhísí idir an earnáil dheonach agus an Bord
Sláinte chuig soláthróirí seirbhíse. (Q & F Gníomh 72)
Cuirfear oibriú níos fearr idirdhisciplíneach idir gairmeacha chun cinn. (Q & F
Gníomh 104)
Tabharfar faoi na hathruithe atá ag teacht aníos agus a aithníonn na Leasuithe
Sláinte. (Q & F Gníomh 110).

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

D’aithin gach seirbhís a gcuid gníomhaíochtaí sainiúla féin chun go n-éireoidh leis na
cuspóirí cuí (féach gach seirbhís). Mar sin féin, tá roinnt earnálacha ann nach dtéann
isteach in aon réimse Seirbhíse Cúraim/Grúpa Cúraim ar leith agus tá siad san áireamh
anseo faoin gceannteideal ginearálta Seirbhísí Pobail.

Ginearálta
 Soláthróimid leithroinnt de €435,000 de réir teidlíocht na ndaoine fásta a bhfuil cárta

liachta acu chun tástáil súl agus spéaclaí a fháil. (Q & F Gníomh 37)
Leanfaimid ag soláthar seirbhísí cúram sláinte príomha cuí agus freagrach do
dhaoine a tholg Heipitíteas C.  Áirítear leis na seirbhísí a sholáthraítear seirbhísí
Dochtúirí Teaghlaigh, cógais ordaithe, fearais míochaine agus máinliachta, seirbhísí
fiaclóireachta, tacaíocht baile agus seirbhísí oftalmacha. Tá 129 duine cláraithe faoi
láthair leis an mBord seo faoin Acht Sláinte (Leasú) 1996.  Beidh ardú de €262,000
leithroinnte chun freastal ar a gcuid riachtanas cúram sláinte príomha. (Q & F
Gníomh 32)
Beidh athruithe nuachóirithe móra le déanamh ar an tSeirbhís Clárúcháin Chathartha
i 2004.  Cuirfear tús le feidhmiú an chórais TE nua de chuid na hOifige Clárúcháin
Ginearálta (GRO) chun breitheanna, básanna agus póstaí a chlárú go luath i 2004.
Áirítear sa chlár nuachóirithe leathnú na n-uaire oscailte le linn am lóin agus
tráthnóna amháin déanach sa tseachtain chun cuidiú le custaiméirí. Dréachtáfar
Comhaontú Seirbhíse idir Oifig an Chláraitheora Ghinearálta agus an Bord Sláinte
agus beidh tuarascáil á táirgeadh ar chomhlíonadh gach sé mhí. Aontóidh gach aon
comhpháirtí den chomhaontú freagrachtaí ar leith agus fachtóirí luachála/rathúla a
ghlacadh mar atá leagtha amach san Organisation Blueprint for the Civil Registration
Service. Mar chuid den chomhaontú, déanfaimid €104,000 a leithroinnt chun freastal
ar na costais bhreise a bheidh ann mar thoradh ar athbhreithniú ar an struchtúr
foirne. (Q & F Gníomh 120)
Tá glanadh réigiúnach iomlán á dhéanamh ar an gcóras cárta liachta faoi láthair lena
chinntiú nach bhfaigheann ach iad sin a bhíonn i dteideal cárta liachta ceann. Beidh
deireadh leis an rollú ar shealbhóirí cárta atá os cionn 65 bliain d’aois go luath i 2004
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agus tabharfar aghaidh ar shaincheisteanna a bheidh ag teacht aníos. (Q & F
Gníomh 37)
Leanfaimid ar aghaidh leis an bpróiseas chun an Córas Cárta Liachta a lánpháirtiú
leis na córais bunachar sonraí Imdhíonta agus Vacsaínithe. (Q & F Gníomh 116)
Déanfaimid iniúchadh ar an bpróiseas chun ár mbunachar sonraí imdhíonta a
fheabhsú ionas go mbeidh sonraí den teanndailéog vacsaínithe san áireamh ann. (Q
& F Gníomh 116)
Tacóimid le húsáid an Uimhir Phearsanta Seirbhísí Poiblí (PPSN) ar gach córas
eolais, bunachair shonraí agus ar fhoirmeacha iarratais. Is é an PPSN céannacht
uathúil náisiúnta an duine. (Q & F Gníomh 116)

 De réir chomhchinneadh ón Eoraip chun Cárta Árachais Sláinte san Aontas Eorpach
a chruthú, beimid ag iarraidh an réamhobair  riachtanach a bheith comhlánaithe chun
é a sheoladh i 2004. (Q & F Gníomh 1)
Cuireadh táirsigh ar mhaoiniú roinnt scéimeanna i 2003, a tagraíodh dóibh go
traidisiúnta mar “bunaithe ar éileamh” . Déanfar athbhreithniú ar bhainistiú
scéimeanna mar sin i 2004, go háirithe an Scéim Máithreachais & Naíonán a raibh
costais i gceist  a bhíonn i bhfad níos airde ná an leithroinnt atá ann faoi láthair. (Q &
F Pointe Gnímh 37)
Tacóimid le raon leathan soláthróirí seirbhísí deonacha trí mhaoiniú deontais
Rannóg 10 agus Rannóg 65. (Q & F Pointe Gnímh 54)
Léirigh struchtúir coistí réigiúnacha go rabhadar ina bhfóram táirgiúil i 2003 agus
leanfar leo an chéad bhliain eile. Cinntíonn na coistí sin cur chuige comhoibritheach
idir lucht gairmiúil agus gníomhaireachtaí, go háirithe sna réimsí maidir le sláinte an
lucht siúil, cúram maolaitheach, seirbhísí míchumais agus cúram leanaí. (Q & F
Gníomh 104)

 Leanfaimid ag tabhairt aghaidh ar riachtanais sláinte dhaoine leispiacha,
homaighnéasacha agus déghnéasacha (LGB) trí nascadh leis na hionadaithe ar
bhonn tréimhsiúil lena chinntiú go mbíonn sruthlíniú déanta ar a gcuid riachtanas i
leagan amach agus i seachadadh seirbhísí mar a rinneamar i 2003. (Q &F Gníomh
18)
De réir mar a thagann maoiniú ar fáil, déanfaimid uasghrádú ar ár n-ionaid sláinte.
(Q & F Gníomh 47)
Is bliain chomhdhlúite eile a bheidh i bPlean Seirbhísí 2004, ag scrúdú na seirbhísí
atá ann faoi láthair agus ag múnlú a dtodhchaí.  Beidh an dualgas cuntasachta ar
bhainistíocht chun fanacht laistigh de na teorainneacha airgeadais mar atá leagtha
amach sa bhuiséad níos tábhachtaí fós i mbliana. Déanfar monatóireacht ghéar ar
leibhéil ghníomhaíochta, spriocanna, WTEanna agus ar an mbuiséad. (Q & F
Gníomh 110)
Leanfar ar aghaidh ag forbairt Comhaontuithe Seirbhísí agus á bhfeidhmiú le
soláthróirí seirbhíse deonacha. (Q & F Gníomh 84)
Leanfaidh ár seirbhís Cúraim Baile ag seachadadh cúram dírithe ar an duine,
praiticiúil agus sóisialta dóibh sin a dteastaíonn sé uathu i 2004, le béim ar leith ar
dhaoine scothaosta, ar theaghlaigh agus ar dhaoine le Heipitíteas C agus ar dhaoine
faoi mhíchumas. Anuraidh fuair 50 cliant nua sa mhí ar an meán seirbhís cúraim
baile.  Beidh €423,000 breise leithroinnte chun freastal ar bhrú ar an tseirbhís.
Ciallaíonn sé sin go mbeidh 29,671 uair breise á sholáthar. (Q & F Gníomh 53)
Déanfar athbhreithniú ar na socruithe monatóireachta dár seirbhís Cúraim Baile le
luach ar airgead a chinntiú. (Q & F Gníomh 110)
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Leanfaidh Bainistíocht Baile ag soláthar comhairle phraiticiúil agus oideachas do
dhaoine ar bhonn duine le duine do chliaint le stádas socheacnamaíocht íseal ar
shaincheisteanna ar nós cothú, cócaireacht phraiticiúil, bainistíocht acmhainní, tuistiú
agus bainistíocht teaghlaigh ginearálta ina dtithe féin. Cláir oideachais sláinte freisin
a bhíonn leagtha amach go sonrach agus seachadta chuig grúpaí ban, grúpaí den
lucht siúil, lucht iarrtha tearmainn, aoisgrúpaí gníomhacha agus grúpaí faoi
mhíchumas. (Q & F Gníomh19)
Leanfar le rannpháirtíocht sa struchtúr Coiste Stiúrtha IS/Bord Tionscadal IS chun
cuidiú agus treoir a thabhairt do na seirbhísí a mbeidh baint acu le forbairtí ICT an
chéad bhliain eile. Cinnteoidh sé sin go nglacfar le cur chuige straitéiseach a bheidh
dírithe ar an othar maidir le cur i láthair agus forbairt tionscadal agus seirbhísí a
bhaineann le ICT in iarracht chun aghaidh a thabhairt ar na príomhshaincheisteanna
atá léirithe sna tuarascálacha náisiúnta le déanaí.

Lucht Iarrtha Tearmainn
Má leanann treochtaí mar atá siad faoi láthair, táthar ag súil go mbeidh 1000 Lucht
Iarrtha Tearmainn nua ag teacht isteach sa cheantar seo an chéad bhliain eile.
Cuirfidh foireann tiomanta scagadh sláinte ar fáil dóibh ar dtús agus ansin scagadh
leanta agus comhairleoireacht nuair a bhíonn gá leo. Leanfaimid ag soláthar
seirbhísí chuig Lucht Iarrtha Tearmainn atá inár réigiún cheana féin, agus bhí 3,100
acu ann ag deireadh 2003. (Q & F Gníomh 23)

 Déanfar meastóireacht ar ról an Ghrúpa Ildisciplíneach Réigiúnach do Sheirbhísí
Lucht Iarrtha Tearmainn i 2004. (Q & F Gníomh 23)
Is tionscadal nua atá maoinithe ag Bord Sláinte an Iarthair é SPARK a socraíodh i
2003 chun seirbhísí tacaíochta a sholáthar do dhídeanaithe óga agus do dhaoine
óga a bhíonn ag iarraidh tearmainn agus a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh. Tá an
tionscadal píolótach 2 bhliain seo á bhainistiú i gcomhar ag Cónaidhm Óige na
Gaillimhe agus an BSI. Bíonn an tionscadal ag obair le daoine óga idir 12 agus 18
bliain d’aois agus is é an aidhm atá leis ná eolas a sholáthar do dhaoine óga ar
sheirbhísí cuí lena n-áirítear sláinte, oideachas, tacaíocht teaghlaigh, cóiríocht agus
leas sóisialach. Bíonn daoine i mbun gníomhaíochtaí grúpa freisin a bhíonn
oiriúnach dá riachtanais agus a thugann aird ar leith ar shaincheisteanna ar nós
aonrú sóisialta agus ag nascadh daoine óga le seirbhísí tacaíochta lanpháirtithe. (Q
& F Gníomh 23)
Beidh na busanna súgartha dhá stór ag díriú ar cheantair ina bhfuil líon mór Lucht
Iarrtha Tearmainn bunaithe. (Q & F Gníomh 23)
Tá saoráidí cúram leanaí á bhforbairt i mbrúnna ar an gClochán agus i gCathair na
Gaillimhe. (Q & F Gníomh 23)

Éisteolaíocht
Socraíodh grúpa réigiúnach chun athbhreithniú a dhéanamh ar sheirbhís
Éisteolaíochta agus chun moltaí a dhéanamh dá seachadadh éifeachtúil agus
éifeachtach sa todhchaí. I 2004 scrúdófar agus feidhmneofar na moltaí sin nuair is
féidir, laistigh de na hacmhainní atá ann faoi láthair. I measc na ngníomhartha
sainiúla do 2004 ceapfar Eolaí Éisteolaíochta agus Éisteolaí Sinsearach agus
daingneofar cóiríocht oiriúnach chun go leanfar leis an tseirbhís éisteolaíochta pobail
i gCaisleán an Bharraigh. (Gníomh 84)

Fiaclóireacht
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Leanfaidh na seirbhísí Fiaclóireachta ag freastal ar an dúshlán chun lársheirbhísí a
choinneáil agus na deacrachtaí earcaíochta leanúnacha agus gan dóthain foirne fós
ann. In áiteanna a bhfuil folúntais fós ann, leanfaidh ár gcomhghleacaithe san earnáil
phríobháideach ag obair linn, rud a d’éirigh go maith leis agus ghlac ár gcliaint go
maith leo. De bhrí nach bhfuil dóthain foirne ann bainfear úsáid as modh seachadta
mar sin nuair is cuí chun cúram fiaclóireachta a sheachadadh don aoisghrúpa 12-16
bliain d’aois. (Q & F Gníomh14)
Leanfaimid ar aghaidh leis an gclár fluairíde sruthlú-béil chuig leanaí sna scoileanna
náisiúnta agus sna meánscoileanna i gceantair nach mbíonn fluairídiú déanta ar na
scéimeanna uisce agus sna hoileáin amach ón gcósta. (Q & F Gníomh 14)
I gceantar Acla tá clinic nua fiaclóireachta san áireamh sa tionscadal “aon stad
amháin” idir an Chomhairle agus an Bord Sláinte. Beidh clinic nua fiaclóireachta ar
bun in Ionad Sláinte Bhaile Chathail go luath i 2004. (Q &F Gníomh 14)
Beimid ag freagairt d’iarratais chun cóireáil a chur ar dhaoine fásta le cártaí liachta
faoin Scéim Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta (DTSS). Déanfar leithdháileadh
bhreise de €522,000 a leithroinnt chun na harduithe táillí a chlúdach do 2003 agus
2004.  (Q & F Gníomh 62)
Leanfar leis na Suirbhéanna Náisiúnta ar Shláinte Fiaclóireachta Dhaoine Fásta
agus Leanaí araon chun eolas a chur ar fáil maidir le forbairt seirbhísí cúram sláinte
béil sa todhchaí. (Q & F Gníomh 62)
Táthar ag súil go mbeidh deacrachtaí leanúnacha ann ag freagairt do chásanna
riachtanas fiaclóireachta speisialta agus b’fhéidir go mbeidh gá lena gcur ar aghaidh
chuig Baile Átha Cliath. (Q & F Gníomh 62)

Síciatracht Ógánaigh & Leanaí
Braitheann soláthar seirbhísí do leanaí le neamhord síciatrach, iompraíochta nó
iompair ar fhoirne ildisciplíneacha a bheith ar bun.  Dúshlán do 2004 is ea feabhas a
chur ar na Foirne Treorach Leanaí atá ann faoi láthair chun go mbainfear amach an
láidreacht mholta. Chomh maith leis sin, tá acmhainní speisialta riachtanach chun
cur ar ár gcumas freastal ar ár bhfreagrachtaí maidir le leanaí agus daoine óga a
bhfuil Siondróm Asperger nó Uathachas ardfheidhmeach ag dul dóibh. Ceaptar go
mbeidh an ráta cur ar aghaidh chuig Síciatracht Leanaí ag leanúint ar aghaidh ag
ardú an bhliain seo. (Q & F Gníomh 14)
D’aontaigh an Roinn Sláinte & Leanaí tuairisc don Aonad Síciatracht d’Leanaí agus
d’Ógánaigh i bPáirc Mheirlinne. Táimid ag súil anois go leanfar leis na pleananna
maidir le hathlonnú na seirbhíse othar cónaitheach i 2004. (Q & F Gníomh 14)
Beidh deis ag an bhfoireann Síciatracht Leanaí & Ógánaigh breithniú a dhéanamh ar
threo na seirbhíse sa todhchaí le linn na bliana. (Q & F Gníomh 14)

Sláinte Comhshaoil & Sábháilteacht Bhia
Ceann de na chéad tosaíochtaí a bheidh ar an Roinn Sláinte Comhshaoil do 2004
ná an reachtaíocht nua maidir le rialú tobac a fheidhmiú, i ndáil le cosc a chur ar
chaitheamh tobac san ionad oibre. Táthar ag súil go ndéanfaidh na hOifigigh Sláinte
Comhshaoil imscrúdú ar dtús ar gach gearán a fhaightear i ndáil le feidhmiú na
reachtaíochta nua seo.  Dá bhrí sin, táimid ag súil go rachaimid i mbun clár
feidhmiúchán réamhghníomhach. Braithfidh leibhéal an fheidhmithe
réamhghníomhaigh seo ar ndóigh ar acmhainní a bheith ar fáil. (Q & F Gníomh 6)
Cuirfimid tionscnaimh chun cinn chun doiciméad creat oibre Bhord Sláinte an Iarthair
I dTreo an Iarthair Saor ó Chaitheamh Tobac a fheidhmiú. (Q & F Gníomh 6)
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Leanfaidh Sláinte Comhshaoil ag idirchaidreamh le hÚdaráis Áitiúla chun riachtanais
Comhaontuithe Seirbhísí a chomhlíonadh. Caithfear saincheisteanna atá fágtha ar
lár maidir le haisghabháil táillí gníomhaireachta i roinnt ceantar a réiteach. (Q & F
Gníomh 3)
Leanfaidh an tSaotharlann Anailísí Phoiblí, an Roinn Micribhitheolaíocht agus an
Roinn Sláinte Comhshaoil ag comhlíonadh na dtosaíochtaí sa gConradh Seirbhíse
atá ann faoi láthair leis an FSAI a bhfuil cigireachtaí sábháilteacht bia, cláir samplú
bia agus oideachas ar shábháilteacht bia san áireamh. Beidh an obair sin mar
thosaíocht i gcónaí agus tabharfar aghaidh uirthi laistigh de theorainneacha na n-
acmhainní a bhíonn ar fáil. Déanfaimid €28,000 a leithroinnt chun cuidiú le seirbhísí
Sláinte Comhshaoil HACCP a chur chun cinn agus trealamh a cheannach. (Q & F
Gníomh 17)

Tá na Rialacháin Uisce le hÓl nua le teacht i bhfeidhm in Eanáir 2004.Tá Coiste
Náisiúnta Monatóireachta ar Uisce le hÓl (NDWMC) bunaithe ag an Rialtas chun
maoirsiú a dhéanamh ar fheidhmiú na rialachán sin. Is cuid dá mionteagasc é a
bhreithniú cén áit ba chóir an anailís riachtanach sin a dhéanamh. Go traidisiúnta,
sholáthair an tSaotharlann Anailísí Phoiblí seirbhís anailisí ceimiceach do na
hÚdaráis Áitiúla sa cheantar tíreolaíochta réigiúnach. Tá an caidreamh sin le hathrú
agus is é an Coiste Monatóireachta a bhreithneoidh cén tseirbhís a bheidh ag
teastáil ón saotharlann. Beidh gá le paraiméadair cheimiceach nua agus
teorainneacha braite níos ísle a bhreithniú de réir na Rialacháin nua agus dá bharr
beidh gá le hinfheistíocht a dhéanamh ar ionstraimíocht bhreise chun freastal ar na
héilimh sin. Go sainiúil beidh gá le “an Inductively-coupled Plasma Mais-
Seictriméadar” chun anailís a dhéanamh ar mhiotail i soláthair uisce poiblí. (Q & F
Gníomh 17)
Leanfaidh an tSaotharlann Anailísí Phoiblí ag próiseáil samplaí bia,
tocsaineolaíocht/drugaí agus ag monatóireacht caighdeáin aeir. (Q & F Gníomh 17)

 Le linn 2004 beidh na seirbhísí Sláinte Comhshaoil ag iarraidh an Córas
Bainistíochta Caighdeán faoin gcaighdeán nua ISO 9001:2000 a bhaint amach. (Q &
F Gníomh 63)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn – Seirbhísí Pobail

De bharr go bhfuil fás teoranta tuartha don bhliain amach romhainn, leanfaidh an
bhéim ar chaiteachas a smachtú, meastóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí seirbhísí
agus ag scrúdú bealaí nuálacha le freagairt do riachtanais agus ag cinntiú luach ar
an airgead a chaitear. Braithfidh forbairtí seirbhísí atá leagtha amach do 2004 ar
fheidhmíocht airgeadais iomlán an Bhoird. (Q & F Gníomh 110)
Tá sé ag tarlú níos mó agus níos mó le hacmhainní teoranta, go bhfuil sé ag fáil níos
deacra seirbhísí teiripe a sholáthar do gach cliant a bhíonn ag lorg na seirbhíse sin.
Tá níos mó tuisceana ag an bpobal anois ar a dteidil agus bíonn siad ag éileamh
rochtain ar sheirbhísí beag beann ar infhaighteacht acmhainní agus cé go dtuigeann
siad go bhfuil an leibhéal foirne teoranta, is minic a bhíonn siad ag éileamh soláthar
seirbhíse, minicíocht seirbhíse agus ionad seirbhíse níos oiriúnaí. Tá níos mó
dúshlán ná riamh ag baint le tosaíocht. (Q & F Gníomh 92 & 101)
Fáiltimid agus beimid ag feithimh fheidhmiú an Chláir Athchóirithe Seirbhíse Sláinte
nua. Idir an dá linn, leanfaimid ag soláthar seirbhísí d’othair agus d’úsáideoirí na
seirbhíse agus muid muiníneach go bhfuil a sláinte agus a leas ag brath go mór ar
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scileanna, eolas, tiomantas agus obair ár bhfoirne sna Seirbhísí Pobail. (Q & F
Gníomh 110)

D’aithin gach aon Grúpa Cúraim/Seirbhís Cúraim thíos príomhshaincheisteanna éagsúla
a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar sheachadadh na seirbhísí atá leagtha amach sa
Phlean Seirbhíse seo le linn 2004.  Féach ar gach aon mhír chuí chun sonraí a fháil.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Déanfar monatóireacht agus meastóireacht ar bhonn míosúil agus ráithiúil. Déanfar
monatóireacht ghéar ar na leibhéil ghníomhaíochta, spriocanna, WTEanna, Táscairí
Feidhmíochta agus ar an mbuiséad agus leanfaidh cruinnithe cuntasachta gach mí idir
Bainisteoirí Ginearálta agus an Bainisteoir Réigiúnach agus ansin cuirfidh sé/sí
tuarascáil ar aghaidh chuig an CEO.

SEIRBHÍSÍ CÚRAM LEANAÍ AGUS TACAÍOCHTA TEAGHLAIGH

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Cúram Leanaí & Tacaíochta Teaghlaigh

Teastaíonn ó Sheirbhísí Cúram Leanaí & Tacaíochta Teaghlaigh a chinntiú go bhfásann
leanaí aníos i dtimpeallacht a bhíonn sábháilte agus oiriúnach, lena dteaghlach féin
nuair is féidir. Áirítear leis na seirbhísí a sholáthraítear chun an aidhm sin a bhaint
amach seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus seirbhísí coisctheacha, seirbhísí cosanta
leanaí agus seirbhísí cóireála dóibh sin a bhíonn i mbaol mí-úsáide nó faillí, agus
seirbhísí cúram malartacha do leanaí nach féidir leo cúram a fháil sa mbaile acu féin.
Téann Seirbhísí Cúram Leanaí & Tacaíochta Teaghlaigh i gcomhar le heagraíochtaí
pobail agus le heagraíoctaí deonacha éagsúla chun seirbhísí a sholáthar d’ógánaigh ach
go háirithe.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta/ Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Faighimid treoir ó roinnt doiciméad polasaí náisiúnta agus reachtacha atá tagtha amach
le roinnt blianta anuas, lena n-áirítear:
 An Straitéis Náisiúnta Leanaí, a bhfuil sé mar aidhm glór a thabhairt do leanaí inár

sochaí trí Dháil na nÓg, Ombudsman do leanaí agus tugtar dúshlán dúinn uile
struchtúir agus seirbhísí a phleanáil a éistíonn agus le riachtanais leanaí agus a
fhreagraíonn dóibh.

 Na hAchtanna Uchtála, 1952 agus 1999.
 An tAcht Leanaí 2001, a leagann amach ár bhfreagrachtaí i leith leanaí a bhíonn i

dtrioblóid leis an dlí nó a d’fhéadfadh a bheith i dtrioblóid leis an dlí amach anseo.
 Leagann an tAcht um Chúram Leanaí, 1991 amach raon leathan freagrachtaí agus

tugtar cumhacht don Bhord leas leanaí a chur chun cinn go háirithe leanaí nach
bhfuil ag fáil dóthain cúraim agus dóthain cosanta agus monatóireacht a dhéanamh
ar sheirbhísí cúram malartacha agus ar sheirbhís réamhscoile.

 Caighdeáin Náisiúnta do Chúram Altramais, 2003.
 Leagann An Sláinte is Fearr do Leanaí (Ag Forbairt  Comhpháirtíochta le

Teaghlaigh) amach cur chuige iomlánaíoch do chur chun cinn sláinte leanaí, atá
cothrom, cuntasach agus seachadta i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí.
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 Caighdeáin Náisiúnta d’Ionaid Chónaithe Leanaí, 2001
 An tAcht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998
 Leanaí ar dTús – Treoirlínte Náisiúnta do Chosaint & Leas Leanaí, 1999
 An Straitéis do Dhaoine Óga gan Dídean – náisiúnta agus réigiúnach araon.
 Straitéis Cúig Bhliana Bhord Sláinte an Iarthair, Seirbhísí Cúram Leanaí &

Teaghlaigh 2001 – 2005.
 Treoirlínte Polasaí BSI do Leanaí i gCúram Marlartach 2003.  Leagann an doiciméad

seo amach go soiléir tiomantas an Bhoird do leanaí atá faoina chúram.
 An tAcht um Fhoréigean Baile, 1996.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

 Seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus seirbhísí coisctheacha.
Cosaint agus cóireáil Leanaí.

 Seirbhísí Cúram Malartacha (lena n-áirítear cúram cónaithe, aonaid chúram
speisialta, cúram altramais).

 Seirbhísí uchtála réigiúnach.
 Oiliúint foirne maidir le cúram leanaí agus cúram teaghlaigh.
 Comhdhálacha leasa Teaghlaigh.
 Cigireacht, clárú agus monatóireacht ar chúram cónaithe.
 Staitisticí agus eolas maidir le Cúram Leanaí.
 An tAonad Polasaí Taighde Teaghlaigh agus Leanaí (i gcomhar le OÉ Gaillimh).
 An tAonad Ionsaí Gnéis i nGaillimh.
 Seirbhís réamhscoile.
 Tionscadail Óige sa Chomharsanacht.
 Tacaíocht Maoine d’Eagraíochtaí Deonacha trí Alt 10 den Acht um Chúram Leanaí,

1991.
 Tionscadail Springboard

 Tionscadail Tacaíochta d’Ógánaigh.
 Cigireacht Réamhscoile.
 Cigireacht ar Sheirbhísí Cónaithe.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Níl aon ghníomhartha atá fós le déanamh ó 2003.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Tá sé mar aidhm againn i 2004 an t-ardchaighdeán seirbhísí agus leibhéal na seirbhísí
atá ar fáil cheana féin san earnáil chúram leanaí a choinneáil. Cibé áit is féidir, beimid ag
iarraidh seirbhísí a fhorbairt agus a fheabhsú laistigh den leithroinnt maoinithe. (Q & F
Gníomh 14)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach
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Leantar ag feidhmiú an tAcht Leanaí 2001 i gcéimeanna. Ceapadh na Bainisteoirí
Seirbhísí den Acht Leanaí i Samhain 2001 agus is acu sin a bhíonn an fhreagracht
oibríochta chun soláthar Seirbhíse an Acht Leanaí a fhorbairt laistigh den réigiún.
Meastar go dtógfaidh sé dhá bhliain eile chun an tAcht Leanaí a fheidhmiú go
hiomlán. Léiríonn feidhmiú iomlán an tAcht Leanaí dúshlán don todhchaí de bharr
nach bhfuil dóthain acmhainní forbartha ann chun freastal ar na héilimh bhreise a
thiocfaidh ón reachtaíocht sin. (Q & F Gníomh 14)
Táthar ag súil go soláthrófar socruithe cúram speisialta do bheirt nó triúr cliant sa
réigiún. (Q & F Gníomh 14)
Tá próiseas athnuachana agus athbheochana ar bun leis na Tionscadail Óige sa
Chomharsanacht faoi láthair.  Nuair a fhoilseofar na torthaí ón mheastóireacht sin go
luath i 2004, beidh tuilleadh oibre ar siúl le linn na bliana chun na naisc a threisiú idir
Tionscadail Springboard agus Tionscadail Óige sa Chomharsanacht. (Q & F Gníomh
27)
Chruthaigh an Clár Abhcóidíochta Óige (YAP) gur clár fíorchabhrach a bhí ann agus
beidh an t-athbhreithniú comhlánta ar bun ag deireadh an chéad ráithe. Is díol
spreagtha í an mheastóireacht eatramhach. Táthar ag súil go n-oibreoidh YAP tar éis
tamaill le leanaí a bhfuil cónaí orthu faoi láthair inár n-aonaid chónaithe lena chinntiú
go dtabharfar aire mhaith dóibh agus go leanfaidh na torthaí sin nuair a fhágann siad
an t-aonad chun cónaí sa phobal. Má éiríonn leis an bplean seo, beidh luach ar
airgead níos fearr ann ná bheith ag coinneáil naisc leis an ngníomhaireacht a bhfuil
conradh againn léi faoi láthair. (Q & F Gníomh 27 & 50)
Tá na tionscadail Springboard anois mar chuid dár seirbhísí príomhshrutha
coisctheacha.  Tá meastóireacht déanta orthu agus tá an éifeachtacht sin
deimhnithe. Leanfar ag cur chun cinn Springboard Mark II i 2004 ag leanúint ar
aghaidh le hobair a tosnaíodh i 2003.  Beidh na háiteanna seo a leanas i gcomhar
leis an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ag forbairt na dtionscadal seo –
Cluain Cearbán, Magh Gamhnach, Leitir Fraic, Baile Locha Riach, Coillte Mach agus
Béal an Átha.  (Q & F Gníomh 27)

 Inár seirbhísí Luath-bhlianta, tabharfar níos mó airde ar fhorbairt saoráidí tar éis na
scoile do leanaí, chomh maith le feighlithe leanaí i nGaillimh le linn 2004. (Q & F
Gníomh 14)
Níor shroich cigireachtaí áitribh réamhscoile spriocanna i 2003 de bharr nach raibh
dóthain foirne i nGaillimh. Tá sé sin curtha ina cheart anois agus táthar ag súil go
mbeidh na cigireachtaí ar cuireadh moill orthu ar ais de réir an sceidil arís i 2004.
Táthar chun na naisc idir an tSeirbhís Réamhscoile agus na Grúpaí Cúram Leanaí
Contae a threisiú. (Q & F Gníomh 14)
Déanfar meastóireacht ar ról na mbusanna súgartha dhá stór. Táthar ag súil go
mbeidh siad ag obair ar bhunús lánaimseartha chun freastal ar cheantair bhreise sa
réigiún. (Q & F Gníomh 14)
Beidh an Clár nua Céim Mháistreachta i dTacaíocht Teaghlaigh in OÉ Gaillimh mar
bhuntáiste d’oibrithe tacaíochta teaghlaigh agus tabharfaidh sí stádas gairmiúil dóibh
agus beidh an Bord in ann úsáid a bhaint as a gcuid taithí chun taighde a dhéanamh.
Ba chóir go mbeadh éifeacht aige sin ar an tslí a n-oibrímid. Cuirfidh an cúrsa sin
agus an Mháistreacht in Obair Shóisialta a bhfuil súil go gcuirfear tús léi i 2004,
chomh maith leis na moltaí do Chéim Luath Bhlianta le scileanna ár bhfoirne agus
soláthróidh siad an diminsean theicniúil agus theiripeach a bhíonn riachtanach.
Oibreoidh an Bord go dlúth i gcomhar le OÉ Gaillimh chun an sprioc sin a bhaint
amach. (Q & F Gníomh 27)
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Tá obair ar siúl maidir le meastóireacht réigiúnach ar raon seirbhísí i gcomhar le OÉ
Gaillimh agus leis an Aonad Polasaí Taighde Teaghlaigh agus Leanaí.   Tá sé ar
intinn againn scrúdú a dhéanamh ar comhéadan Cúram Leanaí/Sláinte Leanaí, an
clár meantóireachta Big Brother, Big Sister, Comhdháil Leasa Teaghlaigh  agus
Caighdeáin Altramais.
Bunófar grúpa athbhreithnithe chun an Clár Féinmheastóireachta d’oibrithe bunaithe
sa phobal i seirbhísí cúram leanaí agus cúram ógánaigh a leathnú. (Q & F Gníomh
27)

 Comhlánfar uasghrádú ar an iniúchadh tacaíochta teaghlaigh faoi dheireadh 2004.
(Q & F Gníomh 27)
Breithneofar cad atá in ann do Thionsadal Edge tar éis meastóireachta a bheith
déanta. (Q & F Gníomh 27)
Rachfar i mbun athbhreithniú réigiúnach ar an gclár Tionscnamh Sláinte Déagóirí.
(Gníomh 28)
Rachfar i mbun athbhreithniú réigiúnach ar an gclár tionscnamh sláinte déagóirí. (Q
& F Gníomh 28)
Táimid ag súil laistigh den réimse Cúram Malartach go dtiocfaidh laghdú ar an líon
leanaí i gcúram cónaitheach agus i gcúram altramais agus oibreoimid i dtreo an
achair a fhanann siad a laghdú. Tá go leor de na leanaí laistigh den aoisghrúpa 15 –
18 bliain d’aois anois agus dá bhrí sin ní bheidh siad i dteideal an chineál sin cúraim
laistigh den chéad trí bliana eile. Cinntíonn na seirbhísí coisctheacha go mbíonn go

leor leanaí a bhíodh curtha faoi chúram roimhe seo, anois ag cónaí sa bhaile.««
(Q & F Gníomh 14)
Leanfaidh seirbhísí cúram altramais a bheith mar phríomhfhoinse tacaíochta do
leanaí. Leithdháilfimid €650,000 breise mar an tráthchuid deiridh den mhaoiniú chun
deireadh a chur leis an Liúntas Dílleachta, a bhíodh iníoctha roimhe seo tríd an
DSFA. (Gníomh 14)
Féacaimid arís ar na chéad phleananna a bhí againn chun brú iarchúraim a thógáil i
gcomhar le Boys Hope/Girls Hope i gCathair na Gaillimhe. (Q & F Gníomh 14)
Tá sé ar intinn againn leanúint ar aghaidh lenár idirbheartaíochtaí le Seirbhís Óige
Dheoise na Gaillimhe agus beimid ag lorg cead ón Roinn Sláinte agus Leanaí chun
cur leis an líon WTEanna chun reáchtáil na seirbhíse a ghlacadh orainn féin. (Q & F
Gníomh 101)
Dhíromar ar chomhordú agus ar obair foirne idir disciplíní, gníomhaireachtaí agus
tionscadail i 2003.  Leanfar ag cur béime ar oibriú idir-ranna agus idir-seirbhísí i 2004
ag teacht le moltaí atá sa Straitéis Sláinte, sa Straitéis Náisiúnta Leanaí agus i
bPlean Cúig Bhliana an Bhoird féin. (Q & F Gníomh 104)
Tá tuiscint láidir ann gur chóir fóram de Guardian Ad Litem a fhorbairt do gach
leanbh agus teaghlach in ár seirbhísí. Is smaoineamh spleodrach agus nuálach é an
smaoineamh gur chóir freagracht a bheith ar mholtóirí nó ar ionadaithe teaghlaigh
lena chinntiú go mbíonn gníomhaireachtaí, disciplíní agus grúpaí ag freastal ar
riachtanais úsáideoirí na seirbhíse.  Táimid ag súil tar éis do dhuine óg nó do
theaghlach a bheith ag fáil seirbhíse ar feadh achair níos mó ná dhá mhí gur chóir
Moltóir a cheapadh thar ceann an duine óg nó thar ceann an teaghlaigh. Tar éis
próiseas roghnúcháin, oiliúna agus meaitseála, bheadh rochtain ag na Moltóirí
deonacha seo ar phríomhphearsanra ionas go bhféadaí breithniú a dhéanamh ar
imní, fadhbanna, tuairimí agus iarratais chun feabhas a chur ar chaighdeán na
seirbhíse don duine aonair. Táthar ag súil go gcuirfear tús leis an tseirbhís sin i 2004.
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Scrúdóidh Cúram Pobail na Gaillimhe seachadadh na seirbhíse sin. (Q & Gníomh
50)

 Leanann éilimh ar obair Chosanta Leanaí ag cur ardleibhéal brú ar sheirbhísí agus
ar an bhfoireann. Léiríonn ár staitisticí an t-ardú atá ag teacht ar líon na gcásanna
cosanta leanaí, ach rud amháin nach léiríonn siad ná go bhfuil na cásanna sin ag fáil
níos casta agus go bhfuil níos mó baoil ag baint leo. Glacadh leis na dúshláin a
bhain leis an gCóras nua Fógraíochta Cosanta Leanaí nua ach déanann an córas
éilimh mhóra ar na hoibrithe i ndáil le measúnachtaí agus páipéarachas. Beimid ag
iarraidh maoiniú a chur ar fáil d’fheidhmiú bunachar sonraí “Care Works” mar beidh
sé sin mar chúnamh riachtanach chun an tseirbhís a shruthlíniú. (Q & F Gníomh 14)
Is riachtanas práinneach a bheidh ann fós, cóiríocht chuí a chur ar fáil don fhoireann
cúram leanaí ar an gCaisleán Riabhach. (Q & F Gníomh 45)
Beidh oiliúint agus níos mó scileanna á gcur ar fáil d’fhoireann cúram leanaí mar
thosaíocht i gcónaí i 2004 - beidh siad le tabhairt do chomhlachtaí lasmuigh, m.sh
eagraíochtaí, grúpaí deonacha agus tuismitheoirí agus bainfidh siad féin leas astu
freisin. (Q & F Gníomh 103)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Leanfaimid ag earcú agus ag cur oiliúint ar chúramóirí altramas ach tá deacracht
againn i gcónaí cúramóirí a earcú don ghrúpa déagóirí. (Q & F Gníomh 14)
Cé go bhfuil méadú suntasach tagtha ar sholáthar seirbhísí laistigh den réimse
tacaíochta teaghlaigh de bharr Bainisteoirí den Acht Leanaí, Comhdhálacha Grúpa
Teaghlaigh, an Clár Abhcóidíochta Óige, is léir le teacht gach aon seirbhís nua go
bhfuil leibhéal suntasach ionchair fós riachtanach ón bhfoireann Obair Shóisialta. (Q
& F Gníomh 14)
Leanúint ar aghaidh ag coinneáil seirbhíse pobalbhunaithe gach áit is féidir. (Q & F
Gníomh 45)
Tá dúshlán leanúnach ann chun an tseirbhís Tionscadal Óige sa Chomharsanacht
(NYP) a choinneáil de bharr deacrachtaí chabhair deontais a choinneáil cothrom le
boilsiú agus le dámhachtainí pá náisiúnta. (Q & F Gníomh 27)

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Déanfar monatóireacht agus meastóireacht ar bhonn míosúil agus ráithiúil. Déanfar
monatóireacht ghéar ar na leibhéil gníomhaíochta, spriocanna, WTEanna, Táscairí
Feidhmíochta agus ar an mbuiséad agus leanfaidh cruinnithe cuntasachta gach mí idir
Bainisteoirí Ginearálta agus an Bainisteoir Réigiúnach agus ansin cuirfidh sé/sí
tuarascáil ar aghaidh chuig an CEO.

SEIRBHÍSÍ SLÁINTE LEANAÍ

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Sláinte Leanaí

Is é an ról atá leis an bhFoireann Tionscadal Sláinte Leanaí ná na moltaí ón gcéad
thuarascáil den Sláinte is Fearr do Leanaí Developing a Partnership with Families 1999
faoin scáth An Clár Gnímh do Leanaí a fheidhmiú go hiomlán. Chun go mbeidh ar
chumas an fhoireann é sin a dhéanamh, tá cúig choiste oibríochta ann a léiríonn na
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réimsí a chuirtear i bhfeidhm. Tá Fóram Réigiúnach do Sheirbhísí Ógánaigh agus
Leanaí ann mar chomhlacht uileghabhálach ina ndéantar an obair sin.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Ag teacht leis an treoir straitéiseach náisiúnta, chuir Bord Sláinte an Iarthair Fóram
Réigiúnach do Sheirbhísí Ógánaigh agus Leanaí i bhfeidhm i 2003.  Tharla sé sin ag am
nuair a bhunaigh Feidhmeannas an Bhoird Slainte (HeBE) grúpa chun breithniú a
dhéanamh ar fhorbairt creat oibre seirbhíse sláinte straitéiseach náisiúnta do leanaí. Tá
sé molta go bhforbródh an comhlacht uileghabhálach náisiúnta sin – an ‘Clár Gnímh do
Leanaí’ creat oibre seirbhíse sláinte lánpháirtithe do leanaí chun go gclúdódh sé An
Sláinte is Fearr do Leanaí, Tús Áite do Leanaí, An Ionad Seirbhísí Sóisialta Idirnáisiúnta,
An Tionscadal Eolais do Chúram Leanaí, An tAcht Leanaí, An Tionscnamh Tacaíochta
do Thuismitheoirí ar Déagóirí iad, Cigireacht atá molta do Chúram Leanaí Cónaithe agus
eagraíochtaí gníomhaíochta eile a bhaineann le leanaí.
Tá sé ar intinn ag Fóram Réigiúnach an BSI do Sheirbhísí Ógánaigh agus Leanaí
seirbhísí sláinte lánpháirithe a fhorbairt do leanaí ag teacht leis an ‘gClár Gnímh do
Leanaí’. Molann sé go gcuirfear ar chumas leanaí a lán-acmhainneacht sláinte a bhaint
amach tríd an gclár seo. Chun é sin a bhaint amach caithfear imeacht ón sean mhúnla
seachadadh seirbhíse chuig múnla nua atá dírithe ar an leanbh, solúbtha, spleodrach,
bunaithe ar fhianaise agus seachadta ar bhealach níos lánpháirtithe agus níos
comhordaithe:

 Ag oibriú i dtreo an Straitéis Náisiúnta Leanaí a fheidhmiú agus ag cur teachtaireacht
peirspictíocht an linbh iomláin in iúl chuig gach réimse a bhfuil freagracht orainn ina
dtaobh.

 Ag comhdhlúthú é sin le tionscadail aitheanta lena bhfeidhmiú.
 Ag feabhsú sláinte agus leas leanaí trí rudaí atá le déanamh a aithint ar bhealach

comhchoitinne, lánpháirtithe agus iad sin a chuir i bhfeidhm ansin.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

 Oiliúint in éisteolaíocht, scagadh amhairc agus faire forbraíochta do AMOanna agus
PHNanna.

 Tá moltaí ón Sláinte is Fearr do Leanaí á bhfeidhmiú.
 Cothú cíche agus imdhíonadh ógánaigh á mholadh agus á gcur chun cinn.
 Seirbhísí Míochaine Scoile chun leanaí a scagadh i ranganna sainiúla.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Tá meastóireacht fós le déanamh ar an tionscadal léirithe Táscairí Feidhmíochta a
rinne oifig Sláinte is Fearr BSI agus a feidhmíodh i 2002.  (Q & F Gníomh 14)
Ní fios fós cad iad na rátaí vacsaínithe agus imdhíonta. Tá aird tugtha go bhfuil ardú
ar an líon daoine a bhíonn á n-úsáid ach tá an sprioc náisiúnta molta de 95% fós le
baint amach. (Q & F Gníomh 14)

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004
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Leanfaidh An Sláinte is Fearr do Leanaí ag lánpháirtiú seirbhísí sláinte leanaí ar
bhealach níos ciallmhaire le cláir eile, ag cinntiú go gcuirfear sláinte leanaí
feabhsaithe chun cinn sa réigiún.  (Q & F Gníomh 14)
Déanfar meastóireacht ar an tionscadal léirithe Táscairí Feidhmíochta a rinne oifig
Sláinte is Fearr BSI agus a feidhmíodh i 2002.  (Q & F Gníomh 14)
Stíleanna beatha sláintiúil do leanaí a chur chun cinn. (Q & F Gníomh 8)
Tar éis riaradh na seirbhísí Éisteolaíochta dár réigiún a aistriú chuig Bord Sláinte an
Iarthair anuraidh, déanfaimid iarracht an próiseas earcaíochta do phoist fholamha a
chomhlánú i 2004.  Nuair a bheidh an tasc sin curtha i gcrích, beimid in ann seirbhís
chuimsitheach a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do leanaí ar fud an réigiúin. (Q &
F Gníomh 14)

 Leanfar le hoiliúint éisteolaíochta i 2004 d’Oifigigh Míochaine Ceantair agus d’Altraí
Sláinte Poiblí mar a moladh i Sláinte is Fearr do Leanaí 1999. (Q & F Gníomh 14)
Cuirfear níos mó leanaí cuí ar aghaidh chuig eolaí éisteolaíochta tar éis an dara
sraith de chlinicí éisteolaíochta a fhorbairt sa réigiún agus ní bheidh an oiread brú ar
na liostaí feithimh dá bharr. (Q & F Gníomh 14)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

Leanfaidh an Clár Gnímh do Leanaí (BHFC) polasaí BSI chun laghdú a chur ar an
líon ógánach a bhíonn ag caitheamh tobac. Tá comhobair ar siúl idir an Sláinte is
Fearr do Leanaí & Ógánaigh (Get Connected) agus an Straitéis Chardashoithíoch
chun cláir le deireadh a chur le caitheamh tobac a sheachadadh chuig ógánaigh ina
dtimpeallacht féin. Breithneofar bealaí chun díriú ar ógánaigh leis an ngrúpa
tomhaltóirí ar daoine óga iad. (Q &F Gníomhartha 5 & 7)
Oibreoidh An Sláinte is Fearr do Leanaí (faoin gClár Gnímh do Leanaí) leis an
tseirbhís Altranais Sláinte Poiblí Scoile agus Cothú Pobail chun díriú isteach ar
leanaí scoile agus ithe shláintiúil a chur chun cinn. Bainfear amach é sin trí raon
tionscnamh chun raimhre a laghdú i measc leanaí scoile. (Q & F Gníomh 8)
Chun scagadh airde agus meáchain leanaí scoile a thabhairt isteach i gcéimeanna i
2004, déanfar staidéar píolótach i gceantar amháin chun a fháil amach an bhféadfaí
an clár seo a sheachadadh.  (Q & F Gníomh 8)
Leanfaidh An Sláinte is Fearr do Leanaí ag treisiú naisc leis an roinn altranais sláinte
poiblí agus leis na haonaid mháithreachais chun go gcuirfear leis an ráta cothaithe
cíche. Molfar cothú cíche freisin trí ghrúpaí tacaíochta a chur chun cinn a bheidh á
bhfeidhmiú lasmuigh d’uaire oibre ag an tseirbhís altranais sláinte poiblí. Cuirfimid
polasaí cothaithe cíche réigiúnach chun cinn agus seolfaimid an polasaí ar aghaidh
chuig an mBord lena dhaingniú i 2004. (Q & F Gníomh 9)
Chun na spriocanna atá leagtha amach ag an Roinn Sláinte agus Leanaí a bhaint
amach, cuirfidh An Sláinte is Fearr do Leanaí le forbairt agus feidhmiú na dtáscairí
feidhmíochta maidir le cothú cíche agus aithneofar réimsí chun obair a threorú sa
todhchaí. (Q & F Gníomh 9)
D’aontaigh an Fóram Réigiúnach do Sheirbhísí Leanaí & Ógánaigh go ndíreofaí ar
cheisteanna ar nós timpistí sa bhaile (dó agus nimh), caitheamh tobac i measc
ógánach agus raimhre i 2004. (Q & F Gníomh 14)
Cuireadh tús le comhobair idir na Seirbhísí Géarmhíochaine (péidiatraí ospidéal
Mhaigh Eo) agus An Sláinte is Fearr do Leanaí i 2003, agus dearaíodh agus
seachadadh clár oiliúna i bhfaire sláinte leanaí chuig 88 PHNanna agus 5 AMOanna
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i Maigh Eo. Leanfar leis an oiliúint seo i 2004 chuig AMOanna agus PHNanna i
nGaillimh agus i Ros Comáin. (Q & F Gníomh 14)

 Leanfaimid ag cur tástálacha scagtha forbraíochta ar fáil do gach leanbh idir 7-9 mí,
mar atá molta ag An Sláinte is Fearrr do Leanaí 1999. (Q & F Gníomh 14 )
Beidh sé mar sprioc againn go nglacfaidh daoine le scagadh agus le himdhíonadh
agus déanfar iarracht an sprioc de 95% a bhaint amach trí thionscnaimh áitiúla, rud
nár éirigh linn a dhéanamh go dtí seo. (Q & F Gníomh 14)
Ceann de na tosaíochtaí den Chlár Gnímh do Leanaí ná córais eolais a chaighdeánú
trí thaifid sláinte leanaí a thabhairt isteach. Cuirfidh an Taifead Sláinte Leanaí
Pearsanta abhcóidíocht tuismitheoirí chun cinn agus soláthróidh sé bunachar sonraí
staitisticiúil agus is féidir eolas luachmhar a thógáil as sin, ar nós tomhais chúram
caighdeánaithe, táscairí feidhmíochta agus eolas anailís treochtaí. Soláthróidh sé sin
creat oibre struchtúrtha chun bainistíocht éifeachtúil a dhéanamh ar eolas sláinte
pearsanta leanaí agus is féidir rochtain a dhéanamh ar leanaí a bhfuil tástálacha
scagtha agus measúnachtaí forbraíochta/míochaine ag teastáil uathu. (Q & F
Gníomh 14)
Déanfaimid iarracht an dara sraith de chlinicí éisteolaíochta a fhorbairt sa réigiún
agus cuirfear leanaí ar aghaidh go cuí chuig eolaí éisteolaíochta agus dá bharr ní
bheidh an oiread brú ar na liostaí feithimh. (Q & F Gníomh 14)
Cuirfidh An Clár Gnímh do Leanaí polasithe ar aghaidh chun tuistiú dearfach a chur
chun cinn tríd an tuarascáil Investing in Parenthood. Bainfear amach é sin trí
chomhobair idir an grúpa oibre Partners for Education in Health le comhdháil
bhliantúil a éascú chun tuismitheoirí a dhaingniú maidir lena ról agus ag soláthar
deise do cheardlanna ina mbeidh tuismitheoirí in ann saincheisteanna tuistithe a
phlé. Díreoidh téama 2004 ar ógánaigh. Aithníonn Investing in Parenthood go bhfuil
roinnt rudaí íogaireach ó thaobh cultúir de i réimsí ar nós an Lucht Siúil agus Lucht
Iarrtha Tearmainn. (Q & F Gníomh 27)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 Seirbhísí cosanta leanaí agus sláinte leanaí a bhainistiú.
 Taifead sláinte leanaí pearsanta a fhorbairt.
 Cur leis an líon daoine a ghlacann le himdhíonadh go mbeidh sé ag an spriocráta

náisiúnta de 95%.

SEIRBHÍSÍ LEASA POBAIL

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Leasa Pobail

Is é an ról agus feidhm atá le CWS ná uilechuimsitheacht shóisialta inbhuanaithe a chur
chun cinn trí thacaíocht ioncaim a sholáthar, rochtain a fháil ar sheirbhísí sláinte saor in
aisce agus a bheith mar ghníomhaireachtaí eolais agus tarchurtha. Oibríonn an tseirbhís
leis na daoine sin is mó a bhíonn ar an imeall go sóisialta agus ó thaobh airgid de sa
phobal agus áirítear i measc na gcustaiméirí, daoine a bhíonn i ngach grúpa cúraim.
Bíonn naisc oibre ag na gníomhaíochtaí a bhíonn ag siúl ag na seirbhísí le disciplíní sa
bhord sláinte in ionaid phobail, in ionaid ghéarmhíochaine agus in ionaid
mheabhairshláinte. Bíonn go leor idirghníomhú freisin le foirne i ngníomhaireachtaí eile



152

ar nós Comhairlí Contae agus Comhairlí Cathrach, Seirbhís Bhuiséadaithe agus
Comhairle Airgid, iad sin san earnáil dheonach (e.g. eagraíochtaí a bhíonn ag obair le
daoine gan dídean, le daoine faoi mhíchumas, le daoine scothaosta, le leanaí agus le
lucht iarrtha tearmainn) agus an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.  Is é an
croífhealsúnacht oibríochta atá ag an CWS ná an méid úsáide agus is féidir a bhaint as
deiseanna chun freagra idirdisciplíneach a thabhairt ar riachtanais chustaiméirí agus ag
an am céanna a chinntiú go mbíonn raon agus solúbthacht na seirbíse féin oiriúnach do
chúinsí custaiméirí.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta/ Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

De bharr go bhfuil baint ag an CWS le grúpaí cúram éagsúla, faightear treoir ón chuid is
mó de na straitéisí réigiúnacha agus náisiúnta agus na forbairtí polasaí sa réimse sláinte
agus i réimse cúram sóisialta. Is iad na príomhstraitéisí a mbíonn tionchar acu ar an
obair ná na straitéisí sláinte agus na straitéisí Náisiúnta Frithbhochtaine. Áirítear mar
shamplaí de straitéisí eile, iad sin a bhaineann le cúram leanaí, daoine gan dídean, an
lucht siúil agus daoine scothaosta. De bharr go mbíonn an ghníomhaíocht chomh
héagsúil sin bhí baint dhíreach acu le bliain anuas le forbairtí i réimsí ar nós tacaíocht
teaghlaigh, seirbhísí do lucht iarrtha tearmainn, incháilitheacht d’fhóirdheontais tí
altranais, iompar chuig ospidéil, incháilitheacht do chárta liachta agus cothabháil ar an
gclár cárta liachta.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Áirítear ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil faoi láthair measúnú incháilitheacht do liúntais
leasa forlíontach agus á n-íoc; measúnú incháilitheacht do chártaí liachta, fóirdheontas tí
altranais agus liúntais eile ón mbord sláinte; soláthar eolas agus ag cur daoine ar
aghaidh chuig seirbhísí sóisialta eile.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Tá idirbheartaíochtaí agus obair ar siúl i gcónaí i ndáil le roinnt forbairtí a bhí molta do
2003.  Níor cuireadh roinnt nithe chun cinn mar ba chóir de bharr go raibh gá le
atosaíocht a dhéanamh de bharr go raibh saincheisteanna níos práinní ag teacht aníos.
Ag an gcéim seo, is cosúil go leanfar leis an obair sin i 2004.  Áirítear iad sin sna
forbairtí seo a leanas.

 D’eisigh an comhghrúpa oibre Bainistíocht/Ceardchumann ar úsáid acmhainní CWS
tuarascáil i Samhain 2003.  Cuirfear an comhaontú a tháinig as an tuarascáil sin i
bhfeidhm le linn 2004. (Q & F Gníomh 100)
Tá plé ag dul ar aghaidh i gcónaí idir Ceardchumainn agus an Roinn Gnóthaí
Sóisialacha agus Teaghlaigh i ndáil le stádas buan a fháil do roinnt post Leasa
Pobail agus poist Oifigigh Cléireachais sealadacha. Is dócha nach n-éireoidh leo
réiteach a fháil ar na pléití sin go dtí 2004.  Cuireadh moladh ar aghaidh chuig an
mbainistíocht réigiúnach agus áitiúil gur chóir post a bhunú don Oifigeach Leasa
Phobail Shinsearach. Glacadh leis i bprionsabail go bhfuil gá lena leithéid de phost.
Níl cinneadh déanta fós maidir lena chur i bhfeidhm. Níl saincheisteanna foirne eile
socraithe ach an oiread de bharr an WTE agus constaicí airgid. (Q & F Gníomh 101)
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Leanaíodh le hobair i ndáil le cumarsáid a fhorbairt le custaiméirí agus cuireadh
eisiúint litreacha caighdeánacha i ndáil le cinntí san áireamh. Ach níor curtha i gcrích
pacáiste forliomlán ina mbeadh bileoga eolais, litreacha caighdeánaithe, eolas a chur
ar láithreán gréasáin BSI agus cur i láthair ar an CWS. (Q & F Gníomhartha 37 & 44)
Rinneadh scrúdú ar na nósanna imeachta/próisis laistigh den chomhthéacs go
bhfuiltear ag athchóiriú lámhleabhar nósanna imeachta náisiúnta SWA agus ag
forbairt nósanna imeachta riaracháin cártaí liachta ag an leibhéal náisiúnta. Chuaigh
an comhghrúpa úsáide acmhainní Bainistíocht/Ceardchumann a bhfuil trácht orthu
thuas i mbun oibre sa réimse seo freisin. Cuirfear i bhfeidhm é i 2004. (Q & F
Gníomh 63)
Cuirfear oiliúint athnuachana ar fáil don fhoireann atá ann faoi láthair i ndáil le tástáil
mhaoine don liúntas leasa forlíontach, bainistíocht ama agu scríobh tuarascálacha.
Déanfar na lámhleabhair atá ann faoi láthair a athchóiriú agus forbrófar cinn nua lena
chinntiú go ndéantar freastal ar riachtanais. (Q & F Gníomh 18)
Foilseofar leabhráin eolais chun an pobal a chur ar an eolas maidir le cad atá siad i
dteideal dó sa réimse seo. (Q &F Gníomh 44)

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Déanfar socruithe teidlíochta a shimpliú agus a shoiléiriú. (Q & F Gníomh 37)
Feabhsófar an fáil a bhíonn ar fhaisnéis faoi theidlíochtaí lena n-áirítear
teicneolaíocht an eolais. (Q & F Gníomh 44)
Déanfar foráil do rannpháirtíocht an phobail i gcinntí a bhaineann le seirbhísí sláinte
agus seirbhísí sóisialta pearsanta a sheachadadh. (Q & F Gníomh 52)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

Beidh cur i láthair agus comhairliúcháin ar bun maidir le Seirbhísí Leasa Pobail le
grúpaí den Lucht Siúil i gcomhar leis an Aonad Sláinte do Dhaoine den Lucht Siúil sa
BSI. (Q & F Gníomh 20)
De bharr athbhreithniú ar sheirbhísí tacaíochta teaghaigh a rinne an DoHC,
athbhreithneoidh an CWS a raon agus leibhéal rannpháirtíochta le Tionscadail
Tacaíochta Teaghlaigh agus na seirbhísí a dhéantar a sheachadhadh i gcomhthéacs
tacaíochta teaghlaigh le súil agus gníomh a chomhdhlúthú sa réimse sin agus é a
chur i bhfeidhm ar shuíomh tíreolaíoch nach bhfuil na tionscadail sin fós ar fáil ann.
(Q & F Gníomh 27)
Tabharfar bileoga eolais, litreacha caighdeánaithe agus cur i láthair ar Sheirbhísí CW
chun críche agus scrúdófar láithreán gréasáin an BSI le súil agus cur leis an eolas
atá air maidir le teidlíochtaí agus conas a dhéantar iad a mheasúnú. (Q & F
Gníomhartha 37 & 44)
Bunófar grúpaí fócais chun cur le rannpháirtíocht an phobail i gcinntí a bhaineann le
seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a sheachadadh. (Q & F Gníomh 52)
Leanfar ag iarraidh creidiúnú ISO do Sheirbhísí Leasa Phobail i Ros Comáin. (Q & F
Gníomh 63)
Seolfar an lámhleabhar Sárchleachtas SWA in Eanáir 2004 agus beidh roinnt cur i
láthair oiliúna ann ina dhiaidh sin don fhoireann ó thaobh an ábhair atá ann. (Q & F
Gníomh 63)
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Tar éis teacht ar chomhaontú ag an leibhéal náisiúnta maidir le nósanna imeachta
riaracháin cártaí liachta, cuirfear oiliúint ar fáil don fhoireann chuí. (Q & F Gníomh
63)
Déanfar cleachtais oibre agus struchtúir oibre, meicníochtaí seachadta, athbhreithniú
ar mhinicíocht agus cumarsáid le custaiméirí a chaighdeánú ar fud cheantair an
Bhoird bunaithe ar an tuarascáil ón ngrúpa oibre úsáide acmhainne. De barr an
próiseas athbhreithnithe úsáide acmhainne, bainfear úsáid as staitisticí agus as
sonraí eile a bhaineann leis an CWS chun athléaráid a dhéanamh ar dhúichí CWO
agus chun cleachtais oibre agus struchtúir seachadta seirbhíse a athchóiriú. (Q & F
Gníomh 68)
Leanfar le plé leis an DSRA agus an DoHC chun bunús maoinithe maith a dhaingniú
don CWS and le Bainisteoirí Ginearálta, Seirbhísí Pobail i ndáil le leithroinntí do gach
aon ceantar SCWO. (Q & F Gníomh 92)
Tabharfar an plé leis an DSFA chun críche maidir le huasghrádú an chórais ISTS sa
Bhord.  (Gníomh 93)
Lorgfar maoiniú ón DSFA chun fáil réidh le crua-earraí ISTS a bhíonn á n-úsáid ag
CWOanna cheana féin agus PCanna agus priontéirí cuí a chur ina n-áit. (Q & F
Gníomh 93)
Leanfar le plé leis na Ceardchumainn agus leis an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus
Teaghlaigh i ndáil le saincheisteanna foirne. (Q & F Gníomh 101)

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEOIREACHTA

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Comhairleoireachta

Is í aidhm na Seirbhíse, comhairleoireacht ghairmiúil a sholáthar do dhaoine fásta a
d’fhulaing mí-úsáid le linn a n-óige. Fuarthas an maoiniú don tseirbhís ar dtús dóibh sin
a d’fhulaing mí-úsáid agus iad ag freastal ar scoileanna ceartúcháin in Éirinn le blianta
beaga anuas.  I gcomhthéacs líostaí feithimh a tháinig chun cinn go luath tar éis don
tseirbhís a bheith socraithe, tugadh tosaíocht do dhaoine a d’fhulaing mí-úsáid in
institiúidí. Socraíodh an tseirbhís ar dtús mar thionscadal trí bliana. Rinneadh seirbhís
bhuan den tseirbhís náisiúnta le linn 2003.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Socraíodh Seirbhís an BSI sa bhliain 2000 laistigh de chreat oibre náisiúnta agus tá sé
anois mar chuid den tSeirbhís Comhairleoireachta Náisiúnta. Cuireann úsáideoirí na
seirbhíse go leor eolais ar fáil faoin tseirbhís féin. Déanann ‘Grúpaí Marthanóirí’
ionadaíocht do na daoine a d’fhulaing an mhí-úsáid (na marthanóirí). Bíonn dlúth-
theagmháil acu sin le foireann na seirbhíse. Baineann na cliaint úsáid as córas saorfóin.
Tá prótacail agus polasaithe na Seirbhíse forbartha i gcomhar le chéile ag Stiúrthóirí na
Seirbhísí Comhairleoireachta ó gach aon Bhord Sláinte.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Chomhlánaigh an tseirbhís an tionscadal trí bliana a bhí ann ar dtús. Tá an tseirbhís
buan anois agus bunófar í laistigh de chomhthéacs na seirbhísí atá ann faoi láthair ag
an leibhéal áitiúil. Cuirtear comhairleoireacht aonair, teaghlaigh agus comhairleoireacht
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do lánúnacha ar fáil in ocht n-ionad ar fud an réigiúin. Cuirtear seirbhís obair Shóisialta
ar fáil go réigiúnach. Soláthraítear comhairleoireacht agus síciteiripe in 7 n-ionad
neamhmhíochaine a chuidíonn leis an úsáideoir agus freisin i bPríosún an Chaisleáin
Riabhaí. Tá clár for-rochtaine leagtha amach lena chinntiú go mbíonn an tseirbhís ar fáil
do gach aon duine a dteastaíonn sí uathu, go háirithe do dhaoine ó ghrúpaí imeallacha.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Níl aon ghníomhartha atá fós le déanamh ó 2003.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Deireadh a chur le bacanna do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste chun go mbeidh stíleanna
beatha níos sláintiúla acu. (Q & F Gníomh 19)
Beidh amanna coinní chomh solúbtha agus is féidir chun go mbeidh an tseirbhís
inrochtaine. (Q & F Gníomh 46)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

Leanfaidh an tSeirbhís Comhairleoireachta do Dhaoine Fásta ag díriú ar dhaoine a
d’fhulaing mí-úsáid le linn a n-óige agus a bhféadfadh deacracht a bheith acu
rochtain a dhéanamh ar chomhairleoireacht. Áirítear ar na grúpaí sin, daoine gan
dídean, pobal an lucht siúil, Príosún an Chaisleáin Riabhaí agus daoine faoi
mhíchumas. (Q & F Gníomhartha 19, 20, 21 and 24)
Beidh comhairleoireacht ar fáil do dhaoine a d’fhulaing mí-úsáid le linn a n-óige
laistigh den phobal lucht Iarrtha Tearmainn agus bainfear úsáid as aistritheoirí nuair
is cuí. (Q & F Gníomh 23)
Soláthraíonn an tSeirbhís Comhairleoireachta do Dhaoine Fásta, seirbhís lasmuigh
d’uaire oibre nuair is féidir agus nuair is cuí. Cuirtear seisiúin ar fáil le linn am lóin, go
luath ar maidin nó tar éis 5pm má bhíonn sin riachtanach. (Q & F Gníomh 46)
Fuair tionscadal taighde a rinneadh i 2003 eolas agus aiseolas ónár n-úsáideoirí
seirbhíse comhairleoireachta.  Tugann Tuarascáil SENCS –Taithí na nDaoine a
d’Fhulaing ó Mhí-úsáid ar an tSeirbhís Comhairleoireachta Náisiúnta – ar aird na
moltaí a rinne úsáideoirí na seirbhíse ar conas a bhféadfaí feabhas a chur ar an
tseirbhís. Feidhmeoidh an BSI na moltaí nuair is féidir i 2004, ceann acu sin is ea
soláthar grúptheiripe. (Gníomhartha 48 agus 84)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Na hionchais a tharlóidh de bharr na seirbhísí a leathnú chuig íobairtaigh eile a
d’fhulaing mí-úsáid ina saol a bhainistiú.

SEIRBHÍSÍ MÍCHUMAIS

Comhthéacs
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Ról agus Feidhm na Seirbhísí Míchumais

Le bunú an Bhunachar Sonraí Míchumais Fhisiciúla agus Chéadfacha agus le cur chun
cinn agus cothabháil leanúnach ar an mBunachar Sonraí Míchumais Intleachtúla is féidir
linn a aithint anois go bhfuil os cionn 5,000 duine faoi mhíchumais i gceantar Bhord
Sláinte an Iarthair. Tá 2,704 duine cláraithe ar an mbunachar sonraí réigiúnach do
mhíchumais intleachtúla agus tá 2,284 duine cláraithe ar an mbunachar sonraí do
mhíchumais fhisiciúla agus chéadfacha. Is é an misean atá leis na seirbhísí míchumais
mar atá leagtha amach sna pleananna straitéiseacha ná contanam cuimsitheach
seirbhísí a fhorbairt i gcomhpháirtíocht le soláthróirí seirbhíse agus le húsáideoirí na
seirbhíse, a chuirfeadh ar chumas dhaoine faoi mhíchumas i réigiún Bhord Sláinte an
Iarthair maireachtáil chomh maith agus atá siad in ann i cibé timpeallacht a roghnaíonn
siad, laistigh de na hacmhainní a bhíonn ar fáil. Bíonn ról suntasach ag an earnáil
dheonach anseo.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Beidh tionchar mór ag roinnt foilseachán ar chruth agus ar fhorbairt na Seirbhísí
Míchumais sa todhchaí.

Foilseacháin Bhord Sláinte an Iarthair
 Tuarascáil ó Thascfhórsa ar Áiseanna agus Fearais 2002.
 Tuarascáil ó Thascfhórsa ar Sheirbhísí Cúnaimh Phearsanta 2002.
 Staidéar ar Fheasacht Míchumais i measc Fostaithe Fhoireann Bhord Sláinte an

Iarthair 2001.
Ocht mBealach Criticiúil ar:  Teascadh, Gortú Inchinne, Míchumas Forbraíochta,
Éisteacht, Lagú, Tinneas Forchéimneach, Gortú Dromlaigh, Stróc agus Lagú
Amhairc.

 Comhphlean Straitéiseach, Seirbhísí Míchumais Fhisiciúla agus Chéadfacha,
Gníomhaireachtaí Deonacha agus Reachtúla, Bord Sláinte an Iarthair, 2002.

 Plean Straitéiseach, Seirbhísí Uathachais agus Míchumais Intleachtúla, Bord Sláinte
an Iarthair 2003 – 2008.

 Iniúchadh BSI ar Bhunachar Sonraí Míchumais Intleachtúla.

Creat Oibre Náisiúnta

 Cáilíocht agus Cothroime – An Straitéis Náisiúnta Sláinte.
 Ag cur chun cinn na Comhpháirtíochta agus ag ionchorprú ‘Ag Leathnú na

Comhpháirtíochta’.
 Dréachtchód Cleachtais do Sheirbhísí Saothair Dhídeanach.
 An tAcht Leanaí.
 Caighdeáin Míchumais, NDA.
 Tuarascálacha Náisiúnta ar Bhunachar Sonraí Míchumais Intleachtúla 2001 agus

2002.
 Réamhthuarascáil Náisiúnta ar Bhunachar Sonraí Míchumais Fhisiciúla agus

Chéadfacha.
 Bearta maidir le Torthaí Pearsanta – ag tomhas caighdéan ár gcuid oibre.
 An Bille um Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas 2003.
 An Bille Míchumais atá ar an mbealach.
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Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Is réamhriachtanas do gach duine a bhíonn faoi mhíchumas é go mbíonn gá le measúnú
iomlán agus críochnúil ar riachtanas gach aon duine aonair a dteastaíonn seirbhísí
uaidh/uaithi ionas gur féidir plean cúraim aonair a dhréachtú dó/di.

Déantar measúnú ar na riachtanais sin agus déantar iad a thaifeadadh ar bhealaí
éagsúla faoi láthair. Tá gá le hathbhreithniú ar an bpróiseas sin ar fud an réigiúin agus
agus caithfidh an t-athbhreithniú sin na riachtanais a bheidh ann sa todhchaí a thógáil
san áireamh chun freastal ar reachtaíocht atá ar an mbealach.

Déantar soláthar na seirbhísí atá faoi láthair agus na riachtanais atá ann faoi láthair
agus riachtanais sa todhchaí a thaifeadadh ar Bhunachar Sonraí Míchumais Fhisiciúla
agus Chéadfacha agus ar Bhunachar Sonraí Míchumais Intleachtúla.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Is é aidhm Sheirbhísí Míchumais Bhord Sláinte an Iarthair, i gcomhpháirtíocht leis an
earnáil dheonach ná seirbhísí dírithe ar an duine d’ardchaighdeán a sholáthar bunaithe
ar mheasúnú ar riachtanais gach aon duine faoi mhíchumas. Is féidir le daoine aonair
úsáid nó leas a bhaint as raon leathan idirghabhálacha a chuirtear ar fáil trí sholáthróirí
seirbhísí éagsúla, gníomhaireachtaí deonacha agus an bord sláinte araon agus
d’fhéadfadh siad seo a leanas a bheith san áireamh:

- Abhcóidíocht, Measúnú/Diagnóis, Cónaí Cuidithe, Eolas agus Tacaíocht, Faoiseamh
– Lae agus Cónaithe, Athshlánú, Oiliúint Athshlánaithe, Seirbhísí Cónaithe,
Fostaíocht Dhídeanach, Fostaíocht Tacaithe, Áiseanna agus Fearais, Cúnamh
Pearsanta agus tacaíocht Baile, Idirghabháil Teiripeach, Tacaíochtaí
Ildisciplíneacha, etc.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Aonad Athshlánaithe Réigiúnach a fhorbairt – ag fanacht le faomhadh ón DoHC
chun leanúint ar aghaidh chuig an chéad chéim eile. (Q & F Gníomh 30)
Straitéis Athshlánaithe Réigiúnach a fhorbairt ag teacht leis an Straitéis Náisiúnta.
Obair Chomhoibritheach le déanamh le boird eile chun an straitéis sin a fhorbairt. (Q
& F Gníomh 30)
Tá gá le dul chun cinn teicneolaíochta ó thaobh bunachar sonraí a fhorbairt chun
freastal ar riachtanais eolais iomlán an réigiúin. Tabharfar aghaidh air sin nuair a
fhorbrófar Úsáideoir Seirbhíse Lánpháirtithe Ar Líne, Bunachar Sonraí Soláthróirí
Seirbhíse (OLIS) atá á dhéanamh i gcomhpháirtíocht leis an earnáil phríobháideach.
(Q & F Gníomh 120)
Seirbhísí Cúnaimh Phearsanta – tosaíodh ag athbhreithniú próiseas tosaíochta i
2003 le súil agus treoirlínte a dhréachtú don todhchaí. (Q & F Gníomh 27)
Tá prótacail chúraim do chliaint ag teastáil sa phobal. (Q & F Gníomh 29)

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004



158

Seirbhísí d’ardchaighdeán dírithe ar an duine a sholáthar bunaithe ar mheasúnú ar
riachtanas gach aon duine faoi mhíchumas.

Tar éis aistharraingt an Bhille Míchumais i 2002, shocraigh an tAire Sláinte, Grúpa
Comhairliúcháin Reachtaíochta Míchumais chun dul i gcomhairle leis an earnáil
mhíchumais agus moladh gur chóir na réitigh dlí a athchóiriú.  Táthar fós ag breithniú an
Bhille nua agus tá súil leis i 2004.
Breithneofar impleachtaí an Bhille seo nuair a fhoilseofar é.

Aghaidh a thabhairt ar na riachtanais mar atá leagtha amach san Acht Leanaí chun
iniúchadh a dhéanamh ar Sheirbhísí Cónaithe dóibh sin faoi Mhíchumas.

Rannpháirtíocht leanúnach leis na Caighdeáin Míchumais atá á bhforbairt faoi láthair ag
an NDA lena chinntiú go bhfuil siad dírithe ar an duine agus ag coinneáil leis na cuspóirí
atá léirithe sna pleananna straitéiseacha maidir le seirbhísí míchumais. Breithneofar an
n-impleachtaí sin i 2004.

Sraith Táscairí Feidhmíochtaí níos ciallmhaire a fhorbairt i 2005 trí chomhairliúcháin
agus ionadaíocht ar an nGrúpa Oibre Náisiúnta.

Oibriú lenár gcomhghleacaithe i seirbhísí Meabhairshláinte chun aghaidh a thabhairt ar
riachtanais mheabhairshláinte dhaoine aonair faoi mhíchumas.

Chun feabhas a chur ar rochtain ar eolas forbraíodh clár fógraíochta/clár fógraí ar
láithreán gréasáin BSI i 2003.   Cuirfear feabhas ar an tseirbhís sin i 2004.

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

Míchumas Céadfach agus Fisiciúil
Oibreoimid lenár gcomhghleacaithe i gCúram Leanaí chun modheolaíocht a fhorbairt
le freastal ar na riachtanais san Acht Leanaí. (Q & F Gníomh 14).

 Scrúdófar an tsaincheist maidir le soláthar Áiseanna agus Fearais chuig
gníomhaireachtí deonacha i 2004, ceist chriticiúil i bhí inti sin i 2003 nuair a
aistharrnaíodh maoiniú aonuaine an DoHC. (Q &F Gníomh 18).
Ceann de na dúshláin shuntasacha a bheidh san Earnáil Mhíchumais ná soláthróirí
seirbhíse deonacha agus reachtúla a ullmhú ó thaobh na Caighdeáin Náisiúnta
Míchumais a fheidhmiú. Tá fáilte curtha roimh na caighdeáin seo agus beidh gá le
comhairliúchán leanúnach lena chinntiú go mbeidh siad ag teacht lenár bplean
straitéiseach agus lenár misean, a dhíríonn go príomha ar sheachadadh seirbhísí a
bhíonn dírithe ar an duine. Cuideoidh said ansin chun tacú leis an obair leanúnach a
bhaineann le comhaontuithe seirbhísí. Ionas gur féidir an fheidhm mhonatóireachta a
chomhlíonadh chuig caighdeán inghlactha agus cuidiú le gníomhaireachtaí na
caighdeáin riachtanacha a bhaint amach, caithfear struchtúr tacaíochta a chur ar
bun. (Q & F Gníomh 19).

 Tabharfar aghaidh ar na himpleachtaí a bheidh ann tar éis na Caighdeáin Náisiúnta
Míchumais a fhorbairt i 2004. (Q & F Gníomh 63).

 Déanfar athbhreithniú ar an bpróiseas tosaíochta do Sheirbhísí Cúnaimh Phearsanta
agus dréachtálfar treoirlínte lena bhfeidhmiú i 2004. (Q & F Gníomh 27).
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Leanfaimid ag obair leis an DoH&C chun an tAonad Athshlánaithe i bPáirc
Mheirlinne a chur chun cinn. Táimid ag fanacht le ceadú faoi láthair chun dul ar
aghaidh chuig Céim 2. (Q & F Gníomh 30).
Rachfar i mbun obair chomhoibritheach le Boird eile chun Straitéis Athshlánaithe
Réigiúnach a fhorbairt ag teacht leis an Straitéis Náisiúnta. (Q & F Gníomh 30).
Leanfar le scrúdú leanúnach ar na Seirbhísí Teiripe Saothair sna réimsí cúraim
pobail le súil agus amanna feithimh a laghdú, feabhas a chur ar sheachadadh
foriomlán na seirbhíse agus lena chinntiú go mbíonn seirbhís chothrom sa réigiún.
(Q & F Gníomhartha 19 & 47).
Déanfar athbhreithniú ar an tosaíocht do Sheirbhísí Fisiteiripe, i Maigh Eo ar dtús
báire, ag cothromú forbairt na liostaí feithimh a bhíonn ag fás laistigh den líon foirne
atá ann faoi láthair. (Q & F Gníomh 101).
Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar athchúrsáil, ar ghlanadh agus ar
dhíghalrú áiseanna agus fearais agus forbrófar iad i 2004.  Cuirfear córas rianaithe
réigiúnach ar bun freisin. (Q & F Gníomh 63).
Scaipeadh ‘Access West’ a bhí athscríofa agus foilsithe i Nollaig 2003 chuig gach
aon duine ar an dá bhunachar sonraí míchumais agus chuig soláthroirí seirbhísí.
Déanfar poiblíocht mhaith ar an láithreán gréasáin sin. Cuideoidh ár gcomhpháirtithe
‘Comhairle’ leis an scaipeadh. (Q & F Gníomh 44).

 Déanfar athbhreithniú ar cé chomh dírithe agus atáimid ar mhíchumas mar Bhord i
2004. (Q & F Gníomh 45).
Bunóimid prótacail i gcóir phleanáil cúraim agus bhainistiú cliant sa phobal lena n-
áirítear comhairliúcháin cásanna lena chinntiú go mbíonn pleanáil dírithe ar an duine.
(Q & F Gníomh 51).
Áirítear sna tosaíochtaí d’aon mhaoiniú forbartha i 2004 Seirbhísí Cúnaimh
Phearsanta (tacaíocht baile), Seirbhísí Faoisimh, Áiseanna & Fearais, Seirbhísí
Cónaithe agus seirbhísí teiripe a fhorbairt. Beidh suim bhreise de €292,000
leithroinnte chun freastal ar bhrú ar an tseirbhís i gcomhairle leis an gCoiste
Comhordaithe Réigiúnach. (Q & F Gníomh 55).
Leanfaimid ag díriú ar agus ag forbairt réimsí sainiúla den Chomhphlean
Straitéiseach do Mhíchumas Céadfach agus Fisiciúil laistigh de na hacmhainní a
bhíonn ar fáil. (Q & F Gníomh 55).
Mar a tharla i 2003, leithdháilfimid €257,000 chun leanúint ar aghaidh ag feidhmiú an
Bhunachar Sonraí Náisiúnta Míchumais Chéadfacha & Fhisiciúla(NPSDD). Déanfar
athbhreithniú ar an tacair sonraí atá ann faoi láthair agus déanfar na sonraí a
bhaileofar le linn na tréimhse píolóta a thabhairt cothrom le dáta. Fanfaimid le
treoracha ón DoHC maidir leis na struchtúir a bheidh le cur ar bun. (Q & F Gníomh
63).
Athbhreithneofar comhaontuithe seirbhísí a cuireadh i bhfeidhm i 2003 le linn 2004.
Tabharfar comhaontuithe breise le gníomhaireachtaí eile chun críche. (Q & F
Gníomh 72).
Leanfaimid ag tabhairt aghaidh ar phríomhshaincheisteanna maoinithe laistigh den
earnáil agus muid ag plé leis an DOHC agus na gníomhaireachtaí. Soláthrófar
leithroinnt bhreise de €268,000 don chríoch sin a ghnóthú. (Q & F Gníomh 54).

 Déanfaimid iniúchadh ar na tionscnaimh teicneolaíochta feidhme san earnáil
mhíchumais chéadfacha agus fhisiciúla mar thoradh ar fhorbairt Úsáideoir Seirbhísí
Lánpháirtithe Ar Líne, Bunachar Sonraí Soláthróirí Seirbhíse (OLIS) a rinneadh i
gcomhpháirtíocht leis an earnáil dheonach mhíchumais intleachtúla le linn 2003. (Q
& F Gníomh 120).
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Leithdháilfimid suim de €60,000 mar a d’iarr an DOHC chuig scéim íocaíochta tinnis
Cheshire Ireland. (Q & F Gníomh 54).

Míchumas Intleachtúil
 Oibreoimid lenár gcomhghleacaithe i gCúram Leanaí chun modheolaíocht a fhorbairt

le freastal ar na riachtanais san Acht Leanaí.
Tá súil le caighdeáin náisiúnta chun cigireacht a dhéanamh ar bhailte do leanaí faoi
mhíchumas fhisiciúil agus intleachtúil ón gCigireacht ar Sheirbhísí Sóisialta na
hÉireann. Beidh orainn córas cigireachta a bhunú ag teacht leis an bhforbairt sin. (Q
& F Gníomh 63).
Ceann de na dúshláin shuntasacha a bheidh san Earnáil Mhíchumais ná soláthróirí
seirbhíse deonacha agus reachtúla a ullmhú ó thaobh na gCaighdeáin Náisiúnta
Míchumais a fheidhmiú. Tá fáilte curtha roimh na caighdeáin seo agus beidh gá le
comhairliúchán leanúnach lena chinntiú go mbeidh siad ag teacht lenár bplean
straitéiseach agus lenár misean, a dhíríonn go príomha ar sheachadadh seirbhísí a
bhíonn dírithe ar an duine. Cuideoidh said ansin tacú leis an obair leanúnach a
bhaineann le comhaontuithe seirbhísí. Ionas gur féidir an fheidhm mhonatóireachta a
chomhlíonadh chuig caighdeán inghlactha agus cuidiú le gníomhaireachtaí na
caighdeáin riachtanacha a bhaint amach, caithfear struchtúr tacaíochta a chur ar
bun. (Q & F Gníomh 19).

 Cuirfimid €762,000 leis an mbuiséad chun na costais bhliantúla iomlána de
chásanna éigeandála (27 cliaint) agus áiteanna lae (69 cliaint) a chlúdach, cásanna
a cuireadh tús leo i 2003. (Q & F Gníomh 54).
Soláthrófar €300,000 chuig na Bráithre Carthanachta chun freastal ar riachtanais
aitheanta comhaontaithe sna seirbhísí atá ann faoi láthair (Q & F Gníomh 54).
Soláthrófar €70,000 chun freastal ar na costais don bhliain iomlán chun feabhas a
chur ar na seirbhísí do leanaí i nDeisceart Ros Comáin. (Q & F Gníomh 27).

 Rachfar i mbun na dtorthaí ó athbhreithniú 2003 ar na Seirbhísí Luath-Óige i
gcomhpháirtíocht leis na Bráithre Carthanachta i 2004. (Q & F Gníomhartha 49 &
50).
Tabharfar tosaíocht do na moltaí atá leagtha amach sa Phlean Straitéiseach do
Dhaoine faoi Mhíchumas Intleachtúil agus Uathachais lena fheidhmiú ag an gCoiste
Forbartha agus rachfar i mbun gnímh ar phríomhshaincheisteanna mar atá léirithe sa
phlean. (Q &F Gníomh 52).
Is príomhshaincheist é seirbhísí a bheith dírithe ar an duine i gcónaí nuair a bhíonn
seirbhísí á bpleanáil agus á seachadadh chuig daoine faoi mhíchumas intleachtúil.
Cuireann an cur chuige Torthaí Pearsanta ó thaobh pleanáil seirbhísí agus
seachadadh leis seo. Fuair Cumann Cúraim an Iarthair creidiúnú i 2003.  Tá na
Bráithre Carthanachta ag tabhairt faoin gcóras cáilíochta seo freisin. (Q & F Gníomh
63).
Mar atá leagtha amach sa Litir Chinntitheacht, tá ról ríthábhachtach ag an
mBunachar Sonraí Náisiúnta Míchumais Intleachtúla (NIDD) ó thaobh phleanáil agus
mhonatóireacht ar an soláthar seirbhísí. Tá spriocdhátaí nua socraithe chun an
bunachar sonraí a scaipeadh – cuirfear tús leis an athbhreithniú i lár mhí na Nollag
seachas ag tús mhí Eanáir mar a tharla sna blianta roimhe seo.  Beidh an scaipeadh
bliantúil d’eolas NIDD ó sholáthróirí seirbhíse chuig na boird sláinte ag tarlú ar an
27ú Feabhra agus ó na Boird Sláinte chuig an mBord Taighde Sláinte ar an 31ú
Márta. Beidh an príomhfhócas i 2004 ar fheabhas a chur ar chaighdeán na sonraí.
Tá sé fíorthábhachtach go mbíonn an t-eolas a sholáthraítear cruinn agus go léiríonn
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sé soláthar na seirbhísí faoi láthair agus nuair is cuí, riachtanais sa todhchaí do gach
aon duine aonair. Táthar ag súil go seolfar bogearraí athbhreithnithe chuig na boird
sláinte faoi lár mhí na Nollag 2003.  Áireofar sa seoladh cuntas mionsonraithe ar na
hathruithe /mionchóirithe a chuirfear i bhfeidhm i 2004.  Cuideoidh an tAonad
Bunachar Sonraí Réigiúnach le gach seirbhís chun freastal ar na socruithe nua. (Q &
F Gníomh 120).

 Déanfar na torthaí ón iniúchadh ar an mbunachar sonraí míchumais intleachtúla a
rinneadh i 2003 a ionchorprú i bhfeidhmiú an bhunachar sonraí i 2004. (Q & F
Gníomh 68).
Feidhmeoimid tionscnaimh teicneolaíochta i ndáil le forbairt an bhunachar sonraí i.e.
forbairt Úsáideoir Seirbhísí Lánpháirtithe Ar Líne, Bunachar Sonraí Soláthróirí
Seirbhíse (OLIS) i gcomhar leis an earnáil phríobháideach.  (Q &F Gníomh 120).
Leanfaimid ag scrúdú bealaí chun an méid is mó atáimid in ann a fháil ó thaobh
leithroinnt acmhainní a fháil chun cuidiú leis an líon is mó cliant atáimid in ann.
Leithdháilfimid €830,000 chun íoc as na costais maidir le socrúcháin éigeandála i
2004 agus €446,000 do sheirbhísí lae, lena n-áirítear áiteanna oiliúna athshlánaithe
do dhaoine fásta óga a bheidh ag fágáil na scoile i Samhradh 2004. (Q & F Gníomh
110).

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn maidir le Seirbhísí
Míchumais

Beidh impleacht ag an leibhéal maoinithe a bheidh curtha ar fáil i 2004 chun freastal
ar sholáthar seirbhíse atá ann faoi láthair agus ar riachtanais nua ar na leibhéil
seirbhíse a dhéanfar a sheachadadh. Tá go leor daoine ar an dá bhunachar sonraí
atá ag feithimh le seirbhísí. (Q & F Gníomh 18 & 55).
Cuirfidh An Bille um Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas 2003 agus an Bille
Míchumais atá ar an mbealach oibleagáidí reachtúla i bhfeidhm ar sheirbhísí teiripe
do leanaí faoi mhíchumas fhisiciúil & chéadfach, faoi mhíchumas intleachtúil nó
uathachais. Is dócha go mbeidh scálaí ama maidir le soláthar seirbhísí leagtha síos.
Ní thabharfaidh na leibhéal foirne atá ann faoi láthair deis dúinn freastal ar ár n-
oibleagáidí reachtúla sa chás seo maidir le leanaí faoi mhíchumas. (Q & F Gníomh
19).
Beidh gá le monatóireacht ar na Caighdeáin ón Údarás Náisiúnta Míchumais agus
dá bharr beidh éileamh breise ar acmhainní. (Q & F Gníomh 63).
De bharr srianta ar na uasteorainneacha san fhórsa saothair a cuireadh i bhfeidhm i
2003, beidh srian ar an dul chun cinn i bhforbairt seirbhísí chuig daoine faoi
mhíchumas. (Q &F Gníomh 101).
Is dúshlán mór i gcónaí é do gach seirbhís an t-éileamh a bhíonn ar sheirbhísí dírithe
ar an duine a bhíonn sofhreagartha do riachtanais gach aon duine aonair de bharr
acmhainní leordhóthanacha. (Q & F Gníomh 19).

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Chun cuidiú le monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh bíonn gá le córas eolais
cuimsitheach a bheith curtha i bhfeidhm ag gach aon soláthróir seirbhíse míchumais
ionas go mbíonn an t-eolas céanna faighte agus ansin gur féidir súil a choinneáil air
agus anailís a dhéanamh air go hiomlán. Is é an plean atá ann ná bunachar sonraí ar
líne lánpháirtithe go hiomlán a fhorbairt ar a dtugtar OLIS i Réigiún Bhord Sláinte an
Iarthair.
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Beidh forbairt leanúnach freisin ar an mBunachar Sonraí Míchumais Intleachtúla agus ar
an mBunachar Sonraí Míchumais Chéadfacha agus Fhisiciúla.
Déanfaidh soláthróirí seirbhíse eile iniúchadh ar Bhearta maidir le Torthaí Pearsanta.

SEIRBHÍSÍ DRUGAÍ

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Drugaí

Is seirbhís for-rochtana andúile bunaithe sa phobal faoi rún agus saor an aisce í an
tseirbhís drugaí a seoladh i 1997/98 agus soláthraítear rochtain dhíreach ar
chomhairleoireacht agus ar mheasúnaithe d’úsáideoirí drugaí, do theaghlaigh agus do
dhaoine buartha eile. Is é an spriocghrúpa ná cliaint a bhíonn ag úsáid drugaí is cuma
cén aois iad féin agus daoine óga faoi 18 bliain d’aois a bhíonn ag ól alcóil.
Cuireann an tseirbhís seo béim láidir ar oideachas agus cuirtear cúrsaí oiliúna ar fáil ar
fud cheantar an Bhoird do dhaoine sa phobal agus do lucht gairmiúil ar go leor
saincheisteanna a bhíonn ceangailte le handúil.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta/ Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

 An Straitéis Náisiúnta Drugaí
 An Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí.
 Polasaí ar Mhí-úsáid Substaintí (Réigiúnach)

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

 Comhairle, comhairleoireacht agus tacaíocht d’úsáideoirí drugaí.
 Oideachas agus oiliúint do lucht éisteachta ildisciplíneach ó ghníomhaireachtaí agus

ó eagraíochtaí pobail éagsúla.
 Measúnú chun duine a chur ar aghaidh chuig seirbhísí athshlánaithe.

Éascaíonn an tseirbhís drugaí seirbhís meatadóin cúram sláinte príomha réigiúnach
agus clinic meatadóin i gCathair na Gaillimhe. Chun tacú leis an gclár sin,
soláthraimid scéim idirghabhála Cógaiseoirí agus Dochtúirí Teaghlaigh.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Níl aon ghníomhartha atá fós le déanamh ó 2003.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Iarracht a dhéanamh an leibheál seirbhíse atá ann faoi láthair a choinneáil maidir le
cosc ar dhrugaí, oideachas agus cóireáil.  (Q & F Gníomh 22)
Aird a thabhairt ar an gclár mí-úsáide Substaintí agus a chinntiú go léiríonn an
tseirbhís an creat oibre polasaí nua sin. (Q & F Gníomh 22)
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Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach (gach Q & F Gníomh 22)

 Coinneoimid an leibhéal seirbhíse sa tionscadal GAF Café Comhairle don Óige agus
forbrófar tionscnaimh cosc ar shláinte mar a aithníodh sa suirbhé meastóireachta
2003.

 Leanfaimid ag soláthar comhairle faoi dhrugaí, comhairleoireacht agus cóireáil le
rochtain dhíreach orthu ar fud an trí chontae.

 Díreoimid ar úsáideoirí óga drugaí trí mheasúnú riosca agus tionscnaimh
idirghabhála ghearra.

 Forbrófar ár seirbhísí tacaíochta teaghaigh i 2004 trí oideachas a fhorbairt do
thuismitheoirí agus grúpaí tacaíochta a shocrú.

 Leanfaimid ag feabhsú ár gcóras bailithe sonraí agus ag forbairt bunachar sonraí
cuimsitheach.

 Déanfaimid iniúchadh ar fhorbairt grúpaí tacaíochta úsáideoirí i 2004.
 Tá obair leanúnach laistigh den Bhord chun feabhas a chur ar na struchtúir

riachtanacha lena chinntiú go mbíonn réimse lánpháirtithe de sholáthar seirbhíse ar
fáil.

 Táimid tiomanta do thacaíocht a thabhairt do SPHE (Oideachas Sóisialta, Pearsanta
agus Sláinte) i scoileanna agus táimid páirteach i bhforbairt polasaí do scoileanna.

 Leanfaidh an tseirbhís drugaí ag soláthar oiliúint leanúnach d’fhoireann an Bhord
Sláinte agus do ghníomhaireachtaí eile a bhíonn ag obair sa réimse drugaí.

 Leanfaimid ag cuidiú le scoileanna ag forbairt polasaithe drugaí ag teacht leis an
tionscnamh ón Roinn Oideachais.

 Leanfaimid ag éascú forbairt Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí ag teacht leis na moltaí
sa Straitéis Náisiúnta Drugaí.

 Leanfaimid ag soláthar seirbhíse cóireála Methadóin áitiúil ag teacht leis an
bPrótacal Methadóin.

 Spreagaimid níos mó úsáide a bhaint as oiliúint methadóin Leibhéal 1 i measc
Dochtúirí Teaghlaigh áitiúla.

SEIRBHÍSÍ BIA-EOLAÍOCHTA AGUS COTHAITHE POBAIL

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Bia-Eolaíochta & Cothaithe Pobail

Is seirbhís phobalbhunaithe í an tSeirbhís Bia-Eolaíochta & Cothaithe Pobail (CNDS)
agus is é an aidhm atá leis an tseirbhís ná feabhas a chur ar stádas cothaithe dhaonra
Bhord Sláinte an Iarthair agus cuidiú chun laghdú a chur ar an líon daoine a fhaigheann
galair a bhaineann le cothú. Baintear é sin amach trí mheascán d’obair chliniciúil agus
sláinte cothaithe a chur chun cinn. Soláthraíonn Bia-eolaithe Pobail an tseirbhís seo
agus is comhaltaí iad d’Institiúid Cothaithe agus Bia-Eolaíochta na hÉireann (INDI).

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta/ Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Faigheann ár seirbhís Bia-eolaíochta & Cothaithe Pobail treoir ó na straitéisí seo a
leanas:
 Straitéis Cúig Bhliana Sheirbhísí Cúram Leanaí & Teaghlaigh 2001 – 2005 (Bord

Sláinte an Iarthair).
 An Sláinte is fearr d’Ógánaigh.
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 Plean do Shláinte Ban (Bord Sláinte an Iarthair 1998).
 Fir, Ár Sláinte – Straitéis Sláinte Fear (Bord Sláinte an Iarthair 2000).
 Sláinte a Chur Chun Cinn san Iarthar – Straitéis Chur Chun Cinn Sláinte don

Mhílaois Nua 2000-2003.
 Cúram Príomha – Treo Nua.
 An Straitéis Cúram Príomha 2000-2005 (Bord Sláinte an Iarthair).
 Moltaí do Pholasaí Náisiúnta Bia agus Cothaithe do Dhaoine Scothaosta.
 Ag Cur Blianta leis an Saol agus Saol leis na Blianta – Straitéis Chur  Chun Cinn

Sláinte do Scothaosta.
 Cáilíocht agus Cothroime - Córas Sláinte Duitse.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

 Cuirtear oideachas agus oiliúint ar fáil do lucht gairmiúil sláinte, do ghrúpaí pobail
agus don phobal go ginearálta ar shaincheisteanna a bhaineann le bia.

 Comhairliúcháin bia-eolaíochta duine ar dhuine chuig othair incháilithe agus a
gcuireann Dochtúirí Teaghlaigh, Altraí Sláinte Poiblí nó altraí cleachtais ar aghaidh
iad.

 Bíonn ithe shláintiúil á chur chun cinn i spriocionaid e.g. scoileanna, grúpaí
leochaileacha, etc.

 A bheith mar fhoinse saineolais ó thaobh eolais chothaithe.
 Comhoibriú le lucht gairmiúil sláinte agus leis an bpobal níos leithne ar thionscnaimh

chur chun cinn sláinte cothaithe.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Níor cuireadh bileoga eolais agus seisiúin oiliúna maidir leis an naíonán a thógáil
den chíoch ar bun do bhainisteoirí réamhscoileanna ar threoirlínte ithe shláintiúl i
2003 – rachfar i mbun na saincheiste sin arís i 2004 tar éis foilsiú na dtreoirlínte
scoite maidir leis an naíonán a thógáil den chíoch ag an DoH. (Q &F Gníomh 9)

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Feabhsófar gníomhartha ar fhachtóirí stíl bheatha mhóra atá dírithe sna doiciméid
straitéise náisiúnta. (Q & F Gníomh 5)
Déanfar bearta chun stíl bheatha shláintiúil i measc leanaí a shíneadh, lena n-áirítear
cothú cíche a chur chun cinn. (Q & F Gníomhartha 8 & 9)
Déanfar tionscnaimh chun bacainní do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste a chealú chun
stíl bheatha níos sláintúla a bhaint amach agus a leathnú. (Q & F Gníomh 19)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

Soláthróimid oiliúint ar chothú agus cláir scileanna saoil do spriocghrúpaí i
spriocionaid mar chuid de na cláir chun ithe shláintiúil a chur chun cinn. Díreoidh an
sprioctheachtaireacht do ghrúpaí cúram príomha agus pobail i 2004 ar bhainistiú
meáchain. Mar chuid den chuspóir sin soláthróimid oiliúint ar chothú agus seisiúin



165

oideachais do gach spriocghrúpa lena n-áirítear othair faoi mhíchumais intleachtúla
agus uathachais, othair CV laistigh den bhuiséad ainmnithe.   (Q & F Gníomh 5)
Soláthróimid seirbhísí bia-eolaíochta cliniciúla chuig othair chairdiacha, soláthróimid
clinicí do chliaint faoi Mhíchumas Intleachtúil agus Uathachais, clinic do mhic léinn a
chuireann an tAonad Sláinte in OÉ Gaillimh ar aghaidh chugainn, clinic d’fhoireann
BSI; freisin seirbhís chur chun cinn sláinte agus cliniciúil do dhaoine scothaosta i
CNU agus seirbhís chliniciúil do dhaoine scothaosta mar chuid den Fhoireann
Ildhisciplíneach do Dhaoine Scothaosta. (Q & F Gníomh 5)
Ag leanúint ar aghaidh ón measúnú riachtanais a rinneadh i measc Fostaithe BSI
feidhmeoimid an Polasaí Ithe Shláintiúil & Bia chun tacú le timpeallacht Ithe
Shláintiúil a chothú agus a choinneáil san ionad oibre. (Q & F Gníomh 5)
Cuirfear ithe shláintiúil chun cinn i réamhscolaíocht, sa bhunscoil, sa dara leibhéal, in
OÉ Gaillimh agus i GMIT trí thionscnaimh chur chun cinn, oiliúint maidir le cothú,
forbairt acmhainní oideachais agus trí thacú le forbairt polasaí ithe shláintiúil agus ag
soláthar clinic bia-eolaíochta in OÉ Gaillimh. (Q & F Gníomh 8)

 Rachfar i mbun bileoga eolais agus seisiún oiliúna ar an naíonán a thógáil den
chíoch do bhainisteoirí réamhscoileanna ar threoirlínte ithe shláintiúl arís i 2004 tar
éis fhoilsiú na dtreoirlínte scoite ag an DoH. ( Q & F Gníomh 9)
Beimid rannpháirteach i bhforbairt agus i bhfeidhmiú polasaí cothaithe cíche do BSI
ag ionchorprú na gcláir seirbhísí pobail agus géarmhíochaine chomh maith le hionaid
pobail níos leithne. (Q & F Gníomh 9)
Oibreoimid i gcomhar leis an bhFóram Réigiúnach do Shláinte Leanaí ag scrúdú
bealaí chun aghaidh a thabhairt ar raimhre i leanaí óga.  (Q & F Gníomh 14)
Comhordóimid an clár Bia Sláintiúil Déanta Níos Éasca do ghrúpaí faoi
mhíbhuntáiste i gCathair na Gaillimhe mar chuid de na Tionscadail Óige sa
Chomharsanacht, na Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh agus an Tionscnamh
Springboard. (Q & F Gníomh 19)
Beimid mar acmhainn do gach clár a bhaineann le riachtanais chothaithe do lucht
iarrtha tearmainn. (Q & F Pointe Gnímh 23)
Leanfaimid ag feabhsú teachtaireachtaí seachtracha agus inmhéanacha chun go
mbeidh an tseirbhís inghlactha, inrochtaine agus éasca le húsáid ag cliaint agus ag
lucht gairmiúil sláinte. (Q & F Gníomh 117)

SEIRBHÍSÍ CÚRAM MAOLAITHEACH

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Cúram Maolaitheach

Is é an sprioc atá le cúram maolaitheach ná an caighdeán saoil is fearr a d’fhéadfaí a
bhaint amach do dhaoine nach mbíonn leigheas le fáil acu ar an ngalar a bhíonn ag dul
dóibh. Freagraíonn cúram maolaitheach do riachtanais fhisciúla, shíceolaíoch, shóisialta
agus spioradálta othar agus a gcúramóirí/a dteaghlaigh agus bíonn tacaíocht ann freisin
le linn méala.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

 Straitéis Náisiúnta Sláinte  – Cáilíocht & Cothroime.
 Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh Náisiúnta ar Chúram Maolaitheach.
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 An Straitéis Náisiúnta Ailse.
 Tuarascáil Measúnú Riachtanais BSI.

Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Mar thoradh ar thuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh Náisiúnta ar Chúram Maolaitheach,
iarradh ar gach Bord Sláinte measúnú ar riachtanais a dhéanamh ar sheirbhísí do
dhaoine fásta ina gceantar féin. Chomhlánaigh an BSI a dtuarascáil ar Mheasúnú ar
Riachtanais do Chúram Maolaitheach i 2003.  Rinne an tuarascáil athbhreithniú ar
leibhéal na seirbhísí cúram maolaitheach atá ar fáil faoi láthair, aithníodh easnaimh ó
thaobh sholáthar seirbhíse agus rinneadh moltaí maidir le forbairt na seirbhíse sa
todhchaí.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

I BSI, tá dhá ghné de chúram maolaitheach ann a dtugaimid maoiniú agus tacaíocht
dóibh: An tAonad Othair Chónaitheach ag Ospís na Gaillimhe; agus altranas cúram
maolaitheach speisialaithe a bhíonn á sholáthair i gcomhpháirtíocht le Fondúireacht
Ospíse Ros Comáin /Mhaigh Eo agus Cumann Ailse na hÉireann.  Oibríonn an
fhoireann speisialaithe i gcomhar le seirbhísí cúram príomha agus tánaisteacha maidir le
soláthar cúram maolaitheach ar fud gach suíomh cúraim.  De bharr go bhfuil seirbhísí
cúram maolaitheach speisialaithe ar fáil sa phobal tá deiseanna níos fearr ann do
dhaoine le riachtanais mhaolaitheacha speisialaithe chun cúram a fháil sa bhaile agus
fanacht sa bhaile.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Leanfar leis an obair chun foireann cúram Maolaitheach le comhchomhairleoir i
gceannas orthu agus a bhíonn dírithe ar othair as Maigh Eo agus as Ros Comáin. (Q
& F Gníomh 31).

 Tosaíodh obair ar Aonad Cúraim Mhaolaithaigh ag Áras Mhuire, Tuaim i 2003 agus
táthar ag súil go mbeidh an obair críochnaithe i 2004 (Q & F Gníomh 31).

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Leanúint ar aghaidh ag forbairt seirbhísí cúram maolaitheach d’ardchaighdeán sa
réigiún. (Q & F Gníomh 31)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach (Gach Q & F Gníomh 31)

 Leanfar le maoiniú chuig eagraíochtaí Ospíse chun go leanfar le seirbhísí chuig
othair cúraim mhaolaithigh (Q & F Gníomh 31).
Leanúint ar aghaidh ag iarraidh an tseirbhís cúraim baile maolaitheach a leathnú go
mbeidh sé ar fáil ar feadh seacht lá. Idir an dá linn, leanfaimid ag cur leis an
bhfoireann cúram baile gach deis a bhíonn againn i gcomhar leis an tseirbhís
Ospíse.

 Socrófar na deacrachtaí a bhí ann le linn 2003 i nGaillimh agus déanfar athbhreithniú
ar an tacaíocht foirne in Ospís na Gaillimhe.
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 Scrúdóidh na Coistí Forbartha agus Comhairleacha an staidéar ar mheasúnú ar
riachtanais agus cinnteofar soláthar seirbhísí maolaitheacha sa todhchaí.
Leithdháilfear €140,000 breise chun feidhmiú leanúnach na moltaí ón Straitéis
Náisiúnta a chur chun cinn. Táthar ag súil go soláthróimid dhá leaba bhreise i
Mainistir na Búille agus dhá leaba in Áras Mhuire, Tuaim.

 Forbróidh Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo seirbhís Obair Shóisialta Míochaine ar an
láthair ó thaobh cúram maolaitheach tar éis d’Ospís Ros Comáin/Mhaigh Eo maoiniú
a sholáthar don phost sin.

 Leanfar leis an obair chun foireann cúram Maolaitheach le comhchomhairleoir i
gceannas orthu agus a bhíonn dírithe ar othair as Maigh Eo agus as Ros Comáin.

 Tosaíodh obair ar Aonad Cúraim Mhaolaithaigh ag Áras Mhuire, Tuaim i 2003 agus
táthar ag súil go mbeidh an obair críochnaithe i 2004.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Breithniú a dhéanamh ar cheachtanna a foghlaimíodh ó thaithí i 2003.

SEIRBHÍSÍ IONFHABHTUITHE GNÉIS- TARCHURTHA /SEIF

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí STI/SEIF

 Scagadh, imscrúdú agus cóireáil a thabhairt dóibh sin a bhíonn i mbaol nó a léiríonn
comharthaí nó airíonna d’ionfhabhtú gnéis-tarchurtha.

 Laghdú ar tharchur agus aon ghalracht fhadthréimhseach trí oideachais sláinte a
sholáthar agus seirbhísí fógraíochta páirtí gnéis a chur chun cinn ag Comhairleoir
Sláinte ag an gclinic.

 Cur le feasacht agus sainmhíniú a thabhairt ar threochtaí eipidéimeolaíoch
ionfhabhtuithe sa Phobal.

 Ról acadúil in oideachas phearsanra paraimhíochaine agus míochaine, chomh maith
le heagraíochtaí eile.

 Cuireann Comhordaitheoir Réigiúnach SEIF an Roinn Sláinte agus an tIonad
Náisiúnta Faire Galair ar an eolas maidir le treochtaí ionfhabhtuithe agus feidhmítear
polasaithe ón Roinn Sláinte.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Déanann na Clinicí Míochaine Úraiginitiúil i mBord Sláinte an Iarthair iarracht freastal
ar na spriocanna, na haidhmeanna agus na cuspóirí atá sna moltaí ón “ Straitéis
SEIF 2000” – An Tuarascáil ón gCoiste Náisiúnta Straitéise SEIF. Áirítear leis na
spriocanna sa tuarascáil sin, bainistíocht chuí de S.T.I.anna.

 An Straitéis Náisiúnta Sláinte Gnéis i gcomhar leis an Roinn Sláinte Poiblí agus an
Straitéis Náisiúnta Sláinte ‘Cáilíocht agus Cothroime’.

Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

 Tá measúnú riachtanais réigiúnach bunaithe ar shonraí eipidéimeolaíocha a tháirg
na Clinicí GU de chuid Bhord Sláinte an Iarthair.
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Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Soláthraíonn Bord Sláinte an Iarthair Clinicí S.T.I. in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh,
in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus in Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na
Sluaighe. Cuireann an tseirbhís seo scagadh, imscrúdú agus cóireáil ar fáil do
dhaoine le hionfhabhtú gnéas-tarchurtha; cuirtear oideachas agus feasacht chun
cinn ar fud an phobail ó thaobh STI agus SEIF; agus sainmhínítear treochtaí
eipidéimeolaíocha ionfhabhtuithe sa réigiún ar son comhlachtaí náisiúnta.
Ar nós na dtreochtaí náisiúnta le cúpla bliain anuas, tá ardú mór tagtha ar líon na n-
othar agus ar an méid cásanna ionfhabhtuithe atá ann. I 1997 bhí freastal déanta ag
1,682 duine ar na Clinicí GU; faoi dheireadh 2002 bhí an figiúr sin ardaithe go dtí
4,163.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Níl aon ghníomhartha atá fós le déanamh ó 2003.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Sláinte gnéis agus cleachtais ghnéis níos sábháilte a chur chun cinn. (Q & F Gníomh
16)
Feidhmneofar an Straitéis SEIF chomh fada agus is féidir laistigh de na hacmhainní
a bheidh leithroinnte. (Q & F Gníomh 33)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach
(gach Q & F Gníomh 16)

Tá na Clinicí Míochaine Úraiginitiúil i mBord Sláinte an Iarthair suite in Ospidéal na
hOllscoile Gaillimh, in Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus in Ospidéal Portiuncula,
Béal Átha na Sluaighe. Leanfaidh na clinicí seo ag soláthar comhairleoireachta,
oideachas sláinte agus teachtaireachtaí coisctheacha ag díriú orthu siúd is mó a
bhíonn i mbaol. Bíonn comhairleoirí sláinte agus dochtúirí oilte mar fhoireann sna
clinicí seo agus cuireann siad cleachtais ghnéis níos sábháilte chun cinn agus
scaiptear eolas trí phlé agus trí bhileoga eolais.
Beidh an fhoireann rannpháirteach go leanúnach i bplé ar an raidió áitiúil, ag foilsiú
altanna sna páipéir nuachta agus ag reáchtáil ceardlanna chun oideachas a chur ar
fhoireann paraimhíochaine agus míochaine, laistigh den Bhord agus go seachtrach
freisin. Mar shampla, cúrsaí oiliúna do mhúinteoirí agus seisiúin oideachais do leanaí
sa mheánscoil.
De bharr go bhfuil ardú tagtha ar an líon daoine a bhíonn ag freastal ar na Clinicí
Míochaine Úraiginitiúil tá gá le níos mó comhairleoirí sláinte agus foireann
míochaine. Táthar ag súil go dtabharfar aghaidh ar an tsaincheist seo nuair a
cheapfar Comhchomhairleoir ar Ghalair Thógálacha a bhfuiltear ag fanacht leis.
Beidh an tOifigeach Réigiúnach Chur Chun Cinn Sláinte Gnéis ag idirghabháil le
meánscoileanna agus le coláistí tríú leibhéal maidir le cur chun cinn sláinte gnéis.

(gach Q & F Gníomh 33)
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 Leanfaidh an BSI ag maoiniú AIDS West, eagraíocht dheonach a bhíonn páirteach i
soláthar oideachais agus ag cur chun cinn sláinte gnéis i meánscoileanna, in
institiúidí tríú leibhéal agus do Lucht Iarrtha Tearmainn.

 Is forbairt í ceapadh Comhchomhairleora ar Ghalair Thógálacha i Nollaig 2003 a
cuireadh go leor fáilte roimpi agus le linn 2004 athbhreithneoimid na socruithe
eagraíochtúla maidir le seirbhís STI chun féachaint ar an athrú sin.
Mar chuid den tseirbhís ina mbeidh Comhchomhairleoir i gceannas uirthi beidh
cóireáil le cur ar dhaoine a mbíonn HIV orthu i réigiún Bhord Sláinte an Iarthair. Tá
an líon othar ag ardú go bliantúil de réir mar a fhaigheann níos mó daoine an galar
agus de réir mar a bhíonn HIV ina ghalar ainsealach. Faoi láthair táthar ag súil go
mbeimid ag soláthar 50 othar ó Bhord Sláinte an Iarthair chun freastal ar sheirbhísí
HIV speisialaithe i mBaile Átha Cliath.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Beidh ceapadh an Chomhchomhairleora ar Ghalair Thógálacha go luath chun
bainistiú agus forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí úraiginitiúla mar bhuntáiste iontach
d’othair le HIV agus d’othair a bhíonn ag freastal ar Ospidéal San Séamas agus ar
Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath. Faoi láthair bíonn 50 othar ag freastal ar
Bhaile Átha Cliath chun cóireáil a fháil agus beidh ardú ar an líon sin i 2004.

 De bharr gur cuireadh siar ceapachán an Chomhchomhairleora do Ghalair
Thógálacha go dtí Nollaig 2003 agus go raibh cosc ar cheapachán foirne breise ní
dhearnadh mórán forbartha ar sheirbhísí clinice agus cuirtear brú ar an bhfoireann
atá ann faoi láthair.

 Níl leibhéil foirne chuí ann faoi láthair de bharr go bhfuil ardú ag teacht ar an líon
othar a mbíonn an tseirbhís seo ag freastal orthu agus dá bharr go mbíonn ar othair
fanacht go bhfreastaltar orthu.

SEIRBHÍSÍ SLÁINTE DON LUCHT SIÚIL

Comhthéacs

Ról agus Feidhm Seirbhísí Sláinte don Lucht Siúil

Seirbhísí sláinte sainiúla agus cuí a fhorbairt do Phobal an Lucht Siúil trí chomhionannas
rochtaine ar sheirbhísí sláinte agus an bhearna a dhúnadh de réir a chéile idir droch
stádas sláinte Dhaoine den Lucht Siúil agus an daonra go ginearálta. Áirítear leis na
gnéithe criticiúla chun na haidhmeanna sin a bhaint amach comhoibriú láidir
idirghníomhaireachtaí agus forbairt tionscnamh a bhíonn á stiúradh ag piaraí ina féidir le
daoine den Lucht Siúil páirt dhíreach a bheith acu cúram sláinte a sheachadadh chuig a
ndaoine féin.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

 Sláinte an Lucht Siúil – Straitéis Náisiúnta 2002 – 2005.
 Straitéis Réigiúnach Cúig Bliana.
 Staidéar Taighde Réigiúnach ar Riachtanais Shláinte an Lucht Siúil.

Cáilíocht agus Cothroime - Córas Sláinte Duitse.
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Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Rinneadh taighde i 2002 ar riachtanais shláinte an Lucht Siúil. Leanfaimid ag cur
béime agus ag tabhairt agaidh ar shaincheisteanna atá aitheanta in éineacht le
soláthróirí cúram sláinte agus eagraíochtaí eile nuair is cuí.

 I 2003 dearadh staidéar sláinte Uile Éireann don Lucht Siúil agus rachfar i mbun
staidéir i 2004 a sholáthróidh treoir d’fhorbairt seirbhíse i go leor ceantar.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Ag déanamh ár seirbhísí sláinte níos dírithe ar an Lucht Siúil trí Aonad Sláinte den Lucht
Siúil a bhunú, ag soláthar maoiniú do ghrúpaí tacaíochta don Lucht Siúil, ag forbairt
seirbhíse a mbíonn piaraí á stiúradh, teiripe teanga agus urlabhra le hoibriú go háirithe
le leanaí de chuid an Lucht Siúil, tacaíocht altranais phobail agus comhairle bainistíochta
baile.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Níl aon ghníomhartha atá fós le déanamh ó 2003.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Deireadh a chur le bacanna do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste chun go mbeidh stíleanna
beatha níos sláintiúla acu. (Q & F Gníomh 19)
Feabhsófar sláinte an Lucht Siúil (Q & F Gníomh 20)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach
(gach Q & F Gníomh 20)
 Leanfaimid ag soláthar aiseolais chuig eagraíochtaí den Lucht Siúil ar na torthaí ón

Staidéar Taighde Réigiúnach ar Riachtanais Sláinte an Lucht Siúil chun go mbeidh a
gcuid riachtanais mar lárphointe fócais.

 Bainimid úsáid as na Treoirlínte Sárchleachtais do Sholáthróirí Cúram Sláinte nuair a
bheimid ag forbairt ábhair nua chur chun cinn sláinte lena chinntiú go mbíonn siad
oiriúnach ó thaobh cultúir de, cuí agus go n-aithníonn siad na srianta a bhaineann le
saol an Lucht Siúil.
Leanfaidh Grúpa Tacaíochta Lucht Siúil na Gaillimhe ag obair leis an nGrúpa Fócais
Réigiúnach ar Chnáimhseachais ina gcuid oibre ar sárchleachtas.  Leanfaimid ag
obair le hospidéil ghéarmhíochaine sa réigiún chun tús a chur leis an bpróiseas sin
ag teacht leis an bplean gnímh réigiúnach chun aghaidh a thabhairt ar
shaincheisteanna ar nós cúram réamhbhreithe agus iarbhreithe agus scagadh do
naíonáin nuabheirthe.

 Fanfaidh Aonad an Lucht Siúil i dteagmháil leis an gCoiste Comhairleach Cóiríochta
don Lucht Siúil de chuid an údaráis áitiúil.

 Leanfaidh Altra Sláinte Poiblí ainmnithe i Maigh Eo ag soláthar seirbhísí ar leith
chuig an Lucht Siúil.

 Soláthróidh Teiripeoirí Urlabhra & Teanga seirbhísí tacaíochta cliniciúla do
theaghlaigh agus do mhúinteoirí réamhscoile agus do chúntóirí.

 Fostófar Oibrí Óige don Lucht Siúil.
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 Leanfaidh pearsanra chur chun cinn sláinte ag obair i gcomhar leis an Lucht Siúil
chun gníomhaíocht fhisiciúil agus stíl bheatha sláintiúil a chur chun cinn i measc fhir
den Lucht Siúil, bunaithe ar mholtaí ó staidéar a scrúdaigh gníomhaíocht fhisiciúil
agus stíl bheatha an Lucht Siúil.

 Leanfar ag feidhmiú clár oiliúna feasachta idirchultúrtha i gcomhar le Foghlaim
Chorparáideach & Forbairt.
Cuirfear ábhair do shláinte fiaclóireachta atá forbartha i gcomhar leis an Tionscadal
Cúram Sláinte Príomha don Lucht Siúil i gCathair na Gaillimhe ar fáil don Lucht Siúil
i gceantair eile. Beidh altra fiaclóireachta ó gach aon clinic ainmnithe mar altra
idirghabhála don Lucht Siúil.
Leanfaimid leis an bhféidearthacht go bhféadfaí ionadaí ón Lucht Siúil a bheith ar
choistí idirghabhála idirghníomhaireachtaí cuí éagsúla ionas go dtabharfaí aird ar
riachtanais an Lucht Siúil. Leanfaidh ionadaí ón Lucht Siúil mar bhall den Ghrúpa
Stiúrtha Réigiúnach ar Fhoréigean Baile. (Gníomh 34)
I 2003 dearadh staidéar sláinte Uile Éireann don Lucht Siúil agus rachfar i mbun
staidéir i 2004 a sholáthróidh treoir d’fhorbairt seirbhíse i go leor ceantar. (Gníomh
68)

(gach Q & F Gníomh 72)
Cuireann an tAonad maoiniú ar fáil do Thionscadal Oiliúna Sláinte Príomha don
Lucht Siúil. I Meán Fómhair 2004 rachaidh roinnt de na mná sin i mbun fostaíochta
mar Oibrithe Sláinte Pobail. Fostófar beirt Oibrithe Forbartha Pobail freisin. Tá an
tAonad ag maoiniú 4 Oibrithe Forbartha Pobail uile.
Beidh Comhaontuithe Seirbhísí ar bun i gcónaí le Grúpa Tacaíochta Lucht Siúil
Mhaigh Eo, le Cumann Forbartha & Oideachais Lucht Siúil Thuama, le Grúpa
Forbartha Lucht Siúil Ros Comáin agus le Grúpa Tacaíochta Lucht Siúil na
Gaillimhe. Bainfear úsáid as an gcur chuige sin don ghrúpaí nua.

SEIRBHÍSÍ SLÁINTE BAN

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Sláinte Ban

Bunaíodh Coiste Comhairleach Sláinte na mBan i 1996 faoi Phlean na Roinne Sláinte
do Shláinte Ban. Oibríonn Comhordaitheoir Sláinte na mBan i gcomhar leis an gCoiste
chun seirbhísí cúram sláinte a bhíonn ag teastáil ó mhná a fhorbairt agus a fheabhsú
ionas go mbeidh:

 an leas is fearr sóisialta agus sláinte ag mná.
 seirbhís sláinte a chuidíonn le mná á chruthú.
 méadú ar an méid comhairleoireachta agus ionadaíocht ban sna seirbhísí sláinte

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta/ Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

Bunaíodh Seirbhís Sláinte na mBan tar éis Doiciméad Díospóireachta na Roinne Sláinte
‘Ag Forbairt Plean do Shláinte Ban’ 1995.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair
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Tugtar tacaíocht do Choiste Comhairleach Sláinte na mBan ina chuid oibre mar seo a
leanas -
 Ag eagrú seisiúin eolais/oideachais agus ceardlanna ar shaincheisteanna a

bhaineann le sláinte ban.
 Ag riaradh scéim deontais do ghrúpaí ban (€29,000 leithroinnte i 2003 chuig 55

grúpa).
 Maoirsiú ar ionchar agus ar fhoilsiú treoir eolais agus bileoga eolais ar ábhar ar nós

frithghiniúint, féinscrúdú brollaigh, tástáil sméaradh, ostéapóróis, etc.
 Pleanáil straitéiseach agus idirchaidreamh le heagraíochtaí/coistí eile chun

polasaithe réigiúnacha agus tuarascálacha a dhréachtú ar shaincheisteanna sláinte
ban.

 Ag feidhmiú polasaithe agus pleananna ar fud an réigiúin.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

I bPlean Seirbhísí 2003 d’aontaigh Coiste Comhairleach Sláinte na mBan tráthnóntaí
eolais a reáchtáil ar ábhair éagsúla ar fud an Bhoird. Reáchtáladh an chuid is mó
acu sin ach beidh ceann amháin acu ar Phleanáil Clainne ar siúl i 2004. (Q&F
Gníomh 28)

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

(gach Q & F Gníomhartha 52, 53, 54)

 Leanúint ar aghaidh ag aithint tosaíochtaí agus saincheisteanna a bhaineann le
sláinte agus le leas ban, mar a bhíonn aitheanta ag na mná iad féin.

 An leas is fearr sóisialta agus sláinte a bhaint amach do mhná.
 Seirbhís sláinte a chuidíonn le mná a chruthú.
 Méadú ar an méid comhairleoireachta agus ionadaíocht ban sna seirbhísí sláinte.

Aghaidh a thabhairt ar na bacanna ar an sláinte is fearr do mhná i gceantar an
Bhoird. (Q & F Gníomhartha 18,19)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

 Leanfar leis an scéim deontais do ghrúpaí ban agus do ghrúpaí deonacha ar leas leo
tionscnaimh shláinte ban a chur chun cinn ina bpobail féin agus leithdháilfimid
€29,000. (Q & F Gníomh 18, 19, 54)

 Reáchtálfaidh Coiste Comhairleach Sláinte na mBan tráthnóna eolais ar Phleanáil
Clainne i 2004.  (Q & F Gníomh 28)

 Reáchtálfaidh an Coiste an 4ú Fóram Sláinte do Mhná an Iarthair i bhFómhar 2004.
(Q & F Gníomh 54 )
Forbrófar múnla rannpháirtíochta tomhaltóra i gcomhpháirtíocht le Foireann Cúram
Príomha Iorrais. (Q & F Gníomh 52)
Reáchtálfar roinnt tráthnóntaí oideachasúla ar fud an réigiúin. Is iad na topaicí a
bheidh i gceist ná iad sin a aithníonn grúpaí ban ina n-aiseolas ar an scéim deontais.
(Q & F Gníomh 54)

 Tabharfar Plean an Bhoird do Shláinte Ban cothrom le dáta i 2004. (Q & F Gníomh
54)
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Déanfar imscrúdú ar thionscnaimh in ionaid oibre mar shlí chun dul i ngleic le mná
lasmuigh den bhaile. (Q & F Gníomh 53)
Leanfar le taighde ar riachtanais agus ar thuairimí mhná óga san aoisghrúpa 16-45
bliain d’aois. (Q & F Gníomh 73)
Beidh an Coiste i gcomhar leis an Ionad Chur Chun Cinn Sláinte OÉ Gaillimh chun
cuidiú le mac léinn Chur Chun Cinn Sláinte le taithí in ionad oibre i réimse sláinte na
mban. (Q & F Gníomh 104)

SEIRBHÍSÍ FORÉIGIN i gCOINNE BAN

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí Foréigin i gCoinne Ban

Moltaí ón tuarascáil ar an Tascfhórsa Náisiúnta (NTF) a fheidhmiú tríd na heagraíochtaí
reáchtúla agus deonacha.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

 Tascfhórsa Náisiúnta ar Fhoréigean i gcoinne Ban.
 Coiste Pleanála Réigiúnach ar Fhoréigean i gCoinne Ban.

Eolas ar Mheasúnú Riachtanas

 Tá plean straitéiseach 3 bliana dréachtaithe ag an gCoiste Pleanála Réigiúnach
agus táthar i mbun measúnú ar riachtanais a dhéanamh i gCo. Ros Comáin freisin.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Oibriú i gcomhpháirtíocht leis na heagraíochtaí éagsúla chun:
Cur le feasacht faoi shaincheisteanna maidir le foréigean i gcoinne ban;

 Oibriú i dtreo stop a chur le foréigean i gcoinne ban;
 Seirbhísí tosacha a sholáthar do chliaint a bhíonn gearrthréimhseach,

meánthréimhseach agus fadthréimhseach;
 Comhoibriú ar shaincheisteanna/thionscnaimh náisiúnta.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Níl aon ghníomhartha atá fós le déanamh ó 2003.

Aidhmeanna & Cuspóirí do 2004

Leanfar ar aghaidh le bearta chun cosc a chur ar fhoréigean baile agus chun tacú le
híospartaigh. (Gníomh 34)

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach
(gach Q & F Gníomh 34)
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 Plean straitéiseach 3 bliana Bhord Sláinte an Iarthair a fheidhmiú faoi cheannteidil
shainiúla.

 Maoiniú a leithroinnt trí Chomhaontú Seirbhíse le haon eagraíocht a bhíonn ag fáil
maoiniú thar €30,000.

 Taighde a dhéanamh ar fhoréigean baile i gCo. Ros Comáin.
 Oiliúint a sholáthar ar an Treoirlíne do Dhaoine Gairmiúla a Sholáthraíonn Seirbhísí

do Mhná agus do Leanaí a bhíonn ag Fulaingt de bharr Foréigin.
 Acmhainní a leithroinnt chuig eagraíochtaí deonacha a thugann aghaidh ar an

tsaincheist maidir le foréigean i gcoinne ban.

SEIRBHÍSÍ MEABHAIRSHLÁINTE & SEIRBHÍSÍ DO DHAOINE SCOTHAOSTA

Athmhachnaimh ar 2003

Leanann forbairt cúram sláinte freagrach agus cuí a bhíonn ag teacht leis an Straitéis
Náisiúnta Sláinte ‘Cáilíocht agus Cothroime Córas Sláinte Duitse’ ag stiúradh agus ag
tuairisciú chuig forbairt polasaí laistigh den chlár MH&OPS.

Ó thaobh Seirbhísí Meabhairshláinte tá forbairt straitéise, a threoróidh forbairt agus treo
sholáthar seirbhíse don chéad cúig bhliana eile ag leanúint ar aghaidh. Nuair a bhí an
dréacht-straitéisí á forbairt bhí próiseas leathan comhairliúcháin ar bun agus gabhadh i
gcomhairle le húsáideoirí na seirbhíse agus soláthróirí. Táthar ag súil go mbeidh an
dréacht-Straitéis Meabhairshláinte réidh chun comhairliúcháin phoiblí a dhéanamh uirthi
go luath i 2004 agus cuirfear i láthair an Bhoird í chun ceadú a fháil faoi dheireadh an
dara ráithe.

Tá próiseas comhchosúil leanúnach ar siúl agus Straitéis Mí-úsáide Substaintí a
fhorbairt don Bhord. Tosaíodh an próiseas comhairliúcháin ar dtús le soláthróirí
seirbhíse lena n-áirítear oibrithe andúile agus for-rochtana laistigh den Bhord. Táthar ag
súil go n-ullmhófar déacht dhoiciméad comhairliúcháin faoi dheireadh mhí Eanáir agus
beidh sé sin mar bhonn do dhoiciméad comhairliúcháin a mbeidh comhairliúchán poiblí
níos leithne le déanamh air go luath i 2004.  Táthar ag súil go gcuirfear an doiciméad
comhairliúcháin i láthair an Bhoird chun ceadú a fháil dó faoi dheireadh an dara ráithe i
2004.

Leanadh ar aghaidh le rialáil na foirne sealadaí fadthréimhsí laistigh den chlár MH&OPS
le linn na bliana agus is gearr anois go mbeidh sé comhlánaithe. Go dtí seo tá 236 post
tugtha chun rialála. Tá an post do Shíceolaí Comhairleach Seanaoise in Iarthar na
Gaillimhe fógraithe agus tá agallaimh déanta. Táthair ag súil go mbeidh an post seo
líonta go luath i 2004 agus cuideoidh sé sin le seirbhís seanaoise Síciatraí Chomhairligh
bunaithe sa phobal a fheidhmiú laistigh de réigiún Mheabhairshláinte Iarthar na
Gaillimhe.

I Seirbhísí Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe choinnigh an Grúpa Cruthanna don
Todhchaí móiminteam chun athshainmhíniú a dhéanamh ar sholáthar seirbhíse sa
todhchaí. Cuireadh tús le próiseas comhairliúcháin i ndáil le athfhorbairt ar Sheirbhísí
Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe agus tugadh eolas do chomhaltaí an Oireachtais
ar phleananna don todhchaí. Baineadh amach roinnt buaicphointí le linn na bliana lena
n-áirítear dúnadh roinnt bardaí, athlonnaíodh roinnt daoine ó áiteanna nach raibh
oiriúnach dóibh chuig timpeallachtaí cúraim níos oiriúnaí lena n-áirítear dhá ionad
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chónaitheacha pobail d’athlonnú na ndaoine le míchumas foghlama. Cuireadh tús le
tionscadal taighde ‘Pathways’ agus úsáideoirí na seirbhíse á stiúradh laistigh d’Oirthear
na Gaillimhe i 2003 agus táthar ag súil go bhfoilseofar tuarascáil ina mbeidh na torthaí
ann go luath i 2004.  Tá atheagrú déanta ar sheirbhísí cóireála alcóil in Oirthear na
Gaillimhe chun seirbhísí a sholáthar chomh gar agus is féidir do chliaint, a dteaghlaigh
agus do na pobail áitiúla.

Chinntigh an Scéim Dowry Síciatrach go haistríodh tuairim 49 duine a d’fhás aníos
laistigh dár saoráidí Meabhairshláinte, go háirithe i Seirbhísí Meabhairshláinte Oirthear
na Gaillimhe, (Ospidéal Naomh Bríde) agus i Seirbhísí Meabharshláinte Mhaigh Eo,
(Ospidéal Naomh Muire) chuig timpeallachtaí cúram níos cuí ar nós Tithe Altranais. Tá
an Scéim seo ar siúl i gcónaí agus tá sé beartaithe go leanfar é i 2004 chun freastal ar
úsáideoirí seirbhíse a bhfuil cónaí orthu in ionaid chónaithe pobail.

Tá ionad cónaitheach pobail ina bhfuil 10 leaba críochnaithe ar an gClochán agus tá sé
beartaithe anois go n-osclófar an tsaoráid sin i 2004.  Tá tús curtha le tógáil ospidéal lae
nua freisin agus beidh sé críochnaithe i 2004.  Tá tús curtha le ceanncheathrú pobail do
Mheabhairshláinte ag an mBaile Bán, Gaillimh agus táthar ag súil go mbeidh sé sin
réidh chun freastal ar dhaoine i lár 2004.

Osclaíodh Aonad Síciatrach Géarmhíochaine ag Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus
an Ospidéal ArdTacaíochta, Bóthar Chathair na Mart, Caisleán an Bharraigh i lár mhí na
Nollag. Cuireadh tús le hobair athchóirithe ar Aonad Naomh Treasa mar shaoráid
Cúraim Leanúnaigh agus beidh sé réidh chun freastal ar dhaoine i Márta 2004.
Éascóidh sé sin dúnadh Ospidéal Naomh Muire. Is éard atá i gceist leis seo teacht le
chéile dianphróiseas comhairliúcháin agus pleanála agus léiríonn sé tús nua maidir le
soláthar Seirbhísí Meabhairshláinte i Maigh Eo.

Leanadh ag forbairt ionad lae nua d’earnáil Bhaile Átha Luain agus táthar ag súil go
mbeidh an ionad lae nua réidh chun freastal ar dhaoine go luath i 2004.  Leanadh le
roinnt tionscnaimh chur chun cinn sláinte laistigh den Clár Meabhairshláinte le linn na
bliana lena n-áirítear laghdú ar nicitín, bunaíodh cláir dea-shláinte agus cuireadh chun
cinn iad.

Leanamar ag coinneáil daoine scothaosta ina dtithe chomh fada agus a bhí siad in ann é
sin a dhéanamh ina n-aonar, trí réimse seirbhísí baile agus seirbhísí ina bpobal,
seirbhísí chur chun cinn sláinte, seirbhísí cúram lae agus seirbhísí faoisimh a sholáthar.
Lean Straitéis Dhaoine Scothaosta an Bhoird ‘Sláinte agus Leas do Dhaoine
Scothaosta’  ag treorú fhorbairt na seirbhísí laistigh den réigiún. Bhuail an coiste
feidhmíochta le chéile le linn na bliana ag soláthar moltaí maidir le feidhmiú na straitéise.

Leanfar ag forbairt pleananna cúram aonair inár n-aonaid chónaitheacha. Tugadh
isteach cúrsa Seaneolaíochta d’altraí a bhíonn ag obair i seirbhísí do dhaoine
scothaosta agus soláthraíodh cúnamh d’altraí a bhí i mbun an chúrsa. Leanann cur i
láthair meascán scileanna (Cúntóirí Cúram Sláinte) a bheith mar thosaíocht agus
bhíomar ag obair leis an Aonad Cnáimhseachais agus Altranais chun bealaí a fhorbairt
chun go bhféadfadh an fhoireann leas a bhaint as oiliúint. Bhí dúshláin mhóra ann ag
coimeád agus ag earcú foirne cáilithe cuí lena n-áirítear fisiteiripeoirí agus teiripeoirí
saothair go háirithe in áiteanna a bhí níos iargúlta. Bhí éileamh leanúnach ar an Scéim
Fóirdheontais Tí Altranais agus meastar go mbeidh 1290 duine ag fáil fóirdheontais i
dtithe altranais príobháideacha i 2003.  Cuireann sé sin éileamh suntasach ar acmhainní
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nuair a sholáthraítear éide neamhchoinneálachta chuig tithe altranais príobháideacha
agus chuig tithe altranais nua atá ag teacht chun cinn. D’éascaigh an clár SHAFE 900
deisiúchán riachtanach ar thithe dhaoine scothaosta i 2003.

Osclaíodh an tAonad Altranais Pobail Áras Rónáin ina bhfuil 10 leaba ar Inis Mór go
déanach i mí na Nollag i gcomhar leis an gComharchumann áitiúil arb í an
ghníomhaireacht fostaíochta í. Is dul chun cinn iontach é sin agus beidh ar chumas
dhaoine scothaosta cúram a fháil gan orthu an t-oileán a fhágáil. Rinneadh iarracht
foireann a raibh Gaeilge ar a dtoil acu a earcú i gcomhar leis an gComharchumann.
Fuaireamar 19 leaba ar chonradh i dteach altranais príobháideach i gCarna go déanach
i mí na Nollag agus sholáthair sé sin cúram i dteach altranais do dhaoine ó réigiún
Iarthar Chonamara arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.

Bunaíodh coiste tras-chláir  i 2003 chun treoirlínte seirbhíse a fhorbairt chun cosaint a
thabhairt do dhaoine fasta leochaileacha. Ullmhaíodh dréacht dhoiciméad agus
reáchtáladh comhdháil ar éirigh an-mhaith léi chun na dréacht threoirlínte a sheoladh.
Táthar ag dul i mbun próiseas comhairliúcháin agus tá na dréacht threoirlínte scaipthe
chun tuairmíocht agus aiseolas a fháil.  Táthar ag súil go mbeidh na treoirlínte réidh
chun iad a bhreithniú agus a fheidhmiú ag deireadh an tríú ráithe 2004.  Leanamar ag
comhoibriú leis na heagraíochtaí tithe altranais príobháideacha agus chuireamar tús le
roinnt comhthionscadal lena n-áirítear suirbhé ar chaighdeán saoil i saoráidí chúraim
phoiblí agus phríobháideacha agus reáchtáladh comhdháil dár teideal “Quality in
Action” níos túisce sa bhliain.

Aithníodh roinnt tosaíochtaí seirbhíse práinneacha le linn na bliana agus chuir an Roinn
Sláinte agus Leanaí maoiniú breise ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar na tosaíochtaí sin.
Bhí tionchar ag maoiniú breise de €720m a sholáthar an DoH&C do sheirbhísí dhaoine
scothaosta agus de €810m do sheirbhísí meabhairshláinte ar chúram othar agus áirítear
ann soláthar trealaimh ar nós gléas ardaithe, tochtanna nimbeas, feithiclí iompar othar
agus uasghrádú ar áiteanna chúraim othar laistigh den chlár. Fuair an Bord leithroinnt
caipitil aonuaine de €7m freisin agus cheadaigh Buanchoiste MHOPS roinnt tionscadal
lena n-áirítear seomraí folctha, scagachán uisce, díon agus raon tionscadail
riachtanacha sábháilteachta agus sláinte.

Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn

Rachaimid i mbun roinnt tionscnaimh a theastaíonn uainn a chur chun cinn le linn na
bliana a bhfuil nasc acu le 5 phríomhthosaíocht atá comhaontaithe faoin gcomhaontú
‘Comhpháirtíocht Shóisialta.’ Aontófar sonraí, gníomhartha agus an méid is féidir a
bhaint amach do gach aon suíomh leis na Ceardchumainn faoi 31/01/04.

1. Seirbhís do Chustaiméirí
I 2004 cuirfidh roinnt dár gcuid seirbhísí tús le fócas níos dírí ar an gcustaiméir tríd an
soláthar seirbhíse a leathnú ó sheirbhís cúig lá go dtí seirbhís seacht lá, ag tabhairt
isteach cúram bunaithe sa bhaile i Seirbhísí Meabhairshláinte Mhaigh Eo (Clár Chlainne
Mhuiris) agus ag leathnú múnla cúraim an Chlubtheach ar fud an réigiúin chun freastal
ar riachtanais úsáideoirí na seirbhíse go háirithe tar éis uaire oibre agus ar an deireadh
seachtaine. Is é an fócas a bheidh leis ná tacaíochtaí pobail mhalartacha a sholáthar
chun freastal ar riachtanais úsáideoirí na seirbhíse ag amanna a dteastaíonn na
seirbhísí sin uathu.
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Maidir le seirbhísí dhaoine scothaosta déanfaimid taighde lena fháil amach an bhfuil
daoine atá i gcúram cónaitheach fádthréimhseach agus a gcúramóirí agus a dteaghlaigh
sásta leis an gcúram a fhaigheann siad agus conas is féidir é sin a fheabhsú. Is iarracht
chomhoibritheach atá ansin idir an Bord agus Eagraíocht na dTithe Altranais
Príobháideacha.  Foilseofar torthaí an taighde agus bainfear úsáid astu chun polasaí
agus soláthar seirbhíse do dhaoine scothaosta a chur ar an eolas ar fud an speictrim ó
thaobh sholáthar cúraim phoiblí agus phríobháidigh.

2. Caidrimh Thionsclaíoch
I 2004 rachaimid i mbun roinnt tionscnaimh faoin gcomhaontú Ag Coinneáil an Dul Chun
Cinn agus beidh tiomantas ón bhfoireann riachtanach. Tabharfaimid faoi na tascanna
seo i gcomhar le bainistíocht áitiúil agus tríd an bpróiseas comhpháirtíochta foirmiúil
nuair a bhíonn a leithéid ann.

In Ospidéal an Chroí Ró Naofa, Caisleán an Bharraigh, Co Mhaigh Eo, oibreoidh
duine den fhoireann ar ionadaí den fhóram é/í  le ceardchumainn agus leis an
mbainistíocht chun na saincheisteanna a thagann aníos a réiteach.  Is é an cuspóir a
bheidh leis sin ná cuidiú le feabhasúcháin ar an tseirbhís pleanála agus
comhaontuithe a éascú a bheidh le réiteach ar shaincheisteanna seachadadh
seirbhíse leis an bhfoireann.

 Leanfaimid le hidirbheartaíochtaí i Ros Comáin agus i Seirbhísí Meabhairshláinte
Iarthar na Gaillimhe maidir le socrú na gcoistí comhpháirtíochta.
I Seirbhísí Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe leanfaimid le hobair an Ghrúpa
Cruthanna don Todhchaí chun athshainmhíniú a dhéanamh ar sholáthar seirbhíse
agus atreorú chuig múnla cúraim a bhíonn bunaithe sa phobal. Leanfar leis an
bhFóram Caidrimh Thionsclaíoch, múnla comhpháirtíochta é sin chun déileáil le
saincheisteanna a bheidh ag teacht chun cinn mar chuid den athchóiriú agus athrú
mór.
Ó thaobh seirbhísí do dhaoine scothaosta bhí anailís ar bun maidir leis na
riachtanais oiliúna do chuntóirí cúraim sláinte chun meascán scileanna a thabhairt
isteach i seirbhísí cúram chónaitheach agus in ospidéil dúiche. Cuirfidh sé sin eolas
ar fáil maidir leis na riachtanais oiliúna chun meascán scileanna a thabhairt isteach.

3. Bainistíocht Feidhmíochta
Chuidigh an struchtúr cuntasachta a tugadh isteach i 2003 le tabhairt isteach córas
athbhreithnithe piaraí agus bainistíocht feidhmíochta le bainisteoirí sinsearacha. Tá
sceideal de chruinnithe le bainisteoirí a aithníonn clár oibre athchóirithe tugtha isteach.
Cuirtear an clár oibre sin anuas chuig foirne bainistíochta áitiúla agus chuig comhaltaí
aonair agus sanntar freagracht orthu chun tascanna a chomhlánú agus tosaíochtaí a
aithint. Déantar dul chun cinn a thomhas go foirmiúil ag cruinnithe foirne, ag cruinnithe
aonair agus ag teileachomhdhálacha le bainistíocht shinsearach. Déantar ionadaíocht
orainn go náisiúnta ar an nGrúpa Táscaire Feidhmíochta Meabhairshláinte/Daoine
Scothaosta agus mar sheirbhís bímid ag bailiú TFanna náisiúnta ag ionchorprú bearta
feidhmíochta neamhairgeadais agus airgeadais.

4. Athchóiriú
Bhí forbairt leanúnach á déanamh ar an straitéis meabhairshláinte do dhaoine fásta le
linn 2003.  Mar chuid den phróiseas forbartha straitéise chuamar i gcomhairle leis an
fhoireann, úsáideoirí na seirbhíse agus na páirtithe leasmhara eile chun na bearnaí a
aithint i soláthar seirbhíse agus ó thaobh forbairt a dhéanamh ar fhealsúnacht cúraim.
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Tosaíodh ar phróiseas comhairliúcháin leathan agus cuirfidh an t-aiseolas a fhaightear
ón bpróiseas sin eolas ar fáil nuair a bheidh an dréacht dhoiciméad straitéise á scríobh.
I 2004 bainfear úsáid as an dréacht dhoiciméad straitéise mar bhunús do phróiseas
comhairliúcháin níos leithne ina mbeidh deis ag an bpobal breithniú a dhéanamh ar an
straitéis agus na himpleachtaí a bheidh aici ó thaobh athchóiriú ar sheachadadh
seirbhíse meabhairshláinte laistigh den réigiún. Ar an gcuma chéanna bhí forbairt
leanúnach á déanamh ar straitéis mí-úsáide substaintí don Bhord le linn 2003. Tosaíodh
próiseas comhairliúcháin ar dtús le soláthróirí seirbhíse lena n-áirítear oibrithe andúile
agus for-rochtana laistigh den Bhord. Bainfear úsáid as an aiseolas a thiocfaidh as an
bpróiseas sin chun eolas a chur ar fáil d’fhorbairt straitéis mí-úsáide substaintí agus
athshainmhíniú ar sholáthar seirbhíse laistigh den Bhord. Táthar ag súil go mbeidh an
doiciméad comhairliúcháin curtha i láthair ag an mBord chun ceadú a fháil dó faoi
dheireadh an dara ráithe 2004.

5. Luach ar Airgead
Déanfar iniúchadh ar scéim fóirdheontais bunaithe sa bhaile a thabhairt isteach i
gcásanna a mbíonn riachtanas aitheanta i 2004.  Cuideoidh an scéim seo le daoine
scothaosta a dteastaíonn uathu fanacht ina gcónaí sa bhaile trí chabhair deontais a
sholáthar dóibh ionas go mbeidh siad in ann seirbhísí tacaíochta pearsanta a
cheannach. Beidh raon buntáistí leis sin lena n-áirítear úsáid níos fearr ar na
hacmhainní atá ann faoi láthair agus buntáistí luach ar airgead don soláthróir seirbhíse
agus neamhspleáchas agus smacht ar sholáthar cúraim agus conas agus cén áit a
sheachadtar é sin chuig úsáideoirí na seirbhíse.

SEIRBHÍSÍ MEABHAIRSHLÁINTE

Comhthéacs

Ról agus Feidhm

Is é aidhm na seirbhíse meabhairshláinte ná raon cuimsitheach seirbhísí a sholáthar a
fhreastalann ar riachtanais mheabhairshláinte úsáideoirí na seirbhíse. Dhírigh soláthar
seirbhíse ar chúram a sholáthar dóibh sin le géarghalar meabhrach agus buan. Baintear
é sin amach trí raon seirbhísí a sholáthar, lena n-áirítear:

 Clinicí Eisothair, ospidéil lae, cúram baile
 Ionaid Chónaitheacha Pobail, cóiríocht a fhaigheann tacaíocht

Ina theannta sin soláthraítear cúram in aonaid shíciatracha géarmhíochaine, i mbrúnna
ardtacaíochta agus i saoráidí cúraim leanúnach. Soláthraíonn an tseirbhís clár chur chun
cinn sláinte freisin a chuireann meabhairshláinte dhearfach agus cosc ar thinneas chun
cinn. Soláthraíonn foirne ildisciplíneacha le Comhchomhairleoir i gceannas orthu na
seirbhísí sa phobal.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Cuid ríthábhachtach d’fhorbairt Seirbhísí Meabhairshláinte an Bhoird é seirbhísí a bhunú
a bhíonn oiriúnaithe don phobal. Bhí tionchar ag polasaithe náisiúnta éagsúla ar
fhorbairt seirbhísí meabhairshláinte laistigh den réigiún agus áirítear orthu sin Ag
Pleanáil don Todhchaí (1984), Tuarascáil ón Ghrúpa Athbhreithnithe ar Bhac
Meabhrach 1990, Cáilíocht agus Cothroime, Córas Sláinte Duitse (2001) agus
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polasaithe áitiúla ar nós Meabharshláinte a Chur Chun Cinn san Iarthar (2001), Cosc ar
Féinmharú – Iarracht Roinnte.  Táimid ag éisteacht le húsáideoirí ár seirbhíse freisin
agus bíonn siad páirteach ag athshainmhíniú mar a sholáthraítear ár seirbhísí. Bhí
éifeacht ag Pathways –Taithí úsáideoirí na seirbhísí meabharshláinte ó pheirspictíocht
na n-úsáideoirí  (2002) agus ag foilseacháin eile orainn agus bíonn éifeacht acu sin
orainn i gcónaí. Léirigh an Páipéar Bán (1995) (Acht Meabhairshláinte Nua ) an gá atá le
soláthar reachtaíocht mheabhairshláinte nua-aimseartha a aithníonn agus a chosnaíonn
cearta na ndaoine sin a bhíonn á gcoimeád go neamhdheonach de bharr go mbíonn
galar meabhrach ag dul dóibh.

Leanfar le rannpháirtíocht sa struchtúr Coiste Stiúrtha IS/Bord Tionscadal IS chun cuidiú
agus treoir a thabhairt do na seirbhísí a mbeidh baint acu le forbairtí ICT an chéad
bhliain eile. Cinnteoidh sé sin go nglacfar le cur chuige straitéiseach a bheidh dírithe ar
an othar maidir le cur i láthair agus forbairt tionscadail agus seirbhísí a bhaineann le ICT
in iarracht chun aghaidh a thabhairt ar na príomhsaincheisteanna atá léirithe sna
tuarascálacha náisiúnta le déanaí.

Anailís ar Riachtanais

Foilsíodh Ag Pleanáil don Todhchaí i 1984.  Ó shin is é an polasaí náisiúnta é chun
seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt.  Tá anailís á déanamh faoi láthair ar riachtanais
úsáideoirí na seirbhíse meabhairshláinte i mBord Sláinte an Iarthair trí straitéis
meabhairshláinte a fhorbairt. Tá anailís bearnaí mar chuid den phróiseas straitéise agus
tá tomhaltóirí, cúramóirí, soláthróirí seirbhíse agus páirtithe leasmhara eile páirteach sa
phróiseas freisin. Ag an leibhéal náisiúnta déantar ionadaíocht ar an tseirbhís ar ‘Ghrúpa
Meabhairshláinte Saineolach’, a bhíonn freagrach as seirbhísí meabhairshláinte a
fhorbairt sa todhchaí. I Seirbhís Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe bíonn an Grúpa
Cruthanna con Todhchaí freagrach as na seirbhísí meabhairshláinte a leagan amach
laistigh den réigiún agus as an tseirbhís a atreorú chuig múnla cúraim a bhíonn bunaithe
sa phobal. Tá páirt leanúnach ag tomhaltóirí, ag cúramóirí, ag grúpaí abhcóidíochta, ag
an bhfoireann agus ag príomhpháirtithe leasmhara eile ag measúnú riachtanas agus ag
múnlú soláthar seirbhíse sa todhchaí i Seirbhís Oirthear na Gaillimhe.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Soláthraímid seirbhísí faoi láthair laistigh de chreat oibre an Achta Cóireála Meabhair
Ghalar 1945 agus tiocfaidh An tAcht Meabhairshláinte, 2001 i gcomharbas ar sin.
Déanfaidh an reachtaíocht nua athchóiriú suntasach ar an reachtaíocht
meabhairshláinte agus beidh ár ndlí ag teacht le Coinbhinsiún na hEorpa ar Chosaint
Chearta Daonna agus Saoirsí Bunúsacha agus Réiteach na Náisiún Aontaithe ar
Chosaint na nDaoine le Galar Meabhrach agus feabhas ar Chúram Meabhairshláinte.

Áirítear iad seo a leanas mar na príomhpháirteanna de sholáthar seirbhíse:-

 Géar chúram/Measúnú agus cóireáil
 Cúram Othar Cónaitheacha
 Cúram Lae
 Cúram Eisothar
 Ionaid Chónaitheacha Bunaithe sa Phobal
 Seirbhísí Meabhairshláinte do Dhaoine Scothaosta
 Seirbhísí Athshlánaithe/Oiliúna agus Saothair
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 Seirbhísí Andúile/Comhairleoireachta
 An Earnáil Dheonach

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Tá tuilleadh oibre fós le déanamh ar roinnt gníomhartha ó 2003 le linn 2004:

 Tabharfar tosaíocht i Seirbhís Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe d’fhorbairt
cleachtas sábháilte chun déileáil le cásanna foréigneacha (Q & F Gníomh 10).

 Leanfar le forbairt ar phríomh chur chuige oibrí, pleanála cúraim agus ildisciplíneach
chun freastal ar riachtanais dhaoine gan dídean i gceantar an Bhoird i gcomhar leis
an bhfoghrúpa sláinte de chuid Fóram Dhaoine gan Dídean Chathair na Gaillimhe (Q
& F Gníomh 21).

 Déanfar Comhaontú Leibhéal Seirbhíse do sheirbhísí chúram leanaí agus do
sheirbhísí dhaoine gan dídean a phíolótú le Seirbhísí Tacaíochta Ban Mhaigh Eo (Q
& F Gníomh 21).

 Foilseofar Staidéar ar Stádas Sláinte agus ar riachtanais Chur Chun Cinn Sláinte
dhaoine gan dídean (Q & F Gníomh 21).

 I Seirbhísí Meabhairshláinte Iarthar na Gaillimhe dréachtálfar polasaí ar chomhaontú
cíosa le Cumann Meabhairshláinte na Gaillimhe (Q & F Gníomh 25).

 I Seirbhísí Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe leanfaidh an Grúpa 'Cruthanna
don Todhchaí’ ag obair ar fhorbairt agus ar atreorú na seirbhíse chuig múnla cúraim
a bhíonn bunaithe sa phobal. (Q & F Gníomh 25).

 I Seirbhísí Meabhairshláinte Iarthar na Gaillimhe ceapfar Ollamh Síciatrach le
freagracht roinnte idir Seirbhís Meabhairshláinte Iarthair na Gaillimhe agus OÉ
Gaillimh (Q & F Gníomh 25).

 Reáchtálfar ceardlanna réigiúnacha chun dul i gcomhairle leis an bhfoireann chun an
cur chuige is fearr a fháil lena chinntiú go mbíonn na daoine a fhaigheann na
seirbhísí ar an eolas maidir lena dteidlíochtaí agus go bhfaigheann siad an méid a
mbíonn siad ina theideal (Q & F Gníomh 37).

 I Seirbhís Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe déanfar iniúchadh ar sholáthar
poist Altra Síciatrach Idirchaidrimh ag Ospidéal Portiuncula (Q & F Gníomh 45).

 I Seirbhísí Meabhairshláinte Iarthar na Gaillimhe forbróidh foghrúpa den choiste
creidiúnaithe, modheolaíocht suirbhé sástacht custaiméirí/tomhaltóirí (Q & F Gníomh
48).

 Leanfar ag soláthar sláinte ‘aon stad amháin’ i bPort Omna i gcomhar le grúpa
deonach áitiúil agus le Coiste Forbartha Tuaithe Lánpháirtithe. (Q & F Gníomh 94).

 Leanfar le píolótú an bhunachar sonraí náisiúnta do Sheirbhísí Athshlánaithe Oilúna
agus do Sheirbhísí Saothair Dhídeanach. (Q & F Gníomh 120).

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

Tá na cuspóirí a threoróidh soláthar iomlán Seirbhísí Meabhairshláinte le linn 2004
léirithe thíos.
 Seirbhísí meabhairshláinte a sholáthar agus a fhorbairt laistigh de na hacmhainní a

bhíonn ar fáil (Q & F Gníomh 25).
 Ospidéil institiúideacha móra ar an seanstíl a dhúnadh agus seirbhís a sholáthar a

bhíonn oiriúnaithe don phobal chun go mbeidh daoine le galar meabhrach in ann
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rochtain a dhéanamh ar chúram in ionaid chúraim cuí sna pobail ina mbíonn cónaí
orthu (Q & F Gníomh 84).

 A chinntiú go mbíonn na seirbhísí meabhairshláinte a sholáthraimid chomh freagrach
agus is féidir chun freastal ar riachtanais na ndaoine a mbíonn galar meabhrach ag
dul dóibh agus go mbíonn seirbhísí ar fáil ag amanna cuí (Q & F Gníomh 84).

 Cur chuige níos iomlánaí a fhorbairt maidir le soláthar cúraim chun go mbeidh
meicníochtaí tacaíochta cuí a sholáthar d’úsáideoirí na seirbhíse (Q & F Gníomh
104).

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt foirne ildisciplíneacha chun freastal ar na riachtanais
éagsúla a bhíonn ag úsáideoirí na seirbhíse (Q & F Gníomh 104).
Lánpháirtiú níos fearr idir seirbhísí meabhairshláinte agus soláthroirí seirbhíse sláinte
eile go háirithe eagraíochtaí deonacha (Q & F Gníomh 54).

 Réisím oiliúna cuí a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas chun go mbeidh níos mó
neamhspleáchais acu agus go mbeidh siad lánpháirtithe i dtimpeallacht tacaíochta
agus spreagúil (Q & F Gníomh 35).

 An méid deiseanna uilechuimsitheacht shóisialta agus is féidir a fháil d’úsáideoirí na
seirbhíse meabhairshláinte (Q & F Gníomh 25).

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

 Ionad Cónaitheach pobail a bhunú sa nGort i gcomhar leis an gCumann
Meabhairshláinte áitiúil (Q & F Gníomh 1).

 Cuirfear tús le hobair i Seirbhísí Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe ar iniúchadh
ar stádas cothaitheach na n-áitritheoirí (Q & F Gníomh 5).

 Cuirfear tús le clár píolótach díthocsainithe alcóil bunaithe sa phobal i gCaisleán an
Bharraigh agus i mBéal an Átha (Q & F Gníomh 5).

 Cuirfear tús le clár gníomhachtaithe d’úsáideoirí na seirbhíse i gClár Chlainne
Mhuiris (Q & F Gníomh 5).

 Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht clár “Bainistíocht Riosca” a fheidhmiú
laistigh de Sheirbhís Daoine Scothaosta agus Meabhairshláinte Mhaigh Eo (Q & F
Gníomh 10).

 I Seirbhísí Meabhairshláinte Iarthar na Gaillimhe athbhreithneoidh foghrúpa
d’fhoireann creidiúnaithe U.C.H.G éifeachtacht na dteiripí malartacha e.g. reiki, yoga,
cumhartheiripe agus reifléacseolaíocht  (Q & F Gníomh 19).

 Cuirfear an Straitéis um Chosc ar Dhaoine gan Dídean i bhfeidhm i ndáil le hothair a
bheidh ag fágáil ospidéil ghéarmhíochaine agus cúram meabhairshláinte agus i ndáil
le daoine óga nach mbeidh ag fáil cúraim níos mó (Q & F Gníomh 21).

 Cur chuige ildisciplíneach/príomhoibritheoir a fhorbairt chun freastal ar riachtanais
dhaoine gan dídean (Q & F Gníomh 21).

 A chinntiú go gcuirtear an méid seirbhíse agus is féidir ar fáil do dhaoine gan dídean
i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí deonacha (Q & F Gníomh 21).

 Modheolaíocht a fhorbairt a aithníonn riachtanais dhaoine gan dídean de réir mar a
thagann siad chun cinn, rud a chuideoidh le pleanáil na seirbhíse sa todhchaí (Q & F
Gníomh 21).

 Foilseofar Straitéis Réigiúnach Mí-úsáide Substaintí tar éis comhairliúchán leathan le
gach páirtí leasmhar agus tabharfar os comhair an Bhoird í chun go nglacfar léi
roimh dheireadh an dara ráithe (Q & F Gníomh 22 & 52).

 Bunófar ionad ‘buail isteach’ nua chun dul i ngleic le mí-úsáid substaintí i dTuaim (Q
& F Gníomh 22).
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 Foilseofar Straitéis Meabhairshláinte tar éis comhairliúchán leathan le gach páirtí
leasmhar agus tabharfar os comhair an Bhoird í roimh dheireadh an dara ráithe (Q &
F Gníomh 25).

 Tabharfar isteach réimse teiripí ildisciplíneacha ag an Ospidéal Lae i bPort Omna
agus sa nGort (Q & F Gníomh 25).

 Déanfar measúnú ar riachtanais athshlánaithe úsáideoirí na seirbhíse laistigh de
cheantar Oirthear na Gaillimhe i gcomhar leis an bhFoireann Athshlánaithe in
Ospidéal Naomh Bríde, Béal Átha na Sluaighe (Q & F Gníomh).

 Déanfar athbhreithniú ar na saoráidí eisothar i mBéal Átha na Sluaighe le béim ar
leith le laghdú ar stiogma, inrochtaine seirbhíse agus solúbthacht ceapacháin. (Q & F
Gníomh 25).

 Seirbhísí a fhorbairt do dhaoine le ‘gortuithe inchinne faighte’ le hionchar
ildisciplíneach i Seirbhísí Meabhairshláinte Mhaigh Eo (Q & F Gníomh 25).

 Tabharfar athchóiriú ar cheanncheathrú Síciatrach na nDaoine Scothaosta i
Seirbhíse Meabhairshláinte Mhaigh Eo chun críche (Q & F Gníomh 25).

 Leanfar le Scéim Dowry a chuireann ar chumas dhaoine a fhásann aníos laistigh dár
n-ospidéil síciatrach athlonnú chuig timpeallachtaí cúraim a bhíonn níos oiriúnaí
dóibh (Q & F Gníomh 25).

 I Seirbhísí Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe breithneofar athrú a dhéanamh ar
an meascán scileanna i measc na bhfoirne ag teacht le riachtanais na seirbhíse de
réir mar a thagann poist fholamha aníos le linn na bliana (Q & F Gníomh 25).
Déanfar ionad cúraim lae nua d’úsáideoirí seirbhíse meabhairshláinte a choimisiúnú
ar an gClochán.
Bainfear é sin amach i gcomhar le Cumann Sciath-thithíochta Chonamara (Q & F
Gníomh 25).

 Déanfar áiteanna oiliúna ainmnithe a sholáthar d’úsáideoirí na seirbhíse i gCasla i
gcomhar le Cúram Athshlánúcháin (Q & F Gníomh 25).

 Forbrófar moltaí chun seirbhísí meabhairshláinte a sholáthar chuig príosúnaigh agus
a dteaghlaigh lena n-áirítear prótacail tarchurtha, assertive in-reach agus obair
leanta (Q & F Gníomh 25).    
Tabharfar isteach treoirlínte chun cosaint a thabhairt do dhaoine fásta leochaileacha
laistigh de cheantar an Bhoird agus feidhmneofar clár píolótach i dTuaisceart Ros
Comáin. Tá €0.075m. leithroinnte lena aghaidh sin (Q & F Gníomh 34).

 Forbrófar tionscadal obair dhídeanach i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí
deonacha i mBéal Átha na Sluaighe agus i mBaile Locha Riach ag tabhairt
deiseanna fostaíochta d’oiliúnaithe (Q & F Gníomh 35).

 Déanfar áiteanna oiliúna breise a sholáthar in Ionad Oiliúna Bhaile Locha Riach chun
freastal ar an ardú atá tagtha ar an éileamh. (Q & F Gníomh 35).
Déanfar na saoráidí oiliúna gairneoireachta a thabhairt cothrom le dáta ag an ionad
pobail meabhairshláinte ag Port Omna i gcomhar le grúpaí deonacha áitiúla. (Q&F
Gníomh 35).

 Forbrófar socrúcháin taithí oibre bunaithe sa phobal d’oilúnaithe ag an Ionad Oiliúna
Tuaithe i gCaisleán an Bharraigh (Q & F Gníomh 35).

 Déanfar na cláir athshlánaithe a chaighdeánú trí shraith réigiúnach de phleananna
oiliúna aonair a fhorbairt (Q & F Gníomh 35).

 Oibriú i gcomhar leis an Roinn Sláinte & Leanaí chun cód cleachtais a fhorbairt do
sheirbhísí saothair dídeanach (Q & F Gníomh 35).
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 Seirbhís 7-lá a sholáthar i gceantar Chaisleán an Bharraigh chun freastal ar na
riachtanais ó thaobh tacaíocht shóisialta agus bainistíocht cógais (Q & F Gníomh
46).

 Seirbhís 7-lá a sholáthar ag an Ospidéal Lae i bPort Omna (Q & F Gníomh 46).
 Ceistneoir sástacht othar a fhorbairt agus a fheidhmiú do sheirbhís

mheabhairshláinte Ros Comáin agus boscaí tuairimí a thabhairt isteach san Aonad
Síciatrach Géarmhíochaine (Q &F Gníomh 48).

 Meicníochtaí comhairliúchán le tomhaltóirí, aiseolas agus meicníochtaí
rannpháirtíochta a fhorbairt, lena n-áirítear abhcóidíocht piaraí, comhairlí othar agus
painéil tomhaltóirí (Q & F Gníomh 48 & 50).

 Uirlis iniúchta cliniciúil a fhorbairt chun seachadadh seirbhíse a thomhas ag an
Aonad Síciatrach Géarmhíochaine i Ros Comáin (Q & F Gníomh 48).

 Múnla cúraim an Clubtheach a thabhairt isteach laistigh d’earnáil Bhaile Locha Riach
(Q & F Gníomh 50).

 Déanfar iniúchadh ar an bhféidearthacht go bhféadfaí maoiniú a fháil faoi Phlean
Eisíocaíochtaí na gCuntas Díomhaoin do thionscadail arb í an fheidhm a bhíonn leo
ná cuidiú le daoine a mbíonn míbhuntáiste sóisialta nó eacnamaíochta ag cur
isteach orthu, lena n-áirítear iad sin le galar meabhrach agus míchumas (Q & F
Gníomh 53).

 Leanúint ar aghaidh le hathchóiriú ar an Aonad Síciatrach Géarmhíochaine (UCHG)
agus ar Aonad 9A chun timpeallacht oibre/cúraim cuí agus compordach a sholáthar
(Q & F Gníomh 53).

 Ullmhófar aighneacht chun Brú Ardtacaíochta a fhorbairt in earnáil Ros Comáin (Q &
F Gníomh 53).
Ionad cónaitheach pobail a choimisiúnú ar an gClochán (10 áit nua), i Roscam agus
ag Teach Acorn i nGaillimh. (Q&F Gníomh 53).

 Atreorú Sheirbhís Mheabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe chuig múnla cúraim
pobalbhunaithe (Q & F Gníomh 53).

 Feabhas a chur ar thimpeallacht fhisiciúil an dá Ionad Lae ag Béal Átha na Sluaighe
agus ag an gCreagán (Q & F Gníomh 53).

 Áitribh oiriúnach a aithint chun é a ligean ar léas mar Ospidéal Lae i nGleann na
Madadh (Q & F Gníomh 53).

 Aistriú áitritheoirí ó Theach Toghermore chuig ionaid chónaithe phobalbhunaithe i
dTuaim (Q & F Gníomh 53).

 Ionad Cónaitheach pobail a fhorbairt ag Áth Cinn a bheidh ag freastal ar 14 cliant (Q
& F Gníomh 53).
Aonad Géarmhíochaine ag Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo, an Brú ArdTacaíochta,
agus an tAonad Cúraim Leanúnach (St.Teresa’s) a choimisiúnú i gCaisleán an
Bharraigh. (Q&F Gníomh 53).

 Saoráidí cúraim lae a fhorbairt ag Ospidéal Pobail Bhéal an Mhuirthead agus ag
CNU Naomh Fionnáin in Acaill (Q & F Gníomh 53).
Ionad Cónaitheach pobail a choimisiúnú ag Bealach an Doirín, Co Ros Comáin (Q &
F Gníomh 53).

 Brú Ardtacaíochta (10 áit nua) agus Ionad Lae Meabhairshláinte nua a choimisiúnú
ar an gClochán (Q & F Gníomh 53).

 Ionad lae nua a oscailt i mBaile Átha Luain (Q & F Gníomh 53).
 Próiseas bainistíochta riosca cliniciúil a thabhairt isteach laistigh den tSeirbhís

Meabhairshláinte Géarmhíochaine i Ros Comáin (Q & F Gníomh 53).
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 Maoiniú ainmnithe a leithroinnt chun seirbhísí andúile a sholáthar do Chuan Mhuire,
Coolarne, Co na Gaillimhe agus do Hope House i mBéal Easa, Co Mhaigh Eo.
Caithfidh Síciatraí Comhairleach duine a chur ar aghaidh ar dtús sula bhfaightear an
maoiniú sin. (Q & F Gníomh 53).
Seirbhísí pobail agus eisothar a athlonnú chuig áitribh athchóirithe atá in aice leis an
Aonad Síciatrach Géarmhíochaine ag UCHG. (Q & F Gníomh 53)
Maoiniú a chur ar fáil do Mheabhairshláinte, Éire chun cur ar a gcumas Oifigeach
Forbartha a earcú do chontaetha Mhaigh Eo/Ros Comáin. Cuideoidh sé sin leis an
Oifigeach Forbartha atá curtha ar bun i nGaillimh i 2003 (Q & F Gníomh 54).

 Leanúint leis na naisc le hinstitiúidí acadúla chun taighde a dhéanamh agus
cleachtas a bhíonn bunaithe ar fhianaise a fhorbairt (Q & F Gníomh 68).

 Leanfar ag feidhmiú na moltaí ón tuarascáil “Cosc ar Féinmharú – Iarracht Roinnte”
(Q & F Gníomh 71).

 Na hothair (arb as Iarthar na Gaillimhe agus Ros Comáin iad ó dhúchas) a bhfuil
cónaí orthu i Seirbhís Meabhairshláinte Oirthear na Gaillimhe faoi láthair a athlonnú
chuig ionaid chónaitheacha i gceantair Iarthar na Gaillimhe agus Ros Comáin (Q & F
Gníomh 84).

 Na saoráidí agus trealamh a choinneáil lena chinntiú gur féidir iad a úsáid mar is
ceart agus lena chinntiú go bhfreastalann siad ar na riachtanais Sláinte agus
Sábháilteachta (Q & F Gníomh).

 Tá athchóiriú le déanamh ar Ionad Cóireála Bhéal Átha na Muice i 2004 (Q & F
Gníomh 93).

 Tá athchóiriú le déanamh ar an Aonad Cúraim Leanúnach ag Caisleán an Bharraigh,
Co Mhaigh Eo agus beidh coimisiúnú le déanamh air roimh dheireadh an dara ráithe
(Q & F Gníomh 93).

 Tabharfar soláthar Ospidéil Lae meabhairshláinte ag an mBaile Bán, Gaillimh trí
Scéim Comhpháirtíochta Príobháideach le Comhar Creidhmheasa Naomh
Cholumba chun críche agus déanfar é a choimisiúnú le linn an tríú ráithe (Q & F
Gníomh 94).

 Fostófar Teiripeoir Iompair Cognaíoch ag Ospidéal Lae Bhéal Átha na Sluaighe (Q &
F Gníomh 101).

 Fostófar Síceolaí d’earnáil Bhéal Átha na Sluaighe (Q & F Gníomh 101).
 Ceapfar Síciatraí Comhairleach Seanaoise i Seirbhís Meabhairshláinte Oirthear na

Gaillimhe (Q & F Gníomh 101).
 Earcófar Síciatraí Comhairleach do Sheirbhísí Míchumais Foghlama i

gcomhpháirtíocht le Cumann Cúraim an Iarthair agus Seirbhísí Meabhairshláinte
Mhaigh Eo (Q & F Gníomh 101).

 Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht Síciatraí Comhairleach a bhíonn
saineolas aige/aici i Seirbhísí Athshlánaithe a earcú i Seirbhís Meabhairshláinte
Mhaigh Eo (Q & F Gníomh 101).

 Bunófar seirbhís Seanaoise Síciatrach i Seirbhís Meabhairshláinte Iarthar na
Gaillimhe (Q & F Gníomh 101).

 Beidh clár forbartha agus oiliúna foirne le déanamh leis an bhfoireann i Seirbhís
Meabhairshláinte Mhaigh Eo lena chinntiú go bhfuil na príomhleibhéil inniúlachta acu
(Q & F Gníomh 104).

 Beidh polasaí nua roghnaithe agus earcaithe le feidhmiú i ndáil le gach earcú foirne
ag teacht le sárchleachtas i MH&OPS Ros Comáin (Q & F Gníomh 107).
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 Déanfar córas agallaimh imeachta a fhorbairt le gach duine den fhoireann a fhágann
na seirbhíse agus is é an aidhm atá leis ná cuidiú chun foirne a choinneáil i MH &
OPS Ros Comáin (Q & F Gníomh 107).

 Leibhéil foirne a choinneáil laistigh de na huasteorainneacha foirne ceadaithe (Q & F
Gníomh 107).

 Beidh athbhreithniú agus athchóiriú le déanamh ar lámhleabhar nósanna
imeachta/polasaí d’Oifigigh Treorach chun glacadh leis na bunachair sonraí
náisiúnta nua (Q & F Gníomh 120).

Áirítear leis na Príomhshaincheisteanna agus dúshláin a bhféadfadh tionchar a
bheith acu ar sheachadadh seirbhíse

 Soláthar seirbhíse a choinneáil ag na leibhéil ag a bhfuil siad faoi láthair laistigh den
líon foirne agus acmhainní (Q & F Gníomh 110).
Athchumraíocht ar sheachadadh seirbhíse i Seirbhís Meabhairshláinte Oirthear na
Gaillimhe ó mhúnla institiúdeach chuig múnla pobalbhunaithe (Q & F Gníomh 53).

 An tAcht Meabhairshláinte 2001 a fheidhmiú ó thaobh soláthar seirbhíse
/seachadadh seirbhíse lena n-áirítear oideachas a chur ar an bhfoireann agus ar
pháirtithe leasmhara eile (Q & F Gníomh 25).

 An costas ard atá ar teiripí drugaí aitíopúla nua (Q & F Gníomh 29).
 Seirbhísí cuí a sholáthar d’othair a d’fhás aníos i seirbhísí síciatracha (Q & F Gníomh

25).
 Bainistiú ar ragobair laistigh de na seirbhísí síciatracha (Q & F Gníomh 110).
 Meascán scileanna a thabhairt isteach ar fud na seirbhísí uile (Q & F Gníomh 25).

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Tá Ráitis Chuntasachta Acmhainne a sholáthraíonn monatóireacht mhíosúil ar bhuiséid,
ar ghníomhaíocht agus ar fhoirne ag dul ar aghaidh go leanúnach. Déanfar
monatóireacht agus tuarascáil ar an soláthar seirbhíse atá ann faoi láthair agus atá
aitheanta sa Phlean Seirbhíse ar bhonn leanúnach. Tabharfar aghaidh ar
phríomhthosaíochtaí atá léirithe sa Phlean Seirbhíse 2004 agus déanfar an dul chun
cinn a thomhas in Athbhreithnithe ar an bPlean Seirbhísí gach ráithe. Ina theannta sin,
soláthraíonn an clár tuarascálacha gníomhaíochta agus airgeadais do Bhuanchoiste
MH&OPS agus soláthraíónn sé tuarascálacha monatóireachta laistigh de chreat oibre
cuntasachta comhaontaithe an Bhoird.

SEIRBHÍSÍ DHAOINE SCOTHAOSTA

Ról agus Feidhm

Is é aidhm ár seirbhísí scothaosta ná cur le sláinte agus le leas na ndaoine scothaosta
sa réigiún chomh maith agus is féidir laistigh de na hacmhainní a bhíonn ar fáil. Baintear
é sin amach trí raon cuimsitheach seirbhísí a sholáthar lena n-áirítear cúram ospidéil
agus cúram cónaitheach do dhaoine scothaosta chomh gar agus is féidir dá mbaile féin
nó dá bpobal féin nuair nach féidir iad a choinnéail le meas agus le neamhspléachas ina
mbaile féin. Déantar na seirbhísí a sholáthar i gcomhpháirtíocht le soláthróirí seirbhíse
deonacha agus reachtúla eile de réir na bprionsabal seo a leanas;- Bíonn na seirbhísí
cuimsitheach, cothrom, inrochtaine, freagrach, solúbtha, comhordaithe, pleanáilte,
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iomlánaíoch, rannpháirtíoch, dírithe ar an duine, spreagúil, neamhspleách agus
éifeachtach ó thaobh costais de.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Cuid ríthábhachtach d’fhorbairt Sheirbhísí Scothaosta an Bhoird ná an gá atá ann cur
chomh maith agus is féidir le sláinte agus le leas daoine scothaosta sa réigiún. Is é fís
na seirbhíse ná go mbeidh an deis ag daoine scothaosta sa cheantar an méid a bhíonn
siad in ann a bhaint amach ó thaobh sláinte agus caighdeáin saoil. Áirítear leis an
polasaithe agus na tuarascácha náisiúnta a chuidigh le forbairt na seirbhísí scothaosta
laistigh den réigiún, Na Blianta Amach Romhainn – Polasaí do Dhaoine Scothaosta
(1998), An Suirbhé Náisiúnta Sláinte & Stíl Bheatha (2003), Athbhreithniú ar an Scéim
Fóirdheontais Tí Altranais (2002), Ag Cosaint Ár dTodhchaí – Tuarascáil ón nGrúpa
Oibre ar Mhí-Úsáid Dhaoine Scothaosta (2002) agus Cáilíocht agus Cothroime, Córas
Sláinte Duitse (2001). Is é ‘Sláinte agus Leas do Dhaoine Scothaosta (2001)’ an straitéis
áitiúil ó Bhord Sláinte an Iarthair a threoraíonn forbairt na seirbhísí.

Leanfar le rannpháirtíocht sa struchtúr Coiste Stiúrtha IS/Bord Tionscadal IS chun cuidiú
agus treoir a thabhairt do na seirbhísí a mbeidh baint acu le forbairtí ICT an chéad
bhliain eile. Cinnteoidh sé sin go nglacfar le cur chuige straitéiseach a bheidh dírithe ar
an othar maidir le cur i láthair agus forbairt tionscadail agus seirbhísí a bhaineann le ICT
in iarracht chun aghaidh a thabhairt ar na príomhsaincheisteanna atá léirithe sna
tuarascálacha náisiúnta le déanaí.

Anailís ar Riachtanais

Foilsíodh “Na Blianta Amach Romhainn – Polasaí do Dhaoine Scothaosta i 1998.  Ó
shin is é an polasaí náisiúnta é d’fhorbairt seirbhísí scothaosta.  Go háitiúil, shocraigh
Straitéis Bhord Sláinte an Iarthair “Sláinte agus Leas do Dhaoine Scothaosta  2001 –
2006” fís do sheirbhísí chomh maith le príomhphrionsabail a threoraíonn seachadadh na
seirbhíse. Aithnítear sa straitéis an gá a bhíonn le hacmhainní cuí, struchtúir tacaíochta,
fórsa saothair le scileanna agus oideachas agus comhairliúchán le húsáideoirí na
seirbhíse. Cuirtear béim ar mheastóireacht leanúnach nuair a bhíonn seirbhísí á
seachadadh, seirbhísí a bhíonn bunaithe ar riachtanas mheasúnaithe, a bhíonn
freagrach agus a bhíonn bunaithe ar fhianaise. Aithníonn an straitéis an gá a bhíonn le
rannpháirtíocht leanúnach agus comhairliúchán le daoine scothaosta agus le páirtithe
leasmhara eile nuair a bhíonn seirbhísí á bpleanáil agus á bhforbairt.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil faoi láthair

Is é an sprioc atá ann daoine scothaosta a choinneáil ina dtithe féin chomh fada agus is
féidir leo é sin a dhéanamh ina n-aonar, trí réimse seirbhísí baile agus seirbhísí ina
bpobal a sholáthar, chomh maith le seirbhísí chur chun cinn sláinte, seirbhísí cúram lae
agus seirbhísí faoisimh a sholáthar.
Soláthraítear seirbhísí sóisialta pearsanta agus sláinte do dhaoine scothaosta trí chórais
leanúnacha, lena n-áirítear:

Cúram sa Bhaile
 Cúnamh Tithíochta Speisialta do Dhaoine Scothaosta
 Béilí ar Rothaí
 Altranas Sláinte Poiblí (gnáthchuairteanna agus cuairteanna “i mbaol”)
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 Cúram Baile
 Tacaíocht Cúramóirí
 Teiripí

Cúram sa Phobal
 Cúram Lae/Ospidéal Lae
 Cúram Faoisimh
 Aoisghrúpaí Gníomhaíochta
 Eagraíochtaí Deonacha
 Scéim Lóistín
 Oiliúint d’Oibrithe Deonacha/Cúramóirí
 Comhairle Coinneálachta
 Áiseanna agus Fearais

Cúram in Ospidéil Ghéarmhíochaine
 Measúnú agus Athshlánú
 Seirbhísí Timpistí agus Éigeandála
 Seirbhísí Eisothar
 Comhordaitheoirí Scaoileadh Amach

Saoráidí Cúram Cónaitheach Fadthréimhseach
 Ospidéal Seanliachta
 Aonaid Altranais Phobail
 Ospidéil Dúiche
 Tithe Altranais Phríobháideacha
 Aonaid Néaltraithe

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

Tá tuilleadh oibre fós le déanamh ar roinnt gníomhartha ó 2003 le linn 2004:
 Comhlánóidh an grúpa oibre a bhíonn ag scrúdú saincheisteanna bainistíochta

riosca do dhaoine scothaosta a dtuarascáil agus eisófar treoirlínte sárchleachtais sa
tríú ráithe (Q & F Gníomh 10)

 Leanfar le Straitéis phíolótach Cosc ar Thitim do dhaoine scothaosta a bhíonn ina
gcónaí ina dtithe féin in Oirthear na Gaillimhe (Q & F Gníomh 10).

 Tabharfaidh an tras-chlár agus an fhoireann pleanála ildisciplíneach a socraíodh
chun athbhreithniú a dhéanamh ar leathnú na seirbhísí cúraim lae i gceantair Iorrais
a dtuarascáil chun críche sa tríú ráithe (Q & F Gníomh 26).
Comhlánfar staidéar ar chaighdeáin saoil/sástacht tomhaltóirí na ndaoine scothaosta
a bhíonn i gcúram fádthréimhseach chónaitheach, poiblí agus príobháideach araon
(Q & F Gníomh).

 Leanfar ag forbairt cláir gníomhaíochta teiripeacha i saoráidí cúraim fadthréimhseach
i seirbhísí meabhairshláinte agus i seirbhísí do dhaoine scothaosta araon (Q & F
Gníomh 53).
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 Leanfaidh an grúpa feidhmíochta “Sláinte agus Leas do Dhaoine Scothaosta –
Straitéis do 2001 - 2006” ag feidhmiú na moltaí atá léirithe sa Straitéis (Q & F
Gníomh 53).

 Leanfar ag cur chun cinn forbairt na seirbhíse stróc agus soláthar na seirbhíse
athshlánaithe in Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mheirlinne agus saoráid cúraim stróc
géarmhíochaine i UCHG (Q & F Gníomh 84).

 Is tosaíochtaí i gcónaí iad an múnla atá beartaithe do chigireacht réigiúnach do thithe
altranais (poiblí & príobháideach) agus forbairt pacáiste eolais ar thithe altranais
phríobháideacha (Gníomh Q & F Gníomh 110).

 Táthar ag leanúint ar aghaidh ag soláthar línte ISDN sna hIonaid Oiliúna/CNUanna
atá fágtha sa réigiún agus beidh oiliúint ina dtaobh sin ar siúl iontu (Q & F Gníomh
117).

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

Tá na cuspóirí a threoróidh soláthar iomlán Seirbhísí Dhaoine Scothaosta le linn 2004
léirithe sa Straitéis ‘Sláinte agus Leas do Dhaoine Scothaosta’ (2001).

Áirítear orthu sin:
 Sláinte gach duine scothaosta in ár réigiún a chur chun cinn.
 Meas agus neamhspleáchas a bheith ag daoine scothaosta agus iad a choinneáil sa

bhaile de réir mhianta na ndaoine scothaosta.
 Moladh agus tacaíocht a thabhairt do chúraim dhaoine scothaosta ina bpobail féin

ag teaghlaigh, ag comharsana agus ag comhlachtaí deonacha.
 Neamhspleáchas a thabhairt ar ais do dhaoine scothaosta a bhí tinn nó a raibh orthu

a bheith ag brath ar dhaoine eile ina mbaile féin.
 Cúram ospidéil agus cúram chónaitheach d’ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine

Scothaosta chomh gar agus is féidir dá mbaile féin nó dá bpobal féin nuair nach
féidir iad a choinnéail le meas agus le neamhspléachais ina mbaile féin.

 Seirbhís d’ardchaighdeán, comhordaithe agus pleanáilte a sholáthar.
 Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú na moltaí ón Straitéis Sláinte agus Leas do Dhaoine

Scothaosta laistigh den fhráma ama atá aontaithe.
 An méid deiseanna uilechuimsitheachta sóisialta agus is féidir a sholáthar do

dhaoine scothaosta.

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

Cuirfear tús le tionscadal stíleanna bheatha sláinte d’áitritheoirí CNU Naomh
Fionnáin, Acaill i 2004 (Q & F Gníomh 5).  Déanfar an uirlis iniúchta chur chun cinn
sláinte a phíolótú i roinnt ionaid chúraim do dhaoine scothaosta (Q & F Gníomh 5).
Forbróidh an Coiste Bainistíochta Riosca ag Ospidéal an Chroí Ró Naofa, Caisleán
an Bharraigh clár coisctheach éigeandála (Q & F Gníomh 10).  Forbrófar “Clár
Feasachta Riosca Baile” do chliant cúram lae ag CNU McBride, Cathair na Mart (Q &
F Gníomh 10).  Aithneofar riachtanais oiliúna foirne ag Ospidéal an Chroí Ró Naofa,
Ros Comáin i ndáil le láimhseáil láimhe agus measúnú riosca agus forbrófar straitéis
chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sin  (Q & F Gníomh 10).   
Leanfar le lánpháirtiú na seirbhísí i gceantar Acla idir CNU Naomh Fionnáin, Gob an
Choire agus Aonad Naomh Colmáin i gCaol.  Tá na pleananna do sheirbhís cúraim
lae i gCaol comhlánaithe agus curtha ar aghaidh chuig an Roinn Sláinte agus
Leanaí. Tá sé ar intinn againn forbairt an tionscadal comhpháirtíochta seo a chur ar
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aghaidh i 2004 le maoiniú ón Roinn Sláinte & Leanaí, CLÁR agus ón ngrúpa
deonach áitiúil (Q & F Gníomh 26).

 Déanfar coimisiúnú ar an Aonad Altranais Pobail ag Áras Rónáin, Árainn i
gcomhpháirtíocht leis an gComharchumann áitiúil sa gcéad ráithe (Q & F Gníomh
26).

 Earcófar fisiteiripeoir agus teiripeoir saothair i Maigh Eo chun seirbhís for-rochtana
do C.N.U.anna agus ionaid chúraim lae a sholáthar laistigh den réigiún (Q & F
Gníomh 26).
Raon cuí seirbhísí do dhaoine scothaosta a sholáthar sa bhaile, i gcúram
géarmhíochaine agus i gcúram fádthréimhseach, laistigh de na hacmhainní a bhíonn
ar fáil (Q & F Gníomh 26).
Cuirfidh an leithroinnt bhreise de €0.423 i dtreo an tseirbhís Cúram Baile ar ár
gcumas freastal ar an éileamh breise atá ar an tseirbhís seo.

 Leanfar ag aithint an gá a bhíonn le riachtanais meascán scileanna laistigh de
sheirbhísí do dhaoine scothaosta (Q & F Gníomh 26).

 Tá feidhmiú na bpleananna cúraim aonair d’áitritheoirí dár saoráidí cúram leanúnach
ag dul ar aghaidh i gcónaí (Q & F Gníomh 26).

 Déanfar anailís ar leibhéil cleithiúnais agus athbhreithniú ar sheirbhísí ag Ospidéal
an Chroí Ró Naofa, Ros Comáin (Q & F Gníomh 26).

 Feidhmeofar clár bainistíochta coinneálachta ag CNU Áras Mháthair Pól, An
Caisleán Riabhach agus ag ionad lae Bhaile Locha Riach (Q & F Gníomh 26).
Tá obair ag dul ar aghaidh i ndáil le treoirlínte a fhorbairt chun cosaint a thabhairt do
dhaoine fásta leochaileacha laistigh de cheantar an Bhoird agus i ndáil le clár
píolótach a fheidhmiú i dTuaisceart Ros Comáin. Tá leithroinnt de €0.075m. faighte
lena aghaidh sin (Q & F Gníomh 34).

 Leanfar ag forbairt leabhrán eolais d’úsáideoirí na seirbhíse ag CNU Naomh
Fionnáin, Acaill (Q & F Gníomh 37).  Déanfar suirbhé sástacht cliant ag Ospidéal
Dhúiche Bhéal an Mhuirthead (Q & F Gníomh 48).

 Soláthróidh an Cumann Cúramóirí clár Tacaíochta Cúramóirí i Ros Comáin (Q & F
Gníomh 50).

 Déanfar iniúchadh ar an bhféidearthacht go bhféadfaí maoiniú a fháil faoi Phlean
Eisíocaíochtaí na gCuntas Díomhaoin do thionscadail arb í an fheidhm a bhíonn leo
ná cuidiú le daoine a mbíonn míbhuntáiste sóisialta nó eacnamaíocht ag cur isteach
orthu, lena n-áirítear daoine scothaosta (Q & F Gníomh 53).
Leanúint ar aghaidh ag freastal ar an éileamh mór atá ag teacht ar fhóirdheontais tí
altranais agus éide neamhchoinneáltachta. Tá €0.402m breise leithroinnte lena
aghaidh sin (Q & F Gníomh 53).

 Déanfar 19 leaba a chur ar chonradh ag teach altranais príobháideach i gCarna chun
cúram a sholáthar do lucht labhartha na Gaeilge ó réigiún Iarthar Chonamara (Q & F
Gníomh 53).

 Déanfar na seirbhísí cúram lae ag Ospidéal Dúiche Bhéal Átha na Muice a
athbhreithniú agus a fheabhsú (Q & F Gníomh 53).

 Leanfar ag caighdeánú polasaithe laistigh de Sheirbhísí Meabhairshláinte agus de
Sheirbhísí do Dhaoine Scothaosta(Q & F Gníomh 53).
Déanfar iniúchadh ar an bhféidearthacht, scéim fóirdheontais bunaithe sa bhaile a
phíolótú i réimse a n-aithnítear go bhfuil gá lena leithéid. Tá €0.125m. leithroinnte
lena aghaidh sin (Q & F Gníomh 53).

 Feidhmneofar próiseas bainistíochta riosca cliniciúil laistigh d’Ospidéal an Chroí Ró
Naofa i Ros Comáin (Q & F Gníomh 53).
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Táthar ag iarraidh suíomh glas a fháil chun aonad altranais pobail a sholáthar i
mBaile an Róba.  Ullmhófar sonraí don Aonad seo agus cuirfear ar aghaidh é chuig
an Roinn Sláinte & Leanaí faoi dheireadh an chéad ráithe (Q & F Gníomh 53).

 Déanfar na saoráidí lónadóireachta ag CNU Naomh Francis a athchóiriú chun cloí le
moltaí EHO (Q & F Gníomh 93).

 Tabharfar seirbhísí teilea-raideolaíoch isteach ag Ospidéal Dúiche Bhéal an
Mhuirthead (Q & F Gníomh 93).

 Déanfar an t-infrastruchtúr leictreach a thabhairt cothrom le dáta ag CNU Naomh
Francis (Q & F Gníomh 93).

 Déanfar sonraí ar phleanáil na saoráide cúraim lae nua ag CNU Naomh Francis a
leagan amach agus cuirfear ar aghaidh í chuig an Roinn Sláinte & Leanaí roimh
dheireadh an dara ráithe ( Q & F Gníomh 93).

 Déanfar an t-infrastruchtúr leictreach a thabhairt cothrom le dáta ag Ospidéal
Dhúiche Bhéal an Átha (Q & F Gníomh 93).

 Leanfar ag tabhairt na saoráidí cothrom le dáta ag na hOspidéil ag Béal an Átha,
Béal Átha na Muice, Béal an Mhuirthead agus sa gClochán (Q & F Gníomh 93).

 Déanfar na trí aonad ag Ospidéal an Chroí Ró Naofa, Caisleán an Bharraigh a
thabhairt cothrom le dáta (Q & F Gníomh 93).
Soláthrófar 2 leaba cúram maolaitheacha ag CNU Áras Mhuire, Tuaim faoi
dheireadh an dara ráithe. Tá suim de €0.070m. leithroinnte lena aghaidh sin (Q & F
Gníomh 93).
Soláthrófar 2 leaba cúram maolaitheacha ag CNU Plunkett, Mainistir na Búille faoi
dheireadh an dara ráithe. Tá suim de €0.070m. leithroinnte lena aghaidh sin (Q & F
Gníomh 93).

 Beidh an oifig riaracháin agus aonad cúraim lae nua ag CNU Áras Mhuire, Tuaim
críochnaithe roimh dheireadh an dara ráithe (Q & F Gníomh 93).

 Tabharfar an tseirbhís níocháin ag Ospidéal an Chroí Ró Naofa, Ros Comáin
cothrom le dáta (Q & F Gníomh 93).

 Déanfar aighneacht chun na leithris/na seomraí folctha agus na hoibreacha
péintéireachta a thabhairt cothrom le dáta ag CNU Plunkett, Mainistir na Búille agus
ag Áras Mháthair Phól, An Caisleán Riabhach (Q & F Gníomh 93).
Ullmhófar aighneacht chun athchóiriú a dhéanamh ar an Ionad Cúram Lae ag Teach
de hÍde, Ros Comáin. (Q & F Gníomh 93)
Tabharfar chuig céim na dtairiscintí aonad néaltraithe ina mbeidh 12 leaba ann a
fhorbairt agus Seirbhís Cúram Leanúnach i bharda Mhuire ag an SHH Ros Comáin a
thabhairt cothrom le dáta. (Q & F Gníomh 93)

 Lorgófar tairiscintí chun athchóiriú a dhéanamh ar CNU Naomh Augustine, Béal an
Átha, chun seirbhísí faoisimh agus cúram lae a sholáthar ag CNU McBride, Cathair
na Mart agus chun carrchlós a sholáthar ag CNU Dalton, Clár Chlainne Mhuiris (Q &
F Gníomh 93).

 Fostófar Dochtúir Seanliachta Comhairleach ag Seirbhísí Dhaoine Scothaosta
Mhaigh Eo (Q & F Gníomh 101).

 Déanfar creidiúnú na seirbhísí cúram lae ag Ospidéal an Chroí Ró Naofa, Ros
Comáin a thabhairt ar aghaidh ag teacht le ISO/9001/ Sláinte (Q & F Gníomh 110).

Áirítear leis na Príomhshaincheisteanna agus dúshláin a bhféadfadh tionchar a
bheith acu ar ár seachadadh seirbhíse
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 Leanúint ar aghaidh ag freastal ar an éileamh mór atá ag teacht ar fhóirdheontais tí
altranais agus éide neamhchoinneáltachta (Q & F Gníomh 26).

 Ag soláthar seirbhís d’ardchaighdeán laistigh de na hacmhainní atá ann faoi láthair
agus ag freagairt don ardú mór atá ar teacht ar riachtanais áiseanna agus fearais (Q
& F Gníomh 26).

 Ag freastal ar riachtanais na ndaoine scothaosta laistigh de chúram tithe altranais
phríobháideacha (Q & F Gníomh 53).

 Bíonn deacracht ann foireann cháilithe chuí a earcú lena n-áirítear fisiteiripeoirí agus
teiripeoirí saothair ( Q & F Gníomh 101).

 Feabhas a chur ar rialú agus tuairisciú bainistíochta ar ghníomhaíocht, ar
uasteorainneacha foirne agus ar chuntasacht airgeadais (Q & F Gníomh 110).

 Soláthar seirbhíse a choinneáil ag na leibhéil ag a bhfuil siad faoi láthair laistigh den
líon foirne agus acmhainní (Q & F Gníomh 110).

 Ag freagairt don ardú atá tagtha ar na riachtanais maidir le soláthar seirbhíse de
bharr an t-athrú atá tagtha ar phróifílí déimeagrafacha dhaoine scothaosta in ár
réigiún (Q & F Gníomh 110).

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Tá Ráitis Cuntasachta Acmhainne a sholáthraíonn monatóireacht mhíosúil ar bhuiséid,
ar ghníomhaíocht agus ar fhoirne ag dul ar aghaidh go leanúnach. Déanfar
monatóireacht agus tuarascáil ar an soláthar seirbhíse atá ann faoi láthair agus atá
aitheanta sa Phlean Seirbhíse ar bhonn leanúnach. Tabharfar aghaidh ar
phríomhthosaíochtaí atá léirithe sa Phlean Seirbhíse 2004 agus déanfar an dul chun
cinn a thomhas in Athbhreithnithe ar an bPlean Seirbhísí gach ráithe. Ina theannta sin,
soláthraíonn an clár tuarascálacha gníomhaíochta agus airgeadais do Bhuanchoiste
MH&OPS agus soláthraíónn sé tuarascálacha monatóireachta laistigh de chreat oibre
cuntasachta comhaontaithe an Bhoird.
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Caibidil 6
Seirbhísí Gnóthaí Corparáideacha agus Poiblí agus Lársheirbhísí

GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA AGUS POIBLÍ

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhísí

Oibríonn Gnóthaí Corparáideacha agus Poiblí ag an leibhéal straitéiseach agus
pleanála. Bíonn freagracht oibríochta freisin ar an tSeirbhís Otharcharr agus ar an
tSeirbhís Cur Chun Cinn Sláinte. Cuireann an Roinn seo an Plean Seirbhísí le chéile,
chomh maith le Tuarascáil Bhliantúil, Tuarascálacha Cuntasachta agus Tuarascálacha
ar Choinneáil an Dul Chun Cinn. Áirítear ar na feidhmeanna eile a dhéanann an Roinn
ullmhúchán straitéise, ag scaipeadh eolais agus ag mionteagasc faoi straitéisí náisiúnta
agus áitiúla, idirchaidreamh leis an Rialtas áitiúil, Cumarsáid inmheánach, ag fáil
acmhainní i gcás Comhchomhairle, Forbairt na Gaeilge, Pleanáil Mórtheagmhais,
Saoráil Faisnéise i gcás Athbhreithnithe Inmheánacha agus ar an gCeanncheathrú,
Idirchaidreamh leis an Ombudsman, ionadaíocht ar go leor grúpaí náisiúnta agus HeBE.
I measc na rólanna eile atá ag teacht chun cinn tá gnóthaí poiblí/tomhaltóra, bainistíocht
riosca agus réiteach ar ábhair imní.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

Stiúraítear agus dírítear ár gcuid oibre ar na téarmaí atá mar bhonn taca ag an Stráitéis
Náisiúnta Sláinte ‘Cáilíocht agus Cothroime’ a chur chun cinn. I measc na bpolasaithe
eile atá mar bhonn taca ag ár gcuid oibre tá: Brennan and Prospectus, Athbhreithniú
Straitéiseach ar an tSeirbhís Otharcharr, polasaí Náisiúnta ar Phleanáil Seirbhíse, An
tAcht Gaeilge, Reachtaíocht ar Shaoráil Faisnéise, Polasaí Náisiúnta ar
Uilechuimsitheacht Shóisialta, cur chuige na Seirbhísí Sláinte Náisiúnta maidir le
Pleanáil Móréigeandála, Grúpa HeBE ar Phleanáil Éigeandála. Áirítear ar straitéisí agus
polasaithe áitiúla – Straitéis Cumarsáide Bhord Sláinte an Iarthair, Ag Cur Chun Cinn
Sláinte san Iarthar, Straitéis Sláinte na bhFear agus bileog, polasaithe Comhchomhairle
agus Rialacháin Airgeadas.

Raon agus Scóp na Seirbhísí a sholáthraítear ag Gnóthaí Corparáideacha agus
Poiblí

 Tacaíocht straitéiseach do Sheirbhísí Otharcharr agus Cur Chun Cinn Sláinte.
 Feidhmiú, tuairisiciú, craobhscaoileadh agus mionteagasc na straitéise náisiúnta

sláinte “Cáilíocht agus Cothroime”, Tuarascálacha Brennan, Prospectus agus
Hanly.

 Bainistíocht Riosca Eagrúcháin.
 Idirchaidreamh leis an Rialtas áitiúil, boird forbartha Chathrach/Chontae agus

Comhthionól BMW.
 Leas an Tomhaltóra.
 Cumarsáidí Inmheánacha.
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 Bailiúchán na Tuarascála Bliantúla.
 Forbairt straitéise
 Pleanáil Seirbhíse, lena n-áirítear Comhordú Plean Seirbhísí, tuairisciú ráithiúil

chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí agus comhchomhairleoireacht foirne.
 Bord Sláinte an Iarthair a chomhordú, tuairisciú ar ag Coinneáil an Dul Chun

Cinn.
 Tuarascálacha Bainistíochta Plean Seirbhísí a chomhordú agus a ullmhú i gcás

Seirbhísí Géarmhíochaine, Pobail, Meabhairshláinte agus do Dhaoine
Scothaosta ag teacht le socruithe Cuntasachta níos fearr.

 Tuairisciú ráithiúil ar Tháscairí Feidhmíochta Bhord Sláinte an Iarthair a
chomhordú chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí.

 Iarratais Saorála Faisnéise a phróiseáil don cheanncheathrú agus gach
Athbhreithniú Inmheánach a phróiseáil don Bhord.

 Idirchaidreamh leis an Ombudsman.
 Gearáin Chorparáideacha a phróiseáil .
 Ag fáil acmhainní Comhchomhairle, struchtúr comhpháirtíochta an Bhoird agus

fochoistí Comhchomhairle.
 Idirchaidreamh le NUIG maidir le cúrsaí Teiripe Urlabhra agus Teanga agus

Teiripe Saothair.
 Freagra ar Éigeandáil Chorparáideach.
 Forbairt na Gaeilge.
 Cathaoirleacht/Ionadaíocht ar réimse tionscadal/coistí inmheánacha de chuid

Bhord Sláinte an Iarthair agus ar réimse comhobair HeBE agus tionscnaimh
náisiúnta.

 Mioncheistiú ar Strus Teagmhais Chriticiúil.
 Ceisteanna Parliminte cuí agus Léiriúcháin a phróiseáil, chomh maith le

ceisteanna na Roinne Sláinte agus Leanaí agus iarratais inmheánacha ar eolas.

Áirítear ar na Grúpaí/Tionscadail de chuid Bhord Sláinte an Iarthair a ndéanann
foireann Gnóthaí Corparáideacha agus Poiblí cathaoirleacht/stiúradh orthu:

 Grúpa Pleanála Seirbhíse Réigiúnach.
 Riarachán Ginearálta, Bord Tionscadail ar Sheirbhísí Eolais.
 Straitéis Sláinte, Foghrúpa Cumarsáide.
 CampWest, Tionscadail Otharcharr.
 Coistí agus Fochoistí Comhchomhairle.
 Grúpa Pleanála ar Éigeandáil Chorparáideach agus Foghrúpaí.
 Mioncheistiú ar Strus Teagmhais Chriticiúil don Fhoireann.
 FSG (HeBE) agus Foghrúpaí.
 HPMG – Comhairleoireacht na Gaeilge.
 Grúpaí Gearáin Chorparáideacha.
 Grúpa Cárta Liachta.
 Tionscadal Náisiúnta Neo-Náisiúnta.
 Bainistíocht ar uainchlár Glaonna.
 Grúpa Bainistíochta Riosca/Sláinte agus Sábháilteachta.
 Riarachán Ginearálta, Bord Tionscadail IS.

Áirítear ar na Grúpaí/Tionscadail a bhfuil Gnóthaí Corparáideacha agus Poiblí mar
bhaill díobh:
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 Bord Forbartha Chontae agus Chathair na Gaillimhe agus foghrúpaí.
 BMW agus Foghrúpaí.
 Grúpa Bainistíochta HeBE agus Foghrúpaí.
 H&S, Coiste Conraitheoirí DePuy.
 Idirchaidreamh le NUIG maidir le cúrsaí Teiripe Urlabhra agus Teanga agus

Teiripe Saothair.
 BSI, Tionscadal Slánaíochta Cliniciúla.
 HeBE, Tionscadal ar Phleanáil Éigeandála.
 HeBE, Grúpa Stiúrtha ar an Tionscadal Feidhmithe d’Athbhreithniú Otharchairr.
 Teanga agus Teiripe.
 Cumas.
 Gníomhaireacht Fostaíochta na Seirbhísí Sláinte – Grúpa Bainistíochta

Otharcharr.
 Grúpa Náisiúnta PPARS.
 Institiúid Bainistíochta ar Sheirbhísí Sláinte na hÉireann.
 BSI, Grúpa Straitéise ar Ghlór Cumarsáide.
 BSI, Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe, Grúpa Gnímh in Aghaidh Tobac.
 BSI, Saoráil Faisnéise agus an Grúpa ar Chosaint Sonraí.
 BSI, Grúpa Stiúrtha Réigiúnach an Lárionaid Eolais.
 BSI, Creidiúnú, UCHG.
 BSI, Grúpa Straitéise ar Chúram Príomha.
 BSI, Coiste Réigiúnach Bith-Eitice.
 BSI, Coiste Sábháilteachta agus Monatóireachta.
 BSI, Coiste Stiúrtha Luach ar Airgead.
 Grúpa Athbhreithnithe Cárta Liachta HeBE.
 BSI, Bainistíocht Ábhar.
 BSI, Coiste Iniúchta Inmheánach.
 BSI, Coiste Raidió Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe.
 BSI, Coiste Comhpháirtíochta Áitiúil na Ceanncheathrún.
 Grúpa Comhordaithe Náisiúnta ar Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn.

An Bhliain Amach Romhainn

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004
 Idirchaidreamh leis an Ombudsman : Idirchaidreamh a láidriú le hoifig an

Ombudsman lena chinntiú go dtugtar aghaidh ar gach cás de chuid Bhord
Sláinte an Iarthair ar bhealach atá caothúil agus éifeachtach. (Q & F Gníomh 49).

 Saoráil Faisnéise, Athbhreithnithe Inmheánacha: A chinntiú go ndéileáiltear le
gach Athbhreithniú Inmheánach a iarrtar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
laistigh den chreat oibre a leagtar síos. (Q & F Gníomh 49).

 Tuairisciú Ráithiúil Chorparáideach: Comhordú a dhéanamh ar bhonn
caoithiúilachta ar thuairisciú ráithiúil chorparáideach maidir le hAthbhreithnithe
Plean Seirbhísí agus Táscairí Feidhmíochta. (Q & F Gníomh 110)

 Tuarascálacha Bainistíochta Plean Seirbhísí: Breis forbartha, lánpháirtithe a
dhéanamh ar an Tuarascáil Bainistíochta Plean Seirbhísí agus é a chur chun
cinn agus é ag teacht lenár gcreat oibre cuntasachta atá láidrithe. (Q & F
Gníomh 110).
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 Coistí/Grúpaí: Obair an Bhoird Tionscadail ar Sheirbhísí Eolais Riaracháin
Ghinearálta a chur chun cinn agus cuidiú leis, chomh maith le Coiste Saoráil
Faisnéise agus Cosaint Sonraí, an Grúpa Straitéise Corparáideach, Pleanáil
Seirbhíse agus Grúpaí ar Tháscairí Feidhmíochta. (Q & F Gníomhartha 49, 120).
Beifear ag leanúint le rannpháirtíocht ar struchtúr an Choiste Stiúrtha IS/Bord
Tionscadail IS a cuireadh le chéile le déanaí le cuidiú le forbairtí a bhaineann le
seirbhísí ICT an chéad bhliain eile agus le treoir a thabhairt dóibh. Cinnteoidh sé
sin go bhfeidmeofar cur chuige atá dírithe ar an othar le forbairt thionscadail agus
chórais a bhaineann le ICT in iarracht aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna
ar tarraingíodh aird orthu sna tuarascálacha náisiúnta le déanaí.

 Athbhreithniú Cárta Liachta: Cur leis an tionscadal náisiúnta HeBE a bhfuil sé de
chúram air próiseas iarratais agus riaracháin an chárta liachta a dhéanamh níos
comhaimsearthaí agus níos simplí. Leanúint leis an obair ar an tionscadal
athbhreithnithe áitiúil ar chártaí liachta. (Q & F Gníomh 49).

 Leanfaidh an Grúpa Pleanála Seirbhíse Réigiúnach leis an ghné chomhairleach
foirne a bhaineann le Pleanáil Seirbhíse a fhorbairt agus Pleanáil Seirbhíse a
fhorbairt mar uirlis bainistíochta. (Q & F Gníomhartha 70, 110).

 Déanfaidh an Grúpa Pleanála Seirbhíse Réigiúnach athbhreithniú ar an
bpróiseas a bhaineann leis na 3 Thuarascáil ‘Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn’ atá
fanta le hullmhú i gcomhar leis na Coistí Comhpháirtíochta. (Q & F Gníomh 70).

 An obair ar shraith Treoirlínte a thabhairt chun críche a chuideoidh le láimhseáil
gearán sa Bhord. (Q & F Gníomh 49).

 Beidh ionadaíocht i gcónaí ag Bord Sláinte an Iarthair ar na 4 Bhord Forbartha
Cathrach agus Contae, Cathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, Maigh Eo
agus Ros Comáin. (Q & F Gníomh 1).

 CLAR: Leanúint le comhordú ar aighneachtaí i gcomhar maoinithe faoin gClár
CLÁR thar ceann Bhord Sláinte an Iarthair. (Q & F Gníomh 18).

 RAPID: Leanúint le tacaíocht a thabhairt do Bhord Sláinte an Iarthair, do
Chomhordaitheoirí agus d’Fhoirne Feidhmithe Ceantar. (Q & F Gníomh 19).

 Fóram Sláinte: Leanúint le tacaíocht a thabhairt don Fhóram Sláinte. (Q & F
Gníomh 52).

 Bainistíocht Riosca: Leanúint leis an tiomantas maidir le Clár Bainistíochta
Riosca Corparáideach a fhorbairt do Bhord Sláinte an Iarthair. (Q & F Gníomh
63).

 Scéim Slánaíochta Cliniciúla: Leanúint le cathaoirleacht Ghrúpa CIS BSI agus
feidhmeoidh mar an Roinn Idirchaidrimh a bhaineann le gach gné den Scéim
Slánaíochta Chliniciúil. (Q & F Gníomh 63).

 Eiticí Cúram Sláinte: Leanúint leis an obair ar mholtaí le Coiste Eiticí Chúram
Sláinte BSI a bhunú agus a chur ag obair. (Q & F Gníomh 117).

 Tionscadal PPARS: Leanúint le cathaoirleacht Choiste Stiúrtha PPARS BSI agus
páirt ghníomhach a bheith sa Bhord Tionscadail Náisiúnta PPARS. (Q & F
Gníomh 117).

 Mórphleanáil Éigeandála: Is é an aidhm atá le forbairt Feidhm Pleanála
Éigeandála i CPA a chinntiú go mbeidh BSI ullmhaithe agus ábalta freagra cuí
agus lánpháirtithe a thabhairt ar aon mhórtheagmhais. Beidh sé sin ag teacht leis
an bhfreagracht atá ar an mBord maidir le freagra éigeandála a sholáthar maidir
le teagmhais i gceantar an Bhoird i gcomhoibriú le gníomhaireachtaí eile
seachtracha e.g. leis na Gardaí, le hÚdaráis Áitiúla. Déanfaidh Pleanáil
Éigeandála freastal ar fhreagrachtaí an Bhoird faoin reachtaíocht agus le Treoir
an AE ar Phleanáil Éigeandála i.e. Pleanáil & Forbairt (Ceadúnú d’Imeachtaí
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Lasmuigh) 2001 (Comhlacht Forordaithe an Bhoird Sláinte) agus Treoir
Chomhairle an AE 96/82/EC (Údarás Inniúlachta Áitiúil an Bhoird Sláinte). (Q & F
Gníomhartha 1, 63).

 Leanúint leis an obair orthu seo a leanas a fhorchéimniú: Córas Iompair ar Chíos
(Q & F Gníomh 37), Scaipeadh Eolais tríd an nGrúpa Cumarsáide
Comhpháirtíochta (Q & F Gníomh 44), na hIarratais um Shaoráil Faisnéise ar fad
a bhaineann leis an gCeanncheathrú agus Corparáideach a phróiseáil. (Q & F
Gníomh 49), Grúpa Iniúchta Inmheánach (Q & F Gníomh 70), Mioncheistiú
maidir le Strus Criticiúil (Q & F Gníomh 63), tacaíocht straitéiseach leanúnach
don tSeirbhís Otharcharr. Tacaíocht straitéiseach leanúnach don fheidhm Cur
chun cinn Sláinte agus don Ghrúpa Bainistíochta Cur Chun Cinn Sláinte (Q & F
Gníomh 5). Tacaíocht oibríochtúil leanúnach d’fhoireann CPA. Tuarascáil dul
chun cinn CEOanna a ullmhú de réir mar a iarrtar. (Q & F Gníomh 110).

 Forbairt na Gaeilge: Leagan Gaeilge de Thástáil Folstein MMSE a fhorbairt agus
a dhéanamh bailí. Iniúchadh ar an líon cainteoirí dúchais Gaeilge i CNU Bhord
Sláinte an Iarthair (Q & F Gníomh 26). Oiliúint Seirbhíse Custaiméirí maidir le
leochaileacht i leith na Gaeilge le bheith ar fáil don fhoireann ag gach idirphlé
poiblí (Q & F Gníomh 49). Coiste Comhairleach Gaeltachta chun páipéar staide a
ullmhú ar sheirbhísí Sláinte trí Ghaeilge sa Ghaeltacht don oifig Leasuithe
Sláinte. (Q & F Gníomh 52). Déanfar forbairt agus lánpháirtiú ar pholasaithe AD
maidir le foireann a earcú do cheantair Ghaeltachta. (Q & F Gníomh 103).
Déanfaidh Grúpa HeBE na hÉireann ‘Forbairt na Seirbhísí Gaeilge’ forbairt agus
lánpháirtiú ar earcú, ar pholasaithe oiliúna agus ar threoirlínte lena chinntiú go
mbeidh fáil ag lucht labhartha na Gaeilge ar sheirbhís sláinte trí Ghaeilge atá
dírithe ar an duine agus atá ceart agus cothrom (Q & F Gníomh 112). Tabharfar
isteach bog-earraí aistriúcháin ionas gur féidir doiciméid, bileoga a aistriú go
Gaeilge go héifeachtúil agus éifeachtach ó thaobh costais. (Q & F Gníomh 117).

 Cumarsáid Inmheánach: An obair a bhaineann le Feidhm Chumarsáide
Inmheánach a fhorchéimniú laistigh den Bhord. (Q & F Gníomh 117).

 Idirchaidreamh Athsholáthair Grúpa-Chliniciúil Náisiúnta do Theiripeoirí Urlabhra
agus Teanga agus Teiripeoirí Saothair (Q & F 103).

 Coiste agus fochoistí Acmhainne Comhchomhairle.
 Leanúint le dáileadh agus le scaipeadh Bileoga Eolais ar Shláinte Fear (Q & F

Gníomh 15).
 Straitéis Cumarsáide Inmheánach an Bhoird a chur ag gníomhú (Q & F Gníomh

120).
 Leanúint le feachtais eolais/léiriúcháin ar Cháilíocht agus Cothroime (Q & F

Gníomhartha 69, 71).
 Freagra a thabhairt ar iarratais ón DOH&C maidir le Stocthógáil Cáilíochta agus

Cothroime (Q & F Gníomh 110).
 Freagra a thabhairt ar iarratais ón DOH&C maidir le Pointí Gnímh 49, 52 agus 85

(Q & F Gníomh 110).
 Ceardlann Cur Chun Cinn Meabhairshláinte a eagrú. (Q & F Gníomh 25).

Tuairisc ar ghníomhartha atá pleanáilte le cuidiú le haidhmeanna agus cuspóirí

 Idirchaidreamh leis an Ombudsman: A chinntiú go láimhsítear gach cás ag teacht le
polasaí inmheánach ó thaobh cásanna an Ombudsman a láimhseáil. Athbhreithniú
ar stádas gach cás ar bhonn ráithiúil agus a chinntiú go dtagann Clár BSI le Clár an
Ombudsman. (Q & F Gníomh 49).
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 Saoráil Faisnéise, Athbhreithnithe Inmheánacha: A chinntiú go láimhsítear gach
iarratas ar Athbhreithniú Inmheánach de réir fhorálacha an Achta um Shaoráil
Faisnéise e.g. laistigh de 21 lá ó fhaightear an t-iarratas agus ag comhlíonadh ár
bpolasaí inmheánaigh maidir le hAthbhreithnithe Inmheánacha Saoráil Faisnéise a
láimhseáil. (Q & F Gníomh 49).

 Tuarascálacha Bainistíochta Plean Seirbhísí: A chinntiú go n-eisítear spriocanna
agus riachtanais eolais le gach seirbhís ó thaobh na dtuarascálacha seo ar bhonn
caothúlachta. A chinntiú go mbeidh na tuarascálacha seo ullmhaithe agus ar fáil do
Bhainisteoirí Ginearálta agus don Fhoireann Fheidhmeach in am do na cruinnuithe
cuntasachta míosúla. (Q & F Gníomh 110).

 Tuarascáil Chorparáideach Ráithiúil: A chinntiú go n-eisítear spriocanna le gach
seirbhís/roinn ó thaobh aischuir Athbhreithnithe Plean Seirbhísí agus Táscairí
Feidhmíochta ar bhonn caothúlachta. A chinntiú go gcuirtear na tuarascálacha
corparáideacha sin ar aghaidh chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí laistigh de na
frámaí ama a theastaíonn. (Q & F Gníomh 110).

 Athbhreithniú Cárta Liachta: Cuidiú, thar ceann an Bhoird, leis an tionscadal
náisiúnta HeBE a bhfuil sé mar thasc acu an próiseas iarratais agus riaracháin
iomlán a bhaineann le cárta liachta a dhéanamh níos nua-aimsearthaí agus níos
simplí. Leanúint leis an obair ar an tionscadal athbhreithnithe áitiúil ar chártaí liachta
lena n-áirítear logánú ar obair HeBE. Mar chuid den chomhobair idir Boird déanfar
píolótú ar dhréacht-fhoirm iarratais ar chárta liachta sa Bhord seo agus é mar aidhm
é a chur ag obair ar bhonn náisiúnta. (Q & F Gníomh 49).

 An Grúpa Plean Seirbhísí Réigiúnach: Déanfar forbairt ar an timpléad a chuir an
Tionscadal Naisiúnta ar Tháscairí Feidhmíochta agus Pleanáil Seirbhíse le chéile le
seachadadh iomlán a dhéanamh ar chomhlíonadh Plean Seirbhísí 2005. Tabharfar
faoi phróiseas comhairleoireachta foirne maidir lena fheidhmiú iomlán sa Bhord. (Q &
F Gníomhartha 70, 110).

 Tuarascálacha ar Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn: Ullmhófar próiseas fráma ama
agus comhairleoireachta agus déanfar leathdháileadh air le bheith réidh don dara
tuarascáil atá le teacht in Aibreán 2004. (Q & F Gníomh 70).

 Treoirlínte maidir le Gearáin a Láimhseáil: Oibreoidh na treoirlínte seo nuair a bheidh
siad críochnaithe mar chreat oibre i gcás seirbhísí a bheidh ag forbairt nósanna
imeachta maidir le gearáin. Iarrfar ar sheirbhísí a bhfuil nósanna imeachta maidir le
láimhseáil gearán i bhfeidhm acu cheana féin athbhreithniú a dhéanamh leis na
Treoirlínte Corparáideacha a chomhlíonadh. (Q & F Gníomh 49).

 Boird Chathrach agus Chontae: Táimid tiomanta freastal ar chruinnuithe agus oibriú
le gníomhaireachtaí eile le Straitéisí Boird Forbartha a chur i bhfeidhm e.g. ‘Gaillimh
Beo agus Bríomhar’. Maidir le Meicníochtaí Comhordaithe Bhoird Forbartha beidh
BSI mar pháirtí stiúrtha/pháirtí de réir mar a theastaíonn. (Q & F Gníomh 1).

 Comhthionól BMW: Leanúint le hobair ghníomhach san BMW.
 CLAR: Leanúint le haighneachtaí maoinithe a chomhordú faoin gClár CLÁR maidir le

gach mórthionscadal agus mionthionscadal sláinte. (Q & F Gníomh 18).
 RAPID: Tiomantas maidir le tacaíocht a sholáthar do gach Comhordaitheoir Rapid

BSI ar cheisteanna sláinte a thagann chun cinn i ngach ceann de cheantair RAPID –
Cathair na Gaillimhe (Baile Bán, Westside, Baile an Phoill, Bóthar Mór, agus
Muirbheach), Tuaim agus Béal Átha na Sluaighe. (Q & F Gníomh 19).

 Fóram Sláinte: Tiomantas maidir le bualadh le Príomh Pháirtí an Fhóraim Sláinte le
tacaíocht agus comhairle a sholáthar maidir le haon cheisteanna sláinte a thagann
chun cinn. (Q & F Gníomh 52).
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 Bainistíocht Riosca: Bunófar Grúpa Comhordaithe Riosca Bainistíochta le dul ag
obair ar an gClár Corparáideach Bainistíochta Riosca. Déanfaidh an Roinn
Corparáideach agus Gnóthaí Poiblí comhordú ar obair an ghrúpa seo agus ar gach
moladh bainistíochta riosca. (Q & F Gníomh 63).

 Scéim Slánaíochta Chliniciúil: Tiomantas maidir le comhordú agus cathaoirleacht a
dhéanamh ar chruinnithe ráithiúla an ghrúpa seo agus leanúint ar aghaidh mar Roinn
Idirchaidrimh BSI le hOifig Thionscadail Slánaíochta Míochaine DOH&C i.e.
déanfaidh an CPA comhordú ar gach iarratas gníomhaíochta de chuid na hOifige
Tionscadail thar ceann Bhord Sláinte an Iarthair.

 Eiticí ar Chúram Sláinte: Tabharfar chun críche moltaí maidir le Coiste Eiticí ar
Chúram Sláinte a bhunú faoi dheireadh an chéad ráithe, 2004. Áireofar ar an moladh
sin samhail mholta, treoirlínte oibríochta leathana, téarmaí tagartha sainiúla,
ballraíocht san Fhóram, Fochoistí, nascanna le Struchtúr Eagrúcháin BSI, Seilbh
Oifige do bhaill, nascanna seachtracha agus Comhpháirtíochtaí, agus próiseas
athbhreithnithe. (Q & f Gníomh 117).

 Tionscadal PPARS: Táthar ag súil go rachaidh BSI 'beo' le Céim II PPARS i 2004.
Tiomantas maidir le leanúint le freastal a dhéanamh ar chruinnithe de chuid Bhord
Tionscadail Náisiúnta PPARS agus le heolas PPARS náisiúnta a scaipeadh ar
Ghrúpa Stiúrtha BSI. (Q & F Gníomh 117).

 Pleanáil Éigeandála: Oibriú le seirbhísí áitiúla le rioscaí a aithint laistigh de cheantar
BSI. Déanfar forbairt ar na meicníochtaí maidir le Pleananna Móréigeandála a
fhorbairt i gcomhchomhleoireacht idir Oifigeach Pleanála Éigeandála agus gach
seirbhís. Déanfar éascú ar an bpróiseas sin tríd an nGrúpa Pleanála Éigeandála
Corparáideach. Chomh luath agus a thagtar ar chomhaontú faoi na pleananna seo
agus a fheidhmítear iad déanfar monatóireacht agus meastóireacht ar a n-
éifeachtachas trí chleachtaí oiliúna tréimhseacha. Feasacht agus cultúr a fhorbairt
maidir le Pleanáil Éigeandála laistigh den Bhord. Ullmhófar an aighneacht seo i
gcomhairleoireacht le Grúpa Pleanála Éigeandála Corparáideach agus le HeBE.
Cuirfear an moladh ar aghaidh ansin chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí.
Idirchaidreamh leis an Oifig Pleanála HeBE agus le Grúpa Pleanála Éigeandála
HeBE maidir le Pleanáil Móréigeandála. Leanúint ar aghaidh ag cur chun cinn
lánpháirtiú iomlán seirbhísí éigeandála trí Ghrúpa Pleanála Éigeandála Réigiúin an
Iarthair, áirítear ar an ngrúpa sin - na Gardaí, an tSeirbhís Otharcharr agus na
seirbhísí Cosanta. (Q & F Gníomh 63).

 Iompar ar Chíos: Leanúint le cathaoirleacht Ghrúpa Iompair ar Chíos an Bhoird. Is é
an aidhm atá leis an ngrúpa sin athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú Chonartha
Cúraim Cíos an Bhoird agus na riachtanais a bhaineann le conarthaí den tsórt sin
amach anseo. Córas Iompair eile ar cíos i gcás na Seirbhísí Otharcharr le linn 2004
lena n-áirítear buiséad difriúl agus freagracht bainistíochta. (Q & F Gníomh 37).

 Leanúint lena chinntiú go scaiptear eolas chomh fada agus is féidir trí rochtain Idirlín
agus Inlín, Foghrúpa Cumarsáide Comhpháirtíochta. (Q & F Gníomh 44).

 Iarratais Saoráil Faisnéise ón gCeanncheathrú/Corparáideach: Iarratais Saoráil
Faisnéise ar fad ón gCeanncheathrú/Corparáideach a fhaightear a phróiseáil laistigh
den fráma ama atá ag teastáil. (Q & F Gníomh 49).

 Grúpa Iniúchta Inmheánach: Leanúint le hobair an Ghrúpa Iniúchta Inmheánach a
chur chun cinn agus é a acmhainniú. (Q & F Gníomh 70).

 Mioncheistiú Struis Chriticiúil: Leanúint le tacaíocht a thabhairt don Ghrúpa
Mioncheistithe Struis Chriticiúil agus iad a stiúradh ó thaobh na seirbhíse seo a chur
ar fáil d'fhoireann an Bhoird i gcomhairleoireacht leis an mBainisteoir Tacaíochta
d'Fhostaithe. (Q & F Gníomh 63).
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 Tuarascáil Fhorchéimnithe CEOanna: Tuarascáil fhorchéimnithe CEOanna a ullmhú
de réir mar is gá. Oibriú le Seirbhísí Géarmhíochaine, Pobail, Meabhairshláinte agus
Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta ar an tuarascáil seo a ullmhú agus a chomhordú.
(Q & F Gníomh 110).

 Feidhm Chumarsáide Inmheánach: (Q & F Gníomh 117).
 Léiriú sheisiúin mionteagaisc a eagrú agus a chomhordú maidir le Leasuithe Sláinte.

Chomh maith leis sin seoltaí ríomhphoist tiomanta a chruthú agus línte teileafón le
haiseolas a fháil ón bhfoireann chomh maith le Inlíon an Bhoird a thabhairt cothrom
le dáta ar bhonn leanúnach. Tuarascálacha a ullmhú ar  Phróisis Comhairleacháin
Leasaithe Sláinte d'Fhoireann Bainistíochta an Bhoird, don Oifig Bainistíochta
Sláinte agus don Roinn Sláinte agus Leanaí.

 Comhordú a dhéanamh ar Raidió Ospidéil lánaimseartha a bhunú agus a
chomhordú d'Ospidéil Réigiúnacha na Gaillimhe, lena n-áirítear:

- Doiciméad iarratais cuimsitheach a chomlánú i gcomhar Ceadúnas Raidió Institiúide
chuig Coimisiún Craoltóireachta na hÉireann.

- Suímh stiúideo agus léiriúchán a aithint laistigh den dá ospidéal.
- Stiúideo raidió le trealamh agus aonad léiriúcháin a bhunú.
- Oiliúint a chur ar fáil do láithreoirí agus do phríomhfhoireann raidió eile.
- Polasaí raidió a bhunú don stáisiún raidió.
- Sceideal clár a chur le chéile.

 Tuarascáil Bhliantúil 2003 an Bhoird a chomhordú agus a scríobh.
 Comhordú agus eagarthóireacht a dhéanamh ar iris na foirne "Frankly Speaking".
 Oiliúint a chur ar fáil don fhoireann maidir le preaseisiúintí a scríobh do na meáin

chraoltóireachta agus phriontála agus le haighneachtaí a scríobh do Thuarascáil
Bhliantúil na CEOanna chuig an mBord.

 Oiliúint don fhoireann maidir leis na meáin agus conas feidhmiú go héifeachtach ar
an raidió. Grúpaí Comhairleacha Gníomhaíochta agus Coistí Feachtais laistigh den
Bhord ar conas a gcuid teachtaireachtaí a chur trasna ar an bhfoireann, e.g.
cíniochas, caitheamh tobac etc.

 Cuidiú le doiciméid polasaí, straitéisí agus tuarascálacha a scaipeadh agus próisis
scaipthe a fheabhsú tríd an mBord le moltaí chun costas a choinneáil íseal a chur
san áireamh.

 Comhairle ar chumarsáid inmheánach a chur ar fáil do choistí, ghrúpaí tionscadal
etc.

 Rannpháirtíocht sa phróiseas Creidiúnaithe i gcás Ospidéil Réigiúnacha na
Gaillimhe.

 Tuarascáil ar Chumarsáid Inmheánach a chur i bhfeidhm don Bhord thar ceann an
Fhochoiste Cumarsáide Comhchomhairle.

 Comhairle maidir le leabhráin eolais, nuachtlitreacha agus doiciméid eile de chuid
BSI. Tuarascáil Bhliantúil 2003 an Bhoird a chomhordú agus a scríobh.

 A bheith rannpháirteach i straitéis Cur Chun Cinn Sláinte an Bhoird a fheidhmiú 'Ag
Cur Chun Cinn Sláinte san Iarthar'.

 Cuidiú le feachtais, seirbhísí a sheoladh go hinmheánach.
 A bheith rannpháirteach i laethanta eolais, seisiúin a eagrú.
 Seirbhís profléitheoireachta a chur ar fáil do gach roinn.

 Leanúint le tacaíocht agus le comhordú Comhchomhairle agus fochoistí.
 Freagra a thabhairt ar iarratais an DOH&C maidir le Pointí Gnímh agus Stocthógáil

Cáilíochta agus Cothroime. (Q & F Gníomh 110).
 Freagra a thabhairt ar iarratais ó pháirtithe inmheánacha agus seachtracha maidir le

léiriúcháin ar Straitéis Sláinte agus Leasuithe Sláinte. (Q & F Gníomh 110).
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 Feasacht maidir le ceisteanna a bhaineann le Cur Chun Cinn Meabhairshláinte a
ardú. (Q & F Gníomh 25).

 Plean gnímh a fhorbairt le Straitéis Chumarsáide Inmheánach an Bhoird a chur i
bhfeidhm. (Q & F Gníomh 120).

 Leanúint le freagra a thabhairt ar iarratais a bhaineann le ceisteanna sláinte fear. (Q
& F Gníomh 15).

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Áirítear ar na príomhshaincheisteanna agus dúshláin a bhféadfadh tionchar a bheith acu
ar sheachadadh seirbhíse;

 An próiseas comhairliúcháin maidir le seachadadh an Phlean Seirbhíse ag tráth a
bhfuil cor chun donais i gcúrsaí eacnamaíocha.

 Moltaí Thuairiscí Brennan and Prospectus ar Leasuithe Sláinte a chur i bhfeidhm.
 Comhdlúthú éifeachtach ar an Straitéis Náisiúnta Sláinte, "Cáilíocht agus Cothroime

- Córas Sláinte Duitse" sa phróiseas pleanála seirbhíse.
 Tionchair maoinithe agus teorainneacha WTE ar fhorbairt Aonad Pleanála

Éigeandála.

Meicneoiríochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Leanúint le Tuairiscí Bainistíochta Plean Seirbhísí a chomhordú agus a ullmhú i gcás
Seirbhísí Géarmhíochaine, Pobail, Meabhairshláinte agus Seirbhísí do Dhaoine
Scothaosta ag teacht leis an gcreat oibre cuntasachta láidrithe. (Q & F Gníomh 68).

SAORÁIL FAISNÉISE

Soláthraíonn an oifig seo tacaíocht agus comhairle do Ranna áitiúla agus do Lucht
Déanta Cinnte Saoráil Faisnéise ar saincheisteanna a thagann chun cinn maidir le
rochtain ar iarratais eolais.

Tugadh breis aitheantais do ról na hoifige sin leis na dualgais a bhaineann le hachtú an
Achta um Chosaint Sonraí 1993 a chomhlíonadh. Féachann Cosaint Sonraí (CS) agus
SF ar eolas as dhá pheirspictíocht difriúla. Is é an bunphrionsabal a bhaineann le CS
príobhaideachas aonair a chosaint agus beartais sábháilteachta a chur i bhfeidhm i gcás
sonraí pearsanta a bhailítear, a phróiseáiltear nó a aistrítear chuig comhlachtaí eile. Is é
bunphrionsabal SF gur chóir rochtain a bheith ar thaifid a choinnítear chomh fada agus
is féidir agus ag teacht le spéis an phobail agus ceart maidir le príobháideachas.

Áirítear iad seo a leanas ar an raon seirbhísí a sholáthraítear:

 Comhordú ar Achtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 a chur i bhfeidhm.
 Comhairle a chur ar fáil d'fhoireann áitiúil agus do lucht déanta cinntí.
 Freagraí ar iarratais coimpléascacha a bhainistiú agus a chomhordú.
 Monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht agus é a logáil.
 Oiliúint SF a chur ar fáil maidir le hAchtanna 1997 agus 2003.
 Idirchaidreamh le hoifigigh SF Náisiúnta i mBoird eile.
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 A bheith mar an chéad pointe teagmhála i ngach idirbheartaíocht
/athbhreithniú/fiosrúchán, idirmheánú, foilsiú eolais idir Oifig an Choimisinéara Eolais
agus an Bord.

 A chinntiú láithreach go dtreoraítear aon cheisteanna ó bhéal nó scríofa a thagann ó
Oifig an Choimisinéara Eolais chuig an duine cuí laistigh den Bhord.

 A chinntiú go ndéantar freastal ar gach teorainn ama a bhaineann le hiarratais eolais
ó Oifig an Choimisinéara Eolais.

 A chinntiú go mbíonn gach comhad agus doiciméad cuí ar fáil láithreach lena
imscrúdú nuair a iarrann an Coimisinéir Eolais sin a dhéanamh.

 Lucht déanta cinntí SF a chur ar an eolas agus a bheith cothrom le dáta maidir le
Cinntí de chuid an Choimisinéara Eolais a bhaineann lena n-iarratas.

 Oiliúint Cosaint Sonraí a chur ar fáil don phríomhfhoireann.
 Idirchaidreamh leis an gCoimisinéir ar Chosaint Sonraí.
 A bheith rannpháirteach i gcomhghrúpaí oibre maidir le reachtaíocht ar Chosaint

Sonraí.

An Bhliain Amach Romhainn

 Soláthrófar tuilleadh oiliúna SF do Lucht Déanta Cinntí agus dá bhfoireann
tacaíochta mar thoradh ar an reachtaíocht nua.

 Beidh obair leanúnach á déanamh ar an sceideal polasaithe a choinneáil cothrom le
dáta.

 Soláthrófar oiliúint maidir leis an reachtaíocht nua ar Chosaint Sonraí.
 Cuirfear an polasaí bainistíochta taifid ar fáil in áiteanna.
 Déanfar athbhreithniú ar Pholasaithe Coinneála Taifid agus é mar aidhm a scóp a

leathnú.

Acmhainní Foirne

Beidh comhalta foirne breise ag teastáil le hoiliúint agus treoir a chur ar fáil maidir le
reachtaíocht nua CS.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 Feasacht maidir le SF/CS a ardú ar an mBord.
 Bealaí eile a aithint maidir le heolas a sholáthar lasmuigh de SF.
 Oiliúint SF/CS leanúnach a chur ar fáil don fhoireann.
 Leanúint leis an obair a tosaíodh ar pholasaithe a aithint.
 An Polasaí Bainistíochta Taifid a chur amach.

AN ROINN AIRGEADAIS

Comhthéacs

Ról agus Feidhm

Is é an ról atá ag an Roinn Airgeadais tacaíocht a thabhairt don Bhord lena gcuspóirí
sláinte corparáideacha a bhaint amach laistigh de bhuiséad. Is iad seo a leanas na
príomh-thacaíochtaí:
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 Eolas Bainistíochta Airgeadais.
 Seirbhísí Airgeadais.
 Rialú Airgeadais.
 Cuntasacht Airgeadais.

Déantar seachadadh ar sheirbhísí i gcomhpháirtíocht le gach príomhpháirtí leasmhar
agus de réir phrionsabail chothromais, agus dírithe ar an duine, cáilíocht agus
cuntasacht atá glactha sa Straitéis Náisiúnta Sláinte, Cáilíocht agus Cothroime, Córas
Sláinte Duitse.

Creat Oibre Réigiúnach agus Náisiúnta

Soláthraíonn An tAcht Sláinte (Leasú) 1996, An tAcht Sláinte 1970, Acht an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993 chomh maith leis na Caighdeáin
Cuntasachta do Bhoird Sláinte (1994) an bunús reachtáil do na seirbhísí a sholáthraíonn
an Roinn Airgeadais.

Eascraíonn cuspóirí straitéiseacha na Roinne Airgeadais ó Straitéisí Sláinte (1994 agus
2001); ó Reachtaíocht Cuntasachta agus ónár bplean forbartha féin a chuireamar le
chéile i ndiaidh an athbhreithnithe náisiúnta ar Fheidhmeanna Airgeadais a rinne
Deloitte and Touche (1995). Is é an aidhm atá ag an bplean seachadadh a dhéanamh
orthu seo a leanas:

 Cultúr airgeadais ar fud an Bhoird.
 Próiseas sláintiúil buiséid.
 Córais eolais bainistíochta airgeadais nua-aimseartha.
 Creat oibre rialaithe airgeadais.
 Fócas soiléir don úsáideoir.
 Foireann a bhaineann a gcumas féin amach.
 Seirbhísí laistigh de bhuiséad.
 Cur le bainistíocht chorparáideach.

Ullmhaíodh an plean forbartha seo i gcomhairleoireacht le foireann agus le custaiméirí
ar fud an réigiúin.

Anailís ar Riachtanais

Tá ár bPlean Seirbhísí bunaithe ar an ról atá againn mar sheirbhís tacaíochta ag
seachadadh íocaíochtaí caothiúla agus cuí ar ár bhfoireann agus ár gcreidiúnaithe, ag
ullmhú agus ag déanamh monatóireachta ar bhuiséad an Bhoird, ag ullmhú Ráitis
Airgeadais Bliantúla, ag soláthar rialú airgeadais agus cuntasacht ar airgead poiblí; ag
bainistiú sreabhadh airgid thirim agus ag soláthar eolas bainistíochta maidir le tacaíocht
cinnidh.

Tá aitheantas tugtha do riachtanais freisin sa réimse a bhaineann le córais airgeadais
agus bailiúchán ioncam agus táthar ag tabhairt aghaidh orthu sin trínár rannpháirtíocht
sa Tionscadal Náisiúnta ar Chórais Eolais Airgeadais (FISP) agus sa tús atáthar a chur
le hathbhreithniú seachtrach ar bhailiúchán ioncam.

Tuairisc Ghearr ar na Seirbhísí atá á Soláthar faoi láthair
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Soláthraíonn an Roinn Airgeadais comhairle airgeadais agus tacaíocht do Bhainisteoirí,
don Phríomhoifigeach Feidhmeannach agus don Choiste Airgeadais. Ullmhaítear agus
déantar monatóireacht ar an mBuiséad Bliantúil agus ullmhaítear freisin na Ráitis
Airgeadais Bliantúla. Íoctar amach an t-airgead i gcomhair párolla, aoisliúntais, liúntais,
earraí agus seirbhísí agus déantar monatóireacht ar shreabhadh airgid thirim trí
thuairiscí rialta a chur chuig an Roinn Sláinte agus Leanaí. Coinníonn an tArd-
Reachtaire Cuntas agus Ciste taifid, cuntais agus dearbháin gach bliain le haghaidh
iniúchta. Déantar bainistiú ar airgead agus ar shócmhainní an Bhoird trí rialú airgeadais,
rialacháin, nósanna imeachta agus caighdeáin a chothabháil agus a chur i bhfeidhm.
Déanann an Roinn Airgeadais comhordú ar rialú airgeadais in Eagraíochtaí Deonacha.

An Bhliain amach Romhainn

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003
Rinneadh dul chun cinn suntasach ar gach tosaíocht a haithníodh i 2003.

Aidhmeanna agus Cuspóirí 2004
1) Comhaontuithe Seirbhísí a sheachadadh don 20 Eagraíocht Dheonach

“lármhaoinithe” is mó. (Q & F Gníomhartha 70 agus 72).
2) Athbhreithniú a dhéanamh ar na Cuntais Iniúchta do na 20 Eagraíocht Dheonach

“lármhaoinithe” is mó.
3) Athbhreithniú a dhéanamh ar Chuntais Inniúchta cúig ghníomhaireacht eile.
4) Feabhas a chur ar chórais eolais chun tacú leis an mBord déileáil le hEagraíochtaí

Deonacha. (Q & F Gníomhartha 68 agus 117).
5) A bheith ullamh chun na Córais Eolais Airgeadais nua a fheidhmiú. (Q & F Gníomh

68 agus 116).
6) Cur le tionscadail náisiúnta soláthair agus ríomh-soláthair atá á gcomhordú ag

HeBE. (Q & F Gníomhartha 68, 112 agus 116).
7) Módúl cláraithe sonraisc de na Córais Eolais Airgeadais nua a sheachadadh. (Q & F

Gníomh 117).
8) Dréacht-ordú ar líne a sheachadadh chun leas a bhaint as an bpróiseas ordaithe

earraí. (Q & F Gníomhartha 110 agus 117).
9) Leanúint ag feidhmiú na feabhsuithe sna córais airgeadais i gcomhair ionchur sonraí

díláraithe.
10) Nósanna Imeachta rialaithe ríomhaire athbhreithnithe a sheachadadh.
11) Leanúint ar aghaidh le hoiliúint foirne agus ag forbairt úsáide na gCórais Airgeadais.

(Q & F Gníomh 108).
12) Saoráid d’Aistriú Leictreonach Airgid a thabhairt isteach do Dhaoine a fhaigheann

Liúntas. (Q & F Gníomhartha 2, 110, 117 agus 120).
13) Feidhmiú na múnlaí airgead coigríche agus íocaíochtaí éigeandála de Chórais

Airgeadais a chomhlánú. (Q & F Gníomhartha 110,117 agus 120).
14) Moltaí ón athbhreithniú seachtrach ar na príomhchórais Airgeadais a fheidhmiú. (Q &

F Gníomhartha 117 agus 120).
15) Úsáid an Inlín mar shlí chun cumarsáid agus foghlaim a chur chun cinn. (Q & F

Gníomh 117).
16) Beidh na rátaí bailithe ioncaim tomhaiste in aghaidh sárchleachtais in Earnáil Sláinte

na hÉireann. (Q & F Gníomhartha 68 agus 71).
17) Ag teacht leis an gCód Cleachtais do Rialú na gComhlachtaí Stáit (2001) rachfar i

mbun clár bainistíochta riosca chun rioscaí gnó agus a gcuid impleachtaí airgeadais
a aithint. Soláthróidh sé sin deimhniú breise don Bhord nuair a shínítear an Ráiteas
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ar an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánach, rud a chaithfidh a bheith san
áireamh anois sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla. Níl riosca cliniciúil san áireamh sa
phróiseas sin. (Q & F Gníomh 110).

18) Leanúint ar aghaidh ag lánpháirtiú Ospidéal Portiuncula trí ráitis Airgeadais a
chomhdhlúthú, tuairisciú bainistíochta agus buiséadú leis an mBord; leanúint ar
aghaidh ag feidhmiú polasaithe agus nósanna imeachta Bhord Sláinte an Iarthair;
conarthaí soláthróirí a aistriú nuair a théann siad in éag ó Portiuncula chuig an
mBord mar is cuí; clár sócmhainní seasta a thiomsú.

19) Leanúint ar aghaidh ag lánpháirtiú na gCórais Airgeadais; feabhas a chur ar rialú
inmheánach sa phróiseas ordaithe ceannaigh.  (Q & F Gníomhartha 110, 117, 120).

20) Na creidiúnaithe a íoc ag teacht lena dtreoirlínte féin agus le reachtaíocht náisiúnta.
(Q & F Gníomh 70).

21) Cur leis an méid íocaíochtaí a dhéantar le creidiúnaithe trí Aistriú Leictreonach
Airgid. (Q & F Gníomh 117).

22) Feabhsuithe a thabhairt isteach chun na Teastais Imréitithe Cánach atá ann a
dhearbhú agus chun íocaíochtaí le hairgead coigríche a dhéanamh. (Q & F Gníomh
117).

23) Dul i mbun suirbhé sástacht custaiméirí agus nós imeachta gearán a bhunú. (Q & F
Gníomh 49).

24) Déan Clár Sócmhainní Trealaimh a sheachadadh chun cuidiú le pleanáil sa todhchaí
chun an trealamh a bhíonn ar gach suíomh a athsholáthar. (Q & F Gníomh 93).

25) Leanúint ar aghaidh ag athbhreithniú na bpolasaithe agus nósanna imeachta
inmheánacha i réimsí ar nós íocaíochtaí pras, rialacháin airgeadais agus athruithe
reachtaíochta eile. (Q & F Gníomh 110).

26) An córas nua atá forbartha d’ionchur áitiúil a fheidhmiú maidir le fabhruithe neamh-
phá.  (Q & F Gníomhartha 110 agus 117).

27) Ardaitheoir a shuiteáil chun rochtain a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas chuig an
Roinn ag úsáid an Fhoirgnimh Airgeadais. (Q & F Gníomh 45).
28) An córas Párolla SAP do Bhord Sláinte an Iarthair a fheidhmiú.

Tuairisc ar na gníomhartha atá pleanáilte don bhliain chun cuidiú leis na
haidhmeanna agus cuspóirí agus gníomhartha chun na cuspóirí sin a bhaint
amach

Aidhm agus Cuspóir 1 – 3
 Próifíl a aontú ar Litir Cinntitheachta faoi dheireadh Mhárta 2004.
 Réisím tuarascála a aontú faoi dheireadh Mhárta 2004.
 Idirbheartaíocht a bheith déanta agus sínithe –maidir le comhaontuithe seirbhísí faoi

dheireadh Meithimh 2004.

Aidhm agus Cuspóir 4
 Tionscadal a bhainistiú chun bunachar sonraí a shocrú chun sonraí seasta a

thaifeadadh maidir le hEagraíochtaí Deonacha i gceantar Bhord Sláinte an Iarthair.
 Tionscadal a bhainistiú chun sonraí airgeadais neamh-sheasta a lárnú maidir le

hEagraíochtaí Deonacha i gceantar Bhord Sláinte an Iarthair.
 Leanúint ar aghaidh ag tacú leis an tionscadal agus bunachar sonraí eolais roinnte

go cuí a fhorbairt don Earnáil Míchumais Intleachtúil.

Aidhm agus Cuspóir 5
 Iarratais Eolais a chomhlánú go tráthúil.
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 Cuideachtaí a bhíonn ag soláthar na gcórais nua airgeadais nó a gcuid gníomhairí.
 Ag tabhairt agallaimh ar an teileafón maidir leis na córais atá againn faoi láthair de

réir mar a theastaíonn sin ó na Cuideachtaí thuas.
 Próiseáil déabhlóidithe a fheidhmiú chuig an méid ceantar agus is féidir, ionas go

mbeidh cur amach éigin ag páirtithe leasmhara ar phróisis gnó ar an ríomhaire agus
iad ag ullmhú don SAP.

 Oiliúint chuí agus lámhleabhair oiliúna a sholáthar ar na córais atá againn faoi láthair
ionas gur féidir le páirtithe leasmhara an méid eolais agus is féidir leo a fháil chomh
éasca sin óna ríomhaire féin.

 Ag coinneáil na sonraí atá ar na córais atá againn faoi láthair, ag cur deireadh le
taifid atá ann faoi dhó etc.

Aidhm agus Cuspóir 6
 A bheith rannpháirteach ag roghnú páirtí feidhmiúcháin straitéiseach d’Airgeadas

SAP.
 Freastal ar cheardlanna ar ghnéithe éagsúla den phróiseas soláthair.
 Tacú le hiarratais eolais ón mBainisteoir Ábhair Réigiúnach.

Aidhm agus Cuspóir 7
 Tabharfar rochtain ar chláir Clárúcháin Sonraisc do pháirtithe leasmhara eile chun an

tionscadal a fheidhmiú.
 Soláthrófar lámhleabhair oiliúna agus nósanna imeachta do pháirtithe leasmhara ar

an suíomh freisin.
 Cuirfear saoráid deasc chabhrach duine ar dhuine ar fáil leis an oiliúnóir.

Aidhm agus Cuspóir 8
 Tabharfar rochtain ar chláir Dréacht-Ordaithe do pháirtithe leasmhara chun Dréacht-

Ordú a fheidhmiú i suímh stórais eile.
 Soláthrófar lámhleabhair oiliúna agus nósanna imeachta do pháirtithe leasmhara ar

an suíomh freisin.
 Cuirfear saoráid deasc chabhrach duine ar dhuine ar fáil leis an oiliúnóir.

Aidhm agus Cuspóir 9
 Dréachtálfar tábla d’Ionaid an Bhord Sláinte nach bhfuil páirteach in iontráil sonraí

díláraithe.
 Díreofar ar ionaid ón tábla sin.
 Tabharfar rochtain do pháirtithe leasmhara ar mhódúil córais phróiseála

déabhlóidithe éagsúla.
 Soláthrófar oiliúint ar an suíomh le cabhair ó lámhleabhair oiliúna.
 Tabharfar cúnamh ullmhaithe i réimsí ar nós Stoic, crua-earraí etc.
 Cuirfear saoráid deasc chabhrach duine ar dhuine ar fáil do pháirtithe leasmhara nua

ag tosú leis an bpróiseas déabhlóidithe.

Aidhm agus Cuspóir 10
 Ullmhófar Nósanna Imeachta Rialaithe Ríomhaire Nua do réimsí nach bhfuil san

áireamh ag na Nósanna Imeachta Rialaithe Ríomhaire atá ann cheana de bharr
forbairtí nua etc.

 Athbhreithneofar na Nósanna Imeachta Rialaithe Ríomhaire atá ann faoi láthair chun
aon athruithe i bpolasaí, i reachtaíocht, i gcleachtais oibre etc a chur san áireamh.
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 Ullmhófar lámhleabhair feabhsaithe nua le scéalta fíor ón obair do na módúil éagsúla
de na Córais Airgeadais chun cuidiú le húsáideoirí agus iad ag obair.

Aidhm agus Cuspóir 11
 Chomh maith leis an oiliúint ar an bpróiseas déabhlóidithe atá léirithe ag Mír 9 thuas

soláthróimid oiliúint ar chláir córas coimhdeach, a chuireann leis na cláir próiseála
déabhlóidithe.

 Leanfaimid ag logáil ár nglaonna Tacaíochta, rud a léiróidh na réimsí a dteastóidh
breis oiliúna iontu.

 Beimid ag iarraidh réiteach a thabhairt ar cheisteanna réiteach fadhbanna ar an lá
céanna a bhfaightear iad.

Aidhm agus Cuspóir 12
 Beimid ag iarraidh raon na gclár ónar soláthróir Bogearraí, beidh siad sin riachtanach

chun íocaíochtaí Liúntas a phróiseáil tríd an Aistriú Leictreonach Airgid.
 Tabharfaimid rochtain agus oiliúint do na Foirne Airgeadais cuí a bheidh páirteach sa

réimse sin.
 Soláthróimid lámhleabhar oiliúna do na foirne sin ar na cláir bogearraí nua.
 Soláthróimid saoráid deasc chabhrach duine ar dhuine.

Aidhm agus Cuspóir 13
 Tabharfaimid rochtain agus oiliúint do na Foirne Airgeadais cuí a bheidh páirteach sa

réimse sin.
 Soláthróimid lámhleabhar oiliúna do na foirne sin ar na cláir bhogearraí nua.
 Soláthróimid saoráid deasc chabhrach duine ar dhuine.

Aidhm agus cuspóir 14
 I gcomhar leis an Roinn Seirbhísí Eolais cuirfimid na moltaí ón athbhreithniú i

bhfeidhm ag díriú ach go háirithe orthu sin a mbíonn baint acu le slándáil agus le
rochtain ar na córais, agus ar mhinicíocht agus ionracas na ngnáthamh Cúltaca.

Aidhm agus Cuspóir 15
 Cuirfimid íoslódáil na bhFoirmeacha Rochtaine ar an gCóras Airgeadais ón Inlíon

chun cinn.
 Tosóimid ag cur Lámhleabhair d’Úsáideoirí an Chórais ar an Inlíon chun gur féidir iad

a íoslódáil ar an bpointe.

Aidhm agus cuspóir 16
 Cruthófar maitris sárchleachtais in Earnáil Sláinte an hÉireann.

Aidhm agus Cuspóir 17
 Táthar ag súil go n-aithneofar rioscaí gnó in athbhreithniú seachtrach a bheidh le

déanamh roimh dheireadh Meithimh 2004. Beidh rialuithe inmheánacha chun na
rioscaí sin a bhainistiú mar chuid den dhualgas agus cuirfear struchtúr
athbhreithnithe foirmiúil ar bun.

Aidhm agus Cuspóir 18
 Leanúint ar aghaidh ag cinntiú go mbíonn foireann Ospidéal Portiuncula ar an eolas

agus gur féidir leo na riachtanais airgeadais, bainistíochta agus buiséadú a
chomhlíonadh.
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 Cuirfidh cruinnithe mhíosúla den Ghrúpa Airgeadais lánpháirtiú chun cinn.
 Na hathruithe maidir leis na riachtanais a chur ar fáil ar bhealach tráthúil ag cinntiú

go dtuigtear iad agus ag measúnú acmhainn an ospidéil na riachtanais sin a
chomhlíonadh.

 Na hathruithe riachtanacha a aithint agus a fheidhmiú ar pholasaithe agus nósanna
imeachta ionas go dtuigtear iad go soiléir.

 A chinntiú go mbíonn foireann an ospidéil ar an eolas agus go mbaineann siad úsáid
as conarthaí Bhord Sláinte an Iarthair mar is cuí.

 Leanúint ar aghaidh a bheith rannpháirteach i dtionscadal PPARS ó pheirspictíocht
airgeadais.

 Leanúint ar aghaidh ag athbhreithniú córais idir Portiuncula agus Bord Sláinte an
Iarthair le súil agus lánpháirtiú a uasmhéadú sula mbaineann an ospidéal úsáid as
córais Bhord Sláinte an Iarthair.

 Clár sócmhainní seasta a bhunú ó Eanáir 2004 lena n-áirítear na hiarmhéideanna
tosaigh agus comhordú le Tionscadail Chlár Sócmhainní Bhord Sláinte an Iarthair.

 Leanúint ar aghaidh ag athbhreithniú an phróiseas ordaithe ceannaigh.

Aidhm agus Cuspóir 19
 Moltaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar rialuithe inmheánacha, go háirithe i

réimse ordú ceannaigh láimhe.

Aidhm agus Cuspóir 20 -21
 Creidiúnaithe rialta a aithint a fhaigheann íocaíocht le seic agus moladh dóibh trí

fheachtas teileafóin agus ríomhphoist síniú suas d’íocaíocht trí EFT.

Aidhm agus Cuspóir 22
 Soláthrófar oiliúint bogearraí don fhoireann san réimse Cuntais Iníoctha sa chéad

ráithe. Rachaidh na módúil “beo” sa dara ráithe.

Aidhm agus Cuspóir 23
 Roghnófar sampla d’fhoireann agus de chustaiméirí chun a gcuid tuairimí a fháil ar

an tseirbhís a sholáthraítear.
Déanfar anailís ar na sonraí go neamhspleách. Déanfar athbhreithniú ar
shárchleachtas i réimsí eile.
Beidh sé sin comhlánaithe faoi dheireadh an tríú ráithe.

Aidhm agus Cuspóir 24
 Cuirfear bunachar sonraí trealaimh do gach ionad costais i Microsoft Access agus

déanfar cothabháil air faoi dheireadh an chéad ráithe. Cuirfear lipéid ar an trealamh
uile ionas go mbeidh siad éasca le haithint faoi dheireadh Meithimh 2004.

Aidhm agus Cuspóir 25
 Trí chomhairliúchán le húsáideoirí na seirbhísí scaipfear doiciméid polasaí le dul siar

ar an méid a bhíonn déanta chun dul i ngleic le hathruithe oibríochta agus
reachtaíochta a mbíonn tionchar acu ar an tseirbhís. Molfaidh an Stiúrthóir dréachtaí
deiridh ansin d’Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin an Bhoird.

Aidhm agus Cuspóir 26
 Déanfar tástáil phíolótach ar fhabhruithe neamh-phá a ionchar go háitiúil ar roinnt

suíomh sula ndéantar é a sceidealú chun dul beo ar fud an Bhoird i 2005.
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Aidhm agus Cuspóir 27
 Idirchaidreamh le Conraitheoir agus le Seirbhísí Teicneolaíochta/ Ranna Tionscadail

Chaipitil chun Plean Tionscadail agus línte ama a bhunú.

Aidhm agus Cuspóir 28
 Tacú leis an bhfoireann tionscadail chun an córas Párolla SAP a oiriúnú. Aon

athruithe comhaontuithe maidir le tréimhsí pá nó dátaí pá a fheidhmiú. Tacú leis an
bhfoireann tionscadail chun imeacht ón gcóras atá ann faoi láthair. Leanúint ar
aghaidh ag soláthar sonraí míosúla chun uaslódáil chuig SAP.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 D’fhéadfadh tionchar a bheith ag foilsiú agus ag páirt-ghlacadh na dTuarascálacha
Brennan agus Prospectus a léiríodh i gClár Athchóirithe na Seirbhísí Sláinte ar
sheachadadh seirbhíse ag brath ar scála na n-athruithe a thabharfar isteach le linn
2004. (Q & F Gníomh 1, 2, 92 – 99, 108 – 117 )

 Déanfar na próisis phárolla a athchóiriú tar éis PPARS – Céim II (Am & Tinreamh) a
fheidhmiú agus beidh tionchar gearrthréimhseach acu sin ar sheachadadh seirbhíse.
(Q & F Gníomh 117)

 Beidh roinnt comhaltaí den fhoireann ag teastáil chun am a chaitheamh ar
Thionscadal FISP. Beidh Cuntasóir an Chórais gafa formhór an ama i 2004. Beidh
éifeacht ag sannadh foirne na roinne chuig dualgais FISP ar sheachadadh seirbhíse.
(Q & F Gníomh 117)

 Braithfidh aon tionscnaimh Luach ar Airgead ar sholáthar acmhainní cuí chuig an
aonad chun na feidhmeanna a fheidhmiú. (Q & F Gníomhartha 38, 41-42, 55, 73, 77,
92 – 102, 114 –121)

 Mar sheirbhís tacaíochta corparáideach arb í an obair straitéiseach a bhíonn i gceist
ná pleanáil agus arb í an obair oibríochta ná próiseáil, beidh tionchar ag aon
athruithe oibríochta a bheidh ann de bharr na bPointí Gnímh uile atá i ‘Cáilíocht agus
Cothroime – Córas Sláinte Duitse’ ar an Roinn Airgeadais. Áirítear leis na hathruithe
ar sheachadadh seirbhíse, athruithe ar bhuiséid agus impleachtaí ar phróiseáil.
Beidh tionchar ar an seachadadh seirbhíse atá ann faoi láthair ar cén scála agus cén
t-am a dtiocfaidh na hathruithe isteach.  (Q&F Gach gníomh)

AN ROINN LUACH AR AIRGEAD

Tá sé de dhualgas ar an mBord freastal ar aon spriocanna Luach ar Airgead a leagann
an Roinn Sláinte agus Leanaí amach.

Cultúr Luach ar Airgead

Tá sé beartaithe leanúint ar aghaidh ag cur cultúr VFM chun cinn i 2004 trí ghrúpaí
áitiúla a chur le chéile chun an Coiste Réigiúnach VFM a mhéadú agus athbhunófar é
sin chun traschlár níos fearr agus scaipeadh geografach a bheith ann.

An Bhliain Amach Romhainn

Is iad an dá thionscnamh mhóra a bheidh ag dul ar aghaidh i 2004 ná:
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 Bainistiú ar Thaifid Míochaine, a bhfuil 10 mbliana acu chun Seirbhísí
Géarmhíochaine an Bhoird a athrú chuig timpeallacht gan aon pháipéarachas.

 Bainistíocht ar an Slabhra Soláthair, a ullmhóidh an Bord le haghaidh an Tionscadal
Náisiúnta Bainistíochta Ábhair atá ar bun faoi láthair.

Áirítear leis an tionscadail eile a bhfuil sé beartaithe iad a chur chun cinn (ag brath ar
acmhainní) i 2004:

 Binsemharcáil ar sheirbhísí comhchosúla.
 Athbhreithniú ar shocruithe taistil agus cothabhála.
 Bailiú ioncaim.
 Bainistíocht Dramhaíola
 Bainistíocht Cothabhála.
 Teileachumarsáid Béil:

Acmhainní Foirne

Beidh gá le foirne a fháil ar iasacht nó a sheachfhoinsiú chun an t-ualach oibre
beartaithe a chomhlíonadh

SEIRBHÍSÍ EOLAIS

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhíse

Tá Roinn Eolais an Bhoird freagrach as freagraí seirbhísí eolais a fhorbairt, a chur i
bhfeidhm agus tacú le freagraí seirbhísí eolais maidir le seirbhísí an Bhoird. Is iad na
seirbhísí eolais sin a sholáthróidh an bunús le haghaidh timpeallacht eolais lánpháirtithe
i gcás gach roinn le cuidiú leo a gcuid spriocanna aontaithe cliniciúla agus riaracháin a
bhaint amach. Tá sé ar intinn ag an mBord chomh fada agus is féidir leis, sioncronú
iomlán a dhéanamh ar a gcur chuige maidir le caighdeáin Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Soláthraítear seirbhísí eolais atá sábháilte agus soláthraítear iad nuair a theastaíonn
siad agus a thugann cosaint don rúndacht a bhaineann le heolas sainiúil an chliaint agus
a chuireann bac ar rochtain dóibh siúd a bhfuil údarás acu breathnú ar an eolas. Tá na
seirbhísí curtha le chéile le hoibriú go sábháilte ó thaobh cúrsaí teicniúla, agus mar sin a
laghdaíonn an baol atá ann go bhféadfadh fadhbanna teicniúla a bheith i gceist.

Tá sé fíor-thábhachtach go n-éireodh le seirbhísí eolais má táthar ag súil go n-éireoidh
le seachadadh chúram sláinte ar fud na seirbhísí go léir laistigh de réigiún an Bhoird.
Bítear ag brath níos mó agus níos mó ar sheirbhísí eolais agus ar fhreagraí bliain i
ndiaidh bliana agus muid ag dul níos doimhne isteach i 'Ré an Eolais'.

Tá Seirbhísí Eolais comhdhéanta as cúig réimse feidhmíochta:
1. Soláthraíonn Seirbhísí Tionscadal caighdeáin agus treoir maidir le próisis

bhainistíochta tionscadal, próisis rialaithe agus rianaithe.
2. Soláthraíonn Seirbhísí Iarratas cúnamh maidir le feidhmiú tionscadal agus i

dtacaíocht chórais.
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3. Tá rSheirbhísí freagrach as seirbhísí idirlín, inlín agus eislín an Bhoird.
4. Beidh Seirbhísí Sonraí freagrach as caighdeáin sonraí agus as nósanna imeachta

cáilíochta sonraí a fhorbairt i gcás shonraí an Bhoird.
5. Tá na Seirbhísí teicneolaíochta freagrach as infrastruchtúr gréasáin agus

cumarsáide an Bhoird.

Roinntear obair na Roinne i dtrí phríomhsruth oibre:
 Tacaíocht oibríochta ó lá go lá lena n-áirítear tacaíocht do chórais atá ann cheana

féin, teicneolaíochtaí agus úsáideoirí.
 Forbairt Príomhsheirbhísí eolais lena n-áirítear teicneolaíochtaí idirlín, infrastruchtúr

ríomhphoist, oibríochtaí dírithe ar shonraí, athshlánú tromchúiseach, athléimneacht
ar chaighdeáin gréasán etc.

 Tionscadal a bhaineann le IS a bhfuil tionchar díreach acu ar chúram othar nó ar
chórais/sheirbhísí riarachán.

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Tá dul chun cinn mór déanta ó thaobh na dtionscnamh a leagadh amach sa Phlean
Seirbhíse ar Sheirbhísí Eolais 2003 a bhaint amach. Bíonn fráma ama ag baint le roinnt
gníomh a bhíonn ag dul ar aghaidh ar feadh roinnt blianta agus is fiú na gníomhartha sin
a lua thíos:

 Leanúint le hábhar, caighdeán agus úsáid idirlín an Bhoird a leathnú maidir leis an
Idirlíon, Inlíon agus Suímh Micro. Tá láithreacht idirlín an Bhoird anois ag trí leibhéal,
Idirlíon, Inlíon agus seirbhísí Micro-suíomh. Soláthraíonn Idirlíon an Bhoird eolas
agus seirbhísí ar-líne don phobal @ http://www.whb.ie. Tá Inlíon an Bhoird ar fáil
anois agus soláthraíonn eolas corparáideach agus seirbhísí ar-líne don fhoireann. (Q
& F Gníomh 44)

 Leanfar ag déanamh monatóireachta agus uasghrádaithe de réir mar is cuí ar
chumas Crua-Earraí agus Gréasáin an Bhoird.

 Leanúint le polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt lena chinntiú go mbaintear
an buntáiste is fearr as infheistiú in infrastruchtúr ICT an Bhoird.

 Leanúint ag cuidiú le húsáideoirí maidir le soláthar córas ag baint úsáide as an
struchtúr rialaithe Tionscadal atá i bhfeidhm anois laistigh den Bhord. (Q & F Gníomh
63)

 Leanúint le príomhshaoráidí a léiriú.

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004 agus Gníomhartha atá pleanáilte le cuidiú le
hAidhmeanna agus Cuspóirí

 Struchtúr a chur i bhfeidhm a thugann dóthain tacaíochta do chórais an Bhoird trí
mholtaí thuarascáil athbhreithnithe IS a fhorchéimniú a foilsíodh ag deireadh 2002.
(Q & F Gníomh 63).

 Cuirfear an fheidhm Seirbhíse Sonraí ar bun laistigh den Roinn le treoir a sholáthar
don Bhord maidir le bainistíocht agus an úsáid is fearr a bhaint as sonraí

 Próiseas Bainistíochta Tionscadal a chur i bhfeidhm bunaithe ar sárchleachtais i
mbainistíocht tionscadal IS. Áireofar air sin Gréasáin Inniúlachta Bainistíochta
Tionscadal agus córas rianaithe tionscadal.
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 Óstú intí lenár suíomh Idirlín a fhorbairt.
 Moltaí iniúchta a tharla le déanaí a chur i bhfeidhm mar is cuí.
 Leibhéil seirbhíse a athbhreithniú agus a fhoilsiú.
 Athbhreithniú a dhéanamh ar chórais teicneolaíochta agus infrastruchtúr cumarsáide

agus straitéis theicneolaíochta a fhorbairt. (Q & F Gníomh 19).
 Measúnú riosca ar athbhreithniú córais a dhéanamh i gcás príomh ríomhchláir

laistigh den Bhord.
 Straitéis feidhmchláir a fhorbairt do Bhord Sláinte an Iarthair. (Q & F Gníomh 119).
 Leibhéil oideachais ICT a fheabhsú agus próisis agus nósanna imeachta ICT a

ghlacadh laistigh den Bhord. (Q & F Gníomh 120)
 Cur chuige atá dírithe ar an othar seachas ceann atá dírithe ar an roinn/ar fheidhmiú

a chur chun cinn d'fhorbairtí a bhaineann le IS. (Q & F Gníomhartha 117,118)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Tá éagsúlacht ag baint leis na dúshláin agus leis na príomhshaincheisteanna atá os
comhair na Roinne:-
 Treoir a sholáthar do sheirbhísí, chórais agus d'fhreagraí i dtimpeallacht nach bhfuil

an-chinnte mar gheall ar mholtaí i gcomhair Leasuithe sna Seirbhísí Sláinte, mar
gheall ar an moill atá ar an tuarascáil Straitéis Eolais Sláinte Náisiúnta agus mar
gheall go bhfuiltear ag fanacht ar thuarascáil Straitéis HeBE ICT a fhoilsiú. (Q & F
Gníomhartha 115, 116)

B
aineann deacrachtaí móra i gcónaí le modhanna maoinithe a fháil maidir le forbairtí a
bhaineann le IS mar gheall ar chomh míchothrom agus atá foinsí maoinithe, an méid
atá á chur ar fáil agus an t-am a gcuirtear an maoiniú ar fáil. (Q & F Gníomh 118)

 Soláthar seirbhíse d'ardchaighdeán a bhaint amach laistigh d'uasteorainn WTE de
17 duine atá athbhreithnithe agus leathnú leanúnach ar sheirbhísí IS/ICT. (Q & F
Gníomh 117)

 Bainistíocht Riosca cuí i gcás seirbhísí agus córais ICT.
 Clár gnó eRialtas a sheachadadh mar atá léirithe i bPlean Gnímh an Rialtais

(Teagmhálacha Nua) agus i bPlean Gnímh 2005 eEorpach (Sochaí Eolais do
Chách).

 Tionscnaimh straitéiseacha
Feidhmíochtúla/Áitiúla/Réigiúnacha/Náisiúnta/Idirnáisiúnta.

A
rdú costais ar an scála mór maidir le seachadadh seirbhíse.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Leanfaidh Seirbhísí Eolais ag déanamh tuairisciú ráithiúil ar dhul chun cinn maidir leis an
bPlean Seirbhísí.

SEIRBHÍSÍ TEICNIÚLA AGUS TIONSCADAIL CHAIPITIL

Comhthéacs

Ról agus Feidhm na Seirbhíse
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Soláthraíonn an Roinn seo tacaíocht theicniúil agus seirbhísí bainistíochta tionscadal do
gach tionscadal caipitil agus d'oibríocht an infrastruchtúir fhisiciúil a chothaíonn forbairt
agus oibríocht sheirbhís d'ardchaighdeán a bhíonn ag teacht le straitéisí Náisiúnta agus
le straitéisí an Bhoird (Gníomh 43).

Áirítear leis sin treoir ghairmiúil ón gcéad phleanáil go dtí céimeanna miontuairisce
maidir le dearadh (Gníomh 51), sonraíocht go dtí coimisiúnú, chomh maith le
bainistíocht tionscadal, maoirsiú agus soláthar a bhaineann le gníomhaíocht
chothabhála an Bhoird, le tionscadail chaipitil agus le hathchóiriú, ag cur trealaimh
isteach, measúnú riosca agus sócmhainní agus saincheisteanna a bhaineann le Tine,
Sláinte agus Sábháilteacht. Oibríonn na feidhmeanna faoi na ceannteidil seo a leanas:

 Pleanáil Straitéiseach Acmhainní Fisiciúla
 Comhairle, treoir agus dearadh innealtóireachta
 Bainistíocht riosca agus dearbhú cáilíochta saoráidí
 Bainistíocht Fuinnimh
 Comhairle Bainistíochta Acmhainní Fisiciúla
 Bainistíocht Tionscadail
 Bainistíocht Costais Soláthar Caipitil
 Tacaíocht Innealtóireacht agus Graifice
 Próiseas Trealamhú
 Tine, Sláinte & Sábháilteacht, Comhshaol
 Tacaíocht Riaracháin

An Bhliain Amach Romhainn

Gníomhartha ó 2003

Cód Glas a chur i bhfeidhm (Tionscadal DOHC). (Q & F Gníomh 99)

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

 Bainistíocht leanúnach ar Chlár Caipitil an Bhoird faoin bPlean Náisiúnta Forbartha.
 Tionscadail ar cuireadh tús leo faoi Mhionleithroinnt Caipitil a thabhairt chun críche.

(Q & F Gníomh 93).
 Forbairt leanúnach ar thacaíocht theicniúil intí lánpháirtithe le bonn sócmhainní an

Bhoird a bhainistiú agus a fhorbairt (Q & F Gníomh 99).
 Forbairt leanúnach ar ár bhfeidhmeanna intí, lena n-áirítear tacaíocht

innealtóireachta, acmhainní fisiciúla, tine, sláinte agus sábháilteachta agus
riaracháin, le freastal ar riachtanais na réimsí seirbhísí. (Q & F Gníomh 99).

 Cur lenár seirbhís Bainistíochta Tionscadal a thugann eolas maidir le próisis chúram
sláinte agus ar thionscadail tacaíochta óna dtionscnamh go dtína gcríochnú, ag díriú
ar acmhainn Innealtóireachta maidir le príomhshaincheisteanna teicniúla. (Q & F
Gníomh 99)

 Leanúint le cúnamh a thabhairt do réimsí seirbhísí le tosaíocht a thabhairt do
riachtanais bhainistíochta riosca saoráidí agus aghaidh a thabhairt orthu. (Q & F
Gníomh 93).

 Leanúint le bainistíocht riosca tine, sláinte agus sábháilteachta agus measúnúnaithe
ar áitribh mar thacaíocht don fhoireann agus dá dtimpeallacht oibre. (Q & F Gníomh
5)
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 Feidhmiú leanúnach ar Chlár Oiliúna Láimhseáil Láimhe an Bhoird agus leanfar le
drileanna sábháilteachta.

Gníomhartha atá pleanáilte le Cuspóirí a Bhaint Amach

 Rannpháirtíocht leanúnach i bhFoirne Tionscadal agus i seirbhís bainistíochta
tionscadal chuig tionscadail forbartha suntasacha agus roghanna breithmheasa.

 Comhairleoireacht leanúnach agus tacaíocht do bhainistíocht seirbhíse maidir le
maoiniú a bhaint amach chun an t-eastát atá ag an mBord cheana féin a fheabhsú,
lena n-áirítear na réimsí a bhaineann le leictreachas, tine agus sábháilteacht,
rochtain níos fearr, athchóiriú fabraice, athsholáthar gléasra agus uasghráduithe
cothrom le dáta agus clár tosaíochta a choinneáil maidir le hoibreacha bainistíochta
riosca agus mion-oibreacha caipitil. (Q & F Gníomh 99)

 Freagraí maidir le dearadh agus meastóireacht costas a fhorbairt i gcás thionscadail
saoráidí, lena n-áirítear trealamh foirgnimh agus leabaithe, oibreacha meicniúla agus
leictreachais. (Q & F Gníomh 99)

 Costáil maidir le forbairt a bhfuil tosaíocht aici agus tionscadail bainistíochta riosca
ionas gur féidir maoiniú a chinntiú. (Q & F Gníomh 99)

 Príomhfhoireann a choinneáil - bonn eolais/scileanna a choinneáil, le freastal ar
riachtanais na seirbhíse. (Q & F Gníomh 99)

 Maoirsiú agus súil a choinneáil ar fheidhmiú na dtionscadal ó thaobh tógála/suiteála
agus síos tríd go dtí coimisiúnú. (Q & F Gníomh 99)

 Tacaíocht a thabhairt d'fhoirne cothabhála áitiúla saoráidí a choinneáil deisithe i
gcónaí. (Gníomhartha 45, 47)

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

 Leanúint le tacaíocht ar mhaithe leis an tseirbhís ar fad, tá sé riachtanach go
dtabharfaimid cosaint agus go ndéanfaimid forbairt ar an mbonn scileanna atá
againn cheana féin.

 Tosaíochtaí bainistíochta riosca saoráidí a nascadh, le súil agus go mbeidh breis
maoinithe ar fáil i 2004.

 Réimse oiriúnach conraitheoirí a bheith ar fáil do na cineálacha agus scálaí éagsúla
tionscadal, le freastal ar riachtanais na gclár forbartha agus le luach ar airgead a
bhaint amach.

 Páirt ghníomhach a bheith i gcónaí ó thaobh tacaíochta a thabhairt do chlár forbartha
agus pleanála amach anseo don Bhord.

 Is ceist thábhachtach a bheidh i ndul chun cinn maidir le athchóiriú na seirbhísí
sláinte don bhliain amach romhainn.

 Feabhsúcháin saoráidí a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dóibh le go féidir
leis an mBord riachtanais Sláinte & Sábháilteachta, Sábháilteachta Bia a
chomhlíonadh níos fearr, ar mhaithe le gach úsáideoir.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

Cloí le rialacháin soláthair - Foirne Dearaidh, Conraitheoirí, Trealamhú.
Treoirlínte maidir le bainistíocht tionscadal atá ar fáil sa Roinn Sláinte & Leanaí agus san
Oifig Pleanála Ospidéil a chomhlíonadh.
Bhíomar in ann freagra dearfach a fháil ar an gcéad thuarascáil maidir le Ag Coinneáil
an Dul Chun Cinn.
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ACMHAINNÍ DAONNA

Comhthéacs

Ról agus Feidhm

Oibriú i gcomhpháirtíocht le gach páirtí leasmhar lena chinntiú gur fóstóir rogha é Bord
Sláinte an Iarthair, le fóras oibre inspreagtha, a bhfuil scileanna acu agus atá solúbtha,
agus atá ábalta seirbhísí d'ardchaighdeán a sheachadadh agus freastal ar riachtanais
an phobail atá ag athrú an t-am ar fad.

Tá Acmhainní Daonna Corparáideacha comhdhéanta as:
 Bainistíocht A.D.
 Earcú.
 Caidrimh Fostaithe Corparáideacha.
 Aoisliúntas
 Foghlaim & Forbairt Chorparáideach.
 Seirbhísí Leabharlainne.
 Sláinte Saothair/Tacaíocht d’fhostaithe.
 Oifig Thionscadail PPARS.
 Aonad Forbartha & Pleanála d'Altraí, do Mhná Cabhracha.

Creat Oibre Polasaí Réigiúnach agus Náisiúnta

 'Cáilíocht agus Cothroime - Seirbhís Sláinte Duitse' (2001).
 Plean Gnímh do Bhainistíocht Daoine sa tSeirbhís Sláinte (2002).
 Iniúchadh ar Struchtúir agus ar Fheidhmeanna sna Córais Sláinte (2003).
 Coimisiún ar Altranas (1998).
 Iniúchadh ar Struchtúir agus ar Fheidhmeanna sa Chóras Sláinte (2003).
 Plean Straitéiseach AD BSI.
 Reachtaíocht Fostaíochta.
 Plean Straitéiseach ar Fhoghlaim & Forbairt chorparáideach BSI.
 Athbhreithniú ar Chaidrimh Fostaithe Corparáideach & Tionsclaíoch (O'Dowd

Consultants Ltd. 2002).
 Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn - Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialta.
 An Comh-Chomhairle Náisiúnta.
 Athbhreithniú ar Earcú & Roghnú (Pearn Kandola).
 Polasaí Dínite ag an Obair.
 Coimisiún ar Chórais Rialaithe & Bainistíochta Airgeadais sa tSeirbhís Sláinte

(2003).
 Straitéis Chúram Príomha.
 Eolas Sláinte (1995) Jennifer MacDougall - Leabharlann.
 Beifear ag leanúint le rannpháirtíocht ar an gCoiste Stiúrtha IS/mBord Tionscadal

IS a bunaíodh le gairid le cuidiú le forbairtí seirbhísí ICT agus le treoir a thabhairt dóibh
an bhliain seo chugainn. Cinnteoidh sé sin go nglacfar le cur chuige straitéiseach atá
dírithe ar an othar/cliant i bhfeidhmiú agus i bhforbairt thionscadail agus chórais a
bhaineann le ICT in iarracht aghaidh a thabhairt ar na príomhshaincheisteanna ar
tarraingíodh aird orthu sna tuarascálacha náisiúnta le déanaí.
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Anailís ar Riachtanais

 Leagann an Plean Gnímh do Bhainistíocht Daoine clár oibre soiléir amach maidir
leis na riachtanais a bhfuiltear le haghaidh a thabhairt orthu sna réimsí A.D. agus
sna réimsí foghlama agus forbartha. Ag an leibhéal réigiúnach leagann an Plean
Straitéiseach AD clár oibre soiléir amach don saol amach anseo agus tá sé
bunaithe ar mheasúnú riachtanas cuimsitheach ina mbeidh saincheisteanna
áitiúla agus náisiúnta. Thug próiseas leathan comhairleoireachta eolas faoi
fhorbairt na straitéise seo. Tugtar breis eolais faoi bplean trí anailísí riachtanas
foghlama agus forbartha sainiúla a rinneadh i gcuid de BSI  lena n-áirítear na
suímh is mó atá againn.

 Is gné thábhachtach a bhí sa chomhairleoireacht ón athbhreithniú a rinneadh ar
an bpróiseas Earcaithe agus Roghnaithe ó thaobh an Phlean Straitéiseach A.D.
a fhorbairt.

 Prionsabal bunúsach den Aonad Pleanála & Forbartha Altranais, Mná
Cabhracha ná baint a bheith ag páirtithe leasmhara le forbairt altranais agus
cnáimhseachais a threorú laistigh den réigiún le cabhrú le lánpháirtiú na
seirbhísí.

Raon agus Scóp na Seirbhísí a sholáthraítear

Bainistíocht Acmhainní Daonna
 Tugtar tacaíocht d’obair an Stiúrthóra ar Acmhainní Daonna.
 Oibriú i gcomhpháirtíocht le gach páirtí leasmhar chun feidhm iomlán AD a chur

chun cinn.
 Tacaíocht don phróiseas Creidiúnaithe AD sa trí shuíomh ospidéal

géarmhíochaine.
 Tacaíocht a thabhairt don Chóras Bainistíochta Doiciméid ADOS agus é a

bhainistiú.
 Is í an Fhoireann Tacaíochta AD an mheicníocht trína ndéantar comhordú agus

trína dtugtar tacaíocht do gach gníomh de chuid na Ranna AD.

Rannóg Earcaíochta
 Freastal ar riachtanais earcaithe gach réimse seirbhíse.
 Aistrithe idir-bhord a éascú don fhoireann bhuan.
 Tacaíocht d’fheidhmeanna AD atá déabhlóidithe ag an leibhéal áitiúil.
 Daonáireamh a sholáthar don DOHC ar bhonn ráithiúil.
 Aischuir IMR a sholáthar ar bhonn míosúil.
 Scéim urraíochta a eagrú i gcás grádanna ganna.

Caidrimh Fostaithe Corparáideacha
 Comhairle agus míniúchán a sholáthar maidir leis na coinníollacha fostaíochta

agus na teidil atá ag fostaithe an Bhoird.
 Príomhról a imirt i mBainistíocht Acmhainní Daonna atá mar chod lárnach le

seachadadh seirbhís d’ardchaighdeán a chinntiú.
 Comhairle agus cuidiú leis an bhfoireann go léir ó thaobh saincheisteanna

caidrimh fostaithe a láimhseáil agus a réiteach.
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 Polasaithe agus nósanna imeachta a chur in iúl do bhainisteoirí líne lena chinntiú
go mbíonn páirt ghníomhach acu aghaidh a thabhairt ar riachtanais eolais na
foirne agus le saincheisteanna a láimhseáil trí idirbheartaíocht áitiúil.

 Ag tabhairt inspreagadh do thionscnaimh fostaithe aonair ceisteanna agus
fadhbanna a ardú le bainisteoirí áitiúla seachas a bheith ag inspreagadh úsáid a
bhaint as ionadaithe ceardchumann le haghaidh ceisteanna agus fadhbanna
bunúsacha.

 Iarratais a phróiseáil do shaoirí éagsúla e.g. Saoire Máithreachais, Saoire
Tuismitheoirí, Uaireanta Oibre Solúbtha, Sos Gairme, Saoire Giúire, Saoire
Uchtála, Saoire Airm, Roinnt Poist, Saoire Atruach, Saoire Speisialta gan phá.

 Iarratais measúnaithe promhaidh a phróiseáil agus dáta éaga foirmeacha
promhaidh a phróiseáil.

 Déileáil le creidmheas incriminteach.
 Déileáil le tarchuir tríú páirtí e.g. An Chúirt Oibreachais, Coimisinéir um Chearta,

Idir-réiteach LRC, An Binse Achomhairc Fostaíochta, An Binse Comhionannais,
Eadráin Neamhspleách, Éascaitheoir Neamhspleách, Fiosruithe Bulaíochta.

 Monatóireacht ar an Scéim Saoire Tinnis.
 Taifead ar leibhéil asláithreachais.

Forbairt & Foghlaim Chorparáideach
 Soláthar agus tacaíocht d’fhorbairt phearsanta agus gairme na foirne ar fad sa

Bhord, le seirbhís d’ardchaighdeán a sholáthar d’othair/chliaint.
 Caighdeáin chorparáideacha a fhorbairt chomh maith le monatóireacht agus

meastóireacht a dhéanamh orthu i gcás forbartha agus foghlama agus iad ag
teacht le cuspóirí na heagraíochta agus i gcomhpháirtíocht le gach páirtí
leasmhar.

 Réimse seirbhísí a sholáthar ar gach ceantar den Bhord.
 Soláthraíonn foireann bheag príomhsheirbhísí atá lonnaithe laistigh de A.D., mar

sin féin trí Ghréasán Foghlama agus Forbartha a fhorbairt táthar ag tabhairt le
chéile obair réimse níos leithne de pháirtithe leasmhara ag a mbeadh éagsúlacht
dualgas oiliúna difriúla agus freagrachtaí  le cur chuige níos straitéisigh agus
níos iomláine a bhaint amach ó thaobh foghlama agus forbartha agus luach níos
fearr ar airgead a bhaint amach trí laghdú ar dhúbailt agus níos mó tacaíochta
agus oibre tras-dhisciplín.

Seirbhísí Leabharlainne
 Soláthraítear seirbhís ceistiúcháin agus eolais.
 Tairgítear seirbhís soláthar doiciméad ar gach ceantar laistigh den Bhord.
 Tairgítear scaipeadh roghnach ar sheirbhísí eolais.
 Feasacht reatha agus litríocht faoi sheirbhísí.
 Rochtain ar irisí cúram sláinte gairme.

Rannóg Aoisliúntais
 Freagracht as bainistíocht agus riarachán na scéimeanna Aoisliúntas agus

forálacha a bhaineann le foireann an Bhoird.
 Ag tabhairt caighdeáin sholáthar seirbhíse cothrom le dáta ar bhonn leanúnach,

agus iad ag teacht ó interalia, an timpeallacht rialaithe atá ag athrú, níos mó
spéise, agus tuilleadh béime ar phinsean saothair mar ghné thábhachtach
d’fhostaíocht.
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 Íocaíocht chuí agus tapa ar shochair do dhaoine a théann amach ar pinsean nó a
éiríonn as.

 Polasaí gníomhach cumarsáide maidir le scéimeanna aoisliúntas don fhoireann,
lena n-áirítear seirbhís comhairleoireachta éifeachtach.

Sláinte Saothair/Tacaíocht d’Fhostaithe
 Riaraíonn Sláinte Saothair ríomhchláir vacsaínithe, déanann forbairt ar

pholasaithe, ar ríomhchláir faire agus ar oiliúint i gcomhar tástála súl. Cuireann
an Bhainistíocht foireann a bhíonn ar shaoire tinnis chuig an Lia Sláinte Saothair
le meas cén uair a bheidh siad ábalta dul ar ais ag obair. Dearbhaíonn an Lia
Sláinte Saothair foireann nua a bheidh sách sláintiúil le dul i mbun dualgas.

 Soláthraíonn an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe seirbhís tacaíochta d’fhostaithe agus
seirbhís comhairleoireachta éifeachtach, cuimsitheach, iomlán agus rúnda don
fhoireann ar fud an Bhoird.

 Déantar monatóireacht leanúnach agus forbairt ar struchtúr eagraíochta a
bhaineann le seirbhís tacaíochta d’fhostaithe, chomh maith le hacmhainní agus
nósanna imeachta lena misean a bhaint amach agus le riachtanas na foirne a
shásamh.

 Soláthraítear eolas ar shaincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar leas na foirne
don fóram bainistíochta/foirne/comhpháirtíochta.

Oifig Thionscadail PPARS
Bainistíocht Eagraíochta

 Léiríonn an struchtúr eagraíochta, agus tugann tuairisc ar chéimiúlacht i measc
na foirne agus ar an líon foirne.

 Bunaithe ar mhaoiniú agus ar cheadúnú post.

Riarachán Pearsanra
 Déanann taifead ar shonraí pearsanta na bhfostaithe agus ar a gcúlra

fostaíochta.

Comhéadan
 Cuirtear gach máistirchomhad isteach inár gCóras Párolla go leictreonach lena

n-áirítear sonraí Pá Bunúsach gach fostaí.

Próiseas Incriminteach
 Déanann próiseáil ar chreidmheas incriminteach na foirne.

Tuairisciú WTE
 Úsáidtear é le huasteorainneacha DOH&C a chur i gcomparáid le WTEanna

agus le monatóireacht a dhéanamh ar WTEanna ar bhonn míosúil.

Forbairt Phearsanra
 Bunaíonn próifíl fhoghlama agus cháilíochta don fhoireann. Léiriú céimithe ar

Oiliúint agus Imeachtaí. Bailiúchán sonraí ar Cháilíochtaí atá ag fostaithe.

Altranas & Cnáimhseachas, Aonad Pleanála & Forbartha
Cinntíonn an cheithre fheidhm atá ag an aonad – Oideachas, Forbairt Chleachtais,
Pleanáil Taighde agus Fórsa-oibre go mbíonn cur chuige lánpháirtithe i bhfeidhm le
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caighdeán na seirbhíse altranais agus cnáimhseachais a fheabhsú sa Bhord. Áirítear iad
seo a leanas ar scóp na seirbhísí a sholáthraítear faoi láthair:

 Cláir oideachais altranais/cnáimhseachais a sholáthar ar bhonn leanúnach agus
iad mar fhreagraí ar riachtanais aitheanta.

 Oibriú i gcomhpháirtíocht le gach páirtí leasmhar ó thaobh treorach a fhorbairt ar
shárchleachtas a chur i bhfeidhm i gcúram cliniciúil.

 Leanfaimid le moltaí ‘Dul i dTreo Phleanáil Fórsa Oibre’ a chur i bhfeidhm.
 Tionscadail taighde a thabhairt ar láimh maidir le réimsí atá aitheanta ag

seirbhísí altranais agus cnáimhseachais.

An Bhliain Amach Romhainn

Nóta: Is féidir trasthagairt a dhéanamh ar an obair uile ó na hAcmhainní Daonna chuig
Gníomhartha 100 – 104, 107 agus 108.  Gníomh 108- ‘Forbrófar Plean Gnímh sonraithe
do Bhainistiú Daoine(APPM)’. Cumhdaíonn na seacht dtéama ón APPM obair uile an
Roinn Acmhainní Daonna.

Gníomhartha atá fós le déanamh ó 2003

 Leanfar le hobair i gcomhar le boird sláinte agus le gníomhaireachtaí eile.
 Tá athbhreithniú, uasdátú agus forbairt ar pholasaí forbartha agus foghlama

cuimsitheach tugtha ar aghaidh ó 2003.
 Tá an Polasaí Tinrimh & an Clár Tacaíochta Fostaithe le feidhmiú agus le comhlánú.
 Sainaithint/scrúdú ar éagsúlachtaí agus caighdeánú mar aidhm (PPARS).
 Saoráid Deasc Chabhrach a sholáthar.
 Córas a fhorbairt chun gach ceist scríofa agus na comhfhreagrais uile chuig

Caidrimh Fhostaithe Corparáideacha a thaifeadadh.
 Acmhainní a sholáthar/ a leithroinnt chun gach comhad/ciorclán ginearálta a bhíonn

coinnithe i gCaidrimh Fhostaithe Corpáideacha a scanadh.
 Saoráidí leabharlanna cuí a chomhlánú do Ros Comáin agus an leabharlann nua i

Portiuncula a oscailt go hoifigiúil le linn 2004.

Aidhmeanna agus Cuspóirí do 2004

Is iad seo a leanas na 10 gCuspóir atá léirithe i bPlean Straitéiseach A.D. a foilsíodh i
mbliana, agus treoraíonn siad treo an AD don chéad cúig bliana eile:

 Cultúr eagraíochtúla a chur chun cinn ina mbraitheann daoine go mbíonn meas orthu
agus go mbíonn siad spreagtha.

 Oibriú le gach páirtí leasmhar chun tacú leis an bpróiseas bainistíochta athraithe ag
teacht leis an gclár oibre náisiúnta chun an tseirbhís sláinte a athchóiriú.

 Pleanáil fórsa saothair, earcú agus roghnú éifeachtúil agus éifeachtach a chinntiú
 Comhdheiseanna agus éagsúlacht a chur chun cinn.
 Infheistiú i bhfoghlaim agus i bhforbairt lena chinntiú go mbíonn na scileanna agus

na hinniúlachtaí riachtanacha ag fostaithe chun seirbhís den scoth a sholáthar don
phobal.

 Ról na mbainisteoirí líne a threisiú chun daoine a bhainistiú.
 A chinntiú go mbíonn an cur chuige comhpháirtíochta bunaithe go maith mar bhunús

chun athrú leanúnach a bhainistiú.
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 Bainistíocht na saincheisteanna caidrimh thionsclaíocha a fheabhsú ag gach leibhéal
den eagraíocht.

 Próisis agus polasithe acmhainne daonna comhsheasmhacha, cothroma agus soiléir
a chinntiú.

 Feidhm HR agus Córais HR a fhorbairt chun tacú leis na riachtanais eagraíochtúla
atá ann faoi láthair agus sa todhchaí.

Tuairisc ar na gníomhartha atá pleanáilte don bhliain chun cuidiú le haidhmeanna
agus le cuspóirí

 Moladh an Pholasaí Roghnaithe & Earcaíochta a fheidhmiú.
 Freagairt do na réimsí tosaíochtaí a haithníodh tríd an bpróiseas anailíse riachtanas

forbartha agus foghlama.
 Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú an Phróiseas Pleanála Forbartha Pearsanta (PDP).
 Tacú le feidhmiú na gcreata oibre inniúlachta agus a lánpháirtiú le próisis forbartha

eile.
 Píolótú, meastóireacht agus leanúint ar aghaidh ag tógáil ar an bpróiseas forbartha

bainistíochta.
 Tacú le feidhmiú ionduchtú leibhéal seirbhíse agus ionduchtú seirbhíse áitiúil.
 Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú an phróisis anailíse riachtanas forbartha agus

foghlama.
 Straitéis agus clár cuí a fhorbairt do chúram custaiméirí le páirtithe leasmhara cuí

agus iad a fheidhmiú freisin.
 Leanúint ar aghaidh ag seachadadh oiliúint Sláinte & Sábháilteachta.
 Tosaíocht a thabhairt do chláir bainistíochta daoine chun go mbeidh creat oibre

Dlí/polasaithe agus nósanna imeachta HR, scileanna bainistíochta Daoine san
áireamh: Ag tabhairt & ag Fáil Aiseolais, Scileanna Idirphearsanta, Tógáil Foirne,
Bainistíocht Rannpháirtíochta.

 Nós imeachta agus polasaí oiliúna cuimsitheach a fhorbairt agus a fheidhmiú agus
tacú le bainisteoirí líne chun an Polasaí Tinrimh a fheidhmiú.

 An tSeirbhís Sláinte Saothair a athbhreithniú agus a fhorbairt.
 Grúpa feidhmiúcháin a bhunú chun cuidiú le feidhmiú na Seirbhíse Tacaíochta

Fostaithe ar fud an Bhoird.
 Ceardlanna oiliúna a sholáthar do Mhioncheistithe Struis Teagmhais Chriticúla an

Bhoird.
 Seirbhís Mioncheistithe Struis Teagmhais Chriticiúil a sholáthar don fhoireann.
 Idirchaidreamh le Seirbhísí Andúile an Bhoird chun chur chuige lánpháirtithe a

fhorbairt chun eolas a sholáthar maidir le handúil don fhoireann.
 Obair i gcomhar le gníomhaireachtaí eile chun breis forbartha a dhéanamh ar

fheidhm HR.
Feidhmiú agus tacú le bainisteoirí líne chun Dínit ag an Obair a fheidhmiú.

 Obair an chomhfhóraim bainistíochta/ceardchumainn a chur chun cinn, socruithe an
fhóraim chun na moltaí ó Thuarascáil O’Dowd a fheidhmiú.

 Soláthrófar comhoiliúint Bainistíochta/Ceardchumainn a bheidh bunaithe ar
phrionsabail chaidrimh thionscail éifeachtacha agus forbrófar comhpháirtíocht san
ionad oibre laistigh den Bhord.

 Oiliúint a sholáthar do bhainisteoirí líne chun Dínit ag an Obair a fheidhmiú.
 Gach polasaí agus nós imeachta nua a scaipeadh agus léiriúchán comhsheasmhach

a sholáthar dóibh sin freisin.
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 Leanúint ar aghaidh ag cur Comhpháirtíochta chun cinn agus tacú le
Comhchomhairle chun comhpháirtíocht a bhaint amach ag obair leis an mBord.

 Teimpléad caighdeánach a aontú chun dátaí fostaithe riachtanacha a choinneáil
chun ráitis sochair a chruthú.

 Suirbhé a dhéanamh ar gach fostaí a shásaíonn na critéir chun dul isteach sa Scéim
Aoisliúntais.

 Idirchaidreamh le soláthróirí PRSA chun eolas a scaipeadh ar fhostaithe a bhíonn
fágtha ar lár.

Gníomhartha chun na Cuspóirí a Bhaint Amach

 A bheith mar ambasadóirí don Phlean Straitéiseach AD ag gach aon deis.
 Freastalaí ADOS  a shocrú laistigh de HR agus breis tacaíochta a thabhairt do dhul

chun cinn.
 An Polasaí Tinrimh a fheidhmiú chun neamhláithreachas a bhainistiú.
 Dínit ag an Obair, An Polasaí Earcaíochta agus an Polasaí Aistrithe a fheidhmiú.
 Meicníocht chumarsáide a fhorbairt laistigh de HR.
 Moltaí sonraithe a fhorbairt do phróiseas pleanála fórsa saothair, a mbeidh ceangal

aige leis an tseirbhís airgeadais bhliantúil, le sraitheanna pleanála earcaíochta agus
seirbhíse agus aontaigh le gach páirtí leasmhar ar conas a n-oibreoidh sé sin.

 Athbhreithnigh socruithe urraíochta chun measúnú a dhéanamh ar a gcuid
éifeachtacht lena chinntiú go mbíonn céimithe á soláthar i scileanna atá gann.

 Spriocanna a bhíonn á stiúradh ag am a bhunú chun gach céim den phróiseas
earcaíochta a chomhlánú.

 Na moltaí ó thuarascáil Pearn Kandola a fheidhmiú ar Athbhreithniú ar Earcaíocht &
Roghnú.

 Conradh agus scála ama do dhílárú na gcleachtas earcaíochta a bhíonn sonrach do
gach aon suíomh a chomhaontú trí phróiseas comhairliúcháin.

 Aonad Tacaíochta a bhunú sa Rannóg Earcaíochta Chorporáideach chun comhairle
agus saineolas a sholáthar d’Fhoirne HR áitiúla.

 Féilire imeachtaí a fhorbairt agus a scaipeadh i gcomhar le páirtithe leasmhara
oiliúna eile.

 An méid úsáide agus is féidir a bhaint as an inlíon agus as ríomhphost agus
teicneolaíochtaí eile chun cur le héifeachtacht agus héifeachtúlacht.

 Cur le luach ar airgead i ngach gníomhaíocht.
 Cur chuige ildisciplíneach a mholadh do gach gníomhaíocht forbartha agus foghlama

chun tuiscint agus obair ildisciplíneach a thacú agus a mholadh.
 Rannpháirtíocht sa todhchaí a mholadh agus a chur chun cinn in oideachas a

mbíonn ceangal foirmiúil agus neamhfhoirmiúil araon aige le PDP agus Pleanáil
Seirbhíse.

 Tabharfar breithniú ar conas is féidir le PDPanna cuidiú le haltraí/ le mná cabhracha
chun forbairt ghairmiúil agus phearsanta a dhéanamh.

 Na moltaí ón tuarascáil ar ‘ Tionchar Oideachas Leanúnach ar Altraí agus ar Mhná
Cabhracha a chomhlánaigh cúrsaí iar chlárúcháin’ (2003) a fheidhmiú, go háirithe sa
réimse cothromas agus aistriú foghlama san ionad oibre.

 Ag iarraidh comhionannas rochtaine ar chláir oideachais leanúnach d’altraí do gach
altra/ bean chabhrach.

 Ról agus feidhm an Bhoird Bainistíochta a threisiú ag na hIonaid Oideachais Altraí.
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 Díriú ar altraí/mná cabhracha nach bhfuil mórán oiliúna/oideachais iar chlárúcháin
acu.

 An próiseas do chreidiúnú chláir oideachais leanúnach d’altraí a chur chun cinn.
 Cuirfidh an tIonad Oideachais Altraí tús leis an gclár oiliúna ‘Cúntóir Cúraim Sláinte’.
 Leanfaidh an tIonad Oideachais Altraí ag clárú/ ag tabhairt dioplóma do na mic léinn

atá fós ann.
 Éascófar ceardlanna ar Scóip Altranais agus Cleachtas Cnáimhseachais agus

Sárchleachtas i nDoiciméadú Cúram Chliniciúil.
 Soláthrófar cláir Scagtha Ceirbhéacs agus Brollaigh d’altraí/do mhná cabhracha i

gcleachtas agus in ionaid phobail agus iad ag ullmhú i gcomhar fheidhmiú na gclár
scagtha.

 Leanúint ar aghaidh ag éascú forbairt polasaithe/nósanna imeachta/treoirlínte ar
bhunús réigiúnach a mbeidh tionchar acu ar chaighdeán an chúraim a sholáthraítear.

 Grúpa réigiúnach comhairleach saineolaithe a shocrú do sheirbhísí dhaoine
scothaosta chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhoiciméid a forbraíodh mar chuid
den tionscadal polasaithe/nósanna imeachta/treoirlínte.

 Tacú le Stiúrthóirí Altranais agus le foirne cliniciúla chun athruithe i gcleachtas a
fheidhmiú, ag teacht le polasaithe, nósanna imeachta agus treoirlínte sárchleachtais.

 Tacú le foirne cliniciúla agus iad a chur chun cinn chun spriocanna réalaíocha a
shocrú ag teacht leis na hacmhainní a bhíonn ar fáil.

 Tacú le foirne agus iad a spreagadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar a gcleachtas
trí phróiseas an iniúchta.

 Leanúint ar aghaidh leis an Tionscadal Éascaíochta Cliniciúil ag Ospidéal an Chroí
Ró Naofa, Caisleán an Bharraigh.

 An dara comhdháil bhliantúil: ‘Ag Roinnt Sárchleachtais’ ar bun i Feabhra 2004.
 Comhlánfar suirbhé ar sheirbhísí máithreachais i mBord Sláinte an Iarthair i 2004.
 Tacófar le hAltraí/Mná Cabhracha chun na tionscadail thaighde sin a dhéanamh.
 Cuirfear béim ar an tábhacht a bhíonn le taighde d’altraí/do mhná cabhracha.
 Bunófar naisc fhoirmiúla leis an Ionad Staidéir Altranais, OÉ Gaillimh agus an

NMPDU chun oibriú le chéile ar thionscadail thaighde.
 Lorgófar téamaí taighde ó altraí/mhná cabhracha le linn na bliana.
 Leanfar ag feidhmiú na moltaí ó “I dTreo Phleanáil Fórsa Saothair”.
 Soiléiriú agus sainmhíniú rólanna na bhfoirne tacaíochta a bhíonn páirteach i

ngníomhaireachtaí cúraim othar a chur chun cinn.
 Leanúint ar aghaidh le feidhmiú an chláir oiliúna ‘Cúntóir Cúraim Sláinte’.
 Cuidiú le feidhmiú na moltaí ón staidéar ar Ról agus Feidhm na nAltraí Sláinte Poiblí

i gCúram Pobail na Gaillimhe.
 Tacú le hullmhú suímh don ról Ard-Chleachtóirí Altranais.
 Forbairt róil a spreagadh laistigh den fhórsa saothair altranais agus cnáimhseachais.
 Altraí a bheith páirteach i ndéanamh polasaí.
 Leanúint ar aghaidh ag soláthar acmhainní chun oiliúint a chur ar fhoirne HR/IR i

gcreata oibre dlí agus iad a thabhairt cothrom le dáta i gcomhairleoireacht le
saineolaithe an HSEA.

 Bainistíocht Tionscadail – PPARS:
 Cruinnithe Stiúrtha WHB/ Cruinnithe Grúpa Comhairleach Úsáideoirí a phleanáil

agus a eagrú gach mí.
Rannpháirtíocht i gcruinnithe Náisiúnta Boird Thionscdail PPARS.

 Rioscaí/saincheisteanna agus Próisis Rialaithe Athraithe a bhainistiú.
 Straitéis & Plean Dearbhaithe Cáilíochta a bhunú.
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 Ullmhú Tionscadail a shíniú.
 Cruinnithe Stádas Foirne Tionscadail a phleanáil agus a eagrú.
 Ráiteas Scóipe a fhorbairt & a chomhaontú.

 Dearadh Próisis & Feidhmiú Pacáiste – PPARS:
 Ullmhaigh, comhaontaigh agus sínigh Cuspóirí Tionscadail/ Doiciméad Tionscnaimh

Tionscadail.
 Bunaigh & comhaontaigh próiseas Cuíchóirithe Pá-ghrúpa.
 Ullmhaigh Straitéise chun Réiteach Lárnaithe a Fheidhmiú.
 Forbair Straitéis le haghaidh Réiteach Déabhlóidithe.
 Déan doiciméadú ar phróisis ‘Mar Atá’ & ‘Le Déanamh’.
 Bunaigh Riachtanais Tuarascála.

 Teicneolaíocht –PPARS:
 Leanúint ar aghaidh le próiseas Glantacháin Sonraí.
 An Struchtúr Fiontair a ailíniú le riachtanais Chéim 2.
 Anailís a dhéanamh ar an infrastruchtúr Líonra & Crua-earraí atá ann faoi láthair don

réiteach lárnaithe.
 Plean Aistrithe Párolla a fhorbairt & a chomhaontú.
 Lánpháirtiú HR/Airgeadais a phleanáil/ a fhorbairt agus a chomhaontú.

 Bainistíocht Athraithe – PPARS:
 Foireann Bainistíochta Athraithe a bhunú.
 Plean Bainistíochta Athraithe a fhorbairt.
 Comhaontaigh athruithe ar chleachtais atá ann faoi láthair.
 -Bunaigh próisis athbhreithnithe agus feidhmithe.

 Cumarsáid –PPARS:
 Plean Cumarsáide a fhorbairt.
 Úinéireacht a bhunú agus Sochair PPARS Chéim 2 a chur in iúl.

Príomhshaincheisteanna don Bhliain Amach Romhainn

Nóta: Is féidir trasthagairt a dhéanamh ar an obair uile ó na hAcmhainní Daonna chuig
Gníomhartha 100 – 104, 107 agus 108.  Gníomh 108- ‘Forbrófar Plean Gnímh sonraithe
do Bhainistiú Daoine(APPM)’. Cumhdaíonn na seacht dtéama ón APPM obair uile na
Roinne Acmhainní Daonna.

 Plean Straitéiseach AD a sheoladh agus meastóireacht rialta a dhéanamh ar
ghníomhaíocht faoi na cuspóirí straitéiseacha.

 Dílárú breise ar fheidhmeanna HE ar bhunús incriminteach chuig oifigí áitiúla HR.
 An ceanglas a chinntiú go ndéantar uasteorainneacha foirne a chothabháil ar fud na

seirbhíse.
 Ag freastal ar dhúshláin a chruthaíonn APPM, Dul Chun Cinn A Choinneáil agus

Cáilíocht & Cothroime.
 Athstruchtúrú ar na Seirbhísí Sláinte.
 Beidh tionchar leanúnach ag lagdú foirne agus athrúchán foirne ar sheachadadh

seirbhísí.
 Tá go leor bealaí cumarsáide fós ag teastáil chun freastal ar gach áit mar níl rochtain

ar inlíon agus ar ríomhphost ag gach duine san eagraíocht fós.
 Roghnú bunaithe ar inniúlacht a fheidhmiú agus an ceanglas a chinntíonn go

bhfaigheann gach duine a bhíonn páirteach sa phróiseas oiliúint chuí.
 Cuireadh próisis bhreise i bhfeidhm nuair a glacadh le córais agus le teicneolaíochtaí

nua.
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 Athbhreithniú leanúnach ar Shláinte Saothair.
 An tionchar a bheidh ag laghdú ar uaire dhochtúirí in ospidéil neamh-

chomhairleoireachta.
 Táthar ag súil go mbeidh ardú ar an líon daoine a ghlacfadh le scor go deonach

nuair a íocfar Binsemharcáil i 2004.
 Is dúshlán ollmhór é altraí/mná cabhracha a scaoileadh chun freastal ar chúrsaí

agus neamh-tinrimh na ndaoine sin a dheimhnigh a dtinreamh roimhe sin.
 A chinntiú go mbíonn cothromas rochtana ag gach altra/bean chabhrach ar chlár

oideachais.
 Is dúshlán seasta é ag monatóireacht agus ag meastóireacht conas mar a

fheidhmítear foghlaim san ionad oibre.
 Ní bheidh aon chéimithe altraí ann i 2005.
 Caithfear Córas Bainistíochta Leabharlanna a fheidhmiú.
 Na hathruithe ar Chleachtais Ghnó atá ann faoi láthair a fheidhmiú – PPARS.
 Úinéireacht a bhunú agus a shannadh maidir le sochair Chéim 11.

Meicníochtaí Monatóireachta agus Meastóireachta

 Athbhreithniú ráithiúil ar an bPlean Seirbhísí.
 Athbhreithniú ar Dul chun cinn a Choinneáil.
 Athbhreithniú ar APPM.
 Athbhreithniú intí ar Phlean Straitéiseach A.D.
 Cuirfear béim ar spriocanna a bheidh á stiúradh ag am ag gach céim den phróiseas

earcaíochta agus lena chinntiú nach mbíonn aon mhoill ann.
 Leanfar le monatóireacht ar uasteorainneacha foirne ag teacht le líon WTE gach mí.
 Déantar monatóireacht agus meastóireacht ar éifeachtacht na modhanna roghnaithe

bunaithe ar inniúlacht go rialta.
 Monatóireacht caiteachais i gcoinne buiséid.
 Aithint agus feidhmiú chóras monatóireachta rianaithe caighdeánach chun Sochair

Leasa Shóisialaigh a aisghabháil don Bhord i ndáil le hOifigigh PRSI Aicme A.
 Monatóireacht ar ioncam Aoisliúntais breise a ghintear ar bhunús míosúil.
 Tógfaidh Foghlaim & Forbairt Chorparáideach meicníocht mheastóireachta isteach i

ngach tionscadal nua.
 Agus an an córas bainistíochta Leabharlann nua ag teacht isteach is féidir staitisticí

seachtainiúla a tháirgeadh agus tuarascálacha a fhoilsiú bunaithe ar sheirbhísí
leabharlanna cúram sláinte a bhíonn aitheanta go hidirnáisiúnta.

 Tá meastóireacht leanúnach ag dul ar aghaidh ar fheidhmiú PDP agus ar an
bPróiseas Anailíse Riachtanas Forbartha agus Foghlama.

 Déanfar meastóireacht agus monatóireacht ar gach cúrsa oideachais leanúnach.
 Déanfar meastóireacht sheachtrach ar gach tuarascáil taighde.
 Caithfear tuairisciú ar ais chuig an gComhairle Náisiúnta d’Fhorbairt Ghairmiúil Altraí

agus Mná Cabhracha ar thionscadail a mhaoiníonn an Chomhairle sin.
 Déanfaidh rannpháirtithe a bheidh ag freastal ar chomhdhálacha a reáchtálann an

tAonad Forbartha & Pleanála Altranais & Cnáimhseachais meastóireacht ar na
comhdhálacha nuair a fhillfidh siad.

 PPARS: Ag monatóireacht gníomhaíochta in aghaidh Plean Tionscadail
 Treochtaí d’Ionracas Sonraí a bhaineann le tuarascálacha coinneála agus anailíse

comparáideach.
Leibhéal agus cineál tacaíochta/glaonna ar an ndeasc chabhrach.
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 Treochtaí maidir le fostaithe ar Scálaí Pá Phearsanta.
 An líon íocaíochtaí láimhe agus íocaíochtaí a bhíonn curtha ar ceal.
 Tuarascálacha coinneála agus anailíse comparáideach.


