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Feidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte

Tuarascáil Bhliantúil agus 
Ráitis Airgeadais 2014 � €13.22bn an caiteachas iomlán a bhí ag 

FSS in 2014

� €5.2bn an caiteachas a bhí ar sheirbhísí 
géarchúraim

� €3.4bn an caiteachas a bhí ar sheirbhísí 
cúraim phríomhúil

� €2.6bn an caiteachas a bhí ar sheirbhísí 
cúraim shóisialta

� €716m an t-ollchaiteachas a bhí ar 
sheirbhísí meabhairshláinte

Miondealú ar chaiteachas iomlán 2014 
(€m)

Seirbhísí Géarchúraim 
(Otharchairr san áireamh)  
€5,225m 39.52%
Cúram Príomhúil  €3,417m 25.85%
Meabhairshláinte  €716m 5.42%
Cúram Sóisialta  €2,634m 19.92%
Sláinte agus Folláine  
€190m 1.44%
Corparáideach agus HBS  
€1,038m 7.85%

Foinse na sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

� Ag deireadh 2014 bhí 97,791 CL fostaithe

� Ó 2007 tá laghdú iomlán de 13% déanta 
ar an líon foirne

� In 2014 bhí 50.8% den fhoireann ag obair 
in ospidéil

� Bhí 43.7% den fhoireann ag obair i seirbhísí 
pobail

� Ní raibh ach 2.7% den fhoireann ag obair 
i seirbhísí corparáideacha

� Tá laghdú leanúnach á dhéanamh ar rátaí 
neamhláithreachta, íslithe ó 5.67% in 2008 
go dtí 4.27% in 2014

CL agus % d’athrú Nollag 2013 – 
Nollag 2014
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Foinse na sonraí: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

� In 2014, tháinig ardú de €132.8 (2%) ar 
an mbille iomlán pá, soláthróirí deonacha 
seirbhíse san áireamh ach gan aoisliúntas 
a áireamh

� Tháinig laghdú 10% ar íocaíochtaí ragoibre 
(reachtúil agus neamhreachtúil)

� Tháinig ardú 37% ar chaiteachas le 
gníomhaireachtaí

� Caitheadh 4% de na costais iomlána pá 
ar chostais ghníomhaireachtaí

Athrú sa chostas pá 
(reachtúil agus neamhreachtúil, 
gan aoisliúntas a áireamh) 2014
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Foinse na sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

2014 Fíricí agus Figiúirí 
Airgeadais agus Fórsa Oibre



1.4m
Daoine a fuair cóireáil  

lae nó cónaithe

138,779
Mná a d’fhreastail  

ar BreastCheck

4.6m
Daoine a bhí ina  
gcónaí in Éirinn

293,095
Glaonna éigeandála  

ar an tSeirbhís 
Otharcharranna

93%
Leanaí a  

imdhíonadh in  
aghaidh MMR

1.2m
Daoine a chuaigh chuig 

Rannóga Éigeandála

3.2m
Daoine a chuaigh chuig 
rannóg ospidéil d’othair 

sheachtracha

2014 Fíricí agus Figiúirí

68,000
Leanaí a  

rugadh

97%
Leanaí nuabheirthe  
ar thug ASP cuairt  

orthu laistigh de 72 uair



2014 Fíricí agus Figiúirí

19m
Oidis a líonadh  
do 58 milliún  
earra

939,600
Daoine a rinne teagmháil 
le DG lasmuigh de na 
gnáthuaireanta

1.3m
Cóireálacha a tugadh faoin 
Scéim Fiaclóireachta

10.3m
Uaireanta Cúraim Baile  
a tugadh do 47,061 duine

1,858
An líon daoine gan  
dídean a fuair cóiríocht 
éigeandála gach ráithe  
ar meán

3,329
Daoine fásta a glacadh in 
aonaid do ghéarchúram 
meabhairshláinte

1.8m
Daoine a bhfuil  
Cárta Leighis acu
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Ráiteas ón Ard-Stiúrthóir

Tá a lán dúshláin feicthe ag ár seirbhísí sláinte 
le blianta anuas agus níorbh aon eisceacht 
é 2014. Tá méadú leanúnach ag teacht ar ár 
seirbhísí bliain i ndiaidh bliana agus is dúshlán 
é sin dár bhfoireann a bhíonn ag iarraidh 
freastal ar na héilimh sin chomh tapa agus 
chomh héifeachtach agus ba mhaith linn 
laistigh de na hacmhainní atá ar fáil. Tá sé 
d’ádh orainn go bhfuil fórsa oibre tiomanta 
agus díograiseach againn a dhéanann gach 
iarracht an cúram is fearr is féidir leo a chur 
ar fáil dóibh sin atá ag brath ar ár seirbhísí.

Cé go mbíonn eispéireas maith ag formhór 
na ndaoine a bhaineann úsáid as ár seirbhísí, 
tuigim go rímhaith freisin go raibh samplaí 
ann de dhroch-chleachtas. Dearbhaíonn na 
himeachtaí ag Áras Attracta agus i bPort 
Laoise an méid sin. Níl aon ghlacadh riamh 
lena leithéid sin agus tá mé dírithe ar a chinntiú 
go leigheasfar aon chás droch-chleachtais 
agus go mbeidh seirbhís den scoth le fáil ag 
gach duine a bhaineann leas as ár seirbhís 
agus go gcaitear leo le cúram, le taise agus 
le cineáltas. Chuige sin is gá cultúr féaráilte 
a bheidh bunaithe ar oscailteacht agus ar 
fhollasacht agus sa mhéid sin tá an-tábhacht 
lenár bpolasaithe i dtaca le Faisnéis Oscailte 
agus Tuairisc Ionraic. Nuair a dhéanaimid 
botúin ní mór iad a aithint, leithscéal a ghabháil 
fúthu agus ceacht a fhoghlaim uathu. Tacóidh 
sé sin le chur chuige oscailte nua-aimseartha 
sa dóigh a soláthraímid seirbhísí.

Amanna, i lár na ndúshlán, déanaimid 
dearmad ar an iomad nithe atáimid a 
fheabhsú. Orthu sin tá dul chun cinn in 
idirghabhálacha leighis, teicneolaíocht 
agus múnlaí cúraim, mar aon le réimse agus 
leithead na seirbhísí atáimid a sholáthar. 
Sa Tuarascáil Bhliantúil seo, leagtar amach 
cuid dar mbuanna agus cuid de na dúshláin 
a bhí againn i rith 2014.

Déileáil lenár ndúshláin
Tá na seanmhúnlaí cúraim ag cailleadh a mbrí de réir mar 
atá dul chun cinn sa teicneolaíocht ag oscailte réimsí nua 
sa diagnóis agus sa chóireáil. Leis na hidirghabhálacha i 
gcúram agus i gcógais, tiomáinte ag beartas atá bunaithe 
ar fhianaise, dea-chleachtas agus taighde mar aon le 
foireann atá oilte agus cáilithe, tá súil anois le saol níos 
faide in Éirinn agus sinn os cionn mheán an AE faoi láthair. 
Ach sin ráite, tá an daonra ag dul in aois. Tá an méadú ar 
líon na ndaoine atá os cionn 65 ag teannadh le 20,000 
in aghaidh na bliana. Ar an drochuair, tagann méadú ar 
ghalair ainsealacha le haois. Meastar go dtiocfaidh méadú 
20% ar ghalair ainsealacha faoi 2020, cinn a bhaineann 
go príomha le daonra atá ag dul in aois. Is féidir cosc a 
chur lena lán galar ainsealach agus is féidir iad a mhaolú 
leis an mbealach a mhairimid agus trí shaol níos folláine a 
chaitheamh. Ach sin ráite, is féidir leo a bheith bainteach 
freisin le míchothromaíochtaí inár sochaí. Má leantar leis an 
bhfeidhmiú ar an gcreat Éire Sláintiúil réiteofar cuid de na 
cúinsí sin.

Mar aitheantas ar bhrúnna seirbhíse agus déimeagrafacha, 
chuir an Rialtas cistiú breise ar fáil chun tionscnaimh shainiúla 
a chur chun cinn i réimsí de chúraim ar a n-áirítear cúram 
príomhúil, meabhairshláinte, seirbhísí míchumais, sláinte 
agus folláine, agus seirbhísí ospidéal géarmhíochaine. 
Is féidir tuilleadh sonraí faoi sin a fheiceáil tríd an Tuarascáil 
Bhliantúil seo.
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Athchóiriú Sláinte
I rith 2014 lean muid den athchóiriú ar ár seirbhís sláinte chun 
cúram níos fearr a sholáthar dóibh sin atá ag brath orainn. 
Níl sé éasca riamh athrú agus athchóiriú cultúrtha agus 
struchtúrtha a dhéanamh agus ní dhéantar é gan cuid mhór 
dúshlán do gach duine lena mbaineann sé Ábhar dóchais is 
ea an tiomantas a léiríodh agus an dúil san athrú atá ar fud 
na Seirbhíse Sláinte.

Is mian linn go mbeadh ár múnlaí cúraim chomh maith agus 
is féidir chun é sin a bhaint amach agus táimid ag atheagrú ár 
seirbhísí ionas go gcuirfear ar fáil iad sa bhealach is oiriúnaí.

● Táthar ag feidhmiú cláir chliniciúla agus cláir chomhtháite 
cúraim, ag seachadadh cúraim a fheabhsaíonn torthaí 
agus sásamh na n-othar agus atá ag díriú ar chúram atá 
dírithe ar na hothair.

● Táthar ag forbairt Eagraíochtaí Cúram sláinte Phobail 
(CHOnna) lena chinntiú go bhfuil an soláthar cúraim 
comhtháite trí rochtain níos fearr agus níos éasca a 
bheith ar sheirbhísí don phobal atá gar don áit ina bhfuil 
cónaí ar na daoine. Ceapadh Príomhoifigigh ar sheacht 
gcinn de na CHOnna roimh dheireadh 2014.

● Táthar ag treisiú na nGrúpaí Ospidéal ionas go mbeidh na 
seirbhísí atá siad a sholáthar freagrach agus go mbeidh 
rochtain chothrom ar fáil mar aon le cúram níos fearr 
do na hothair. Ghlac seisear as seachtar de POFanna 
na nGrúpaí Ospidéal lena gceapachán roimh dheireadh 
2014.

● Tá dul chun cinn déanta ag Seirbhísí Gnó Sláinte – ár 
n-eagraíocht seirbhísí comhroinnte – ar a thuras chuig 
ardán comhaimseartha seirbhísí comhroinnte chun an 
úsáid is fearr a bhaint as na hacmhainní.

● Tá dul chun cinn suntasach déanta san athchóiriú ar 
oibriú na seirbhíse cártaí leighis.

● Seoladh Clár Cumasaithe Ardchaighdeáin sa ráithe 
deiridh de 2014 a bhí dírithe ar fheabhsú den scoth 
ar lámh amháin, agus ar dheimhniú cáilíochta agus 
fíoraithe ar an lámh eile. Cinnteoidh sé sin cur chuige a 
bheidh neartaithe agus níos daingne, rud a chinnteoidh 
go mbeidh gníomhaíochtaí ardchaighdeáin agus 
sábháilteacht na n-othar daingnithe ar fud ár seirbhísí.

Ceannasaíocht agus Rialachas
Rinne muid iarracht treisiú a dhéanamh agus feabhas a 
chur ar ár socraíochtaí Ceannasaíochta, Rialachais agus 
Freagrachta in 2014 agus leanfaimid den chonair sin in 2015. 
Tá Creat Freagrachta nua áirithe i bPlean Seirbhíse 2015. 
Ó dheireadh mhí Iúil 2013, is í an Stiúrthóireacht comhlacht 
rialachais reachtúil an FSS agus tá liosta d’fheidhmeanna 
forchoimeádta leagtha síos di ar bhonn reachtúil. Struchtúr 
sainiúil rialachais is ea an Stiúrthóireacht sa dóigh go bhfuil 
sí comhdhéanta go hiomlán de fhoghrúpa comhaltaí atá 
roghnaithe ag an Aire as foireann Cheannasaíochta níos 
leithne de Stiúrthóirí Náisiúnta. Tagann an Stiúrthóireacht 
agus an Fhoireann Cheannasaíochta le chéile mar fhóram 
náisiúnta laistigh den FSS, tráth a ndéantar measúnú agus 
cíoradh ar chúinsí straitéiseacha, oibrióchtúla agus cáilíochta. 
Le cruthú na nGrúpaí Ospidéal agus na nEagraíochtaí 
Cúram sláinte Phobail, tá ré nua tosaithe i gceannasaíocht 
na Seirbhíse Sláinte agus oibreoimid leis an bhfoireann 
Cheannasaíochta níos leithne seo chun feabhas a chur 
ar thorthaí sláinte do dhaoine aonair, do phobail agus 
don sochaí san iomlán.

Buíochas
Thar ceann na Stiúrthóireachta, is mian liom buíochas a 
ghlacadh le Jim Breslin, Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte agus 
lena réamhtheachtaí, Dr. Ambrose McLoughlin, mar aon lena 
n-oifigigh, as a dtacaíocht, a spreagadh agus a ndúshlán 
i rith na bliana. Lena chois sin, bhí an Dr. McLoughlin ina 
Chathaoirleach ar iar-Bhord an FSS go dtí Iúil 2013.

Is mian liom aitheantas a thabhairt do cheannasaíocht an 
Aire Sláinte, Leo Varadkar, TD, agus lena réamhtheachtaí, 
an Dr. James Reilly, TD, a stiúraigh beartais ag leibhéal an 
Rialtais i gcomhar leis an Aire Stáit le Freagracht as Cúram 
Príomhúil agus Cúram Sóisialta agus Alex White, TD, iar-Aire 
Stáit le Freagracht Cúram Príomhúil.

Is mian liom buíochas a ghlacadh freisin le gach comhalta 
de Stiúrthóireacht agus den Fhoireann Cheannasaíochta as 
a ndíograis agus a dtiomantas i rith na bliana. Tá mé thar 
a bheith buíoch dár mbaill foirne go léir a d’oibrigh chomh 
crua sin chun seirbhísí cúram sláinte agus sóisialta a chur ar 
fáil as a dtiomantas na seirbhísí is fearr is féidir leo a chur ar 
fáil. Taifead ar a ndiansaothar agus ar a dtiomantas is ea na 
torthaí atá sonraithe sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

Tony O’Brien 
Ard-Stiúrthóir
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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Ár nEagraíocht

Réamhrá
Is é príomhchuspóir na Seirbhíse Sláinte ná seirbhísí sóisialta 
sábháilte, ardchaighdeáin sláinte agus pearsanta a chur ar 
fáil do mhuintir na hÉireann.

Déanann an tuarascáil seo cur síos ar gach a ndearna an 
tSeirbhís Sláinte in 2014 chun ár n-aidhmeanna a bhaint 
amach. Leagtar amach an dul chun cinn i gcomparáid le 
Plean Náisiúnta Seirbhíse an FSS 2014 (NSP2014) mar aon 
leis an méid atá bainte amach againn laistigh den chlár oibre 
fadtéarmach atá inár bpleananna corparáideacha agus inár 
bpleananna straitéiseacha éagsúla.

I gcomhréir lenár riachtanais reachtaíochta faoin Acht Sláinte 
2004 (arna leasú), tuairiscítear sa Tuarascáil Bhliantúil freisin 
an dul chun cinn i gcomparáid le Plean Caipitil an FSS agus 
soláthraítear ráitis mhionsonraithe airgeadais don eagraíochta 
inti.

Ár Rialachas
Bunaíodh Stiúrthóireacht an FSS in 2013, tar éis don Acht 
um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013 
a beith achtaithe agus deireadh curtha aige le Bord an FSS 
a bunaíodh faoin Acht Sláinte 2004. Cuireadh Stiúrthóireacht 
in ionad an Bhoird, faoi cheannas an Ard-stiúrthóra mar 
Chathaoirleach, agus tá na comhaltaí eile tofa ag an Aire as 
daoine atá fostaithe mar Stiúrthóirí Náisiúnta FSS.

Tá comhfhreagracht ar an Stiúrthóireacht mar údarás 
rialaithe don FSS agus tá údarás aici feidhmeanna an FSS 
a dhéanamh agus is í sin an leibhéal deiridh cinnteoireachta 
laistigh den FSS de réir reachtaíochta. Tá an Stiúrthóireacht 
freagrach don Aire as feidhmíocht fheidhmeanna an FSS 
agus a cuid feidhmeanna féin mar údarás rialaithe ar an 
FSS. Mar Chathaoirleach ar an Stiúrthóireacht, tuairiscíonn 
an tArd-Stiúrthóir don Aire thar cheann na Stiúrthóireachta 
is é atá freagrach as feidhmiú, bainistiú agus rialú ginearálta 
riaracháin agus ghnó an FSS. Déantar é sin ar bhunús 
oibiachtúil tríd an bhFoireann Cheannasaíochta agus a 
struchtúir tacaíochta laistigh den eagraíocht. Féach freisin 
ar Thuarascáil Chomhaltaí na Stiúrthóireachta sna Ráitis 
Airgeadais Bhliantúla atá sa Tuarascáil seo agus freisin an 
chairt eagraíochtúil mar a bhí ag 31.12.14 in Aguisín 2.

Athchóiriú Sláinte
Leanamar ag feidhmiú ár bpríomhchláir athchóirithe i rith 
2014. Orthu sin tá:

● Forbairt ar chúram sláinte pobail agus ar Eagraíochtaí 
Cúram Sláinte Pobail (CHOnna)

● Grúpaí Ospidéal

● Cúram atá dírithe ar na hothair.

● Cumasú ár seirbhísí tacaíochta.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail
Foilsíodh an tuarascáil Community Healthcare Organisations 
– Report and Recommendations of the Integrated Service 
Area Review Group 2014 tar éis comhairliúchán forleathan. 

Cuireann sé sin creat ar fáil do struchtúir nua rialachais 
agus eagraíochtúla i dtaca le seirbhísí cúram sláinte pobail. 
Cuideoidh siad sin leis an athrú chuig córas cúram sláinte 
níos comhtháite, feabhsóidh sé na seirbhísí don phobal trí 
rochtain níos fearr agus níos éasca a bheith ar sheirbhísí, 
seirbhísí atá in aice le háit chónaí na ndaoine, níos mó 
cinntí á ndéanamh go háitiúil agus seirbhísí a mbeidh 
muinín ag na daoine astu. Tá naoi CHO bunaithe. Tá grúpa 
stiúrtha náisiúnta bunaithe chun maoirseacht a dhéanamh 
ar fheidhmiú mholtaí na tuarascála agus forbrófar plean 
ardleibhéal feidhme.

Community Healthcare
Organisations

Report & Recommendations of the 
Integrated Service Area Review Group

Frequently 
Asked Questions

Grúpaí Ospidéal
Tá seacht nGrúpa Ospidéal bunaithe anois agus tiomáinfidh 
siad sin an fhorbairt ar an soláthar géarmhíochaine sna 
blianta atá romhainn. Cuirfidh na Grúpaí Ospidéal seo fáil ar 
rochtain níos freagrúla agus níos cothroime, seachadfaidh 
siad cúram othar níos éifeachtúla agus cinnteoidh siad go 
mbeidh ról lárnach leanúnach ag na hospidéil atá níos lú i 
seachadadh na seirbhísí sláinte.

Cúram atá Dírithe ar na hOthair
Tá seachadadh cúraim ar bhealach atá comhtháite thart 
ar an úsáideoir aonair ina chuid bhunúsach de bhealaí 
feabhsaithe chun torthaí na n-othar a oibriú agus a fheabhsú. 
Tá Cláir Náisiúnta Cliniciúla ina gcuid lárnach den athchóiriú 
atá ar siúl inár seirbhísí sláinte agus iad ag soláthar cur 
chuige straitéiseach don athchóiriú ar réimse leathan seirbhísí 
sna hearnálacha géarmhíochaine, pobail agus cúram 
sóisialta. Tá siad ag nuachóiriú an bhealaigh ina gcuirtear 
seirbhísí ar fáil trí chaighdeánú a dhéanamh ar sheachadadh 
seirbhísí ardchaighdeáin atá sábháilte agus éifeachtach agus 
ag cinntiú go gcuirtear cúram ar fáil ar bhealach comhtháite 
d’othair agus d’úsáideoirí seirbhísí. Tá forbairt déanta 
ar roinnt Clár Comhtháite Cúraim a chlúdaíonn seirbhísí 
géarmhíochaine, meabhairshláinte, cúram príomhúil agus 
cúram sóisialta mar aon le seirbhísí sláinte agus folláine. 
Tá na cláir sin á gcur i bhfeidhm ar bhonn céimiúil i réimsí a 
bhaineann le sreabhadh othar, leanaí, máithreachas, daoine 
scothaosta agus cosc agus bainistiú ar ghalair ainsealacha, 
agus is céim nua iad san athchóiriú ar chúram sláinte ina 
mbreathnaítear ar na háiteanna a gcaithfear cláir a nascadh 
chun conair níos éifeachtúla a chur ar fáil don othar ó 
thús go deireadh, go háirithe nuair a bhíonn riachtanais 
coimpléascacha ag othar agus gá le iltheagmhálacha ar 
fud réimse de sholáthróirí.
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Cumasú seirbhísí tacaíochta
Gné chriticiúil den athchóiriú is ea na seirbhísí cumasaithe 
corparáideacha ar nós ICT, Airgeadas, AD agus Seirbhísí 
Gnó Sláinte. Tá gach ceann de na seirbhísí sin ag teacht 
chun cinn agus á n-athchóiriú lena chinntiú go mbeidh siad 
feistithe i gceart chun tacú go hiomlán lenár gcóras sláinte 
sa todhchaí.

Tá breis sonraí faoi na cláir athchóirithe sin le feiceáil trí an 
Tuarascáil seo.

Ár bhFórsa Oibre
Tá ár bhfoireann lárnach inár gcóras sláinte – dochtúirí, altraí, 
gairmithe sláinte agus cúram sóisialta, agus na soláthróirí 
cúram sláinte eile ar fad atá ag obair inár n-ospidéil agus inár 
bpobail.

I rith 2014, den chéad uair ó tháinig an lag trá 
eacnamaíochta, tháinig méadú ar an líon foirne.

Ag tógáil fórsa oibre inbhuanaithe dár dtodhchaí, táimid ag 
leanúint den infheistíocht agus den fhorbairt ar an bhfórsa 
oibre atá tiomanta do shárobair, a fháiltíonn roimh athrú 
agus nuálaíocht, a ghlacann le ceannasaíocht agus le hobair 
foirne, agus a leanann den fhorbairt ghairmiúil agus den 
fhoghlaim. Tá breis eolais faoi Acmhainní Daonna le fáil ar 
leathanach 50.

Creat Rialaithe Fostaíochta
Ag deireadh mhí na Nollag 2014 bhí 97,791 CL fostaithe 
ag an earnáil sláinte. Ní áirítear sa bhfigiúr sin thart ar 3,204 
d’fhoireann CL a d’aistrigh ag tús na bliana chuig Tusla, an 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus ní 
áirítear ach oiread iad sin a fostaíodh mar chuid den Chlár 
Altraí Céime agus den Scéim Intéirneach don Fhoireann 
Tacaíochta.

De na 97,791 sin:

● Tá 61,973 fostaithe leis an FSS

● Tá 22,267 san earnáil dheonach ospidéil, agus

● Tá 13,551 san earnáil dheonach neamhghéar.

I gcomparáid leis laghduithe a bhí ag tarlú le fostaíocht sna 
blianta roimhe seo, in 2014 tháinig méadú ar an líon foirne sa 
tseirbhís sláinte ar fud na gcatagóirí grád ar fad seachas an 
Fhoireann Ghinearálta Tacaíochta inar tháinig laghdú 3.6%.

Seo a leanas mar a léirítear an t-ardú sna leibhéil fostaíochta:

● 5.6% i leigheas/fiaclóireacht

● 3.9% i ngairmithe sláinte agus cúram sóisialta

● 1.4% in altranas
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How they care for you
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Seirbhísí Altranais 
agus Cnáimhseachais
I mí Feabhra, ag an dara Comhdháil um Ordú Táirgí Leighis 
i mBaile Átha Cliath, seoladh roinnt doiciméad mar aon le 
sraith straitéisí do sheirbhísí tacaíochta inar tugadh buneolas 
faoi ordú táirgí leighis altranais agus cnáimhseachais in Éirinn. 

Ó tugadh isteach reachtaíocht phríomhúil seacht mbliana ó 
shin, tá 668 altra agus cnáimhseoir ar fud na tíre cláraithe 
mar altraí oidis. Tá na haltraí oidis seo ag obair le 177 
soláthróir cúram sláinte agus laistigh de 102 speisialtacht 
chliniciúil.

 Scoth-Altra Sláinte Poiblí na Bliana, Bernie Long
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● An Clár Altraí Céime agus an Scéim Intéirneach don 
Fhoireann Tacaíochta:

 Ag deireadh mhí na Nollag 2014, bhí 1,536 fostaí san 
iomlán rannpháirteach sa Chlár Altraí Céime agus sna 
scéimeanna Intéirneach don Fhoireann Tacaíochta (ardú 
de 1,034 coibhéis lánaimseartha (CL) i gcomparáid le 
2013 mar a leanas:

• 298 CL sa Scéim Altraí Céime

• 116 CL san Intéirneach Ginearálta Tacaíochta

• 1,122 CL in Intéirnigh Cúraim Eile.

Na príomhtheachtaireachtaí ó 2014:

● Ba í earnáil na n-ospidéal géarmhíochaine an áit ba mhó 
inar mhéadaigh an líon foirne a bhí fostaithe (ardú 1,361 
CL i gcomparáid le 2013).

● Tá líon na gcomhairleoirí a ceapadh ó 2008 ardaithe ó 
bheagán os cionn 2% go dtí 2.7% d’fhigiúirí fostaíochta 
iomlána na hearnála sláinte.

● Tá laghdú tagtha ar an bhfostaíocht iomlán de 14,980 
CL nó beagán os cionn 13% ón mbuaicphointe i Meán 
Fómhair 2007.

● Tá laghdú beagnach 18% tagtha ar líon na ndaoine 
atá fostaithe sa chatagóir bainistíochta/riaracháin ón 
mbuaicphointe fostaíochta in 2007.

● Líonadh 836 post nua forbartha (ó phleananna forbartha 
2013 agus 2014.

● 3,582 CL os cionn na tairsí fostaíochta de 94,209.

Tábla 1: Pearsanra na Seirbhíse Sláinte 
2014 – Foireann

Rannóg
CL Noll. 

2013
CL Noll. 

2014

Lianna Comhairleacha 2,555 2,635

NCHDanna 4,919 5,302

Leigheas & Fiaclóireacht Eile 879 881

CNSanna, APNanna, 
Bainisteoirí Altranais 7,468 7,934

Foireann Altranais 24,130 24,125

Altranas Eile 2,137 2,152

Teiripeoirí (Fisiteiripeoirí, OT, SLT) 3,594 3,764

Cúram Sláinte agus Sóisialta 
eile 9,483 9,819

Bainistiú agus Riarachán 15,038 15,112

Otharcharranna 1,546 1,556

Foireann Cúraim 15,096 15,208

Seirbhísí Tacaíochta 9,648 9,303

Seirbhís Sláinte Iomlán 96,494 97,791

Altraí Céime, Intéirnigh 
Tacaíochta agus Cúraim 502 1,536

Fostaíocht Iomlán 
(lúide Cúntóirí Baile) 96,995 99,327

Foinse na sonraí: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

*  Ar bhunús an Chreata Rialaithe Fostaíochta (ECF) (seachas Altraí 
Céime, Cúntóirí Baile, Intéirnigh Tacaíochta agus Cúraim)

Tábla 2: Pearsanra na Seir. Sláinte de réir 
Rannóige

Rannóg
CL Noll. 

2013
CL Noll. 

2014

Géarmhíochaine 48,270 49,631

Meabhairshláinte 8,916 8,967

Cúram Príomhúil 9,417 9,485

Cúram Sóisialta 24,391 24,252

An tSeirbhís Náis. 
Otharcharr. 1,615 1,623

Sláinte agus Folláine 1,266 1,233

Corparáideach agus HBS 2,619 2,599

Seirbhís Sláinte Iomlán 96,494 97,791

Altraí Céime, Intéirnigh 
Tacaíochta agus Cúraim 502 1,536

Fostaíocht Iomlán 
(lúide Cúntóirí Baile) 96,995 99,327

Foinse na sonraí: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

*  Ar bhunús an Chreata Rialaithe Fostaíochta (ECF) (seachas Altraí 
Céime, Cúntóirí Baile, Intéirnigh Tacaíochta agus Cúraim)

De bharr fhás na fostaíochta in 2014 tharla rialú suntasach 
fostaíochta agus dúshláin costais. Bhí dúshláin ag baint 
leis an iarracht chun cloí leis na spriocanna laghdaithe ar 
fhostaíocht agus costais a leagadh síos i dtús báire do 2014. 
Bhí breis deacrachtaí ann de bharr ardú suntasach a bheith 
ar chaiteachas le gníomhaireachtaí i rith na bliana.

Oiliúint agus Pleanáil Náisiúnta Dochtúirí
Leanadh den obair leis na páirtithe leasmhara ar fad chun 
na moltaí atá san Athbhreithniú Straitéiseach ar Struchtúr na 
hOiliúna agus na Gairme Míochaine (Tuarascáil Mhic Craith) 
a chur i bhfeidhm ionas go gcoinneofaí an oiread agus ab 
fhéidir dár gcéimithe leighis.

Foinse na sonraí: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Figiúr 1: Dáileadh foirne Nollaig 2014

Seirbhísí Géarmhíochaine  
50.75%
Meabhairshláinte  9.17%
Cúram Príomhúil  9.70%
Cúram Sóisialta  24.80%
Sláinte agus Folláine  1.26%
An tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna  1.66%
Corparáideach agus HBS  
2.66%
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● Chun freastal ar an líon méadaithe de chéimithe ón 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) as na sé scoil 
leighis in Éirinn, cruthaíodh 44 post intéirneach breise 
i mí Iúil, rud a thug an t-iomlán post go dtí 684.

● Cruthaíodh poist oiliúna bhreise do shainoiliúint trí phoist 
oiriúnacha grád seirbhíse NCHD a athrú ina bpoist 
bhunúsacha agus ardleibhéil sainoiliúna. 2,943 an líon 
dochtúirí a bhí i mbun sainoiliúna in 2014.

An Treoir Eorpach i dTaca le hAm Oibre
Tá ról iontach tábhachtach agus bunúsach ag dochtúirí 
neamh-chomhairleacha ospidéil (NCHDanna) inár n-ospidéil. 
In 2014, coinníodh ag díriú ar chloí leis an Treoir Eorpach i 
dTaca le hAm Oibre (EWTD) i dtaca le NCHDanna, faoi réir 
an phlean feidhmithe a cuireadh faoi bhráid an Coimisiúin 
Eorpaigh in 2012. Seo a léiríonn na sonraí a cuireadh le 
chéile ag deireadh mhí na Nollag, i dtaca le 5,302 NCHD 
(ar a n-áirítear 674 intéirneach, 1,594 Dochtúir Sinsearach 
Tí, 2,034 Cláraitheoir agus 1,000 Speisialtóir/Cláraitheoir 
Sinsearach):

● Bhí 67% ag cloí leis an meán-seachtain oibre de 
48 uair an chloig.

● Níor oibrigh 94% níos mó ná 24 uair ar an láthair ar 
glao-dhualgas.

● Fuair 99% bristeacha laethúla doiciméadaithe.

● Fuair 95% bristeacha faoisimh laethúla de 11 uair nó 
a chomhionann de shos cúitimh.

● Fuair 98% sos seachtainiúil/coicísiúil nó a chomhionann 
de shos cúitimh.

● Cloíodh i bpáirt leis an riachtanas go sonrófaí 
comhlíonadh EWTD mar phríomhtháscaire feidhmíochta 
do bhainisteoirí do bhainisteoirí.

Tá comhlíonadh iomlán EWTD fós ina dhúshlán suntasach 
don tSeirbhís Sláinte.

Ráta Neamhláithreachta
4.3% an ráta bliantúil neamhláithreachta a bhí ann in 2014, 
rud a léirigh laghdú suntasach ar an ráta neamhláithreachta 
de 4.7% in 2013. Bhí teastas dochtúra le 90.4% de gach 
neamhláithreacht. Tá an laghdú atá feicthe le blianta 

anuas mar thoradh díreach ar an bhfócas leanúnach atá 
ar bhainistiú neamhláithreachta. Freisin, is féidir an laghdú 
breise in 2014 a chur i leith thionchar na n-athruithe a 
rinneadh ar an scéim íocaíochta do shaoire bhreoiteachta 
a tháinig i bhfeidhm ar an 31ú Márta 2014.

● Seo iad na socrúcháin nua do shaoire bhreoiteachta 
san earnáil phoiblí:

 Tar éis na scéime nua do shaoire bhreoiteachta san 
earnáil sláinte a thabhairt isteach i Márta 2014, eisíodh 
pacáiste eolais d’fhostaithe na seirbhíse sláinte faoi 
na socrúcháin leasaithe. An réasúnaíocht atá leis an 
scéim nua ná táirgíocht a mhéadú agus costas saoire 
bhreoiteachta a ísliú trí laghdú a dhéanamh ar na 
tréimhsí ina mbeidh fáil ar shaoire bhreoiteachta íoctha 
agus teorainn a chur ar an tréimhse inar féidir ‘íocaíocht 
shealadach athshlánúcháin’, ‘ráta pá pinsin’ mar a bhí 
air roimhe sin, a íoc.

Tábla 3: Neamhláithreacht de réir 
chatagóir foirne 2013-2014

Rannóg 2013 2014 Athrú

Míochaine/Fiaclóir 1.30% 1.18% -9.2%

Altranas 5.28% 4.62% -12.5%

Proifisiúnaigh Cúram 
Sláinte & Sóisialta 3.99% 3.53% -11.5%

Bainistiú/Riarachán 4.64% 4.35% -6.3%

Foireann Tacaíochta 
Ghinearálta 5.37% 4.76% -11.4%

Cúram Eile Othar 
agus Cliant 5.33% 5.19% -2.6%

Iomlán 4.73% 4.27% -9.7%

Deimhnithe 90.35% 90.42% +0.1%

Foinse na sonraí: AD FSS – Eolas bainistíochta

Foinse na sonraí: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte Foinse na sonraí: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte

Figiúr 2: CL & % d’athrú Nollag 2013 - 
Nollag 2014

Figiúr 3: Ráta neamhláithreachta 2008-2014
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Airgeadas
B’ionann caiteachas iomlán FSS in 2014 agus €13.220 
billiún (bn) maidir le soláthar agus conraitheoireacht seirbhísí 
sóisialta sláinte agus pearsanta. Vótáil an Rialtas meastachán 
forlíontach de €680m don FSS ag deireadh na bliana i dtaca 
leis an ardú ar leibhéil i ngníomhaíochta leighis, drugaí agus 
teiripí agus fearais leighis, mar aon le costas éileamh ar an 
Stát agus ar an bhfoireann tosaigh. Áiríodh an meastachán 
i mbunbhuiséad 2015.

Tá na príomhréimsí caiteachais leagtha amach i bhfigiúr 4.

Bhí caiteachas caipitiúil iomlán de €357m i gcur chun cinn 
Phlean Caipitil an FSS do 2014, deontais chaipitil de €53m do 
ghníomhaireachtaí deonacha san áireamh. Tá tuilleadh eolais 
faoi chaipiteal agus forbairtí infreastruchtúir ICT an FSS le fáil 
ar leathanaigh 52-53.

Tá eolas cuimsitheach airgeadais le fáil sna Ráitis Airgeadais 
Bhliantúla atá sa dara cuid den Tuarascáil Bhliantúil seo.

Párolla (Reachtúil agus Neamhreachtúil)
Bhí gá le sábháil párolla de €268m sa Phlean Seirbhíse 
Naisiúnta 2014. Áirithe ansin bhí €140m a bhí le theacht ó 
Chomhaontú Bhóthar Haddington, €108m ó shábháil pá 
neamhshonraithe agus €20m i dtaca leis an gCreat Rialaithe 
Fostaíochta (ECF).

Tháinig ardú €132.8m (2%) ar an mbille iomlán pá sa tSeirbhís 
Phoiblí in 2014, soláthróirí deonacha seirbhíse san áireamh 
ach gan aoisliúntas a áireamh. Mhéadaigh an bunphá de 
€56.16m (1%), laghdaigh íocaíochtaí ragoibre de €21.57m 
(-10%), mhéadaigh glao-dhualgas de €4.54m (6%), agus 
laghdaigh liúntais de €12.12m (-8%). Ach sin ráite, tháinig 
ardú 37% ar chaiteachas le gníomhaireachtaí i gcomparáid 
le 2013. Bhí 40% den ardú san earnáil géarchúraim agus 
ardú 21% san earnáil cúraim neamhghéar. Tharla an t-ardú 
ba mhó, beagnach 81% i gcomparáid le 2013, in earnáil 
na n-ospidéal géarmhíochaine i dtaca le cúraimí leighis/
fiaclóireachta. Tharla an t-ardú sin de bharr deacrachtaí  
le hearcú NCHDanna i gcuid de na hospidéil.

● Caitheadh 6% de na costais iomlána pá ar ragobair 
(gan aoisliúntas a áireamh).

● Caitheadh 4% de na costais iomlána pá ar chostais 
ghníomhaireachtaí (gan aoisliúntas a áireamh).

Socruithe Rialachais leis an Earnáil 
Neamhreachtúil
Chuir an FSS cistiú de €3.425bn ar fáil do ghníomhaireachtaí 
neamhreachtúla chun seirbhísí sóisialta sláinte agus seirbhísí 
sóisialta pearsanta a sholáthar:

● Ospidéal géarmhíochaine deonacha €1.822bn (53%)

● Gníomhaireachtaí neamhghéara €1.603bn (47%).

Tugadh cistiú do bhreis agus 1,900 gníomhaireacht, le breis 
agus 3,000 socrúchán aonarach maoinithe curtha i bhfearas. 
Naoi ngníomhaireacht a bhí i gceist le breis is 51% den chistiú 
agus bhí nócha gníomhaireacht i gceist le breis is 90% den 
chistiú.

Tá iarracht déanta ag an FSS a shocrúcháin rialachais a 
fheabhsú le gníomhaireachtaí Alt 38 agus freisin an ngaol 
díreach idir an FSS agus Bord gach Gníomhaireachtaí acu 
sin a neartú. Ach go háirithe:

● Bunaíodh próiseas foirmiúil rannpháirtíochta le Cathaoirligh 
na mBord Alt 38, cruinnithe foirmiúla faoi dhó sa bhliain 
san áireamh.

● Tugadh isteach Ráiteas Comhlíontachta nua faoin 
ndéanann Cathaoirleach agus Stiúrthóir eile den Bord 
síniú agus deimhniú thar ceann an Bhoird gur chloígh 
an Ghníomhaireacht go hiomlán nó i bpáirt le ocht 
bpríomhréimse faoina Socrú Seirbhíse.

● Rinneadh sainiú ar riachtanais dea-chleachtais do 
shocruithe Boird agus Rialachas Corparáideach.

Lena chois sin:

● Bunaíodh Aonad Comhlíontachta i nDeireadh Fómhair 
chun tacaíocht bhreise a thabhairt do chultúr láidir 
comhlíontachta sna Gníomhaireachtaí Alt 38 agus 39 go 
léir atá á chistiú ag an FSS. Beidh sé ag iarraidh a chinntiú 
go bhfuil gach Soláthróir Alt 38 agus 39 ag cloí leis na 
treoirlínte agus na rialacháin atá clúdaithe ag Socruithe 
Seirbhíse.

Ar an 1ú Eanáir 2014, tháinig éifeacht leis an riachtanas 
go mbeadh gá le Ráiteas Comhlíontachta Bliantúil le 
Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2013 gach gníomhaireacht 
agus an riachtanas ann go mbeadh plean i bhfearas ag 
na gníomhaireachtaí chun comhlíontacht a bhaint amach 
i dtaca le 2014.

Mar thoradh ar an bpróiseas um Ráiteas Comhlíontachta 
Bliantúil tá a lán de Bhoird na nGníomhaireachtaí Soláthair 
i mbun tionscadal chun rialachas a mBoird a fheabhsú, ar 
a n-áirítear Lámhleabhair um Rialachas Corparáideach a 
fhorbairt, nuashonrú a dhéanamh ar a gCód Rialachais agus 
Iniúchtaí a dhéanamh ar shocruithe rialachais reatha.

Tá an Ráiteas Comhlíontachta Bliantúil i dtaca le 2013 sínithe 
ag na gníomhaireachtaí Alt 38 ar fad. Tá leibhéal maith 
comhlíontachta ann le riachtanais an FSS cé is moite de 
roinnt réimsí aitheanta ina bhfuil plean á chur i bhfearas ag 
na gníomhaireachtaí ábhartha chun comhlíontacht a bhaint 
amach.

Foinse na sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS Foinse na Sonraí: Airgeadas Corparáideach FSS

Seirbhísí Géarchúraim 
(Otharcharranna san áireamh)
€5,225m 39.52%  

Cúram Príomhúil
€3,417m 25.85%  

Meabhairshláinte
€716m 5.42%  

Cúram Sóisialta
€2,634m 19.92%  

Sláinte agus Folláine  
€190m 1.44%

Corparáideach agus HBS  
€1,038m 7.85%

Figiúr 4: Miondealú ar chaiteachas 
iomlán 2014 (€m)

Figiúr 5: Athrú i gcostais gníomhaireachtaí 2013-2014
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Éisteacht le hÚsáideoirí ár Seirbhísí

Réamhrá
Cuid lárnach den dóigh a bhfuil na seirbhísí cúram sláinte 
deartha, seachadta agus measta is ea a chinntiú go 
mbeidh rannpháirtíocht laistigh den tseirbhís sláinte ag 
othair, úsáideoirí seirbhísí, a gcúramóirí agus a dteaghlaigh. 
Sa Chairt Náisiúnta Cúram Sláinte Tusa agus do 
Sheirbhís Sláinte déantar cur síos ar eochairphrionsabail 
a bhaineann le soláthar cúram sláinte in Éirinn, ag díriú ar 
chearta, ionchais agus freagrachtaí na n-othar agus na 
n-úsáideoirí seirbhíse. Cuireann sé chun cinn cur chuige na 
comhpháirtíochta idir gach duine – soláthróirí cúram sláinte 
agus othair, úsáideoirí seirbhíse, teaghlaigh agus cúramóirí. 
Táthar ag leanacht den athbhreithniú agus don nuashonrú 
ar an gCairt chun dea-chleachtas a léiriú.

Cuireadh roinnt réimsí tosaíochta chun cinn i rith na bliana, 
arna éascú ag an Aonad Náisiúnta Abhcóideachta, chun 
rannpháirtíocht othar agus úsáideoirí seirbhíse a chur chun 
cinn ar fud na seirbhíse sláinte. Tá cuid acu sin tugtha anseo 
thíos:

Abhcóideacht
● Tá infheistíocht déanta againn i gClár Abhcóideachta 

Deonach do dhaoine scothaosta trí Third Age (Sage), 
seirbhís tacaíochta agus abhcóideachta do dhaoine 
scothaosta, rud a chuireann abhcóideacht neamhspleách 
ar fáil i roinnt láithreacha ar a n-áirítear ospidéil 
ghéarmhíochaine, aonaid fadchónaithe, ionaid chúram 
príomhúil agus sa phobal. Táthar á dhéanamh sin i 
gcomhar le Atlantic Philanthropies.

● Chun aiseolas cáilíochtúil a fháil, eagraíodh seisiúin 
éisteachta le daoine scothaosta i roinnt contaetha ar a 
n-áirítear Gaillimh, Cill Chainnigh, an Mhí, Cill Dara agus 
Iarthuaisceart Chathair Bhaile Átha Cliath mar chuid de 
Chontaetha Aoisbhácha, a fhorbraíonn ar an ról luachmhar 
a d’fhéadfadh a bheith agus ar chóir a bheith ag daoine 
scothaosta i múnlú a bpobail i dtreo na maitheasa.

Othair do Shábháilteacht Othar Éireann
● Leanadh den obair chun éascú a dhéanamh agus tacú 

leis an saothar atá ar siúl ag Othair do Shábháilteacht 
Othar Éireann, gréasán náisiúnta de laochra 
sábháilteachta, agus mar chuid de sin rinneadh suirbhé 
othar agus fuarthas ionadaíocht ar Oifig Náisiúnta an 
Choiste Rialachais Iniúchta Cliniciúil agus ar an gCoiste 
um Éifeachtúlacht Náisiúnta Chliniciúil.

Tá Leigh Gath, abhcóide 
aitheanta míchumais, ceaptha 
ag Ard-Stiúrthóir an FSS, Tony 
O’Brien, mar ‘Fhaighteoir Rúnda’, 
neamhspleách ón FSS, agus 
tá aon duine in ann casaoid a 
dhéanamh léi nó imní a léiriú 
faoin gcúram nó gcóireáil atá á 
fháil ag aon duine leochaileach 
atá faoi chúram cónaitheach i 
saoráid de chuid an FSS nó atá 
ag fáil maoinithe ón FSS.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

9

É
isteacht le hÚ

sáid
eo

irí ár S
eirb

hísí



Inrochtaineacht
● Críochnaíodh Treoirlínte Náisiúnta um Sheirbhísí Sláinte 

agus Cúram Sóisialta Insroichte.

● Cuireadh tús le hoiliúint Oifigeach Rochtana go náisiúnta 
i roinnt ionad agus tugadh oiliúint do 70 Oifigeach 
Rochtana i rith na bliana.

● Forbraíodh dréacht-mhúnla cúraim do shláinte 
thrasghnéasach agus cuireadh tús le próiseas 
comhairliúcháin.

Faisnéis Oscailte
● Déanann ár bpolasaí um faisnéis oscailte cothú ar chultúr 

atá cóir agus cothrom laistigh den chúram sláinte agus 
tosaíocht phríomha dúinn is ea a fheidhmiú. Cuireadh 
roinnt tionscnamh chun cinn i rith na bliana:

• Rinneadh forbairt agus tástáil ar an gclár oiliúna 
d’oiliúnóirí.

• Cuireadh tús le measúnú neamhspleách ar na suímh 
phíolótacha.

• Forbraíodh agus seachadadh ceardlann aon lae 
i gColáiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn (RCSI).

• Cuireadh tús leis an obair ar chlár dearbhaithe 
cáilíochta le Coláiste Ríoga na Lianna in Éirinn (RCPI).

• Cuireadh ceardlanna ar fáil do scoláirí altranais céime 
as Coláiste Naomh Angela, Sligeach agus as Institiúid 
Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.

Teachtaireachtaí Dea-mhéine 
agus Gearáin

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(Seachas Ospidéil agus Gníomhaireachtaí Deonacha)

Cuirtear fáilte roimh thagairtí, teachtaireachtaí dea-mhéine 
agus gearáin ó úsáideoirí seirbhíse agus a dteaghlaigh agus 
cuirtear luach orthu mar go gcuidíonn siad linn ár seirbhísí a 
fheabhsú go leanúnach.

In 2014, taifeadadh 6,179 teachtaireacht dea-mhéine 
cé nach ndéantar taifeadadh ar chuid mhór acu. Táthar 
ag leanúint den obair chun an fhoireann a spreagadh le 
teachtaireachtaí dea-mhéin a thaifead mar go gcuidíonn siad 
sonraí a ghlacadh faoi na gnéithe deimhneacha dár seirbhísí 
agus foghlaimeoimid as sin céard tá ag oibriú go maith.

Rinne oifigigh gearáin taifead agus scrúdú ar 8,375 gearán, 
sin méadú 22.8% ar an líon gearán a fuarthas in 2013. As an 
líon iomlán gearán a fuarthas i mbliana, déileáladh le 5,704 
nó 68% acu laistigh de 30 lá oibre.

Tábla 4: Gearáin FSS a fuarthas agus % 
ar déileáladh leo laistigh de 30 lá oibre

Líon na  
ngearán a  

fuarthas

Líon agus % ar 
déileáladh leo laistigh 

de 30 lá oibre

2014 8,375 5,704 (68%)

2013 6,823 4,651 (68%)

2012 6,813 4,664 (69%)

2011 7,449 5,623 (75%)

Foinse na sonraí: Rannóg um Fheabhsú Cáilíochta FSS

Tábla 5: Gearáin a fuarthas de réir 
catagóire 2013-2014

Catagóir 2013 2014

Rochtain 1,622 2,130

Dínit agus Meas 720 868

Cúram Sábháilte agus 
Éifeachtach 1,631 2,520

Cumarsáid agus Eolas 1,046 3,517

Rannpháirtíocht 60 58

Príobháideachas 68 141

Feabhsú Sláinte 84 124

Freagracht 217 307

Eile 1,512 460

Breithiúnas Cliniciúil 113 116

Gearáin Chráiteacha 20 11

Tithe Altranais/cúram cónaithe 
do dhaoine scothaosta 
(65 agus os a chionn) 30 56

Tithe Altranais/cúram cónaithe 
(64 agus faoina bhun 2 5

Seirbhísí iniúchta 
réamhscolaíochta 162 49

Muinín i gCúram 29 22

Tús Áite do Leanaí 34 8

Foinse na sonraí: Rannóg um Fheabhsú Cáilíochta FSS

Nóta: Bíonn ilchúinsí i gcuid de na gearáin agus mar sin tagann siad 
faoi níos mó ná catagóir amháin

Ospidéil agus Gníomhaireachtaí Deonacha
In 2014, taifeadadh 12,639 teachtaireacht dea-mhéine cé 
nach ndéantar taifeadadh ar chuid mhór acu.

Rinne oifigigh gearáin taifead agus scrúdú ar 10,752 gearán, 
sin méadú 93% ar an líon gearán a fuarthas in 2013. As an 
líon iomlán gearán a fuarthas i mbliana, déileáladh le 9,794 
nó 91% acu laistigh de 30 lá oibre.
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Tábla 6: Gearáin a fuarthas de réir 
catagóire (ospidéil agus gníomhaireachtaí 
deonacha) 2013-2014

Catagóir 2013 2014

Rochtain 1,410 2,838

Dínit agus Meas 441 1,103

Cúram Sábháilte agus 
Éifeachtach 1,505 3,032

Cumarsáid agus Eolas 1,622 2,979

Rannpháirtíocht 47 102

Príobháideachas 83 125

Feabhsú Sláinte 88 164

Freagracht 71 398

Eile 1,320 525

Breithiúnas Cliniciúil – 168

Gearáin Chráiteacha – 19

Tithe Altranais/cúram cónaithe 
do dhaoine scothaosta 
(65 agus os a chionn) – 7

Tithe Altranais/cúram cónaithe 
(64 agus faoina bhun – 89

Seirbhísí iniúchta 
réamhscolaíochta – 0

Muinín i gCúram – 690

Tús Áite do Leanaí – 140

Foinse na sonraí: Rannóg um Fheabhsú Cáilíochta FSS

Nóta: Bíonn ilchúinsí i gcuid de na gearáin agus mar sin tagann siad 
faoi níos mó ná catagóir amháin

Tá treisiú déanta faoi Chreat Rialachais an FSS ar thuairisciú 
gearán i dtaca le seirbhísí sóisialta seachfhoinsithe sláinte 
agus pearsanta.

Bunaíodh clár náisiúnta de ghníomhaireachtaí maoinithe 
faoinar féidir tuairisciú cuimsitheach ar chomhlíontacht a 
dhéanamh. Cuireadh breis feabhais air sin nuair a tugadh 
isteach Rialachas um Sholáthróirí Seirbhísí AR Líne (SPG) a 
bhreisíonn an chomhlíontacht le rialachas trí thimpeallacht 
chuimsitheach rialaithe ar líne.

Gearáin faoi Chuid 2 agus 3 den 
Acht um Míchumas 2005
Fuarthas 399 gearán faoi Chuid 2 den Acht um Míchumas 
2005 i dtaca le measúnú an leanbh le riachtanas seirbhísí 
míchumais. Fuarthas dhá ghearán faoi Chuid 3 den Acht 
um Míchumas 2005, i dtaca le rochtain chuig foirgnimh 
agus seirbhísí do dhaoine le míchumas.

Athbhreithnithe
Fuarthas 216 iarratas ar athbhreithniú. Is ionann sin agus 
méadú de 2.86% ar an líon iarratas ar athbhreithniú faighte 
agus a scrúdaíodh ón mbliain roimhe sin anall. Féadtar 
athbhreithniú a lorg faoi Chuid 9 den Acht Sláinte 2004 
má bhíonn gearánach míshásta leis na moltaí a rinneadh 
i ndiaidh imscrúdú a dhéanamh ar a ngearán. Lorgaíodh 
athbhreithniú i ndáil le 2.5% de na gearáin a rinneadh.

Líne Faisnéise Náisiúnta
Fuarthas 105,205 san iomlán ar an Líne Faisnéise Náisiúnta 
in 2014. Is ionann sin agus laghdú de 9,596 glao nó 8.36% 
i gcomparáid le 2013. Dhéileáil Ionad Luimnigh um Sheirbhís 
do Chustaiméirí, atá ina chuid den Líne Faisnéise Náisiúnta 
agus a sholáthraíonn seirbhís siúl-isteach, le 5,540 cuairteoir 
agus 1,910 fiosrú poist.

Tagairt, nóta dea-mhéine 
nó gearán a chur in iúl

● Labhair le haon bhall d’fhoireann 
an FSS, bainisteoir seirbhíse nó 
Oifigeach Gearán

● Cuir d’aiseolas chuig 
yoursay@hse.ie

● Seol litir nó facs chuig aon ionad 
FSS

● Glaoigh ar an FSS ag 1850 24 1850

● Bain úsáid as suíomh gréasáin an 
FSS ag www.hse.ie/eng/services/
yourhealthservice/focus/ysys.html
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Ár nDaonra

Ár nDaonra
● Tá 4.609 milliún (m) duine ina gcónaí in Éirinn, ardú 

beag de 0.8% ó Dhaonáireamh 2011 ach ardú 8% 
ó Dhaonáireamh 2006.

• Cé nach bhfuil ach méadú an-bheag ar an 
daonra iomlán, tá líon agus comhréir na ndaoine 
sna grúpaí scothaosta ag méadú go tapa.

• Tá méadú de 20,000 in aghaidh na bliana, geall 
leis, ag teacht ar líon na ndaoine os cionn 65 
bliain d’aois.

De Bhreis Air Sin
● In Éirinn atá an ráta torthúlachta is airde de thíortha 

an AE ach tá an ráta breithe tite go dtí an leibhéal is 
ísle ó 2005.

● Cláraíodh 22,033 pósadh. Díobh sin, póstaí sibhialta 
ab ea 6,167, 32% díobh déanta lasmuigh d’oifig 
chlárúcháin.

● Cláraíodh 392 páirtnéireacht shibhialta. Díobh sin, 
rinneadh 24% lasmuigh d’oifig chlárúcháin.

Rátaí Ionchais Saoil agus Báis
● Tá méadú trí bliana, geall leis, tagtha ar an ionchas saoil 

in Éirinn ó 2003 agus e anois os cionn mheán an AE.

● Cé go bhfuil ionchas saoil níos airde ag mná ná fir (mná 
83.2 bliain agus fir 78.7 bliain), nuair a léirítear ionchas 
saoil mar bhlianta i ndea-shláinte ag aois 65, níl an 
oiread sin de dhifríocht idir mná agus fir, rud a léiríonn 
go maireann mná níos faide ach go mbíonn níos mó 
deacrachtaí sláinte acu.

● Trí ghalar ainsealacha – ailse, galar cardashoithíoch 
(galar corónach croí agus stróc), agus galair riospráide 
(Neamhord Scamhóige Toirmeascach Ainsealach nó 
COPD san áireamh) – is cúis le trí ceathrú cuid de na 
básanna in Éirinn. Is féidir cosc a chur le cuid mhór acu 
sin trí laghdú a dhéanamh ar rioscaí inár saol, nithe mar 
mhurtall, caitheamh tobac agus alcól.

● Tá an-difríocht idir cúis bháis dhaoine atá os cionn 
65 bliain agus iad sin atá 64 bliain nó faoina bhun

• I gcás daoine os cionn 65 bliain, galair sa chóras 
imshruthaithe agus ailse a bhíonn mar chúis báis.

• I gcás daoine 64 bliain nó faoina bhun, galar croí 
agus ailse na cúiseanna is suntasaí; tá básanna de 
bharr gortuithe agus nimhithe an-suntasach agus iad 
mar chúis le 18% de gach bás roimh am (i gcomparáid 
le níos lú ná 2% i gcás daoine 65 bliain nó níos sine).

● Is iad na rátaí báis de bharr galar sa chóras imshruthaithe 
an phríomhchúis bháis go fóill (32%) ach go bhfuil laghdú 
tagtha orthu le deich mbliana anuas, laghdú 30% ó 2004. 
Tá laghdú 10% tagtha ar na rátaí báis de bharr ailse. Tá 
na rátaí báis san iomlán in Éirinn beagnach 4% níos ísle 
ná mar atá san AE.

● Tá feabhas suntasach tagtha ar na rátaí marthanais 
d’ailse chíche agus cholaireicteach le 15 bliana anuas, cé 
go bhfuil an marthanas 5 bliana díreach faoi bhun mheán 
an AE. Tá laghdú beag tagtha ar mharthanas ó ailse 
cheirbheacs thar an tréimhse chéanna.

● Meastar go dtiocfaidh ardú 20% ar leitheadúlacht na 
ngalar ainsealach faoi 2020, agus sin go príomha de 
bharr an daonra a bheith ag dul in aois.

Figiúr 6: % de Mhéadú Carnach sa daonra 
2004-2013

Foinse na sonraí: Eurostat

Figiúr 7: Básanna de réir Príomhchúiseanna, 
dáileadh % 2013, aois 65 agus os a chionn

Foinse na sonraí: An Phríomhoifig Staidrimh
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Míchothromaíochtaí Sláinte
Cé go bhfuil feabhas tagtha ar shláinte an daonra in Éirinn 
le deich mbliana anuas, ní hamhlaidh an cás do gach duine, 
agus tá míchothromaíochtaí suntasacha sláinte go fóill ann a 
d’fhéadfaí a sheachaint den chuid is mó.

● Tá an t-ionchas saoil níos airde i gceantair atá níos fearr 
as i gcomparáid le ceantair dhíothacha.

● Is baolaí go mbeidh bail ainsealach ar dhaoine fásta 
a bhfuil cónaí orthu i gceantair dhíothacha.

● Is mó d’ionchas saoil atá ag oibrithe gairmiúla ná ag 
oibrithe neamhsciliúla. Tá méadú tagtha ar an bpatrún 
sin ó na 1960í.

● Tá ráta báis dhá uair níos airde ag daoine nach bhfuil acu 
ach bunoideachas i gcomparáid leo sin a bhfoil oideachas 
tríú leibhéal orthu.

● Dá bhfaighfí réidh le difreálacha mortlaíochta bheadh 
13.5 milliún bliain breise ag muintir na hÉireann.

● Tá níos mó daoine as grúpaí socheacnamaíochta ísle 
a bhfuil brú ard fola acu, colaistéaról níos airde agus iad 
murtallach. Freisin, bíonn leibhéil níos ísle aclaíochta a 
bheith acu, droch-aiste bia, agus baol níos mó ann go 
mbeidh siad tugtha don tobac agus do ragúis óil.

● Tá míchothromaíochtaí suntasacha sláinte i measc grúpaí 
atá imeallach nó faoi mhíbhuntáiste. Mar shampla, tá rátaí 
báis níos airde agus ionchas saoil níos ísle ag lucht siúil ná 
mar atá ag an bpobal i gcoitinne.

Lena chois sin, beirtear 12% dár ndaonra lasmuigh d’Éirinn. 
Tá méadú tagtha ar an éagsúlacht eitneach agus cultúrtha. 
Caithfimid a chinntiú go bhfuil ár múnlaí seachadta seirbhísí 
freagrach chun freastal ar riachtanais ár n-úsáideoirí seirbhísí 
go léir.

Foinse na sonraí: An Phríomhoifig Staidrimh Foinse na sonraí: Táscairí Cáilíochta Cúram Sláinte, OECD

Éire Sláintiúil
Is féidir cosc a chur le cuid mhór galar agus básanna roimh am. 
Tá baint mhór ag an ardú ar rátaí galrachta agus mortlaíochta 
leis na toisc shláinte atá bunaithe ar stíl mhaireachtála, ar nós 
caitheamh tobac, alcól, aclaíocht agus murtall. Ach sin ráite, 
is féidir leo a bheith bainteach freisin le míchothromaíochtaí 
inár sochaí. Sa chreat Éire Sláintiúil leagtar amach plean 
cuimsitheach agus comhordaithe chun feabhas a chur ar 
shláinte agus folláine sna blianta atá romhainn. Tá sé sin á 
fheidhmiú go gníomhach ar fud réimsí an FSS go léir.

 An t-Iar-Aire Sláinte, Dr. James Reilly TD, agus an 
Taoiseach Enda Kenny ag foilsiú chreat Éire Sláintiúil 
ag Tithe an Rialtais (Pic. Le caoinchead ón Roinn Sláinte)

Figiúr 8: Básanna de bharr príomhchúiseanna,  
% dáileadh 2013, aois 0-64

Figiúr 9: Rátaí marthanais 5 bliana ó ailsí 
roghnaithe, 1997-2002 go 2007-2012, 
Éire agus tíórtha roghnaithe ón AE
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íochtarach  2.2%
Niúmóine  0.7%
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Ailsí neamhriospráide  30.5%
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agus nimhiú  18.4%
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Sláinte agus Folláine

Réamhrá
Eochairthosaíocht dúinn is ea tacaíocht a thabhairt do 
dhaoine chun saol níos sláintiúla agus níos iomláine a 
bheith acu. Clúdaíonn na seirbhísí Sláinte agus Folláine na 
réimsí sláinte poiblí, cosaint na sláinte, sláinte leanaí, cláir 
scagthástála, cothú agus feabhsú na sláinte, sláinte na 
timpeallachta, bainistíocht ar éigeandáil agus faisnéis sláinte.

Áirithe sna heochairthosaíochtaí do 2014 bhí:
● Imdhíonadh, scagadh ar shláinte leanaí
● Cosc ar ghalair ainsealacha, ag díriú ar thobac, aistí bia, 

easpa gníomhaíochta fisiciúil, mí-úsáid alcóil agus folláine 
mheabhrach

● Forfheidhmiú reachtaíochta chun sláinte agus folláine 
a chosaint

● Déileáil le galair ionfhabhtaíocha, bagairtí do shláinte 
na timpeallacha agus bainistiú éigeandála.

● An creat Éire Sláintiúil a chur i bhfeidhm.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn

Sláinte Leanaí
● Fuair 62,605 leanbh nó 92% den iomlán a scagthástáil 

forbartha leanaí laistigh den sprioc-am. Sin ardú 4.5% 
i gcomparáid le 2013.

● Tugadh cuairt ar 54,007 naíonán nuabheirthe nó 86% 
den iomlán laistigh de 48 uair ón am ar ligeadh as an 
ospidéal iad i gcomparáid leis an sprioc de 95%, agus 
tugadh cuairt ar 97% díobh laistigh de 72 uair ón am ar 
ligeadh as an ospidéal iad.

● Tá na rátaí imdhíonaithe in Éirinn ag na leibhéil is airde 
riamh; ghlac 96% leis an 6-in-1 ag aois 24 mhí agus 
ghlac 93% leis an MMR ag 24 mí.

Murtall
● Foilsíodh an tríú sraith torthaí ón an Tionscnamh 

Eorpach um Fhaireachas ar Mhurtall i measc 
Leanaí (COSI). Déanann COSI monatóireacht 
ar leibhéil mhurtaill i measc páistí trí pháistí 
ó scoileanna samplacha ar fud na hEorpa a 
thomhas. Sna sonraí sin tá sampla ionadaíoch 
náisiúnta de pháistí seacht, naoi agus aon 
bhliain déag d’aois as meascán de scoileanna 
uirbeacha, tuaithe agus scoileanna faoi 
mhíbhuntáiste (DEIS). Léiríonn na torthaí go 
bhfuil laghduithe tagtha ar rátaí rómheáchain agus 
murtaill ag aois seacht mbliana agus go bhfuil siad 
cobhsaithe ag aois naoi mbliana cé gur cúis imní go fóill 
an scéal ina iomláine.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● 96% de ghlacadh leis an vacsaín 6 in 1 ag 24 mí

● 93% de ghlacadh leis an vacsaín MMR ag 24 mí

● Fuair 138,779 bean scagthástáil cíoch

● Rinneadh 35,020 cigireacht pleanáilte ar ghnóthaí bia

● Rinneadh 18,227 cigireacht rialaithe ar thobac

● 84% de ghlacadh leis an 3ú dáileog den vacsaín 
HPV I measc cailíní 1ú bliain

● Thug Altra Sláinte Poiblí cuairt ar 97% de naíonáin 
nuabheirthe laistigh de 72 uair ón am ar ligeadh as 
an ospidéal iad

● Fuair 92% de leanaí 10 mí d’aois a scagthástáil 
forbartha sula raibh siad 10 d’aois

● Fuair 16,000 duine tacaíocht ó speisialtóir scoir nó 
trí phlean QUIT ar líne chun éirí as caitheamh tobac

The Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) 
in the Republic of Ireland: Findings from 2008, 2010 and 2012

Figiúr 10: % de leanaí 10 mí a fuair a 
scagthástáil forbartha laistigh den 10 mí

Foinse na sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta an FSS

Figiúr 11: An glacadh leis an vacsaín MMR 
ag 24 mí 2010-2014

Foinse na sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta an FSS
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● Táthar ag tacú le pacáiste de chláir chun meáchan a 
laghdú, an Clár Tús Beag d’Éirinn Sláintiúil ina measc. 
Tá sé sin á scaipeadh ar bhainistíocht agus ar fhoirne 
réamhscoile ar fud na tíre. Tá cistiú breise de €0.1m ag 
tacú leis na cláir sin.

● Scaipeadh Algartam Cóireála um Bhainistíocht Meáchain 
do Leanaí an FSS-ICGP (Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh 
Éireann) ar 3,500 DT le tacaíocht ó oiliúint ar líne.

● Bhain 2,700 DT úsáid as an modúl gníomhaíochta fisiciúil 
atá san Oiliúint Ghearr-idirghabhála ríomhfhoghlama.

● Glacadh le beartas nua do Mheaisíní Díola Folláine 
(meaisíní díola deochanna boga fuara, milseogra 
agus sneaiceanna) agus tá sé á fheidhmiú ar fud na 
heagraíochta. An aidhm atá leis sin ná rochtain éasca 
ar bhianna folláine a chur ar fáil do dhaoine a bheidh 
ag teacht chun ár seirbhísí a úsáid agus don fhoireann 
chomh maith. Faoin bpolasaí seo, beidh 60% ar a laghad 
de roghanna sláinte ar fáil mar aon le 40% de tháirgí eile.

Éire Sláintiúil
● Ghlac 465 scoil (12%) páirt go náisiúnta sa mhúnla do 

Scoil Cothaithe Sláinte in 2014.

● Fuair Gréasán Náisiúnta Chathracha Sláintiúla na 
hÉireann creidiúnú do Ghréasáin Eorpach na gCathracha 
Sláintiúla i gCéim VI (2014-2018) i mí Dheireadh Fómhair. 
Ceapadh Ceannasaí Cliniciúil do Shláinte agus Folláine 
agus beidh ról lárnach ag an té sin chun cosc, aimsiú 
luath agus féinchúram a neadú laistigh de na cúig chlár 
chomhtháite cúraim.

Sláinte Gnéis
● Rinne an clár oideachais  

B4uDecide, a chuireann  
eolas caidrimh agus gnéis  
ar fáil ar líne do dhaoine óga,  
a shuíomh nua gréasáin a  
sheoladh. Nuair a rinne siad  
suirbhé ar dhaoine 15-18 bliain le gairid dúirt siadsan gur 
‘fíricí gan léachtaí’ a bhí uathu ina mbeadh íoslódálacha 
níos tapúla, breis idirghníomhaíochta agus scéalta 
pearsanta. Cuireann an suíomh gréasáin nua seo na nithe 
sin ar fáil mar aon le hábhair acmhainne do mhúinteoirí 
agus oibrithe don ógra.

● Faoin bhfeachtas Think Contraception ‘Johnny’s got you 
covered’, scaipeadh thart ar 100,000 pacáiste cosanta 
(ina raibh eolas faoi shláinte gnéis agus coiscín) go 
náisiúnta ag breis agus 43 ócáid agus féile phoiblí.

Éire Sláintiúil
Bunaíodh grúpa stiúrtha tras-rannach in 
2014 chun an Plean Feidhmithe Éire Sláintiúil 
a chur chun cinn do na seirbhísí sláinte. 
Rinneadh forbairt freisin ar an gcéad phlean 
feidhmithe Éire Sláintiúil sonrach do shuíomh 
Grúpa Ospidéal. Tá ceannasaí tiomanta cláir 
d’Éire Sláintiúil ceaptha.

Cosaint Sláinte
● Mar fhreagra ar an méadú i líon na gcásanna de E.Coli 

Véaraicíteatocsaigineach (VTEC) le blianta anuas, sheol 
an FSS agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil feachtas eolais, ar a n-áirítear grafaicí 
priontáilte faisnéise do lialanna DT agus do chógaslanna, 
póstaeirí agus aip ar líne do dhaoine a bhfuil toibreacha 
príobháideacha acu d’fhonn breis faisnéise a thabhairt 
faoi ionfhabhtú VTEC, go háirithe i leanaí, agus faoin 
dóigh le huisce a thástáil.

● Tuairiscíodh 437 cás de ghalair ionfhabhtaíocha faoi 
sceideal tuairiscithe náisiúnta na nGalar Ionfhabhtaíoch

• 328 cás den eitinn (ráta 7.1 sa 100,000, an ráta 
is ísle riamh in Éirinn)

• 718 cás de VTEC

• 1,190 cás de Heipitíteas.

● I nDeireadh Fómhair seoladh feachta fliú geimhridh 2014 
agus béim ar spreagadh a thabhairt d’oibreoirí cúram 
sláinte an vacsaín a thógáil. Ceannaíodh 750,000 dáileog 
den vacsaín chun ullmhú do shéasúr an fhliú.

 Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir an FSS, ag fáil an vacsaín 
fliú ó Bhríd O’Malley, Bainisteoir Altraí Cliniciúla

A FRAMEWORK FOR IMPROVED HEALTH AND WELLBEING
2013 – 2025
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Tairgíonn an Clár Náisiúnta 
Scagthástála Cíoch mamagram  
in aisce do mhná 50-64 bliain gach  
2 bhliain

● Fuair 138,779 bean scagthástáil cíoch in 2014 
– sprioc an dara babhta scagthástála (2 bhliain)

● Ó R4 2015 leathnófar an clár thar líon de 
bhabhtaí scagthástála do gach bean 65-69 
bliain

Tairgíonn an Clár Náisiúnta Scagthástála 
Reitiní do Dhiaibéitigh scagthástáil atá 
dírithe ar an mbaol go gcaillfear an 
t-amharc a laghdú i measc daoine atá  
12 bhliain nó níos sine agus a bhfuil 
diaibéiteas acu

● Cuireadh €4.5m ar fáil in 2014 chun scagthástáil 
agus cóireáil a sheachadadh do Diabetic 
RetinaScreen

● Tugadh cuireadh do 115,907 duine páirt a  
ghlacadh sa chlár Diabetic RetinaScreen in 2014

● Críochnaíodh an chéad bhabhta scagthástála  
in 2014

● Ó 2015 ar aghaidh beidh an scagthástáil ar fáil  
go bliantúil

● Leis an méadú atá ag teacht ar leitheadúlacht an 
diaibéitis sa phobal, tiocfaidh ardú bliain i ndiaidh 
bliana ar an líon daoine a bheidh incháilithe don chlár

● Thacaigh an Irish College of Ophthalmologists le 
Treoirlínte um Chleachtais Chliniciúla do Chlinicí 
Cóireála (An Chéad Eagrán), a d’fhorbair Diabetic 
RetinaScreen

Tairgíonn an Clár Náisiúnta um Scagadh 
Ceirbheacsach tástálacha smearaidh in 
aisce do mhná 25-60 bliain

● Fuair 266,801 bean tástáil in ionaid chúram 
príomhúil

● B’shin 15.4% níos lú ná 2013 rud a léiríonn  
go raibh níos lú ban incháilithe mar gheall ar:

• Athrú sa déimeagrafaic (daonra ag dul in aois)

• Tús curtha le babhtaí tástálacha gach 5 bliana 
5 (3 roimhe sin) do mhná 45-60 bliain d’aois

● Foilsíodh Guidelines for Quality Assurance in 
Cervical Screening (Second Edition)

Déanann an Clár Náisiúnta Scagthástála 
Putóige scagthástáil chun aimsiú luath a 
dhéanamh ar ailse putóige i bhfir agus i 
mná atá 60-69 bliain d’aois (Céim 1)

● Cuireadh €2m ar fáil in 2014 chun leanacht den 
fheidhmiú céimneach ar an gcéad bhabhta de 
BowelScreen

● Tá 500,000 duine incháilithe san aoisghrúpa 
60-69 bliain d’aois

● Tugadh cuireadh do 212,141 páirt a ghlacadh ann

● Tá sé beartaithe an chéad bhabhta scagthástála 
a bheith críochnaithe faoi dheireadh 2015

● Gach dara bliain a chuirfear an scagthástáil ar fáil 
ó 2016 ar aghaidh
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Ullmhacht don Ebola
● Tháinig an Fhoireann Éigeandála Náisiúnta Sláinte Pobail 

um Ebola le chéile ar bhonn rialta chun nuashonrú a 
dhéanamh ar leibhéal ullmhúcháin an chórais sláinte 
i gcás go dtarlódh cás den Ebola in Éirinn. Bailíodh 
réimse d’eolas úsáideach le chéile agus tá sé ar fáil ar 
www.hse.ie, eochairfhíorais, ceisteanna a chuirtear go 
minic, agallaimh físe agus naisc úsáideacha san áireamh.

● Lean grúpa Bagairtí Éiritheacha Víreasacha an FSS lena 
ndian-iarrachtaí chun a chinntiú go raibh treoraíocht, 
gnáthaimh agus fearas cuí ar fáil chun déileáil le haon 
chás den Ebola a d’fhéadfadh tarlú in Éirinn. Reáchtáladh 
oiliúint agus cleachtaí idirghníomhaireachta don fhoireann 
i dtrí ionad: Baile Átha Cliath, Gaillimh agus Corcaigh.

Rialú Tobac
Táimid ag déanamh gach iarracht leanúint den fheabhas 
atáthar a chur ar éifeachtúlacht ár seirbhísí um éirí as 
caitheamh tobac. Cuireadh cistiú breise de €0.1m ar fáil 
in 2014 chun seirbhís tacaíochta comhtháite nua QUIT a 
bhunú, ag aistriú ó sheirbhís fóin go dtí seirbhís ilmheáin 
dírithe ar an othar ar féidir a theacht air trí réimse leathan 
cainéal.

● Fuair 9,309 caiteoir tobac dian-tacaíocht scoir ó 
chomhairleoir scoir, tugadh tacaíocht scoir ar líne do 
7,500 duine agus tá oiliúint curtha ar 1,303 gairmí cúram 
sláinte i dtaca le hidirghabhálacha gearrthréimhseacha 
chun scor ón tobac. Rinneadh measúnú ar an oiliúint 
seo agus léirigh na chéad torthaí go raibh tionchar 
deimhneach ag an oiliúint ar scileanna fadtéarmacha 
agus ar athruithe i gcleachtais.

● Tá 100% de na campais ospidéil ag cloí leis an bpolasaí 
saor ón tobac; bhí 69% de na campais cúram príomhúil 
saor ón tobac i gcomparáid le sprioc de 70%.

● Ag aon am ar leith, bíonn 7 as gach 10 caiteoir tobac ag 
iarraidh éirí as agus léiríonn an fhianaise go ndúblaítear an 
seans go n-éireoidh lena n-iarracht má fhaigheann siad 
cúnamh agus tacaíocht. Meastar gur spreag feachtas 
QUIT an FSS suas le 150,000 iarracht éirí as tobac in 
2014 agus tá laghdú 2% tagtha ar líon na gcaiteoirí 
tobac sa daonra os cionn 15 bliana, sin 70,000 caiteoir. 
Bhuaigh an feachtas QUIT dhá ghradam ag Gradaim 
na hÉifeachtachta Fógraíochta a bhí ag Institiúid na 
gCleachtóirí Fógraíochta in Éirinn in 2014. Bronntar 
na gradaim sin ar fheachtais fógraíochta a mbíonn 
torthaí dearfacha orthu agus aithníonn sin an tionchar 
cumhachtach a bhí ag fógraí an fheachtais QUIT le 
déanaí ina raibh Gerry Collins, nach maireann, páirteach 
in éineacht lena theaghlach agus iad ag léiriú a dtaithí féin 
ar ailse scamhóg a bhain le caitheamh tobac.

● Seoladh seirbhís nua chomhtháite, idirghníomhach QUIT 
an FSS agus tá sí ag cur rochtana agus tacaíochta ar fáil 
do chaiteoirí ar an bhfón, trí theachtaireachtaí téacs, ar 
na meáin shóisialta agus ar chainéil ar líne, agus is féidir 
le caiteoirí nach bhfuil ag iarraidh a bheith idirghníomhach 
le foireann QUIT úsáid a bhaint as seirbhís fheabhsaithe 
fhéinchabhrach ach a n-ainm a chur leis an bplean QUIT.

Le breis tacaíochta a fháil, déan 
teagmháil le foireann QUIT, 
Luan go hAoine, 10am-7pm 
agus Dé Sathairn 10am-1pm.

GLAOIGH ar 1800 201 203 

RÍOMHPHOST support@quit.ie 

TÉACS Freetext QUIT to 50100 

TVUÍT @HSEQuitTeam 

FACEBOOK facebook.com/HSEQuit
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Cosaint na Sláinte Comhshaoil
● Rinneadh 35,020 pleanáilte, agus iniúchadh 

pleanáilte faireachais ar ghnóthaí bia, 6% chun 
cinn ar an sprioc.

● Tógadh 8,398 sampla micribhitheolaíochta de 
bhia agus tógadh rinneadh measúnú ar 3,980 
sampla ceimiceach.

● Rinneadh measúnú ar 2,746 sampla d’uisce óil 
d’fhonn comhlíontacht le riachtanais maidir le 
fluairídiú an tsoláthair uisce óil a chinneadh.

● Rinneadh 18,227 iniúchadh ar rialú tobac, ar a 
n-áirítear 482 iniúchadh tástála ar cheannacháin 
(díol le mionaoisigh) agus fuarthas 105 acu sin 
neamhchomhlíontach.

● Tríd is tríd, bhí comhlíontacht ard leis an Acht 
Sláinte (Tobac). Den chéad uair riamh, foilsíodh 
ciontuithe a bhain le tobac in 2014 mar bhealach 
chun feasacht faoin reachtaíocht a ardú. Bhí 41 
ciontú in 2014.

● Déileáladh le 124 iarratas comhairliúcháin i dtaca 
le Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus 
críochnaíodh na tuarascálacha.

● Tógadh 394 sampla de tháirgí cosmaideacha 
agus rinneadh anailís orthu; bhí torthaí míshásúla 
ar 21 acu.

Vacsaín HPV
Sa chlár vacsaíne seo atá in aisce, tugtar 3 dháileog 
den vacsaín HPV, sceidealaithe ag 0, 2 agus 6 mhí, 
chun cuidiú le breis agus 42,000 cailín gan ailse 
cheirbheacs a fháil.

Foilsíodh tuarascáil faoi rátaí glactha náisiúnta an 
fheachtas vacsaíne HPV 2012/2013. Glacadh go maith 
leis an ngnáthchlár do chailíní 1ú bliana i rith 2012/2013 
agus ráta glactha de 84% ann do na 3 dháileog 
vacsaíne, go hard os cionn na sprice de 80% de ráta 
glactha.

Foirne vacsaínithe an FSS a thug formhór na vacsaínithe 
sna scoileanna ach tugadh cuireadh do chuid de na 
cailíní dul chuig clinicí FSS chun a vacsaín a fháil.

Tugann clár scoile 2014/2015 gnáthvacsaín HPV do 
gach cailín 1ú bliana mar gur chríochnaigh an clár 
athdheise ag deireadh 2013/2014.

Lena chois sin, tugadh isteach teanndáileog MenC do 
chailíní agus buachaillí 1ú bliana. Tugtar an vacsaín seo 
do leanaí de ghnáth ach laghdaíonn an imdhíonacht thar 
am, mar sin moltar teanndáileog do dhéagóirí chun breis 
cosanta a thabhairt dóibh.

 Clodagh Armitage, Dr. Cate Hartigan agus Dr. Nazih Eldin, Cur Chun Cinn agus Feabhsú Sláinte, FSS, 
le rannpháirtithe agus iar-rannpháirtithe Bressie (Niall Breslin) ag oscailte na gCluichí Pobail
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Féile na gCluichí Pobail
Is cuma cén ghníomhaíocht nó spórt a 
dhéanann tú le Cluichí Pobail an FSS, a 
bheith sláintiúil agus gníomh an cuspóir 
deiridh…níl aon bhonn óir chomh maith 
le cleachtais sláintiúla fadsaoil a chruthú.

● Chuaigh Féile na gCluichí Pobail i gcomhar le hÉire 
Sláintiúil, an tionscnamh nua náisiúnta atá ag cur chun 
cinn na sláinte agus na folláine ar fud na tíre. Díríodh go 
háirithe ar bhia sláintiúil agus rinneadh cinneadh nach 
mbeadh burgair agus sceallóga ar fail ag an ócáid mar 
chéim dhearfach I dtreo Éire sláintiúil. Chomh maith le bia 
sláintiúil, díríodh ar an rannpháirtíocht agus chuaigh gach 
leanbh abhaile go bródúil lena mBiorán Rannpháirtíochta.

● Déantar an Fhéile Náisiúnta a reáchtáil thar dhá dheireadh 
seachtaine i mí Lúnasa gach agus bíonn 7,000 cuairteoir 
i láthair. Ghlac beagnach 3,000 leanbh páirt i mbreis agus 
40 imeacht éagsúil i rith na féile.

Rannpháirtithe agus Bressie (Niall Breslin), 
ambasadóir aclaíochta, ag na Cluichí Pobail

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014

19

S
láinte ag

us Fo
lláine



Feabhsú Cáilíochta agus 
Seachadadh Seirbhísí Sábháilte

Réamhrá
Mar dhlúthchuid de sheachadadh ár seirbhísí go léir tá tiomantas 
go gcinnteofar ardchaighdeán agus sábháilteacht. Bhí sé sin 
mar fhócas tábhachtach in 2014 chomh maith, go háirithe:
● Cinntiú go bhfuil gach Stiúrthóir, mar aon leis na 

bainisteoirí agus na cliniceoirí atá ina réimsí seirbhíse, 
freagrach agus cuntasach as soláthar seirbhísí sábháilte 
ardchaighdeáin a dheimhniú.

● Tacú le tionscnaimh feabhsúcháin ardchaighdeáin ar 
fud na seirbhísí sláinte d’fhonn sábháilteacht na n-othar 
a fheabhsú.

● Eispéaras na n-othar agus na n-úsáideoirí seirbhísí 
a fheabhsú laistigh de na seirbhísí sláinte.

● Cinntiú go dtuigeann agus go bhfeidhmíonn foireann 
na seirbhíse sláinte na caighdeáin, na beartais agus 
na treoirlínte mar is ceart.

● Tacar cuimsitheach de tháscairí cáilíochta agus 
sábháilteachta a shocrú chun cáilíocht agus 
sábháilteacht ár seirbhísí a thomhas.

An t-éiteas atá againn ná a chinntiú go mbeidh freagracht 
do cháilíocht na seirbhís a chuireann siad ar fáil do na hothair 
agus do na húsáideoirí seirbhíse atá faoina gcúram ag gach 
ball foirne den tseirbhís sláinte, agus go gcomhtháthóidh siad 
tiomantas do cháilíocht agus do shábháilteacht san obair 
agus sa chleachtas príomha atá acu.

In 2014, cuireadh infheistíocht bhreise de €0.86m ar fáil chun 
tacú linn ár dtosaíochtaí cáilíochta agus sábháilteachta a 
bhrú chun cinn.

Clár Cumasaithe Cáilíochta
Ag deireadh 2014, bunaíodh Clár Cumasaithe Cáilíochta 
chun tacú le cúram ardchaighdeáin agus sábháilte, dírithe 
go leanúnach ar an duine. Tá feabhas agus dearbhú 
cáilíochta mar bhunús leis an gcur chuige seo, arna 
threorú ag an Rannóg um Fheabhsú Cáilíochta agus 
an Rannóg um Dhearbhú agus Fíorú Cáilíochta araon.

Is iad na ceithre sprioc phríomha atá ag an gclár ná:
1. Caithfidh na seirbhísí glacadh le tacar de chaighdeáin 

shoiléir cáilíochta atá bunaithe ar chaighdeáin 
idirnáisiúnta dea-chleachtais

2. Caithfidh na seirbhísí a bheith sábháilte agus leibhéal 
daingean d’fheabhsú cáilíochta agus d’fhíorú 
cáilíochta a bheith acu

3. Caithfidh na seirbhísí a bheith ábhartha do riachtanais 
an phobail

4. Caithfidh na hothair agus na húsáideoirí seirbhísí a 
bheith cumhachtaithe go cuí chun idirghníomhú leis 
an gcóras seachadta seirbhísí.

Trí chomhcheangal de cheannaireacht chliniciúil, bainistiú 
láidir agus freagracht shoiléir don cháilíocht agus don 
sábháilteacht ar fud ár seirbhísí, táimid tiomanta a 
chinntiú go bhfanfaidh an fhoghlaim agus feabhas 
leanúnach caighdeán mar chuid lárnach de sheachadadh 
na seirbhíse sláinte. 2015 an chéad bhliain iomlán 
d’fheidhmiú an chláir seo.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
● Bunaíodh an Clár Cumasaithe Ardchaighdeáin.

● Rinne 47 ospidéal géarmhíochaine agus cúig cheantar 
pobail an clár um Fhaisnéis Oscailte a fheidhmiú agus 
cuireadh fáil ar líon de chruinnithe náisiúnta faisnéise 
foirne, ceardlanna agus cláir oiliúnóirí.

● I rith na bliana, chun cuidiú leis an tacaíocht le tógáil 
acmhainne agus cumais feabhsúcháin cáilíochta 
inbhuanaithe san eagraíocht:

• Thug 50 rannpháirtí faoin Dioplóma sa 
Cheannasaíocht agus sa Cháilíocht.

• Chuir an Lárionad Náisiúnta Ceannasaíocht agus 
Nuálaíochta d’Altranas agus Cnáimhseachas oiliúint 
réigiúnach ar fáil chun laghdú a dhéanamh ar an méid 
gortaithe ó thitim a tharlaíonn d’othair in institiúidí 
éagsúla.

• Cuireadh tús in R1 leis an dara clár trasteorann do 
shábháilteacht othar, i gcomhar leis an RCPI, an 
Fóram Sábháilteachta Sláinte agus Cúram Sóisialta 
i dTuaisceart Éireann, agus Co-operation And 
Working Together.

● Cuireadh leagan nuashonraithe den Bheartas 
Bainistíochta ar Theagmhais Sábháilteachta.

● Forbraíodh Ráiteas Corparáideach Sábháilte FSS 2014, 
a haontaíodh leis an bpainéal foirne de Cheardchumainn 
agus ar glacadh leis ag an gComhchomhairle Náisiúnta, 
agus ansin leagtar amach an bealach a ndéantar bainistiú 
san FSS ar shláinte, sábháilteacht agus leas ag an obair. 
Tá sé ag cloí leis an reachtaíocht agus é bunaithe ar 
ghuaiseanna a aithint agus measúnú a dhéanamh ar 
riosca.

● Mar chuid de thathaint na n-othar cuidíodh le hobair 
Othair do Shábháilteacht Othar Éireann.

● Tar éis forbartha agus tástála, bhí táscairí nua cáilíochta 
réidh do thuairisciú poiblí. Áirithe leo sin bhí táscairí ar 
Bhainistiú Cógas agus ar Fheidhmiú an Scóir Náisiúnta 
Réamhrabhaidh (NEWS).

● Tacaíodh le feidhmiú An Achta um Chosaint na Beatha 
le linn Toirchis 2014.
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Díobháil a Chosc agus 
Cáilíocht an Chúraim a 
Fheabhsú
● Bagairtí tromchúiseacha do cháilíocht an chúraim a chuirtear 

ar fáil is ea ionfhabhtuithe agus frithsheasmhacht in aghaidh 
antaibheathach a bhaineann le cúram sláinte. Táthar ag dul 
do chleachtais mhaithe coiscthe ar fud na seirbhísí go léir. 
Cé go bhfuil na rátaí MRSA ard in Éirinn go fóill i gcomparáid 
lena lán tíortha eile, tá an faireachas ar leibhéil ionfhabhtaithe 
MRSA agus C. difficile (a tosaíodh in 2006 agus 2008 faoi 
seach) tite sa dá chás, agus laghdú 62% ar ionfhabhtuithe 
MRSA i sruth na fola agus laghdú 14% ar C. difficile thar 
an tréimhse go deireadh 2013.

● Seoladh an feachtas Sábháileann Lámha Glana Beatha 
agus é dírithe ar oibrithe cúram sláinte agus ar an bpobal, 
rud a luigh le Lá Domhanda Sláinteachas Lámh WHO sa 
Bhealtaine. 87.2% an ráta comhlíontachta is deireanaí, sin 
feabhas ar an 86.2% a bhí i R4, 2013. Tá forbairt déanta 
ar ábhair nua ar a n-áirítear físeán do dea-chleachtas 
sláinteachais lámh i gcúram príomhúil.

● Lena chois sin, chuir an tseirbhís sláinte tús le tuairisciú 
míosúil sláinteachais ar S. aureus agus C. difficile d’ospidéil 
ghéarmhíochaine san Aibreán.

● Bagairt don sláinte dhomhanda is ea an fhrithsheasmhacht 
in aghaidh antaibheathach agus caithfear antaibheathaigh 
a choinneáil don uair a mbíonn gá ceart leo. Seoladh an 
feachtas Under the Weather mar aon le tacaíocht ar líne 
i rith na bliana. D’fhorbair an FSS é sin i gcomhpháirtíocht 
le DGanna agus cógaiseoirí, agus tugann sé comhairle 
lom díreach ar an mbealach chun déileáil le gnáth-thinneas 
d’uireasa frithbheathach. Tá laghdú san iomlán tagtha ar 
úsáid frithbheathach sa phobal agus fianaise ann go bhfuil 
oideasú níos cuí á dhéanamh (faoi réir na dtreoirlínte i dtaca 
le oideasú i gcúram príomhúil).

 Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir FSS, agus an tAire Sláinte, 
Leo Varadkar TD, le roinnt comhghleacaithe óga ag 
seoladh an tsuímh nua gréasáin Under The Weather, 
www.undertheweather.ie

Teagmhais Thromchúiseacha 
Intuairiscithe (SREanna)
Faoi réir Pholasaí an FSS i dtaca le Bainistiú ar Theagmhais 
Shábháilteachta, is gá bainistiú, tuairisciú agus fiosrú a dhéanamh 
faoi gach teagmhas a mbíonn díobháil thromchúiseach nó  
bás mar thoradh air. In 2014, shainigh an FSS fothacar de na 
teagmhais sin mar Theagmhais Thromchúiseacha Intuairiscithe 
(SREanna) agus tá sé éigeantach iad a thuairisciú.

Ní mór gach SRE a thuairisciú don Oifigeach Sinsir Cuntasaíochta. 
Tá sé éigeantach fiosrú a dhéanamh i ngach cás agus na 
fiosruithe sin a bheith críochnaithe laistigh de cheithre mhí 
ón am a dtósóidh siad.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
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Brú-othrais a Leigheas
Rinneadh forbairt ar thionscnamh nuálach cúram 
sláinte d’fhonn brú-othrais a laghdú agus iad a chosc 
i ndeireadh thiar mar chuid den Chlár Náisiúnta um 
Fheabhsú Cáilíochta, clár atá ag an FSS i gcomhar 
leis an RCPI.

Bhí 21 foireann páirteach sa tionscnamh as réimsí 
éagsúla cúram sláinte in Oirthuaisceart Bhaile 
Átha Cliath, ospidéil, seirbhísí máithreachais, 
cúram príomhúil, ionaid altranas phoiblí agus 
phríobháideacha, agus seirbhísí míchumais san 
áireamh. Bhí na foirne sin comhdhéanta d’altraí 
cóirithe créachtaí, cúntóirí cúram sláinte, foireann 
tís, altraí agus cnáimhseoirí, fisiteiripeoirí, teiripeoirí 
saothair agus bia-eolaithe.

An aidhm a bhí acu ná líon na mbrú-othras 
inseachanta a laghdú 50% thar thréimhse sé mhí. 
D’éirigh leo laghdú 73% a bhaint amach. Trí úsáid 
a bhaint as múnla feabhsúcháin sláinte a aithnítear 
go hidirnáisiúnta, bhain an fhoireann úsáid as an 
mBeart Cúraim SSKIN chun díriú ar bhrú-othrais 
(acrainm is ea SSKIN den Bhéarla: Skin inspection/
Surface/Keep moving/Incontinence management/
Nutrition). Ag glacadh le cur chuige onnghníomhach, 
aithnítear na daoine atá i mbaol go luath agus dírítear 
ar idirghabhálacha ar an mbealach is cuí, rud a 
d’fhéadfadh a bheith ina mhodh an-éifeachtach go 
cliniciúil agus ó thaobh costais de chun cúram a 
thabhairt d’othar.

Táthar ag súil go bhféadfar na ceachtanna atá 
foghlamtha ón gcomhoibriú ar bhrú-othrais a úsáid ar 
fud na seirbhíse sláinte chun athrú a chur i bhfeidhm 
i réimsí eile.

An Clár Náisiúnta um 
Dhearbhú Cáilíochta
An aidhm atá leis na Cláir Náisiúnta um Dhearbhú 
Cáilíochta sa Raideolaíocht, Histeapaiteolaíocht agus 
Ionscópacht GI ná creat a chur ar fáil a chinnteoidh 
sábháilteacht na n-othar agus a chuirfidh le chúram 
na n-othar trí chruinneas níos fearr, tráthúlacht agus 
iomláine na dtuairiscí don diagnóis mar aon le seirbhísí 
ionscópachta a bheidh comhsheasmhach agus cruinn. 
Tugann an creat deis do gach aonad atá rannpháirteach 
chun athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfeidhmíocht féin 
agus feabhas a dhéanamh sna príomhghníomhaíochtaí 
cáilíochta i gcomparáid leis an bhfeidhmíocht 
chomhiomlán náisiúnta agus le spriocanna atá leagtha 
síos de réir fianaise.

Cuireadh i bhfeidhm an Clár Náisiúnta um Dhearbhú 
Cáilíochta sa Raideolaíocht do bhailiú sonraí dearbhaithe 
cáilíochta ar a chéad shuíomh, Ospidéal na hOllscoile, 
Port Láirge, sa Meitheamh. Lean an clár ag déanamh 
feidhmiú céimneach ar bhailiúchán sonraí agus ar 
thuairisciú sonraí (ag úsáid an Chórais Faisnéise Náisiúnta 
um Dhearbhú Cáilíochta (NQAIS)) chuig gach ospidéal 
poiblí go deireadh na bliana.

Tionscnamh Forbartha 
um Rialachas Cliniciúil – 
Ár bhFoghlaim a Roinnt
Is é an rialachas cliniciúil an córas trína bhfuil na foirne 
cúram sláinte freagrach as cáilíocht, sábháilteacht agus 
eispéaras na n-othar sa chúram atá tugtha acu. I gceist 
sa tionscnamh forbartha um rialachas cliniciúil bhí:

1. Acmhainní a fhorbairt do chleachtadh – forbraíodh 
ocht ndoiciméad acmhainne. Lena chois sin, 
cuireadh réimse leathan comhairle ar fáil do sheirbhísí, 
cumainn agus grúpaí leasmhara i dtaca le háireamh 
a dhéanamh ar phrionsabail na cáilíochta agus 
na sábháilteachta laistigh de struchtúir, próisis, 
polasaithe, gnáthaimh agus treoirlínte.

2. Feidhmiú a chur i gcrích – cúig tionscadal 
gníomhaíochta ospidéil agus dhá fhoireann cúram 
sláinte. Cuireadh tacaíocht shonrach ar fáil sna 
suímh léirithe sin chun rialachas a neadú ina bpróisis 
bhainistíochta i dtaca le cúram ardchaighdeáin agus 
sábháilteacht othar.

3. Measúnú agus roinnt na foghlama – rinneadh anailís 
théamach de na sonraí a bailíodh a úsáid chun 
an fhoghlaim a aithint agus treoir a thabhairt don 
fhorbairt ar na heochairmholtaí.

Cuireadh críoch leis an tionscadal ceithre bliana sa 
Bhealtaine le foilsiú an Report of the Quality and Safety 
Clinical Governance Development Initiative – Sharing 
Our Learning. An phríomhaidhm atá leis an tuarascáil 
ná an fhoghlaim a dhaingniú agus moltaí lárnacha a 
dhéanamh do sholáthróirí cúram sláinte, lucht déanta 
polasaithe agus coimisinéirí chun a bpleananna 
sonracha gníomhaíochta féin a dhéanamh. Tá sraith de 
dhoiciméid acmhainne don rialachas cliniciúil le fáil ag 
www.hse.ie/go/clinicalgovernance.

S
S

K I N

“Iniúchadh 
craicinn: 
Cinntíonn 
iniúchadh luath 
aimsiú luath. 
Taispeáin do na 
hothair agus do 
na cúramóirí cad 
is cóir a lorg.”

 

 “Dromchla: 
Cinntigh go 
bhfuil d’othair 
ina suí agus 
ina luí ar an 
dromchla cuí 
tacaíochta.”

”Cothú/
Hiodráitiúi: 
Cuidigh leis na 
hothair an bhia 
agus an deoch 
ceart a thógáil.”

 

“Coinnigh d’othar 
ag gluaiseacht.”

Neamhchoinneálacht/
Maothas: Cinntigh 
nach bhfuil d’othair 
ag luí nó ag suí ar 
dhromchla fliuch. 
Coinnigh an craiceann 
glan agus maothaithe.”
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An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna

Réamhrá
I rith 2014, lean An tSeirbhís Naisiúnta Otharcharranna 
(NAS) lena chlár chun forbairt a dhéanamh ar sheirbhís nua-
aimseartha ardchaighdeáin a bheidh sábháilte, freagrach 
agus oiriúnach don fheidhm, agus sa chúlra bhí athruithe 
lárnacha, spreagúla agus dúshlánacha ag tarlú, go háitiúil 
agus go náisiúnta.

Lean NAS lena chlár suntasach athchóirithe ina raibh a lán de 
na hathruithe straitéiseacha atáthar a dhéanamh ar sheirbhísí 
otharcharranna go hidirnáisiúnta, d’fhonn ardchumas agus 
éifeachtúlacht a bhaint amach, agus deileáil freisin leis an 
éileamh ar a seirbhísí atá ag méadú go leanúnach. Cuid lárnach 
den athchóiriú seo is ea feabhsú na seirbhíse, ardchaighdeán 
agus cúram na n-othar, agus tréaniarracht leanúnach á 
dhéanamh ag NAS a chinntiú nach é amháin go mbeidh 
eispéaras sábháilte agus ardchaighdeáin ag na hothair ach 
freisin go mbeidh sé comhbhách agus tuisceanach.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha a 
Chur Chun Cinn
● Lean an tSeirbhís Náisiúnta Aisghabhála dá hobair le:

• 72 aistriú othar fásta d’athphlandáil
• 13 aistriú péidiatraic d’aisghabháil, agus
• 513 aistriú nua-naíoch d’aisghabháil – cuireadh an 

chuid seo den tseirbhís i bhfeidhm go hiomlán i lár 
Dheireadh Fómhair.

● Bunaíodh Seirbhís Meánchúraim chun cuidiú le haistriú 
tráthúil ar othair nach raibh i gcás éigeandála le linn 
aistrithe idir ospidéil laistigh den chóras cúram sláinte 
nó ag dul chuig saoráidí céim síos sa phobal. Go dtí 
seo, tá tionchar deimhneach ag an tionscnamh sin ar 
infhaighteacht otharcharranna éigeandála do chúram 
réamhospidéil agus cuidíonn sé le pearsanra na 
n-otharcharranna éigeandála díriú ar an bhfeidhm lárnach 
atá acu, cúram éigeandála réamhospidéil a chur ar fáil.

● Trí fheabhas a chur ar cháilíocht, tá an próiseas um 
Ard-iniúchadh ar Dhearbhú Cáilíochta ag tabhairt 
deise don NAS iniúchadh a dhéanamh ar na glaonna 
éigeandála a fhaightear ag na hionaid glaonna éigeandála 
go léir. Tugann an córas ríomhchuidithe seo deis don 
NAS monatóireacht agus iniúchadh a dhéanamh ar na 
glaonna go héifeachtach agus go héifeachtúil, rud a 
chinntíonn go gcoinnítear na leibhéil chomhlíontachta ag 
na caighdeáin Creidiúnaithe – Ionaid Bharr Feabhais.

● Aon mhoill a bhíonn ar agaí slánúcháin otharcharranna 
sna hospidéil tá sé neamhéifeachtach. Le tacaíocht 
ón measúnacht as thionscnamh an Chláir Naisiúnta 
Míochaine Éigeandála, tosaíodh an obair ar 
chreatdoiciméid náisiúnta d’aistriú chúram na n-othar 
go dtí an Rannóg Éigeandála, rud a bhunóidh línte 
soiléire freagrachta agus na caighdeáin a bhfuiltear ag 
súil leo. Bainfidh an NAS úsáid as próiseas foirmiúil 
formhéadúcháin chun na leibhéil chuí bhainistíochta a 
chur ar an airdeall, laistigh den NAS agus sa chóras 
cúram sláinte i gcoitinne, faoi mhoilleanna in eisiúint 
acmhainní otharcharranna.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Dhéileáil NAS le 341,647 glao agus díobh sin:

• Glaonna AS1 (glaonna éigeandála agus 
práinne) agus glaonna AS2 (glaonna práinne 
a fuarthas ó DG nó foinse leighis eile) ab ea 
293,095 díobh, ardú 4% ar 2013

• Glaonna d’aistriú othar idir ospidéil ab ea 
48,552

● Bhí ardú 11% (9,328) ar ghlaonna DELTA 
(breoiteacht nó gortú atá ina bhaol báis, seachas 
stad cairdiach nó riospráide)

● Bhí ardú 7% (212) ar ghlaonna ECHO (stad 
cairdiach nó riospráide atá ina bhaol báis)

● Déileáladh le 76% de ghlaonna ECHO agus 65% 
de ghlaonna DELTA laistigh den amscála de 
18 nóiméad agus 59 soicind

● An tSeirbhís Mheánchúraim a rinne 76% (37,000) 
de na haistrithe ar fad idir ospidéil

● Déileáladh le 309 glao ar an tSeirbhís Éigeandála 
Aeraileighis

● Déileáladh le 109 glao ar an Aerárthach Othar 
agus le 342 glao ar Gharda Cósta na hÉireann

An tAire Sláinte, Leo Varadkar TD, ag breathnú 
ar cheann de na hotharcharranna cúraim 
chriticiúil a úsáideann an tSeirbhís Aisghabhála 
Phéidiatraiceach

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
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● Rinneadh tástáil ar an ‘Scéim Cóirigh agus Scaoil Amach’ 
i bPort Láirge. Rinne an Chomhairle um Cúram Éigeandála 
Réamhospidéil forbairt ar threoirlínte do chleachtadh 
cliniciúil, rud a cheadaíonn do paraimhíochaineoirí agus 
d’ard-pharamhíochaineoirí, othair a mheas, a chóiriú 
agus a ligean amach faoi phrótacail cheadaithe. Déanfar 
meastóireacht ar an gclár píolótach go luath in 2015.

● Rinneadh athbhreithnithe móra nó dearnadh iad a choimisiúnú 
i rith 2014 agus tá trí thuarascáil le críochnú in 2015:

• Foilsíodh Tuarascáil HIQA (2014) i m na Nollag

• Athbhreithniú ar Chumas na Seirbhíse Náisiúnta 
Otharcharranna (2014)

• Soláthar Seirbhíse Éigeandála Otharcharranna i 
gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath (2015)

• Athbhreithniú Struchtúrtha Bainistíochta (2015)

• Bainistíocht Flít (2015)

Tabharfaidh na torthaí ó na hathbhreithnithe tábhachtacha 
sin treoir faisnéise do phróiseas comhordaithe straitéiseach 
pleanála chun seirbhísí otharcharranna a mhúnlú agus a 
fhorbairt sna blianta atá romhainn.

Figiúr 12: Líon glaonna AS1 (glaonna 
éigeandála agus práinne) agus glaonna 
AS2 (glaonna práinne ó DG nó foinse 
leighis eile) 2013-2014
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Foinse na sonraí: An tSeirbhís Náis. Otharcharr

Tionscadal um Lárionad 
Náisiúnta Rialaithe
Leanadh den athrú chuig Lárionad Náisiúnta Rialaithe 
don tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna i rith na bliana 
agus cuireadh maoiniú breise de €3.6m ar fáil dó in 2014. 
Cuirfidh an tionscadal suntasach athchóirithe seo Lárionad 
Náisiúnta Rialaithe Éigeandála ar fáil thar dhá shuíomh, 
Áras na hAbhann, Tamhlacht (an suíomh moil) agus Béal 
Átha Seanaigh (an suíomh athléimneachta), ag úsáid ardain 
amháin ríomhaireachta.

Léiríonn an tionscadal seo an dóigh a gcinntíonn obair 
foirne, gairmiúlacht agus tiomantas gur féidir feabhsúcháin 
shábháilte, dírithe ar na hothair a bhaint amach do 
sheachadadh seirbhísí. Faoi dheireadh 2014, bhí ceithre 
cinn de na naoi suíomh bhunaidh fós ag obair – Sráid 
Chnoc na Lobhar, Baile Átha Cliath; Loch Garman, Tulach 
Mhór agus Béal Átha Seanaigh.

Tá críoch curtha leis an athchóiriú ar an Lárionad Náisiúnta 
Rialaithe aonair i dTamhlacht agus críochnófar an t-aistriú 
chuig Áras na hAbhann go luath in 2015.

Torthaí a Fheabhsú 
do Stad Cairdiach
● Lean an NAS dá ról gníomhach ag tacú 

le rannpháirtíocht an phobail i bhforbairt 
na scéimeanna um Chéad Fhreagróir 
Pobail (CFR). Bhí 105 Grúpa CFR ann in 
2014. Tá meas mór ar an rannpháirtíocht 
a dhéanann na scéimeanna deonach 
sin; cuidíonn siad leis na seirbhísí 
otharcharranna agus cinntíonn siad gur 
féidir tús a chur le cóir leighis éigeandála 
chun beatha a shábháil a luaithe agus 
is féidir. Tá bród ar an NAS a bheith ag 
obair le scéimeanna reatha CFR agus tá 
siad ag tnúth le tacaíocht a thabhairt do 
CFR Éireann chun líon na scéimeanna a 
mhéadú go suntasach.

● Tionscnamh tábhachtach eile sa réimse 
seo is ea An Clár Náisiúnta de Stadanna 
Cairdiacha Lasmuigh d’Ospidéal (OHCAR). 
An NAS ata á mhaoiniú seo agus tá sé 
á óstáil ag an Rannóg Míochaine Sláinte 
Poiblí san FSS, Iarthar, agus tá sé á riaradh 
ag Disciplín an Chleachtaidh Ghinearálta, 
OÉ Gaillimh.

● Tionscnamh is ea an tionscadal ONE LIFE 
chun na rátaí marthanais ó stad cairdiach 
lasmuigh d’ospidéal (OHCA) a ardú in 
Éirinn. Tá an príomhfhócas dírithe ar an 
dóigh a n-aithnítear, a gcóirítear agus a 
dtomhaistear OHCA. Seolfar an tionscadal 
go foirmiúil in 2015 agus tá an tuarascáil 
faoi thorthaí ón OHCA dlite in 2015 freisin.

 Baill de Ghrúpa Céad Fhreagróirí 
Pobail an Leasa Mhóir i mbun oiliúna
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Torthaí a Fheabhsú 
do Stad Cairdiach
● Lean an NAS dá ról gníomhach ag tacú 

le rannpháirtíocht an phobail i bhforbairt 
na scéimeanna um Chéad Fhreagróir 
Pobail (CFR). Bhí 105 Grúpa CFR ann in 
2014. Tá meas mór ar an rannpháirtíocht 
a dhéanann na scéimeanna deonach 
sin; cuidíonn siad leis na seirbhísí 
otharcharranna agus cinntíonn siad gur 
féidir tús a chur le cóir leighis éigeandála 
chun beatha a shábháil a luaithe agus 
is féidir. Tá bród ar an NAS a bheith ag 
obair le scéimeanna reatha CFR agus tá 
siad ag tnúth le tacaíocht a thabhairt do 
CFR Éireann chun líon na scéimeanna a 
mhéadú go suntasach.

● Tionscnamh tábhachtach eile sa réimse 
seo is ea An Clár Náisiúnta de Stadanna 
Cairdiacha Lasmuigh d’Ospidéal (OHCAR). 
An NAS ata á mhaoiniú seo agus tá sé 
á óstáil ag an Rannóg Míochaine Sláinte 
Poiblí san FSS, Iarthar, agus tá sé á riaradh 
ag Disciplín an Chleachtaidh Ghinearálta, 
OÉ Gaillimh.

● Tionscnamh is ea an tionscadal ONE LIFE 
chun na rátaí marthanais ó stad cairdiach 
lasmuigh d’ospidéal (OHCA) a ardú in 
Éirinn. Tá an príomhfhócas dírithe ar an 
dóigh a n-aithnítear, a gcóirítear agus a 
dtomhaistear OHCA. Seolfar an tionscadal 
go foirmiúil in 2015 agus tá an tuarascáil 
faoi thorthaí ón OHCA dlite in 2015 freisin.

Seirbhísí na nOspidéal Géarmhíochaine

Réamhrá
An aidhm atá againn ná múnla de chúram a chur ar fáil a 
chuirfidh cóir ar othair ag an leibhéal is ísle castachta ar 
bhealach sábháilte, tráthúil agus éifeachtach, agus seirbhísí 
a chur ar fáil chomh gar do bhaile agus is féidir. Tá ár gclár 
athchóirithe ag oibriú chun aistriú ó mhúnla cúraim atá dírithe 
ar an ospidéal go dtí múnla nua de chúram comhtháite.

Ar na tosaíochtaí príomha a bhí ann in 2014 bhí cáilíocht 
agus sábháilteacht, rochtain níos fearr ar sheirbhísí, cúram 
comhtháite a sholáthar trí athchóiriú straitéiseach agus treisiú 
a dhéanamh ar phleanáil airgeadais agus acmhainní daonna.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
Tugadh tacaíocht do roinnt seirbhísí trí chistiú breise a chur 
ar fáil:

● Cuireadh tús le seirbhís chun ionchlannáin chochla 
déthaobhacha sheicheamhacha agus chomhuaineacha 
a dhéanamh ag Ospidéal Beaumont agus Ospidéal 
Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid Temple. Cuireadh €3.22m 
ar fáil chun an tseirbhís sin a sholáthar in 2014. Cheana 
féin, tá leas faighte ag 75 leanbh agus 33 ionchlannán 
cochla seicheamhach déanta, 16 comhuaineach agus 
26 déthaobhach. Fuair 56 duine fásta ionchlannán cochla 
déthaobhacha.

● Díríodh ar riachtanais leanaí i dtaca le narcailéipse trí 
€0.57m a chur ar fáil.

● Rinneadh dul chun cinn le feidhmiú na moltaí ó 
thuarascálacha HIQA an FSS agus na Gaillimhe. Táthar 
ag earcú cógaiseoirí miocróbacha i sé Ghrúpa Ospidéil, 
seoladh Treoirlíne Náisiúnta Uimh. 6, agus táthar ag 
forbairt Córas um Bhainistiú Cliniciúil Máithreachais 
agus Nuabheirthe. Táthar ag ceapadh breis ball foirne 
cliniciúil. Tá Scór Réamhrabhaidh Máithreachais Éireann 
á fheidhmiú i ngach ceann den 19 aonad máithreachais. 
Cuireadh €1.48m ar fáil chun tacú leis na forbairtí sin.

● Tá earcaíocht ar siúl chun tacú leis na seirbhísí deonaithe 
agus trasphlandaithe orgán agus chun na rátaí 
trasphlandaithe a ardú 7%, mar aon le díriú ar amanna 
feithimh a laghdú do dhaoine atá chun trasphlandú a 
fháil. Cuireadh cistiú breise de €2.92m ar fáil don Oifig 
Náisiúnta Deonaithe agus Trasphlandaithe Orgán.

Cúram Sceidealaithe
● Tá rátaí gníomhaíochta na n-othar cónaitheach ar aon 

dul i gcoitinne le 2013, agus fuair 591,725 duine cóireáil 
chónaitheach in 2014.

● Fuair 860,763 duine cóir leighis ar bhonn lae, ardú 2.9% 
ar 2013.

● Tháinig laghdú 4.6% ar iontrálacha roghnacha i 
gcomparáid le 2013. Is féidir cuid den laghdú sin a 
mhíniú leis an méadú ar an éileamh iontrála éigeandála 
agus an méadú ar líon na ndaoine a raibh moill á ligean 

as an ospidéal, rud a chur srian leis an acmhainn a bhí 
ar fáil.

● Léirigh na liosta feithimh do dhaoine fásta go raibh 
77% acu (43,934) ag feitheamh níos lú ná ocht mí ar 
ghnáthamh roghnach ag deireadh 2014. Bhí 13,415 
duine ag feitheamh níos faide ná ocht mí.

● Bhí 60% (3,474) de na leanaí ar fad ar an liosta feithimh 
roghnach ag feitheamh níos lú ná fiche seachtain. Bhí 
2,282 ag feitheamh breis agus 20 seachtain.

● 63% díobh sin a bhí ar liosta feithimh do ionscópacht ar 
an gconair ghastraistéigeach, bhí siad ag feitheamh níos 
lú ná 13 seachtainí faoi dheireadh 2014. Faoi dheireadh 
2014 bhí 4,850 ag feitheamh breis agus 13 seachtainí. 
Tá tionscnamh sprioctha idir lámha chun déileáil le hothair 
atá ag feitheamh breis agus 13 seachtainí.

● An sprioc atá againn ná ionscópacht phráinneach a 
bheith críochnaithe laistigh de cheithre seachtainí ón dáta 
atreorúcháin. Ag deireadh mhí na Nollag, bhí 21 othar 
ag feitheamh níos faide ná 4 seachtainí – agus bhí coinní 
láithreacha sceidealaithe dóibh ar fad.

An tAire Sláinte, Leo Varadkar TD, in éineacht le 
Kathleen Madden (100 bliain d’aois) ag Ospidéal 
Ollscoil Luimnigh

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

Gníomhaíochtaí sa tseirbhís ghéarmhíochaine:
● Fuair 1.4m duine cóireáil chónaithe nó cóireáil lae

● D’fhreastail breis agus 3.2m duine ar rannóga othar 
seachtrach in ospidéil

● Chuaigh breis agus 1.8m duine chuig Rannóga Éigeandála

● Rugadh 67,395 páiste in 19 aonad máithreachais

Seirbhísí ailse:
● San iomlán in 2014, facthas 94% de dhaoine a raibh 

seirbhís éigeandála cíche uathu laistigh de choiscis ón 
dáta atreorúcháin (95% an sprioc)

● Tugadh coinne do 88% d’othair a chuaigh chuig clinic 
mear-rochtana ailse scamhóg laistigh de 10 lá oibre 
(95% an sprioc)

● Tugadh coinne do 51% d’othair a chuaigh chuig clinic 
mear-rochtana ailse phróstatach laistigh de 20 lá oibre 
(90% an sprioc)

● I gcás na n-othar a bhí ag fáil fréamhchóireáil radaiteiripe, 
cuireadh tús leis an gcóireáil ar 88% díobh laistigh de 15 lá 
oibre ón am ar socraíodh go raibh siad réidh chun cóireála 
(sprioc 90%)
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Figiúr 13: Gníomhaíocht othar cónaitheach 
agus othar lae 2010-2014
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Figiúr 14: Liostaí feithimh daoine fásta 2014
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Figiúr 15: Liostaí feithimh leanaí 2014
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Othair Sheachtracha
● D’fhreastail breis agus 3.2 milliún duine ar rannóg othar 

seachtrach. Sin 92,261 duine breise nó ardú 3% ar 
fhigiúirí deiridh 2013.

● Bhí 324,381 duine (84%) ag feitheamh ar choinne othair 
sheachtraigh níos lú ná 52 seachtain faoi dheireadh mhí 
na Nollag. Bhí 61,400 (16%) ag feitheamh breis agus 
52 seachtain.

● Tá an Tionscadal um Fheabhas ar Othair Sheachtracha 
ag díriú ar fheabhsúcháin acmhainne agus próiseas 
gnó ar fud na n-ospidéal go léir. Ach sin ráite, agus 
ina ainneoin sin, tá líon na n-othar seachtrach ar liostaí 
feithimh ag ardú go leanúnach de bharr arduithe éilimh 
agus atreorúchán. 55,452 an líon daoine a bhí ag 
feitheamh níos lú ná mí ag deireadh na bliana, sin 14% 
de na hothair ar fad a bhí ag feitheamh.

Scaoileadh Amach Moillithe
● De bharr an ardaithe ar líon na ndaoine a raibh moill ar 

iad a scaoileadh amach, tá leapacha breise curtha ar fáil 
sna hospidéil chun déileáil le cúrsaí acmhainne. Fuarthas 
€25m breise chun déileáil leis an mbrú sin in 2015 agus 
cuireadh €3m de sin ar fáil i rith mhí na Nollag 2014 
chun breis leapacha cúraim fadtéarmacha a chur ar fáil 
láithreach mar aon le réimse de thacaíochtaí pobail ar a 
n-áirítear seirbhísí cúraim eatramhacha, pobail agus baile. 
Cuideoidh na beartais sin le sruthú na n-othar laistigh de 
na hospidéil trí laghdú a dhéanamh ar líon na ndaoine a 
bhfuil moill lena scaoileadh amach agus ar líon na n-othar 
ar thralaithe i rannóga éigeandála atá ag feitheamh le 
leaba.

Cúram Neamhsceidealaithe
● Chuaigh breis agus 1.8m duine chuig rannóga 

éigeandála. Tháinig ardú 3.1% ar an líon daoine breise 
ó 2013.

● Scaoileadh abhaile nó tógadh isteach 68% de na hothair 
a d’fhreastail ar rannóga éigeandála laistigh de 6 uair an 
chloig (95% an sprioc).

● Scaoileadh abhaile nó tógadh isteach 81% de na hothair 
a d’fhreastail ar rannóga éigeandála laistigh de 9 uair an 
chloig (100% an sprioc).

● Tháinig ardú 1.7% ar an líon iontrálacha éigeandála 
i rith na bliana, rud is cúis le cuid den bhrú leanúnach 
ar acmhainní d’othair chónaitheacha.

● Tháinig an t-ardú ba shuntasaí in iontrálacha éigeandála 
sna hiontrálacha d’Aonaid don Mheasúnú Leighis. 
Cinntíonn na hAonaid sin go ndéanfar sruthú cuí ar na 
hothair agus tá an t-ardú iomlán mar thoradh ar bhreis 
atreorúchán ó Dhochtúirí Teaghlaigh agus ardú ar an líon 
d’aonaid do mheasúnú leighis a osclaíodh.
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Réimsí Feidhmíochta Eile
● Chuir 98% de na hospidéil an Scór Réamhrabhaidh 

Máithreachais Éireann i bhfeidhm i ngach limistéar 
cliniciúil d’ospidéil ghéarmhíochaine agus d’ospidéil 
speisialta aonair.

● Ghlac 94% leis an riachtanas nach gcuirfí NCHDanna 
ar uainchláir/ag obair >sealanna oibre 24 uair agus ghlac 
67% le meán-seachtain oibre 48 uair an chloig.

● Rinneadh 82% de na hobráidí éigeandála ar bhriseadh 
corróige laistigh de 48 uair an chloig (sprioc 95%).

● Rinneadh an príomh-ghnáthamh ar 65% d’othair 
chónaitheacha máinliachta an lá ar glacadh leo san 
ospidéal, feabhas ar an 62% in 2013 ach tá breis 
feabhsúcháin fós ag teastáil.

● 5.3 lá ab ea an meántréimhse fanachta, sin feabhas beag 
ar na 5.4 lá in 2013 agus feabhas ar an sprioc de 5.6 lá 
a bhí leagtha síos.

● Chaith 68% de na hothair ghéarstróc a dtréimhse iomlán 
ospidéil, nó cuid de, in aonad géarmhíochaine nó i 
gcomh-aonad stróc (50% an sprioc).

● 12% de na hothair géarstróc iscéimeach dearbhaithe 
orthu, ach gan frithchomhartha a bheith tugtha faoin 
trombalú, fuair siad trombalú (9% an sprioc).

● 84% de na hothair a raibh ionfharchtadh miócairdiach 
ST-ardaithe (STEMI) acu, gan fritásca ar theiripe atréleata, 
fuair siad angaplaiste corónach (idirghabháil príomhúil 
corónach tréchraicneach), (sprioc 70%).

Deonú agus 
Trasphlandáil Orgán
Sheol an Oifig Náisiúnta Deonaithe agus 
Trasphlandaithe Orgán a Tuarascáil 
Bhliantúil do 2013. Bliain éachtach a bhí 
inti do thrasphlandáil orgán in Éirinn tráth 
ar dearnadh 294 trasphlandáil in ospidéil 
na hÉireann i gcomparáid leis an éacht ab 
fhearr roimhe sin de 275 in 2011.

● Rinneadh 32 trasphlandáil scamhóg, 
11 trasphlandáil croí, 55 trasphlandáil 
ae, 11 trasphlandáil paincréis agus 
185 trasphlandáil duáin in 2013, 
an líon ba mhó riamh. Rinneadh na 
gnáthaimh sin in ospidéil an Mater, 
Naomh Uinseann agus Beaumont.

● Fuair 246 duine orgáin a bhuíochas do 
fhlaithiúlacht an 86 teaghlach deontóirí 
éaga a thoiligh orgáin a muintire a 
bhronnadh. Rinneadh 20% (38 san 
iomlán) de na trasphlandaithe duáin 
ar fad in 2013 mar gur thug deontóirí 
beo ceann dá gcuid duán, an líon ba 
mhó riamh. Rinneadh 147 trasphlandú 
duáin ó dheontóirí éaga agus in 11 
chás acu sin trasphlandaíodh an duán 
agus an paincréas le chéile.

National Organ Donation and Transplantation Office

Kings Inn House, 200 Parnell Street, Dublin 1

Tel:  +353 (0) 1 8287142     Web: www.nodto.ie

NODTO

National Organ 
Donation and 
Transplantation 
Office
ANNUAL REPORT 2013

2014 an chéad bhliain iomlán ina raibh campais 
Ospidéal Máithreachais Bhaile Átha Cliath saor ó 
chaitheamh tobac
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Cláir Náisiúnta Cliniciúla
Áirithe ar chuid de phríomhbhuanna na gClár Naisiúnta 
Cliniciúil in 2014 bhí:

Géarmhíochaine
● Cuireadh i bhfeidhm agus rinneadh oiliúnú ar fud 

an chórais ospidéil in úsáid an Scóir Náisiúnta 
Réamhrabhaidh, Scór Réamhrabhaidh Máithreachais 
Éireann (bosca Sepsis-Six san áireamh), agus an Scór 
Réamhrabhaidh Péidiatraic nuafhorbartha.

Ainéistéise
● Forbraíodh múnla cúraim réamh-iontrála do gach 

ospidéal géarmhíochaine.

Cúram Criticiúil
● Forbraíodh múnla cúraim chriticiúil agus ar threochlár 

feidhmithe do gach ospidéal géarmhíochaine.

Cnáimhseachais agus Gínéiceolaíochta
● Foilsíodh Guidelines for the Critically Ill Woman in 

Obstetrics comhthreoirlíne idir an Clár Ainéistéise agus 
Cnáimhseachais agus an Clár Gínéiceolaíochta.

Teiripe Fhrithmhiocróbach d’Othair Sheachtracha 
(OPAT)
● Cuireadh ar fáil go sásúil caighdeáin, prótacail, treoirlínte 

agus gnáthnósanna oibriúcháin OPAT do na hospidéil 
ghéarmhíochaine.

Ortaipéidic
● Cuireadh treoirlínte dea-chleachtais i bhfeidhm, tríd an 

mBealach Cúraim Comhtháite a úsáid, i ngach aonad 
tráma agus ortaipéidic d’othair a mbíonn cnámh muiníl 
a leise briste.

● I gcomhar leis an gClár Réamaiteolaíochta, tógadh 
45,500 othar de na liostaí feithimh d’othair sheachtracha 
mar thoradh ar fheidhmiú sásúil an Tionscnaimh 
Fhisiteiripe Mhatánchnámharlaigh.

Cúram Maolaitheach
● Cuireadh bailchríoch ar an athbhreithniú ar leapacha 

tacaíochta Cúraim Mhaolaithigh agus tá na moltaí á gcur 
i bhfeidhm.

Duánach
● Críochnaíodh an coimisiúnú ar cheithre Aonad Satailíte 

Haema-scagdhealaithe faoi chonradh thart ar Bhaile Átha 
Cliath agus Múnla Rialachais Chliniciúil cuí agus daingean 
leis.

● Leanadh den fheidhmiú rathúil ar an tseirbhís Teilileighis 
Mhear-rochtana don Stróc agus do Mheasúnú 
Néareolaíoch (TRASNA).

Máinliacht
● Críochnaíodh an códú cliniciúil agus na treoirlínte do 

bhainistiú cásanna lae, mionobráidí agus gnáthaimh 
othar seachtrach.

● Leanadh den fheidhmiú náisiúnta ar NQAIS 2 (Córas 
Faisnéise Náisiúnta um Dhearbhú Cáilíochta).

Iompar Leighis
● Cuireadh tús le Seirbhís Aisghabhála Phéidiatraiceach 

cúig lá.

● Tá trealamh caighdeánaithe ag na foirne Nua-naíocha 
agus Phéidiatraice anois le n-úsáid sa timpeallacht 
iompair.

● Críochnaíodh an clár oiliúna don fhoireann Aisghabhála 
Péidiatraice.

● Tá coimisiúnú déanta ar dhá otharcharr cúraim 
chriticiúil i gcomhpháirtíocht leis an tSeirbhís Naisiúnta 
Otharcharranna.

Cuid den fhoireann altranais as barda Adams McConnell, a roghnaíodh mar bharda píolótach don chlár 
Barda Táirgiúil in Ospidéal Beaumont28
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Aonad Athshlánúcháin 
ó Stróc
Osclaíodh gairdín nua aclaíochta ag an Aonad 
Athshlánúcháin ó Stróc in Ospidéal Naomh 
Fionnbarra, Corcaigh, rud a chuireann feabhas 
mór ar athshlánúchán agus téarnamh na 
n-othar mar, tar éis stróc, is minic go mbíonn 
laige matán orthu, deaslámhacht lagaithe, luaile 
neamhchothromaithe, agus laghdú ar fheidhmiú 
agus ar soghluaisteacht.

Tá 72 leaba athshlánúcháin (12 dírithe ar stróc) 
in Ospidéal Naomh Fionnbarra, an tseirbhís 
tiomnaithe is mó sa tír do dhaoine scothaosta.

An Clár um Chosc ar 
Ghalair Ainsealacha
Bunaíodh an Clár um Chosc ar Ghalair Ainsealacha 
in 2012 d’fhonn straitéisí a fhorbairt chun cosc 
a chur le forbairt agus le dul chun cinn galar 
ainsealach sa phobal folláin, i ndaoine le tosca 
riosca agus i ndaoine a raibh galar bunaithe orthu.

D’fhoilsigh an Clár um Chosc ar Ghalair Ainsealacha 
an tuarascáil Preventing Chronic Disease: Defining 
the Problem in 2014 agus ann leagtar amach pictiúr 
soiléir d’ualach na ngalar ainsealach agus na dtosca 
riosca atá ar eolas, mar aon le tionchar na dtosca 
sin ar ár sláinte.

Mar a léiríodh níos luaithe sa Tuarascáil Bhliantúil 
seo, trí ghalar ainsealacha is cúis le trí ceathrú cuid 
de na básanna in Éirinn: ailse, galar cardashoithíoch 
agus galair riospráide – 27,122 bás in 2010 amháin 
– agus a bhformhór inchoiscthe. Tá na galair 
ainsealacha sin, mar aon le diaibéiteas, mar chúis le 
60% de bhásanna an domhain ar fad agus le 76% 
de na básanna in Éirinn. Tá galair ainsealacha ina 
gcúis mhór le costais cúram sláinte.

Léiríonn na treochtaí sna rátaí báis thar am 
d’ailse, galair chardashoithíocha (CVD) agus galair 
riospráide go bhfuil laghdú suntasach ar bhás ó 
CVD ó lár na 1980í; bhí na rátaí d’ailse agus do 
ghalair riospráide seasmhach go dtí le 10 mbliana 
anuas nuair a thosaigh na rátaí ag laghdú.

Aithníonn Éire Sláintiúil an tábhacht atá le feabhas 
a chur ar shláinte agus folláine i sochaí na hÉireann 
sna blianta atá romhainn, agus tosaíocht phríomha 
is ea cosc ar ghalair ainsealacha agus sinn ag 
déileáil le deitéarmanant ginearálta na sláinte 
mar aon le tosca riosca a laghdú i dtaca le galair 
ainsealacha inchoiscthe.

 Claire Meade, fisiteiripeoir, ag cuidiú le hothar 
sa ghairdín aclaíochta
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An Clár Náisiúnta 
Rialaithe Ailse
Áirithe sna eochairthosaíochtaí do 2014 bhí feidhmiú na 
gclár náisiúnta leighis agus haematoinceolaíocht tacú leis 
an gclár ailse ó oidhreacht, tacú leis na hionaid sainithe ailse 
agus leanúint orainn ag díriú ar chaighdeáin cáilíochta agus 
sábháilteachta.

● Cuireadh €3.8m ar fáil chun tacú leis na hospidéil déileáil 
leis an bhfás san éileamh ar dhrugaí oinceolaíochta agus 
chun tacú leis an tástáil náisiúnta móilíneach ar ailse i 
mBeaumont/RCSI agus in Ospidéal San Séamas.

● D’fhreastail 21,429 othar ar chlinicí mear-rochtana:

• D’fhreastail 15,804 ar chlinicí brollaigh agus fuarthas 
ailse phríomhúil ar 14% acu.

• D’fhreastail 3,054 ar chlinicí scamhóg agus fuarthas 
ailse phríomhúil scamhóg ar 30%.

• D’fhreastail 2,571 ar chlinicí próstatacha agus 
fuarthas ailse phríomhúil ar 40% acu. Tugadh coinne 
do 50% d’othair a chuaigh chuig clinic mear-rochtana 
ailse phróstatach laistigh de 20 lá oibre i gcomparáid 
leis an sprioc 90%. Tá meicníochtaí á gcur i bhfearas 
chun feidhmíocht a fheabhsú, earcú ar bhreis/
athsholáthar foirne san áireamh.

● Tá a bhfréamhchóireáil radaiteiripe críochnaithe ag 4,125 
othar san iomlán. Chuir 88% de na hothair radaiteiripe 
ar fad tús lena gcóireáil laistigh de 15 lá oibre ón am ar 
cinneadh go raibh siad ullamh (sprioc 90%).

● Cuireadh i bhfeidhm roinnt tionscnamh de na cláir 
náisiúnta leighis oinceolaíochta agus haematoinceolaíocht 
ar a n-áirítear:

• Dul chun cinn suntasach ar fheidhmiú an 
Athbhreithniú ar Shábháilteacht Cógas 
Oinceolaíochta – tá 66% de na moltaí curtha i 
bhfeidhm agus forbairt déanta ar roinnt beartas 
náisiúnta.

• Forbraíodh 41 prótacal náisiúnta saintáscach do 
dhrugaí ailse agus tá siad sin ar fáil ar shuíomh 
gréasáin an Chláir Náisiúnta Rialaithe Ailse.

• Críochnaíodh clár gnó don fhorbairt ar Chóras 
Faisnéise Cliniciúil ar Oinceolaíocht Leighis – 
tosaíocht phríomha sábháilteachta agus cháilíochta.

● Faoi choimirce an Chláir Náisiúnta Bainistíochta ar 
Dhrugaí Ailse:

• Áiríodh sé dhruga cheimiteiripe nua-cheadaithe 
ospidéalbhunaithe sa Chóras Bainistíochta Drugaí 
Oinceolaíochta agus iad á gcistiú ar chur chuige 
‘leanann an t-airgead an t-othar’.

• Tacaíodh leis na hospidéil chun déileáil leis an ardú 
costais ar dhrugaí reatha ailse.

● Tugann an Clár Ailse ó Oidhreacht tacaíocht leanúnach 
do chlinicí agus d’ospidéil San Séamas agus an Mater 
mar aon leis na tástálacha a ghabhann leo. Fuarthas 
cead agus tá earcaíocht ar siúl do cheannasaí náisiúnta i 
nGéineolaíocht Ailse/Oinceolaí Comhairleach Míochaine.

● Forbraíodh treoirlínte náisiúnta do dhiagnóis, céimniú 
agus cóireáil othar le hailse chíche agus othar le hailse 
phróstatach.

● Cuireadh tús le seirbhís nua Oinceolaíochta Radaíochta 
Steiréaluadrach Eischráiniach in Aonad Oinceolaíochta 
Radaíochta Naomh Lúcás in Ospidéal San Séamas, Baile 
Átha Cliath. An chéad fhócas atá ag an tseirbhís ná cóireáil 
a dhéanamh ar luathchéimeanna ailsí scamhóg le ailse 
scamhóg neamh-bheagcheallach d’fhonn iad a leigheas. 
Leathnófar an tseirbhís seo de réir a chéile agus dá réir ní 
bheidh gá a thuilleadh ag othair dul thar lear faoi Scéim 
Cóireála Thar Lear an FSS ná a bheith ag brath ar an 
tseirbhís a fháil faoi chonradh ón earnáil phríobháideach.

Ospidéal Naomh Lúcás, 
Ráth Garbh
Mar chuid den Chlár Náisiúnta Rialaithe Ailse 
(NCCP), déantar forbairt ar sheirbhísí ailse go 
náisiúnta lena chinntiú go mbíonn rochtain 
pras agus tráthúil ag na hothair ar sheirbhísí 
ardchaighdeáin. Tá an NCCP tiomanta freisin tacú 
le hothair chun éirí as an tobac agus tá é páirteach 
go díreach leis an gCreat Rialaithe Tobac agus 
leis an bPolasaí um Champais Saor ó Thobac, 
leis an ICGP trí ríomhfhoghlaim a chur ar fáil do 
DGanna agus leis an bhfoireann trí oiliúint ghearr-
idirghabhálach, agallóireacht inspreagtha agus 
ríomhfhoghlaim d’altraí.

Tá Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh, cuid de 
Ghréasán Oinceolaíochta Naomh Lúcás, ina chrios 
saor ó thobac. Cuirtear na hothair ar an eolas faoin 
bpolasaí nua sula dtagann siad nó sula dtógtar 
san ospidéal iad agus nuair a thógtar iad faigheann 
othair atá ag caitheamh teiripe athsholáthair nicitín 
in aisce fad a bhíonn siad san ospidéal.

Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh
Ag seoladh Champas Saor ó Thobac Naomh 
Lúcás, Ráth Garbh, bhí an Dr. Susan O’Reilly, 
Iarstiúrthóir NCCP agus an t-iar-Aire Stáit do 
Chúram Príomhúil, Alex White, TD
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Oispidéil OL/UL Hospitals
An tAire Sláinte, Leo Varadkar TD, ag oscailte  

an Bhloic Chúraim Chriticiúil ag Ospidéal  
Ollscoil Luimnigh in éineacht le Josie Dillon,  

Ciara Cahill agus Clair Barry



Grúpa Ospidéal Éireann Thoir

Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae • Ospidéal 
Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí • An tOspidéal 
Réigiúnach Lár Tíre, An Muileann Cearr • An tOspidéal 
Náisiúnta Máithreachais • Ospidéal Mhuire, An Uaimh 
• Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas • Ospidéal 
Naomh Colm Cille • Ospidéal Naomh Lúcás, Cill 
Chainnigh • Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann • 
Ospidéal Ginearálta Loch Garman

Páirtí Acadúil: Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Roinnt buaicphointí…

● D’oscail an RÉ nua €7m in Ospidéal Ginearálta Loch 
Garman, tá 17 spás cóireála ann agus dhá sheomra 
athbheochana (méadú de 13 spás cóireála agus 
seomra athbheochana amháin), rud a fheabhsaíonn na 
hamanna iontrála d’othair agus a chuireann timpeallacht 
fheabhsaithe ar fáil d’othair agus don fhoireann.

● Bronnadh gradam Ospidéal Máithreachais na Bliana ar 
an Ospidéal Náisiúnta Máithreachas, Baile Átha Cliath, 
ag Gradaim Cúram Sláinte na hÉireann

Grúpa Ospidéal RCSI

Ospidéal Beaumont • Ospidéal Ginearálta an Chabháin 
• Ospidéal Uí Chonghaile • Ospidéal Chontae Lú • 
Ospidéal Mhuineacháin • Ospidéal Mhuire Lourdes, 
Droichead Átha • Ospidéal an Rotunda

Páirtí Acadúil: RCSI

Roinnt buaicphointí…

● Rinneadh an oscailt oifigiúil ar an Aonad nua ocht leaba 
(€1m) MRI agus Measúnaithe Géarmhíochaine, rud 
a chuireann fáil go tapa ar mheasúnú, diagnóis agus 
luathbhainistíocht atá bunáite ar riachtanais na n-othar.

Áirithe ar na buaiteoirí Gradam Cúram Sláinte bhí:

● Ospidéal Mhuire Lourdes Droichead Átha – Gradam 
Ospidéal Poiblí na Bliana

● Ospidéal Mhuire Lourdes Droichead Átha – Ospidéal 
Mór/Oiliúna, Tionscnamh Rannóige na Bliana Tionscadail 
Feabhsúchán Feidhmíochta

● Seirbhís Ionscópachta Lú/na Mí – Tionscnamh Rannóige 
na Bliana Ospidéal Ginearálta

Oispidéil OL

Ospidéal Ollscoil Luimnigh • Ospidéal Máithreachais 
na hOllscoile Luimneach • Ospidéal na hInse • 
Ospidéal an Aonaigh • Ospidéal an Chromadh • 
Ospidéal Naomh Eoin

Páirtí Acadúil: Ollscoil Luimnigh

Roinnt buaicphointí…

● Sheol Ospidéil OL a bPlean Straitéiseach trí bliana 2014-
2016

● Foilsíodh an chead Tuarascáil Bhliantúil d’Ospidéil OL

● Osclaíodh Ionad Lus an Chromchinn Chumann Ailse 
na hÉireann
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Grúpa Ospidéal RCSI
Fatima Asif a fuair a dara ionchlannán cochla 
ag Ospidéal Beaumont

Oispidéil OL/UL Hospitals
An tAire Sláinte, Leo Varadkar TD, ag oscailte  

an Bhloic Chúraim Chriticiúil ag Ospidéal  
Ollscoil Luimnigh in éineacht le Josie Dillon,  

Ciara Cahill agus Clair Barry



Saolta 

Ospidéal na hOllscoile Gaillimh • Ospidéal Ginearálta 
Leitir Ceanainn • Ospidéal Choláiste na hOllscoile 
Páirc Mheirlinne • Ospidéal Réigiúnach Shligigh • 
Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo • Ospidéal Portiuncula 
• Ospidéal Ros Comáin

Páirtí Acadúil: Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh

Roinnt buaicphointí…

● Bhí a gcéad chruinniú ag Comhairle na nOthar do 
Shaolta i ndeireadh 2014 – toghadh 16 chomhalta den 
phobal ar an gcéad Chomhairle.

● Tar éis na dtuillte in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn 
in 2013:

• D’athoscail an RÉ/an tAonad Measúnaithe 
Géarmhíochaine. Tá na saoráidí RÉ ar fad ar ais 
go hiomlán san aonad seo mar aon leis an aonad 
measúnaithe géarmhíochaine 11 leaba a cailleadh sa 
tuille a rinne damáiste do 40% de spás bunurláir an 
ospidéil, rud a chuir isteach ar 70% de na seirbhísí.

• Osclaíodh rannóg nua cógaisíochta, rannóg nua-
aimseartha atá saintógtha chun tacú leis an ospidéal.

● Reáchtáladh an chéad Searmanas Gradam POF i mí na 
Samhna.

Grúpa Ospidéal na Leanaí

Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí (Sráid an Teampaill) • 
Ospidéal Mhuire do Leanaí (Cromghlinn) • Ospidéal 
Thamhlachta (Péidiatraiceach)

Páirtí Acadúil: An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath/RCSI/
Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath

Roinnt buaicphointí…

● Fógraíodh an fhoireann dheartha d’ospidéal nua na 
leanaí, céim thábhachtach ar an gconair chun na trí 
ospidéal leanaí a chomhtháthú i nGrúpa Ospidéal na 
Leanaí.

● Seo é an tionscadal infheistíochta is mó, is casta agus 
is suntasaí ar tugadh faoi riamh i gcúram sláinte na 
hÉireann agus tabharfaidh sé le chéile na trí ospidéal 
reatha leanaí i dtrí áit ar an aon champas amháin in 
éineacht le hOspidéal San Séamas agus an ospidéal 
máithreachais atá pleanáilte.

● Cinnteoidh an tríshuíomh seo na torthaí is fearr do 
leanaí, do dhaoine óga, do mháithreacha agus do 
naíonáin. Beidh sé ina ospidéal réigiúnach do leanaí as 
mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus freisin beidh sé 
ina ospidéal náisiúnta do leanaí a bhfuil cúram treasach 
speisialta uathu.
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Saolta
Cúram Sábháilte a Chur Chun Cinn don Mháthair agus 
don Pháiste an téama a bhí ag Seachtain Náisiúnta na 
gCnáimhseoirí in Ospidéal Portincla

Grúpa Ospidéal na Leanaí
An tAire Sláinte, Leo Varadkar TD, le baill de 
Chomhairle Comhairleach na nÓg don fhoireann 
dheartha ar ospidéal nua na leanaí

Grúpa Ospidéal Éireann Thoir
Lá eolais Stróc ag Ospidéal Naomh Colm Cille, Baile Uí Lachnáin le Fiona Craven, (ar clé) agus Nicola Schofield, 
Altra Stróc



Grúpa Ospidéal an Deiscirt/
Iardheiscirt

Ospidéal na hOllscoile Corcaigh • Ospidéal na 
hOllscoile Port Láirge • Ospidéal Ginearálta Chiarraí • 
Ospidéal Ollscoile na Trócaire • Ospidéal Ginearálta 
Thiobraid Árann Theas • An Otharlann Theas – 
Ospidéal Ollscoile Victoria • Ospidéal Ginearálta 
Bheanntraí • Ospidéal Ginearálta Mhala • Ospidéal 
Ortaipéideach Lourdes, An Choill Chríon

Páirtí Acadúil: Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Roinnt buaicphointí…

● Osclaíodh Aonad Ionscópachta nua in Ospidéal 
Ginearálta Chiarraí (KGH) chun freastal ar dhaonra de 
140,000. Tá an fhorbairt seo mar fhorchéim de roghnú 
KGH mar láthair Sheirbhís Náisiúnta Scagthástála do 
scagthástáil colaireicteach. 

● Ba é Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh, an chéad ospidéal 
oiliúna sa domhan a fuair gradam Campas Glas ón 
Taisce. Is e CUH an t-ospidéal oiliúna is mó sa tír agus 
is é UCC a pháirtí acadúil. Tugann an Clár Campas Glas 
spreagadh do chur chuige comhpháirtíochta i dtaca le 
hoideachas, bainistiú agus gníomhaíocht timpeallachta 
i bhforais tríú leibhéal.

Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath 
Lár Tíre

Ospidéal Ollscoil an Choim do Mhná agus Naíonáin • 
Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise • Ospidéal 
Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór • Ospidéal Ginearálta 
an Náis • Ospidéal Naomh Lúcás • Ospidéal 
Thamhlachta

Páirtí Acadúil: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Roinnt buaicphointí…

● Fuair Cógaiseoirí Ospidéil in Ospidéal Ginearálta an 
Náis ardmholadh ag na Dámhachtainí Sármhaitheasa 
i gCúram Sláinte na hÉireann as a dtionscadal dar 
teideal Innovative Team-Based Model of Clinical 
Pharmacist Services. Léirigh an tionscadal an dóigh ar 
chomhtháthaigh cógaiseoirí ospidéil le foirne leighis chun 
cháilíocht an oideasaithe a fheabhsú chomh maith le 
cúinsí leighis a réiteach, rud a chuir feabhas suntasach ar 
chúram na n-othar, a rinne laghdú ar iontrálacha agus a 
rinne sábháil airgeadais measta de €2.2m.
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Grúpa Ospidéal an Deiscirt/Iardheiscirt
Dr. James Reilly TD, iar-Aire Sláinte, ag oscailte an Aonaid Ionscópachta nua ag Ospidéal Ginearálta Chiarraí



Cúram Príomhúil

Réamhrá
An aidhm atá againn ná go mbeadh formhór na n-othar 
agus na gcliant a bhfuil cúram práinneach nó pleanáilte 
uathu a bhainistiú laistigh de thimpeallacht phríomhúil agus 
phobalbhunaithe agus a chinntiú go bhfuil na seirbhísí:
● Sábháilte agus ar ardchaighdeán
● Freagrach agus inrochtana
● An-éifeachtach agus ag tabhairt luach maith ar airgead
● Comhtháite go maith agus ailínithe leis na seirbhísí 

speisialta ábhartha.

Cúram príomhúil: Áirithe sna tosaíochtaí do 2014 bhí 
seachadadh cúram príomhúil sláinte trí fhoirne cúraim 
príomhúil agus trí ghréasáin sláinte agus cúram sóisialta, ag 
cur breis seirbhísí ar fáil sa phobal mar aon le ailíniú agus 
comhtháthú a dhéanamh ar chláir náisiúnta cliniciúla laistigh 
de sheirbhísí cúraim phríomhúil.

Cuimsiú sóisialta: Áirithe sna tosaíochtaí bhí feabhsúchán 
ar thorthaí leighis do dhaoine a bhfuil deacrachtaí andúile 
acu, feidhmiú na moltaí atá sa Straitéis Heipitéitis C, feidhmiú 
gnéithe de chur chuige atá treoraithe ag tithíocht do dhaoine 
gan dídean agus feabhsú na rochtana ar sheirbhísí do 
ghrúpaí eitneacha agus do ghrúpaí ó chultúir éagsúla.

Tosaíocht phríomha dúinn is ea soláthar scéimeanna pobail 
ar bhealach éifeachtach agus comhtháite. Déantar bainistiú 
air sin trínár Seirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil. 
Áirithe inár dtosaíochtaí bhí soláthar éifeachtach agus 
ionracas do chártaí leighis, feidhmiú na n-athruithe sna 
treoirlínte do chártaí leighis agus do chártaí cuairt dochtúra 
do dhaoine 70 bliain agus os a chionn agus dóibh sin atá ag 
filleadh ar obair, mar aon le praghsáil tagartha drugaí agus 
malartú cineálach drugaí.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
● Tá feidhmiú na seirbhíse uilechoiteann dochtúra in aisce 

ag an bpointe úsáide do leanaí faoi bhun sé bliana ag 
brath ar reachtaíocht a foilsíodh in 2014. Tá an FSS ag 
treorú idirbheartaíochta ar chonarthaí faoi réir chreat-
chomhaontaithe idir an Roinn Sláinte, an FSS agus 
Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Rinneadh 939,600 teagmháil le seirbhísí DG 
lasmuigh d’uaireanta oibre

● Rinneadh 14,689 atreorúchán chuig Foirne 
Idirghabhála Pobail

● Rinneadh 764,967 teagmháil fisiteiripe agus 
156,628 feicthe mar chéad mheasúnacht

● Rinneadh 238,000 teagmháil faoi theiripe saothair 
agus 83,633 feicthe mar chéad mheasúnacht

● Fuair 20,050 othar seirbhísí ortódóntacha

● 96.5% acu sin a bhí ag feitheamh le measúnacht 
ortódóntach bhí siad ar an liosta feithimh do 
mheasúnacht ≤12 mhí. 

● Fuair 9,369 cliant cóireáil ábhair ionaid ópóideach 
lasmuigh de phríosúin

● Gach ráithe tógadh isteach 1,858 úsáideoir 
seirbhíse ar meán chuig cóiríocht éigeandála do 
dhaoine gan dídean

● Tugadh tacaíocht de €1.2m chun naíonáin sainchúraim 
a ligean amach as ospidéil leanaí, trí úsáid a bhaint 
as pacáistí cúraim sa phobal do naíonáin a bhfuil 
traicéatóime acu.

● Tá forbairt déanta ar uirlisí measúnachta cáilíochta agus 
feabhsúcháin le haghaidh féinmheasúnú i gcomparáid 
leis na Caighdeáin Náisiúnta do Chúram Sláinte Níos 
Sábháilte agus Níos Fearr. Óstáladh cúig cheardlann 
Measúnachta Caighdeáin do bhainisteoirí ISA agus a 
bhfoirne sinsearacha bainistíochta agus bhí breis agus 
200 i láthair.

● Bunaíodh Foireann Tacaíochta agus Foghlama Teagmhas 
lena chinntiú go ndéantar bainistiú ar gach teagmhas 
tromchúiseach ar bhealach éifeachtach agus tráthúil.

An tIonad Cúram Príomhúil nua i  
mBaile Locha Riach, Co na Gaillimhe

Ag oscailt Ionad Cúram Príomhúil Chnoc an tSamhraidh, Co. na Mí bhí (ó chlé): Fiona Monaghan, Bainisteoir Fisiteiripe; 
Dermot Monaghan, Bainisteoir Ceantair; Mary O’ Hare, Riarthóir Gréasáin; Alex White TD, Iar-Aire Stáit  

do Chúram Príomhúil; Dr. Joe Clarke, DG; agus Dervila Eyres, Bainisteoir Ginearálta Cúnta
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● Cuireadh oiliúint i mbainistíocht teagmhas ar fáil do 67 
ball sinsearach foirne cúram príomhúil faoi réir leis an 
bPolasaí Bainistíochta ar Theagmhais 2014.

● Tá ról an Chigire Fiaclóireachta i dtaca le measúnú ar 
gach sealbhóirí nua conartha ag dul isteach sa Scéim 
Seirbhíse Fiaclóireachta ag déanamh treisiú leanúnach 
ar chaighdeáin na gcleachtóirí agus na n-áitreabh.

Feabhsú Seirbhísí Cúraim Phríomhúil
● Táthar ag leanacht den obair chun treise a dhéanamh 

ar fhoirne cúraim phríomhúil agus ar ghréasáin sláinte 
agus cúraim shóisialta. Faoi láthair tá 4,366 coibhéis 
lánaimseartha sna 485 foireann cúraim phríomhúil in 126 
gréasán.

● Táthar ag leanacht den fheidhmiú ar an bpolasaí um 
Champas Saor ó Thobac do gach ionad nua cúraim 
phríomhúil; tá 69% de na hionaid cúraim phríomhúil 
reatha saor ó thobac anois.

● Chuaigh seacht n-ionad cúraim phríomhúil i mbun 
feidhme agus tá an obair ag dul ar aghaidh ar sholáthar 
14 bhreise.

● Rinneadh athbhreithniú ar sheirbhísí na bhFoirne 
Idirghabhála Pobail i rith na bliana. Tabharfaidh toradh 
an athbhreithnithe sin treoir don fhorbairt a dhéanfar ar 
sheirbhísí amach anseo. I rith 2014:

• Fuair 14,689 othar tacaíocht ó ocht bhFoireann 
Idirghabhála Pobail (CITanna). Astu sin:

- Cásanna seachanta RÉ ospidéil ab ea 9,169

- Chuidigh 3,099 le scaoileadh amach luath

- Atreorúcháin ó DTanna ab ea 1,484

- Atreorúcháin pobail ab ea 937

● Tháinig ardú 4.6% ar atreorúcháin do sheirbhísí fisiteiripe 
in 2014. Tháinig ardú 14.2% ar atreorúcháin do sheirbhísí 
teiripe saothair i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

● Tá an córas leictreonach atreorúcháin Healthlink do 
DTanna, cuid den tionscadal píolótach náisiúnta, i 
bhfearas anois in ospidéil ghéarmhíochaine i gCorcaigh 
agus i gCiarraí do DTanna atá ag atreorú othar d choinní 
poiblí seachtracha ospidéil. Tá Ospidéal Thamhlachta, 
cuid den tionscadal píolótach freisin, ag glacadh 
le hatreorúcháin leictreonacha chuig a sheirbhísí 
péidiatraice. Go dtí seo tá beagnach 20,000 atreorúchán 
faighte ag na hospidéil sin agus tá suas le 364 DT ag 
úsáid an chórais. Sin 67% de na DTanna ar fad atá 
lonnaithe i gCorcaigh agus i gCiarraí. Tá sé i gceist an 
córas a chur i bhfeidhm go náisiúnta in 2015.

● Seoladh seirbhís nua náisiúnta i mí na Samhna chun 
caidreamh slán cliniciúil a chumasú idir soláthróirí cúram 
sláinte i gcúram príomhúil agus tánaisteach. Ceadaíonn 
an ríomhphost slán Healthmail/do DTanna a bhfuil 

cuntais @healthmail.ie acu eolas inaitheanta cliniciúil 
othar a chur chuig cliniceoirí a bhfuil cuntas @hse.ie 
nó @voluntaryhospital.ie acu. Tá na ríomhphoist slán 
agus faoi rún. Tá a síniú curtha ag na DTanna leis an 
tseirbhís nua seo agus tá ospidéil mhóra ar fad an FSS 
agus deonacha nasctha go daingean le Healthmail 
anois. Tá breis eolais ar fáil ag https://www.healthmail.ie. 
Cuireadh an tseirbhís Healthmail i bhfeidhm i gcomhar le 
Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann agus leis an Roinn 
Sláinte. Three Ireland (Hutchinson) Limited an soláthróir 
bainistithe seirbhíse, roghnaithe tar éis próiseas soláthair 
phoiblí.

● Táthar ag leanacht den fhorbairt ar chosc a chur agus 
bainistiú a dhéanamh ar ghalair ainsealacha i láithreach 
cúraim phríomhúil trí 16.5 Altraspeisialtóir Diaibéitis a earcú.

Seirbhísí Éisteolaíochta
● Tá an Clár Scagthástála Éisteachta Naíonán Nuabheirthe 

i bhfearas sna hospidéil mháithreachais go léir, rud a 
thugann deis do thuismitheoirí tástáil a dhéanamh ar 
éisteacht a naíonán go gairid tar éis a bhreithe. Cuirtear 
an tástáil ar fáil in aisce. I rith 2014, rinne an clár 
scagthástáil ar an 100,000ú naíonán. Tá suas le 75,000 
naíonán ag fáil scagthástála éisteachta in aghaidh na 
bliana in Éirinn. Déantar scagthástáil ar 6,000 naíonán 
ar meán gach mí agus atreoraítear thart ar 3% acu 
chuig seirbhísí éisteolaíochta chun measúnú breise 
diagnóiseach éisteachta a dhéanamh.

● Táthar ag leanacht den fheidhmiú ar na moltaí atá san 
Athbhreithniú Náisiúnta Éisteolaíochta. Tá ceathrar 
ceannasaithe cúnta cliniciúla náisiúnta i mbun oibre. 
Lena chois sin tá naonúr céimithe éisteolaíochta ceaptha. 
Tá roinnt tionscnamh ar siúl chun díriú ar liostaí feithimh 
daoine fásta agus péidiatraice araon.

Oinceolaíocht Phobail – NCCP
● Tá pacáiste atreorúcháin forbartha d’ailsí cinn agus 

muiníl.

● Tá atreorúchán leictreonach i dtaca le meileanóma 
urchóideach amhrasta ar fáil do DTanna.

● Tá an Clár Oideachais Oinceolaíochta d’Altraí Pobail 
creidiúnaithe ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá an clár 
á fheidhmiú anois ar bhun céimiúil ar fud na tíre.

● Tá forbairt déanta ar chlár oiliúna trí lá d’altraí a oibríonn in 
aon ionad géarmhíochaine ach gan a bheith ag obair go 
díreach le hoinceolaíocht.

Tús Áite do Leanaí
● Críochnaíodh plean gníomhaíochta chun Tús Áite do 

Leanaí a chur i bhfeidhm. Bunaíodh Grúpa Maoirseachta 
ina raibh ionadaithe as gach rannóg agus ceapadh 
ceannasaí náisiúnta.

Cláir Náisiúnta Cliniciúla
Ar na príomhbhuanna a baineadh amach in 2014 tá:

● Asma: críochnaíodh Múnla Cúraim don Asma.

● Galar Scamhóige Toirmeascach Ainsealach (COPD): 
Rinneadh feidhmiú céimneach ar an gclár for-rochtana 
COPD in 12 láthair.

● Bainistíocht ar Chógais: leanadh den obair ar an gClár 
Bainistíochta ar Chógais i dtaca le haithint agus ordú 
cógas roghnaithe.

● Oftailmeolaíocht: leanadh den fheidhmiú céimneach ar 
na cláir scagthástála agus cóireála reitineapaite diaibéitis 
i gcomhar leis an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála Ailse.

Figiúr 16: Gníomhaíocht na Foirne 
Idirghabhála Pobail de réir foinse

Foinse na sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta an FSS

Seachaint RÉ ospidéal  62.4%

Scaoileadh amach luath  21.1%
Atreorúchán DT  10.1%
Atreorúchán pobail  6.4%
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Cuimsiú Sóisialta
I rith 2014:

● Bhí cóireáil teiripe le hábhair ionaid ópóideacha faighte 
ag 9,369 othar faoi dheireadh mhí na Nollag (seachas 
príosúin). Áirithe leo sin bhí 3,960 a fuair cóireáil ó 343 DT 
sa phobal. Rinne 627 cógaslann dáileadh ar an gcóireáil 
ábhair ionaid ópóideach do 6,403 othar. Sin ardú 2.2% 
i gcomparáid le 2013.

● Chuir 73 clinic FSS cóireáil ábhair ionaid ópóidigh ar 
fáil agus cuireadh 10 gclinic bhreise ar fáil sa tseirbhís 
phríosúin.

● Chuir 1,109 nó 97% de na mí-úsáideoirí substaintí os 
cionn 18 mbliana tús lena gcóireáil laistigh de mhí amháin 
tar éis na measúnachta.

● Chuir 67 nó 97% de na mí-úsáideoirí substaintí faoi 
bhun 18 mbliana tús lena gcóireáil laistigh de sheachtain 
amháin tar éis na measúnachta.

• Foilsíodh tuarascáil ar dhul chun cinn i dtaca le feidhmiú 
na Straitéise Náisiúnta Drugaí 2009-2016 don tréimhse 
go deireadh 2014. Tá dul chun cinn maith á dhéanamh 
ag ranna rialtais agus ag gníomhaireachtaí i dtaca 
leis na cúig philéar do laghdú soláthair, cosc, cóireáil, 
athshlánúchán agus taighde.

● Rinne scagthástáil/measúnú ar dhaoine a léirigh luath-
tháscairí i taca le cúinsí drugaí agus alcóil, mar aon le 
cláir scagthástála agus oiliúint ghearr-idirghabhálach 
a chur ar fáil do 508 rannpháirtí.

● Bunaíodh Grúpa Náisiúnta um Fheidhmiú Straitéise 
Alcóil chun feidhmiú na Straitéise Náisiúnta um Mí-úsáid 
Substaintí a chur chun cinn. Ar na réimsí tosaíochta 
tá earcú ceannasaí cliniciúil do sheirbhísí andúile, 
feachtas margaíochta sóisialta alcóil, ionchur sa Bhille 
Sláinte Poiblí (Alcól) atá molta, agus forbairt ar ráiteas 
straitéiseach idir an FSS agus TUSLA faoin tionchar a 
bhíonn ar leanaí ag fadhb alcóil agus drugaí eile i measc 
tuismitheoirí (‘Dochar Folaithe’).

● Mar chuid den Seachtain Feasachta Alcóil, seoladh 
tuarascáil a scrúdaigh an damáiste a dhéanann alcól 
ar dhaoine eile seachas an té a ólann é. Tá an t-eolas 
bunaithe ar fhreagraí féin-thuairiscithe sna suirbhéanna 
náisiúnta ólacháin a rinneadh in 2006 agus 2010. An 
Rannóg Sláinte Poiblí agus Cúraim Phríomhúil i gColáiste 
na Tríonóide a d’ullmhaigh an tuarascáil Alcohol’s harm 
to others in Ireland agus rinne an FSS é a chistiú.

Tionscadal Píolótach 
Oideachais Asma
Rinneadh an Tionscadal Píolótach Oideachais Asma – cur 
chuige nuálach chun clár oiriúnach don chultúr a fhorbairt 
agus a sheachadadh do dhaoine sa phobal Taistealaithe – a 
fhorbairt mar thionscnamh comhoibríoch de chuid Cuimsiú 
Sóisialta an FSS, Cumann Asma na hÉireann agus Pavee Point.

Trí úsáid a bhaint as múnla Oiliúint don Oiliúnóir, cuireadh an 
clár ar fáil do 32 oibrí sláinte pobail ón bPobal Taistealaithe. 
Cuireadh oiliúint ar na hoibrithe cúram sláinte a roghnaíodh 
agus ansin d’fhill siad ar a gceantair, áit ar thug siad féin 
oiliúint dá gcomhghleacaithe oibre sláinte pobail. Ina 
dhiaidh sin d’oibrigh na hoibrithe cúram sláinte sa phobal 
Taistealaithe ina mbeirteanna chun oideachas a chur ar 
theaghlaigh a raibh asma ag cur as dóibh ina gceantar.

Seoladh an clár i mí Dheireadh Fómhair Léiríonn measúnacht 
gur bealach éifeachtach, ar chostas íseal agus cuí é seo 
chun tacú le Taistealaithe foghlaim faoin asma agus feabhas 
a chur ar an mbealach a mbainistítear é. D’fhéadfadh an 
clár seo a bheith oiriúnach freisin le feidhmiú go céimneach 
i ngrúpaí imeallacha eile. Tá glacadh an-deimhneach leis an 
gclár agus déanfar feidhmiú céimneach breise thar thrí Aonad 
Sláinte Taistealaithe in 2015.

● Dhéileáil cabhairlíne/tacaíocht ríomhphoist Drugaí agus 
Alcóil, SEIF/Sláinte Ghnéis agus Heipitítis le 2,579 
teagmháil.

 Sa phictiúr ag seoladh an Tionscadail Phíolótaigh um Oideachas Asma bhí (ó chlé): Brian Murphy, Cúram Príomhúil, 
FSS; Diane Nurse, Cuimsiú Sóisialta, FSS; Ronnie Fay, Pavee Point; Sharon Cosgrove, Cumann Asma na hÉireann; 
Malachy Corcoran, An Roinn Sláinte

An Leas-Ardmhéara, an Comh. Tony Fitzgerald; 
Kathleen Lynch, TD, An tAire Stáit le Freagracht as 

Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta; Dave Roche, 
Tionscadal Dhaoine Aerach Chorcaí; Rebecca 

Loughrey, Cuimsiú Sóisialta FSS; agus Fiona Finn, 
Nasc (Ionad Tacaíochta na nImirceach, Éire)
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Comhpháirtíocht do 
Chothromas Sláinte
Bunaíodh seirbhís phíolótach cúraim sláinte phríomhúil 
do ghrúpaí imeallaithe i gCathair Luimnigh. An aidhm 
atá leis an tionscadal ná feabhas a chur ar an rochtain 
ar chúram sláinte príomhúil do ghrúpaí mar dhaoine gan 
dídean, úsáideoirí drugaí, taistealaithe, imircigh agus 
dreamanna eile a mb íonn deacrachtaí acu seirbhísí c 
úraim phríomhúil a fháil nó a úsáid. Tá an tseirbhís ag 
feidhmiú in dhá ionad sa chathair – Tionscadal Drugaí 
Ana Liffey agus Ionad Buail Isteach Naomh Uinseann 
de Pól. Tá glacadh an-deimhneach leis an tseirbhís seo. 
Sna 10 mí ó d’oscail sé, tá 78 clinic eagraithe ina raibh 
184 cliant páirteach agus 408 teagmháil.

 Sa phictiúr (ó chlé): Dr. Patrick O’Connell, 
Céimí Iontrála sa Scoil Leighis, OL; Diane 
Nurse, Cuimsiú Sóisialta, FSS; An tOllamh Anne 
MacFarlane, Céimí Iontrála sa Scoil Leighis OL; 
An Comh. Kathleen Leddin, Meara Luimnigh; 
agus Tony Quilty, Cuimsiú Sóisialta, FSS

Tacú le Daoine a bhfuil Heipitíteas C acu
● Táthar ag leanacht den fheidhmiú ar na moltaí atá sa 

Straitéis Náisiúnta Heipitítis C. Rinneadh comhordú 
ar fheachtas oideachais agus feasachta Heipitítis C 
chun tacú leis an Lá Domhanda Heipitítis C ar an 28ú 
Iúil. An aidhm a bhí leis an bhfeachtas ná aon duine a 
d’fhéadfadh a bheith i mbaol ó Heipitíteas C a spreagadh 
chun tástáil a fháil. Meastar go bhfuil ionfhabhtú 
ainsealach Heipitíteas C ag idir 20,000 agus 50,000 
duine in Éirinn.

Comhghuaillíocht nua 
de Ghrúpaí Deonacha 
seolta i gCathair Chorcaí
Tá comhghuaillíocht nua, Comhghuaillíocht 
Chorcaí um Phobail Chothroma agus inbhuanaithe 
(CESCA), foirmithe rud a thugann le chéile 14 
phobal agus grúpaí deonacha ilchineálacha i 
gCathair Chorcaí, chun díriú níos fearr ar chúinsí 
míbhuntáiste sa chathair. Tríd an mbealach a 
n-oibríonn siad le chéile a chur ar bhonn foirmiúil, 
cuidíonn CESCA leis an gcomhthiomsú ar 
acmhainní agus ar shaineolas agus cuidíonn siad 
chun costais a shábháil tríd an úsáid is fearr a 
bhaint as acmhainní reatha agus trí dhéileáil le 
bearnaí sna seirbhísí.

Cuimseoidh an bealach nua nuálach oibre seo 
agus tabharfaidh sé cosaint do thaithí ollmhór agus 
do shárobair na n-eagraíochtaí tosaigh seo atá i 
gcroílár na seirbhísí cuimsithe sóisialta i gcathair 
Chorcaí.

Déileáil le hEaspa Dídine
● Déanadh dul cinn i rith na bliana le roinnt réimsí den 

Phlean Feidhmithe ar Fhreagra an Stáit ar Easpa Dídine. 
Lena chois sin, ceapadh bainisteoir sinsearach chun 
comhordú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí ar fad a 
bhaineann le sláinte faoi Phlean Gníomhaíochta 20 pointe 
an rialtais a forbraíodh le gairid chun déileáil le easpa 
dídine éigeandála agus gearrthréimhseach i réigiún Bhaile 
Átha Cliath, tar éis mórchruinniú mullaigh i mí na Nollag.

An Leas-Ardmhéara, an Comh. Tony Fitzgerald; 
Kathleen Lynch, TD, An tAire Stáit le Freagracht as 

Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta; Dave Roche, 
Tionscadal Dhaoine Aerach Chorcaí; Rebecca 

Loughrey, Cuimsiú Sóisialta FSS; agus Fiona Finn, 
Nasc (Ionad Tacaíochta na nImirceach, Éire)
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Figiúr 17: Caiteachas iomlán faoin scéim cártaí 
leighis (€m) agus líon na ndaoine atá clúdaithe 
ag cártaí leighis/cártaí cuarta DT

Foinse na sonraí: Cuntais Bhainistíochta PCRS agus Anailís Staidrimh PCRS

Seirbhís Aisíocaíochta 
Cúraim Phríomhúil
Cuirtear seirbhísí ar fáil do 3.4m duine ina bpobail trí bhreis 
agus 7,000 conraitheoir cúraim phríomhúil. Áirithe sna 
scéimeanna cúraim phríomhúil tá:

● Seirbhísí Ginearálta Míochaine (GMS)

• Scéim na gCártaí Leighis agus cártaí cuairt dochtúra 
sa áireamh

• An Scéim Íocaíochta Drugaí

• Scéim um Thinneas Fadtéarmach

• Scéim na Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta (DTSS)

• Socrúcháin do Dhrugaí Ardteicniúla

• Scéim Phríomhúil Imdhíonta Leanaí

• An Scéim Oftalmach Pobail

• An tAcht Sláinte (Leasú) 1996

• Seirbhís Cóireála Meatadóin

I rith 2014
● Eisíodh 127,742 cárta leis nua nó uasghrádaithe in 2014. 

Chuige sin, cuireadh cistiú breise de €35m ar fáil.

● Tháinig ardú 54% ar an gcáilitheacht do chártaí leighis 
ó 2005.

• Ar an 1ú Eanáir 2005 bhí 1,145,803 duine i dteideal 
cárta leighis

• Ar an 31ú Nollaig 2014 bhí 1,768,700 duine i dteideal 
cárta leighis.

● Tugadh isteach líne thiomnaithe tacaíochta DT chun 
feabhas a chur ar an gcomhoibriú idir DTanna agus an 
FSS i dtaca le daoine a bheadh ag cur isteach ar chártaí 
léigh nó á n-athnuachan.

● Lean an Clár Bainistíochta Cógas agus an PCRS le 
feabhsú ar an anailísiú agus tuairisciú ar orduithe na 
DTanna agus ar phraghsáil tagartha/malartú cineálach 
drugaí. Lena chois sin, cuireann an Clár ceannaireacht ar 
fáil do chúinsí mar cháilíocht na phróiseas bainistíochta 
na gcógas, rochtain ar chógais agus caiteachas foriomlán.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Bhí clúdach cárta leighis ag beagnach 1.77m duine nó 
39% den daonra iomlán.

● Bhí cárta cuairt dochtúra ag 159,576 duine

● Próiseáladh agus eisíodh 96% de na hiarratais ar chártaí 
leighis laistigh de 15 lá.

● Próiseáladh breis agus 2.1m éileamh ar scéim íocaíochta 
drugaí

● Próiseáladh 1.29m éileamh breoiteachta fadtéarmaí

● Cuireadh 1.31m cóireáil fiaclóireachta agus 839,649 
cóireáil oftalmach pobail ar fáil.

● Próiseáladh beagnach 19.14m ordú oidis GMS a 
chlúdaigh 58m earra

Leasú ar na Cártaí Leighis
● Rinneadh coimisiúnú ar dhá thuarascáil in 2014 chun 

scrúdú agus athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim GMS 
a rialaíonn rochtain ar chártaí leighis in Éirinn.

• Bunaíodh painéal saineolaithe chun scrúdú agus 
moltaí a dhéanamh ar an réimse de riochtaí leighis ba 
chóir a mheas mar bhunús cáilitheachta. Áirithe ar an 
bpainéal bhí 23 saineolaí cliniciúil ó chúram príomhúil, 
seirbhísí agus teiripí speisialtóirí, agus ionadaí othar. 
Reáchtáladh fóram d’ionadaithe othar ag a raibh 24 
grúpa ionadaíoch othar. Bhí na cúinsí agus na téamaí 
a tháinig ón bhfóram mar threoir d’obair an phainéil 
saineolaithe.

• Rinneadh coimisiúnú ar athbhreithniú seachtrach 
chun scrúdú a dhéanamh ar an mbealach a riartar 
próiseas iarratais na gcártaí leighis agus moltaí a 
thabhairt faoin mbealach a bhféadfaí an próiseas 
a dhéanamh níos éifeachtaí, níos simplí agus níos 
áisiúla don úsáideoir amach romhainn.

● De thoradh na dtuarascálacha sin tá roinnt 
gníomhaíochta á ndéanamh a fheabhsóidh oibriú scéime 
na gcártaí leighis. Orthu sin tá:

• Próiseáil níos comhtháite agus níos mothálaí ar 
iarratais ina mbeidh níos mó eolais á mhalartú idir an 
lároifig measúnaithe agus na hoifigí áitiúla i dtaca le 
cúinsí leighis na ndaoine agus a gcuid riachtanas.

• Ceapadh bainisteora sinsearaigh chun treoir a 
thabhairt d’athchóiriú na scéimeanna chun iarratais 
ar chártaí leighis a láimhsiú agus a athbhreithniú, 
agus an fócas ar sheirbhís ardchaighdeáin do 
chustaiméirí mar aon le heolas agus próiseas atá 
éasca a thuiscint.

• Bunú grúpa comhairliúcháin cliniciúil chun treoraíocht 
a fhorbairt i dtaca le measúnú iarratas a mbeadh 
cúinsí suntasacha leighis i gceist leo.

• Teagmháil le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann 
chun spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do 
GTanna úsáid a bhaint as an deis chun fad sealadach 
a chur le bailíocht na gcártaí leighis roghnach nuair a 
bhíonn athnuachan mothálach cuí.

• Forbairt ar phróiseas comhtháite aonair do dhaoine 
le cur isteach ar chártaí leighis, cártaí cuairt dochtúra, 
an scéim bhreoiteachta fadtéarmach agus an scéim 
íocaíochta drugaí.

• Bunú pointí rochtana ar fud na tíre in oifigí áitiúla chun 
tacaíocht agus cabhair a thabhairt do dhaoine lena 
n-iarratas.
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Cúram Maolaitheach

Réamhrá
Cur chuige is ea an cúram maolaitheach a fheabhsaíonn an 
cháilíocht beatha d’othair agus dá dteaghlaigh agus iad ag 
díriú ar dhúshláin na breoiteachta a chuirfidh teorainn lena 
saol. Déantar é sin trí chosc a chur agus faoiseamh a thabhairt 
don fhulaingt trí aithint luath, measúnú agus bainistiú ar phian 
agus ar fhadhbanna eile fisiciúla, síceasóisialta nó spioradálta. 
Le blianta anuas, tá scóip an chúraim mhaolaithigh leathnaithe 
anois agus ní amháin go n-áirítear galair a bhaineann le hailse 
ach tacaítear le daoine a bhfuil breoiteachtaí 
neamhurchóideach agus ainsealacha orthu.

An tosaíocht phríomha in 2014 ná treisiú a dhéanamh ar 
cháilíocht, sábháilteacht, éifeachtúlacht agus rialachas na 
seirbhísí.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
● Osclaíodh 18 leaba chónaitheacha in Ospís Naomh 

Proinsias, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath agus osclófar 
na sé cinn i dtús 2015. Cuireadh €1m ar fáil do na 
forbairtí sin.

● Osclaíodh 16 leaba speisialta breise in Marymount i 
gCorcaigh agus tá ceithre leaba bhreise le n-oscailt in 2015.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Fuair 11,459 duine cúram maolaitheach speisialta 
sa phobal agus 117,660 cuairt san iomlán i gceist

• 72% a raibh diagnóis phríomhúil ailse acu 
agus 28% gan ailse

• Fuair 88% de na hothair cúram maolaitheach 
speisialta sa phobal laistigh de sheacht lá ón 
atreorúchán

● Fuair 346 duine ar meán seirbhísí cúraim 
mhaolaithigh speisialta lae gach mí

• 83% a raibh diagnóis phríomhúil ailse acu, 
17% gan ailse

● Fuair 381 othar ar meán cúram maolaitheach 
speisialta ar bhonn cónaitheach gach mí – 
taifeadadh 3,094 iontráil san iomlán don bhliain

• 88% a raibh diagnóis phríomhúil ailse acu 
agus 12% gan ailse

• Glacadh isteach 96% de na hothair chuig 
leaba cónaitheach laistigh de sheacht lá ón 
atreorúchán

● Fuair 206 othar nua cúram maolaitheach speisialta 
ón tseirbhís for-rochtana do leanaí

Ospís Naomh Proinsias
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● Foilsíodh sraith d’acmhainní a chuidíonn leis an 
bhfoireann na scileanna is gá a bheith acu chun cúram 
ardchaighdeáin, dírithe ar an duine a sholáthar do 
dhaoine a bhfuil riochtaí giorraithe saoil orthu agus 
dá dteaghlaigh. Orthu sin tá:

• Lámhleabhair Towards Excellence in Palliative Care 
faoi Mheasúnú Cáilíochta agus Feabhsúchán chun 
tacú le seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh speisialta 
féinmheasúnú a dhéanamh i gcomparáid leis na 
caighdeáin in Safer Better Healthcare agus chun a 
bpleananna féin d’fheabhsú cáilíochta a fhorbairt. Tá 
tús curtha leis an obair chun tacú leis an bhfeidhmiú, 
forbairt ar chomhad acmhainní san áireamh.

• Sa Chreat um Inniúlacht i gCúram Maolaitheach 
tá cur síos ar na hinniúlachtaí príomha i gcúram 
maolaitheach atá á roinnt ag gach ball foirne mar 
aon le hinniúlachtaí aonaracha atá ag leibhéal 
sonrach disciplín. Déantar cur síos ar inniúlachtaí ag 
trí leibhéal cleachtaidh (inniúlachtaí chur chuige don 
chúram maolaitheach, cúram maolaitheach ginearálta 
agus cúram maolaitheach speisialta).

● Seoladh Tuarascáil an Chéad Suirbhé Náisiúnta ar 
Leapacha Tacaíochta do Chúram Maolaitheach agus 
bhí lá staidéir ann i nDeireadh Fómhair. Tá sé beartaithe 
grúpa oibre a bhunú go luath in 2015 chun tacú le 
feidhmiú na deich moladh atá sa tuarascáil.

● Eagraíodh an chéad tseachtain riamh do chúram 
maolaitheach i nDeireadh Fómhair arna chomhordú 
ag an Institiúid Ospíse agus Cúraim Mhaolaithigh uile-
Éireann le tacaíocht ón Roinn Sláinte, an FSS agus 
soláthróirí cúraim mhaolaithigh ar fud na tíre, mar aon le 
gníomhaireachtaí sláinte i dTuaisceart Éireann. An Leas is 
Fearr a Bhaint as an Saol an fócas a bhí ag an tseachtain 
agus cuireadh béim ar an gcaoi a bhfeabhsaíonn cúram 
maolaitheach caighdeán beatha duine a bhfuil riocht 
a chiorraíonn a saol ag dul dó/di. Reáchtáladh sraith 
d’imeachtaí agus de thráthnónta eolais ar fud na tíre 
chun feasacht a ardú faoin obair a dhéanann na seirbhísí 
cúraim mhaolaithigh.

● Leanadh rannpháirtíocht le Foras Ospíse na hÉireann 
ar thionscnaimh mar Ospidéal atá Cairdiúil don 
Ospís, Dearadh agus Dínit, Uirlís Iniúchóireachta 
Deireadh Beatha agus feidhmiú na moltaí atá in Cúram 
Maolaitheach do Leanaí ar a bhfuil Riochtaí a Chiorraíonn 
Beatha Duine in Éirinn – Beartas Náisiúnta.

Figiúr 18: % de dhaoine a bhí ag 
feitheamh níos lú ná 7 lá ar chúram 
maolaitheach
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Foinse na sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta an FSS

Visit www.palliativecareweek.com or
talk to your health and social care professional 
about including a palliative care approach.
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Palliative Care 
Competence Framework
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Cúram Sóisialta

Réamhrá
Tugann na seirbhísí cúraim shóisialta tacaíocht agus cúnamh 
do dhaoine scothaosta agus do dhaoine atá faoi mhíchumas, 
trí dhearadh agus feidhmiú a dhéanamh ar mhúnlaí cúraim 
agus seirbhíse chun saol neamhspleách a chaitheamh, rud 
a chuidíonn lena neamhspleáchas agus lena rogha saoil an 
oiread agus is féidir.

Cuirimid réimse de sheirbhísí tacaíochta ar fáil le gur féidir 
le daoine scothaosta cónaí sa bhaile nó ina bpobail féin 
nuair is féidir nó, más gá, rochtain a bheith acu ar chúram 
cónaitheach ardchaighdeáin.

Cuirimid tacaíocht ar fáil freisin do dhaoine atá faoi 
mhíchumas, chun cuidiú leo a n-acmhainn iomlán a bhaint 
amach, maireachtáil chomh neamhspleách agus is féidir san 
áireamh, agus a dheimhniú go dtugtar aird ar dhaoine agus 
go mbíonn siad páirteach i ngach céim dá riachtanas cúraim.

Soláthróirí neamhreachtúla agus soláthróirí príobháideacha 
an FSS a chuireann na seirbhísí cúraim shóisialta ar fáil. 
Cuirtear thart ar 80% de na seirbhísí míchumais go léir ar 
fáil ón earnáil neamhreachtúil, cistithe trí alt 38 agus 39 den 
Acht Sláinte 2004 agus iad clúdaithe faoi Shocruithe Seirbhísí 
nó faoi Chomhaontuithe Deontas. Tá 76% de na háiteanna 
NHSS den Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais á soláthar 
ag tithe altranais príobháideacha.

I mí na Nollag, sheolamar beartas nua Beartas um Chosaint 
do Dhaoine Soghonta atá i mBaol Mí-úsáide do sheirbhísí 
iomlána an FSS agus dóibh sin atá á gcistiú ag an FSS. 
Cuireann sé leis na beartais reatha agus tá siad sin áirithe 
ann do sheirbhísí míchumais agus drochíde do sheanóirí, 
agus tacaíonn sé leis an bhforbairt ar chleachtais agus ar 
chláir chosanta atá fadtéarmach, inbhuanaithe agus bunaithe 
ar fhianaise.

Seirbhísí Míchumais
An aidhm atá againn ná go mbeadh tacaíocht le fáil ag 
daoine atá faoi mhíchumas chun páirt iomlán a ghlacadh sa 
saol eacnamaíoch agus sóisialta, agus rochtain a bheith acu 
ar réimse de thacaíochtaí agus de sheirbhísí ardchaighdeáin 
chun feabhas a chur ar cháilíocht a saoil agus a bhfolláine.
Áirithe inár dtosaíochtaí do 2014 bhí:
● Luach ar Airgead agus Athbhreithniú Beartas ar 

Sheirbhísí Míchumais in Éirinn a chur i bhfeidhm agus 
leanacht den fhorbairt ar mhúnlaí seirbhíse agus 
tacaíochta a bheidh dírithe ar an duine.

● Feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí a úsáideann 
daoine faoi mhíchumas agus breisiú a dhéanamh ar 
rannpháirtíocht an úsáideora seirbhísí.

● Feabhas a chur ar chórais faisnéise, bailiú sonraí agus 
forbairt a dhéanamh ar tháscairí feidhmíochta fócasaithe.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
Tá cáilíocht agus sábháilteacht ár seirbhísí ríthábhachtach. I 
ndeireadh 2014, tarraingíodh ár n-aird ar líomhaintí tromchúiseacha 
faoi iompraíocht agus dearcaí nach bhfuil aon ghlacadh leo i 
dtaca le cónaitheoirí a bhí in Aonad 3, Áras Attracta. A luaithe 
agus a cuireadh ar an eolas sinn faoi na cúinsí tromchúiseacha 
seo rinneamar beart láithreach ar a n-áirítear:

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Cuireadh 10.3m uair an chloig de chúnamh baile ar 
fáil do 47,061 duine (ardú 5.8% ar na huaireanta in 
2013)

● Bhí pacáiste cúraim bhaile faighte ag 13,199 duine 
ag deireadh mhí na Nollag (21.4% os cionn an 
leibhéil seirbhíse a raibh súil leis)

● Fuair 22,360 duine tacaíocht faoi Scéim 
Tacaíochta na dTithe Altranais do chúram cónaithe 
fadtéarmach

● Atreoraíodh 2,555 cás nua chuig foirne drochíde 
ar sheanóirí

● Chuir 90 soláthróir neamhreachtúil seirbhísí 
míchumais seirbhísí ar fáil i 908 ionad cónaithe 
sainithe do dhaoine faoi mhíchumas

● Bhain 2,895 duine faoi mhíchumas leas as traenáil 
athshlánúcháin

● Chríochnaigh 90 duine an t-aistriú ó shuíomhanna 
comhchónaithe go dtí suíomhanna pobail

● Cuireadh 1,606 ionad oibre nó ionaid cosúil le 
hionaid oibre ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas 
fisiciúil agus/nó míchumas céadfach/míchumas 
intleachta agus/nó uathachas (seirbhísí lae)

● Rinneadh 4,908 measúnú ar riachtanas faoin Acht 
Míchumais, 2005 (ardú 15% ar 2013)

● Áras sábháilte comhbhách a chur ar fáil do chónaitheoirí 
in Áras Attracta agus caidreamh leanúnach le teaghlaigh 
na gcónaitheoirí a bhí i gceist.

● Athbhreithniú dearbhaithe ar na haonaid ar fad sa saoráid 
faoi chathaoirleach neamhspleách (Dr. Kevin McCoy).

Seirbhísí Cónaithe – Clár 6 Chéim
Cuireadh clár beart i bhfearas ar fud an chórais chun a 
chinntiú go bhfuil cáilíocht agus sábháilteacht na seirbhísí 
ar fad a chuirtear ar fáil ó sholáthraítí seirbhísí sna hionaid 
chónaithe sainithe go léir do dhaoine scothaosta agus do 
dhaoine faoi mhíchumas faoi réir leis na riachtanais atá sna 
rialacháin agus sna caighdeáin atá iniúchta ag HIQA.

Bhí a chéad chruinniú ag Tascfhórsa Náisiúnta Feidhmithe i 
mí na Nollag a thiomáinfidh feidhmiú an chláir sé chéim agus a 
fhorbróidh cleachtais agus oiliúint chosanta a bheidh fadtéarmach, 
inbhuanaithe agus bunaithe ar fhianaise, sonrach do láithreacha 
cónaithe. Seo a leanas na sé chéim atá i gceist:
1. I mí na Nollag seoladh beartas nua Cosaint do Dhaoine 

Soghonta atá i mBaol Drochíde do sheirbhísí iomlána an 
FSS agus dóibh sin atá á gcistiú ag an FSS. Cuireann 
sé leis na beartais reatha agus tá siad sin áirithe ann do 
sheirbhísí míchumais agus do sheanóirí i mbaol drochíde.

2. Cuireadh tús le Clár Measúnachta, Cáilíochta agus 
Cleachtais in Ionaid Chónaithe Míchumais.

3. I gcomhar le teaghlaigh agus úsáideoirí seirbhísí, cuireadh 
tús le Clár Abhcóideachta Deonach i láithreacha cónaithe 
do dhaoine fásta atá faoi mhíchumas. Déanfar tuilleadh 
forbartha air sin in 2015.

41

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
C

úram
 P

o
b

ail P
o

ib
lí



4. Cuireadh tús le hathbhreithniú dearbhaithe (Athbhreithniú 
McCoy) ar na hAonaid ar fad sa tsaoráid Áras Attracta.

5. Reáchtáladh an chéad ‘chruinniú mullaigh’ náisiúnta 
chun cuidiú le traschur foghlama agus maoirseachta. Bhí 
cuid mhaith páirtithe leasmhara rannpháirteach ann ar 
a n-áirítear seirbhísí neamhreachtúla, HIQA, an Cumann 
Náisiúnta Míchumais agus an Roinn Sláinte. Tá sé 
beartaithe iad sin a reáchtáil gach ráithe in 2015.

6. D’fhoilsigh HIQA 493 tuarascáil chigireachta i rith na 
bliana. Thángthas ar roinnt cásanna inar aithníodh 
drochfheidhmíocht. Bunaíodh próisis chun déileáil leis 
na riachtanais feabhsúcháin ar sheirbhísí agus chun 
sábháilteacht na gcónaitheoirí a chinntiú de shíor.

● Agus sinn ag cur chun cinn ár seirbhísí do leanaí agus 
do dhaoine óga (clár 0-18 bliain), cuireadh cistiú breise 
de €4m ar fáil chun freastal ar mhéaduithe i nbrúnna 
déimeagrafacha:

• Rinne cúig cinn de na 24 grúpa feidhmithe áitiúla 
athchumrú iomlán ar a seirbhísí leanaí ina bhfoirne 
gréasáin míchumais leanaí sa Mhí, Corcaigh Thiar, 
Ciarraí, an tIarthar Láir agus Gaillimh, agus ocht gcinn 
eile ag athchumrú a Seirbhísí Luath-Idirghabhála 
agus ag críochnú a bpleananna. Tá na grúpaí eile 
ag an gcéim forbartha. Beidh na grúpaí ar fad 
athchumraithe go hiomlán faoi dheireadh 2015.

• Tá 55 foireann gréasáin mhíchumais leanaí i bhfearas 
anois agus tá 80 post nua teiripe ceadaithe.

• Baineadh úsáid as cistiú freisin do thionscnaimh 
liostaí feithimh chun breis agus 400 ball foirne a 
oiliúnú i bhfeidhmiú na gclár 0-18 bliana agus chun 
an trealamh riachtanach teiripe a cheannach.

● Tugadh faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin 
agus rannpháirtíochta ar chaighdeáin a bhain le Treonna 
Nua – Seirbhísí Tacaíochta Pearsanta do Dhaoine Fásta 
faoi Mhíchumas. Cuireadh €10m breise ar fáil agus 
cuireadh próiseas leasaithe i bhfearas chun áiteanna 
lae a chur ar fáil do dhaoine óga faoi mhíchumas atá 
ag fágáil na scoile agus ag imeacht as áiteanna oiliúna 
athshlánúcháin reatha. Fuair 1,365 duine óg breise ceann 
de na háiteanna lae sin in 2014.

● Mar chuid d’fheidhmiú na tuarascála ar an mbeartas 
Time to Move on from Congregated Settings (dírithe ar 
thacú le daoine chun aistriú ó shuíomhanna institiúideacha 
go dtí suíomhanna pobail), chríochnaigh 90 duine an 
t-aistriú ó shuíomhanna comhchónaithe go dtí suíomhanna 
pobail, agus moill curtha ar 60 duine eile mar gheall ar 
chúinsí tithíochta. Bhí siad sin réitithe faoi dheireadh na 
bliana le cistiú aon uaire ón Roinn Sláinte agus ón Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil do cheannach 
maoine agus oiriúnaithe. Meastar go mbeidh na daoine 
sin ag aistriú chuig suíomhanna pobail go luath in 2015.

● Faoi phróiseas an Achta Míchumais, 2005, fuarthas 
4,908 iarratas ar mheasúnacht míchumais, agus bhí 44% 
acu sin do leanaí 5 bliana nó os a chionn. Sin ardú 15% 
i gcomparáid le 2013 (4,261).

● Leanadh leis an bhfeidhmiú ar ár gclár Luach ar Airgead 
agus Athbhreithniú Beartas, agus bunaíodh grúpaí oibre 
chun na moltaí a chur chun cinn. Áirithe ansin tá múnla 
nua de sheirbhís pobalbhunaithe atá dírithe ar an duine 
le rogha níos fearr a thabhairt do dhaoine agus rochtain 
a bheith acu ar na tacaíochtaí atá uathu.

● Bunaíodh Foireann Náisiúnta Feabhsúcháin Seirbhíse 
chun tacú leis na seirbhísí tríd ár gclár leasaithe, ag athrú 
múnlaí cúraim agus ag forbairt múnlaí inmharthanacha 
den dea-chleachtas don am atá romhainn.

 
Rannpháirtithe Tobar ag an gcóisir gairdín

Ionad Oiliúna Tobar 
FSS, Gaoth Dobhair
I mí an Mheithimh, bhí cóisir gairdín ag 
Ionad Oiliúna Tobar FSS, Gaoth Dobhair 
do theaghlaigh, cairde agus baill an phobail 
áitiúil chun cuairt a thabhairt agus féachaint 
ar thorthaí na n-iarrachtaí a rinne gach duine 
sa ghairdín ó thús na bliana. Thug sé deis 
dóibh freisin féachaint ar na healaíona agus 
na ceirdeanna éagsúla a raibh Tobar ag obair 
orthu.

Ionad oiliúna de chuid an FSS is ea Tobar do 
dhaoine fásta a bhfuil míchumais intleachta 
acu faoi Sheirbhísí Oiliúna agus Tacaíochta 
Pearsanta Dhún na nGall. Cuireann Tobar 
seirbhísí lae ar fáil agus lena chois sin 
cuireann sé clár oiliúna athshlánúcháin agus 
clár tacaithe saothair ar fáil, trí mhodúil 
lárnacha agus pobalbhunaithe.

Figiúr 19: Líon iarratas ar mheasúnacht  
a fuarthas faoin Acht Míchumais, 2015
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Seirbhísí Leanaí agus 
Daoine Óga
I mí Feabhra, tar éis a lán blianta de phleanáil agus de 
thacaíocht pobail, cuireadh bailchríoch faoi dheireadh 
ar Ionad Faoisimh Fhondúireacht Maria Goretti do 
Leanaí faoi Mhíchumas, sa Tiarnas, Co. Lú.

Freastalóidh an tsaoráid ar leanaí faoi mhíchumas atá 
0-18 bliana d’aois agus ina gcónaí i Lú agus ceadóidh 
sé do thuismitheoirí agus do chúramóirí sos a ghlacadh 
ó na héilimh a bhaineann le cúram lánaimseartha a 
bhíonn dúshlánach go minic.

Ag oibriú le foireann ildisciplíneach, osclóidh an t-ionad 
ar bhonn céimiúil, le ceithre leaba i dtús ama, ón 
Déardaoin go Domhnach. Cuirfear gníomhaíochtaí 
sóisialta, spóirt agus fóillíochta ar fáil do na leanaí a 
bheidh ar shos faoisimh agus tacófar freisin leo chun 
freastal ar a n-ionaid lánaimseartha oideachais.

Rehabcare a bheidh ina soláthróirí seirbhíse thar 
cheann an FSS trí chomhaontú seirbhíse.

I mí na Bealtaine rinne Seirbhísí Leanaí Luimnigh Thiar, 
comhpháirtíocht idir Seirbhísí na mBráithre Críostaí 
agus an FSS, ionad nua a oscailte do theaghlaigh 
Luimnigh Thiar sa Chaisleán Nua.

Tacaíonn an tsaoráid suímh le seirbhísí éagsúla san 
aon ionad amháin le seomra fairsinge teiripe atá 
sainithe go speisialta do dhisciplíní agus do choiréalach 
éagsúla.

Cuireann Foirne Luath-idirghabhála agus Aoise 
Scoile Luimnigh Thiar measúnacht agus idirghabháil 
teireapódach speisialta ar fáil do leanaí a bhfuil 
míchumais choimpléascacha agus/nó moilliú forbartha 
ag dul dóibh. Oibríonn sé i gcomhpháirtíocht le 
teaghlaigh leanaí agus daoine óga faoi mhíchumas 
chun laghdú a dhéanamh ar thionchar an mhíchumais 
agus na deiseanna is fearr is féidir a chur ar fáil d’fhás 
agus d’fhorbairt.
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Ionad Faoisimh Fhondúireacht Maria Goretti  
do Leanaí faoi Mhíchumas sa Tiarnas, Co. Lú

Baill foirne ag ullmhú an tSeomra Teiripe Saothair 
(ó chlé): Louise Bourke, Teiripeoir Urlabhra agus 
Teanga; Yvonne Ryan, Fisiteiripeoir; Clodagh 
Corduff, Teiripeoir Saothair; Chris O Connor, 
Oifigeach Cléireachais agus John Fitzgerald, 
Oibrí Sóisialta



Seirbhísí do Dhaoine 
Scothaosta
I gcás fhormhór na ndaoine in Éirinn os cionn 65 bliain, 
coinníonn siad a gcuid neamhspleáchais go mbíonn siad 
an-sean, cuid acu le tacaíocht neamhfhoirmiúil ó dhaoine 
muinteartha agus ó chairde, agus gá ag cuid eile rochtain a 
bheith acu ar sheirbhísí ó am go chéile, nithe mar sheirbhísí 
cúntóirí baile, pacáistí cúram baile, cúram faoisimh, cúram 
lae, béilí ar rothaí, clár pobail fisiteiripe, teiripe saothair agus 
cláir chothaithe sláinte, de réir agus nuair a bhíonn gá leo.

I gcás na ndaoine nach féidir aire a thabhairt dóibh sa 
bhaile a thuilleadh, leanamar ag tabhairt cúram cónaitheach 
ardchaighdeáin poiblí. In 2014, bhí 4.1% de dhaoine os cionn 
65 bliain i gcúram cónaithe fadtéarmach (4.5% in 2013). Tá 
sé sin níos ísle anois ná meánráta an OECD de 4.5%.

Áirithe sna tosaíochtaí do 2014 bhí:

● Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine 
scothaosta a bheith sláintiúil, fanacht ina gcónaí sa bhaile 
agus fanacht as an ospidéal.

● Tacaíochta cuimsitheacha baile agus pobail a chur ar fáil.

● Múnlaí cúraim níos comhtháite a fhorbairt mar aon leis 
na seirbhísí feabhsúcháin comhfhreagracha a bheidh 
athchóirithe i dtreo cúram baile agus tacaíochtaí pobail.

● Cúram cónaithe ardchaighdeáin fadtéarmach in aonaid 
altranais phoiblí FSS a chur ar fáil do dhaoine scothaosta 
nach féidir a choinneáil sa bhaile a thuilleadh.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
Cuireadh tús le roinnt tionscnamh le tacaíocht a thabhairt 
do dhaoine scothaosta a bheith sláintiúil, mar atá:

● An Straitéis um Chosc a chur le Titim agus um Sláinte 
Cnámh a chur i bhfeidhm, dírithe ar chosc a chur le titim 
bhaolach i measc daoine 65 bliain agus is a chionn, 
breisiú na bainistíochta ar thitim, agus feabhas a chur 
ar shláinte agus folláine trí fhócas ar shláinte cnámh 
(briseadh a chosc). Tá an straitéis sin á chur i bhfeidhm 
i gcomhpháirtíocht ag an FSS agus an Ghníomhaireacht 
um Éilimh ar an Stát.

● Tacaíodh le Straitéis na gCúramóirí trí réimse seirbhísí 
agus tacaíochtaí a chur ar fáil do dhaoine scothaosta 
agus a gcúramóirí. Mórthionscnamh amháin a rinne dul 
chun cinn in 2014 ab ea na Comhthionscadail FSS/
Genio (le tacaíocht ó Atlantic Philanthropies) a bunaíodh 
chun tacú le riachtanais chúramóirí daoine a bhfuil 
néaltrú orthu.

● Foilsíodh Stráitéis Náisiúnta Néaltraithe Éireann. Tá Oifig 
Náisiúnta Feidhmithe Straitéise beartaithe chun tacú 
le feidhmiú céimneach na Straitéise. Lena chois sin, 
fógraíodh clár €27.5m atá comhchiste ag FSS/Atlantic 
Philanthropies chun tacú le feidhmiú na straitéise. 
Díreoidh sé ar dhiantacaíochtaí baile a thabhairt do 
dhaoine a bhfuil néaltrú orthu, le feachtas feasachta ar 
néaltrú, agus ar chlár oideachais DT/Foireann Cúraim 
Phríomhúil.

● Rinneadh 2,555 atreorúchán drochíde ar sheanóirí, 
16% níos airde ná an ghníomhaíocht a raibh súil léi, 
agus drochíde síceolaíoch an catagóir is coitianta go fóill 
(35%). Rinneadh athbhreithniú ar 92% de na cásanna 
gníomhacha laistigh de shé mhí, i gcomparáid le sprioc 
80%.

● Chun tacaíochtaí pobail a chur ar fáil:
• Cuireadh beagnach 10.3m uair an chloig san iomlán 

de chúnamh baile ar fáil, agus bhí 47,061 duine ag 
fáil seirbhísí cúnaimh baile i mí na Nollag 2014 – 
méadú de 5.8% ar 2013.

• Fuair 13,199 duine san iomlán pacáistí cúram baile 
(HCPanna), méadú de 11% ar 2013.

● I rith na bliana bhí ár bhfócas ar a chinntiú nach 
gcoinneofaí daoine san ospidéal níos faide ná mar a 
bhí riachtanach nuair nach raibh gá a thuilleadh acu le 
géarchúram (scaoileadh amach moillithe):
• Úsáideadh €3m chun tacú le 75 Leaba Cúraim 

Idirthréimhsigh (TCBanna) i gCorcaigh, Luimneach, 
Port Láirge agus Gaillimh chun cuidiú le scaoileadh 
amach na n-othar a bhí moillithe as Ospidéil 
Ghéarmhíochaine i gCeantar Bhaile Átha Cliath.

• I mí Iúil, cuireadh cistiú de €5m breise i leataobh chun 
cuidiú le scaoileadh amach moillithe i gceantracha 
Bhaile Átha Cliath, Chill Dara agus an Lú. Thacaigh 
an cistiú sin le breis agus 400 TCB, 224 HCP agus 
naoi socrúchán coimpléascacha as na hospidéil 
ghéarmhíochaine sna ceantracha sin.

● Ar na gníomhaíochtaí a rinneadh chun tacú le daoine 
nach raibh in ann fanacht sa bhaile a thuilleadh agus ar 
theastaigh cúram cónaithe ardchaighdeáin uathu, bhí:
• An Plean Gníomhaíochtaí a bhrú chun cinn le go 

mbeidh na seirbhísí cúraim chónaithe fadtéarmacha 
poiblí ar fad ag cloí leis na Caighdeáin Náisiúnta 
Cáilíochta d’Ionaid Chúram Cónaithe do Dhaoine 
Scothaosta in Éirinn, faoi réir na n-acmhainní atá ar fáil.

• Tacú leis na 22,360 áit fhadtéarmach chónaithe 
phoiblí agus phríobháideach atá á gcistiú faoi Scéim 
Tacaíochta na dTithe Altranais (NHSS) – A Fair 
Deal. Áirithe ansin bhí 300 áit bhreise i mí na Nollag 
mar chuid den tionscnamh um Moill ar Scaoileadh 
Amach. 11 seachtain an t-am feithimh a bhí leis an 
NHSS ag deireadh mhí na Nollag.

● Cuireadh chun cinn an Uirlis Mheasúnaithe Aonair (SAT) 
do dhaoine scothaosta.
• Tar éis birt soláthair, ceapadh cuideachta forbartha 

bogearraí chun Córas Faisnéise SAT náisiúnta a 
fhorbairt mar aon le Córas Ríomhfhoghlama chun 
tacú leis an bhfoireann oiliúna.

• Bunaíodh grúpa ildisciplíneach agus ilghníomhaireachta 
chun leaganacha Éireannacha de na foirmeacha agus 
de na lámhleabhair mheasúnachta a fhorbairt.

Foinse na sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta an FSS

Figiúr 20: Líon na ndaoine atá ag fáil pacáiste 
cúraim bhaile (HCP)
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Kenmare	  Community	  Nursing	  Unit	  

	  

• Lena chois sin, cuireadh chun cinn Meastóireacht ar 
Riachtanais Cúramóra, agus Éire ina ceannródaí sa 
bhforbairt ar mheastóireacht cúramóra.

• Bunaíodh Foireann Feidhmithe SAT i ngach ceann de 
na ceithre ionad céad chéime (Baile Átha Cliath Thiar 
Theas, Baile Átha Cliath Thuaidh, Corcaigh agus 
Gaillimh) agus reáchtáil na foirne seisiúin eolais leis an 
bhfoireann chuí ar fad atá ag plé leis an gcóras SAT.

● Chun a chinntiú go bhfuil ár seirbhísí cónaithe ar fad in 
ann cloí le caighdeáin nua-aimseartha ardcháilíochta, 
rinneadh dul chun cinn le roinnt tionscadal caipitiúil ar 
a n-áirítear:

• Aonad Altranais Pobail An Neidín a d’oscail go 
hoifigiúil sa Bhealtaine. Tógadh an tsaoráid 40 leaba 
ar chostas €8m le cur in ionad an ospidéil a bhí 
100 bliain d’aois agus cuireann an áit nua cúram 
leanúnach ar fáil mar aon le cúram téarnaimh agus 
faoisimh ar ardchaighdeán.

• I mí na Nollag, rinne an Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith 
TD, an oscailt oifigiúil ar Ospidéal Ceantair Bhéal 
an Átha a raibh méadú agus athchóiriú déanta air 
ar chostas €1m – tháinig €0.25m de sin ó Fhoras 
Ospíse Mhaigh Eo Ros Comáin.

• Lena chois sin, rinneadh uasghrádú agus athchóiriú 
ar roinnt Aonad Altranais Pobail chun cloí le 
caighdeáin timpeallachta HIQA chun athchlárú a 
chinntiú in 2015.

Cláir Náisiúnta Cliniciúla
Táimid tiomanta múnla aonair cúraim chomhtháite a fhorbairt 
do dhaoine scothaosta ar fud na seirbhísí ospidéil agus 
pobail agus clár tras-rannach a bheith bunaithe idir na cláir 
chúraim shóisialta agus na cláir chliniciúla náisiúnta. Tá an 
múnla ag sainiú na mbealaí cúraim cuí ón taobh cliniciúil 
agus sóisialta de araon chun tacú le daoine scothaosta 
maireachtáil ina dtithe agus ina bpobail féin. Mar chuid 
den fhorbairt ar mhúnla cúraim comhtháite do dhaoine 
scothaosta idir na seirbhísí ospidéil agus pobail, rinneadh dul 
chun cinn in 2014 san fhorbairt ar an múnla cúraim d’ospidéil 
ghéarmhíochaine. Rinneadh na nithe seo in 2014:

● Bunaíodh sainseirbhís/bardaí/MDT/athshlánúchán ar an 
láthair agus lasmuigh de.

● Rinneadh measúnú ar sheirbhísí lae na n-ospidéal do 
dhaoine scothaosta ar an láthair agus lasmuigh de.

● Críochnaíodh an anailís GAP mar aon leis na moltaí agus 
an tacaíocht a d’eascair aisti i dtaca le gach láthair.

An Taoiseach, Éanna Ó Cionnaith TD, ag fáil 
fíorchaoin fáilte ón othar Celia Joyce le linn na 
hoscailte oifigiúil ar Ospidéal Ceantair Bhéal 
an Átha tar éis a mhéadaithe agus a athchóiriú. 
Sa phictiúr freisin tá Marie Alexander, Stiúrthóir 
Altranais, Ospidéal Ceantair Bhéal an Átha.

Ag iompú an fhóid ag Institiúid Mercer um Aosú 
Bisiúil ag Ospidéal San Séamas bhí (ó chlé) Rose-
Anne Kenny, Stiúrthóir Institiúid Mercer; Kathleen 
Lynch TD, An tAire Stáit do Chúram Príomhúil agus 
Sóisialta; Theo Cullinane, Príomhfheidhmeannach, 
BAM Group Ireland (Grianghraf: Conor McCabe 
Photography)
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Aonad Altranais Pobail An Neidín



Meabhairshláinte

Réamhrá
Meastar go mbeidh fadhbanna éigean meabhairshláinte ag 
duine as gach cúigear dínn le linn ár saol. Is féidir le réimse 
na bhfadhbanna meabhairshláinte dul ó thréimhse íseal nó 
brónach go dtí dúlagar níos tromchúisí agus beidh roinnt 
bheag daoine ann a bhuailfear le fadhbanna tromchúiseacha 
meabhairshláinte. Is féidir le formhór na ndaoine a bhfuil 
fadhbanna meabhairshláinte acu cóir léigh a fháil óna GT 
agus ní atreorófar go dtí na seirbhísí meabhairshláinte iad ach 
nuair is gá.

Beartas náisiúnta is ea Fís don Athrú (2006) chun feabhas a 
chur ar na seirbhísí sláinte in Éirinn. Sa bheartas sin, moladh 
struchtúr náisiúnta a chruthú chun bainistiú éifeachtach a 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí straitéiseacha, oibriúcháin 
agus airgeadais na seirbhísí meabhairshláinte. Tá na daoine a 
oibríonn sna seirbhísí meabhairshláinte ag iarraidh na torthaí 
is fearr a bhaint amach do na daoine atá faoina gcúram agus 
seirbhís a chur ar fáil a mbeidh muid ar fad bródúil aisti. Chun 
é sin a dhéanamh tá roinnt cuspóirí lárnacha againn:

● Seirbhísí comhtháite, bunaithe ar fhianaise agus dírithe 
ar théarnamh, a dhearadh

● Seirbhísí tráthúla, a bheidh éifeachtach agus 
caighdeánaithe go cliniciúil agus sábháilte a chur ar fáil

● A chinntiú go bhfuil tuairimí na n-úsáideoirí, na gcúramóirí 
agus bhaill an teaghlaigh lárnach i ndearadh agus a 
soláthar na seirbhísí

● Tacú le feabhsúchán i meabhairshláinte an daonra agus 
sa chur chuige atá againn chun féinmharú a chosc

● An Clár Athchóirithe Sláinte a chur i bhfeidhm go hiomlán 
sna seirbhís meabhairshláinte ar bhealach a chinnteoidh 
comhtháthú cuí le seirbhísí sláinte agus sóisialta eile.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn
● Cuid mhór den bhealach a gcuirfimid athrú agus 

feabhas ar ár seirbhísí is ea cluas mhaith a thabhair 
dár n-úsáideoirí seirbhísí agus dá n-abhcóidí. Bunaíodh 
Grúpa Tagartha Úsáideoirí Seirbhíse chun a chinntiú go 
mbíonn úsáideoirí seirbhísí páirteach i ndearadh agus 
i seachadadh na seirbhísí. Lena chois sin, chuireamar 
bailchríoch ar bhreis agus 30 imeacht ‘Éisteachta’ ar fud 
na tíre, agus bhuaileamar le 1,200 úsáideoir seirbhísí, 
teaghlaigh agus cúramóirí.

● Bunaíodh Tionscadal um Fheabhsú Seirbhísí do Leanaí 
agus Daoine Óga in 2014, atá, in ainneoin an éilimh ar 
an tseirbhís a bheith ag méadú, fócasaithe ar rochtain 
a choinneáil ar acmhainn chónaithe a bheidh oiriúnach 
de réir aoise do leanaí agus do dhaoine óga.

● Le cistiú breise de €20m ón rialtas bhíothas in ann 
breis agus 250 post a leithdháileadh do sheirbhísí 
meabhairshláinte pobail i dtaca le leanaí agus daoine 
óga, daoine fásta agus daoine scothaosta. Tacóidh an 
cistiú sin chun foirne nua a fhorbairt, foirne agus seirbhísí 
reatha a mhéadú agus tuilleadh feabhais a chur ar na 
sainseirbhísí meabhairshláinte do dhaoine le míchumas 
intleachta agus do dhaoine atá gan dídean, mar aon le 
seirbhísí fóiréinsice agus idirchaidrimh.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Facthas 74% de na daoine fásta a atreoraíodh 
chuig Foirne Ginearálta Meabhairshláinte Daoine 
Fásta laistigh de thrí mhí

● Níor fhreastail 22% de na daoine fásta ar a gcoinní

● Facthas 97% de na daoine a atreoraíodh chuig 
Foirne Síciatracha Seanaois laistigh de thrí mhí 
(níor fhreastail 3% acu)

● Glacadh le 3,329 duine in aonaid ghéarchúraim 
do dhaoine fásta (ardú 4% ar 2013)

● Fuair an tSeirbhís Comhairliúcháin i gCúram 
Príomhúil 14,407 atreorúchán, cuireadh 41,942 
coinne ar fáil, rinneadh measúnú ar 6,760 cliant do 
chomhairliúchán, agus cuirtear 285.5 lá comhairliúcháin 
ar fáil gach seachtain thar 140 láthair

● Meastar anois go bhfuil oiliúint um chosc ar 
fhéinmharú faighte in aisce ag duine as gach 100 
duine fásta in Éirinn trí ASIST agus safeTALK

● Bhí ardú 6% sna hatreorúcháin ar ghlac foirne 
meabhairshláinte pobail Leanaí agus Ógánach leo

Figiúr 21: Méadú sna hatreorúcháin ar ghlac 
foirne Meabhairshláinte Pobail na seirbhísí 
Meabhairshláinte do Leanaí agus 
d’Ógánaigh (CAMHanna) leo ó 2011
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Foinse na sonraí: Tuarascálacha Feidhmíochta an FSS

● De bhreis air sin, bhí formhór na 900 post forbartha, 
geall leis, ó 2012 agus 2013 i bhfearas faoi dheireadh 
na bliana.

● Bunaíodh Foireann Náisiúnta Tacaíochta agus Foghlama 
Teagmhas. Rinneadh dul chun cinn suntasach i 
bhfeidhmiú bheartas agus threoirlínte Bainistíochta ar 
Theagmhais Sábháilteachta an FSS. Rinneadh cothabháil 
ar an gClárlann um Riosca Meabhairshláinte agus 
bunaíodh próiseas nuashonraithe tuarascála.
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● Tá roinnt tionscadal idir lámha chun cleachtais 
chaighdéanaithe oibre a chinntiú; orthu sin tá an cur 
chuige bunaithe ar théarnamh i dtaca le seachadadh 
seirbhísí tríd an tionscadal Téarnamh a Chur Chun Cinn in 
Éirinn (ARI). Tá comhordaitheoirí foirne á gcur i bhfearas 
agus táthar ag cur oiliúint agus tacaíocht leanúnach ar 
fáil d’fhoirne meabhairshláinte pobail chun go n-oibreoidh 
siad i gcomhar lena chéile chun tacú leis an úsáideoir 
seirbhísí.

● Críochnaíodh an obair ar na heochaireasnaimh san 
infreastruchtúr ICT agus orthu sin bhí an Cruthúnas 
Coincheapa do Réiteach Eatramhach ar Bhailiú 
Sonraí agus bunú Tionscadail Náisiúnta Ríomhchórais 
Uainchláir. Tá gach ceann de na tionscadail sin dírithe 
ar thacaíocht a thabhairt do chinntí faoi phleanáil agus 
seachadadh na seirbhísí meabhairshláinte chun freastal 
ar riachtanais an phobail.

● Bunaíodh Oifig Bainistíochta Tionscadal sainithe tacú le 
feidhmiú leanúnach agus níos éifeachtaí ar Vision agus 
ar athchóiriú na seirbhísí meabhairshláinte, agus déanfar 
tuilleadh forbartha air sin i rith 2015.

Cláir Náisiúnta Cliniciúla
Ar na príomhbhuanna a baineadh amach in 2014 tá:

● Ceapadh Comhairleoir Cliniciúil Náisiúnta agus 
Grúpcheannasaí chun oibriú idir straitéis agus cláir 
chliniciúla agus seirbhísí meabhairshláinte.

● An Clár um Léiriú Féindochair a fheidhmiú don Rannóg 
Éigeandála:

• Earcaíodh 25 post Altraspeisialtóirí Cliniciúil don chlár 
cliniciúil seo.

• Cuireadh Gnáthamh Caighdeánach Oibriúcháin do 
mheasúnacht agus Forbairt Leanúnach Ghairmiúil i 
bhfearas.

• Cuireadh an clár i bhfeidhm i mí na Nollag 2014.

• Tá bailiú na sonraí ar siúl.

● Tá dhá chlár eile á gcur chun cinn chomh maith

• Luath-idirghabháil i dtaca le Síocóis

• Neamhord Itheacháin.

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú 
a Chosc
Tugann an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc (NOSP) 
treorú d’fheidhmiú Reach Out 2005-2014, straitéis an rialtais 
chun féinmharú a chosc. I gcomhar le breis agus 40 

gníomhaireacht ó na hearnálacha deonacha, reachtúla agus 
neamhreachtúla, leanadh den obair chun meabhairshláinte 
dheimhneach a chothú agus chun laghdú a dhéanamh ar 
fhéinmharú agus ar fhéindochar. Cuid d’obair an NOSP in 2014:

● Oibriú leis an rialtas agus dul chun cinn a dhéanamh ar 
Chreat Straitéiseach chun forbairt a dhéanamh agus 
feabhas a chur ar an gcur chuige chun féinmharú a 
chosc, bunaithe ar an méid a foghlaimíodh as Reach Out.

● I gcomhpháirtíocht le Console, cuireadh seirbhís nua 
méala d’fhéinmharú sa teaghlach ar fáil go céimneach, 
chun tacú le daoine aonair, teaghlaigh, eagraíochtaí agus 
pobail atá buailte i ndiaidh báis de bharr féinmharaithe.

● Seoladh feachtas comhtháite náisiúnta oideachais 
sláinte, #littlethings, chun feasacht a chruthú faoi 
ghníomhaíochtaí is féidir le daoine a dhéanamh chun 
tionchar deimhneach a imirt ar a sláinte agus ar a 
bhfolláine mheabhrach. Forbraíodh é faoi réir fhianaise 
idirnáisiúnta, comhpháirtíochta agus taighde áitiúil. Áirithe 
sa bhfeachtas tá ábhair fógraíochta don teilifís, raidió, 
ionaid lasmuigh agus digiteacha, mar aon le scaipeadh 
forleathan ar phóstaeir agus ar chártaí poist. Úsáideann 
an feachtas scéalta chun feasacht a chruthú faoi na 
nithe beaga (#littlethings) is féidir le daoine a dhéanamh 
le tionchar deimhneach a imirt ar a meabhairshláinte. Tá 
breis agus 32 comhpháirtí tiomanta ag an bhfeachtas.

Stories from the Front
Insíonn Stories from the Front scéal léargasach faoi 
theagmhálacha aonair úsáideoirí seirbhísí agus a dteaghlaigh 
leis na seirbhísí meabhairshláinte. I gcomhoibriú uathúil 
idir grúpa beag d’úsáideoirí seirbhísí, baill teaghlaigh agus 
gairmithe meabhairshláinte, tá scéalta faoi theagmháil leis na 
seirbhísí meabhairshláinte taifeadta agus athdhéanta d’fhonn 
ábhair oiliúna a chur ar fáil do ghairmithe meabhairshláinte.

“An aidhm a bhí againn ná tionscadal a chruthú 
a chuirfeadh oideachas, oiliúint agus caitheamh 
aimsire ar fáil don bhaill an phobail ar bhealach 
neamhfhoirmiúil, a spreagfadh rannpháirtíocht agus a 
ghinfeadh féinmhuinín agus spraoi i measc na ndaoine 
sin a ghlac páirt sa dráma.”

Tá an dráma stáitse léirithe anois do lucht féachana an phobail 
agus an-ghlacadh acu leis, mar aon le taispeántais do lán an 
tí in Amharclann Scabhat Smock agus Amharclann Halla na 
Saoirse i mBaile Átha Cliath.

Tá sé i gceist an léiriúchán a thaispeáint arís agus an t-ábhar 
as a úsáid in ionaid eile ar fud na tíre in 2015.

Foireann Stories from the Front le Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit do Chúram Príomhúil agus Sóisialta 
ag taispeántas in Amharclann Scabhat Smock
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I Márta 2014, rinne an Oifig Náisiúnta um 
Fhéinmharú a Chosc i gcomhar le Samáraigh 
Éireann uimhir nua le glaoch uirthi in aisce 
– 116 123 – a sheoladh do dhaoine atá i 
ndeireadh na preibe Tugann an uimhir seo 
deis do dhaoine a theacht ar an tseirbhís aon 
am de lá nó d’oíche, gach lá den bhliain, in 
aisce. Comhpháirtíocht idir na Samáraigh 
agus an tionscal teileachumarsáide faoi ndear 
an uimhir saorghlao seo.

In 2007, chinn an Coimisiún Eorpach na 
huimhreacha a thosaíonn le 116 a choinneáil 
do sheirbhísí a bhfuil luach sóisialta acu 
agus iad a bheith ar fáil ar fud bhallstáit an 
AE ar fad. Tá an uimhir 116123 tugtha do 
gach cabhairlíne 24 uair an chloig a thugann 
tacaíocht mhothúcháin. Bhronn ComReg an 
uimhir 116123 ar na Samáraigh mar gurb 
shin an t-aon eagraíocht in Éirinn a bhfuil na 
híoschaighdeáin ar fad do na seirbhísí sin 
bainte amach agus sáraithe acu.

#littlethings
Seo nithe beaga (#littlethings) ata in ann difríocht mhór a dhéanamh 
dár meabhairshláinte agus folláine.

Bí Gníomhach – tá sé cruthaithe go bhfuil gníomhaíocht gach lá 
in ann tionchar deimhneach a imirt ar d’intinn, mura bhfuil ann ach 
siúlóid bheag

Labhair faoi do chuid fadhbanna – braitheann fadhbanna níos lú 
nuair a roinntear le daoine eile iad, gan gá iad a réiteach ná a cheartú. 
Mura ndéanfaidh tú ach labhairt fúthu déanfaidh sé maith duit.

Breathnú amach do dhaoine eile – Mura ndéanfaidh tú ach cluas 
a thabhairt do dhuine atá i dtrioblóid, nó teagmháil a dhéanamh le 
duine a bhraitheann a bheith scoite, d’fhéadfadh sé a lá a athrú, nó 
a saol. Ní gá duit na fadhbanna a réiteach dóibh – cuideoidh sé má 
éisteann tú.

Rudaí a dhéanamh in éineacht – Má ghlacann tú páirt i 
ngníomhaíocht a thaitníonn in éineacht le grúpa á sé cruthaithe 
go mbeidh dea-thionchar aige ort, bíodh sé ina chluiche peile, ag 
canadh i gcór nó le hobair dheonach.

Bia folláin – Cuideoidh aiste rialta sláintiúil cothaithe leat go fisiciúil 
agus go meabhrach araon, agus beidh dea-thionchar aige ar an 
mbealach a airíonn tú.

Bí i dteagmháil – rud maith don mheabhairshláinte is ea teagmháil 
rialta lenár gcairde agus lenár muintir, ag meabhrú dúinn gur cuid de 
phobal sinn, agus beidh dea-thionchar aige ar an gcaoi a airímid.

Laghdaigh ar an alcól – I gcás gnáth-óltórí in Éirinn, má 
laghdaíonn siad ar an alcól beidh dea-thionchar aige ar a sláinte 
agus ar a bhfolláine meabhrach ionas go mbeidh sé níos éasca 
déileáil le deacrachtaí agus struis a tharlaíonn ó lá go lá.

Codladh maith – Bíodh oíche mhaith chodlata, seacht nó hocht 
n-uair an chloig, agat chomh minic agus is féidir agus beidh dea-
thionchar aige ar an mbealach a airíonn tú. Cosain do chuid codlata 
más féidir leat, déanfaidh sé maith duit.

 Ag seoladh an fheachtais bhí Alan O’Meara (ar chlé) agus Robert Carley 
(ar dheis) a bhí páirteach sna fógraí do #littlethings. Sa phictiúr freisin tá Kathleen 
Lynch TD, An tAire Stáit do Chúram Príomhúil agus Sóisialta agus Gerry Raleigh, 
Stiúrthóir, an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc

Talking about your problems is proven to have  
a positive impact on how you feel.

PROBLEMS
FEEL

SMALLER
WHEN  YOU

SHARE
THEM

PROBLEMS
FEEL

SMALLER
WHEN  YOU

SHARE
THEM

#littlethings can make a big difference

    

Professional Telephone Counselling & Support

Freephone 1800 477 477
UK and Northern Ireland
00800 477 477 77
Wednesday to Sunday, 6pm – 10pm
www.connectcounselling.ie

Professional telephone 
counselling and support for 
adults abused in childhood

Free and Confidential

Connect is funded by the HSE.

•	 Professional telephone counselling 
and support service for any adult 
who has experienced abuse, trauma 
or neglect in childhood. 

•	 The service is also available to 
partners or relatives of people with 
these experiences.

Wednesday to Sunday, 6pm – 10pm 
www.connectcounselling.ie

Is everything I say to the counsellor 
confidential?

Yes it is. However, if the counsellor believes that you or 

someone else is in serious danger they must share this 

information with the Gardaí and HSE. 

Can I call Connect from outside Ireland?

You can call us from the UK on 00800 477 477 77. 

Calls are free from landlines, but there may be an 

operator charge for calls from a mobile phone.

You can call us from elsewhere in Europe on 00 353 

1 865 7495. However calls are not free and callers are 

advised to check costs with their service provider.

Where can I get more information?

You can get more information on all aspects of the 

service on our website, www.connectcounselling.ie.
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Ospidéal Meabhairshláinte Nua Lae do Leanaí agus 
d’Ógánaigh i nGaillimh
I samhradh na bliana 2013 aimsíodh sealúchas ionchasach 
d’Ospidéal Lae nua a d’fhreastalódh ar CAMHanna na 
Gaillimhe/Ros Comáin. Bhí an sealúchas lonnaithe i sean-
aonad ar thailte Ospidéil Pháirc Mheirlinne agus theastaigh 
athchóiriú suntasach chun áit a chruthú a bheadh in oiriúint 
do dhaoine óga. Grúpa de dheichniúr déagóirí ard-spreagtha 
agus cruthaitheach a bhí ag freastal ar CAMHanna Ghaillimh 
Theas a d’oibrigh i gcomhar le Teiripeoir Saothair na foirne 
agus baill foirne eile chun an áit a dhearadh, a phleanáil 
agus a mhaisiú.

Tháinig an grúpa le chéile gach tráthnóna Céadaoine i 
rith shaoire na scoile thar thréimhse deich mí (Deireadh 
Fómhair 2013 – Iúil 2014) agus bhí fócas teiripeach acu. 
Glacadh le cur chuige ‘uaschúrsála’ chun spás uathúil a 
chur ar fáil ar bhuiséad íseal. Próiseas is ea ‘uaschúrsáil’ in 
n-athraítear ábhair atá sean ní as úsáid chun rud úsáideach 
agus taitneamhach a chruthú. As stórtha troscán ó úsáid an 
FSS, fuarthas soláthar breá de dheasca, comhadchaibinéid, 
drisiúir, cornchláir, bínsí agus cathaoireacha agus athraíodh 
go hiomlán iad le péint, páipéar balla agus cuid mhór 
samhlaíochta. Lena chois sin fuair an grúpa toilg athláimhe 
ó dhaoine chun an spás scíthe a chruthú sa seomra mór 
grúpa. Léiríodh an spás a chruthaigh na déagóirí san iris 
Éireannach deartha inmheánaigh Upstairs Downstairs i mí 
an Mheithimh 2014.

Rinne Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit do Chúram 
Príomhúil agus Sóisialta, an oscailt oifigiúil ar an Ospidéal 
Lae ar an 15ú Deireadh Fómhair 2014. Thosaigh an tseirbhís 
ag glacadh le hatreorúcháin ón 20ú Deireadh Fómhair agus 
togadh isteach an chéad duine ar an 6ú Samhain. Faoi 
láthair, tá áit san Ospidéal Lae do cheathrar daoine óga 
(14-18 mbliana d’aois). Tá beirt ball foirne lánaimseartha 
ann i láthair na huaire atá ar iasacht ón Aonad Cónaithe 
CAMHanna (Bainisteoir Altraí Cliniciúla II agus Altra Foirne).

Faoi láthair tá an fhreagracht chliniciúil ar an Síciatraí 
Pobail Leanaí agus Ógánach, agus cuireann an fhoireann 
atreorúcháin pobail an t-ionchur ildisciplíneach ar fáil. 
Leathnófar acmhainn an Ospidéil Lae i mbliana le teacht 
teiripeora breise saothair agus triúr altraí atá á gcur ar fáil faoi 
gcistiú forbartha nua, agus fíorchaoin fáilte rompu. Tá beirt de 
na déagóirí a bhí páirteach sa tionscadal uasghrádaithe ag 
feidhmiú anois an Ionadaithe Ógánach ar Choiste Stiúrtha an 
Ospidéal Lae, in éineacht le hionadaithe ildisciplíneacha as 
gach ceann d’ospidéil na Gaillimhe.

#littlethings
Seo nithe beaga (#littlethings) ata in ann difríocht mhór a dhéanamh 
dár meabhairshláinte agus folláine.

Bí Gníomhach – tá sé cruthaithe go bhfuil gníomhaíocht gach lá 
in ann tionchar deimhneach a imirt ar d’intinn, mura bhfuil ann ach 
siúlóid bheag

Labhair faoi do chuid fadhbanna – braitheann fadhbanna níos lú 
nuair a roinntear le daoine eile iad, gan gá iad a réiteach ná a cheartú. 
Mura ndéanfaidh tú ach labhairt fúthu déanfaidh sé maith duit.

Breathnú amach do dhaoine eile – Mura ndéanfaidh tú ach cluas 
a thabhairt do dhuine atá i dtrioblóid, nó teagmháil a dhéanamh le 
duine a bhraitheann a bheith scoite, d’fhéadfadh sé a lá a athrú, nó 
a saol. Ní gá duit na fadhbanna a réiteach dóibh – cuideoidh sé má 
éisteann tú.

Rudaí a dhéanamh in éineacht – Má ghlacann tú páirt i 
ngníomhaíocht a thaitníonn in éineacht le grúpa á sé cruthaithe 
go mbeidh dea-thionchar aige ort, bíodh sé ina chluiche peile, ag 
canadh i gcór nó le hobair dheonach.

Bia folláin – Cuideoidh aiste rialta sláintiúil cothaithe leat go fisiciúil 
agus go meabhrach araon, agus beidh dea-thionchar aige ar an 
mbealach a airíonn tú.

Bí i dteagmháil – rud maith don mheabhairshláinte is ea teagmháil 
rialta lenár gcairde agus lenár muintir, ag meabhrú dúinn gur cuid de 
phobal sinn, agus beidh dea-thionchar aige ar an gcaoi a airímid.

Laghdaigh ar an alcól – I gcás gnáth-óltórí in Éirinn, má 
laghdaíonn siad ar an alcól beidh dea-thionchar aige ar a sláinte 
agus ar a bhfolláine meabhrach ionas go mbeidh sé níos éasca 
déileáil le deacrachtaí agus struis a tharlaíonn ó lá go lá.

Codladh maith – Bíodh oíche mhaith chodlata, seacht nó hocht 
n-uair an chloig, agat chomh minic agus is féidir agus beidh dea-
thionchar aige ar an mbealach a airíonn tú. Cosain do chuid codlata 
más féidir leat, déanfaidh sé maith duit.
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Seirbhísí Tacaíochta Corparáideacha

Réamhrá
Ní soláthar córais chúraim sláinte atá sábháilte, nua-
aimseartha agus éifeachtach an t-aon ról atá ag ár seirbhísí 
tosaigh. Sa chúlra déanann seirbhísí tacaíochta riachtanacha 
ar nós Acmhainní Daonna, Airgeadas, Seirbhísí Gnó Sláinte, 
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide, srl., fáil agus 
soláthar ar na ‘huirlisí’ a chinntíonn go mbeidh na seirbhísí a 
mbíonn an pobal páirteach leo go laethúil in ann feidhmiú go 
héifeachtach.

In 2014, leanamar den fhorbairt ar ár seirbhísí tacaíochta 
corparáideacha go léir chun cáilíocht, éifeachtúlacht agus 
luach ar airgead a chur ar fáil.

Ár dTosaíochtaí Straitéiseacha  
a Chur Chun Cinn

Acmhainní Daonna Corparáideacha
Braitheann forbairt agus soláthar cúraim dár n-othair atá níos 
fearr, níos sábháilte agus ar ardchaighdeán ar chomhpháirtíocht 
ár bhfórsa oibre. Táimid tiomanta na daoine is fearr atá ar fáil 
a aithint, a mhealladh agus a fhostú ag gach leibhéal san 
eagraíocht agus timpeallacht oibre a chur ar fáil a spreagann 
agus a nascann daoine chun a chinntiú go gcoinneoimid na 
daoine is mó tallainne. Táimid ag iarradh cúram cothrom a 
thabhairt dá bpáirtithe leasmhara – fostaithe agus úsáideoirí 
seirbhísí – agus tá ár gceannairí agus ár mbainisteoirí 
tiomanta do chultúr láidir oiriúnaitheach a thógáil bunaithe  
ar chomhluachanna, trust, ceannaireacht agus freagracht.

In 2014:

● Reáchtáladh an chéad suirbhé riamh de rannpháirtíocht 
fostaithe ar fud na seirbhíse sláinte ag deireadh na 
bliana chun tomhas a dhéanamh ar mheon agus ar 
thuairimíocht faoi réimse de thopaicí i dtaca le gach gné 
den saol oibre. Bainfear úsáid as torthaí an tsuirbhé chun 
Pleananna Feabhsúcháin ar Rannpháirtíocht Foirne a 
fhorbairt le gníomhú in 2015, dírithe ar fheabhas a chur 
ar shaol oibre na foirne, rudaí a chuirfidh cúram níos fearr 
ar fáil do na hothair.

● Cuireadh struchtúr bainistíochta sláinte agus sábháilteachta 
i bhfeidhm. Ceapadh bainisteoir náisiúnta sláinte agus 
sábháilteachta agus bunaíodh ceithre fhoireann náisiúnta 
chun clúdach a dhéanamh ar Bheartas, Maoirseacht 
agus Iniúchadh, Oiliúint, agus Eolas agus Comhairle. 
Seachadfaidh an struchtúr náisiúnta seo a lán buntáistí, 
ar nós úsáid níos fearr as acmhainní ganna, comhtháthú 
níos fearr, seachadadh níos struchtúrtha ar sheirbhísí, 
agus deiseanna níos fearr le dea-chleachtais sláinte 
agus sábháilteachta a fhoghlaim & a chomhdhlúthú.

● Rinneadh nuashonruithe ar Ráiteas Sábháilteachta 
Corparáideach an FSS agus bunaíodh Coiste 
Comhairleach um Bainistíocht ar Shábháilteacht.

● Rinneadh dul chun cinn leis an bhforbairt ar creat 
straitéiseach comhtháite náisiúnta do phleanáil an fhórsa 
oibre sláinte trí chomhoibriú idir an RS agus an FSS. 
Reáchtáladh ceardlanna agus cruinnithe faisnéise ar 
fud na seirbhíse le baill foirne agus ceardchumainn.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Tá 75,927 úsáideoir gníomhach ag HSELanD, 
www.hseland.ie.

● Tá breis agus 100 acmhainn agus clár 
ríomhfhoghlama ar www.hseland.ie

● Cuireadh bailchríoch ar bhreis agus 51,000 clár 
ríomhfhoghlama, 12,000 ag baint le Sláinteachas 
Lámh don Fhoireann Chliniciúil

● Ghlac 96 bainisteoir páirt i gClár Forbartha um Bainistiú 
ar Chomharbas Leanfar de sin le chonair forbartha de 
dhianfhorbairt saincheaptha 12 mhí in 2015.

● Rinneadh clár forbartha ildisciplíneach ceannaireachta a 
thriail agus a mheasúnú go sásúil i gcomhar le hInstitiúid 
na Ceannasaíochta, RCSI. Déanfar feidhmiú céimneach 
air trí chúig chlár forbartha náisiúnta ildisciplíneacha 
ceannaireachta.

● Seoladh Creat Feidhmiúcháin Cóitseála agus 
Meantóireachta agus rinneadh measúnú air i rith na 
bliana agus beidh sé ar fáil ar fud na hearnála sláinte  
in 2015.

● Cuireadh bailchríoch ar roinnt beartas agus gnáthaimh 
lárnacha ar a n-áirítear Beartas um Bainistiú ar 
Fhorrántacht agus Foréigean a Bhaineann le hObair.
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Airgeadas Corparáideach
Tá an Clár Athchóirithe Airgeadais (FRP) ina ghné 
thábhachtach de chlár iomlán athchóirithe an chórais sláinte. 
Tá na heilimintí seo a leanas feidhmithe nó forchéimnithe:

● Críochnaíodh Múnla Oibriúcháin Airgeadais mar a bhí 
aontaithe.

● Cuireadh clár gnó chuig an Roinn Sláinte sa Bhealtaine 
le formhuiniú agus é a chur ar aghaidh mar aighneacht 
chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

● Cuireadh tús le seisiúin rannpháirteachais margaidh 
i Meán Fómhair de bhreis ar dhícheall cuí ar chórais 
airgeadais agus Bainistíocht Deartha agus Athruithe 
Eagraíochta.

● Bunaíodh Foireann Náisiúnta Bainistíochta Airgeadais 
le freagracht iomlán faoi fheidhmiú an mhúnla nua 
oibriúcháin airgeadais, athdhearadh ar struchtúir 
eagraíochtúla san áireamh.

● Tugadh faoi sheisiúin rannpháirteachais margaidh 
réamhsholáthair duine le duine agus críochnaíodh 
dréachtdhoiciméad. Tá athbhreithniú á dhéanamh 
ar roinnt cur chuige soláthair mar aon le forbairt agus 
faomhadh ar straitéis soláthair.

● Críochnaíodh dícheall cuí ar chórais oidhreachta 
airgeadais i mí na Nollag. Beidh sraith de na moltaí 
as sin mar chuid den phlean oibre FRP 2015.

Leanann an tAirgead an 
tOthar (Cistiú Bunaithe 
ar Ghníomhaíocht)
Táimid tiomanta ar mhúnlaí cistithe ‘leanann an 
t-airgead an t-othar’ a thabhairt isteach don 
chúram sláinte, faoi réir ár gclár athchóirithe sláinte. 
Bunaíodh Oifig Praghsála Cúram Sláinte in 2014 
agus seoladh Cistiú Bunaithe ar Ghníomhaíocht 
i 38 ospidéal sa Chlár Cásmheascáin. Ar na 
príomheilimintí bhí:

● Spriocanna gníomhaíochta a shainiú do gach 
ospidéal agus monatóireacht mhíosúil móide 
tuarascálacha a chur chuig gach ospidéal/grúpa 
i gcomparáid leis an bplean

● Feidhmiú céimiúil a dhéanamh ar chóras nua 
Faisnéise Gnó do gach ospidéal le deis a 
thabhairt dóibh a sonraí HIPE a cheistiú go 
solúbtha agus go tapa síos go dtí leibhéal 
chomhairleora/othair/fad fanachta,/srl. aonair.

● Tugadh faoi ghluaiseacht shuntasach den 
chóras – teagmháil leis an RCSI, RCPI, agus 
le réimse de chliniceoirí, grúpaí ospidéal agus 
páirtithe leasmhara eile

● Rinneadh obair mhór ar thráthúlacht agus cáilíocht 
chódú an HIPE agus tá formhór na n-ospidéal 
ag cloí anois leis an amlíne 30 lá don chódú

● Rinneadh mórchlár oibre chun rangú códaithe 
an HIPE a uasghrádú go dtí an 8ú Eagrán de 
ICD10-AM. Áirithe ansin bhí athoiliúint ar na 
códóirí ar fad go náisiúnta agus athdhearadh a 
dhéanamh ar na lámhleabhair, ábhair thagartha, 
srl., go léir.

● Rinneadh Clár Feidhmithe 2015-2017 do Chistiú 
Bunaithe ar Ghníomhaíocht a dhréachtú agus a 
chur chuig an Roinnt Sláinte lena fhaomhadh.

Seirbhísí Gnó Sláinte 
(HBS)
Cuireadh tús le feidhmiú na Straitéise 
um Sheirbhísí Gnó Sláinte 2014-2016. 
Ar aon dul le cleachtais nua-aimseartha 
gnó, táimid ag díriú go mbeadh rochtain 
ag gach seirbhís sláinte agus sóisialta 
pearsanta ar réimse de chomhseirbhísí 
tacaíochta gnó ar bhunús comhroinnte. 
Cuirfidh sé sin ar chumas seirbhísí 
oibriúcháin aird na bainistíochta a dhíriú 
ar a gnó lárnach. Ar na nithe príomha a 
forchéimníodh in 2014 bhí an fhorbairt ar 
Chatalóg Seirbhísí HBS agus socrúcháin 
comhpháirtíochta gnó leis an ngnó oibriúcháin.

FÍRICÍ AGUS FIGIÚIRÍ IN 2014

● Forchéimníodh 318 tionscadal nua cistithe ICT

● Tacaíodh le 313 mórthionscadal caipitil

● Críochnaíodh 121 tionscadal caipitil ICT

● Caitheadh €39.824m ar Thionscadail Chaipitil ICT

● Tacaíodh le breis agus 99,000 ball foirne, 45,000 
fearas agus breis agus 1,750 córas

● Próiseáladh breis agus 170,000 glao ó bhaill foirne 
na Seirbhíse Sláinte

● Rinneadh luach €30.5m de shábháil ar sholáthar

● Chuir Soláthar tús le 1,008 tionscadal

● 432 iarratas earcaíochta ar meán faighte gach mí 
ag NRS

● Bhí 13,610 pinsinéir ar an bpárolla náisiúnta pinsin 
faoi dheireadh na bliana. Costas €198m a bhí ar 
an bpárolla náisiúnta pinsin

● Íocadh 80,749 ball foirne agus 30,792 pinsinéir. 
De bhreis air sin, íocadh 4,178 ball foirne Tusla as 
Airgeadas HBS trí shainseirbhís párolla

● Chláraigh 33,036 ball foirne agus 2,924 pinsinéir 
do dhuillín pá ar líne. De bhreis air sin, tá 662 ball 
foirne Tusla cláraithe.

Imeachtaí foirne HBS/
ceardlanna cultúrtha
Ghlac beagnach 33% d’fhoireann HBS páirt i sraith 
imeachtaí agus ceardlanna cultúrtha ar fud na tíre, 
faoi cheannas bhainistíocht sinsearach an HBS. 
Leanfar den tiomantas dul i dteagmháil le gach 
ball foirne HBS isteach in 2015. Tá na ceardlanna 
deartha chun deis a thabhairt don fhoireann tuiscint 
iomlán a fháil ar na riachtanais chun an múnla HBS 
a chur i bhfeidhm agus chun cead a thabhairt dóibh 
a dtuairimí faoin gclár oibre seo amach romhainn a 
léiriú agus a mheas.
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● Tá feidhm Bhainistíochta don Chaidreamh 
le Custaiméirí an HBS bunaithe chun oibriú i 
gcomhpháirtíocht le feidhmeanna an HBS agus a 
gcustaiméirí chun tacú agus forbairt a dhéanamh ar 
sheirbhísí gnó lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach 
don fheidhm agus in ann freastal ar riachtanais na 
gcustaiméirí. Áirithe dul chun cinn do 2014 bhí:

• Forbairt ar an Straitéis Bainistíochta don Chaidreamh 
le Custaiméirí 2014-2017.

• Bainisteoirí Caidrimh Ghnó HBS a earcú chun 
bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar chaidreamh 
idir an HBS agus an bonn custaiméirí.

● Tá Soláthar HBS freagrach as earraí agus seirbhísí a 
fhoinsiú, a cheannach, a stóráil agus a dháileadh, ag 
dearbhú comhlíontachta le reachtaíocht rialaithe soláthair 
agus le treoracha agus treoirlínte rialtais an AE. In 2014 
dhíríomar ar:

• Múnla oibriúcháin caighdeánach soláthair a bheadh 
deartha chun cloí le riachtanais chinneadh an Rialtais, 
‘Glór Amháin don tSláinte’.

• Sábháil de €30.5m a dhéanamh ar sholáthar.

• Caidrimh a leagan síos leis an earnáil dheonach agus 
le Grúpa Soláthair Seirbhísí na nOspidéal, agus tús 
a chur le feidhmiú ar chreat bainistíochta seirbhísí 
a chlúdóidh rialachas, catalóg seirbhísí, forbairt 
ar Chomhaontú Seirbhíse (SLA) agus tuairisciú ar 
fheidhmíocht.

• Oibriú leis an Oifig um Sholáthar Rialtais san fhorbairt 
ar SLAnna/Mheabhrán Comhaontaithe idir an HBS 
agus a chustaiméirí.

• Leanacht den fheidhmiú ar Lárionad Náisiúnta 
Dáileacháin chun tacú le líon de mhoil a bheidh 
lonnaithe go tíreolaíoch ar fud na tíre.

● Tá Eastáit an HBS freagrach as an luach is fearr a 
fháil ar shealúchais agus ar shaoráidí an FSS agus as 
bainistíocht ar an bPlean Caipitil ilbhliantúil, lena chinntiú 
go bhfuil infreastruchtúr cuí i bhfearas chun breisiú a 
dhéanamh ar fholláine na n-othar, na gcliant agus na 
foirne. Tá 2,459 sealúchas in eastát na Seirbhíse Sláinte. 
Rinneadh dul chun cinn ar réimse leathan de thionscadail 
chaipitil in 2014, lena n-áirítear:

• Deich nIonad Cúram Príomhúil nua a chríochnú 
nó a chur i mbun oibre.

• Cead pleanála a fháil do 14 Ionad Cúram Príomhúil, 
seachadta trí Chomhpháirtíocht Phríobháideach 
Phoiblí.

• Naoi dtionscadal mheabhairshláinte a chríochnú.

• Tús a chur leis an obair thógála ar 24 thionscadal eile.

• Ospidéal Chnoc Chairméal, Baile Átha, a cheannach 
agus beidh sé ag oscailt mar shaoráid céim síos in 
2015.

• Foireann deartha a cheapadh do thionscadal nua 
comhtháite Ospidéal Náisiúnta na Leanaí ar champas 
Ospidéal San Seamas.

• Lárionad Naisiúnta Ceannais agus Comhordaithe na 
Seirbhíse Otharcharranna i dTamhlacht a chríochnú, 
saothar a bhuaigh an gradam don fheistiú earnála 
poiblí ab fhearr ag na Gradaim Náisiúnta Feistithe 
2014.

• Leanacht le hoibreacha comhlíontachta HIQA 
sna saoráidí cúraim fadtéarmacha do dhaoine 
scothaosta.

• Foireann deartha a cheapadh don athfhorbairt ar 
an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar champas 
Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann agus an 
dearadh a chríochnú.

• Tús a chur leis an dearadh sonrach do Thionscadal 
na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí 
(le cur in ionad an Phríomhospidéil Mheabhairghalar, 
Dún Droma) agus an t-iarratas pleanála don Fhorbairt 
Straitéiseach Infreastruchtúir a thaisceadh leis an 
mBord Pleanála.

• Iompú an fhóid ag Institiúid Mercer um Aosú Bisiúil 
(MISA), an chéad ionad tiomnaithe in Éirinn don aosú 
bisiúil, ag Ospidéal San Séamas.

Tá breis eolais i dtaca leis na tionscadail chaipitiúla ar fad le 
fáil tríd an tuarascáil agus tá achoimre díobh in Aguisín 4.

● Cuireann Airgeadas an HBS príomhsheirbhísí gnó ar fáil 
do na seirbhísí oibriúcháin tosaigh, ar a n-áirítear párolla, 
cuntais iníoctha, cuntasaíocht ghinearálta agus tuairisciú 
airgeadais. Ar na bearta ba mhó in 2014 bhí:

• Treorú an ghné bainistíochta cuntas den tionscadal 
uasghrádaithe teicniúil ar SAP (an Réigiún Thoir 
roimhe sin).

• Seirbhísí Comhroinnte Airgeadais iomlána a 
fheidhmiú do Tusla.

• Leanacht den fheidhmiú céimneach ar dhuillíní pá.

• Forbairt an Chóras Bainistíochta ar Árachas 
Príobháideach Sláinte (Claimsure) ar fud na 
n-ospidéal go léir.

● Déanann Acmhainní Daonna an HBS maoirseacht ar 
bhainistíocht na seirbhísí criticiúla tacaíochta acmhainní 
daonna, ar a n-áirítear bainistíocht ar phinsin, earcú 
agus riaradh taifead an phearsanra. Bliain thar a bheith 
gnóthach ab ea 2014 ar fud na réimsí sin ar fad, mar 
shampla tháinig ardú 40% ar na leibhéil ghníomhaíochta 
do na Seirbhísí Naisiúnta Earcaíochta. Ar na 
heochairthionscadail ar tugadh fúthu in 2014 bhí:

• Seirbhís iomlán pearsanra/párolla a fheidhmiú 
do Tusla.

• Leanacht den fheidhmiú ar an tionscadal náisiúnta, 
bainistíocht leictreonach ar dhoiciméid do thaifid an 
phearsanra.

• Cead a fháil d’fhoireann tionscadail tiomnaithe ICT 
chun an córas um chlár seirbhísí comhroinnte pinsin 
a chur chun cinn do na rannóga aoisliúntais mar aon 
le córas fiontraíochta pinsin a sholáthar agus a chur 
i bhfeidhm don tseirbhís sláinte.

● Déanann na Seirbhísí Pleanála Acmhainní 
Fiontraíochta tacaíocht, cothabháil agus forbairt ar an 
gcóras AD/Párolla SAP agus ar an gcumas faisnéis gnó 
a bhaineann leis thar cheann ár gcomhpháirtithe gnó. 
In 2014 bhí an fócas ar:

• Forfheidhmiú córas AD/párolla Tusla.

• Forfheidhmiú Chóras AD/Párolla SAP Ospidéal 
Thamhlachta.

• An tionscadal píolótach d’údaruithe struchtúrtha 
a chríochnú.
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Oifig an Phríomhoifigigh Faisnéise 
(Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide)
I ndeireadh 2014, cruthaíodh Oifig an Phríomhoifigigh 
Faisnéise (OoCIO) mar chumasóir don tseirbhís sláinte ar 
fud na hÉireann. I mí na Nollag, d’aistrigh gach gné den 
fheidhm ICT ón HBS le dul faoi cheannas an Phríomhoifigigh 
Faisnéise nuacheaptha.

An fócas ata ann ná éascú a dhéanamh ar fheidhmiú 
teicneolaíochta nua agus nuálacha laistigh den straitéis 
Ríomhsheirbhísí Sláinte Éireann ar luas a thabharfaidh toradh 
ar an infheistíocht bhreise atá déanta i bhfaisnéis agus 
teicneolaíocht i gcúrsaí sláinte.

Deanfar an seachadadh a bhainistiú trí struchtúr rialaithe 
cláir chun éascú a dhéanamh ar imscaradh rathúil, 
caighdeánaithe isteach sna timpeallachtaí sláinte agus cúraim 
shóisialta. Tá freagracht ar an oifig nua as an Teicneolaíocht 
Faisnéise ar fud an FSS. Áirithe ansin tá saineolas sonrach 
teicniúil, cumas bainistíochta seirbhísí, acmhainní clár agus 
tionscadal, rialachas faisnéise agus acmhainní slándála IT.

Tugadh isteach roinnt córas nó cuireadh ar fáil iad i rith 2014 
agus orthu sin bhí:

● An Córas Naisiúnta Leictreonach Rianaithe Fola (EBTS). 
Cuireadh tús freisin le céim 3.

● Leathnaíodh creat an Chórais Náisiúnta Riaracháin Othar 
agus imscaradh réitigh go sásúil san Oirdheisceart, 
i bPort Laoise, sa Mhuileann Cearr agus sa Mheán-
Iarthar. Tá próiseas i bhfearas anois chun na réitigh sin a 
imscaradh go sábháilte agus go héifeachtach ar fud na 
hÉireann.

● Córas Náisiúnta Faisnéise Cliniciúil Nuabheirthe agus 
Máithreachais.

● Córas Éileamh Árachais Sláinte céim 4 (Claimsure).

● Córas Náisiúnta Rianaithe Ionscópachta.

● Clár Náisiúnta um Dhearbhú Cáilíochta Raideolaíochta.

● Rinneadh uasghrádú ar an gCóras Airgeadais i roinnt 
limistéar.

● Córas digiteach sna Lárionaid Náisiúnta Rialaithe 
Otharcharranna.

● Córas Seachadta Ríomhchuidithe d’otharcharranna.

● Réiteach PACS Náisiúnta Raideolaíochta leathnaithe go 
dtí ospidéil San Séamas agus Thamhlachta, Baile Átha 
Cliath agus creat i bhfearas lena imscaradh ar fud na 
hÉireann.

● Cuireadh críoch rathúil leis an tionscadal ríomhchórais 
atreorúcháin agus rinneadh sainiú agus dearadh ar 
fhorfheidhmiú iomlán chun tacú leis an bpróiseas 
atreorúcháin le réiteach digiteach.

● Fearais Windows 7 agus 8 curtha in ionad na 
teicneolaíochta Windows XP.

Tionscadal Píolótach 
Naisiúnta um Atreorú 
Leictreonach Dochtúra
Cuireadh de dhualgas ar an Tionscadal Píolótach 
Naisiúnta um Atreorú Leictreonach Dochtúra 
atreorúcháin ghinearálta leictreonacha a thabhairt 
isteach i sé ospidéal ghéarmhíochaine i gCorcaigh 
agus Ciarraí agus in Ospidéal Thamhlachta, 
Baile Átha Cliath. Trí úsáid a bhaint as an 
bhfoirm ghinearálta atreorúcháin d’atreorúcháin 
Dochtúra, mar a mhol HIQA, tá atreorú ginearálta 
leictreonach comhtháite anois sna ceithre Chóras 
DT chreidiúnaithe agus leagan Healthlink ar fáil 
ar líne chomh maith. Seoltar an teachtaireacht 
chódaithe go daingean via Healthlink agus glactar 
leis in:

● Ospidéal Ginearálta Bheanntraí

● Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh

● Ospidéal Ginearálta Chiarraí

● Ospidéal Ginearálta Mhala

● Ospidéal Ollscoile na Trócaire

● an Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile 
Victoria

● Ospidéal Thamhlachta.

Faoin am seo, tá breis agus 20,000 atreorúchán 
leictreonach dochtúra faighte ag na hospidéil 
rannpháirteacha agus tá 67% de na DTanna i 
gCorcaigh agus i gCiarraí ag úsáid an chórais 
anois. Bunaithe ar rathúlacht na trialach seo, tá sé 
beartaithe atreorú leictreonach DT a fheidhmiú go 
céimneach ar fud na tíre in 2015.

53

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
Tacú Lenár S

eirb
hísí



Aguisín 1  Ballraíocht na Stiúrthóireachta 
agus na Foirne Ceannaireachta

Mar a bhí ar 31ú Nollaig 2014

● *Tony O’Brien (Ard-Stiúrthóir)

● Dr. Áine Carroll (Stiúrthóir Náisiúnta, Straitéis agus Cláir Chliniciúla)

● Ian Carter (Stiúrthóir Náisiúnta, Dearbhú agus Fíorú Cáilíochta)

● Dr. Jerome Coffey (Stiúrthóir Náisiúnta, Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse)

● Dr. Paul Connors (Stiúrthóir Náisiúnta, Caidreamh)

● Richard Corbridge (Príomhoifigeach Faisnéise)

● John Cregan (Stiúrthóir Náisiúnta, An tSeirbhís Naisiúnta Otharcharranna)

● Dr. Philip Crowley (Stiúrthóir Náisiúnta, Feabhsú Cáilíochta)

● Michael Flynn (Stiúrthóir Náisiúnta, Iniúchadh Inmheánach)

● *Pat Healy (Stiúrthóir Náisiúnta, Cúram Sóisialta)

● *John Hennessy (Stiúrthóir Náisiúnta, Cúram Príomhúil)

● Leo Kearns (Ceannasaí Náisiúnta, Athchóiriú agus Athrú)

● *Laverne McGuinness (Leas-Ardstiúrthóir)

● *Stephen Mulvany (Príomhoifigeach Airgeadais)

● *Dr. Tony O’Connell (Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Géarchúraim)

● *Anne O’Connor (Stiúrthóir Náisiúnta, Meabhairshláinte)

● *Dr. Stephanie O’Keeffe (Stiúrthóir Naisiúnta, Sláinte agus Folláine)

● Dara Purcell (Rúnaí na Foirne Ceannaireachta)

● Ian Tegerdine (Stiúrthóir Naisiúnta, Acmhainní Daonna)

● Liam Woods (Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Gnó Sláinte)

* Comhalta den Stiúrthóireacht
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Aguisín 2 Struchtúr Eagraíochtúil
Mar a bhí ar 31ú Nollaig 2014

Foireann  
Ceannaireachta  
FSS
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Ceannasaí 
Náisiúnta, 

Trasfhoirmiú 
agus Athrú

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 
Feabhsú 
Cáilíochta

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 
Iniúchadh 

Inmheánach

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Dearbhú agus 
Fíorú Cáilíochta

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 
Acmhainní 

Daonna

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 
Cumarsáid

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Seirbhísí Gnó 
Sláinte

Leas-
Ardstiúrthóir

Ard-Stiúrthóir

Stiúrthóireacht FSS

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Cúram 
Príomhúil

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Straitéis agus 
Cláir Chliniciúla

Príomh-
oifigeach 

Airgeadais

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Cúram 
Sóisialta

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Clár Náisiúnta 
Rialaithe Ailse

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

An tSeirbhís 
Náisiúnta 

Otharcharranna

Príomhoifigeach 
Faisnéise

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 
Seirbhísí 

Géar-
mhíochaine

Príomhoifigigh 
Feidhmiúcháin, 
Grúpaí Ospidéal

Grúpaí 
Ospidéal

Príomhoifigigh, 
Eagraíochtaí Cúram 

Sláinte Pobail 
(le ceapadh)

Eagraíochtaí Cúram 
Sláinte Pobail 
(á bhforbairt)

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 

Sláinte agus 
Folláine

Stiúrthóir 
Náisiúnta, 
Meabhair-
shláinte



Aguisín 3  Feidhmíocht Maidir le Príomh-Tháscairí 
an Phlean Náisiúnta Seirbhíse 2014

Nóta: I gcás gur céatadán an figiúr a thuairiscítear, tá an figiúr sin carnach do bhliain ábhartha; i gcás gur uimhir an figiúr, 
sin an figiúr ag deireadh mhí na Nollag den bhliain sin, mura gcuirfear a mhalairt in iúl.

Príomh-tháscaire Feidhmíochta

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2013
Sprioc 

2014

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2014

% d’Éag-
súlacht ón 

Sprioc 2014

S
LÁ

IN
TE

 A
G

U
S

 F
O

LL
Á

IN
E

Cosaint Sláinte (sa Ráithe)

% de leanaí 24 mí a fuair vacsaín do Bhruitíneach, 
Leicneach, Rubella (MMR)

92.4% 95% 93.0% -2.1%

% de leanaí 12 mí d’aois a fuair an vacsaín 6 in 1 91.1% 95% 92.0% -3.2%

% de leanaí 24 mí d’aois a fuar an 3ú dáileog de MenC 86.3% 95% 87.8% -10.7%

% de chailíní céad bhliana a fuair an tríú dáileog den vacsaín 
HPV faoi Lúnasa 2014

84.1% 80% 83.6% 4.5%

Sláinte Leanaí (sa Ráithe)

% de leanaí nuabhreithe ar thug PHN cuairt orthu laistigh 
de 48 uair ón am ar scaoileadh as an ospidéal iad

84.2% 95% 85.7% -9.8%

% de leanaí 10 mí a fuair a scagthástáil forbartha sláinte 
leanaí roimh 10 mí

88.1% 95% 92.1% -3.1%

Chosc ar Ghalair Ainsealacha (sa Ráithe)

% de PCTanna i suíomhanna monatóireachta oilte sa tSeirbhís 
Sláinte – algartam cóireála um bhainistíocht meáchain do leanaí 
ICGP

PI Nua 
2014

70% Níl sonraí 
ar fáil

–

A
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H
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Á
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N
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O
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R
C

H
A

R
R

A
N

N
A

Agaí Freagartha (sa Mhí)

% de chásanna Stádais Chliniciúla 1 ECHO a d’fhreagair 
feithicil iompar othar in 18 nóiméad agus 59 soicind nó níos lú 
(sprioc 95% ag HIQA)

69.3% > 80% 76.4% -4.5%

% de chásanna Stádais Chliniciúla 1 DELTA a d’fhreagair 
feithicil iompar othar in 18 nóiméad agus 59 soicind nó níos lú 
(sprioc 95% ag HIQA)

63.8% > 80% 65.0% -18.8%

Toradh Cliniciúil (sa Ráithe)

An Chiorclaíocht Spontáineach (ROSC) ar ais ag RÉ i stad 
cairdiach lasmuigh d’ospidéal (OHCA) a chonaic fianaise, 
le rithim inturraingeach tosaigh ag úsáid ghrúpáireamh 
comparáide Utstein

PI Nua 
2014

40% Níl sonraí 
ar fáil

–
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Amanna Feithimh d’Othair Chónaitheacha agus Cásanna Lae (sa Mhí)

Líon daoine fásta ag feitheamh >8 mí le gnás roghnach 
(othar cónaitheach)

4 0 4,454 –

Líon daoine fásta ag feitheamh >8 mí le gnás roghnach (cás lae) 0 0 8,961 –

Líon leanaí ag feitheamh >20 seachtain le gnás roghnach 
(othar cónaitheach)

179 0 1,378 –

Líon leanaí ag feitheamh >20 seachtain le gnás roghnach 
(cás lae)

14 0 904 –
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Príomh-tháscaire Feidhmíochta

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2013
Sprioc 

2014

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2014

% d’Éag-
súlacht ón 

Sprioc 2014

S
E
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B

H
ÍS

Í O
S

P
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R
M

H
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C
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Seirbhís Ionscópachta/um an gConair Gastraistéigeach (sa Mhí)

Líon na ndaoine atá ag feitheamh > 4 seachtainí le 
hionscópacht phráinneach

0 0 21 –

Líon na ndaoine atá ag feitheamh > 13 seachtainí tar éis 
atreorúcháin do ghnáthamh ionscópachta nó OGD

96 0 4,850 –

Cúram Éigeandála (sa Mhí)

% den líon iomlán daoine a d’fhreastail ar RÉ a scaoileadh 
amach nó a tógadh isteach laistigh de 6 huaire ón am ar 
chláraigh siad

66.3% 95% 67.6% -28.8%

% den líon iomlán daoine a d’fhreastail ar RÉ a scaoileadh 
amach nó a tógadh isteach laistigh de 9 huaire ón am ar 
chláraigh siad 

80.8% 100% 81.3% -18.7%

Laghdú ar fheithimh ar thralaithe PI Nua 
2014

10% Méadú de 
6.1%

-161.0%

Tuarascáil Thamhlachta HIQA (sa Ráithe)

Líon othar a fhilleann ar an RÉ leis an mbail chliniciúil chéanna 
laistigh de 7 lá

PI Nua 
2014

< 5% Níl sonraí 
ar fáil

–

Líon daoine faoi chúram i gcúram míchuí PI Nua 
2014

< 5% Níl sonraí 
ar fáil

–

% d’othair a fhágann an RÉ gan a gcóiriú a chríochnú 4.0% < 5% 4.4% 0.0%

Rannóg na nOthar Seachtrach (OPD) (sa Mhí)

Líon daoine ag feitheamh níos faide ná 52 seachtain le coinne 
OPD

4,937 0 61,400 –

Próiseáil Géarmhíochaine Othar (sa Mhí)

% d’othair leighis a scaoiltear amach nó a thógtar as AMAU 
laistigh de 6 huaire ón am ar chláraigh siad in AMAU

Níl sonraí 
ar fáil

95% 63.7% -32.9%

ALOS (sa Mhí)

Meánfhad fanachta othair leighis 6.7 5.8 6.9 -19.0%

Meánfhad fanachta othair mháinliachta 4.5 5.3 5.3 0.0%

ALOS do na hothair chónaitheacha ar fad 5.4 5.6 5.3 5.4%

Meánfhad fanachta do gach othar cónaitheach a scaoiltear 
amach seachas fanacht >30 lá

4.5 4.5 4.5 0.0%

Cúram Stróc (Faoi dhó sa bhliain)

% d’othair a raibh géarstróc iscéimeach deimhnithe acu, ach 
gan trombalú a bheith fritásctha, a fuair trombalú

12.6% 9% 11.8% 31.1%

% ama a chaith othair le géarstróc in aonad stróc san ospidéal 
tar éis iad a thógáil isteach chuig aonad géarstróc nó comh-aonad

59.0% 50% 61.5% 23.0%

Géarshiondróm Corónach (sa Ráithe)

% d’othair STEMI (gan fritásca ar theiripe atréleata) a fuair PPCI 88.3% 70% 84.1% 20.1%

Máinliacht (sa Mhí)

% d’othair chónaitheacha mháinliachta ar dearnadh an príomh-
ghnáthamh orthu lá a n-iontrála

67.0% 85% 65.0% -23.5%

Méid ama roimh mháinliacht (sa Mhí)

% d’obráidí éigeandála ar bhriseadh corróige a rinneadh laistigh 
de 48 uair an chloig (fanacht roimh ob.: 0, 1 nó 2)

83.2% 95% 82.0% -13.7%
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Príomh-tháscaire Feidhmíochta

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2013
Sprioc 

2014

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2014

% d’Éag-
súlacht ón 

Sprioc 2014
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Mortlaíocht Ospidéil (sa Bhliain)

Ráta Caighdeánaithe Mortlaíochta (SMR) do bhásanna othar 
cónaitheach de réir bail ospidéil agus chliniciúil

PI Nua 
2014

Meán náis. 
nó níos lú

Níl sonraí 
ar fáil

–

Athiontrálacha (sa Mhí)

% d’athiontrálacha éigeandála do chásanna géarmhíochaine 
san ospidéal céanna laistigh de 28 lá ón lá ar scaoileadh amach 
iad

10.7% 9.6% 11.0% -14.6%

% d’athiontrálacha máinliachta san ospidéal céanna laistigh de 
30 lá ón lá ar scaoileadh amach iad

2.0% < 3% 2.0% 0.0%

Bainistíocht Cógas (sa Ráithe)

% d’earráidí cógas ba chúis le dochar/gan dochar/bás a 
tuairiscíodh do CIS – mar % de laethanta ar leaba nó den 
daonra

PI Nua 
2014

Athraitheas 
ospidéal leis 
an mbunlíne 

náisiúnta

0.139% –

Moill ar Scaoileadh Amach (sa Mhí)

Laghdú ar laethanta leapa a chailltear trí mhoill ar scaoileadh 
amach (sonraí carnacha)

243,394 Laghdú 
10%

236,774 -8.1%

Laghdú ar an líon daoine a raibh moill lena scaoileadh amach 669 Laghdú 
10%

719 -19.4%

Ionfhabhtuithe Bainteach leis an gCúram Sláinte

Ráta d’ionfhabhtú MRSA sa sruth fola in ospidéil 
ghéarmhíochaine per 1,000 lá leaba a úsáideadh (sa Ráithe)

0.064 < 0.057 Níl sonraí 
ar fáil

–

Ráta de chásanna nua buinní a bhain le Clostridium Difficile 
in ospidéil ghéarmhíochaine per 10,000 lá leaba a úsáideadh 
(sa Ráithe)

2.3 < 2.5 2.2 0.0%

Ráta airmheáin frithbheathach iomlán ospidéil úsáide 
(de réir dáileoige lae do gach 100 lá leaba) i ngach ospidéal 
(Faoi dhó sa bhliain)

PI Nua 
2014

83 79.5 4.2%

Glantóirí alcóil lámh úsáide (lítir do gach 1,000 lá leaba úsáide) 
(Faoi dhó sa bhliain)

PI Nua 
2014

25 27.1 8.4%

% comhlíontachta ag foireann na n-ospidéal leis na 5 phointe 
sláinteachais lámh atá ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 
ag úsáid na huirlise iniúchta náisiúnta um shláinteachas lámh 
(Faoi dhó sa bhliain)

PI Nua 
2014

90% 85.6% -4.9%

Eispéaras na nOthar (Bliantúil)

% d’ospidéil a thug faoi shuirbhéanna bliantúla ar eispéaras 
othar i measc samplaí ionadaíocha dá ndaonra othar

PI Nua 
2014

100% Níl sonraí 
ar fáil

–

Comhlíonadh EXTD (sa Mhí)

Seal oibre <24 uair PI Nua 
2014

100% 94% -6%

Seachtain oibre <48 uair 100% 67% -33%

Scór Náisiúnta Réamhrabhaidh (NEWS) (sa Ráithe)

% d’ospidéil ag comhlíonadh NEWS go hiomlán i ngach 
réimse cliniciúil d’ospidéil ghéarmhíochaine agus d’ospidéal 
speisialtachta aonair

PI Nua 
2014

95% 98.0% 3.2%

% den fhoireann chliniciúil iomlán atá oilte sa chlár COMPASS PI Nua 
2014

> 95% Níl sonraí 
ar fáil

–
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Príomh-tháscaire Feidhmíochta

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2013
Sprioc 

2014

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2014

% d’Éag-
súlacht ón 

Sprioc 2014
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Caighdeáin Náisiúnta (sa Ráithe)

% d’ospidéil a chuir tús lena gcéad mheasúnacht faoi réir an 
NSSBH

PI Nua 
2014

95% Níl sonraí 
ar fáil

–

% d’ospidéil a chríochnaigh a gcéad mheasúnacht faoi réir an 
NSSBH

PI Nua 
2014

95% Níl sonraí 
ar fáil

–

MFTP

% d’eipeasóidí códaithe HIPE a críochnaíodh laistigh de 30 lá 
ón am scaoilte amach

PI Nua 
2014

> 95% 95.0% 0.0%

A
N

 C
LÁ

R
 N

Á
IS

IÚ
N

TA
 R

IA
LA

IT
H

E
 A

IL
S

E

Seirbhísí d’Ailse Siomptómach Cíche (sa Ráithe)

% de dhaoine a d’fhreastail a raibh a n-atreorúcháin triáiseáilte 
mar chás práinne ag an aonad ailse agus a chloígh le 
caighdeán HIQA de choicís i gcás atreorúcháin phráinneacha

97.9% 95% 94.0% -1.1%

Ailsí Scamhóg (sa Ráithe)

% d’othair a d’fhreastail ar an gclinic mear-rochtana a 
d’fhreastail nó a fuair coinne laistigh de 10 lá oibre ón am a 
bhfuair siad an atreorúchán san ionad ailse

91.2% 95% 88.0% -7.4%

Ailsí Próstatacha (sa Ráithe)

% d’othair a d’fhreastail ar an gclinic mear-rochtana a 
d’fhreastail nó a fuair coinne laistigh de 20 lá oibre ón am a 
bhfuair siad an atreorúchán san ionad ailse

55.4% 90% 51.1% -43.2%

Radaiteiripe (sa Ráithe)

% d’othair a fuair fréamhchóireáil radaiteiripe a thosaigh ar a 
gcóireáil laistigh de 15 lá oibre ón am ar mheas an t-oinceolaí 
radaíochtaí go raibh siad réidh don chóireáil (ní othair chúraim 
mhaolaithigh san áireamh)

80.5% 90% 87.6% -2.7%
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Ú
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Ortódóntaic (sa Ráithe)

Agaí feithimh a laghdú dóibh sin atá ag feitheamh le 
measúnacht

PI Nua 
2014

Measúnú ar 
90% laistigh 

de bhliain

96.5% 7.2%

Laghdú a dhéanamh ar chomhréir na n-othar atá ar an liosta 
feithimh cóireála níos faide ná 4 bliana (grád 4 agus 5)

PI Nua 
2014

< 5% 5% 0.0%

Caighdeán agus Sábháilteacht Othar

Ionfhabhtuithe Bainteach leis an gCúram Sláinte: 
Bainistíocht Cógas (Faoi dhó sa bhliain)

Úsáid frithbheathach i suíomhanna pobail (dáileoga sainithe 
laethúla do gach 1,000 áitritheoir sa lá)

PI Nua 
2014

< 21.7 22.9 -5.5%

Bainistiú ar an Liosta Feithimh Fisiteiripe agus Teiripe 
Saothair (sa Ráithe)

Teiripe Saothair – Líon othar ag feitheamh níos mó ná 16 
seachtainí ar mheasúnacht

8,511 < 10% 8,141 -6.3%

Fisiteiripe – Líon othar ag feitheamh níos mó ná 12 sheachtain 
ar mheasúnacht

7,181 < 10% 7,433 -15.0%
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Príomh-tháscaire Feidhmíochta

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2013
Sprioc 

2014

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2014

% d’Éag-
súlacht ón 

Sprioc 2014

C
U

IM
S

IÚ
 S

Ó
IS

IA
LT

A

Mí-úsáid Substaintí (sa Ráithe)

% de mhí-úsáideoirí substaintí (os cionn 18 mbliana) ar cuireadh 
tús lena gcóireáil laistigh de mhí tar éis na measúnachta

97.0% 100%

(1,260)

97.0%

(1,109)

-3.0%

% de mhí-úsáideoirí substaintí (os cionn 18 mbliana) ar 
cuireadh tús lena gcóireáil laistigh de sheachtain tar éis na 
measúnachta

99.0% 100%

(105)

97.0%

(67)

-3.0%

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean (sa Ráithe)

% d’úsáideoirí aonair seirbhísí a ligeadh isteach i mbrúnna/
saoráidí cóiríochta éigeandála do dhaoine gan dídean ar 
dearnadh measúnacht ar a riachtanais sláinte mar chuid de 
Mheasúnacht Iomlánaíoch ar Riachtanais (HNA) laistigh de 
choicís ón am ar tógadh isteach iad

66.0% 85% 68.0% -20.0%

P
C

R
S

Cártaí Leighis/Cártaí Cuartaíochta Dochtúra (sa Mhí)

% de na hiarratais ar chártaí leighis, a bhí comhlánaithe i gceart, 
a próiseáladh laistigh den aga slánúcháin 15 lá

97.8% 95% 96.4% 1.5%

C
Ú

R
A

M
 M

A
O

LA
IT

H
E

A
C

H Aonaid na nOthar Cónaitheach – Agaí Feithimh (sa Mhí)

Leapacha speisialaithe d’othair chónaitheacha curtha ar fáil 
laistigh de 7 lá

95.0% 94% 96.0% 2.1%

Cúram Baile Pobail – Agaí Feithimh (sa Mhí)

Seirbhísí cúraim mhaolaithigh sa phobal curtha ar fáil d’othair 
ina n-áit chónaithe laistigh de 7 lá (Baile, Teach Altranais, 
Ospidéil Neamhghéara)

87.0% 82% 88.0% 7.3%

C
Ú

R
A

M
 S

Ó
IS

IA
LT

A

SEIRBHÍSÍ MÍCHUMAIS

Clár 0-18 bl. (Faoi dhó sa bhliain)

Comhréir de Ghrúpaí Feidhmithe Áitiúla a bhfuil Pleananna 
Feidhmithe Áitiúla acu chun seirbhísí míchumais a chur chun 
cinn do leanaí agus d’ógánaigh

3 25 of 25 13 -48.0%

An tAcht um Míchumas (sa Ráithe)

% de na measúnachtaí a críochnaíodh laistigh de na hamlínte 
atá sna rialacháin

23.2% 100% 33.0% -67.0%

Seirbhísí Lae (Tuairisc ó Mheán Fómhair ar aghaidh – Faoi dhó sa bhliain)

% d’fhágóirí scoile agus de chéimithe RT a bhfuil socrúchán 
faighte acu a réitíonn a gcuid riachtanas go hiomlán

PI Nua 
2014

100% 100% 0.0%

Cáilíocht (Faoi dhó sa bhliain)

Maidir le gníomhaireachtaí a fhaigheann €5m nó níos mó de 
chistiú poiblí, an % acu a fheidhmíonn modheolaíocht aitheanta 
idirnáisiúnta feabhsúcháin cáilíochta ar nós EFQM, CQL nó 
CARF

PI Nua 
2014

100% 100% 0.0%

SEIRBHÍSÍ DO DHAOINE SCOTHAOSTA

Drochíde ar Sheanóirí (sa Ráithe)

% de chásanna gníomhacha athbhreithnithe laistigh den 
tréimhse sé mhí

PI Nua 
2014

80% 92.2% 15.3%
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Príomh-tháscaire Feidhmíochta

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2013
Sprioc 

2014

Iarbhír 
Tuairiscithe 

2014

% d’Éag-
súlacht ón 

Sprioc 2014

M
E

A
B

H
A

IR
S

H
LÁ

IN
TE

Seirbhísí Meabhairshláinte na nAosach

% d’Fhoirne Ginearálta Meabhairshláinte Pobail ag freastal ar 
dhaonra thart ar 50,000 (réimse de 45,000 go dtí 60,000) mar 
atá molta in Vision (sa Ráithe)

PI Nua 
2014

≥ 60% 39.0% -35.0%

% d’atreorúcháin/atreorúcháin athuaire a fuair a gcéad choinne 
agus a facthas laistigh de 12 sheachtain/3 mhí ag na Foirne 
Ginearálta Meabhairshláinte Pobail (sa Mhí)

PI Nua 
2014

≥ 75% 74.0% -1.3%

% d’atreorúcháin/atreorúcháin athuaire a fuair a gcéad choinne 
agus a facthas laistigh de 12 sheachtain/3 mhí ag na Foirne 
Meabhairshláinte Síciatracha Seanaoise Pobail (sa Mhí)

PI Nua 
2014

≥ 95% 96.0% 0.0%

Seirbhísí Meabhairshláinte Pobail do Leanaí agus d’Ógánaigh

Glacadh le leanaí chuig Aonaid Ghéarchúraim Chónaitheacha 
do Leanaí agus d’Ógánaigh mar % den líon iomlán leanaí ar 
glacadh leo in aonaid ghéarchúraim chónaithe meabhairshláinte 
(sa Ráithe)

PI Nua 
2014

≥ 75% 69.0% -8.0%

% d’atreorúcháin/atreorúcháin athuaire a fuair a gcéad choinne 
agus a facthas laistigh de 12 sheachtain/3 mhí ag Foirne 
Meabhairshláinte Pobail do Leanaí agus d’Ógánaigh (sa Mhí)

70% ≥ 75% 67.0% -10.7%

Nóta: I roinnt cásanna, d’fhéadfadh sonraí déanacha a bheith léirithe i sonraí 2014
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Aguisín 4 Tionscadail Chaipitil

An tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna
An Chéim Tionscadail – Pleanáil

 ■ Stáisiún Athsholáthair Otharcharranna – Mainistir na Corann, Co. Chorcaí.

 ■ Ionad Ríomhaireachta Chorcaí – Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh.

 ■ Bunáit agus Ceanncheathrú Otharcharranna – Cathair Chorcaí.

 ■ Stáisiún Otharcharranna nua – Ospidéal Pobail Chathair Saidhbhín, Co. Chiarraí.

 ■ Seomra Scíthe Otharcharranna – Ospidéal Naomh Seosamh, Sraith an Urláir, Co. Dhún na nGall.

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

 ■ Bunáit Otharcharranna nua (eatramhach) – Sord, Co. Bhaile Átha Cliath.

 ■ Stáisiún Otharcharranna nua – Sligeach.

 ■ Clár Athsholáthair Otharcharranna – Ar a n-áirítear otharcharranna, feithiclí mearfhreagartha, dífhibrileoirí LEAD/ECT02 agus 
cothabháil ar an bhflít reatha.

An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

 ■ Athchumrú ar an Lárionad Náisiúnta Rialaithe agus Glaonna Otharcharranna – Soláthar Lárionaid Náisiúnta Rialaithe agus Glaonna 
Otharcharranna agus Ceanncheathrú Naisiúnta Otharcharranna ag Áras na hAbhan, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

 ■ Uasghrádú ar cheanncheathrú otharcharranna Bhéal Átha Seanaigh chun cúltaca agus tacaíocht a thabhairt do Lárionad 
Thamhlachta, Baile Átha Cliath.

 ■ Stáisiúin Otharcharranna nua – Loch Glinne, Co. Ros Comáin agus Gaillimh.

Ospidéil Ghéarmhíochaine

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

Grúpa Ospidéal Éireann Thoir

 ■ An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, An Muileann gCearr – Céim 2(b), athsholáthar cóiríochta barda agus obrádlann san áireamh.

 ■ Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann (SVUH), Baile Átha Cliath – Athlonnú an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles go dtí 
campas SVUH

Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre

 ■ Ospidéal Ginearálta an Náis, Co Chill Dara – Soláthar aonad gnáthamh lae, aonaid oinceolaíochta agus teiripe fisiciúil agus 
athsholáthar svuíte ionscópachta.

 ■ Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Port Laoise, Co. Laoise – Athfhorbairt, ar a n-áirítear aonad máithreachais, rannóg obrádlann, 
rannóg seirbhísí steiriúla an ospidéil, aonad measúnachta leighis (MAU), príomhshlí dála; agus athchóiriú ar na haonaid fholmha 
chun na seirbhísí lae a leathnú amach.

 ■ Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór – Athsholáthar MRI agus ultrafhuaim bhreise a chur ar fáil.

Grúpa Ospidéal RCSI

 ■ Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha – Céim 2, bloc bardaí a thógáil agus rannóg nua obrádlainne a sholáthar.

 ■ Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath – Uasghrádú céimnithe ar an rannóg raideolaíochta reatha.

 ■ Ospidéal Ginearálta an Chabháin – Aonad ionscópachta nua, rannóg lárnach seirbhísí steiriúla, aonad cónaitheach fiobróise cistí, 
uasghrádú ar bhardaí, aonad cónaitheach cúraim mhaolaithigh, seomra cumarsáide agus uasghrádú ginearálta leictreachais.

 ■ Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath – Soláthar cóiríochta don chlár um ionchlannáin chochla.
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Ospidéil Ghéarmhíochaine

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/Iardheiscirt

 ■ Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh (CUH) – Oinceolaíocht radaíochta (céim 2), tionscadal na n-eolaíochtaí fola (saotharlann), 
uasghrádú ar an mbarda haemaiteolaíochta/oinceolaíochta, soláthar saoráidí leithlise agus héileapad nua.

 ■ Ospidéal Máithreachais na hOllscoile, Corcaigh – uasghrádú ar an Rannóg Éigeandála (RÉ).

 ■ Ospidéal na hOllscoile Port Láirge – Athsholáthar saoráidí marbhlainne agus iarbháis; bloc nua cónaitheach ina mbeidh leapacha 
athsholáthraithe d’othair chónaithe, agus aonad cúraim mhaolaithigh.

 ■ Ospidéal Ortaipéideach Mhuire (SMOH), Corcaigh – Uasghrádú ar an mbarda reatha chun éascú a dhéanamh ar athlonnú rannóg 
na n-othar seachtrach (OPD) reatha ó Ospidéal Ollscoile na Trócaire (MUH) go dtí SMOH.

 ■ Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh – An t-ionad réigiúnach gaistreintreolaíochta, athsholáthar/uasghrádú ar na rialtáin coire 
agus teasa.

 ■ Ospidéal Ginearál Chiarraí, Trá Lí – Tionscadal na n-eolaíochtaí fola (saotharlann).

 ■ An Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria (SIUH), Corcaigh – Athlonnú rannóg éisteolaíochta na n-othar seachtrach go dtí 
SIUH agus soláthar saoráide modúlaí.

Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh

 ■ Ospidéal an Aonaigh, Co. Thiobraid Árann – clár uasghrádaithe ar bhloc bardaí

 ■ Ospidéal Ollscoil Luimnigh – Athlonnú an aonaid mháithreachais, feistiú na RÉ, tógáil agus feistiú ar aonad scagdhealaithe duán 
os cionn na RÉ.

Grúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta

 ■ Ospidéil na hOllscoile Gaillimh (GUH) – Oinceolaíocht radaíochta (céim 2)

 ■ Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall – Tar éis na dtuillte in 2013, rinneadh athchóiriú agus uasghrádú ar 
an aonad cúraim chorónaigh, ar na haonaid haemaiteolaíochta agus oinceolaíochta, rinneadh athsholáthar ar an rannóg 
raideolaíochta ar a n-áirítear ultrafhuaim bhreise agus seomra tomagrafaíochta ríomhairithe (CT) móide svuít ilfheidhme 
idirghabhálach, athchóiriú agus uasghrádú ar an OPD, an rannóg saotharlainne, marbhlann, seomra lárnach gléasta foirne, 
an ducht seirbhíse faoi thalamh (agus na seirbhísí), agus oibreacha coiscthe tuillte ar a n-áirítear tóchar forsceite, scagthástáil 
athdheartha agus aláraim agus rialtáin ar bhéal an tóchair.

 ■ Ospidéal Ginearálta Shligigh – Aonad géarchúraim Meabhairshláinte (MHU), uasghrádú ar bhallaí an fhoirgnimh agus oibreacha 
roinnte dóiteáin, soláthar saoráide néareolaíochta i dTeach Molloway, Sligeach.

 ■ Ospidéal Ginearálta Portiuncla, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe – Athsholáthar ar bhloc nua bardaí.

Grúpa Ospidéal na Leanaí

 ■ Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid Temple, Baile Átha Cliath – Forbairt ar an Ospidéal Náisiúnta Péidiatraiceach agus forbairt 
suímh ag Bóthar Mhic Dháibhéid ar a n-áirítear bunáit otharcharranna agus bunáit freagartha gluaisrothar.

 ■ Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn, Baile Átha Cliath – Aonad saotharlainne um chaitidriú cairdiach.

An Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse

 ■ Tionscadal Oinceolaíochta Radaíochta in CUH, GUH agus Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath.

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

Grúpa Ospidéal Éireann Thoir

 ■ Ospidéal Ginearálta Loch Garman – uasghrádú ar an aláram dóiteáin

 ■ An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles, Baile Átha Cliath – Aonaid dianchúraim nua-naíoch a thógáil.

 ■ Ospidéal Naomh Lúcás, Cill Chainnigh – Céim 1, tógáil RÉ nua, MAU agus seirbhís lae ar a n-áirítear aonad oideachas 
ionscópachta agus leighis. Céim 2, rannóg heipiteolaíochta, rannóg oinceolaíochta agus soláthar MRI.

 ■ An tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, An Muileann gCearr – RÉ (céim 2b).

 ■ Ospidéal Ortaipéideach na Ceapaí, Baile Átha Cliath – Soláthar aonaid téarnaimh chun freastal ar an rannóg obrádlainne.

Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre

 ■ Ospidéal Thamhlachta, Baile Átha Cliath – Uasghrádú/athsholáthar ar an aonad scagdhealaithe duán reatha agus ar an gcóras 
uisce cúlosmóise, méadú agus uasghrádú ar an RÉ (céim 2).
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Ospidéil Ghéarmhíochaine

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

Grúpa Ospidéal RCSI

 ■ Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath – scagdhealú duán – soláthar 44 stáisiún scagdhealaithe breise mar aon le huasghrádú 
agus athchóiriú ar barda Naomh Daimian, méadú ar na saotharlanna histeacomhoiriúnachta agus imdhíonghéinitic agus fearas 
curtha i obrádlann 12 in oiriúint don leathnú ar an gclár náisiúnta um athphlandáil duánach.

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/Iardheiscirt

 ■ Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh – Uasghrádú céimneach ar chóiríocht na n-othar cónaitheach.

 ■ An Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria, Corcaigh – Uasghrádú céimneach ar chóiríocht na n-othar cónaitheach, 
athchóiriú agus uasghrádú ar chóiríocht chun éascú a dhéanamh ar athlonnú na lialanna oftalmaí as CUH.

 ■ Ospidéal na hOllscoile Port Láirge – Aonad fiobróise cisti agus saoráid nua dí-éilliúcháin don aonad lae.

 ■ Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas, Cluain Meala – Leathnú ar an rannóg raideolaíochta chun glacadh le CT agus MRI 
amach anseo.

 ■ Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh – Athchóiriú agus uasghrádú ar bhardaí (céim 1), barda scinceála 50 a sholáthar le go bhféadfar 
tús a chur leis an obair athchóirithe, athchumrú ar rannóg cúraim phéidiatraicigh reatha na n-othar seachtrach agus soláthar CT 
agus MRI.

Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh

 ■ Ospidéal Ollscoil Luimnigh – Críochnú (spás creatlaigh) agus cóiriú an RÉ, bloc othar cónaithe agus seachtrach a bhfuil airíonna 
ailse chíche, deirmeolaíochta, géarstróc agus fiobróis chisteach le sonrú orthu, ionad taighde cliniciúil agus oideachais, agus MHU 
géarchúraim (an chéim dheiridh).

 ■ Ospidéal na hInse, Co. an Chláir – Céim 1(a), athfhorbairt ar a n-áirítear feistiú áiteacha atá folamh sa bhfoirgneamh reatha in 
oiriúint d’fhisiteiripe agus do chógaslann. Forbairt ar aonad áitiúil do mhionghortuithe.

Grúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta

 ■ Ospidéil na hOllscoile Gaillimh – Bloc modúlach bardaí (75 leaba); MHU géarchúraim (athsholáthar).

 ■ Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall – Athchóiriú agus uasghrádú ar an rannóg lónadóireachta tar éis dhamáiste 
na dtuillte in 2013, ionad nua oideachais leighis, tógáil creatlaigh agus croí chun cuidiú leis an méadú ar an aonad scagdhealaithe 
duán amach anseo.

 ■ Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh – Soláthar aonaid nua fiobróise cistí.

 ■ Ospidéal Chontae Ros Comáin – Soláthar aonaid ionscópachta.

 ■ Ospidéal Ginearálta Shligigh – Uasghrádú CSSD, tógáil saoráide oideachais agus oiliúna leighis agus uasghrádú ar an seomra 
coire agus ar an seomra gléasra.

 ■ Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Páirc Mheirlinne, Gaillimh – Uasghrádú ar aonaid láimhsithe aeir na hobrádlainne ortaipéidicí 
(AHUnna) agus ar ghléasra na hobrádlainne, seomra nua gléasra san áireamh.

Grúpa Ospidéal na Leanaí

 ■ Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid Temple, Baile Átha Cliath – Oibreacha eatramhacha ar a n-áirítear athchoimriú ar an seomra 
ECG, aonad na n-othar isteach agus an seomra feithimh OPD.

An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

Grúpa Ospidéal Éireann Thoir

 ■ Ospidéal Mhuire, An Uaimh – Uasghrádú ar an tsaoráid reatha chun cóiríocht a chur ar fáil don RÉ agus do chúram práinneach.

 ■ Ospidéal Ginearálta Loch Garman – RÉ nua, seomra breithe agus obrádlann cnáimhseachais, agus príomhchumar.

Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre

 ■ Ospidéal Thamhlachta, Baile Átha Cliath – Méadú agus uasghrádú ar an RÉ (céim 1).

 ■ Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath – Uasghrádú ar an infreastruchtúr leictreach ar fud an champais.
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Ospidéil Ghéarmhíochaine

An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

Grúpa Ospidéal RCSI

 ■ Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath – Soláthar an dara saotharlann cataitéaraithe.

 ■ Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath – MAU géarchúraim agus méadú ar an aonad úireolaíochta.

 ■ Ospidéal an Rotunda, Baile Átha Cliath – Uasghrádú ar an gcóras dáilithe leictreachais agus balla teorann a chríochnú, oibreacha 
cobhsaithe agus uasghrádú ar an marbhlann.

 ■ Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha – MHU géarchúraim athchóiriú ar iar-áras na n-altraí chun ionad oideachais leighis a 
chur ar fáil.

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/Iardheiscirt

 ■ Ospidéal na hOllscoile Port Láirge – Uasghrádú ar infreastruchtúr an ospidéil ar fud an champais agus uasghrádú ar AHUnna na 
hobrádlanna.

 ■ Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh – Aonad cúraim riospráide agus fiobróise cistí, forbairt ar MAU géarchúraim (forbairt chéimneach) 
agus MHU géarchúraim.

 ■ Ospidéal Ginearálta Bheanntraí, Co. Chorcaí – Soláthar MAU.

 ■ Ospidéal Ginearálta Chiarraí – Uasghrádú agus méadú ar an MHU géarchúraim, aonad breathnóireachta ardleibhéil san áireamh.

Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh

 ■ Ospidéal Ollscoil Luimnigh – Athchóiriú agus méadú ar an MHU géarchúraim ar thailte an ospidéil, bloc cúraim chriticiúil, 
uasghrádú ar an infreastruchtúr (an córas dáilithe leictreachais san áireamh) chun freastal ar fhorbairtí reatha agus chun cinn, agus 
carrchlós faoi thalamh.

 ■ Ospidéal an Aonaigh, Co. Thiobraid Árann – Soláthar dhá obrádlann.

Grúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta

 ■ Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall – Tar éis dhamáiste na dtuillte in 2013, athchur na RÉ, oibreacha 
éigeandála, clár d’oibreacha coiscthe tuillte agus raideolaíocht idirghabhálach eatramhach.

 ■ Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo – Athchóiriú agus uasghrádú ar an aonad duánach.

 ■ Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Páirc Mheirlinne, Gaillimh – Scoil cosliachta (céim 2), soláthar aonaid do mhionghnáthaimh agus 
aonad athshlánúcháin.

 ■ Ospidéil na hOllscoile Gaillimh – Uasghrádú ar an aonad máithreachais (céim 2), saoráid taighde cliniciúil agus uasghrádú ar na 
seirbhísí infreastruchtúir chun cuidiú le forbairtí amach anseo.

Grúpa Ospidéal na Leanaí

 ■ Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn – Aonad géarchúraim measúnachta agus cóireála d’ionsaithe gnéasacha ar leanaí, 
(Sráid an Iarla).

An Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse

 ■ Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae, Baile Átha Cliath – Athlonnú an aonaid oinceolaíochta lae agus na saoráide cumaisc drugaí.

Cúram Príomhúil

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

Ionaid Chúram Príomhúil

 ■ Ionaid Chúram Príomhúil de réir comhaontaithe léasa – Cluain Dolcáin, An tSeanchill, Ráth Maonais/Ráth Garbh, Baile Brigín, Cill 
na Manach/Tigh Motháin, Bóthar an Chaisil/Baile Bhailcín Baile Átha Cliath; Cill Droichid, Co. Chill Dara, baile Chill Dara; Cill na 
Seanráithe, Co. an Chabháin; baile Thiobraid Árann; Cill Mhantáin Theas/Carn an Bhua; Cathair Luimnigh (An Margadh 1 agus 2, 
Garraí Eoin); Lios Tuathail, Ciarraí Thuaidh; An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí; Áth Trasna, Co. Chorcaí.

 ■ Ionaid Chúram Príomhúil – Fionnghlas, Rualach/Cluain Dolcáin Thuaidh (MHU agus fiaclóireacht pobail san áireamh), Cnoc Lín/
Ráth Fearnáin, Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath; Inis Bó Finne, Co. na Gaillimhe (athsholáthar); Baile Haicéid/An Tulach/
Ráth Bhille, Co. Cheatharlach; An Baile Nua, Co. Dhún na nGall; Meathas Troim, Co. Longfoirt; An Ghráinseach/Droim Chliabh, 
Tuaisceart Shligigh; baile Mhuineacháin; Cathair Chorcaí Thiar Thuaidh (suíomh an SMOH); Buiríos Uí Chéin, Co. Thiobraid Árann 
(méadú ar an ionad ospidéil/cúraim lae chun áit a dhéanamh do PCC).
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Cúram Príomhúil

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

Sláinte an Phobail

 ■ Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh, (Cathair Bhaile Átha Cliath) – Seirbhís scagthástála éisteolaíochta.

 ■ Ospidéal Naomh Fionnbarra, Corcaigh – Aonad éisteolaíochta nua.

Cuimsiú Sóisialta

 ■ Port Laoise, Co. Laoise – Aonad seirbhísí andúile pobail.

 ■ Inis, Co. an Chláir – Seirbhís chónaitheach cóireála andúile.

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

Cúram Príomhúil

 ■ Ionaid Chúram Príomhúil de réir comhaontaithe léasa – Baile Chill Mhantáin; Ráth Iomgháin/Mainistir Eimhín, Co. Chill Dara; 
Ceanannas, Co. na Mí; Gráinseach an Déin, Bóthar na hUaimhe; An Ráth, Co. Chorcaí; Guaire, Co. Loch Garman.

 ■ Ionaid Chúraim Príomhúil – Béal Átha Seanaigh, Co Dhún na nGall (athchóiriú agus uasghrádú ar iar-chlochar agus scoil); An Chorr 
Dhubh, Baile Átha Cliath; Teach Nazarat, Sligeach (athchóiriú, athlonnú na seirbhísí forbartha leanaí, ionad lae meabhairshláinte, 
foireann cúram príomhúil agus seirbhísí pobail eile).

Sláinte an Phobail

 ■ Ospidéal Naomh Fiontán, Port Laoise, Co. Laoise – Athchóiriú ar Theach Alvernia.

 ■ Tulach Mhór, Co Uíbh Fhailí – Athchóiriú ar bhunfhoirgnimh ospidéil atá folamh (Scott’s) le cur in ionad cóiríocht ar chíos i gceantar 
Thulach Mhór.

 ■ Ospidéal na Mí, Baile Átha Cliath – Athchóiriú ar roinnt foirgneamh (lóiste na cathrach agus teach an dochtúra) chun glacadh le 
seirbhísí atá ar chíos faoi láthair i gceantar dheisceart na cathrach.

 ■ Ospidéal Naomh Eoin, Sligeach – Uasghrádú campais (céim 1) chun áit a dhéanamh don fhoireann in ionad sláinte na Cúlóige.

 ■ Ospidéal Naomh Íde, Port Reachrann, Co. Bhaile Átha Cliath – Uasghrádú agus athchóiriú ar Bhloc123.

 ■ An Clár Náisiúnta Fluairídithe – Uasghrádú ar an ngléasra fluairídithe i ngléasraí cóireála uisce na n-údarás áitiúil.

An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

Cúram Príomhúil

 ■ Ionaid Chúram Príomhúil de réir comhaontaithe léasa – Sráid Bhríde/Na Libeartaí, Baile Átha Cliath; Claonadh, Co. Chill Dara; Baile 
Átha Luain, Co. na hIarmhí; Cnoc an Línsigh, Co. na Mí; Cionn tSáile, Co. Chorcaí.

 ■ Ionaid Chúram Príomhúil – Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe; Cluainín, Co. Liatroma.

Sláinte an Phobail

 ■ Béal an Átha Móir, Co. Liatroma – CNU comhshuite le hionad cúram príomhúil.

 ■ Bealach Féich, Co. Dhún na nGall – Céim 1, athchóiriú ar Ospidéal Naomh Seosamh, Sraith an Urláir (bunurlár) mar 
cheanncheathrú áitiúil ceantair.

 ■ Ospidéal Naomh Íde, Port Reachrann, Co. Bhaile Átha Cliath – Obair chobhsaithe ar fhoirgnimh liostaithe.

Cúram Maolaitheach
An Chéim Tionscadail – Pleanáil

 ■ Ospís sa Droichead Nua, Co. Chill Dara, i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, agus i gCo. Chill Mhantáin

 ■ Aonaid Othar Cónaitheach in Ospidéal Ginearálta an Chabháin agus in Ospidéal na hOllscoile Port Láirge

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

 ■ Scéim Dearadh agus Dínit – Scéim deontais caipitiúil do sheomraí teaghlaigh i RÉ, ICUnna agus bardaí, agus uasghrádú ar 
sheomraí féachana marbhlann/áiteanna poiblí in ospidéal ghéarmhíochaine.

 ■ Ospidéal Ginearálta Chiarraí – Soláthair aonaid chúraim mhaolaithigh.
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Cúram Maolaitheach
An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

Cúram Maolaitheach

 ■ Ospidéal Ceantair Bhéal an Átha – Soláthar saoráid leibhéal II (2 leaba).

Cúram Sóisialta

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

Seirbhísí Míchumais

 ■ Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe – Cóiríocht ardtacaíochta brú in Ospidéal Bhríde do chónaitheoirí le míchumas intleachta 
in Ospidéal Naomh Bríd.

 ■ Fiodh Ard, Co. Thiobraid Árann – Cóiríocht ardtacaíochta chónaithe brú in ionad na cóiríochta i Naomh Lúcás.

 ■ Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall – Athchóiriú agus uasghrádú ar an tsaoráid reatha lae agus for-rochtana don luathfhoghlaim.

 ■ Sord, Co. Bhaile Átha Cliath – Ionad gníomhaíochtaí míchumais lae.

 ■ Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh – Soláthar cóiríochta ardtacaíochta brú do chónaitheoirí a bhfuil míchumais intleachta acu.

 ■ An tOspidéal Náisiúnta Athshlánaithe, Dún Laoghaire, Baile Átha Cliath – Athfhorbairt (céim 1).

Seirbhís do Dhaoine Scothaosta

 ■ Uasghrádú ar shaoráidí neamhghéara cónaithe (CNUnna) chun cloí le caighdeáin HIQA, ar a n-áirítear Belvilla, An Cuarbhóthar 
Theas, Teach Gharrán na Fuinseoige agus Naomh Muire, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath; Deilginis, Co. Bhaile Átha Cliath; 
Má Nuad, Co. Chill Dara; Na Ráithíní, Co. an Chláir.

 ■ Droichead na Bandan, Co. Chorcaí – Méadú agus athchóiriú ar Ospidéal Pobail Dhroichead na Bandan (céim 1).

 ■ Ospidéal Chnoc Chairméal, Baile Átha Cliath – Uasghrádú an ospidéil chun saoráid céime síos a sholáthar.

 ■ Ospidéal an Chroí Rónaofa, Caisleán an Bharraigh – Athchóiriú agus méadú ar 3 bharda fadchónaithe agus ar bharda 
athshlánúcháin.

 ■ Aonaid Altranais Pobail – Naomh Colmán (Ráth Droma), Tigh Motháin (Tamhlacht Thuaidh), Naomh Íde (Port Reachrainn), Ospidéal 
Uí Chonghaile agus Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath; Leitir Ceanainn agus Béal Átha Seanaigh, Co. Dhún na nGall; Naomh 
Uinseann, Baile Átha Í, Co. Chill Mhantáin; Cathair Phort Láirge; Cathair Luimnigh; Cathair Chorcaí (Deisceart agus Tuaisceart na 
Laoi) agus Trá lí, Co. Chiarraí.

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta

 ■ Uasghrádú ar shaoráidí neamhghéara cónaithe (CNUnna) chun cloí le caighdeáin HIQA, ar a n-áirítear Seanchara agus Clarehaven, 
Baile Átha Cliath; Naomh Seosamh, Baile Átha Troim, Co. na Mí, Naomh Oilibhéar, Dún Dealgan, Co. Lú; Cúram Sláinte Achadh 
an Iúir, an Cabhán; Naomh Muire, Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin; Áras Mhuire, An Caiseal, Co. Thiobraid Árann; Inis Díomáin 
agus Teach Regina, Cill Rois, Co.a an Chláir (céim 1).

 ■ Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath – Institiúid Mercer um Aosú Bisiúil.

 ■ An Caol, Co. Mhaigh Eo – Ionad cúram lae Naomh Colmán.

An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

Seirbhísí Míchumais

 ■ Geata an Deagánaigh, Cill Chainnigh – Ceannach agus athchóiriú ar shaoráid lae.

Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta

 ■ Uasghrádú ar shaoráidí neamhghéara cónaithe (CNUnna) chun cloí le caighdeáin HIQA – Naomh Aibhistín, Béal an Átha, Co. 
Mhaigh Eo; Teach Mhic Giolla Bhríde agus Teach an Daltúnaigh, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo; Cluain Ros, Baile Átha 
Cliath; Áras Mhuire, Tuaim, Co. na Gaillimhe.

 ■ Ospidéal Pobail Bhealach Conglais, Co. Chill Mhantáin – Uasghrádú agus athchóiriú

 ■ Ospidéal Naomh Íde, An Caisleán Nua, Luimneach – Méadú agus uasghrádú ar an aonad athshlánúcháin.
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Meabhairshláinte

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

 ■ Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann – Aonad éigeandála tithíochta 10 leaba.

 ■ Tuaim, Co. na Gaillimhe – Bunáit don fhoireann meabhairshláinte pobail (CMHT) agus ospidéal lae;

 ■ Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe – Bunáit CMHT.

 ■ Ospidéal Ginearálta Shligigh – MHU géarchúraim.

 ■ Cluain Sceach, Baile Átha Cliath – MHU Pobail.

An Chéim Tionscadail – Pleanáil

 ■ Inse Chór, Baile Átha Cliath – Athchóiriú agus méadú ar Ionad na Coille, An Droichead Órga.

 ■ Tionscadal na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí – Ospidéal Lárnach Náisiúnta Fóiréinseach (80 leaba athsholáthair 
agus 40 leaba breise), 4 aonad dianchúraim athshlánúcháin (ICRUnna – 30 leaba an ceann); ICRU míchumais intleachta agus 
ICRUnna leanaí agus ógánach (10 leaba an ceann) mar atá molta in Vision for Change.

 ■ Luimneach – Saoráid mheabhairshláinte pobail Naomh Seosamh do leanaí agus d’ógánaigh.

An Chéim Tionscadail – Leanacht den Tógáil in 2014

 ■ Teach Nazarat, Sligeach – Ionad a chur ar fáil do sheirbhísí meabhairshláinte leanaí agus ógánach (CAMHS) in Ionad Cúram 
Príomhúil Theach Nazarat.

 ■ Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe – Athchumrú ar fhoirgneamh na n-othar isteach chun áit a dhéanamh do leapacha POL 
as CNU Naomh Breandán, ionad lae míchumais, Naomh Seosamh agus chun cóiríocht a chur ar fáil don fhoireann athshlánúcháin.

 ■ Brú Chaoimhín, Baile Átha Cliath – Athchóiriú ar Aonad 4 chun áit a dhéanamh do sheirbhísí meabhairshláinte lae daoine fásta.

 ■ Gort na Silíní, Baile Átha Cliath – Aonad cónaithe do leanaí agus d’ógánaigh.

 ■ Cromghlinn, Baile Átha Cliath – ionad cúraim príomhúil lae agus ospidéal meabhairshláinte pobail lae.

 ■ Ospidéil na hOllscoile Gaillimh – MHU géarchúraim (athsholáthar).

 ■ Cill Áirne, Co. Chiarraí – Comhaonad cónaitheach d’iompraíocht dhúshlánach agus do mheabhairshláinte.

 ■ Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe – Cóiríocht don CMHT.

 ■ Port Laoise, Co. Laoise – Aonad cónaitheach meabhairshláinte.

 ■ Naomh Eoin, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman – Aonad éigeandála tithíochta.

 ■ Naomh Seosamh, Inis, Co. an Chláir – Athchóiriú ar Ghort Glas chun ionad meabhairshláinte lae a chur ar fáil;

 ■ Ospidéil na hOllscoile Luimneach – MHU géarchúraim (an chéim dheiridh).

An Chéim Tionscadail – Tógáil críochnaithe in 2014

 ■ An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí – Brú ardtacaíochta 12 leaba.

 ■ Gort na Silíní, Baile Formaid, Baile Átha Cliath – Athchóiriú ar chóiríocht reatha oifige chun cóiríocht a chur ar fáil don tsaoráid 
mheabhairshláinte pobail agus do chóiríocht eile.

 ■ Cromghlinn, Baile Átha Cliath – Brú ardtacaíochta 17 leaba.

 ■ Naomh Íde, Port Reachrainn, Baile Átha Cliath – Cóiríocht chónaithe meabhairshláinte a sholáthar i dTeach na Carraige, Gort 
Mhuire, Dún na Rí agus Teach na Gléibe d’áitritheoirí reatha Ospidéal Naomh Íde.

 ■ Ospidéal Ginearálta Chiarraí – Uasghrádú agus méadú ar an MHU géarchúraim, aonad breathnóireachta ardleibhéil san áireamh.

 ■ Dún na nGall – Athchóiriú ar Theach Rowanfield chun MHU pobail agus bunáit CMHT a chur ar fáil i mbaile Dhún na nGall.

 ■ Ospidéal Ginearálta Chorcaí – MHU géarchúraim.

 ■ Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha – MHU géarchúraim.
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Aguisín 5  Tuarascáil Bhliantúil ar Éifeachtúlacht 
Fuinnimh

Réamhrá
Déanann Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Éifeachtúlacht 
Fuinnimh) 2014 mar aon leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta 
um Éifeachtúlacht Fuinnimh 2009-2020 roinnt oibleagáidí a chur 
ar chomhlachtaí poiblí maidir lena ról i dtaca le héifeachtúlacht 
fuinnimh. Leagann an NEEAP amach sprioc don earnáil phoiblí 
a léiríonn go gcaithfidh an FSS feabhas 33% a chur ar a 
éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020. Mar cheann de na húsáideoirí 
fuinnimh is mó sa stát, aithníonn an FSS a thiomantas d’fhorbairt 
inmharthanach a bhaint amach mar aon le spriocanna earnála 
poiblí agus sábháil costas.

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta Inbhuanaithe Sláinte (NHSO) in 
2013 agus feidhmíonn sí mar lárphointe fócais do chúinsí 
inmharthanachta na sláinte ar fad. An scóip phríomhúil atá ag an 
NHSO ná forbairt agus forfheidhmiú a dhéanamh ar bhainistíocht 
éifeachtach fuinnimh, dramhaíola agus uisce go náisiúnta don 
FSS, mar aon le forbairt a dhéanamh ar fheasacht na foirne, na 
n-othar agus an phobail ar chúinsí inmharthanachta a mbeidh 
laghdú costas agus timpeallacht níos sláintiúla mar thoradh air.

Mar fhreagra ar SI 426 de 2014 (542 de 2009 roimhe sin), faoina 
gcaithfidh eagraíochtaí san earnáil phoiblí tuairisciú go bliantúil, 
imlínítear san aguisín seo seasamh na Seirbhíse Poiblí i dtaca lena 
húsáid fuinnimh, na bearta atá déanta chun an úsáid a laghdú 
agus na gníomhaíochtaí atá pleanáilte do 2015.

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2014
Tá an NHSO ag cloí go hiomlán le riachtanas na reachtaíochta SI 
426 agus tá gach pointe méadair FSS fíoraithe do 2014. Ceaptar 
go mbeidh sonraí fíoraithe faoi úsáid fuinnimh ar fáil ó Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann i lár 2015. Meastachán den 
úsáid fuinnimh in 2014 atá sa bhforbhreathnú thíos. Nuair a 
eiseoidh an SEAI na sonraí fíora beidh fáil orthu ar www.hse.ie/
sustainability.

● 221,862 MWh de leictreachas

● 733,081 MWh de bhreoslaí iontaise

● 800 MWh de bhreoslaí in-athnuaite

Gníomhaíochtaí déanta in 2014
Cuireadh roinnt nithe lárnacha chun cinn tríd an NHSO i rith na 
mbliana ar a n-áirítear:

● Reáchtáladh an chead seimineár náisiúnta ‘Sustainable 
Health Systems – Making it Happen’ sa Bhealtaine i 
gcomhpháirtíocht le Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir. 
D’fhreastail breis agus 130 páirtí leasmhar as an earnáil sláinte 
air. Thug an seimineár sárthaispeántas de dhea-chleachtas 
cúram sláinte inbhuanaitheachta as Éirinn agus as córais 
sláinte ar fud na Breataine agus na hEorpa. I mí Lúnasa, 
reáchtáladh an dara seimineár, ‘Enabling the Delivery of 
Sustainable Healthcare: Sharing the Learning’, in Ospidéal 
na hOllscoile, Corcaigh (CUH).

● Cuireadh tús le roinnt clár a bhí gaolmhar ó thaobh 
inbhuanaitheachta de ar a n-áirítear na cláir thrialacha 
Feasacht Fuinnimh Daoine a Mhúscailt’ in Ospidéal Uí 
Chonghaile agus CUH i gcomhar le SEAI.

● Cuireadh tús le Conradh Lamháltais don Bhainistíocht 
Inbhuanaitheachta chun múnla a sholáthar do chonrú 
lamháltais fuinnimh san earnáil sláinte, ag úsáid an Chiste 
Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh (NEEF) €70m.

● Cuireadh tús leis an bhforbairt ar Sheirbhís Chorparáideach 
Bainistíochta Inbhuanaitheachta chun an acmhainn a chur 
ar fáil le monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar 
thionscadail atá tíosach ar fhuinneamh.

● Forbraíodh Clár Náisiúnta de Dheiseanna do thionscadail 
inbhuanaitheachta agus tá sé sin ina phróiseas leanúnach 
feabhsúcháin ar éifeachtúlacht fuinnimh trí uasghrádú 
saoráidí, arna chistiú tríd an NEEF.

● Críochnaíodh an próiseas píolótach d’athbhreithnithe ar 
dhearthaí atá tíosach ar fhuinneamh.

● Críochnaíodh na tairiscintí náisiúnta ar sholáthar agus 
seachadadh táirgí scagtha peitriliam, agus rinne an FSS 
sábháil substaintiúil dá dtoradh.

● Forbraíodh micreashuíomh inbhuanaitheachta ar www.hse.ie 
ina bhfuil eolas faoi éifeachtúlacht fuinnimh, cosc ar dhramhaíl, 
caomhnú uisce, foirgnimh chúram sláinte, foilseacháin FSS, 
bileoga fíricí, treoraíocht dea-chleachtais agus cás-staidéir.

Cáiliúchán Brait Ghlais Ospidéil
Bronnadh an chéad Bhrat Glas Ospidéil sa domhan ar Ospidéal 
na hOllscoile, Corcaigh as a iarrachtaí chun a lorg carbóin a 
laghdú, cosc a chur ar dhramhaíl agus athchúrsáil a mhéadú. 
Tugann an cáiliúchán gradamúil seo, a bhronn an Foras um 
Oideachas Timpeallachta agus An Taisce, aitheantas don 
ospidéal mar eagraíocht cheannródaíoch cúram sláinte do 
thionscnaimh ghlasa. Bhronn An Taisce an creidiúnú idirnáisiúnta 
tar éis athbhreithniú dian ar dhramhaíl an ospidéil, úsáid an uisce, 
iompar, iarrachtaí athchúrsála agus astúcháin, a léirigh iarrachtaí 
forleathana thar thréimhse ceithre bliana ón CUH, Eastáit FSS 
agus an NHSO. In 2013 shábháil an ospidéal 1.2 MWhr nó 493 
tona de laghdú ar gháis cheaptha teasa.

Nithe atá beartaithe do 2015
Déanfaidh an Oifig Náisiúnta Inbhuanaithe Sláinte na nithe seo:

● Leanfar den fhorbairt ar an gConradh Lamháltais Bainistíochta 
Inbhuanaitheachta agus ar Sheirbhísí Corparáideacha 
Bainistíochta Inbhuanaitheachta go náisiúnta.

● Forbrófar clár chun bainistíocht agus feidhmiú a dhéanamh 
ar Athbhreithnithe Dearthaí atá Tíosach ar Fhuinneamh agus 
áireofar é sa scóip seirbhísí d’fhoirne deartha.

● Forbrófar Clár Náisiúnta d’idirbheartaíocht le Soláthróirí 
Seirbhísí faoi Oibleagáid.

● Forbrófar córas foirmiúil tuairiscithe ar Thionscadail 
Fuinnimh mar aon le bunachar sonraí de thionscadail 
inbhuanaitheachta.

● Déanfar óstáil ar an seimineár bliantúil inbhuanaitheachta.

● Foirmleofar Plean Náisiúnta Gníomhaíochta FSS i dtaca le 
Teastais Taispeána Fuinnimh.

● Forbrófar Straitéis Náisiúnta Fuinnimh FSS.

● Críochnófar an córas tairisceana do sholáthar agus 
seachadadh ar ghás peitriliam leachtach.

● Leanfar den fhorbairt ar an micreashuíomh inbhuanaitheachta 
hse.ie chun áireamh a dhéanamh ar Iompar Inbhuanaithe 
agus ar eolas faoi Fheasacht Inbhuanaitheachta na foirne.

● Reáchtálfar Clár um Fheasacht Fuinnimh Daoine a Mhúscailt 
ar Champas Ghort na Silíní (Cúram Príomhúil Ospidéal na Mí 
san áireamh) agus in Ospidéal Réigiúnach Shligigh i gcomhar 
leis an SEAI.
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Aguisín 6 Ospidéil Ghéarmhíochaine

Osp. Gin.  
Leitir Ceanainn

Osp. Gin. Shligigh Osp. Gin. Mhuineacháin

Osp. Co. Lú Dún DealganOsp. Gin. an Chabháin

Osp. Gin.  
Thulach Mhór Osp. Gin. An Náis

Osp. Réig. Lár Tíre  
Port Laoise

Osp. Gin.  
an Aonaigh

Osp. Réig.  
An Mheán-Iarthair Inis

Osp. Réig. Máithreachais  
an Mheán-Iarthair

Osp. N. Eoin

Osp. Ortó. N. Neasáin  
Cromadh

Osp. Thiobraid Árann  
Theas Cluain Meala

Osp. N. Lúcás  
Cill Chainnigh

An Choill Chríon

Osp. Gin. Mhala

Osp. na Trócaire

Osp. Oll. Chorcaí
An Otharlann  
Theas/Victoria

Osp. Gin. Phort Láirge

Osp. Gin. Loch Garman

Osp. Gin. Bheanntraí

Osp. Gin. Chiarraí Trá Lí

Osp. Réig. an  
Mheán-Iarthair Luimneach

Osp. Co. Ros Comáin

Osp. Oll. na Gaillimhe

Our Lady’s An Uaimh

Osp. Lourdes  
Droichead Átha

Osp. Gin. Mhaigh Eo  
Caisleán an Bharraigh

Osp. Réig. Lár Tíre An 
Muileann gCearr

Osp. Portiuncla  
Béal Átha na Sluaighe

An Cheapach Osp Beaumont

Osp. An Mater
Osp. Shráid Temple

Rotunda
Osp. Shráid Holles

Osp. N. Uinseann

Osp. N. Micheál

Osp. N. Colm Cille

Osp. Thamhlachta

Osp. an Choim
Osp. Chromghlinne

Osp. N. Seamas
Osp. Ríoga Victoria S&C

Osp. Uí Chonghaile

Teorainn contae

Atlas Sláinte na hÉireann

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/Iardheiscirt

Grúpa Ospidéal Oll. Luimnigh
Grúpa Ospidéal  
Bhaile Átha Cliath Lár Tíre
Grúpa Ospidéal Éireann Thoir

Grúpa Ospidéal RCSI

Grúpa Cúram Sláinte Oll. Saolta

Grúpa Ospidéal na Leanaí

70 km
40 míle
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Aguisín 7  Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Bun Cranncha

Leitir Ceanainn

Muineachán

An Cabhán

An Longfort

Baile Átha Luain

Béal Átha na Sluaighe

An Muileann gCearr

An Tulach Mhór

Droichead Átha

An Uaimh

Baile Átha Troim
Ráth Tó

Na Sceirí
An Ros

Sord

Maigh Nuad
Cill Droichid Baile Átha  

Cliath

Bré
Na Clocha Liatha

Cill Mhantáin

An tInbhear Mór
Ceatharlach

An Nás
An Droichead Nua

Port Laoise
Baile Átha Í

An tAonach

Durlas Cill Chainnigh
Guaire

Loch Garman

Ros Mhic Thriúin

Port Láirge

Trá Mhór

Cluain Meala

Mala

Trá Lí

Cill Áirne

Carraig Uí Leighin
Cóbh

Mainistir na  
CorannCorcaigh

Eochaill

Dún Garbháin

Inis Córthaidh

Inis

Sionainn
Luimneach

Tuaim

Ceantar 2

Ceantar 1

Ceantar 8 Ceantar 9

Ceantar 7

Ceantar 3

Ceantar 4

Ceantar 5

Ceantar 6

Gaillimh

Dún Dealgan

Sligeach

Béal an Átha

Caisleán an  
Bharraigh

Atlas Sláinte na hÉireann

CHO boundary
Motorway
Primary road
Secondary road

Community Healthcare Organisations

Teorainn CHO

Mótarbhealach

Príomhbhóthar
Bóthar den  
dara grád

70 km
40 míle
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Rialachas  
Airgeadais



Athbhreithniú ar Oibríochtaí agus 
Airgeadas
Leagann an t-athbhreithniú oibriúcháin agus airgeadais béim ar na 
príomhthorthaí airgeadais do 2014 agus imlíníonn sé na fachtóirí 
príomha a raibh tionchar acu ar fheidhmíocht Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte (FSS) i rith na bliana.

Achoimre Airgeadais
Chuir an FSS staid comhardaithe deireadh bliana ar fáil do 2014. 
€13.588bn ab ea an tOllmheastachán do 2014, cistiú forlíontach 
de €680m san áireamh (2013: €13.894bn, cistiú forlíontach 
de €219m san áireamh). Is riachtanas reachtúil é de chuid an 
Oifigigh Chuntasaíochta nach rachaidh an caiteachas os cionn 
an Ollmheastacháin. Ach i gcleachtas, is iondúil go gciallaíonn 
sé sin go gcuirtear barrachas beag ar ais go dtí an Státchiste ag 
deireadh na bliana. €26.764m an barrachas atá le cur ar ais do 
2014, sin 0.2% den chaiteachas glan (2013: €31.074m). Tá na 
torthaí sin taispeánta ag Tábla 7 thíos.

Forbraíodh Plean Seirbhíse Náisiúnta (NSP) 2014 ag tráth a raibh 
cúinsí deacra eacnamaíocha fós i réim agus thug sé sin dúshlán 
suntasach don tSeirbhís Sláinte maidir lena sheachadadh. Chun 
na leibhéil reatha seirbhíse a choinneáil, leanacht den fheabhsú ar 
shábháilteacht na n-othar agus tionscnaimh tosaíochta seirbhíse 
a chur ar fáil laistigh den chistiú a bhí ar fáil, bhí gá le laghduithe 
suntasacha ar bhuiséid agus ar chaiteachas. D’aithin NSP 
2014 na rioscaí airgeadais a bhain leis na laghduithe sin agus 
cuireadh béim go speisialta ar an scála de spriocanna sábhála 
pá agus pá-choibhneasa a bhíothas a ghearradh ar an gcóras. 
Cé go bhfuarthas sábhálacha substaintiúla as a lán de na bearta 
éifeachtúlachta agus de na srianta costas i rith na bliana, níorbh 
fhéidir na torthaí ar fad a bhí iarrtha a bhaint amach. Rinneadh 
cistiú ar an easnamh mar chuid den mheastachán forlíontach 
agus tar éis an chistithe bhreise a fháil bhí an FSS in ann filleadh 
ar staid comhardaithe do bhliain.

Teachtaireachtaí Tábhachtacha 
Airgeadais agus Oibríochtúla

Airgeadas
● €13.220bn an t-ollchaiteachas ioncaim a bhí ar sheirbhísí 

sláinte agus sóisialta pearsanta in 2014. €13.076bn an figiúr 
comparáideach do 2013 (gan CFA a áireamh). Sin méadú de 
€144.307m bliain ar bhliain (féach Tábla 8);

● Ceadaíodh meastachán forlíontach de €680m i mí na Nollag 
2014 i dtaca leis na brúnna caiteachais a raibh siad seo san 
áireamh; Fáltais chothabhála agus ilchineálacha (€50m); 
Scéimeanna PCRS agus áitiúla (€165m); Seirbhísí reachtúla 
agus deonacha (€390m); Pinsean agus Tobhach Pinsin 
(€20m); an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (€55m).

Fórsa Oibre
● Bhí 97,791 ball foirne de choibhéis lánaimseartha (CL) 

fostaithe san earnáil sláinte ag deireadh 2014;
● I gcomparáid leis an treocht laghdaithe a bhí i bhfostaíocht 

na mblianta roimhe sin, tháinig méadú ar an líon foirne a bhí 
fostaithe sa tseirbhís sláinte in 2014;

● Taispeánann na figiúirí coigeartaithe fostaíochta do na seirbhísí 
sláinte gur dearnadh laghdú de 14,980 CL, nó thart ar 13%, 
ar an bhfórsa oibre ón mbuaicphointe a baineadh amach in 
2007;

● I mí na Nollag 2014, bhí an figiúr 3,582 CL (4%) os cionn na 
teorann fostaíochta a bhí ceadaithe ag deireadh na bliana; 
d’ardaigh costais Ghníomhaireachtaí i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe go dtí €341m (2013: €249m) agus an t-ardú 
san earnáil ghéarmhíochaine ach go háirithe.

Tábla 7: Eolas Príomha Airgeadais 2014 – Cuntasaíocht Vóta

Próifíl 2014 tar 
éis Meastachán 

Forlíontach 
2014

Cuntas Vóta 
2014

Os a chionn/
(Faoi)

Os a chionn/
(Faoi)

€’000 €’000 €’000 %

Ollchaiteachas Ioncaim 13,213,650 13,174,212 (39,438) (0.30%)

Ollchaiteachas Caipitil 374,159 368,705 (5,454) (1.46%)

Ollchaiteachas Vóta Iomlán 13,587,809 13,542,917 (44,892) (0.33%)

Fáltais Ioncaim – FSS 992,708 982,605 (10,103) (1.02%)

Fáltais Ioncaim – eile 354,605 348,393 (6,212) (1.75%)

Fáltais Chaipitil 8,000 6,187 (1,813) (22.66%)

Leithreasaí-i-gCabhair Iomlán 1,355,313 1,337,185 (18,128) (1.34%)

Glanchaiteachas Iomlán 12,232,496 12,205,732 (26,764) (0.22%)

Foinse: Dréachtchuntas Leithghabhála 2014

Taispeánann Tábla 7 an caiteachas i gcomparáid leis an Vóta. Chuige sin, tuairiscítear caiteachas ar bhunús airgid tirim ar aon dul le rialacha cuntasaíochta an 
Rialtais. Is é sin le rá go seasann sé d’íocaíochtaí a rinneadh i rith na tréimhse. Áirithe ann tá suimeanna a íocadh in 2014 i dtaca le dliteanais a tugadh ar aghaidh 
ó 2013 ach níl áireamh déanta ar dhliteanais a tabhaíodh in 2014 agus nach raibh íoctha ag deireadh na bliana.
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Seirbhísí
Tá achoimre de na táscairí feidhmíochta príomha de réir 
seirbhíse tugtha thíos. Tá tagairtí agus eolas breise faoi leibhéil 
ghníomhaíochta, tionscnaimh cháilíochta agus feabhsúcháin 
seirbhíse tugtha sa rannán cuí den Tuarascáil Bhliantúil.

Gníomhaíocht Ospidéil
● Fuair 1.4m duine cóireáil chónaithe nó cóireáil lae i rith 2014;
● D’fhreastail breis agus 3.2m duine ar Rannóga ospidéil na 

nOthar Seachtrach thar an tréimhse;
● Glacadh isteach 396,936 duine mar éigeandálaí inár n-ospidéil 

ghéarmhíochaine ina soláthraítear seirbhís Cúram Éigeandála 
le linn 2014. Sin 6,614 nó 1.69% níos mó ná mar a bhí in 2013;

● Tháinig méadú de 47,000 nó 4.4% ar an líon daoine nua 
i Rannóga Éigeandála i rith 2014;

● Tháinig méadú de 104,500 nó 3.2% ar líon na laethanta leaba 
a úsáideadh – sin coibhéis de 286 leaba;

● Tá rátaí gníomhaíochta na n-othar cónaitheach ar aon 
dul i gcoitinne le 2013, agus fuair 591,725 duine cóireáil 
chónaitheach in 2014;

● Fuair 79.9% de na hothair chónaitheacha cóireáil in ospidéil 
atá cistithe go poiblí i rith 2014 (80.2% in 2013);

● Fuair 860,763 duine cóir leighis ar bhonn lae, ardú 2.9% ar 2013;
● Tháinig laghdú 4.6% ar iontrálacha roghnacha i gcomparáid 

le 2013. Is féidir cuid den laghdú sin a mhíniú leis an méadú 
ar an líon iontrálacha éigeandála agus an méadú ar líon na 
ndaoine a raibh moill á ligean as an ospidéal, rud a chur srian 
ar an acmhainn;

● Fuarthas cistiú breise in 2014 chun déileáil le brúnna in 
ospidéil de bharr moill a bheith le daoine a scaoileadh 
amach. Tá bearta á gcur i bhfeidhm do leapacha breise 
cúraim fadtéarmacha agus do réimse de thacaíochtaí pobail 
a chuideoidh leis an sreabhadh othar laistigh de na hospidéil 
trí laghdú a dhéanamh ar an moill ar scaoileadh amach agus 
freisin ar líon na n-othar a caitheann fanacht ar thralaithe i 
RÉanna go bhfaighidh siad leaba san ospidéal. Tá tuilleadh 
sonraí le fáil sna rannáin ghéarmhíochaine agus chúram 
sóisialta den Tuarascáil Bhliantúil.

Agaí Feithimh agus Rochtain ag deireadh 2014
● Scaoileadh abhaile nó tógadh isteach 68% de na hothair a 

d’fhreastail ar rannóga éigeandála laistigh de 6 uair an chloig 
(Sprioc: 95%);

● Scaoileadh abhaile nó tógadh isteach 81% de na hothair a 
d’fhreastail ar rannóga éigeandála laistigh de 9 uair an chloig 
(Sprioc: 100%);

● Faoi lár mhí na Nollag 2014, léirigh áireamh tralaithe an INMO 
go raibh 3,617 othar breise ar thralaithe i gcomparáid le 2013. 
Sin méadú 6.5% agus é ina ábhar buairimh agus ina fhócas 
leanúnach don tseirbhís;

● Rinneadh 82% de na hobráidí éigeandála ar bhriseadh 
corróige laistigh de 48 uair an chloig (sprioc 95%);

● Rinneadh an príomh-ghnáthamh ar 65% d’othair 
chónaitheacha máinliachta an lá ar glacadh leo san ospidéal, 
feabhas ar an 62% in 2013 ach tá breis feabhsúcháin fós ag 
teastáil;

● Bhí an líon daoine a raibh orthu fanacht os cionn 8 mí le gnás 
roghnach méadaithe go dtí 4,454 ag deireadh 2014;

● Bhí 63% díobh sin ar an liosta feithimh ionscópachta GI ag 
fanacht níos lú ná 13 seachtainí na sprice. Tá tionscnaimh 
shonracha i bhfearas chun díriú ar othair atá ag feitheamh 
os cionn 13 seachtainí;

● Tairgíodh coinne do 94% d’atreorúcháin phráinneacha ailse 
brollaigh laistigh de choicís (Sprioc: 95%);

● Tairgíodh coinne do 88% de na hothair a chuaigh chuig 
clinicí mear-rochtana laistigh de 10 lá oibre (Sprioc: 95%);

● Tairgíodh coinne laistigh den tráthchlár fiche lá do 51% 
d’othair freastail a taifeadadh do sheirbhísí ailse phróstataigh 
(Sprioc: 90%).

Scéimeanna agus Seirbhísí Cúram Príomhúil
● Bhí Cártaí Leighis nó Cártaí Cuairt Dochtúra ag 1,768,700 

duine nó 39% den daonra ag deireadh 2014. Sin laghdú glan 
de 80,680 ó dheireadh 2013;

● Bhí 14,689 othar feicthe ag Foirne Idirghabhála Pobail in 2014;
● Bhain 939,600 othar úsáid as seirbhísí DT lasmuigh 

d’uaireanta seirbhíse in 2014;
● Fuair 183,945 othar atreorúchán cúraim phríomhúil in 2014 

(2013: 175,926);
● Fuair 156,628 othar a gcéad mheasúnacht fisiteiripe in 2014 

(2013: 145,213);
● Facthas 5,805 othar (96.5%) a bhí ag feitheamh ar 

mheasúnacht ortódóntach laistigh de 12 mhí ón dáta 
atreorúcháin faoi dheireadh 2014.

Míchumas
● Cuireadh 2,583 áit oiliúna athshlánúcháin ar fáil do dhaoine 

le míchumais in 2014;
● Os rud é go bhfuil níos mó ná duine amháin ag úsáid na 

n-áiteanna seachtainiúla, bhain 2,895 duine úsáid as na 
hionaid sin go náisiúnta;

● Tugadh faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin agus 
rannpháirtíochta ar chaighdeáin i dtaca le Treonna Nua – Seirbhísí 
Tacaíochta Pearsanta do Dhaoine Fásta faoi Mhíchumas;

● Cuireadh cistiú breise ar fáil agus cuireadh próiseas leasaithe 
i bhfearas chun áiteanna lae a chur ar fáil do dhaoine óga 
faoi mhíchumas atá ag fágáil na scoile agus ag imeacht as 
áiteanna oiliúna athshlánúcháin reatha;

● Fuair 1,365 ógánach ceann de na háiteanna lae seo in 
2014, agus cuireadh 1,606 áit oibre nó áiteanna ina raibh 
gníomhaíochtaí cosúil le hobair ar fáil d’úsáideoirí seirbhísí in 
2014; bhain 3,097 duine tairbhe astu (mar go mbaineann níos 
mó ná duine amháin úsáid as áiteanna);

● Chríochnaigh 90 duine an t-aistriú ó láithreacha 
comhchónaithe go dtí láithreacha pobail;

● Rinne cúig Ghrúpa Forfheidhmithe Áitiúla (LIGanna) 
athchumrú iomlán ar a seirbhísí leanaí ina bhfoirne gréasáin 
míchumais leanaí (an Mhí, Corcaigh Thiar, Ciarraí, an tIarthar 
Láir agus Gaillimh) agus 8 gcinn eile ag críochnú cuid dá 
n-athchumraíochtaí seirbhíse. Faomhadh 80 post nua teiripe 
chun tacú leis sin;

● Faoi Acht Míchumais 2005, fuarthas 4,908 iarratas ar 
mheasúnacht míchumais, sin ardú 15% ar an éileamh in 2013 
(4,261);

● Leanadh leis an bhfeidhmiú ar an gclár Luach ar Airgead 
agus Athbhreithniú Beartas, agus bunaíodh grúpaí oibre 
chun na moltaí a chur chun cinn;

● Bunaíodh Foireann Náisiúnta Feabhsúcháin Seirbhíse chun 
tacú leis na seirbhísí tríd ár gclár leasaithe, ag athrú múnlaí 
cúraim agus ag forbairt múnlaí inmharthanacha den dea-
chleachtas don am atá romhainn;

● Bunaíodh clár sé chéime do sheirbhísí míchumais 
chónaitheacha in 2014 chun cur le cáilíocht agus 
sábháilteacht ár seirbhísí míchumais (tá tuilleadh sonraí ar fáil 
i dtuarascáil bhliantúil 2014 agus i bplean oibriúcháin 2015 
faoin gclár beart seo atá ar fud an chórais chun cáilíocht agus 
sábháilteacht na seirbhísí a chuirtear ar fáil a dheimhniú).

Daoine Scothaosta
● Fuair 13,199 duine pacáistí cúram baile in 2014 (21.4% os 

cionn an leibhéil seirbhíse a raibh súil leis);
● Fuair 47,061 duine cúnamh baile de 10.3 milliún uair an chloig 

in imeacht bliana (ardú 5.8% ar 2013);
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● Rinneadh cistiú ar 22,360 áit chónaitheach fadtéarmach 
faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (23,007 in 2013); 
laghdaíodh an líon iomlán iarratas ar an liosta náisiúnta 
socrúchán ó 1,937 i mí na Samhna 2014 go dtí 1,188 faoi 
dheireadh na bliana agus íslíodh an t-aga feithimh ó 16 
seachtainí go dtí 11 seachtainí;

● Eochairthosaíocht ab ea a chinntiú nach gcoinneofar daoine 
san ospidéal níos faide ná mar is gá nuair nach dteastaíonn 
géarchúram uathu (moill ar scaoileadh amach);

● Ar na tionscnaimh eile a cuireadh i bhfearas i dtaca le moill 
ar scaoileadh amach bhí 300 áit chúraim fhadchónaithe 
bhreise, 400 pacáiste cúraim baile chun tairbhe do 600 cliant 
breise, agus breis agus 400 leaba gearrthréimhseacha le go 
bhféadfaí socrúcháin choimpléascacha a thabhairt do dhaoine 
ag teacht amach as ospidéil ghéarchúraim;

● Rinneadh 2,555 atreorúchán i dtaca le drochíde ar sheanóirí, 
16% os cionn na gníomhaíochta a raibh súil léi. Rinneadh 
athbhreithniú ar 92% de na cásanna gníomhacha laistigh de 
shé mhí, i gcomparáid le sprioc 80%;

● Bunaíodh Foireann Feabhsúcháin Seirbhíse do Dhaoine 
Scothaosta. Tugadh cuairt ar 65 aonad poiblí fadchónaithe 
agus cuireadh pleananna gníomhaíochta a bhain leo ar ailíniú 
uainchlár, meascán scileanna agus tionscnaimh feabhsúcháin 
seirbhíse eile, ar fáil do na haonaid;

● Rinneadh uasghrádú agus athchóiriú ar roinnt Aonad Altranais 
Pobail chun cloí le caighdeáin timpeallachta HIQA chun clárú 
a chinntiú in 2015. Lena chois sin, osclaíodh aonaid nua ar 
a n-áirítear Aonad Altranais Pobail an Neidín agus Ospidéal 
Ceantair Bhéal an Átha a mhéadú agus a athchóiriú.

Meabhairshláinte
● Glacadh le 3,329 duine in aonaid ghéarchúraim do dhaoine 

fásta in 2014 (laghdú 4% ar 2013);
● Fuair an tSeirbhís Comhairliúcháin i gCúram Príomhúil 

14,407 atreorúchán, cuireadh 41,942 coinne ar fáil, rinneadh 
measúnú ar 6,760 cliant do chomhairliúchán, agus cuirtear 
285.5 lá comhairliúcháin ar fáil gach seachtain thar 140 láthair;

● Meastar anois go bhfuil oiliúint um chosc ar fhéinmharú 
faighte in aisce ag duine as gach 100 duine fásta in Éirinn 
trí ASIST agus safeTALK;

● Bhí ardú 6% sna hatreorúcháin ar ghlac foirne 
meabhairshláinte pobail Leanaí agus Ógánach leo.

Feidhmíocht Airgeadais in 2014
I rith na tréimhse 2008-2013 laghdaíodh buiséid na seirbhíse 
sláinte de bhreis agus €1.5 billiún. Ag cur san áireamh an laghdú 
leanúnach ar a bhonn cistithe in 2014 agus an riachtanas a bhí 
ann leibhéal suntasach breise sábhála a sholáthar, d’aithin an 
Plean Seirbhíse Náisiúnta (NSP) go raibh dúshlán mór airgeadais 
le sárú ag an tseirbhís sláinte in 2014.

An Plean Seirbhíse Náisiúnta1

Nótáil an Plean Náisiúnta Seirbhíse laghdú foriomlán de €272m ar 
an Vóta in 2014. Lena chois sin, d’aithin sé sprioc breise iomlán 
sábhála de €619m, a chaithfí a bhaint amach sa bhliain, d’fhonn 
na tiomantais seirbhíse a sheachadadh laistigh den chistiú a bhí 
ar fáil. Dúshlán an-suntasach a bhí ansin don chóras agus ón tús 
léirigh an FSS na rioscaí a bhaineann lena leithéidí de spriocanna 
troma sábhála.

1 Tá na figiúirí easnaimh ar fad sa chuid seo ag tagairt do róchaiteachais 
airgeadais bunaithe ar an Tuarascáil Feidhmíochta agus Gníomhaíochta 
(PAR) do mhí na Nollag 2014 ina dtuairiscítear caiteachas i gcomparáid le 
spriocanna an phlean seirbhísí.

Bhain formhór na mbeart éifeachtúlachta a raibh gá leo mar 
chuid de NSP 2014 le laghduithe i bpá, soláthairtí do dhliteanais 
cnapshuimeanna pinsin agus scéimeanna aisíocaíochta cúram 
príomhúil. Theastaigh sábhálacha éifeachtúlachta de €268m 
i dtaca le pá (€140m trí bhearta a aontaíodh mar chuid de 
Chomhaontú Bhóthar Haddington, €108m eile i sábhálacha 
neamhshonracha a bhain le pá agus €20m i dtaca le cloí leis an 
gCreat Rialaithe Fostaíochta). Laghdaíodh forálacha cnapshuime 
pinsin le cur in aghaidh chuid den easnamh a bhí ag teacht in 
2013. Leagadh síos sprioc laghdaithe costas de €294m don 
tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil, de bhreis ar an sprioc 
laghdaithe costas de €353m a cuireadh i bhfeidhm in 2013. Lena 
chois sin, aithníodh coigeartuithe breise buiséid agus bearta 
srianta costas de €129m.

Laistigh den chomhaontú iomlán ar thángthas air mar chuid de 
NSP 2014, cuireadh €304m ar fáil d’fhorbairtí seirbhíse ceadaithe 
agus chun déileáil le cuid de na brúnna seirbhíse nach bhféadfaí 
a sheachaint sa chóras. Den iomlán sin, leithdháileadh €178m 
do fhorbairtí tosaíochta agus do bhrúnna déimeagrafacha agus 
cuireadh an €126m eile ar fáil ar bhunús aon uaire chun déileáil le 
costais bhliana iomlána 2014 na dtionscnamh a tosaíodh in 2013.

Riosca suntasach airgeadais don chóras ab ea an méid a bhí na 
leibhéil reatha seirbhíse agus na tionscnaimh nua a bhí ceadaithe 
ag brath ar a leithéid de leibhéal ar sábhála a bhaint amach. 
Chuige sin agus in iarracht le bainistíocht chuí a dhéanamh ar 
cháilíocht na seirbhíse agus ar riosca, níor laghdaíodh na buiséid 
den iomlán €108m sa sprioc sábhála pá neamhshonraithe. Ba 
é tuairim na Stiúrthóireachta agus na foirne ceannasaíochta 
nach bhféadfaí é a chur ar fáil agus go ndéanfadh sé dochar do 
sheirbhísí dá dtriailfimid costais a laghdú chun é a dhéanamh. Dá 
réir sin coinníodh an sprioc sábhála seo go lárnach.

Ó thús na bliana, bhí an FSS i dteagmháil leis an Roinn 
Sláinte faoi easnamh teilgthe measta de €510m i réimse na 
bpríomhsheirbhísí. Bhain an eilimint ba shuntasaí den easnamh 
seo le heasnaimh chistithe agus brúnna ó éilimh san earnáil 
ospidéal géarmhíochaine. €548m an t-easnamh deiridh a bhí 
sna príomhsheirbhísí agus an t-ardú inchurtha arís eile i leith 
na hearnála géarmhíochaine (€17m) agus na seirbhísí a bhí 
á dtiomáint ag éileamh, ar nós pinsin reachtúla (€16m) agus 
scéimeanna áitiúla (€4m).

San iomlán, bhí an caiteachas glan do 2014 €653m os cionn 
an phróifíl Vóta. Bhí sé sin comhdhéanta de €548 de phríomh-
easnamh mar aon le róchaiteachais ar an nGníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát agus nithe teicniúla eile i dtaca leis an Vóta. Ba 
iad seo na róchaiteachais ba shuntasaí:

Spriocanna sábhála nach raibh faoi smacht/smacht dhíreach 
an FSS (Easnamh deiridh de €142m) – ar a n-áirítear:

● €108m – Sábhálacha neamhshonracha pá;

● €12m – Sábhálacha sprioctha a bhain leis an mban altraí 
a bhí beartaithe a thabhairt isteach;

● €10m – Sprioc sábhála Altraí Céime;

● €7m – Sprioc iomarcach re: Coigeartú ar an ranníocaíocht 
bunaithe ar shócmhainní sa scéim Fair Deal;

● €5m – Sprioc a bhain leis an gceadúnú a bhí beartaithe 
i dtaca le miondíoltóirí tobac.

Sna nithe thuas, ní raibh aon bheart aitheanta sábhála, nó bhí siad 
ag brath ar reachtaíocht a chur i bhfeidhm nó ar bhealach éigean 
bhí siad lasmuigh de smacht an FSS chun iad a sheachadadh.

Costas na nÉileamh Stairiúla (faoi bhainistíocht an SCA – 
Easnamh deiridh €13m) – Bíonn sé an-deacair i gcónaí réamh-
mheas a dhéanamh sa réimse seo agus le blianta anuas 
déileáladh le heasnaimh de bhíthin cistithe bhreise ag deireadh 
na bliana.
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Tábla 8: Caiteachas 2014 v. 2013 – Cuntasaíocht ar Bhonn Fabhraithe (Gan Seirbhísí Leanaí agus 
Teaghlaigh a áireamh)

2014
2013 

(Seachas CFA) Athrú % d’Athrú

€’000 €’000 €’000 %

Caiteachas Ioncaim

Pá agus Pinsin (FSS amháin) 4,795,427 4,653,807 141,620 3.0%

Neamhphá (FSS amháin) 4,999,440 5,035,630 (36,190) (0.7%)

Deontais d’eagraíochtaí seachtracha 3,425,454 3,386,577 38,877 1.1%

Caiteachas Iomlán Ioncaim 13,220,321 13,076,014 144,307 1.1%

Caiteachas Caipitiúil 356,888 342,227 14,661 4.1%

Caiteachas Iomlán 13,577,209 13,418,241 158,968 1.1%

Seirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil (PCRS) (Easnamh deiridh 
€99m – PCRS €50m agus €49m Scéimeanna Áitiúla Bunaithe ar 
Éileamh) – D’éirigh leis an PCRS a chostais a laghdú de €110m i 
rith 2014 agus dá réir, in ainneoin go raibh air déileáil le laghdú 
glan buiséid/sprioc sábhála de €86m, bhí sé in ann a easnamh a 
laghdú ó €74m ag deireadh 2013 go dtí €50m ag deireadh 2014, 
feabhsú de €24m os cionn na sprice seachadta. De bhreis air sin, 
baineann €11m de sprioc an PCRS le bearta do choinneáil cártaí 
leighis a bhí ag brath ar reachtaíocht nár tháinig chun cinn.

Pinsean Reachtúil, Tobhach Pinsin san áireamh (Easnamh deiridh 
€46m) – Léiríonn an t-easnamh an deacracht a bhaineann le réamh- 
mheas ar scála agus ar líon na scor in aon tréimhse airgeadais.

Ospidéil Ghéarmhíochaine (Easnamh deiridh €284m) – Bhí sé 
réamh-mheasta go mbeadh easnamh €267m ar chóras na n-ospidéal 
géarmhíochaine ag deireadh 2014 laistigh den €510m. Bhí easnamh 
de €180m ar na hospidéil in 2013 agus bhíothas in ann déileáil le 
€100m de sin i gcóras ullmhaithe bhuiséad 2014, rud a d’fhág fadhb 
de €80 ag teacht isteach in 2014. D’ardaigh costais na n-ospidéal 
de €89m in 2014 de bhreis ar ualach oibre na n-ospidéal atá 
méadaithe freisin. In 2014, is iad na costais chliniciúla neamhphá is 
mó a d’ardaigh (drugaí, soláthairtí leighis, srl.) agus gníomhaireachtaí 
leighis ar an dtiománaí costais ba shuntasaí bliain ar bhliain. De 
bhreis air sin, rinneadh laghdú €115m ar bhuiséid pá agus 
neamhphá in 2014 (€80m+€89m+€115m = €284m).

Seirbhísí Gníomhaireachta – €341m a bhí i gcostais 
ghníomhaireachtaí an FSS sa bhliain go dáta in aghaidh €249m 
don tréimhse chéanna in 2013, ardú €93m (37% bliain ar bhliain. 
Bhí costais ghníomhaireachta de €231m ar sheirbhísí na n-ospidéal 
géarmhíochaine i gcomparáid le €165m don bhliain seo caite. Áirithe 
i gcostais ghníomhaireachta 2014 d’ospidéil tá €100m i dtaca leis 
an gcatagóir pá leighis/fiaclóireachta. Ar an iomlán tá ardú €66m 
(suas 40%) tagtha ar chostais ghníomhaireachtaí na n-ospidéal i 
gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh. Léiríonn sé sin go 
príomha an laghdú atá ag teacht ar chumas earcaíochta dochtúirí 
agus ardú ar phraghsanna gníomhaireachtaí seachas méadú a 
bheith tagtha ar ionchuir líon na mball foirne leighis. Ach sin ráite, 
baineann 81% den mhéadú ar chaiteachas gníomhaireachtaí 
ospidéil le catagóirí pá na seirbhísí leighis agus tacaíochta. Tá an 
fhoireann féin ag uasteorainn uaireanta an HRA agus mar sin ní 
raibh uaireanta breise de bhuntáiste ag na hospidéil.

Seirbhísí Cúram Sóisialta (Easnamh deiridh €40m) – seach-
churtha den chuid is mó ar bhunús aon uaire trí úsáid a bhaint as 
athraithis deimhneacha sealadacha thar réimse de cheannteidil 
caiteachais (bainteach go háirithe le sábhálacha faoi cheangal 
ama, pleanáil éigeandála teagmhasach, scagthástáil chéimneach, 

meabhairshláinte, cúram príomhúil, srl. Is é an cás freisin gur 
tharla brúnna suntasacha costas agus easnamh inár seirbhísí 
pobail, ar a n-áirítear na cinn atá tiomáinte ag an ngá atá le 
socrúcháin chostasacha seachtracha agus cónaitheacha ar 
bhonn éigeandála agus socruithe den chineál céanna ar fud na 
seirbhísí cúraim phríomhúil, meabhairshláinte, míchumas agus 
seirbhísí do dhaoine scothaosta. Bhíothas in ann déileáil leis 
an gcuid is mó acu sin ar bhunús aon uaire in 2014 mar gheall 
ar thionscnaimh shonracha srianta costas agus sábhálacha a 
d’eascair as an gcéimniú ar thionscnaimh chistithe eile.

Rinneadh monatóireacht agus tuairisciú rialta ar gach 
róchaiteachas réamh-mheasta i rith na bliana agus rinneadh gach 
iarracht iad a choinneáil chomh híseal agus ab fhéidir. Rinneadh 
cistiú ar na róchaiteachais sin sa bhliain trí mheastachán 
forlíontach ar glacadh leis sa Dáil ar an 11ú Nollaig 2014.

Airgeadas Deireadh Bliana 2014
Tá comparáid idir an caiteachas in 2013 agus 2014 tugtha mar 
eolas i dTabla 8 thuas. Ar an 1ú Eanáir 2014, aistríodh an Seirbhís 
Leanaí agus Teaghlaigh an FSS go dtí an Ghníomhaireacht um 
Leanaí agus an Teaghlach (CFA). Chun críocha athbhreithnithe 
fheidhmíocht bliain ar bhliain, fágadh ar lár caiteachas a bhain le 
CFA as figiúirí 2013 thuas.

An Earnáil Reachtúil
Tá ardú tagtha ar chostais Pá agus Pinsin (FSS) (€141.620m nó 
3%) bliain ar bhliain. Tháinig ardú 2.7% sa chatagóir pá cliniciúil 
agus ardú 3.7% sa chatagóir neamhphá cliniciúil mar aon le hardú 
3.5% i seirbhísí eile cliant/othar. Tiomántóir suntasach don ardú sin 
bliain ar bhliain is ea an méadú ar chostais phá gníomhaireachtaí.

Tá ardú €36.190m (0.9%) tagtha ar Chostais Neamhphá ó 2013. 
Laistigh den chatagóir sin, d’ardaigh costais chliniciúla de €68.872m 
(8.5%), rud a léiríonn an t-ardú caiteachais ar dhrugaí agus cógais, 
fuil agus táirgí fola, mar aon le soláthairtí agus trealamh leighis 
agus máinliachta. Tháinig laghdú €83.803m (3%) ar scéimeanna 
cúraim leighis, ag léiriú an ísliú ar tháillí agus ar liúntais dochtúirí 
agus laghdú i liúntais airgid. Tháinig laghdú €18.518m (14%) ar 
íocaíochtaí don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát.

2 Taispeánann Tábla 8 an caiteachas mar atá tuairiscithe sna Ráitis 
Airgeadais Bhliantúla. Chuige sin, tá an caiteachas tuairiscithe ar bhonn 
fabhraithe faoi réir na gCleachtas Cuntasaíochta a bhFuil Glacadh leo 
(GAAP). Is é sin le rá go seasann sé do chaiteachas a tharla i rith 2014, 
suimeanna a bhí dlite ag deireadh na bliana san áireamh.
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Deontais d’Eagraíochtaí Seachtracha
Áirithe sna deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha tá 
leithdháilte do sholáthróirí deonacha seirbhíse. Ar an iomlán, nuair 
a áirítear aistriú na seirbhísí cúram leanaí go dtí an Ghníomhaireacht 
um Leanaí agus an Teaghlach (CFA), d’ardaigh íocaíochtaí deontais 
de €38.877m (1.1%) bliain ar bhliain. San iomlán, maoiníodh 1,987 
gníomhaireacht agus cuireadh breis agus 3,087 socrú aonarach 
cistiúcháin i bhfearas. Naoi ngníomhaireacht a bhí i gceist le breis 
is 51% den chistiú agus bhí nócha gníomhaireacht i gceist le breis 
is 90% den chistiú.

Caipiteal
B’ionann an maoiniú do thionscadail chaipitil in 2014 agus 
€356.9m (2013: €342.2m), ar caitheadh €303.6m de ar 
thionscadail chaipitil an FSS agus €53.3m ar dheontais chaipitil 
do sholáthraithe seirbhísí. Dá réir sin, tuairiscíodh barrachas 
de €11.8m do 2014 (2013: €6.5m) sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais Chaipitiúil. Tá liosta de na soláthraithe seirbhíse agus 
méideanna na ndeontas caipitil faoi seach sonraithe in Aguisín 2 
atá leis na Ráitis Airgeadais Bhliantúla.

Rannóga Seirbhíse
Bunaíodh Rannóga Náisiúnta Seirbhíse agus Grúpaí Cúraim in 2013 
mar chuid de Chlár Athchóirithe na Seirbhíse Sláinte. Chiallaigh sé 
sin, don chéad uair riamh agus mar chuid de phróiseas pleanála 
seirbhíse do 2014, go raibh deis ann chun acmhainní a athdháileadh 
ar fud gach ceann de na Rannóga Grúpaí Cúraim agus Seirbhíse.

San iomlán, caitheadh €5.2bn (39%) ar Ospidéil Ghéarmhíochaine 
agus ar an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna, €3.4bn (26%) ar 
Sheirbhísí Cúram Príomhúil agus ar Scéimeanna, €0.7bn (5%) ar 
Sheirbhísí Meabhairshláinte, €2.6bn (20%) ar Chúram Sóisialta, 
€0.2bn (1%) ar Shláinte agus Folláine, agus an €1bn eile (8%) ar 
Sheirbhísí Tacaíochta Náisiúnta agus Corparáideacha.

An Clár Athchóirithe
Mar chuid den Chlár Athchóirithe Sláinte, tá Vóta FSS á dhíbhunú 
le héifeacht ón 1ú Eanáir 2015 agus na cistí á gcur le Vóta na 
Roinne Sláinte. Tugann sé sin roinnt athruithe leis, ar a n-áirítear 
‘céad mhuirear’ a thabhairt isteach faoina gcaithfidh an FSS 
déileáil le haon róchaiteachas ó 2015 ar aghaidh sa bhliain 
airgeadais ina dhiaidh sin. Cuireann sé sin tuilleadh béime ar an 
ngá atá ann go bhfeidhmeoidh gach seirbhís laistigh den teorainn 
atá ar fáil in 2015, sin nó déileáil le haon róchaiteachas mar chéad 
mhuirear ar a n-acmhainní an bhliain dar gcionn.

Beidh 2015 ina bliain tábhachtach in athchóiriú leanúnach an 
FSS agus fócas á dhíriú ach go háirithe ar a) athruithe lárnacha 
infreastruchtúir ar nós Grúpaí Ospidéal agus Eagraíochtaí 
Cúram Pobail; b) feabhsúcháin ar sheirbhisí i réimsí mar chúram 
comhtháite agus seirbhísí do dhaoine atá faoi mhíchumas; agus 
c) cumasóirí straitéiseacha ar nós an aitheantóra aonair sláinte.

Seo a leanas na príomhchláir athchóirithe atá atáthar a chur chun 
cinn:

● Grúpaí Ospidéal a bhunú agus a fhorbairt, Ospidéal Náisiúnta 
na Leanaí san áireamh;

● Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail a bhunú agus a fhorbairt;
● Cláir Chomhtháite de Mhúnlaí Cúraim a bhunú, agus iad 

treoraithe go cliniciúil, ildisciplíneach agus othar-lárnaithe. 
Chuige sin, caithfear ailíniú a dhéanamh ar eochairchumasóirí 
ar a n-áirítear ICT, AD agus Airgeadas;

● Leanacht den fhorbairt agus den fheidhmiú ar athchóiriú 
ICT faoi réir na Straitéise Ríomhsheirbhísí Sláinte faoi 
cheannasaíocht an Phríomhoifigigh Faisnéise;

● Leanacht den fhorbairt agus den fheidhmiú ar athchóiriú 
Bhainistíocht na nAcmhainní Daonna;

● Leanacht den fhorbairt agus den fheidhmiú ar chistiú bunaithe 
ar ghníomhaíocht;

● An múnla nua oibriúcháin airgeadais a fhorbairt agus a fheidhmiú;
● An t-aitheantóir aonair sláinte a fhorbairt agus a fheidhmiú go 

céimneach;
● Leanacht den fhorbairt ar chláir athchóirithe seirbhís-

oiriúnaithe laistigh de na Rannáin;
● Leanacht den daingniú ar spriocanna sláinte agus folláine, agus 

ar eochairtháscairí feidhmíochta tríd na cláir athchóirithe ar fad.

An Ghníomhaireachta um Leanaí agus an 
Teaghlach
Bunaíodh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 
(CFA) ar an 1 Eanáir 2014 faoin Acht fán nGníomhaireacht um 
Leanaí agus an Teaghlach 2013 agus sin í an ghníomhaireacht 
stáit atá freagrach feasta as folláine agus torthaí a fheabhsú do 
leanaí. Rinneadh na cláir leanaí agus teaghlaigh a imdhealú agus 
a aistriú gan aon íocaíocht comaoine leis an CFA. Dá thoradh sin, 
aistríodh sócmhainní inláimhsithe de luach €76.15m chuig an CFA 
agus lena chois sin aistríodh sócmhainní reatha de €5.09m chuig 
an ngníomhaireacht. De bhreis air sin, aistríodh dliteanais reatha 
de €41.94m agus creidiúnaithe dlite níos faide ná bliain amháin 
de €0.19m chuig an CFA. Tá aistriú na sócmhainní agus na 
ndliteanas ón FSS go dtí an CFA tuairiscithe mar mhír eisceachtúil 
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim, rud atá ag dul 
leis an gcleachtas comparáideach in earnáil phoiblí na hÉireann. 
D’aistrigh thart ar 3,204 CL ón FSS go dtí an Ghníomhaireacht 
um Leanaí agus an Teaghlach.

Tá an FSS ag leanacht den soláthar de sheirbhísí ginearálta 
riaracháin don CFA atá faoi réir chomhaontú dlíthiúil agus déanta 
ar neamhchomaoin. Áirithe ansin tá athmhuirearú chostais chíosa 
agus fóntas a bhaineann leo don chomhréir de réadmhaoine FSS 
atá in úsáid i bpáirt ag seirbhísí CFA.

Athchóiriú Airgeadais
Críochnaíodh an Clár Athchóirithe Airgeadais (FRP) (Céim 2) 
faoi cheannasaíocht agus stiúrthóireacht an Phríomhoifigigh 
Airgeadais agus cuireadh aighneacht de chás gnó chuig an Roinn 
Sláinte (DOH) i mBealtaine 2014 lena fhaomhadh agus a chur 
ar aghaidh chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
(DPER). Cuireadh tús le Céim 3 den chlár i Meán Fómhair 2014 
agus é fócasaithe go príomha thart ar sheisiúin rannpháirteachais 
margaidh aon le haon, dícheall cuí ar chórais airgeadais agus 
Bainistíocht Deartha agus Athruithe Eagraíochta.

Cé go n-aithnítear gur riachtanas lárnach é feidhmiú Córais 
Chomhtháite Bainistíochta Airgeadais (IFMS), tá gá freisin le hathrú 
suntasach eagraíochtúil laistigh den fheidhm Airgeadais agus dá 
réir sin, baineann sruth oibre criticiúil eile laistigh den FRP leis an 
athdhearadh ar na struchtúir eagraíochtúla a chuirfidh taca faoi 
agus a chuideoidh leis an múnla nua oibriúcháin agus a chuirfidh 
ar chumas na n-athruithe eagraíochtúla atá riachtanach chun athrú 
ó bhun a chur ar bhainistíocht airgeadais i gcúrsaí sláinte. Thosaigh 
an próiseas seo le múnla oibriúcháin nua agus aontaithe, agus le 
bunú Foireann Náisiúnta Bainistíochta don Rannóg Airgeadais 
(FDNMT) ach go háirithe. Tá cúigear POA cúnta sannta anois. 
Beidh cuntasacht agus freagracht iomlán ar an Rannóg Náisiúnta 
Airgeadais as feidhmiú an mhúnla nua oibriúcháin airgeadais mar 
chuid den Chlár Athchóirithe Airgeadais.

Maidir le soláthar córais nua bainistíochta airgeadais, críochnaíodh 
na seisiúin rannpháirteachais margaidh réamhsholáthair ceann 
le ceann le Soláthraithe na Seirbhísí Lánscóipe (FSSPanna) faoi 
dheireadh 2014 agus bailchríoch curtha ar dhréachtdhoiciméad 
faoin bpróiseas rannpháirteachais margaidh FSSP. Tá sraith moltaí 
ag eascairt as an tuarascáil seo a bheidh mar chuid den Chlár 
Athchóirithe Airgeadais (FRP) reatha in 2015.
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Tá athbhreithniú á dhéanamh ar roinnt cur chuige soláthair mar 
aon le forbairt agus faomhadh ar straitéis soláthair. Tá sé i gceist 
go gcuirfear tús leis an bpróiseas soláthair in 2015, faoi réir na 
rannpháirtíochta agus na gceaduithe cuí.

Lena chois sin, críochnaíodh dhícheall cuí ardleibhéil ar chórais 
oidhreachta airgeadais i mí na Nollag 2014. An aidhm a bhí leis 
an bpróiseas díchill chuí ná tuiscint a fháil ar na córais airgeadais 
agus ar na socruithe gnó a bhí i bhfearas i ngach ceann de na 
réimsí sláinte roimhe sin. Rinne an dícheall cuí meastóireacht ar na 
córais airgeadais agus na socruithe gnó sin ag úsáid critéir chuí i 
dtaca le húinéireacht, caighdeánú na ngnáthamh cuntasaíochta, 
an bhaint a bhí ag an HBS leo ar a n-áirítear SLA agus socruithe 
rialachais, an riosca a bhaineann le córais reatha, srl. Rinne an 
próiseas meastóireacht freisin ar a raibh i ndán do na córais 
airgeadais sin agus rinneadh athbhreithniú ar na fadhbanna 
reatha. Críochnaíodh tuairisc eatramhach i mí na Nollag 2014 
ina raibh sraith moltaí a bheidh ina gcuid den phlean oibre FRP 
reatha 2015.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail
Chuir foilsiú Community Healthcare Organisations – Report 
and Recommendations of the Integrated Service Area Review 
Group i nDeireadh Fómhair 2014 creat ar fáil do struchtúir nua 
rialachais agus eagraíochtúla sna seirbhísí cúram sláinte pobail. Tá 
dianphróiseas caidrimh agus rannpháirtíochta ar siúl ar a n-áirítear 
aiseolas chuig gach duine a bhí páirteach sa chomhairliúchán 
bunaidh, mar aon le baill foirne agus comhpháirtithe eile sa 
tseirbhís sláinte i gcoitinne. Déanfaidh Grúpa Stiúrtha Náisiúnta 
maoirseacht ar fheidhmiú mholtaí na tuarascála agus táthar i 
mbun forbartha ar phlean ardleibhéil feidhmithe. An chéad chéim 
de sin is ea ceapachán na bPríomhoifigeach.

Creat Freagrachta
Is é an FSS an comhlacht reachtúil a bhfuil sé de dhualgas air 
seirbhísí sláinte agus cúram pearsanta sóisialta a chur ar fáil in 
Éirinn. I gcomhlíonadh a dhualgais phoiblí, tá Creat Rialachais 
i bhfearas ag an FSS ina gclúdaítear rialachas corparáideach, 
cliniciúil agus airgeadais. Cé gur don Aire Sláinte is mó atá 
freagracht an FSS, tá réimse de dhualgais fhreagrachta eile aige 
don Oireachtas agus dá Rialtóirí.

Aithníonn an FSS an tábhacht chriticiúil atá le dea-rialachas 
agus le feabhas leanúnach a chur ar a shocruithe freagrachta. 
Chuige sin, agus i gcomhthéacs bhunú na nGrúpaí Ospidéal 
agus na nEagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail, tá an FSS ag neartú 
a shocruithe freagrachta agus tá sé ag cur Creat Freagrachta i 
bhfearas in 2015.

Feabhsú na Bainistíochta Feidhmíochta
Is príomhthosaíocht é de réir mar a leantar d’athchóiriú an 
chórais sláinte a chinntiú go dtuairiscítear agus go mbainistítear 
go gníomhach feidhmíocht airgeadais agus seirbhíse agus 
go ndéanfar é sin ar bhonn tráthúil. Ag tógáil ar an obair a 
rinneadh le roinnt blianta anuas, cinnteofar le creat cuntasachta 
2015 go ndéanfar feidhmíocht a thomhas i gcoinne pleananna 
comhaontaithe lena n-áirítear tiomantais seachadta airgeadais 
agus seirbhíse i dtéarmaí spriocanna rochtana, cáilíocht agus 
toirteanna seirbhíse. Déanfar monatóireacht ar fheidhmíocht trí 
Scórchárta Ualaithe a thabhairt isteach ina n-áireofar méadracht 
chainníochtúil agus cháilíochtúil araon chun measúnú a 
dhéanamh ar sheachadadh i gcomparáid leis na réimsí tosaíochta 
sin. Beidh bainisteoirí seirbhíse freagrach as feidhmíocht agus 
tabharfar aghaidh ar thearcfheidhmíocht.

Áirithe sna príomhghnéithe den Chreat Freagrachta nua, tá 
an tús le Comhaontuithe Feidhmíochta do na soláthraithe 
seirbhíse reachtúla mar aon le Comhaontuithe Seirbhíse agus 
Comhaontuithe um Chabhair Dheontais nua a rialóidh soláthróirí 

s38 agus s39. Lena chois sin, mar chuid den Chreat, beidh fócas 
ar leith ar leibhéil idirdhealaitheacha feidhmíochta, agus socruithe 
sonracha ann chun réimsí tearcfheidhmíochta a mhúscailt agus 
réimse d’idirghabhálacha a shonrú le n-úsáid i gcás go mbeadh 
tearcfheidhmíocht tromchúiseach nó leanúnach i gceist.

Rioscaí d’Fheidhmíocht Airgeadais
Ag cur san áireamh na ndúshlán suntasach airgeadais a bheidh 
ag an tSeirbhís Sláinte, seo thíos cuid de phríomhrioscaí 2015. 
Cé go ndéanfar gach iarracht na rioscaí sin a laghdú, ní bheidh 
sé indéanta iad a ghlanadh go hiomlán.

● Brúnna leantacha déimeagrafacha agus méadú ar éileamh 
seirbhísí os cionn na leibhéal atá pleanáilte in 2015.

● Gan dóthain acmhainne a bheith sa Scéim Tacaíochta do 
Thithe Altranais chun déileáil leis na riachtanais reatha agus na 
cinn bhreise measta do chúram tithe altranais cónaitheacha.

● Cloí le caighdeáin an Údaráis um Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte (HIQA) i dtaca le saoráidí cúram cónaithe 
fadtéarmacha poiblí agus an earnáil mhíchumais.

● An acmhainn chun fórsa oibre leighis agus cliniciúil atá ardoilte 
agus cáilithe a earcú.

● An riachtanas suntasach go laghdófaí caiteachas 
gníomhaireachtaí agus ragoibre i bhfianaise scála agus 
castacht an taisc ar a n-áirítear scála na hearcaíochta a 
theastaíonn agus na srianta sa chóras faisnéise.

● Ionchas fáis an chostais pá nach bhfuil cistithe.

● Riosca acmhainneachta bainistíochta agus bainistíocht 
airgeadais san áireamh, i bhfianaise an athraithe atáthar a 
dhéanamh.

● Rioscaí a bhaineann le sábhálacha a dhéanamh i gcúrsaí 
soláthair.

● Rioscaí airgeadais a bhaineann le comhlíontacht reachtúil 
agus rialachais i roinnt earnálacha.

● Riosca airgid tirim a bhaineann leis an riachtanas go dtiocfaí 
ar chomhaontú le hárachóirí sláinte príobháideacha i dtaca 
le réimse de théarmaí leasaithe íocaíochta.

● Easpa cistithe teagmhais chun déileáil le cúinsí seirbhíse nó 
costais nach bhfuil súil leo.

● Braitheann feidhmiú leanúnach an Chláir Athchóirithe ar 
chumas eagraíochtúil a thógáil chun athrú agus pleanáil 
éifeachtach a chur ar fáil le rialachas agus cobhsaíocht na 
seirbhísí a chinntiú i measc na n-athruithe go léir.

Conclúid
Is léir gur bliain dheacair ab ea 2014 i dtéarmaí seachadta 
seirbhísí mar go raibh acmhainní airgeadais agus daonna srianta. 
Trí cheangaltas agus tiomantas ár bhfoireann, déanaimid iarracht 
leanúnach déileáil leis an dúshlán sin agus cuirimid sábháilteacht 
agus cáilíocht na n-othar i gcroílár gach ní a dhéanaimid. Cuireann 
an FSS fáilte roimh an ardú sna hacmhainní in 2015 a fuarthas 
mar chuid de chlár maoinithe dhá bhliain. Cuideoidh sé sin chun 
leithdháileadh a dhéanamh ar bhuiséid níos réadúla d’ospidéil 
agus d’eagraíochtaí cúram sláinte pobail. Cé go mbeidh dúshláin 
leanúnacha sa tseirbhís a bhfuil a bhfuiltear ag éileamh níos mó 
uaithi go leanúnach, leanfaidh an FSS lena obair chun an oiread 
seirbhísí agus is féidir a chur ar fáil agus ag deimhniú ag an am 
céanna go mbeidh cáilíocht agus sábháilteacht na n-othar i 
gcroílár an chórais seachadta. Cuideofar leis sin trí thús a chur 
le Creat Freagrachta 2015, rud a fheabhsóidh cuntasacht na 
mbainisteoirí i seachadadh seirbhísí faoi réir na spriocanna agus 
laistigh de na hacmhainní airgeadais agus daonna atá ar fáil.
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Tuarascáil Chomhaltaí na 
Stiúrthóireachta
An Stiúrthóireacht
Tá comhfhreagracht ar Stiúrthóireacht an FSS mar údarás 
rialaithe don FSS agus tá údarás aici feidhmeanna an FSS 
a dhéanamh. Tá an Stiúrthóireacht freagrach don Aire as 
feidhmíocht fheidhmeanna an FSS agus a cuid feidhmeanna 
féin mar údarás rialaithe ar an FSS.

Mar Chathaoirleach ar an Stiúrthóireacht, tuairiscíonn an 
tArd-Stiúrthóir don Aire thar cheann na Stiúrthóireachta (tríd an 
Ard-Rúnaí, An Roinn Sláinte). Tá an chuid eile de chomhaltaí na 
Stiúrthóireachta ceaptha ag an Aire ó dhaoine atá fostaithe mar 
Stiúrthóirí Náisiúnta FSS nó ó ghrád sinsearach nach ísle ná sin.

Faoi Alt 16(G) den Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(Rialachas) 2013, tá an tArd-Stiúrthóir freagrach as feidhmiú, 
bainistiú agus rialú ginearálta riaracháin agus ghnó an FSS.

Freisin, tá an tArd-Stiúrthóir ina oifigeach cuntasaíochta i dtaca le 
Cuntais Leithghabhála an FSS chun críocha na nAchtanna um an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 1866 go dtí 1998 agus Alt 40 
(G) den Acht Sláinte 2004 (mar a chomhlánaítear faoi alt 17 den 
Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013).

D’aithin an reachtaíocht nach mbeadh an Stiúrthóireacht ná 
an tArd-Stiúrthóir in ann na feidhmeanna sin a dhéanamh go 
pearsanta agus foráladh do chóras foirmiúil tarmligean faoi Ailt 
16(C) agus 16(H) den Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (Rialachas) 2013.

Ach i gcoitinne tarmligean an Stiúrthóireacht feidhmeanna uile an 
FSS chuig an Ard-Stiúrthóir, seachas na feidhmeanna sonracha 
a choinníonn sí di féin.

Cruinnithe
Faoi réir Alt 3(A) den Acht Sláinte 2004 (mar a foráladh ag Alt 16(K) 
den Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 
2013), tá sé de dhualgas ar an Stiúrthóireacht gan níos lú ná 
cruinniú amháin a bheith aici i ngach ceann de 11 mhí na bliana. 
Bhuail an Stiúrthóireacht le chéile 13 huaire i rith 2014, bhí 11 
chruinniú mhíosúla Stiúrthóireachta acu agus dhá chruinniú breise. 
Tá an tinreamh ag cruinnithe na Stiúrthóireachta taifeadta i dTábla 9.

Coistí
Faoin Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 
2013, déantar foráil go mbunóidh an tArd-Stiúrthóir coiste 
iniúchóireachta chun na feidhmeanna in alt 40l a dhéanamh, 
agus leagtar amach dualgais an Choiste.

Tugann an reachtaíocht údarás don Stiúrthóireacht freisin le 
Coistí eile dá leithéid a bhunú de réir mar a mheasann sí sin a 
bheith cuí chun críocha cabhair agus comhairle a thabhairt di i 
dtaca le feidhmíocht a cuid feidhmeanna. Is í an Stiúrthóireacht a 
chinnteoidh ballraíocht agus téarmaí tagartha gach coiste acu sin.

Tábla 9: Freastal ar chruinnithe Stiúrthóireachta

Cruinnithe míosúla Stiúrthóireacht FSS Cruinnithe breise Stiúrthóireacht FSS

Comhalta Líon cruinnithe Tinreamh Líon cruinnithe Tinreamh

T. O’Brien 11 11 2 2

L. McGuinness 11 11 2 2

T. Byrne1 4 4 0 0

I. Carter2 4 3 0 0

P. Healy 11 11 2 2

J. Hennessy 11 10 2 2

S. Mulvany 11 11 2 2

S. O’Keeffe 11 11 2 2

A. O’Connor3 7 7 2 2

T. O’Connell4 7 6 2 2

An líon cruinnithe sceidealaithe agus an líon cruinnithe ar freastalaíodh orthu le linn thionachta na gcomhaltaí

Nóta 1: D’éirigh T. Byrne as an Stiúrthóireacht 19/05/14

Nóta 2: D’éirigh I. Carter as an Stiúrthóireacht 12/05/14

Nóta 3: Ceapadh A. O’Connor ar an Stiúrthóireacht 11/07/14

Nóta 4: Ceapadh T. O’Connell ar an Stiúrthóireacht 12/05/14
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An Coiste Iniúchóireachta
Bunaíodh Coiste Iniúchóireachta nua agus tháinig sé le chéile 
den chéad uair in Eanáir 2014.

Is í an Stiúrthóireacht a cheapann an Coiste Iniúchóireachta. 
Feidhmíonn sé mar chomhairleoir agus níl aon gnó feidhmiúcháin 
aige.

Is iad na dualgais atá ar an gCoiste Iniúchóireachta, mar atá 
leagtha síos sa reachtaíocht, ná comhairle a thabhairt don 
Stiúrthóireacht agus d’Ard-Stiúrthóir an FSS i dtaca le cúinsí 
airgeadais a bhaineann lena bhfeidhmiúcháin, comhairle faoi 
na nithe seo a leanas san áireamh:

a) Treoirlínte Fheidhmeannas an Rialtais faoi chúinsí airgeadais 
a fheidhmiú mar is cóir;

b) (b) Comhlíontacht an Ard-Stiúrthóra le hAlt 22 den Exchequer 
and Audit Departments Act 1866, Alt 19 den Acht um an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993 agus aon 
oibleagáidí eile atá leagtha síos de réir dlí i dtaca le cúinsí 
airgeadais;

c) Oiriúnacht, éifeachtúlacht agus críochnúlacht nósanna 
imeachta na Stiúrthóireachta i dtaca le:

i. soláthar poiblí

ii. ceadú a lorg do chaiteachas agus comhlíonadh an 
cheadaithe sin,

iii. éadáil, coinneáil agus diúscairt sócmhainní,

iv. bainistíocht riosca*,

v. tuairisciú airgeadais, agus

vi. iniúchtaí inmheánacha.

*  Tá údarás tugtha ag an Stiúrthóireacht go dtagann bainistíocht rioscaí 
neamhairgeadais laistigh de ról an Choiste Riosca.

Cuireadh Cairt nua Choiste Iniúchóireachta an FSS i bhfearas 
agus ghlac an Coiste leis i dtús 2014. Sa Chairt, leagtar amach 
go sonrach an ról, dualgais chomhairleoireachta agus údarás an 
Choiste, mar aon le cúinsí áirithe riaracháin3.

Aithníonn Cairt an Choiste Iniúchóireachta an bunú a rinne an 
FSS ar Choiste Riosca ar leith den FSS, a thuairiscíonn don 
Stiúrthóireacht agus atá freagrach as comhairle a chur ar an 
Stiúrthóireacht faoi nithe a bhaineann le gach saghas riosca 
nach bhfuil gné airgeadais iontu.

Agus comhairle á thabhairt aige don Stiúrthóireacht agus don 
Ard-Stiúrthóir, bíonn fócas an Choiste Iniúchóireachta dírithe ar 
‘rialtacht’ agus ar ‘chuibheas’ na n-idirbheartaíochtaí atá cláraithe 
i gcuntais fhoilsithe FSS agus ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh airgeadais atá an FSS a oibriú.

Ballraíocht
Tá an Coiste Iniúchóireachta ceaptha ag an Stiúrthóireacht, 
bíonn comhalta amháin den Stiúrthóireacht air agus ní bheidh 
níos lú ná ceathrar eile air a mbeidh na scileanna agus an taithí 
ábhartha acu chun feidhmeanna an choiste a chomhlíonadh. De 
réir an chleachtais is fearr, ní bheidh Cathaoirleach Stiúrthóireacht 
an FSS na an Príomhoifigeach Airgeadais ina gcomhaltaí ar 
an gCoiste seo. Faoi réir na reachtaíochta, ní ceadmhach do 
Chathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta a bheith ina chomhalta 
de Stiúrthóireacht an FSS.

3 Tá leasú déanta ar Chairt an Choiste Iniúchóireachta chun áireamh a 
dhéanamh ar fheidhmeanna reachtúla nua atá leagtha síos san Acht um 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais), 2013 a tháinig 
i bhfeidhm in Eanáir 2015.

Tá na daoine seo a leanas ina gcomhaltaí den Choiste 
Iniúchóireachta ó Eanáir 2014:

● Peter Cross (Cathaoirleach) – Stiúrthóir Bainistíochta ar 
Trasna Consulting (agus Comhalta Institiúid na gCuntasóirí 
Cairte in Éirinn);

● Dr. Geraldine Doyle – Leachtóir sinsearach cuntasaíochta 
agus cánachais sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 
(agus Comhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn);

● Joe Mooney, iar-Phríomhoifigeach sa Roinn Airgeadais;

● John Hynes – iar-Ard-Rúnaí sa Roinn Gnóthaí Sóisialacha 
agus Teaghlaigh;

● David Smith – Príomhoifigeach sa Roinn Sláinte; agus

● Laverne McGuinness – Leas-Ardstiúrthóir FSS (agus 
Comhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in 
Éirinn; Dioplóma Gairmiúil i Rialachas Corparáideach – 
Michael Smurfit Business School).

Cruinnithe
Leagtar síos sa reachtaíocht go gcaithfidh an Coiste a theacht 
le chéile ceithre huaire sa bhliain ar a laghad.

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile naoi n-uaire in 2014, 
agus reáchtáladh comhchruinniú den Coiste Iniúchóireachta agus 
den Choiste Riosca ag tráth eile. Tá tinreamh gach comhalta den 
Choiste ag na cruinnithe sin leagtha amach i dTábla 10.

Tábla 10: Tinreamh ag cruinnithe coiste na 
Stiúrthóireachta – An Coiste Iniúchóireachta

Comhalta
Líon 

cruinnithe Tinreamh

P. Cross (Cath.) 9 9

G. Doyle 9 8

J. Mooney 9 8

J. Hynes 9 6

L. McGuinness 9 8

D. Smith 9 8

Freastalaíonn an Príomhoifigeach Airgeadais agus Stiúrthóir 
Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí ar chruinnithe an Choiste 
go rialta, agus freastalaíonn an tArd-Stiúrthóir agus comhaltaí eile 
den Fhoireann Cheannasaíochta ar chruinnithe nuair is gá.

Freastalaíonn na hiniúchóirí seachtracha (Oifig an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste) ar chruinnithe den Choiste Iniúchóireachta 
réir mar is gá agus tá rochtain dhíreach acu ar Chathaoirleach an 
Choiste i gcónaí. Buaileann an Coiste le hiniúchóirí seachtracha 
an FSS chun pleanáil agus athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí 
iniúchóireacht bhliantúil ráiteas airgeadais bliantúil an FSS agus ar 
na cuntais leithghabhála.
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Tá an Coiste Iniúchóireachta freagrach, i gcomhar leis an Ard-
Stiúrthóir, as treorú, tacú agus maoirseacht a dhéanamh ar obair 
rannáin Iniúchóireachta Inmheánaí an FSS. Freastalaíonn Stiúrthóir 
Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí ar chruinnithe an Choiste 
Iniúchóireachta ar fad, agus bíonn cruinnithe rialta pearsanta aige 
le Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta.

Faigheann an Coiste tuairiscí ón mbainistíocht faoi ghnéithe a 
bhaineann le rialú airgeadais, bainistiú ar rioscaí airgeadais agus 
luach ar airgead ó am go ham.

Faoi réir reachtaíochta, chuir an Coiste tuairisc scríofa ar fáil don 
Ard-Stiúrthóir agus don Stiúrthóireacht faoi ghnéithe ar thug sé 
comhairle fúthu agus le gníomhaíochtaí an Choiste i rith 2014. 
Cuireadh cóip den tuairisc sin ar fáil don Aire.

An Coiste Riosca
Cheap an Stiúrthóireacht an Coiste Riosca faoi réir an Achta 
um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013 
chun críocha cuidiú agus comhairle a thabhairt i dtaca le córais 
bainistíochta riosca an FSS chun a chinntiú go bhfuil cur chuige 
pleanáilte agus córasach ann chun rioscaí a aithint, a mheas 
agus déileáil leo, agus chun deimhnithe a thabhairt go bhfuil 
na freagairtí éifeachtach.

Feidhmíonn an Coiste Riosca mar chomhairleoir agus níl aon 
ghnó Feidhmiúcháin aige.

Is iad na dualgais atá ar an gCoiste Iniúchóireachta, ná comhairle 
a thabhairt don Stiúrthóireacht agus d’Ard-Stiúrthóir an FSS 
araon i dtaca le cúinsí neamhairgeadais a bhaineann lena 
bhfeidhmiúcháin, comhairle faoi na nithe seo a leanas san 
áireamh:

● Próisis a bhaineann le haitheantas, tomhas, measúnú 
agus bainistíocht riosca san FSS.

● Cultúr cuí bainistíochta riosca a chur chun cinn ar fud 
na seirbhíse sláinte.

Faoi réir dhea-chleachtas rialachais, cuireadh Cairt Choiste 
Iniúchóireachta an FSS i bhfearas agus ghlac an Coiste leis i 
dtús 2014. Sa Chairt, leagtar amach go sonrach an ról, dualgais 
chomhairleoireachta agus údarás an Choiste, mar aon le 
cúinsí áirithe riaracháin. Aithníonn Cairt an Choiste Riosca an 
bunú a rinne an FSS ar Choiste Iniúchóireachta FSS ar leith a 
thuairiscíonn don Stiúrthóireacht agus atá freagrach as comhairle 
a chur ar an Stiúrthóireacht faoi nithe a bhaineann le gach saghas 
riosca a bhfuil gné airgeadais ann.

Ballraíocht
Tá an Coiste Riosca ceaptha ag an Stiúrthóireacht, tá comhalta 
amháin den Stiúrthóireacht air agus ní bheidh níos lú ná ceathrar 
eile air a mbeidh na scileanna agus an taithí ábhartha acu chun 
feidhmeanna an choiste a chomhlíonadh.

Bhí na daoine seo a leanas in gcomhaltaí den Choiste Riosca 
in 2014:

● Tom Beegan (Cathaoirleach – POF agus Stiúrthóir 
Bainistíochta, agus iar-POF an Údaráis Sláinte agus 
Sábháilteachta;

● Ger Crowley – Oibrí Sóisialta;

● Simon Kelly – Comhairleoir Fuinnimh agus iar-POF ar an 
Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann;

● Pat Kirwan – Leas-Stiúrthóir, an Ghníomhaireacht um Éilimh 
ar an Stát;

● Margaret Murphy – WHO Othair do Shábháilteacht Othar;

● Dr. Stephanie O’Keeffe (Stiúrthóir Náisiúnta Sláinte agus 
Folláine).

Cruinnithe
Bíonn an Stiúrthóir Náisiúnta um Cháilíocht agus Sábháilteacht 
Othar ag gach cruinniú den Choiste. Tagann an tArd-Stiúrthóir, 
Stiúrthóirí Náisiúnta eile, nó aon fhostaí eile chuig cruinnithe ar 
chuireadh ón gCoiste.

Bhí cruinniú ar leith ag comhaltaí an Choiste leis an Stiúrthóir 
Náisiúnta um Cháilíocht agus Sábháilteacht Othar uair sa bhliain 
ar a laghad.

Tábla 11: Tinreamh ag cruinnithe coiste na 
Stiúrthóireachta – An Coiste Riosca

Comhalta
Líon 

cruinnithe Tinreamh

T. Beegan (Cath.) 6 6

G. Crowley 6 5

S. Kelly 6 6

P. Kirwan 6 5

M. Murphy 6 5

S. O’Keeffe 6 6

Chuir an Coiste tuairisc scríofa ar fáil don Ard-Stiúrthóir agus 
don Stiúrthóireacht i dtaca le gnéithe ar thug sé comhairle fúthu 
agus le gníomhaíochtaí an Choiste i rith 2014. Cuireadh cóip den 
tuairisc sin ar fáil don Aire.

Idirchaidreamh idir na Coistí 
Iniúchóireachta agus Riosca
Tá freagrachtaí ar an gCoiste Iniúchóireachta agus ar an gCoiste 
Riosca araon maidir le soláthar eolais faoi réimsí áirithe den 
bhainistíocht riosca agus de na rialuithe inmheánacha. Chas 
cathaoirligh an dá choiste le chéile roinnt uaireanta i rith na 
bliana chun comhordú a dhéanamh ar chláir oibre an dá choiste 
agus chun soiléireacht leanúnach a chinntiú i dtaca lena réimsí 
freagrachta faoi seach.

Bhí miontuairiscí chruinnithe gach coiste acu go rialta ar chlár 
chruinnithe a chéile eile i rith na bliana, agus reáchtáladh 
comhchruinniú den dá choiste ag tráth amháin.

Chuir an dá choiste araon comhairle ar fáil i dtaca leis an 
bhforbairt ar Chlár Riosca Corparáidigh an FSS, ina raibh rioscaí 
neamhairgeadais agus airgeadais araon, agus i dtaca le feabhas a 
chur ar an bpróiseas chun an Clár a bhainistiú agus a chothabháil.

Tacaíocht do na Coistí
Faigheann an Stiúrthóireacht agus a coistí tacaíocht ón Rúnaí 
Corparáideach, Dara Purcell.
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Ráiteas um Fhreagrachtaí Chomhaltaí 
na Stiúrthóireachta
i dTaca leis na Ráitis Airgeadais Bhliantúla

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as na ráitis airgeadais bhliantúla 
a ullmhú de réir an dlí is infheidhme.

Éilíonn Alt 36 den Acht Sláinte, 2004 (arna leasú leis an Acht 
um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013) 
ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na ráitis airgeadais 
bhliantúla a ullmhú san fhoirm a ordóidh an tAire Sláinte de réir 
caighdeán cuntasaíochta a shaineoidh an tAire.

In ullmhú na ráiteas airgeadais bliantúil, éilítear ar Stiúrthóirí:

● Polasaithe cuí cuntasaíochta a roghnú agus ansin iad a chur 
i bhfeidhm go comhsheasmhach;

● Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach 
agus stuama;

● Faisnéisiú agus míniú a thabhairt faoi aon imeachtaí ábhartha 
ó na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, agus

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

Tá na Stiúrthóirí freagrach as a chinntiú go gcoinnítear taifid 
chuntasaíochta ina nochtar staid airgeadais Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte go réasúnta cruinn ag am ar bith. Tá na 
Stiúrthóirí freagrach freisin as sócmhainní Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte a chosaint agus dá réir sin as bearta réasúnta 
a ghlacadh de láimh chun calaois agus neamhréireanna eile a 
chosc agus a bhrath.

Sínithe thar ceann FSS

Tony O’Brien 
Cathaoirleach

18 Bealtaine 2015

83

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014
R

ialachas A
irg

ead
ais



Ráiteas faoin Rialú Inmheánach 
Airgeadais
Léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais seo an staid 
ina bhfuiltear sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014.

1.  Freagracht don Chóras um Rialú 
Inmheánach Airgeadais

Bunaíodh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) de réir 
ordú ón Aire ar an 1 Eanáir 2005 de réir fhorálacha an Achta 
Sláinte 2004 mar a leasaíodh ag an Acht um Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013. Ní mór don FSS cloí le 
treoracha a eisíonn an Aire Sláinte faoi na hAchtanna.

Tá Stiúrthóireacht FSS freagrach don Aire Sláinte as feidhmíocht 
an FSS. Ceadaíonn an tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (Rialachas) 2013 don Aire Sláinte treoracha a thabhairt 
don FSS faoi fheidhmiú polasaithe agus spriocanna Aireachta 
agus rialtais, agus tosaíochtaí a leagan síos a gcaithfidh an FSS 
aird a thabhairt orthu in ullmhú a plean seirbhíse.

Is í an Stiúrthóireacht an comhlacht rialachais atá ar an 
bhFeidhmeannacht agus údarás aici, in ainm na Feidhmeannachta, 
feidhmeanna na Feidhmeannachta a chur i gcrích. Tá sé de chead 
ag an Stiúrthóireacht cuid dá feidhmeanna a shannadh chuig an 
Ard-Stiúrthóir. Is ceadmhach don Stiúrthóireacht coistí a bhunú 
chun cúnamh agus comhairle a sholáthar i dtaca le feidhmíocht a 
cuid feidhmeanna. Tá roinnt Coistí bunaithe ag an Stiúrthóireacht 
lena n-áirítear Coiste Iniúchóireachta agus Coiste Riosca ar a bhfuil 
Stiúrthóir ceaptha amháin araon agus ainmnithigh sheachtracha.

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

Mar aon lena fheidhmeanna mar chomhalta den Stiúrthóireacht 
agus mar chathaoirleach ar an Stiúrthóireacht, tá feidhmeanna 
eile ag an tArd-Stiúrthóir ar a n-áirítear feidhmiú, bainistiú agus 
rialú ginearálta riaracháin agus ghnó na Stiúrthóireachta. Is é an 
tArd-Stiúrthóir an tOifigeach Cuntasaíochta don FSS don tréimhse 
dar críoch 31 Nollaig 2014. Rinneadh Vóta an FSS a dhíbhunú 
ar an 1 Eanáir 2015, faoi réir na bhforálacha san de réir an Achta 
um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais), 
2014. Tá an tArd-Stiúrthóir freagrach don Aire thar cheann na 
Stiúrthóireachta as feidhmiú fheidhmeanna na Stiúrthóireachta 
agus na Feidhmeannachta.

Tá freagracht foriomlán ar an Stiúrthóireacht i dtaca le córas 
rialaithe inmheánaigh airgeadais an FSS agus as athbhreithniú 
a dhéanamh ar a éifeachtúlacht. Is é atá i gceist leis an gcóras 
um rialú inmheánach airgeadais ná deimhniú réasúnach a 
thabhairt go mbainfear amach na spriocanna eagraíochtúla ar 
a n-áirítear cuibheas, rialtacht agus cosaint ar shócmhainní. Tá 
an bhainistíocht ag gach leibhéal den FSS freagrach don Ard-
Stiúrthóir as feidhmiú agus cothabháil na rialachán airgeadais 
inmheánach de bhreis ar a bhfeidhmeanna féin. Tá leabú seo 
an chórais um rialú inmheánach deartha d’fhonn a chinntiú go 
mbeidh an FSS in ann déileáil le rioscaí gnó agus go ndíreofar 
ar chúinsí sonracha rialaithe go dtí an leibhéal cuí bainistíochta 
má tharlaíonn siad. Tá an rialú inmheánach airgeadais deartha 
chun riosca a mhaolú seachas é a chur ar ceal. Ní féidir le córas 
den chineál sin ach dearbhú réasúnach a thabhairt, seachas 
dearbhú iomlán, go bhfuil na sócmhainní cosanta, go bhfuil bearta 
údaraithe agus taifeadta mar is cuí, agus go seachnaítear earráid 
nó míréir ábharach nó go dtabharfar faoi deara iad go tráthúil.

2.  Bunús an Ráitis
Tá an ráiteas seo á dhéanamh agamsa, mar Chathaoirleach na 
Stiúrthóireachta, de réir an riachtanais atá leagtha síos in Cód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit de chuid na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

3.  Timpeallacht Rialaithe Airgeadais
Caitheann FSS cistí poiblí ar sheirbhísí sláinte agus sóisialta 
pearsanta a sholáthar do phobal na hÉireann. Tá na dualgais 
a bhaineann le caiteachas €13.6 billiún a thabhaigh an FSS in 
2014 dian i dtéarmaí cuntasachta agus follasachta d’fhonn ár 
bhfreagracht a chomhlíonadh maidir leis an maoiniú a fuarthas 
ón Státchiste agus ó fhoinsí eile chuige sin. Sonraítear na 
dualgais seo san Acht Sláinte 2004 arna leasú leis an Acht um 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013 agus 
i Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe.

Is córas dinimiciúil é an córas um rialú inmheánach airgeadais. 
Déantar an córas a fhorbairt, a chothú agus a mhonatóiriú go 
leanúnach mar fhreagairt ar na riachtanais atá ag teacht chun 
cinn san eagraíocht. Cruthaíonn an timpeallacht córas reatha 
san FSS dúshláin bhreise d’oibriú éifeachtach an chórais 
rialaithe inmheánaigh airgeadais. Tá na córais dhéabhlóidithe 
airgeadais iolrach agus ilroinnte agus tá dearbhú déanta ag roinnt 
athbhreithnithe seachtracha ar an comhdhearcadh i measc lucht 
airgeadais an FSS nach bhfuil an tsamhail oibriúcháin airgeadais 
reatha oiriúnach don fheidhm. Níl na córais airgeadais in ann an 
leibhéal d’anailís shonrach ar chaiteachas Vóta a chur ar fáil mar 
a éilíonn na rialacha Cuntasaíochta Rialtais. Braitheann an FSS ar 
thuarascálacha eatraimh chun tacú le gach tuairisciú airgeadais 
ag leibhéal náisiúnta, ar a n-áirítear tuairiscí míosúla bainistíochta, 
na Ráitis Airgeadais Bhliantúla agus Cuntas Leithghabhála. 
Iompórtálann an córas seo sonraí ó 12,000 costionad sa mhí 
ó chórais oidhreachta an FSS agus déantar é a athainilísiú de 
láimh d’fhonn tacú le tuairisciú náisiúnta. Ó tharla nach bhfuil 
córas náisiúnta amháin ann tá sé riachtanach obair shuntasach 
a dhéanamh de láimh d’fhonn a chinntiú go bhfuil na mórleabhair 
áitiúla agus an córas náisiúnta sioncrónaithe agus réitithe. Tá 
an cur chuige tuairiscithe seo ag éirí níos dúshlánaí i bhfianaise 
athruithe ar an struchtúr eagraíochta, agus aosú na gcóras.

Tá Clár Athchóirithe Airgeadais an FSS a tionscnaíodh in 2013 ag 
díriú ar na dúshláin sin. Nuair a chuirtear samhail nua oibriúcháin 
airgeadais i bhfeidhm faightear deis ar leith chun athrú ó bhun a 
dhéanamh ar bhainistíocht airgeadais an chórais sláinte agus tacóidh 
sé chun na príomhghnéithe de chlár athruithe Sláinte sa Todhchaí 
– Creat Straitéiseach maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 
2012-2015, a chur ar fáil ar a n-áirítear Grúpaí Ospidéil, Eagraíochtaí 
Cúram Sláinte Pobail agus cistiú atá bunaithe ar ghníomhaíocht 
(Leanann an tAirgead an tOthar). Tá béim eile curtha ag na 
hathruithe bunúsacha atá léirithe in Sláinte sa Todhchaí ar an ngá 
atá le díriú ar na dúshláin seo. Tá Céim 1 den chlár críochnaithe 
agus áirithe ansin tá an fhorbairt ar Mhúnla Oibriúcháin Airgeadais 
nua. Sa mhúnla oibriúcháin nua beidh gá le hathruithe forleathana 
agus bunúsacha i gcleachtais bhainistíochta airgeadais agus beidh 
sé sin ina chumasóir tábhachtach den Athchóiriú Córas níos leithne. 
Le bunús de chóras aonair comhtháite bainistíochta airgeadais 
agus de chreat sainordaithe bainistíochta airgeadais, tacóidh na 
hathruithe sin le cobhsaíocht airgeadais laistigh de chóras athchóirithe 
sláinte agus tiomáinfidh sé cultúr ina mbeidh comhfhreagracht 
agus comhfhios costas.
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Cuireadh tús le Céim 2 i mí na Nollag 2013 agus gné lárnach 
den chéim sin is ea an cead cuí a fháil le córas nua comhtháite 
bainistithe airgeadais a fháil don tseirbhís sláinte chun cur leis 
an Múnla Oibriúcháin Airgeadais nua. Cuireadh tús le próiseas 
foirmiúil i Meán Fómhair 2014 chun na riachtanais ardleibhéil 
den chóras comhtháite bainistíochta airgeadais a chur i láthair 
agus tús a chur le tástáil an mhargaidh. Fad a bheidh na tograí 
do chóras nua ag dul chun cinn tríd an bpróiseas ceadúnaithe, 
leanadh de thionscnaimh fheabhsúcháin ar chórais reatha 
in 2014, forbairt ar chairt coiteann cuntas agus struchtúir 
fiontraíochta san áireamh. Bainfidh an fhorbairt córas seo tairbhe 
as na hiarrachtaí reatha chun réiteach a fháil ar dhúshláin córas 
agus tuairiscithe atá le sárú ag na Rannáin Náisiúnta nua agus ag 
na Grúpaí Ospidéal agus na hEagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail 
atá i mbeal forbartha.

4.  Príomhnósanna Imeachta um 
Rialú Inmheánach Airgeadais

Anseo thíos tá próisis agus nósanna imeachta lárnacha, atá 
deartha chun rialú inmheánach airgeadais éifeachtach a chur 
ar fáil, agus iad faoi na ceannteidil seo a leanas:

4.1. Nósanna imeachta rialachais agus airgeadais

4.2. Maoirseacht na Stiúrthóireachta

4.3. Pleanáil, monatóireacht feidhmíochta agus tuairisciú

4.4. Bainistíocht riosca

4.5. Rialúcháin ar incháilitheacht do chártaí leighis

4.6. Rialachas ar dheontais do ghníomhaireachtaí seachtracha

4.1. Nósanna imeachta rialachais agus 
airgeadais

4.1.1. Tá Creat um Rialachas Corparáideach agus 
Airgeadais an FSS le fáil ar www.hse.ie, agus áirithe 
ansin tá na beartais, nósanna imeachta agus treoirlínte 
tacaíochta ar fad a chuireann taca faoin gCreat. 
D’fhaomh an tAire Sláinte an Creat de réir Alt 35 den 
Acht Sláinte 2004 agus léiríonn sé na riachtanais atá sa 
Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit. Tá 
dualgas ar an bhfoireann eolas iomlán a bheith acu ar a 
bhfreagrachtaí mar atá imlínithe go soiléir i gcuid II den 
Chreat agus gur dá réir sin a dhéanfar gach géilliúlacht a 
thagarmharcáil.

4.1.2. Tá creat nósanna imeachta riaracháin agus 
tuairiscithe bainistíochta rialta i bhfeidhm lena 
n-áirítear deighilt dualgas, córas tarmligin agus 
cuntasachta agus córas chun caiteachas a údarú.

4.1.3. Tá Rialacháin Airgeadais Náisiúnta an FSS ina gcuid 
lárnach den chóras rialacháin airgeadais inmheánaigh 
agus iad ullmhaithe chun léargas a thabhairt ar an 
gcleachtas reatha is fearr. Rinneadh iarracht ar leith a 
chinntiú go bhfuil na Rialacháin Airgeadais ag cloí le 
riachtanais reachtúla, le ciorcláin na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe agus le treoirlínte na hearnála 
poiblí. Sna Rialacháin Airgeadais Náisiúnta leagtar amach 
na teorainneacha airgeadais, de réir ghrád na foirne, i 
dtaca le ceadú conartha soláthair, caiteachas airgeadais 
agus maoine, agus idirbhearta maoine. Tá sé éigeantach 
ar fud na heagraíochta go gcloífí le Rialacháin Náisiúnta 
Airgeadais. Próiseas leanúnach is ea forbairt agus 
cothabháil shraith Rialachas Airgeadais Náisiúnta an FSS, 
agus tá rialacháin nua agus nuashonruithe ar rialacháin 
reatha á n-eisiúint ar bhonn tréimhsiúil mar fhreagairt do 
riachtanais nua nó riachtanais atá ag teacht chun cinn. 
Cé go ndéantar caighdéanaú go náisiúnta ar pholasaithe 
agus ar rialacháin, is bunaithe ar chórais den chuid is mó 

atá próisis inmheánacha, agus is gné dhosheachanta 
iad na héagsúlachtaí sa phróiseas nó go mbeidh córas 
airgeadais amháin i bhfeidhm ag an FSS san eagraíocht 
trí chéile.

4.1.4. Reáchtáiltear próiseas mionsonraithe caighdeánaithe 
breithmheasa i ndáil le gach tionscadal caipitil (seachas 
éadálacha agus diúscairt maoine) a bhfuil buiséad de 
bhreis ar €0.5 milliún luaite leis. Déanann Coiste Stiúrtha 
Náisiúnta Caipitil na Seirbhíse Sláinte breithmheas ar 
gach tionscadal atá le cur sa Phlean Caipitil faoi réir 
Chód Caiteachais Phoiblí na Roinne Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe (2012). Ní mór treoir mionsonraithe 
tionscadail a bheith le haon iarratas tionscadail ar a 
n-áirítear measúnú ar riachtanas, breithmheas sonraithe 
caipitil nó anailís costais is tairbhe, costais saolré, buiséad 
caipitil réamh-mheasta, agus impleachtaí ioncaim agus 
foirne. Déanann an Coiste Stiúrtha Náisiúnta Caipitil na 
haighneachtaí a fhaomhadh, an ailíniú le Plean Náisiúnta 
Seirbhíse na Seirbhísí Sláinte a sheiceáil, na himpleachtaí 
ioncaim (más ann dóibh) a scrúdú, agus d’fhéadfaidís 
iad a eiteach, breis eolais a lorg nó moladh iad a chur sa 
Phlean Caipitil ag brath ar mhaoiniú caipitil a bheith ar fáil. 
Tá gach mórthionscadal caipitil a bhfuil breis is €20 milliún 
de bhuiséad luaite leo faoi réir anailís costais is tairbhe 
shonrach faoi réir an Chóid Chaiteachais Phoiblí. Déantar 
athbhreithnithe Foirne Ceannasaíochta/Stiúrthóireachta 
ar an gclár caipitil ar bhonn rialta. Tá ionadaíocht ó gach 
Roinn Seirbhíse ar an gCoiste Stiúrtha Naisiúnta Caipitil.

4.1.5. Tá na nósanna imeachta a bhaineann le héadálacha 
agus diúscairtí maoine FSS ag cloí leis na hoibleagáidí 
reachtúla atá leagtha síos in Alt 78 agus 79 den Acht 
Sláinte 1947, mar a leasaíodh ag an Acht Sláinte 2004. 
Tá sé d’údarás ag an gCeannasaí Eastát idirbhearta 
maoine atá beartaithe a cheadú suas go dtí teorainn 
€2 mhilliún, ón am a bheidh siad faofa le ceadú ag 
an nGrúpa Athbhreithnithe Maoine. I gcás idirbhearta 
os cionn an iomláin sin, caithfidh an tArd-Stiúrthóir 
iad a cheadú, ón am a mbeidh siad ceadaithe ag an 
nGrúpa Athbhreithnithe Maoine agus formhuinithe ag an 
bhFoireann Cheannasaíochta. Nuair a bheidh idirbhearta 
os cionn €2 mhilliún ceadaithe ag an Ard-Stiúrthóir ní 
mór iad a chur faoi bhráid na Stiúrthóireachta ansin chun 
an cead deiridh a fháil. Ní mór cead na Stiúrthóireachta 
a fháil chun aon mhaoin a dhiúscairt faoi bhun luach an 
mhargaidh.

4.1.6. Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag FSS chun 
comhlíonadh le gach ciorclán pá agus taistil 
a eisíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe a chinntiú. Déileáiltear le haon eisceachtaí 
aitheanta agus tuairiscítear a leithéid don Aire Sláinte 
go bliantúil, de réir an Chóid Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit.

4.1.7. Tá córas buiséid déabhlóidithe i bhfeidhm le bainisteoirí 
sinsearacha atá freagrach as feidhmiú laistigh de 
theorainneacha sainithe cuntasachta agus cuntas maidir 
le hathruithe suntasacha buiséid a thuairisciú don Ard-
Stiúrthóir laistigh de chreat foirmiúil um meantóireacht 
feidhmíochta (próiseas de chuid an Ghrúpa Náisiúnta 
Dearbhaithe Pleanála agus Feidhmíochta), a bhfuil tuairisc 
níos sonraí air thíos.

4.2. Maoirseacht na Stiúrthóireachta
4.2.1. In Eanáir 2014, ceapadh Coiste Iniúchóireachta nua 

ar a bhfuil cathaoirleach neamhspleách, comhalta den 
Stiúrthóireacht agus ceathrar comhaltaí seachtracha 
faoi réir fhorálacha an Achta um Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2013. Is í an Stiúrthóireacht 
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a cheapann an Coiste Iniúchóireachta. Gníomhaíonn sé 
mar chomhairleoir agus níl aon ghnó Feidhmiúcháin aige.

 I dtús 2014, ghlac an Coiste le Cairt Choiste 
Iniúchóireachta FSS nua ina leagtar amach go sonrach 
an ról, na dualgais chomhairleoireachta agus an t-údarás 
atá ag an gCoiste, mar aon le cúinsí áirithe riaracháin.

 Agus comhairle á thabhairt aige don Stiúrthóireacht 
agus don Ard-Stiúrthóir, bíonn fócas an Choiste 
Iniúchóireachta dírithe ar rialtacht agus ar chuibheas na 
n-idirbheartaíochtaí atá cláraithe sna cuntais, agus ar 
éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais 
atá an FSS a oibriú. Ionas go bhfeadfadh sé a chuid 
dualgas a chomhlíonadh, d’aontaigh an Coiste ar chlár 
oibre don bhliain faoi réir Chairt an Choiste. De réir an 
chláir oibre seo, fuair an Coiste tuairiscithe agus páipéir 
rialta ón bPríomhoifigeach Airgeadais agus ó Stiúrthóir 
Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí, a raibh an bheirt 
acu ag cruinnithe den Choiste go rialta mar aon le baill 
sinsearacha dá bhfoirne. Trí mhiontuairiscí a chruinnithe 
a chuireann an Coiste a chomhairle ar an Stiúrthóireacht 
go príomha. Cuirtear na miontuairiscí sin ar fáil agus 
bíonn siad ar chlár do chruinnithe na Stiúrthóireachta 
tar éis chruinnithe ábhartha an Choiste Iniúchóireachta. 
Coinníonn an Coiste Iniúchóireachta cuntas ar na 
gníomhaíochtaí atá aontaithe aige agus athbhreithníonn sé 
dul chun cinn na mbainistíochta i leith na ngníomhaíochtaí 
sin. Bhí an Cathaoirleach ag cruinniú amháin den 
Stiúrthóireacht chun comhairle an Choiste Iniúchóireachta 
a thabhairt i dtaca le ráitis airgeadais FSS 2013 sular 
ghlac an Stiúrthóireacht leo.

 Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile naoi n-uaire 
in 2014, agus reáchtáladh comhchruinniú den Coiste 
Iniúchóireachta agus den Choiste Riosca ag tráth eile. 
Lena chois sin, bhí cruinnithe aonaracha go tréimhsiúil 
ag Cathaoirleach an Coiste Iniúchóireachta leis an 
Ard-Stiúrthóir, leis an bPríomhoifigeach Airgeadais, 
le baill sinsearacha den fhoireann Airgeadais, leis an 
Stiúrthóir Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí agus 
a bhainisteoirí sinsearacha, le bainisteoirí sinsearacha 
eile agus le Cathaoirleach an Choiste Riosca. Bhuail an 
Cathaoirleach le hionadaithe ó Oifig an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste, a d’fhreastail go tréimhsiúil ar an 
gCoiste Iniúchóireachta agus a raibh rochtain dhíreach i 
gcónaí aige ar Chathaoirleach an Choiste.

4.2.2. Bunaíodh Coiste Riosca nua in 2014 faoi réir fhorálacha 
an Achta um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(Rialachas) 2013. Tuairiscíonn an Coiste Riosca don 
Stiúrthóireacht, tá cathaoirleach neamhspleách air 
mar aon le comhalta den Stiúrthóireacht agus ceathrar 
comhaltaí seachtracha. Feidhmíonn an Coiste Riosca 
faoi Théarmaí Tagartha comhaontaithe agus díríonn sé 
go príomha ar chabhrú leis an Stiúrthóireacht a dualgais 
a chomhlíonadh, trí athbhreithniú neamhspleách agus 
oibiachtúil a sholáthar ar rioscaí neamhairgeadais. 
Choinnigh an Coiste a théarmaí tagartha agus a chlár 
oibre faoi athbhreithniú i rith na bliana.

 Rinne an Coiste measúnacht ar an gClár Riosca 
Corparáideach, ar phleananna bainistíochta riosca na Rannán, 
ar fheidhm Sláinte & Sábháilteachta an FSS, ar thuairiscí 
na hiniúchóireachta inmheánaí i dtaca le héifeachtúlacht 
na srianta inmheánacha neamhairgeadais, agus tuarascáil 
HIQA, feidhmiú mholtaí HIQA san áireamh. D’fhreastail an 
Stiúrthóir Náisiúnta um Cháilíocht agus Sábháilteacht Othar 
ar na cruinnithe chun dearbhú a thabhairt faoi éifeachtúlacht 
na gcóras a bhí bunaithe ag an mbainistíocht chun rioscaí 
a aithint, a bhainistiú agus a thuairisciú.

 Déantar éascú ar an gcomhchaidreamh idir an Coiste Riosca 
agus an Coiste Iniúchóireachta trí chomhchruinnithe 
tréimhsiúla den dá choiste – reáchtáladh cruinniú dá 
leithéid in 2014 – agus trí chaidreamh rialta idir an dá 
chathaoirleach Coiste. Roinntear miontuairiscí gach coiste 
acu go cómhalartach. Tháinig an Coiste Riosca agus an 
Stiúrthóireacht le chéile sé huaire in 2014.

4.2.3. Tá Rannán Iniúchóireachta Inmheánaí ag an FSS ina 
bhfuil pearsanra atá oilte go cuí ag feidhmiú de réir cairte 
scríofa/téarmaí tagartha atá faofa ag an Stiúrthóireacht. 
Tuairiscíonn Stiúrthóir Náisiúnta na hIniúchóireachta 
Inmheánaí do Ard-Stiúrthóir FSS trí Chathaoirleach an 
Choiste Iniúchóireachta agus tá dlúthchaidreamh oibre 
aige leis an Ard-Stiúrthóir agus is comhalta é d’fhoireann 
cheannasaíochta FSS. Tá an Coiste Iniúchóireachta 
freagrach, i gcomhar leis an Ard-Stiúrthóir, as treorú, 
tacú agus maoirseacht a dhéanamh ar obair Rannáin 
Iniúchóireachta Inmheánaí an FSS. Bíonn obair Stiúrthóir 
Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí agus a 
fhoireann bunaithe ar anailís a dhéantar ar na rioscaí 
airgeadais ina mbíonn an FSS. Bíonn pleananna bliantúla 
na hIniúchóireachta Inmheánaí, faofa ag an gCoiste 
Iniúchóireachta, bunaithe ar an anailís seo. Bíonn sé 
d’aidhm ag na pleananna sin na príomhrioscaí a chlúdach 
mar aon leis na rialúcháin a ghabhann leo ar bhunús 
rollach Fostaíonn an Rannán seirbhísí iniúchóireachta IT 
chun cuidiú le hiniúchtaí speisialta agus ceapadh Deloitte 
chun an obair sin a dhéanamh. Freastalaíonn Stiúrthóir 
Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí ar chruinnithe 
an Choiste Iniúchóireachta ar fad, agus bíonn cruinnithe 
rialta pearsanta aige le Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchóireachta agus leis an Ard-Stiúrthóir.

 I rith na bliana d’athbhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta 
tuairiscí ón Iniúchóireacht Inmheánach, iad seo a leanas 
san áireamh:

● Plean oibre na iniúchóireachta inmheánaí do 2014

● Tuairiscí achomair gníomhaíochta

● Tuairiscí achomair ón Iniúchóireacht Inmheánach agus 
torthaí do C3 agus C4 2013, agus do C1, C2 agus 
C3 2014

● Tuairiscí ceartrianúcháin ar fheidhmiú moltaí na 
hIniúchóireachta Inmheánaí

● Tuairiscí ar KPInna agus ar fheidhmíocht

4.2.4. I rith 2014, d’oibrigh an Coiste Iniúchóireachta go dlúth 
le Stiúrthóir Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí 
chun breis forbartha agus feabhas a chur ar Chairt na 
hIniúchóireachta Inmheánaí, ar KPInna an rannáin 
agus ar fhormáid na dtuairiscí achomair agus na 
dtuairiscí ceartrianúcháin ar fheidhmiú moltaí a eisíonn 
an Iniúchóireacht Inmheánach. Tá béim curtha ar an 
ngá go mbeadh tuairiscí, achoimrí agus rianairí ag cur 
béime ar chúinsí baolacha a aithnítear in iniúchtaí i 
dtaca le rialúchán córas airgeadais, ionas go mbeidh an 
Stiúrthóireacht in ann aird na mbainisteoirí sinsearach 
a dhíriú níos fearr ar chúinsí dá leithéid. Tá nósanna 
imeachta i bhfeidhm lena chinntiú go ngníomhaítear 
de réir mholtaí na hIniúchóireachta Inmheánaí. Aon 
chásanna calaoise nó neamhréireanna eile a aithnítear 
trí athbhreithniú bainistíochta nó trí iniúchadh, díríonn an 
bhainistíocht orthu agus cuirtear an Garda Síochána ar an 
eolas. Rinneadh athbhreithniú agus athchóiriú ar Bheartas 
Calaoise FSS i rith na bliana. I rith na bliana, d’aontaigh 
an Iniúchóireacht Inmheánach prótacal leis an gCoiste 
Iniúchóireachta agus leis an gCoiste Riosca faoina 
dtabharfar tuairisc don Choiste Riosca ar aon chúinsí 
riosca neamhairgeadais a aithneofar sna hiniúchtaí.
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4.2.5. Déantar an mhonatóireacht agus an t-athbhreithniú 
ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh 
airgeadais faoi réir na faisnéise a fhaightear ó obair 
rannáin na hIniúchóireachta Inmheánaí, ón Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste, ón gCoiste Iniúchóireachta agus 
ón Stiúrthóireacht. Déanann an Stiúrthóireacht agus an 
Fhoireann Cheannasaíochta athbhreithniú ar thagairtí 
agus moltaí a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste ina litreacha bainistíochta nó i dtuarascálacha eile, 
dála thuarascálacha Choiste na gCuntas Poiblí, agus 
gníomhaítear chun moltaí a chur i bhfeidhm. Déanann an 
Coiste Iniúchóireachta monatóireacht agus athbhreithniú 
ar a bhfeidhmiú.

4.3.  Pleanáil, monatóireacht feidhmíochta 
agus tuairisciú

4.3.1. Déantar pleanáil ag roinnt leibhéal laistigh den FSS agus 
cuirtear san áireamh ann an treoraíocht inmheánach agus 
seachtrach atá curtha ar fáil trí, mar shampla, clár athchóirithe 
an Rialtais, Sláinte sa Todhchaí, Ráiteas Straitéise na Roinne 
Sláinte, doiciméid pholasaí náisiúnta, straitéisí sonracha, 
réamhaisnéisí geilleagracha, agus tosaíochtaí cliniciúla 
agus cáilíochta. Ar aon dul le hAlt 31, an tAcht Sláinte 
2004 agus Alt 12, an tAcht um Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013, foilsítear Plean 
Náisiúnta Seirbhíse an FSS gach bliain ina mbíonn 
eolas faoi gcineál agus faoi mhéid na gníomhaíochta 
seirbhíse a bhfuil gá leis chun cúram sláinte agus sóisialta 
a chur ar fáil laistigh den leithdháileadh bliantúil cistithe. 
Áirithe ann tá táscairí feidhmíochta agus bearta 
gníomhaíochta (PIanna) a rianaítear agus a thuairiscítear trí 
phróiseas an Ghrúpa Náisiúnta Dearbhaithe Pleanála agus 
Feidhmíochta (NPPAG). Déantar athbhreithniú ar na 
PIanna gach bliain mar chuid den phróiseas pleanála 
seirbhísí chun a sheiceáil an bhfuil siad fós ábhartha, 
inbhailithe agus úsáideach. Agus an plean á fhorbairt, 
léiríonn na bainisteoirí seirbhíse an cineál agus an leibhéal 
seirbhíse a mheastar a bheith riachtanach agus is féidir a 
sheachadadh leis na hacmhainní a bhíonn ar fáil an bhliain 
sin. Tá tuairisc iomlán faoin dul chun cinn agus na torthaí 
ón bplean i dTuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an 
FSS. Cuireadh Plean Seirbhíse Náisiúnta 2014 faoi bhráid 
an Aire Sláinte ar an 25 Samhain 2013 agus cheadaigh 
an tAire an plean ar an 16 Nollaig 2013. Cuireadh Plean 
Seirbhíse Náisiúnta 2015 faoi bhráid an Aire Sláinte ar an 
18 Samhain 2014 agus cheadaigh an tAire é ar an 26 
Samhain 2014.

4.3.2. Chun taca a chur faoin bPlean Seirbhíse Náisiúnta, 
foilsíodh Pleananna Oibriúcháin Rannán 2014 do 
Rannáin Ospidéal Géarmhíochaine, Sláinte agus Folláine, 
Cúram Príomhúil, Meabhairshláinte agus Cúram Sóisialta. 
Tacaíonn siad sin leis an bhfeidhmiú iomlán agus leagann 
siad amach riocht grúpa náisiúnta agus réigiúnach/
ospidéal do gach Rannán.

4.3.3. I rith 2014, mar chuid den chreat iomlán pleanála agus 
feidhmíochta, tháinig an Grúpa Náisiúnta Dearbhaithe 
Pleanála agus Feidhmíochta (NPPAG) le chéile gach 
mí, faoi chathaoirleacht an Leas-Ardstiúrthóir. Mar 
phríomhghrúpa dearbhaithe pleanála agus feidhmíochta, 
tá an NPPAG freagrach as:

● Cinntiú go bhfuil na córais agus na próisis i bhfearas 
chun leibhéil chuí dhearbhaithe a chur ar fáil don AS, 
don Stiúrthóireacht agus don Aire go bhfuil an FSS ag 
cloí lena thiomantais faoin bPlean Seirbhíse Náisiúnta.

● Athbhreithniú míosúil a dhéanamh ar fheidhmíocht 
ar fud na heagraíochta, athbhreithniú sonrach ar 
fheidhmíocht airgeadais san áireamh.

● Bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas formhéadúcháin 
feidhmíochta agus idirghabhála.

● Páirt a ghlacadh sa phróiseas pleanála seirbhíse.

● Measúnú a dhéanamh ar dhréacht de thuarascáil 
dearbhaithe feidhmíochta (PAR) mhíosúil an FSS chun 
í a chur faoi bhráid an AS agus Stiúrthóireacht na FSS 
agus ina dhiaidh sin cuirfear faoi bhráid na Roinne í 
agus foilseofar í.

 Áirithe i mballraíocht bhunaidh an NPPAG tá an POA agus 
iad sin ar fad atá freagrach agus cuntasach as soláthar 
buiséad agus seirbhísí.

 Chun tacú le dearbhú feidhmíochta, déantar próiseas 
daingean bainistíochta in ullmhú an chruinnithe mhíosúil 
NPPAG, agus ina dhiaidh sin casann an Leas-AS leis 
an AS chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dréacht 
den Tuarascáil Dearbhaithe Feidhmíochta (PAR) sula 
gcuirtear an tuairisc ar an gclár do chruinniú na Foirne 
Ceannasaíochta ag a ndéantar measúnú foirmiúil uirthi. 
Roinntear an dréacht den PAR leis an Roinn Sláinte 
freisin. Mar chomhlacht rialachais don FSS, déanann 
an Stiúrthóireacht measúnú ar an tuairisc ag a chruinniú 
míosúil. Nuair a bheidh siad faofa, cuirtear na tuairiscí cuí 
go foirmiúil faoi bhráid Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte, chun 
cloí leis na riachtanais thuairiscithe don Aire Sláinte (an 
tAcht Sláinte 2004) agus foilsítear iad ar www.hse.ie.

4.3.4. I mí Lúnasa 2014, rinneadh rialachas agus feidhmíocht 
ag an leibhéal réigiúnach a idirthréimhsiú chun ailíniú 
leis an dearadh nua eagraíochtúil mar chuid den chlár 
athchóirithe iomlán sláinte. Dá thoradh sin tá freagracht 
oibriúcháin i gceist do Phríomhoifigigh na nEagraíochtaí 
Cúram Sláinte Pobail (CHO) agus do POFanna na nGrúpaí 
Ospidéal.

4.3.5. Mar chuid de na socruithe treisithe freagartha do 
2015, bunaíodh Grúpa Náisiúnta Maoirseachta 
Feidhmíochta (NPOG) agus cuireadh é sin in ionad an 
NPPAG. Tá údarás tarmligthe foirmiúil ón Ard-Stiúrthóir ag 
an nGrúpa, atá faoi chathaoirleacht an Leas-Ardstiúrthóra, 
chun feidhmiú mar eochairmheicníocht freagrachta don 
tseirbhís sláinte agus chun tacaíocht a thabhairt dó féin 
agus don Stiúrthóireacht i gcomhlíonadh a ndualgas 
freagrachta. Tá na Stiúrthóirí Náisiúnta freagrach go 
fóill don Ard-Stiúrthóir as a bhfeidhmíocht agus as 
feidhmíocht a Rannán.

 Mar chuid den phróiseas iomlán freagrachta, tá sé 
de dhualgas ar an NPOG freagracht a chur ar gach 
Stiúrthóir Náisiúnta, mar cheannasaithe ar a Rannáin, 
as an bhfeidhmíocht i gcomparáid leis an bPlean 
Seirbhíse Náisiúnta de réir na gceithre cheathramhán 
den Scórchárta Ualaithe, Cáilíocht agus Sábháilteacht, 
Airgeadas, Rochtain agus an Fórsa Oibre.

4.3.6. Forbairt thábhachtach is ea tús a bheith curtha le Creat 
Freagrachta mar chuid de shocruithe rialachais iomlána 
an FSS agus tacóidh sé le feidhmiú na struchtúir nua 
seirbhíse sláinte. Tá cuid mhór de na próisis fhreagrachta 
i bhfearas cheana féin agus iad á n-oibriú le roinnt blianta. 
Seo iad na príomhfhorbairtí do 2015:

● Treisiú ar na socruithe bainistíochta feidhmíochta idir 
an tArd-Stiúrthóir agus an Stiúrthóir Náisiúnta agus 
idir na Stiúrthóirí Náisiúnta agus na POFanna Grúpaí 
Ospidéal nuacheaptha agus Príomhoifigigh CHO.

● Comhaontuithe Feidhmíochta foirmiúla a thabhairt 
isteach idir an tArd-Stiúrthóir agus na Stiúrthóirí 
Náisiúnta agus idir na Stiúrthóirí Náisiúnta agus 
na POFanna Grúpaí Ospidéal nuacheaptha agus 
Príomhoifigigh CHO.
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● Próiseas foirmiúil géaraithe agus idirghabhála a 
thabhairt isteach do sheirbhísí tearcfheidhmíochta 
ina n-áireofar réimse de smachtbhannaí do 
thearcfheidhmíocht shuntasach nó leanúnach.

● Socruithe nua bainistíochta ag leibhéal náisiúnta do na 
Príomhoifigigh nua CHO.

● Grúpa Náisiúnta Maoirseachta Feidhmíochta a bhunú 
le cur in áit an Ghrúpa Náisiúnta Dearbhaithe Pleanála 
agus Feidhmíochta (NPPAG).

4.3.7. Cuireann tuairiscí tráthúla agus cuimsitheacha faoin 
mbealach a bhfuil seirbhísí ag feidhmiú i gcomparáid le 
spriocanna éagsúla, spriocanna airgeadais san áireamh, 
ar chumas fhoireann agus bhainisteoirí an FSS méadú a 
chur ar éifeachtúlacht agus críochnúlacht seirbhísí. Orthu 
sin tá:

● CompStat (tuairiscí míosúla le hinrochtaineacht 
gréasáin ag leibhéal ospidéil, ghrúpa ospidéil 
agus pobail/oifig sláinte áitiúil (LHO)) – Cuireann 
eolas feidhmíochta laistigh de CompStat bunús 
faoi Fhóraim mhíosúla Réigiúnacha CompStat/
Dearbhaithe Feidhmíochta faoi chathaoirleacht an 
RDPI. Freastalaíonn pearsanra sinsearach cliniciúil 
agus bainistíochta as ospidéil agus ó LHOnna ar 
an bhFóram Réigiúnach. Déantar athbhreithniú 
ar fheidhmíocht oibríochtúil ar fud réimsí lárnach 
oibriúcháin mheadracha agus aontaítear ar 
phleananna feabhsaithe feidhmíochta. De thoradh 
athraithe struchtúir agus rialachais i lár 2014, d’aistrigh 
an ról dearbhaithe feidhmíochta réigiúnach ó na 
RDPIanna go dtí na Stiúrthóirí Rannán a d’fheidhmigh 
a gcuid maoirseachta tríd na bainisteoirí ospidéil agus 
na bainisteoirí ISA. Luigh sé sin leis na struchtúir atá 
curtha i bhfearas faoin gcreat freagrachta do 2015;

● Déantar comhiomlánú ar Thuairiscí míosúla 
Eisceachtaí Feidhmíochta réigiúnach chun tuarascáil 
a chur ar fáil leis an Leas-AS a chur ar an eolas faoi 
chúinsí réigiúnacha roimh an NPPAG;

● Is é an PAR míosúil a fhaightear as gníomhaíocht 
chorparáideach, sraitheanna sonraí AD agus 
Airgeadais, agus faisnéis ó thuairiscí réigiúnacha 
an príomhpháipéar a mheasann an NPPAG don 
dearbhú feidhmíochta. Comhlánaítear é sin le sonraí i 
dTuarascáil Sonraí Bainistíochta (MDR).

4.3.8. De bhreis air sin, mar chuid den phróiseas dearbhaithe 
feidhmíochta, cuirtear na príomh-thuarascálacha seo a 
leanas i dtoll a chéile agus foilsítear iad:

● Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an FSS 
– curtha ar fáil agus foilsithe gach bliain chun forbhreathnú 
a thabhairt ar fheidhmíocht na bliana roimhe sin. 
Tuarascáil chuimsitheach í seo ar ghníomhaíochta, 
gnóthachtálacha, dúshláin agus feidhmíocht 
airgeadais mar atá leagtha síos ina Plean Seirbhíse 
Náisiúnta. Tríd na ráitis airgeadais iniúchta, tugann an 
FSS cuntas ar úsáid na n-acmhainní a leithdháileadh 
ón Rialtas. Ceanglas dlíthiúil is ea Tuarascáil Bhliantúil 
an FSS faoi alt 37 (an tAcht Sláinte 2004). Ní hionann 
agus doiciméid agus tuarascálacha eile a éilítear 
faoi Acht Sláinte, ní chaithfidh an tAire an Tuarascáil 
Bhliantúil a fhaomhadh. Foilsítear an tuarascáil ar líne 
ag deireadh mhí Mheithimh gach bliain.

● Foilsítear Cuntas Leithghabhála an FSS – ullmhaithe 
ag an FSS agus iniúchta ag an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste – ina Thuarascáil Bhliantúil. 
Cuntas cuimsitheach is ea an Cuntas Leithghabhála 
d’fheidhmíocht airgeadais an FSS sa bhliain, 
ullmhaithe faoi rialacha cuntasaíochta an Rialtais.

4.3.9. Cuirtear deais míosúil ar fáil don POA ina dtuairiscítear 
ar phríomhréimsí feidhmíochta agus riosca mar a leanas:

● torthaí airgeadais I&E: Feidhmíocht i gcoinne buiséid 
na ngrúpaí ospidéil, na ranna agus na seirbhísí 
náisiúnta.

● Torthaí Vóta: Léargas rollach dhá mhí ar fheidhmíocht 
Vóta i gcomparáid le fo-cheannteideal.

● KPInna príomha Ioncaim: Áirithe ansin tá éileamh a 
cuireadh isteach, éilithe, ar feitheamh nó ag fanacht 
le gníomhú comhairleora de bhreis ar na héilimh 
iomlána ó árachóirí ag rollú thar thréimhse trí mhí agus 
meadarachtaí i dtaca leis na deich n-ospidéal is laige 
feidhmíocht.

4.3.10. Tugann na cuntais mhíosúla bainistíochta léargas 
sonrach ar fheidhmíocht airgeadais na heagraíochta i 
gcomparáid leis an mbuiséad. Tá na nithe seo a leanas 
áirithe sna cuntais gan a bheith teoranta leo:

● Feidhmíocht géarchúraim de réir grúpa ospidéil agus 
réigiún.

● Feidhmíocht de réir roinne náisiúnta agus de réir 
réigiúin.

● An tSeirbhís um Athchistiú Cúram Príomhúil – 
feidhmíocht de réir scéime.

● Seirbhísí Náisiúnta – feidhmíocht de réir feidhme.

● Corparáideach – feidhmíocht de réir feidhme.

● Feidhmíocht pá, neamhphá agus ioncaim i 
gcomparáid le próifíl.

 Bíonn cur síos agus anailís in éineacht leis na cuntais 
bhainistíochta chun comhthéacs agus cur síos a sholáthar 
faoi threochtaí atá reatha nó ag teacht chun cinn, agus 
faoi fheidhmíocht rannach.

4.3.11. Cuirtear doiciméad sonrach feidhmíochta airgeadais 
agus réamh-mheastacháin ar fáil gach mí chun go 
ndéanfaidh an POA é a mheas. Imlíníonn an doiciméad 
sin na príomhréimsí riosca don eagraíocht de bhreis ar 
léiriú a thabhairt ar chásanna a d’fhéadfadh tarlú i dtaca 
leis an dúshlán airgeadais don bhliain. Clúdaíonn an 
tuarascáil an réamh-mheastachán airgeadais géarchúraim 
agus rannach don bhliain agus díríonn sí ar phríomhréimsí 
riosca eagraíochtúla mar aon le cásanna a thairiscint atá 
bunaithe ar shárú buiséid bunaithe ar fhaisnéis shonrach 
atá faighte ó sheirbhísí. Déantar an doiciméad shonrach 
feidhmíochta airgeadais agus réamh-mheasúnaithe 
seo a roinnt leis an Rialtas freisin agus le comhaltaí de 
Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte agus is cuid lárnach 
é den phróiseas bainistíochta feidhmíochta.

4.3.12. Tá dualgas ar an FSS tuarascáil agus tuairisceán 
míosúil faoi chúinsí vóta a chur ar fáil don Roinn 
Sláinte le cur chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe (DPER). Bíonn an tuarascáil agus an 
tuairisceán míosúil cúinsí dlite cúig lá roimh dheireadh 
gach mí agus is meastachán iad ar chaiteachas 
míosúil vóta i gcomparáid leis an bpróifíl mhíosúil vóta 
(buiséad). Déanann an DPER agus an Roinn Airgeadais 
comhdhlúthú ar na tuairisceáin chúinsí ó gach Vóta agus 
foilsítear iad ar an 2ú nó 3ú lá oibre de gach mí mar chuid 
de thuairisceáin mhíosúla an Státchiste.

4.3.13. Ní mór don FSS freisin tuairisc agus tuairisceán 
míosúil vóta a chur ar fáil faoin 5ú lá oibre de gach mí. 
Tugann an tuairisceán sin cuntas ar an bhfíorchaiteachas 
Vóta de réir fho-cheannteidil i gcomparáid leis an bpróifíl 
vóta (buiséad). Síníonn an tOifigeach Cuntasaíochta an 
tuairisc agus an tuairisceán míosúil vóta araon.
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4.3.14. Déanann an tAonad Státchiste Tuairisc Airgeadais 
mhíosúil a ghiniúint ina n-áirítear meadarachtaí as 
roinnt foinsí ar a n-airítear an tsamhail Réamhaisnéise 
Airgeadais, chun comharthaí luatha a thabhairt faoin staid 
deireadh bliana. Tá an tuairisc sin ina cuid den chlár do na 
cruinnithe míosúla leis an Roinn Sláinte agus an DPER. 
Déanann an tuarascáil imlíniú ar na treochtaí airgeadais ar 
roinnt bealaí agus tugann sí táscairí luath faoi rathúlacht 
nó eile na bpleananna srianta costas go dáta mar aon le 
féidearthachtaí don bhliain ar fad bunaithe ar na cásanna 
is fearr go dtí an cás is dóigh a tharlóidh.

4.3.15. Is é an tAonad Faisnéise Gnó (BIU) an stóras lárnach 
d’fhaisnéis gníomhaíochtaí laistigh den FSS i dtaca le 
seirbhísí géarchúraim agus pobail. Déantar cuid mhór 
sonraí, bhailiú, a shainscagadh, a fhaomhadh agus a 
anailísiú san aonad. Úsáidtear na sonraí i meantóireacht 
agus i dtomhas feidhmíochta a bhfuil tionchar aige ar 
an FSS agus cinntí oibríochtúla agus straitéiseacha a 
ndéanamh.

 Bíonn na tuairisceáin sonraí bunaithe go príomha ar an 
ngníomhaíocht agus ar na spriocanna a bhíonn i bPlean 
Seirbhíse Náisiúnta na bliana reatha. Sainscagann 
anailísithe rannacha na sonraí agus deimhníonn 
siad iad ó thaobh cáilíochta de. De bhreis air sin, 
ullmhaíonn na hanailísithe graif a léiríonn treochtaí san 
fheidhmíocht i ngach Roinn agus rianaítear an soláthar 
seirbhíse i gcomparáid leis an sprioc. I gcás go mbíonn 
neamhréireachtaí sna tuairisceáin sonraí, cuirtear 
ceistiúcháin chuig na Bainisteoirí Gnó chun cruinneas na 
faisnéise a fuarthas a dheimhniú. Leanann an fhoireann 
suas na ceistiúcháin agus deimhnítear an fhaisnéis leis na 
seirbhísí chun a chinntiú go mbíonn na sonraí a fhaightear 
cruinn.

4.4. Bainistíocht riosca
4.4.1. Tuigeann an FSS an tábhacht a bhaineann le bainistíocht 

riosca, bainistíocht riosca airgeadais san áireamh, 
mar phróiseas riachtanach i seachadadh seirbhísí 
ardcháilíochta agus sábháilte. Is ionann bainistíocht riosca 
ag leibhéal oibríochtúil agus feidhm bainistíochta líne. 
Tá dualgas ar gach Roinn cur síos ar dhéanamh ar 
shocruithe cuntasachta chun riosca a bhainistiú ag gach 
leibhéal laistigh den Stiúrthóireacht. Tá na socruithe sin ina 
gcuid den ghnáthmheicníocht tuairiscithe chun a chinntiú 
go bhfuil bainistíocht riosca leabaithe sa phróiseas gnó. 
Tá dualgas ar gach seirbhís/feidhm riosca a bhaineann 
lena réimse féin a aithint, a mheas agus a bhainistiú; is é 
an clár rioscaí an príomhuirlis chun an fhaisnéis riosca sin 
a chur in iúl. Nuair a aithnítear rioscaí a bhfuil ionchas 
suntasach acu tionchar a imirt ar spriocanna foriomlána 
an FSS déantar iad a thaifeadadh sa Chlár Rioscaí 
Corparáideach. Meicníocht atá sa chlár chun dearbhú 
(fianaise) a thabhairt don Stiúrthóireacht go bhfuil riosca 
á aithint, á mheas agus á bhainistiú agus go bhfuil raon 
beart rialaithe agus pleananna gníomhaíochta i bhfeidhm 
am ar bith chun na rioscaí aitheanta a mhaolú. Cuirtear 
tuarascálacha rialta faoi stádas na rioscaí corparáideacha 
faoi bhráid an Choiste Riosca. Tá sraith iomlán de 
pholasaithe, nósanna imeachta agus treoirlínte 
bainistíochta riosca an FSS foilsithe ar www.hse.ie.

4.4.2. Tá tionchar airgeadais na gcúinsí cliniciúla agus 
oibriúcháin léirithe sna cásanna a shocraigh an 
Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (SCA) agus na 
hárachóirí, thar cheann an FSS. Tá an fhreagracht as 
bainistiú ar éilimh i gcoinne an FSS i dtaca le faillí cliniciúil, 
gortú pearsanta agus damáiste maoine curtha ar an SCA 

de réir reachtaíochta. Lena chois sin, cuireann an SCA 
comhairle agus tacaíocht ar fáil do phearsanra 
bhainistíocht riosca, cliniciúil agus riaracháin an FSS 
d’fhonn tacú le sábháilteacht othar agus laghdú a 
dhéanamh ar éilimh agus ar dhlíthíocht amach anseo.  
I gcásanna ina ndéantar éilimh is é an cuspóir ná bainistiú 
a dhéanamh ar na héilimh sin lena chinntiú go gcoinnítear 
dliteanas an Stáit agus na costais a ghabhann leis chomh 
híseal agus is féidir. Déanann an SCA óstáil ar chóras 
náisiúnta leictreonach um thuairisciú bainistíochta 
ar chásanna díobhálacha a éascaíonn an fiosrúchan ar  
aon éilimh iardain mar aon le sainaithint agus anailís ar 
threochtaí agus ar phatrúin atá ag teacht chun cinn. 
An aidhm atá leis sin ná go dtacódh na ceachtanna a 
fhoghlaimítear ón anailís sin chun sábháilteacht othar a 
fheabhsú agus cuidíonn sin chun laghdú a dhéanamh ar 
éilimh san FSS. Gach bliain, pleanálann agus feidhmíonn 
an FSS cláir oibre bhainistíochta riosca bunaithe ar an 
anailís a dhéantar ar éilimh agus ar shonraí treochta 
cásanna, ar cheanglais dhlíthiúla agus fasaigh, agus ar 
fhorbairtí a bhíonn déanta le gairid ar bhainistiú riosca 
dlíthíochta, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Sheachaid 
aonaid bhainistíochta riosca an SCA clár cuimsitheach 
oiliúna agus seimineár i rith 2014. Soláthraíonn an SCA 
comhairle árachais maidir le conarthaí, ceadúnais, 
scéimeanna agus tairiscintí FSS i gcásanna ina bhfuil 
slánaíocht Stáit i gceist nó ar árachais a theastaíonn sa 
chás nach mbíonn slánaíocht i gceist Cinntíonn sé seo 
go bhfuil dliteanais Stáit á laghdú ar an mbealach is 
costéifeachtúla agus is féidir.

4.5. Rialúcháin ar incháilitheacht do chártaí 
leighis

 Ciallaíonn an scála costas laistigh de Scéimeanna Cúram 
Príomhúil agus Cártaí Leighis agus an líon idirbheart atá 
luaite leo go bhfuil réimsí ionchasacha riosca i gceist nach 
mór a bhainistiú.

 I gcoitinne, braitheann incháilitheacht chun cárta leighis 
a fháil ar an measúnú a dhéantar ar acmhainní an 
iarratasóra. Déantar an measúnú sin nuair a dhéantar an 
chéad iarratas ar chárta leighis agus déantar in athuair é 
go tréimhsiúil chun incháilitheacht leanúnach a chinntiú. 
Deontar formhór na gcártaí leighis ar feadh trí bliana tar éis 
an mheasúnaithe ar incháilitheacht. Ach sin ráite, d’fheadh 
deireadh a theacht leis an incháilitheacht má thagann 
athrú ar chúinsí agus dá réir d’fheadfadh athbhreithniú 
a bheith i gceist i rith na tréimhse incháilitheachta chun 
incháilitheacht leanúnach a chinntiú.

 Ritheadh reachtaíocht nua in 2013 ionas go bhféadfaí 
eolas a roinnt leis na coimisinéirí ioncaim agus leis 
an Roinn Coimirce Sóisialaí. A luaithe agus a bhí fáil 
ar an eolas ó na Coimisinéirí Ioncaim, rinneadh é a 
ionchorpráidiú isteach sa phróiseas anailíse riosca agus 
chuidigh sin chun an cur chuige don athbhreithniú a 
roghnú. Táthar ag leanacht den fhorbairt ar réimse 
agus ar cháilíocht na comhroinnte eolais don rialú ar 
incháilitheacht do chártaí leighis.

4.5.1. Athbhreithniú ar Fhógraí Athnuachana
 Ar an 1 Eanáir 2014, bhí 1,849,380 cárta leighis éisithe 

mar aon le 125,425 cárta cuarta dochtúra. I rith 2014, 
bhí 1,005,299 le n-imeacht as dáta ina dtráinsí míosúla. 
Bhí anailís riosca le déanamh ar an ngrúpa iomlán i 
ngach tráinse míosúil a bhí ag druidim le ham éaga chun 
a dhéanamh amach cén cur chuige athbhreithnithe a 
d’úsáidfí i ngach cás acu. Eisíodh fógraí athnuachana i 
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dtaca le 631,630 duine. Níor eisíodh fógraí athnuachana 
don 373,669 duine a bhí fágtha mar gur breithníodh 
ar bhonn measúnaithe riosca (inar áiríodh sonraí ó na 
Coimisinéirí Ioncaim) nach raibh ann ach riosca beag 
nó nach raibh aon riosca ann go mbeadh na daoine sin 
neamh-incháilithe ar feadh bliana eile. Is féidir athnuachan 
a dhéanamh ar chárta leighis tar éis athbhreithniú iomlán 
ar incháilitheacht ag an FSS nó trí fhéinmheasúnú 
shealbhóir an chárta, ag brath ar an riosca coibhneasta 
a aithníodh le linn an phróisis measúnaithe riosca. As na 
631,630 athnuachan a eisíodh in 2014, bhí athbhreithniú 
iomlán i gceist le 152,297 agus d’iarr 479,333 ar an 
sealbhóir cárta féinmheasúnú a dhéanamh.

 Faoin 7 Aibreán 2014, bhí deireadh curtha leis an 
measúnú ar incháilitheacht i dtaca le 472,794 (74.85%) 
de na sealbhóirí cártaí.

● Deimhníodh incháilitheacht i ndáil le 465,268 cárta 
(98.4%).

● Níor dearnadh athnuachan ar 7,526 cárta (1.6%) toisc 
nár comhlíonadh na critéir incháilitheachta, m.sh., 
uasteorainneacha ioncaim.

● In 3,526 cás (0.56%) bhí an sealbhóir cárta básaithe.

● Níor dearnach athnuachan ar 125,963 (19.94%) de 
na cártaí, geall leis, mar nár fhreagair an sealbhóir an 
próiseas athnuachana.

● Bhí an measúnú incháilitheachta ag dul ar aghaidh 
i dtaca le 29,347 cárta (4.65%).

4.5.2. Athbhreithnithe Sprioctha
 ‘Sprioctar’ athbhreithniú nuair a thosaítear é i rith na 

tréimhse incháilitheachta seachas nuair a bhíonn an 
cárta le hathnuachan. I rith 2014, d’eisigh an FSS 58,422 
athbhreithniú sprioctha. Faoi Aibreán 2015, bhí deireadh 
curtha leis an measúnú ar incháilitheacht i dtaca le 49,633 
de na sealbhóirí cártaí.

● Deimhníodh incháilitheacht i ndáil le 49,144 cárta 
(99% de na measúnaithe a bhí críochnaithe).

● Cuireadh deireadh leis an incháilitheacht in 489 cás 
(1% de na measúnaithe a bhí críochnaithe) toisc nár 
comhlíonadh na critéir incháilitheachta.

 In 5,631 (9.6%) eile de na hathbhreithnithe cártaí, níor 
dearnach athnuachan ar na cártaí mar nár fhreagair an 
sealbhóir an próiseas athnuachana. Bhí an measúnú 
incháilitheachta ag dul ar aghaidh i dtaca le 600 cárta 
agus in 2,558 cás bhí an sealbhóir carta básaithe.

 Rinneadh athbhreithniú ar 690,052 duine san iomlán 
i rith 2014.

4.5.3. Dearbhú Cónaithe
 De bhreis ar an athbhreithniú incháilitheachta atá imlínithe 

thuas, bhain an FSS úsáid freisin as measúnú riosca chun 
a shocrú cén uair ba chóir dearbhú cónaithe sa Stát a lorg 
i dtaca le cártaí neamhghníomhacha.

 Le linn 2014, chuathas i dteagmháil le 96,902 duine a 
raibh a gcártaí leighis neamhghníomhach agus iarraidh 
dearbhú cónaithe orthu. Faoin Aibreán 2015, bhí dearbhú 
cónaithe tugtha ag 71,823 duine aonair (74.12%). 
Baineadh incháilitheacht i ndáil le 25,079 cárta (25.88%).

 An Ráta Iomlán Neamh-incháilitheachta
 Seans go mbeidh na rátaí neamh-in-athnuaite agus 

neamh-incháilitheachta a gheofar as na hathbhreithnithe 
riosca-bhunaithe agus sprioctha níos airde ná na cinn a 
bhaineann leis an bpobal sealbhóirí cártaí leighis i gcoitinne. 
Níl aon mheastachán iontaofa ag an FSS faoi láthair den 

leibhéal incháilitheachta ar fud an phobail sealbhóirí cártaí. 
Táthar ag scrúdú roghanna chun modheolaíocht a 
fhorbairt le meastacháin iontaofa a fhorbairt.

4.6. Rialachas ar dheontais do 
ghníomhaireachtaí seachtracha.

 In 2014, bhain os cionn €3.4 billiún de chaiteachas iomlán 
an FSS le deontais do ghníomhaireachtaí deonacha. Tá an 
creat dlíthiúil atá mar bhonn leis an tacaíocht airgeadais a 
sholáthraíonn an FSS do sholáthraithe seirbhíse sonraithe 
san Acht Sláinte 2004.

 Léirigh torthaí iniúchóireachta i mblianta roimhe go 
raibh laigí srianta i rialachas deontas, go háirithe i 
dtaca leis an monatóireacht agus an mhaoirseacht ar 
ghníomhaireachtaí a bhí ag fáil cistiú ón státchiste, agus 
áirithe leo sin bhí:

● Gan dóthain fianaise a bheith ar mhonatóireacht agus 
maoirseacht fhoirmiúil ar ghníomhaireachtaí ag an FSS;

● Easpa athbhreithnithe agus réitigh ar ráitis airgeadais 
na ndeontaithe le taifid an FSS;

● Laigí sna córais rialaithe inmheánaigh airgeadais 
laistigh de na gníomhaireachtaí sin a bhí ag fáil cistiú 
státchiste ón FSS;

● Bhí nósanna imeachta an FSS a bhí in úsáid ag oifigí 
áitiúla sláinte chun deontais a phróiseáil i bhfoirm 
dréachta.

Airithe sna beartais agus nósanna imeachta atá i bhfearas maidir 
le rialachas deontas do ghníomhaireachtaí tá siad seo a leanas:

4.6.1. Tá creat náisiúnta rialachais foirmiúil ag an FSS mar 
aon le doiciméid atá caighdeánaithe go náisiúnta chun 
an maoiniú a sholáthraítear d’eagraíochtaí neamhreachtúil 
a rialú. Tá sé mar aidhm ag an gcreat rialachais 
seo a chinntiú go bhfeidhmeofar go caighdeánach, 
comhsheasmhach prionsabail dea-rialachais a 
bheidh daingean agus éifeachtach lena chinntiú go 
gcomhlíonfaidh an FSS agus an ghníomhaireacht 
dheontaschistithe araon a n-oibleagáidí faoi seach.

4.6.2. Is é polasaí an FSS go mbeadh Cáipéisíocht 
Rialachais atá feidhmithe mar is cóir i bhfearas le gach 
gníomhaireacht deontaschistithe ar bhealach tráthúil. Tá 
an polasaí sin imlínithe sa Rialachán Airgeadais Náisiúnta, 
NFR-31 Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha, 
agus sonraithe i lámhleabhar cuimsitheach oibriúcháin. 
Tá an cháipéisíocht rialachais chaighdeánach náisiúnta, 
nósanna imeachta oibriúcháin, treoracha agus foirmeacha 
an phróisis rialaithe ar shuíomh inlín an FSS. Ach sin ráite, 
bhí tionchar diúltach ag méid an dúshláin airgeadais in 
2014 mar aon leis an bhfócas breise ar chomhlíontacht ar 
thráthúlacht bhailchríoch na socruithe.

4.6.3. Sa Cháipéisíocht Rialachais agus sna nósanna imeachta 
oibriúcháin araon, sonraítear na riachtanais atá le 
hathbhreithniú feidhmíochta ar a n-áirítear taisceadh 
agus athbhreithniú ar ráitis airgeadais agus cruinnithe 
athbhreithnithe tréimhsiúla le gníomhaireachtaí i dtaca 
le ráitis airgeadais ar bhunús comhréire.

 Rinneadh breis forbartha agus feabhsúcháin ar rialúcháin 
réamhbheitheacha in 2014, ar a n-áirítear:

4.6.4. Tá Aonad Comhlíontachta bunaithe chun maoirseacht 
cláir a dhéanamh ar na socruithe atá i bhfearas leis na 
soláthróirí deonacha a fhaigheann cistiú ón FSS. Cuirfidh 
an tAonad Comhlíontachta béim ar leith ar chúinsí a 
ardaítear agus ar mholtaí a dhéanann an C&AG agus 
aonad Iniúchóireachta Inmheánaí an FSS araon. Maidir 
le monatóireacht agus maoirseacht, tá dhá ghrúpa oibre 
bunaithe ag an Aonad Comhlíontachta – ceann acu ag 
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leibhéal corparáideach agus ceann ag leibhéal oibriúcháin 
– a threiseoidh an fócas iomlán sa réimse sin.

4.6.5. Rinneadh leasú ar an Socrú Náisiúnta um Sheirbhís 
Chaighdeánach i rith 2014 leis na hathruithe is gá a 
ionchorpráidiú chun na nuashonrúcháin a chur leis na 
riachtanais reachtúla do ghníomhaireachtaí a fhaigheann 
cistiú státchiste, ar a n-áirítear soláthar eolais airgeadais 
atá níos inrochtana agus níos follasaí, go háirithe i 
dtaca le tuarastail na mball sinsearach foirne. Tá agus 
bhí sé ina choinníoll de Socrú Seirbhíse go gcaithfidh 
na gníomhaireachtaí cloí le soláthar poiblí. Léiríonn 
gach Socrú Seirbhíse castacht na seirbhísí a chuirtear 
ar fáil agus áirithe ann tá na riachtanais rialachais 
chorparáideacha agus chliniciúla, caighdeáin cháilíochta 
agus cóid chleachtais do sheirbhísí agus rialacháin 
airgeadais.

4.6.6. Tá leathnú curtha ag an FSS ar bhainistíocht, rialachas agus 
rannpháirtíocht le gníomhaireachtaí Alt 38 a fhaigheann 
cistiú trí Phróiseas Dearbhaithe Comhlíontachta 
Bliantúil a thabhairt isteach in 2014. Tá sé iarrtha ar 
chomhlacht rialaithe gach Gníomhaireacht iniúchadh 
inmheánach a dhéanamh ar chreataí rialaithe agus ar 
phróisis inmheánacha a n-eagraíocht chun measúnú a 
dhéanamh ar a gcumas cloí leis na coinníollacha atá i 
Socrú Seirbhíse an FSS, agus dearbhú sínithe a thabhairt 
ar a riocht maidir leis sin. Tá an taisceadh seo, ina raibh 
ráitis airgeadais, críochnaithe ag na gníomhaireachtaí Alt 38 
ar fad agus tá an FSS i dteagmháil le gach gníomhaireacht 
chun déileáil le réimsí neamhchomhlíonta atá aimsithe. 
Chun tacú leis na gníomhaireachtaí, tá fóram náisiúnta 
óstáilte ag an FSS do gach cathaoirleach ar chomhlachtaí 
rialaithe na ngníomhaireachtaí chun eolas agus treoraíocht 
a thabhairt i gcomhpháirtíocht le comhlachtaí rialála ar nós 
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach chun 
tacú leo ina ndualgas freagrachta.

 Tá an Ráiteas Comhlíontachta Bliantúil i dtaca le 
2013 sínithe ag na gníomhaireachtaí Alt 38 ar fad. Tá 
athbhreithniú déanta ag an Aonad Comhlíontachta ar 
na Ráitis Dhearbhaithe Comhlíontachta sin agus tá 
teimpléad do 2014 eisithe chuig na gníomhaireachtaí go 
léir, bunaithe ar an bpróiseas athbhreithnithe. Áirithe ansin 
tá mír bhreise faoi fhochuideachtaí.

4.6.7. Tá teimpléad do shonraíocht caighdeáin seirbhíse 
náisiúnta forbartha ag an FSS freisin leis an earnáil 
mhíchumais, rud a cheadaíonn leibhéal ard follasachta 
agus rialaithe bainistíochta ar ionaid aonair soláthair 
seirbhísí agus na hacmhainní a úsáideadh chun na 
seirbhísí sin a chur ar fáil. Ceadóidh na forbairtí sin don 
FSS na straitéisí atá imlínithe in Sláinte sa Todhchaí a 
chur chun cinn, agus forbairt a dhéanamh ar an tsamhail 
mhaoinithe “leanann an t-airgead an t-othar”.

4.6.8. Cuireadh fáil go céimneach ar chóras náisiúnta IT, 
Rialachas um Sholáthraithe Seirbhíse Ar Líne, chun 
tacú leis na bainisteoirí áitiúla ina ndualgais fhreagrachta i 
dtaca le rialachas deontas.

5.  Sáruithe Suntasacha an Chórais 
Rialaithe in 2014

5.1. Comhlíontacht na dTreoracha Soláthair
 Nuair a bhíonn earraí agus seirbhísí á soláthar, caithfidh 

gach réimse laistigh den FSS cloí leis na nósanna 
imeachta ábhartha soláthair atá leagtha síos go sonrach 
i Rialacháin Náisiúnta Airgeadais an FSS.

 In 2014 agus i mblianta roimhe sin, tá leibhéal suntasach 
neamhchomhlíontachta le rialacha soláthair aitheanta, 
go háirithe i gcásanna nár cloíodh le riachtanais i dtaca 
le tástáil margaidh, tairiscintí nó próisis iomaíocha.

 Tá sé de dhualgas ar an FSS tuairisceán bliantúil a chur ar 
fáil (an tuairisceán 40/02) don Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste agus don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
faoin 31 Márta i dtaca leis an mbliain airgeadais roimhe 
sin. Ní mór don tuairisceán sin sonraí a nochtadh faoi aon 
chonarthaí de bhreis air €25,000 (gan CBL a áireamh), 
a bronnadh gan próiseas iomaíoch a bheith i gceist leo. 
Níl aon chóras láraithe uathoibrithe ag an FSS atá in ann 
chonarthaí a bronnadh gan próiseas iomaíoch a aithint. 
Ina áit sin, braitear ar na réimsí ar leith féinmheasúnú a 
dhéanamh ar neamhchomhlíonadh den chineál sin, é a 
aithint agus a thuairisciú. Léiríonn tuairisceán 40/02 an 
FSS do 2014 gur ceadaíodh 299 conradh de bhreis ar 
€25,000, a raibh luach comhiomlán de €56.5m acu, gan 
aon phróiseas iomaíoch (2013: 116 conradh a raibh luach 
comhiomlán de €17.8m acu). Ach sin ráite, tá fianaise ann 
– mar a tharla i mblianta roimhe sin – nach raibh gach cás 
de sholáthar neamhiomaíoch ba chóir a bheith tugtha sa 
tuairisceán áirithe i dtuairisceáin 2014.

 Seo a leanas achoimre ar na gníomhaíochtaí a rinne an 
FSS in 2014 chun feabhas a chur ar an gcomhlíontacht 
le rialacha soláthair.

● Comhcheanglaíodh roinnt socruithe creata ar an 
mbunús go raibh riachtanais chosúla acu. Faoi 
láthair, tá 80 creat-chomhantú náisiúnta i bhfearas ag 
clúdach fhormhór na gcatagóirí coitianta caiteachais 
agus tá breis agus 550 conradh lárnach i bhfearas ag 
clúdach caiteachais iomláin bhliantúil de €426m. Chun 
feabhas a chur ar fheasacht na foirne faoi chreat-
chomhaontuithe agus conarthaí atá i bhfeidhm, tá 
Córas Foinsithe Solátharchuidithe (PASS) forbartha 
ag an FSS a thugann cead rochtana do shealbhóirí 
buiséad ar an eolas reatha faoi chonarthaí.

● Tá tús curtha ag an FSS le feidhmiú céimneach ar mhúnla 
de Lárionad Náisiúnta Dáiliúcháin a comhdhlúthóidh 
an sealúchas stoic ar fud an FSS, a fheabhsóidh 
comhlíontacht conarthaí, a mhéadóidh bainistíocht stoic 
ag an bpointe úsáide, agus a rialóidh éifeachtúlachtaí 
costais mar aon lena gcur ar fáil. Ó thús 2014, tá 
laghduithe costais de bhreis agus €50m bainte amach 
ag Soláthar FSS. Ó forbraíodh feidhm lárnach Soláthair 
in 2010, tá sábhálacha iomlána de €250m déanta.

● Tá tús curtha leis an obair ar chóras um Ollstór Sonraí 
agus Faisnéis Gnó faoina bhféadfar eolas a asbhaint 
do thuairisciú, anailís sonraí agus comparáidí ar fud na 
ilchóras airgeadais atá in úsáid ar fud an FSS faoi láthair.

● Tá tús curtha le clár oiliúna soláthair agus cuirfear é sin 
ar fáil don fhoireann ar fud an FSS faoi C2 2015. Tá 
oiliúint fhoirmiúil faighte ag breis agus 100 ball foirne 
go dtí seo faoin glár.

● I rith 2014, thug an FSS faoi mhéadú a chur ar an 
leibhéal caidrimh agus oiliúna don fhoireann i dtaca le 
riachtanais an Chiorcláin 40/02 agus le rialacha soláthair 
i gcoitinne. Dá thoradh sin tá ardú suntasach tagtha ar 
na leibhéil fhaisnéisithe sa tuairisceán 40/02 do 2014.

 Cuideoidh na córais agus na próisis fheabhsaithe 
sin leis na sealbhóirí buiséad agus le Soláthar chun 
réimsí a aithint inar féidir éifeachtúlachtaí níos fearr a 
bhaint amach agus tacú le comhlíontacht na rialacha 
soláthair. Eochairchuspóir d’aon chóras nua airgeadais 
agus soláthair is ea teicneolaíocht so-úsáidte tosaigh 
a chur ar fáil chun tacú le pobal mór ceannaitheoirí 
neamhghairmiúla an FSS ionas go bhfeabhsófar 
comhlíontacht agus go bhfaighfear luach ar airgead.
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 In Aibreán 2015, cheadaigh an Coiste Seirbhísí Gnó Sláinte 
togra mionsonraithe chun tús a chur le forfheidhmiú an 
struchtúir cheadaithe foirne le haonad Foinsithe agus 
Conarthaí a bhunú laistigh den HBS i gcomhthéacs an 
mhúnla nua Soláthair Rialtais. Tá tús áite tugtha don chéad 
deich bpost (as iomlán de 17) lena líonadh láithreach.

5.2. Rialuithe Airgid
 Léiríonn scrúduithe atá déanta ag an Iniúchóireacht 

Inmheánach ar shaoráidí bialainne agus páirceála 
carranna go bhfuil rioscaí rialúcháin sna nósanna imeachta 
do bhainistíocht agus do choinneáil airgid tirim, go háirithe 
i dtaca le slándáil fhisiciúil airgid, dóthain árachais a bheith 
ar airgead tirim faoi bhealach, imréiteach ar fháltais airgid 
le lóisteálacha bainc agus deighilt dualgas. Tá na rioscaí 
rialúcháin sin aitheanta ag an Iniúchóireacht Inmheánach 
mar rioscaí a d’fhéadfadh a bheith sistéimeach.

 Tá moltaí sonracha déanta ag an Iniúchóireacht Inmheánach 
i dtaca le gach iniúchadh agus tá an bhainistíocht á gcur 
sin i bhfeidhm sna hionaid atá i gceist. De bhreis air sin, 
tá an cur chuige iomlán i dtaca le láimhsiú airgid tirim á 
mheas ag an nGrúpa Naisiúnta Cinnteachta Rialuithe 
Airgeadais, d’fhonn tús a chur leis an bhforbairt ar straitéis 
uileghabhálach bainistíochta airgeadais don FSS i rith 
2015. Idir an dá linn, tá nuashonrú déanta ar Rialacháin 
Naisiúnta Airgeadais an FSS chun glacadh leis na moltaí 
ón Iniúchóireacht Inmheánach i dtaca le nósanna 
imeachta bainistíochta airgid i gcoitinne.

5.3. Comhlíontacht cánach
 I rith na bliana, le cabhair ó speisialtóirí cánach ón taobh 

amuigh, críochnaíodh an féin-athbhreithniú cuimsitheach 
ar chomhlíontacht cánach ar cuireadh tús leis in 2013. 
Rinneadh an féin-athbhreithniú ar fud na gceannasaithe 
cánach ar fad a gcaithfidh an FSS cuntas a thabhairt 
dóibh agus díríodh ach go háirithe ar na réimsí riosca sin 
a léirigh an measúnú foirmiúil riosca cánach a rinneadh in 
2012. Cuireadh mionsonraí faoi ghanníocaíocht cánach a 
aithníodh le linn an fhéin-athbhreithnithe ar fáil i nochtadh 
a rinneadh go deonach do na Coimisinéirí Ioncaim (ús 
agus pionóis san áireamh) i mí na Nollag 2014. Ní raibh 
aon bhaint le hábhar ag an nochtadh i dtéarmaí airgeadais 
i gcomhthéacs dhliteanas foriomlán cánach bliantúil an 
FSS agus tá foráil iomlán déanta i ráitis airgeadais 2014. 
Tá na Coimisineirí Ioncaim ag iniúchadh an nochta a 
rinneadh go deonach faoi réir a nósanna imeachta.

 Tá céimeanna tógtha ag an FSS chun déileáil le réimsí 
neamhchomhlíontachta a aithníodh le linn an chleachtaidh 
fhéin-athbhreithnithe, chun comhlíontacht cánach a bheith 
chomh maith agus is féidir, mar seo a leanas:

● Ag deireadh 2013, bunaíodh rannóg lárnach bhuan 
intí cánach a dhéileálfaidh le gach gnó cánach don FSS.

● In áit ar aithníodh rioscaí comhlíontachta, chuir an 
fhoireann chánach aighneachtaí foirmiúla chuig na 
Coimisineirí Ioncaim agus mar fhreagra tá rialuithe 
faighte i scríbhinn ó na Coimisineirí. Cuireann sé sin 
an scéal ar bhonn foirmiúil i roinnt de na réimsí riosca 
agus tá deireadh curtha aige le haon débhríocht sa 
mhíniú a bhaintear as treoraíocht na gCoimisineirí 
Ioncaim mar dá uireasa go bhféadfá an FSS a chur 
faoi dhliteanas cánach amach anseo.

● Cruinnithe sceidealaithe míosúla leis na Coimisinéirí 
Ioncaim mar chuid den chlár comhoibrithe 
comhlíontachta: Bhí cruinniú uair sa mhí ar a laghad 
ag an FSS le hoifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim i rith 
2014 chun iad a chur ar an eolas faoin dul chun cinn 
a bhíothas a dhéanamh leis an nochtadh a rinneadh 

go deonach. De thoradh na gcruinnithe míosúla tá 
caidreamh cuiditheach cothaithe leis na Coimisinéirí 
Ioncaim agus tugann siad deis freisin chun eolas a 
roinnt faoi fhorbairtí cánach i gcoitinne.

● Tá beartas foirmiúil cánach forbartha don FSS ina 
gcuimsítear na beartais chánach go léir, na nósanna 
imeachta agus na nótaí treoraíochta. Tá athbhreithniú 
déanta ar rialacháin airgeadais agus, nuair is cuí, 
iad leasaithe agus nuashonraithe don reachtaíocht 
agus don chleachtas cánach reatha mar aon le 
rialuithe scríofa ó na Coimisinéirí Ioncaim agus 
cúinsí eile atá aitheanta mar chuid den chleachtas 
féin-athbhreithnithe. Tá treoirnótaí agus meamraim 
mhíniúcháin ag an bhfoireann cánach faoi réimse 
leathan de chúinsí coiteanna a tháinig chun cinn san 
FSS ar fud na gceannteideal canach agus tá siad sin 
ar fáil don fhoireann ar fad ar shuíomh inlín an FSS. 
Chuir an fhoireann cánach oiliúint ar fáil don fhoireann 
phróiseála cánach in 2014.

● Dhearaigh foireann cánach an FSS clár céimneach 
de sheiceálacha sláinte cánach agus cuirfear é sin i 
bhfeidhm go céimneach i rith 2015. Caithfidh gach 
suíomh próiseála athbhreithnithe mionsonraithe a 
dhéanamh ar bhonn céimneach chun dearbhaithe 
leanúnacha a thabhairt faoi chomhlíontacht canach. 
Lena chois sin, fiosrófar teicnící ríomh-iniúchta d’fhonn 
an próiseas a shruthlíniú.

 Tá an FSS tiomanta i gcónaí do ghéilliúntas den scoth 
do na dlíthe cánacha.

6.  Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht 
an Chórais Rialaithe Inmheánaigh

Tá an t-athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht chóras 
rialaithe inmheánaigh an FSS dírithe ar dheis a thabhairt 
don Ard-Stiúrthóir, mar Oifigeach Cuntasaíochta, agus do 
Stiúrthóireacht an FSS cloí lena ndualgas iad féin a bheith 
sásta agus a dheimhniú don Aire Sláinte agus don Oireachtas 
go bhfuil rialú cuí éifeachtach laistigh den FSS. I rith 2013 rinne 
an Stiúrthóireacht Airgeadais Athbhreithniú foirmiúil ar an gCóras 
Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais san FSS agus is iad a thorthaí 
sin a bhí mar bhonn leis an Ráiteas seo faoin Rialú Inmheánach 
Airgeadais. Bainisteoirí airgeadais a bhfuil saineolas acu i réimsí 
airgeadais, iniúchta, rialú agus riosca a rinne an t-athbhreithniú. 
Baineann athbhreithnithe bliantúla ar an gcóras inmheánach 
rialaithe úsáid as modheolaíocht próiseas dearbhaithe rialaithe 
atá seanbhunaithe agus tuilleadh forbartha déanta air don 
athbhreithniú seo i rith 2014.

Rinneadh leasú agus méadú suntasach ar an bpróiseas 
athbhreithnithe do 2014 agus d’fhostaigh an FSS tacaíocht ó 
speisialtóirí seachtracha chun athbhreithniú, deimhniú agus dearbhú 
a dhéanamh ar an bpróiseas athbhreithnithe leasaithe chun a 
chinntiú go bhfuil sé ag cloí leis na caighdeáin dea-chleachtais.

Tá an t-athbhreithniú bunaithe ar eolas ó na heilimintí seo a leanas 
a dtugann gach ceann acu fianaise faoi éifeachtúlacht, nó a 
mhalairt, an chórais rialaithe inmheánaigh san FSS:

Ceistneoir Faoin Rialú Inmheánach (ICQ)
Bhí an ICQ le comhlánú ag gach ball foirne ar Ghrád VIII (nó a 
chomhionann) agus os a chionn sin, a chuireann a síniú freisin leis 
an Ráiteas Dearbhaithe Rialaithe bliantúil. Rinneadh athfhorbairt 
fhorleathan ar ábhar agus ar leagan amach an ICQ in 2014 agus 
méadaíodh é go dtí 169 ceist thar 13 de réimsí lárnach rialaithe. 
Don chéad uair, in 2014, rinneadh óstáil ar an ICQ ar líne agus 
chomhlánaigh na freagróirí é i bhformaid leictreonach. Le haistriú 
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an ICQ go dtí formáid leictreonach tá éascú déanta ar anailís 
shonrach staidrimh ar na freagraí a fuarthas ó bhreis agus 1,100 
bainisteoir sinsearach. Cuideoidh an anailís leis an bhfócas ar 
mheasúnú riachtanas oiliúna agus ar bhainistíocht riosca in 2015.

Ráiteas Dearbhaithe Rialuithe (CAS)
Tá an CAS le líonadh freisin ag gach bainisteoir sinsearach, 
riaracháin agus cliniciúil, ó leibhéal Stiúrthóra Náisiúnta go leibhéal 
Grád VIII (nó a chomhionann) agus le cur ar ais, le clár rioscaí 
suas chun dáta, chuig na bainisteoirí líne. Tá roinnt feabhsúchán 
déanta ar CAS na bliana seo ar a n-áirítear páirt níos sonraithe 
faoi Chiorclán 40/02 agus spás don fhoireann chun aon eolas eile 
a mheasann siad a bheith ábhartha a chur isteach. Ábhar riosca 
dhoiciméid an chláir rioscaí a bhféadfadh tionchar a bheith acu 
ar FSS, na modhanna chun na rioscaí sin a bhainistiú, na rialuithe 
atá i bhfeidhm chun iad a shrianadh agus na nósanna imeachta 
le monatóireacht a dhéanamh orthu; Cuireadh na tuairisceáin sin 
ar fáil go leictreonach in 2014, cé gur ar pháipéar a bhídís roimhe 
sin, rud a chuidigh chun monatóireacht fíorama a dhéanamh ar 
rátaí comhlánaithe.

Áirithe in athbhreithniú 2014 freisin bhí tagairt do:

● Stádas na moltaí a rinneadh sna Tuarascálacha ar an 
Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht an Chórais Rialaithe 
Inmheánaigh na mblianta roimhe sin;

● Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh, clár iniúchta 2014;
● Miontuairiscí/Tuarascálacha an Choiste Iniúchóireachta agus 

an Choiste Riosca;
● Tuarascálacha agus litreacha bainistíochta an Ard-Reachtaire 

Cuntas agus Ciste;
● Clár iniúchta 2014 an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus 

go háirithe na rioscaí iniúchta atá aitheanta iontu;
● Measúnú ar an dul chun cinn i ndáil le cur i bhfeidhm na 

moltaí atá luaite i dtuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh roimhe 
seo agus i dtuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste;

● Nuacht inmheánach/preaseisiúintí;
● Miontuairiscí Stiúrthóireacht an FSS agus na Foirne 

Ceannasaíochta;
● Miontuairiscí Ghrúpa Stiúrtha/Ghrúpa Oibre/Ghrúpaí 

Forfheidhmithe, srl.;
● Athbhreithnithe/Tuarascálacha Seachtracha;
● Tuarascálacha Choiste na gCuntas Poiblí;
● Tuarascálacha an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte;
● Tuarascálacha Iniúchta ar Cháilíocht agus Sábháilteacht 

Othar; agus
● Polasaí Rialtais, ar nós Sláinte sa Todhchaí – Creat Maidir 

le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 2012-2015 agus Clár an 
Rialtais.

In 2014, bhí comhlíontacht na foirne leis an bpróiseas leathnaithe 
dearbhaithe rialuithe feabhsaithe g suntasach i gcomparáid le 
2013. Aithnítear sna Cláir Naisiúnta Stiúrthóirí na baill foirne a 
bhfuil agus nach bhfuil CAS agus ICQ comhlánaithe acu agus 
beifear i dteagmháil leis na daoine sin nár fhreagair. Mura bhfuil 
CAS sínithe ar fáil ag dearbhú go bhfuil rialuithe i bhfearas is cúis 
imní é go dtarlódh bhféadfadh rioscaí corparáideacha a bheith 
ann nach bhfuil aitheanta agus réitithe mar is ceart.

7.  Conclúid
Rinne Foireann Cheannasaíochta an FSS measúnú ar an gCóras 
Rialaithe Inmheánach san FSS i mí Feabhra 2015 agus ina 
dhiaidh sin scaipeadh é ar an Stiúrthóireacht agus ar an gCoiste 
Iniúchóireachta.

Go hachomair, léirigh an t-athbhreithniú an tuairim go bhfuil an 
fhianaise seo ann:

● Tá beart de bheartais agus de nósanna imeachta inmheánach 
glactha ag an FSS agus iad sin mar bhunús leis an gcreat den 
rialú inmheánach airgeadais.

● In áiteanna ar aithníodh leibhéil arda rioscaí tá rialuithe 
maolaitheacha/cúiteacha i bhfearas i gcoitinne.

● Tá réimse de chásanna neamhchomhlíontachta leis na beartais 
agus na nósanna imeachta sin aitheanta rud a chuireann an 
eagraíocht faoi riosca ábhartha mura ndéileálfar go pras leo.

● Is léir ó na freagraí atá faighte ar an ICQ ar líne go bhfuil leibhéal 
ard comhlíontachta ag formhór na mbainisteoirí leis na rialuithe 
inmheánach i gcomhlíonadh a gcuid ról go laethúil. Ach sin 
ráite, léiríonn an easpa comhsheasmhachta aonfhoirmigh 
sna freagraí go bhfuil leibhéil éagsúla comhlíontachta i réimsí 
sonracha rialaithe agus díreofar go speisialta orthu sin chun 
iad a fheabhsú agus beidh an Grúpa Naisiúnta Cinnteachta 
Rialuithe Airgeadais á monatóiriú i rith 2015.

● Is féidir dearbhú réasúnach a thabhairt faoi leorgacht na 
rialuithe inmheánacha chun maolú agus/nó bainistiú a 
dhéanamh ar na heochair-rioscaí bunúsacha a bhaineann le 
gníomhaíochtaí airgeadais. Fós féin, tá roinnt de na rialuithe 
neamhréireach agus is réimse é sin a gcaithfear díriú go mór 
air lena fheabhsú sa bhliain atá romhainn.

Mar a tharla sna blianta roimhe seo, chuir an measúnú a rinne 
siad ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh san 
áireamh an fhorbairt leanúnach ar na córais rialaithe atá ar siúl 
ag an FSS mar eagraíocht a bhfuil athrú suntasach a dhéanamh 
uirthi, sin an cónascadh atáthar a dhéanamh ar na comhlachtaí 
leighis agus a gcórais oidhreachta. Tá an síneadh ar scóip agus ar 
fhairsinge an phróisis bhliantúil um dhearbhú rialuithe ag cur leis 
an tuiscint agus leis an eolas atá ar an gcóras rialaithe ar fud na 
heagraíochta. Tá cur chuige comhbheartaithe á ghlacadh chun 
measúnú a dhéanamh ar mholtaí an athbhreithnithe ar bhealach 
comhsheasmhach. Déanfar na moltaí ar fad a ghrúpáil ina 
réimsí téamacha ionas go mbeidh na pleananna gníomhaíochta 
feidhmithe in ann iarracht a dhéanamh díriú ar na moltaí ar fad a 
bhaineann leis an téama.

Dearbhaíonn na sáruithe ar thimpeallacht rialaithe an FSS a bhfuil 
tagairt déanta dóibh sa ráiteas seo an gá mór atá le fócas sonrach 
agus leanúnach ar chomhlíontacht ag gach leibhéal den eagraíocht. 
Mar achoimre, d’ainneoin na sáruithe rialaithe a aithníodh agus a 
bhfuil an bhainistíocht ag déileáil leo anois mar ata leagtha amach 
thuas, tá leibhéil shásúla comhlíontachta leis an gcreat rialaithe i 
gcoitinne ag formhór na foirne. Ach sin ráite, tá cásanna leanúnacha 
neamhchomhlíontachta fágtha fós i réimsí áirithe ar nós comhlíontacht 
le rialacha soláthair. Tá an neamhaird ar riachtanais soláthair, agus 
dá réir sin ar NFRanna, ina gcúinsí a chaithfear a mheas faoi 
nósanna imeachta araíonachta an FSS. Ar aon dul le moltaí a 
bhíonn in aon thuarascáil eile, ar nós thuarascálacha na 
hIniúchóireachta Inmheánaí agus C&AG, is í an bhainistíocht a 
ullmhaíonn pleananna struchtúrtha d’fheidhmiú na moltaí atá san 
Athbhreithniú ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh i 
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Déanfaidh an Grúpa 
Naisiúnta Cinnteachta Rialuithe Airgeadais comhordú ar fheidhmiú 
na moltaí sin ag an mbainistíocht agus déanfaidh an Grúpa 
Náisiúnta Maoirseachta Feidhmíochta agus an Coiste 
Iniúchóireachta monatóireacht ar an dul chun cinn i rith 2015. 
Déanfar measúnú in athuair ar an gcás san Athbhreithniú ar 
Éifeachtúlacht an Chórais Rialaithe Inmheánaigh 2015.

Tony O’Brien Cathaoirleach

18 Bealtaine 2015
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Tuairisc an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste
le Cur Faoi Bhráid Thithe an Oireachtais

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014 faoin 
Alt 36 den Acht Sláinte 2004. Áirithe sna ráitis airgeadais, a 
ullmhaíodh faoi réir na bpolasaithe cuntais atá leagtha síos san 
Acht, tá na beartais chuntasaíochta, an cuntas ioncaim agus 
caiteachais ioncaim, an cuntas ioncaim agus caiteachais caipitil, 
an clár comhardaithe, an ráiteas faoi shreabhadh airgid, agus na 
nótaí a ghabhann leo.

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe san fhoirm atá leagtha síos faoi 
Alt 36 den Acht Sláinte 2004 agus na gcaighdeán cuntasaíochta 
atá sonraithe ag an Aire Sláinte. Míníonn an ráiteas ar an mbunús 
cuntasaíochta sna beartais chuntasaíochta conas mar atá na 
caighdeáin chuntasaíochta arna sonrú ag an Aire Sláinte difriúil ón 
gcleachtas cuntasaíochta a ghlactar go coitianta leis in Éirinn.

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cuntas 
leithghabhála ar fáil freisin i ndáil le hidirbhearta atá léirithe 
sna ráitis airgeadais. Tuairiscím ar bhonn ar leith maidir leis an 
gcuntas sin. Déanfar aon ábhar ag eascairt ó mo chuid iniúchtaí a 
mheasaim go bhfuil bunús tuairiscithe leo a leagadh amach i mo 
Thuarascáil ar Chuntais na Seirbhíse Poiblí don bhliain 2014.

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

Freagrachtaí An Ard-Reachtaire 
Cuntas Agus Ciste
An fhreagracht atá ormsa ná iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis 
airgeadais agus tuairisciú orthu faoi réir an dlí is infheidhme.

Tá m’iniúchadh á dhéanamh trí thagairt do na cúinsí speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit i dtaca lena mbainistiú agus 
a n-oibriú.

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (UK agus Éire) agus ag cloí leis na Caighdeáin 
Eiticiúla d’Iniúchóirí atá ag an mBord um Chleachtais 
Iniúchóireachta.

Scóip na hiniúchóireachta ar na  
ráitis airgeadais
Cuid den iniúchadh is ea dóthain fianaise a fháil faoi na 
suimeanna agus na faisnéisí a bhíonn sna ráitis airgeadais, chun 
dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor 
ó mhíthuairisc ábhar, bíodh sin de bharr calaoise nó earráide. 
Áirithe ansin tá measúnú ar

● cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus an bhfuil siad 
feidhmithe go comhsheasmhach agus nochta go himleor

● réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a 
rinneadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus

● an cur i láthair iomlán atá déanta ar na ráitis airgeadais.

Bím ag iarraidh fianaise a fháil freisin faoi rialtacht na mbeart 
airgeadais le linn na hiniúchóireachta.

Sa bhreis air sin, léim tuarascáil bhliantúil Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte chun neamhréireachtaí ábhartha leis na 
ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíshonrú 
nó neamhréireacht dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim 
breithniú ar na himpleachtaí a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc 
féin.

Tuairim faoi na ráitis airgeadais
I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais, atáthar tar éis a 
ullmhú go cuí faoi na caighdeáin chuntasaíochta arna sonrú 
ag an Aire Sláinte, tuairisc fíor agus chothrom ar staid ghnóthaí 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar 31 Nollaig 2014 agus 
ar a hioncam agus a caiteachas do 2014.

Is é mo thuairim gur choinnigh an Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte leabhair chuí chuntasaíochta. Tá na ráitis airgeadais ag 
aontú leis na leabhair chuntais.

Nithe a ndéanaim tuairisciú 
eisceachtúil orthu
Déanaim tuairisciú eisceachtúil i gcás

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

● nótáil m’iniúchadh aon chás ábharach nár baineadh úsáid 
as airgead mar a bhí leagtha síos dó nó nach raibh na bearta 
ag dul leis na húdaráis atá á rialú, nó

● mura bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil bhliantúil 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte comhsheasmhach 
leis na ráitis airgeadais ghaolmhara, nó

● mura léiríonn an ráiteas ar rialú inmheánach airgeadais 
géilliúlacht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don Chód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó

● sa chás gur léir dom gur ann do nithe ábhartha eile a 
bhaineann leis an mbealach a cuireadh gnó poiblí i gcrích.
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Soláthar neamhchomhlíonta
Tar éis scrúdú a dhéanamh ar shampla de sholáthar earraí 
agus seirbhísí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, fuair 
an t-iniúchadh ráta ard teipthe i gcomhlíonadh na dtreoirlínte 
agus na rialachán ábhartha. Tugtar léiriú sa ráiteas ar rialú 
inmheánach airgeadais ar na céimeanna atá curtha i gcrích 
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun na teipeanna 
sin a réiteach.

Comhlíontacht cánach
Tugtar léiriú sa ráiteas freisin ar na céimeanna atá curtha i gcrích 
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun na teipeanna sin 
sa rialú a réiteach.

Neamhíoc úis agus cúitimh
Faoin reachtaíocht a tháinig i bhfeidhm i Márta 2013, ní mór 
íocaíocht úis agus cúitimh a thabhairt do soláthróirí i dtaca le 
sonraisc a mbíonn moill lena n-íoc. Níor chloígh an FSS leis 
an reachtaíocht sin go hiomlán. In 2014, tá €9 milliún breise 
muirearaithe ag an FSS ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais 
in aitheantas don chostas cúitimh do sholáthróirí a raibh súil leis 
ó tháinig an reachtaíocht i bhfeidhm i Márta 2013 (Féach Nóta 8).

Seamus McCarthy 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

19 Bealtaine 2015
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Ioncaim
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2014

Nóta 2014 2013
€’000 €’000

Ioncam
Deontas Ioncaim an Státchiste 3 11,843,214 12,171,661
Fáltais ó dhleachtanna máil ar leith ar tháirgí tobac 167,605 167,605
Ioncam ó sheirbhísí arna soláthar faoi rialacháin AE 171,980 220,000
Aisghabháil costas ón gCiste Árachais Shóisialaigh 8,808 14,748
Ioncam Othar 4 409,922 371,124
Ioncam eile 5 627,212 690,145

13,228,741 13,635,283

Caiteachas – Pá agus Pinsin
Cliniciúil 6 & 7 3,071,120 3,143,812
Neamhchliniciúil 6 & 7 1,010,825 1,038,696
Seirbhísí Eile Othar/Cliant 6 & 7 713,482 688,871

4,795,427 4,871,379

Caiteachas – Neamhphá
Cliniciúil 8 880,780 856,264
Seirbhísí Otharcharranna agus Iompar Othar 8 56,892 56,682
Scéimeanna Cúram Príomhúil agus Cártaí Leighis 8 2,667,502 2,901,490
Seirbhísí Eile Othar/Cliant 8 15,994 64,866
Deontais d’Eagraíochtaí Seachtracha 8 3,425,454 3,477,148
Tíos 8 229,193 232,970
Costais Oifige agus Riaracháin 8 403,096 408,579
Táillí Fadchónaithe Aisíoctha le hOthair 31 1,124 196
Scéim Árachais Heipitíteas C 32 882 1,198
Íocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát 29 117,356 135,874
An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Fair Deal) – 
Tithe Altranais Príobháideacha amháin

33 585,511 591,386

Costais Oibriúcháin Eile 8 41,110 44,399

8,424,894 8,771,052

Barrachas/(Easnamh) Oibriúcháin don Bhliain roimh Aistriú na nOibriúchán 8,420 (7,148)

Dliteanais Ghlana Reatha ar Oibriúcháin Aistrithe 26 37,095 0

Barrachas/(Easnamh) Glan Oibriúcháin don Bhliain 45,515 (7,148)

Táthar tar éis déileáil leis na gnóthachain agus caillteanais uile le heisceacht dímheasa agus amúchta tríd an gCuntas Ioncaim agus 
Caiteachais Ioncaim agus sa Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil.

Cuimsíonn ráitis phríomha airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim, an Cuntas Ioncam agus Caiteachais Chaipitiúil, 
an Clár Comhardaithe agus Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 96-99.

Tony O’Brien Stephen Mulvany 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Airgeadais

18 Bealtaine 2015 18 Bealtaine 2015
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Chaipitiúil
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2014

Nótaí 2014 2013
€’000 €’000

Ioncam

Maoiniú Caipitil an Státchiste 362,518 328,736

Maoiniú Ioncaim Leagtha ar Thionscadail Chaipitil 1,014 945

Cur i bhFeidhm Fháltas na nDiúscairtí 2,871 2,941

Ranna Rialtais agus Foinsí Eile 2,302 3,086

368,705 335,708

Caiteachas

Caiteachas Caipitiúil ar Thionscadail Chaipitil FSS 18(b) 303,596 273,352

Deontais Chaipitil do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 2) 18(b) 53,292 68,875

356,888 342,227

Barrachas/(Easnamh) Glan Caipitil don Bhliain 11,817 (6,519)

Táthar tar éis déileáil leis na gnóthachain agus caillteanais uile le heisceacht dímheasa agus amúchta tríd an gCuntas Ioncaim agus 
Caiteachais Ioncaim agus sa Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil.

Cuimsíonn ráitis phríomha airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim, an Cuntas Ioncam agus Caiteachais Chaipitiúil, 
an Clár Comhardaithe agus Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 96-99.

Tony O’Brien Stephen Mulvany 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Airgeadais

18 Bealtaine 2015 18 Bealtaine 2015
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An Clár Comhardaithe
Mar a bhí ag 31 Nollaig 2014

Nótaí 2014 2013
€’000 €’000

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Talamh agus Foirgnimh 9 4,633,826 4,661,118

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Eile 10 227,846 249,120

Infheistíochtaí

Sócmhainní Airgeadais – scaireanna neamhluaite 3 3

Iomlán na Sócmhainní Seasta 4,861,675 4,910,241

Sócmhainní Reatha

Stoic 11 137,133 122,852

Féichiúnaithe 12 339,321 262,794

Iarmhéid an Phámháistir Ghinearálta agus an Státchiste 13 92,016 77,721

Airgead sa Bhanc nó ar Láimh 53,379 49,043

Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe 14 (1,644,820) (1,600,020)

Glandliteanais Reatha (1,022,971) (1,087,610)

Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin) 15 (41,334) (49,248)

Ioncam iarchurtha 16 (25,724) (10,440)

Iomlán na Sócmhainní 3,771,646 3,762,943

Cuntas Caipitlithe 17(a) 4,861,672 4,910,238

Cúlchistí Caipitil 17(b) (139,025) (150,779)

Cúlchistí Ioncaim 17(c) (951,001) (996,516)

Caipiteal agus Cúlchistí 3,771,646 3,762,943

Cuimsíonn ráitis phríomha airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim, an Cuntas Ioncam agus Caiteachais Chaipitiúil, 
an Clár Comhardaithe agus Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 96-99.

Tony O’Brien Stephen Mulvany 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Airgeadais

18 Bealtaine 2015 18 Bealtaine 2015
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Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2014

Nótaí 2014 2013
€’000 €’000

Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí 
Oibriúcháin

19 21,437 54,371

Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Glan Airgid ó Thorthaí ar Infheistíochtaí 
agus ar Sheirbhísiú Airgeadais

Ús íoctha ar iasachtaí agus rótharraingtí (2) (3)

Ús íoctha ar léasanna airgeadais (1,106) (1,175)

Díbhinní gnáthscaireanna a fuarthas 0 0

Ús faighte 31 257

Eis-sreabhadh Glan Airgid ó Thorthaí ar Infheistíochtaí agus ar Sheirbhísiú 
Airgeadais

(1,077) (921)

Caiteachas Caipitiúil

Caiteachas caipitiúil cistithe as Vóta Caipitiúil – caipitlithe 18(b) (206,424) (151,133)

Caiteachas caipitiúil cistithe as Vóta Caipitiúil – gan a bheith caipitlithe 18(b) (150,464) (191,094)

(356,888) (342,227)

Íocaíochtaí ó ioncam i ndáil le: éadáil sócmhainní seasta 
(glan ó thrádáil isteach)

18(a) (13,285) (29,939)

Maoiniú ioncaim curtha i bhfeidhm ar Chaipiteal 1,014 945

Fáltais ó dhíolachán sócmhainní seasta (glan ó thrádáil isteach) 3,624 2,465

Eis-sreabhadh Glan Airgid Tirim ó Chaiteachas Caipitiúil (365,535) (368,756)

Eis-sreabhadh Glan Airgid Tirim roimh Maoiniú (345,175) (315,306)

Maoiniú

Deontas caipitil faighte 362,518 328,736

Fáltais chaipitil ó fhoinsí eile 2,302 3,086

Íocaíocht ghné chaipitil d’aisíocaíochtaí iasachta agus léasa airgeadais (1,014) (945)

Insreabhadh Glan Airgid Tirim ó Mhaoiniú 363,806 330,877

Méadú/(Laghdú) ar iarmhéideanna airgid tirim ar láimh, 
bainc agus PMG sa bhliain

20 18,631 15,571

Cuimsíonn ráitis phríomha airgeadais FSS an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim, an Cuntas Ioncam agus Caiteachais Chaipitiúil, 
an Clár Comhardaithe agus Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid ar leathanaigh 96-99.

Tony O’Brien Stephen Mulvany 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Airgeadais

18 Bealtaine 2015 18 Bealtaine 2015
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Beartais Chuntasaíochta
Bonn Cuntasaíochta
Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn fabhruithe, i 
gcomhréir le coinbhinsiún an chostais stairiúil. Faoin Acht Sláinte 
2004, sonraíonn an tAire Sláinte na caighdeáin chuntasaíochta 
atá le leanacht ag FSS. Tá Cleachtas Cuntasaíochta a bhFuil 
Glacadh Leis (GAAP) i bhfeidhm ag an FSS i gcomhréir leis na 
caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an gComhairle um 
Thuairisciú Airgeadais faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas atá 
sonraithe ag an Aire:

1. Ní ghearrtar dímheas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Ioncaim, is ar an gcuntas cúlchiste a ghearrtar é: an Cuntas 
Caipitlithe. Ní cheadaítear cuntasaíocht chúlchiste faoin 
gCleachtas Cuntasaíochta a bhFuil Glacadh Leis (GAAP). 
Faoi na prionsabail sin, ní mór dímheas a ghearradh sa 
chuntas ioncaim agus caiteachais ioncaim.

2. Déantar deontais a fhaightear ón Stát chun ceannach 
sócmhainní seasta a cheannach a thaifeadadh i gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil. Faoin gCleachtas 
Cuntasaíochta a bhFuil Glacadh Leis (GAAP), taifeadtar 
deontais chaipitiúil mar ioncam iarchurtha thar shaolré 
fónta na sócmhainne seasta lena mbaineann, chun cóireáil 
chuntasaíochta an deontais a mheaitseáil leis an muirear 
dímheasa a bhaineann leis ar an sócmhainn sheasta.

3. Déantar cuntasaíocht ar phinsin de réir mar a úsáidtear iad. 
Níl na forálacha in FRS 17 Sochair Scoir curtha i bhfeidhm 
agus níl aitheantas tugtha don dliteanas do shochair phinsin 
amach anseo a fabhraíodh sa bhliain sna ráitis airgeadais.

4. Déantar éilimh faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla a íocann 
an FSS, agus a riarann an Ghníomhaireacht um Éilimh ar 
an Stát thar ceann an FSS, a mhíniú ar bhonn íoc-mar-a-
úsáidtear, agus ní chuirtear i bhfeidhm an bunús fabhruithe 
cuntasaíochta is ga de réir FRS 18 Beartais Chuntasaíochta. 
Ba é an muirear ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Ioncaim in 2014 ná €117.3m (2013: €135.9m). Is é an 
dliteanas todhchaí a mheastar ar bhonn achtúireach atá ag 
gabháil leis an scéim seo ag 31 Nollaig 2014 ná €1,277m 
(2013: €1,084m) (féach Nóta 29 leis na ráitis airgeadais).

An Bunús Ullmhúcháin
Faoi Chlár an Rialtais tá tiomantas críoch a chur leis an FSS 
thar thréimhse ama, ach do 2014 lean an FSS ar aghaidh 
mar a bhí, seachas aistriú na seirbhísí cúram leanaí chuig 
an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ar an 
1 Eanáir 2014 mar atá leagtha síos san Acht um Leanaí agus 
an Teaghlach, 2013. Glacann an Stiúrthóireacht leis go mbeidh 
gníomhaíochtaí reatha an FSS go léir á ndéanamh ag na haonáin 
nua a bunaíodh in athstruchtúrú na seirbhísí sláinte agus gur 
dócha go n-aistreofar na sócmhainní agus na dliteanais ar fad 
chuig na comhlachtaí nua sin. Sna cúinsí sin, ní chreideann 
an FSS go bhfuil gá le haon choigeartú ar luach anonn na 
ndliteanas sna ráitis airgeadais seo chun léiriú a thabhairt ar 
aon athstruchtúrú a d’fhéadfadh tarlú agus tá na cuntais seo 
ullmhaithe ar bhonn gnóthais leantaigh.

Bunaíodh An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ar 
an 1 Eanáir 2014 faoin Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach 2013. Tugann an Ghníomhaireacht nua le chéile na 
trí phríomhsheirbhís a bhfuil ról acu i leas leanaí agus teaghlach:

● Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh a bhí á riaradh roimh sin 
ag FSS

● An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh

● An Bord Náisiúnta um Leas Oideachais

Rinneadh sócmhainní, dliteanais agus cúlchistí Sheirbhísí Leanaí 
agus Teaghlaigh an FSS a aistriú go dtí an Ghníomhaireacht um 
Leanaí agus an Teaghlach ar an luach glan de réir na leabhar ar 
an 1 Eanáir 2014. Chun breis eolais a fháil féach ar Nóta 26 ata 
leis na ráitis airgeadais.

Ioncam a Aithint
(i) Maoinítear FSS go príomha trí airgead a vótáiltear go bliantúil 

i nDáil Éireann maidir le seirbhísí riaracháin, caipitiúla agus 
neamh-chaipitiúla. Léiríonn an tsuim a aithnítear mar ioncam 
maidir le hairgead vótáilte an leas glan don Státchiste i leith 
íocaíochtaí ciste a rinneadh le linn na Tugtar cuntas ar ioncam 
maidir le seirbhísí riaracháin agus neamh-chaipitiúla sa 
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim. Tugtar cuntas ar 
ioncam maidir le seirbhísí riaracháin agus neamh-chaipitiúla 
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Caipitil. Tugtar 
cuntas ar maoiniú ioncaim a fuarthas chun airgead a fuair 
gníomhaireachtaí réamhtheachtaí ar iasacht a aisíoc agus a 
úsáideadh chun caiteachas caipitiúil a mhaoiniú sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil faoin gceannteideal 
Maoiniú Ioncaim Curtha i bhFeidhm ar Thionscadail Chaipitil.

(ii) Aithnítear ioncam othar agus seirbhíse tráth a gcuirtear an 
tseirbhís ar fáil.

(iii) Aithnítear ranníocaíochtaí aoisliúntais ón bhfoireann tráth a 
ndéantar an asbhaint (féach beartas cuntasaíochta pinsean 
thíos).

(iv) Aithnítear ioncam as gach foinse eile ar bhonn fáltas.

(v) Tá an méid ioncaim, seachas deontas Státchiste, atá an 
FSS i dteideal a fháil chun freastal ar a caiteachas teoranta 
don tsuim a vótáladh di mar “Leithreasaí i gCabhair” sa 
mheastachán bliantúil Fáltais is ea leithreasaí i gcabhair a 
fhéadfar a úsáid, faoi réir alt 2 den Public Accounts and 
Charges Act, 1891, faoi chomhair caiteachais go dtí an 
leibhéal atá ceadaithe ag an Acht Leithreasaí bliantúil. 
Go ginearálta, is fáltais iad sin a thagann chun cinn i rith 
ghnáthchúrsa gnó faoin Vóta. Ní mór ioncam eile a fhaightear 
sa bhliain ar mó é ná an tsuim sin a ghéilleadh don Státchiste. 
Taispeántar ioncam eile glan ar an ngéilleadh sin.

In 2014, leanadh d’fheidhmiú an bheartais aitheanta ioncaim mar 
atá leagtha amach thuas. Ach sin ráite, faoin na socruithe nua 
atá leagtha amach san Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (Cúrsaí Airgeadais), 2014, cisteofar an FSS ón 1ú Eanáir 
2015 trí ghlanchinntiúchán a bheith cistithe le deontais ón Roinn 
Sláinte. Fuarthas litir cinntiúcháin 2015 ar an 31ú Deireadh 
Fómhair 2014.

Faoi Alt 10 den Acht caithfidh an FSS seirbhísí a bhainistiú/
sheachadadh ar bhealach a bheidh faoi réir leis an bPlean 
Seirbhíse atá faofa. Freisin, caithfidh an FSS na seirbhísí a 
bhainistiú laistigh den ghlanchinntiúchán atá fógartha ag an Aire. 
Má theann an FSS thar a bhuiséad i mbliain amháin beidh an 
t-easnamh sin ina chead mhuirear ar an mbuiséad a cheadófar 
don bhliain dar gcionn. Má bhíonn barrachas ag an FSS is 
ceadmhach dó an barrachas a thabhairt leis go dtí an bhliain 
dar gcionn, faoi réir fhaomhadh an Aire agus chead na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais  
(A Fair Deal)
Tugtar cuntas ar íocaíochtaí a fhaightear ó dhaoine incháilithe mar 
mhuirir fadchónaithe laistigh d’ioncam othar. Tá foráil sa scéim 
go bhféadfar i gcúinsí áirithe cuid den mhéid iníoctha a iarchur 
agus go bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim é a bhailiú uair éigin 
sa todhchaí. Ní thugtar cuntas i ráitis airgeadais FSS ar mhuirir a 
dhéantar a iarchur ar an mbealach sin.

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil
Cothaítear Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil de réir 
na gcaighdeán cuntasaíochta atá leagtha síos ag an Aire Sláinte. 
Is é Cistiú Caipitil an Státchiste an leas glan don Státchiste as 
íocaíochtaí ciste a rinneadh i rith na bliana i dtaca le caiteachas 
a gearradh in aghaidh fo-cheannteidil na Seirbhísí Caipitil i 
Vóta an FSS. Cuirtear maoiniú caipitil ar fáil i Vóta an FSS chun 
ollsócmhainní a thógáil/a cheannach, do chothabháil caipitil agus 
do chaiteachas caipitiúil ilghnéitheach nach bhfuil caipitlithe ar an 
gclár comhardaithe. De bhreis air sin, cuirtear cistiú caipitil ar fáil 
i Vóta an FSS chun íoc as deontais chaipitil le gníomhaireachtaí 
seachtracha. Tugtar anailís ar an gcaiteachas caipitiúil de réir na 
gcatagóirí seo i Nóta 18 de na ráitis airgeadais.

Iarmhéid ar Chuntais Ioncaim agus Caiteachais
Deontas Státchiste is ea formhór an ioncaim atá sna Cuntais 
Ioncaim agus Ioncam Caipitil agus Caiteachais araon agus 
cuirtear ar fáil é chun íoc as dliteanais a aibíonn i rith na bliana ní 
hionann agus an caiteachas a dhéantar i rith na bliana. Déantar 
cuid suntasach den ioncam atá fágtha a thuairisciú ar bhonn 
fáltas. Ach sin ráite, déantar caiteachas a thaifead ar bhonn 
fabhruithe. Mar thoradh, ní léiríonn na hiarmhéideanna sna cuntais 
Ioncaim agus Caiteachais farasbairr ná easnaimh ghnácha 
oibriúcháin, mar gur féidir iad a lua go príomha leis an difríocht idir 
caiteachas fabhruithe agus maoiniú atá bunaithe ar airgead tirim.

Deontais d’Eagraíochtaí Seachtracha
Maoiníonn FSS roinnt soláthraithe seirbhíse agus comhlachtaí 
chun seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta a sholáthar thar 
a ceann, de réir fhorálacha Alt 38 agus Alt 39 den Acht Sláinte 
2004. Sula ndéantar socrú den sórt sin, socraíonn FSS an 
t-uasmhéid maoinithe a bheidh i gceist aici a chur ar fáil faoin 
socrú sa bhliain airgeadais agus an leibhéal seirbhíse atá súil aici 
a chuirfear ar fáil le haghaidh an mhaoinithe sin. Tá an fhaisnéis 
sin leagtha amach i ndoiciméid atá caighdeánaithe go náisiúnta 
agus ní mór do gach páirtí leis an socrú iad a shíniú. Déantar an 
maoiniú a ghearradh, i mbliain an chuntais ar an gcuntas ioncaim 
agus caiteachais ag an uasmhéid arna chinneadh don bhliain, cé 
go bhféadfadh sé nach ndéanfaí ach cuid áirithe de a íoc amach 
go dtí an bhliain dar gcionn.

Léasanna
Déileáiltear sna ráitis airgeadais le cíosanna iníoctha faoi léasanna 
oibriúcháin de réir mar atá siad dlite. Ní cheadaítear don FSS 
oibleagáidí léas airgeadais a dhéanamh faoi Nósanna Imeachta 
Airgeadais Phoiblí na Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
gan ceadú nó faomhadh Stiúrthóireacht an FSS a fháil roimh ré. 
Ach sin ráite, i gcás ina bhfuil sócmhainní a bhí ag comhlachtaí 
roimh ré faighte faoi leasanna airgeadais, tá na léasanna sin 
tógtha ar lámh ag an FSS ag a mbunú. Do na léasanna sin, 
áirítear an eilimint chaipitil den tsócmhainn i sócmhainní seasta 
agus déantar dí luacháil air thar a shaolré úsáide. De bhreis ar an 
ngnáthchóireáil GAAP ar shócmhainní a fhaightear faoi leasanna 
airgeadais, gearrtar costas na sócmhainne ar an gCuntas Ioncaim 
agus Caiteachais Caipitiúil agus déantar an Cuntas Caipitlithe 

(Cúlchiste) a chreidiúnú de shuim choibhéiseach. Áirítear gné 
chaipitil gan íoc na n-oibleagáidí léasa i gcreidiúnaithe. Gearrtar ús 
ar an gcuntas ioncaim agus caillteanais thar thréimhse an léasa.

Deontais Chaipitil
Déantar maoiniú deontais chaipitil a thaifeadadh sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil. Anuas ar mhaoiniú deontais 
chaipitil, maoinítear roinnt mionchaiteachais chaipitiúil ó ioncam. 
Cuirtear an méid ioncaim seo a chaitear sa bhliain maidir le 
mionchaipiteal chun dochair go hiomlán sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais Ioncaim sa bhliain. Tarlaíonn an cineál cuntasaíochta 
seo, nach gcloíonn le Prionsabail Chuntasaíochta a nGlactar 
i gCoitinne Leo, mar iarmhairt ar na heisceachtaí maidir le 
Prionsabail Chuntasaíochta a nGlactar i gCoitinne Leo arna sonrú 
ag an Aire.

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus Cuntas 
Caipitlithe
Cuimsíonn Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Talamh, Foirgnimh, 
Obair idir Lámha, Trealamh agus Mótarfheithiclí. Sonraítear 
breiseanna sócmhainní seasta inláimhsithe ó 1 Eanáir 2005 i 
leith ag costas stairiúil lúide dímheas carntha. Bhí na luachanna 
anonn a bhí ar shócmhainn seasta inláimhsithe a ghlac an FSS 
ó chomhlachtaí réamhtheachtacha áirithe sa chlár comhardaithe 
tosaigh ar lá a bunaithe, 1 Eanáir 2005, ar a gcostas/luach 
bunaidh. I gcásanna inar dearnadh athluacháil ar thailte sular 
aistríodh go dtí an FSS iad, baineadh úsáid as rátaí luachála na 
Roinne Sláinte. Áiríodh iarmhéid an chuntais dímheasa comhláin 
ghaolmhar freisin sa chlár comhardaithe tosaigh. Tá polasaí ag an 
FSS gan athluacháil a dhéanamh ar shócmhainní seasta.

Tá na tailte i seilbh an FSS coinnithe chun seirbhísí sláinte agus 
sóisialta pearsanta a sholáthar Ní choinníonn an FSS talamh ar 
chúinsí tráchtála.

Faoi réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá ordaithe ag an Aire, 
gearrtar caiteachas ar shócmhainní seasta ar an gCuntas 
Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim nó ar an gCuntas Ioncaim 
agus Caiteachais Chaipitiúil, ag brath ar an tsócmhainn a bheith 
maoinithe le maoiniú caipitil nó le maoiniú ioncaim. Déantar 
sócmhainní maoinithe le Caipiteal agus sócmhainní maoinithe 
le hIoncam a chaipitliú más mó an costas ná uasteorainneacha 
luacha áirithe; €2,000 i gcás trealamh ríomhaireachta agus 
€7,000 i gcás gach aicme sócmhainne eile. Déantar breiseanna 
sócmhainne faoin uasteorainn sin agus a mhaoinítear ó ioncam a 
dhíscríobh i mbliain a gceannaigh. Déantar breiseanna sócmhainní 
faoin uasteorainn seo a mhaoinítear ó Chaipiteal a áireamh i Nóta 
18(b) faoi ‘Caiteachas ar thionscadail FSS nach bhfuil breiseanna 
Sócmhainne Seasta de thoradh orthu’. Tugtar miondealú ar 
bhreiseanna sócmhainní de réir foinse maoinithe i Nóta 18 (a) 
leis na cuntais. Ní ghearrtar dímheas ar an gcuntas ioncaim agus 
caiteachais thar shaolré úsáideach na sócmhainne. Ina ionad 
sin, bíonn cuntas cúlchiste den chlár comhardaithe, an Cuntas 
Caipitlithe, ina iontráil chómhalartach leis an gcuntas sócmhainní 
seasta. Gearrtar dímheas ar an na Cuntais Sócmhainní Seasta 
agus Chaipitlithe thar shaolré eacnamaíoch úsáideach na 
sócmhainne.

Déantar dímheas a ríomh chun díscríobh a dhéanamh ar chostas/
luacháil bunaidh gach sócmhainn seasta inláimhsithe thar a shaolré 
úsáide ar bhunús an mhéid chothroim ag na rátaí seo a leanas:

● Talamh: ní dhéantar talamh a dhímheas.

● Foirgnimh: dímheasta ag 2.5% sa bhliain.

● Foirgnimh mhodúlacha (.i. foirgnimh réamhdhéanta): 
dímheasta ag 10% sa bhliain.
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● Obair idir lámha: níl aon dímheas i gceist.

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

● Trealamh – eile: dímheasta ag 10% sa bhliain.

● Mótarfheithiclí: dímheasta ag 20% sa bhliain.

Nuair a dhéantar sócmhainn sheasta a dhiúscairt, déantar 
na sócmhainní seasta agus na cuntais chaipitlithe a laghdú 
de réir ghlanluach leabhar dhiúscairt na sócmhainne. Tá anailís 
ar ghluaiseacht an Chuntas Chaipitlithe curtha ar fáil i Nóta 17 
atá leis na cuntais.

Meastar fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta mar Fháltais 
Bhreise don Státchiste (EERanna) faoi Nósanna Imeachta 
Airgeadais Phoiblí na Roinne Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe. 
Níl an FSS i dteideal na fáltais díolacháin seo a choinneáil dá 
húsáid féin agus caithfear iad a thabhairt ar lámh don Státchiste 
seachas i gcás na bhfáltais a úsáidtear don Mheabhairshláinte 
agus do thionscadail eile mar atá ceadaithe, faoi réir uasteorann 
de €8m in 2014 (2013: €8m). Ní mór cead a fháil ón an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun feidhm a bhaint as 
aon fháltais bhreise ó shócmhainní barrachais atá os cionn €8m.

Stoic
Déantar stoic a sonrú ag an ceann is ísle de chostas agus 
glanluach inréadaithe. Is ionann glanluach inréadaithe agus fáltais 
mheasta díolacháin lúide costais a thabhófar i ndíol stoic.

Cuntas a thabhairt ar Dhrochfhiacha agus 
ar Fhiacha Amhrasacha
Déantar drochfhiacha atá ar eolas a dhíscríobh sa tréimhse ina 
n-aithnítear iad. Déantar foráil shonrach d’aon suim a meastar a 
bheith amhrasach. Déantar foráil ghinearálta d’fhiacha othar atá 
gan íoc le breis is bliain.

Pinsin
Tá fostaithe incháilithe de FSS ina mbaill de scéimeanna 
aoisliúntais éagsúla le sochar sainithe. Íocann an FSS pinsin le 
hiarfhostaithe. Tá FSS á maoiniú ag an Stát ar bhonn íoc-mar-a-
úsáidtear chun na críche seo. Áirítear in ioncam an Vóta ón Stát 
i dtaca le pinsin. Gearrtar íocaíochtaí pinsin faoin scéim nuair 
a íoctar iad ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais mar seo 
a leanas:

i. Tugtar cuntas ar aoisliúntas a íoctar le fostaithe an FSS 
atá ar scor laistigh den aicme pá (féach Nóta 6);

ii. Tugtar cuntas ar aoisliúntas a íoctar le pinsinéirí ó 
sholáthraithe na seirbhíse sláinte deonaí faoi dheontais le 
gníomhaireachtaí seachtracha laistigh den aicme neamhphá 
(féach Nóta 8 agus Aguisín 1).

Cuirtear ranníocaíochtaí ó fhostaithe an FSS atá ina mbaill den 
scéim do shochar an chuntas ioncaim agus caiteachais nuair a 
fhaightear iad. Déantar ranníocaíochtaí ó fhostaithe na soláthraithe 
seirbhíse sláinte deonaí ar comhaltaí den scéim iad a choimeád 
mar ioncam an tsoláthraí seirbhíse sláinte.

Níl aon fhoráil déanta i dtaca le sochair phinsin a shaothraíonn 
fostaithe agus atá iníoctha i mblianta amach romhainn faoin 
scéim pinsin, comhsheasmhach leis an gcóireáil chuntasaíochta 
i mblianta roimhe seo. Leanann an FSS ag caitheamh mar an 
gcéanna le sochair phinsin de réir shonraíochtaí cuntasaíochta 
an Aire.

Asbhaint Pinsean Choibhneasa
Faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le 
Leas an Phobail 2009, tugadh tobhach pinsin isteach do 
gach ball foirne atá ina mbaill de scéim pinsin seirbhíse poiblí, 
baill foirne i gcuid den na soláthróirí seirbhís atá maoinithe ag 
an FSS san áireamh. Tugtar cuntas ar an tobhach pinsin a 
bhailíonn soláthraithe seirbhíse chomh maith le tobhach pinsin a 
asbhaintear ó fhoireann FSS mar ioncam de chuid FSS. Tá sonraí 
maidir leis an méid a asbhaineadh maidir leis an tobhach pinsin 
leagtha amach i Nóta 5(a) leis na Ráitis Airgeadais.

Maoin Phearsanta na nOthar
Coinnítear suimeanna airgid a fhaigheann an FSS ó othair, nó 
thar a gceann i gcuntais speisialta atá neamhspleách agus glan 
ó chuntais an FSS féin. Tugtar cuntais Maoin Phríobháideach 
Othar ar chuntais den sórt sin. Tá an FSS freagrach as riaradh na 
gcuntas sin. Ach sin ráite, toisc nach leis an FSS an t-airgead sin, 
ní áirítear na cuntais sin ar chlár comhardaithe FSS. Gníomhaíonn 
FSS mar iontaobhaí na gcistí. Déantar iniúchadh neamhspleách 
ar chuntais Maoin Phríobháideach Othar gach bliain.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Nóta 1 (a) Anailís Deighilteach de réir Réimse Oibríochta

Rannóg na 
nOspidéal 

(Otharcharr. 
san áireamh)

An 
Rannóg 
Cúram 

Príomhúil

An 
Rannóg 

Meabhair-
shláinte

An 
Rannóg 
Cúram 

Sóisialta

An 
Rannóg 
Sláinte 

agus 
Folláine

Rannóg 
na 

Seirbhísí 
Tacaíochta 
Corparáid. Iomlán Iomlán

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Caiteachas

Pá agus Pinsin

Cliniciúil 1,458,766 373,872 452,485 346,357 54,318 385,322 3,071,120 3,143,812

Neamhchliniciúil 343,158 140,211 70,611 145,218 33,394 278,233 1,010,825 1,038,696

Seirbhísí Eile Othar/Cliant 214,427 32,604 44,329 335,845 1,897 84,380 713,482 688,871

2,016,351 546,687 567,425 827,420 89,609 747,935 4,795,427 4,871,379

Neamhphá

Cliniciúil 564,430 154,725 17,770 52,958 49,896 41,001 880,780 856,264

Seirbhísí Otharcharranna 
agus Iompar Othar 36,238 6,688 4,106 9,028 375 457 56,892 56,682

Scéimeanna Cúram 
Príomhúil agus Cártaí 
Leighis 20,209 2,462,765 28,106 132,871 12,664 10,887 2,667,502 2,901,490

Seirbhísí Eile Othar/Cliant 853 1,990 1,752 11,022 70 307 15,994 64,866

Deontais d’Eagraíochtaí 
Seachtracha 2,346,018 128,752 30,026 905,266 10,628 4,764 3,425,454 3,477,148

Tíos 112,832 23,840 26,263 61,091 1,239 3,928 229,193 232,970

Costais Oifige 
& Riaracháin 114,253 85,583 33,123 39,457 22,863 107,817 403,096 408,579

Táillí Fadchónaithe 
Aisíoctha le hOthair 0 0 0 0 0 1,124 1,124 196

Scéim Árachais 
Heipitíteas C 0 0 0 0 0 882 882 1,198

Íocaíochtaí leis an 
nGníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát 0 0 0 0 0 117,356 117,356 135,874

An Scéim Tacaíochta 
do Thithe Altranais (Fair 
Deal) – Tithe Altranais 
Príobháideacha amháin 0 0 0 585,511 0 0 585,511 591,386

Costais Oibriúcháin Eile 14,190 5,797 7,323 9,058 2,785 1,957 41,110 44,399

3,209,023 2,870,140 148,469 1,806,262 100,520 290,480 8,424,894 8,771,052

Ollchaiteachas 
don bhliain 5,225,374 3,416,827 715,894 2,633,682 190,129 1,038,415 13,220,321 13,642,431
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Nóta 1 (b)  Comparáidí leis an mbliain roimhe gan gníomhaireacht 
an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Iomlán FSS Iomlán CFA
Iomlán FSS 

(gan CFA) Iomlán HSE

2013 2013 2013 2014
€’000 €’000 €’000 €’000

Caiteachas

Pá agus Pinsin

Cliniciúil 3,143,812 153,453 2,990,359 3,071,120

Neamhchliniciúil 1,038,696 64,119 974,577 1,010,825

Seirbhísí Eile Othar/Cliant 688,871 0 688,871 713,482

4,871,379 217,572 4,653,807 4,795,427

Neamhphá

Cliniciúil 856,264 44,356 811,908 880,780

Seirbhísí Otharcharranna agus Iompar Othar 56,682 1,565 55,117 56,892

Scéimeanna Cúram Príomhúil agus Cártaí Leighis 2,901,490 150,185 2,751,305 2,667,502

Seirbhísí Eile Othar/Cliant 64,866 0 64,866 15,994

Deontais d’Eagraíochtaí Seachtracha 3,477,148 90,571 3,386,577 3,425,454

Tíos 232,970 3,881 229,089 229,193

Costais Oifige & Riaracháin 408,579 49,064 359,515 403,096

Táillí Fadchónaithe Aisíoctha le hOthair 196 0 230 196

Scéim Árachais Heipitíteas C 1,198 0 1,198 0

Íocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh 
ar an Stát 135,874 0 135,874 135,874

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais 
(Fair Deal) – Tithe Altranais Príobháideacha 
amháin 591,386 0 591,386 591,386

Costais Oibriúcháin Eile 44,399 9,224 35,175 41,110

8,771,052 348,846 8,422,206 8,424,894

Ollchaiteachas don bhliain 13,642,431 566,418 13,076,013 13,220,321

Nóta 2 Barrachas/(Easnamh) Glan Oibriúcháin

2014 2013
€’000 €’000

Faightear Barrachas/(Easnamh) Glan Oibriúcháin Don Bhliain Tar Éis Iad Seo A Ghearradh:

Táillí Iniúchóireachta 520 547

Luach Saothair 185 190

Tá na heilimintí seo a leanas i gceist le luach saothair:

Bunphá An Ard-Stiúrthóra Ainmnithe/Leas-Pof – 
Bhí an post ann ó 20/8/2012 go dtí 23/7/2013 0 109

Ard-Stiúrthóir – Bunphá* 185 81

185 190

*  Bunphá amháin atá i bpacáiste íocaíochta an Ard-Stiúrthóra. Níl aon liúntais, bónais ná peorcaisí i gceist leis an bpost. Tá an tArd-Stiúrthóir ina bhall de scéim pinsin 
an FSS agus ní théann a theidlíocht pinsin thar na teidlíochtaí caighdeánacha atá i samhail scéime na hearnála poiblí.
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Nóta 2 Barrachas/(Easnamh) Glan Oibriúcháin ar lean.

2014 2013
€ €

Costais chomhaltaí na stiúrthóireachta**

Tony O’Brien 7,603 2,332

Laverne McGuinness 4,912 880

Stephen Mulvany 3,886 3,009

John Hennessy 780 919

Stephanie O’Keeffe 857 917

Ian Carter – (éirithe as 12 Bealtaine 2014) 730 1,842

Pat Healy 9,531 1,001

Tom Byrne – (éirithe as 19 Bealtaine 2014) 215 3,641

Anne O’Connor – (ceaptha 11 Iúil 2014) 1,355 0

Dr Tony O’Connell – (ceaptha 12 Bealtaine 2014) 10,418 0

40,287 14,541

** Tá costais chomhaltaí na Stiúrthóireachta do 2013 taispeánta ón dáta ceapacháin ar an 24 Iúil 2013.

Rinneadh costais 2013 chomhaltaí na Stiúrthóireachta a athshonrú chun costais a tabhaíodh in 2013, ach a aisíocadh in 2014, a chur san áireamh.

Feidhmeannaigh sinsearacha ón FSS atá ar an Stiúrthóireacht. De réir beartas pá an Rialtais, ní íocfar luach saothair le fostaithe sa tseirbhís phoiblí a fhónann ar 
bhoird Stáit nó a ainmneofar ar bhoird den sórt sin go neamhspleách dá bhfostaíocht seirbhíse poiblí i bhfoirm táillí boird agus beidh feidhm ag a luach saothair ina 
gcuid róil feidhmiúcháin le FSS agus sin amháin Ní íoctar aon táillí le comhaltaí na Stiúrthóireachta.

Nóta 3 Deontas Ioncaim an Státchiste

2014 2013
€’000 €’000

Glanmheastachán vótáilte don FSS (Vóta FSS 39 12,232,496 12,531,471

Lúide Farasbarr glan le géilleadh (Nóta 21) (26,764) (31,074)

Iontaoibh glan don Státchiste 12,205,732 12,500,397

Lúide: Maoiniú do sheirbhísí caipitil ón Stát (Vóta FSS 39) (362,518) (328,736)

Deontas Ioncaim an Státchiste 11,843,214 12,171,661

Nóta 4 Ioncam Othar

2014 2013
€’000 €’000

Muirir Phríobháideacha* 298,010 239,187

Muirir na nOthar Cónaitheach* 18,011 36,613

Muirir na Rannóige Éigeandála 9,225 9,225

Muirir a bhain le Tionóiscí Bóthair 4,841 4,841

Muirir Fhadchónaithe 79,820 80,140

Ioncam AE – Éilimh E111 15 15

409,922 371,124

*  Tugadh isteach struchtúr muirear leasaithe do Sheirbhísí Othar Cónaitheach faoi Alt 55 den Acht Sláinte 1970 (arna leasú ag an Acht Sláinte (Leasú) 2013). Áirithe 
leo sin tá muirear ar othair phríobháideacha a chuirfear i leaba neamhshainithe, nach bhféadfaí billeáil dó roimhe sin, agus laghdú sna muirir reachtúla d’othair 
phríobháideacha as an Muirear d’Othair Chónaitheacha Phoiblí.
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Nóta 5 Ioncam eile

2014 2013
€’000 €’000

(a) Ioncam eile

Ioncam Aoisliúntais 169,373 181,655

Asbhaintí an tobhaigh phinsin ó fhoireann an FSS féin 212,743 234,848

Asbhaintí an tobhaigh phinsin ó sholáthraithe seirbhíse 106,427 109,604

Asbhaintí Párolla Eile 8,303 8,359

Gníomhaireacht/Seirbhísí – curtha ar fáil d’Údaráis Áitiúla agus d’eagraíochtaí eile 7,279 7,282

Fáltais Cheaintín 11,693 11,109

Ioncam ó Ghníomhaireachtaí eile (Féach Nóta 5(b) anailís thíos)** 4,339 31,686

Ioncam Ilghnéitheach (Féach Nóta 5(c) anailís thíos)** 107,055 105,602

627,212 690,145

(b) Ioncam ó Ghníomhaireachtaí Eile

An Chomhairle Náisiúnta um Fhorbairt Ghairmiúil an Altranais & an Chnáimhseachais 0 670

An Roinn Sláinte (Aonad an Chláir Drugaí)* 0 21,770

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta (Seirbhísí Éigeandála Héileacaptair) 53 32

An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige (Saoráidí agus Seirbhísí Óige – aistrithe go dtí CFA in 2014) 0 1,074

Grúpa Taighde Cliniciúil an Chomharchumainn Uile-Éireann (ICORG)/An Bord um Thaighde 
Sláinte (Cláir chomhaltachta acadúla, trialacha cliniciúla taighde) 1,289 2,083

An Roinn Dlí agus Cirt (Tionscnamh Idirghabhála um Choimhlintí i measc an Lucht Siúil) 100 35

Ioncam AE – CAWT (Comhoibriú agus ag Obair le Chéile – tionscnamh trasteorann AE) 921 3,130

Genio Trust (Tionscadail Mheabhairshláinte) 182 83

Comhairle Chathair Luimnigh (Gníomhaireachtaí Athbheochana Luimnigh roimhe seo – 
aistrithe go dtí CFA in 2014) 0 150

Freagairt Fostaíochta (tionscnaimh fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas) 136 129

SOLAS Údarás Breisoideachais agus Oiliúna 281 771

an Roinn Coimirce Sóisialaí (Boird Oideachais & Oiliúna) 877 437

An Ciste um Cheannach Cóir Leighis 0 943

Coiste Seirbhísí Leanaí Chathair Luimnigh (comhoibriú a fheabhsú ar fud na seirbhíse 
do leanaí agus do theaghlaigh i Luimneach – aistrithe go dtí CFA in 2014) 0 216

Fondúireacht SEIF Elton John 158 159

The Atlantic Philanthropies (uirlis aonair measúnachta do dhaoine scothaosta)* 92 4

Cumann Ailse na hÉireann (ionscópacht ar an drólann don Chlár Scagthástála Putóige) 250 0

4,339 31,686

* An Roinn Sláinte (Aonad an Chláir Drugaí) – maoinithe go díreach don FSS trí an Roinn Sláinte le héifeacht ón 1 Eanáir 2014.

**  Tá ioncam ilghnéitheach in 2013 agus 2014 athraithe chun nochtadh ar leithligh a dhéanamh ar ioncam ó The Atlantic Philanthropies atá sonraithe in 5(b) Ioncam 
ó Ghníomhaireachtaí eile. De bhreis air sin, tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (Comhairle Airgeadais & Seirbhís Bhuiséid) áirithe in Ioncam Ilghnéitheach eile.
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Nóta 5 Ioncam eile ar lean.

2014 2013
€’000 €’000

(c) Ioncam Ilghnéitheach

Lacáiste ó Dhéantúsóirí Cógaisíochta* 41,192 38,418

Ioncam ó Dheimhnithe agus Clárúcháin (Breitheanna, Básanna agus Póstaí) 11,654 11,388

Páirceáil 12,408 11,732

Éileamh Árachais re: Damáiste ó thuillte** (Nóta 29) 14,000 1,566

Ioncam Ilghnéitheach Eile (m.s. aisíocaíochtaí, ioncam cíosa, síntiúis, oiliúint)** 27,801 42,498

107,055 105,602

* I dtaca le Comhaontú IPHA 2010 agus socrúcháin speisialta do dhrugaí agus cógais shonracha.

**  Tá Ioncam Ilghnéitheach eile 2013 athraithe chun eisiamh a dhéanamh ar fháltais árachais Ospidéal Ginearálta Leitir Ceannainn re: Damáiste ó thuillte de €1.56m 
atá nochta as féin anois.

Nóta 6 Pá agus Pinsin

2014 2013
€’000 €’000

Foireann Chliniciúil FSS

Míochaine/Fiaclóir 656,096 678,183

Altranas 1,359,186 1,358,040

Proifisiúnach Cúram Sláinte & Sóisialta 483,371 602,273

Aoisliúntas 371,222 353,913

2,869,875 2,992,409

Foireann Chliniciúil Gníomhaireachta

Míochaine/Fiaclóir 109,880 64,217

Altranas 63,172 57,427

Proifisiúnach Cúram Sláinte & Sóisialta 28,193 29,759

201,245 151,403

Foireann Neamhchliniciúil FSS

Bainistíocht/Riarachán 515,307 564,367

Foireann Tacaíochta Ghinearálta 318,416 313,856

Aoisliúntas 147,706 137,628

981,429 1,015,851

Foireann Neamhchliniciúil Gníomhaireachta

Bainistíocht/Riarachán 15,926 10,388

Foireann Tacaíochta Ghinearálta 13,470 12,457

29,396 22,845

Foireann Seirbhísí Eile FSS Cliant/Othar

Cúram Othar & Cliant Eile 585,692 575,514

Aoisliúntas 80,925 74,663

666,617 650,177

Foireann Gníomhaireachta Seirbhísí Eile Cliant/Othar

Cúram Othar & Cliant Eile 46,865 38,694

46,865 38,694

Caiteachas Iomlán Pá 4,795,427 4,871,379
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Nóta 6 Pá agus Pinsin ar lean.

Cliniciúil
Neamh-

chliniciúil

Seirbhísí 
Eile Othar/

Cliant Iomlán Iomlán

2014 2014 2014 2014 2013
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Anailís Achomair ar Chostais Phá

Bunphá 1,933,429 706,245 446,866 3,086,540 3,226,840

Liúntais 70,205 12,485 18,948 101,638 115,546

Ragobair 94,352 19,059 14,632 128,043 134,519

Dualgas oíche 54,254 5,667 9,693 69,614 67,547

Deirí Seachtaine 90,021 23,622 43,098 156,741 166,819

Ar glao-dhualgas 48,852 1,322 434 50,608 48,248

Riaráistí 13,984 2,070 956 17,010 17,229

Pá agus Tuarastail 2,305,097 770,470 534,627 3,610,194 3,776,748

PRSI an Fhostóra 193,556 63,253 51,065 307,874 315,486

Aoisliúntas* 371,222 147,706 80,925 599,853 566,203

Pá FSS iomlán 2,869,875 981,429 666,617 4,517,921 4,658,437

Pá Gníomhaireachta 201,245 29,396 46,865 277,506 212,942

Pá Iomlán 3,071,120 1,010,825 713,482 4,795,427 4,871,379

Le seirbhísí FSS amháin a bhaineann na Costais Phá Iomlána. Tá cuntas ar chostais phá fostaithe san earnáil dheonach faoi Chaiteachas Neamhphá 
(Deontais Ioncaim do Ghníomhaireachtaí Seachtracha). Nóta 8 agus Aguisín 1.

2014 2013
€’000 €’000

* Anailís ar Aoisliúntas

Íocaíochtaí leanúnacha aoisliúntais le pinsinséirí 508,496 495,086

Cnapshuimeanna aonuaire agus íocaíochtaí aisce 91,357 71,117

599,853 566,203108
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Nóta 7 Fostaíocht
Ba é seo a leanas líon na bhfostaithe ar an 31 Nollaig de réir Réimse Oibríochta (i gcoibhéisí lánaimseartha (CLanna)):

2014 2013

Seirbhísí Géarmhíochaine 26,900 26,196

Meabhairshláinte 8,526 8,478

Cúram Príomhúil 9,317 9,250

Cúram Sóisialta 11,776 12,034

Sláinte & Folláine 1,233 1,266

Seirbhísí Otharcharranna 1,623 1,615

Corparáideach & HBS 2,599 2,619

Seirbhísí Leanaí & Teaghlaigh* 0 3,465

Iomlán Fhostaithe FSS** 61,974 64,923

An Earnáil Dheonach – Seirbhísí Géarmhíochaine 22,267 21,619

An Earnáil Dheonach – Seirbhísí Neamh-ghéarmhíochaine 13,550 13,417

Iomlán na bhfostaithe san Earnáil Dheonach 35,817 35,036

Iomlán na bhFostaithe de réir mhodheolaíocht na Roinne Sláinte 
mar atá cuimsithe sa Chreat Rialaithe Fostaíochta (ECF) 97,791 99,959

Pearsanra eile neamh-ECF atá fostaithe go díreach*** 5,239 4,123

Iomlán na bhFostaithe 103,030 104,082

Déantar líon na bhfostaithe mar atá le feiceáil thuas a ríomh de réir modheolaíochta arna comhaontú leis an Roinn Sláinte ar mhaithe le monatóireacht a dhéanamh 
ar mar atáthar ag comhlíonadh na tairsí fostaíochta atá leagtha síos ag an Roinn agus atá cuimsithe sa Chreat Rialaithe Fostaíochta (ECF).

*  Seirbhísí Leanaí & Teaghlaigh FSS aistrithe go dtí an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach faoi scáth na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige ar an 
1 Eanáir 2014.

**  Tá na figiúirí comparáideacha fostaíochta athráite chun léiriú a thabhairt ar athruithe i struchtúr stiúrthóireachta eagraíochtúil an FSS.

***  Is iad na gráid atá fágtha amach as an gCreat Rialaithe Fostaíochta ná: Intéirnigh Tacaíochta Ginearálta, Altranas Céime/Socrúcháin Cnáimhseachais, Cúramóirí 
Baile, Intéirnigh Cúram Eile.

Nóta 8 Caiteachas Neamhphá

2014 2013
€’000 €’000

Cliniciúil

Drugaí & Cógais (gan scéimeanna bunaithe ar éileamh san áireamh) 229,863 221,592

Fuil/Táirgí Fola 28,309 27,629

Gáis Mhíochaine 8,573 8,223

Soláthairtí Míochaine/Máinliachta 245,047 235,376

Trealamh Míochaine Eile 90,113 85,369

X-Gha/Íomháú 30,078 28,868

Saotharlann 108,199 108,660

Seirbhísí Gairmiúla (m.s. costais teiripe, raideolaíocht, srl.) 87,314 90,459

Oideachas & Oiliúint 53,284 50,088

880,780 856,264

Seirbhísí Otharcharranna agus Iompar Othar

Iompar Othar 42,613 41,520

Costais Coinneála Feithiclí 14,279 15,162

56,892 56,682
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Nóta 8 Non Pay Expenditure ar lean.

2014 2013
€’000 €’000

Scéimeanna Cúram Príomhúil agus Cártaí Leighis

Seirbhísí Cógaisíochta 1,987,042 2,019,123

Lúide Muirir Thobhaigh ar Oidis (117,646) (85,504)

Glanchostas Seirbhísí Cógaisíochta 1,869,396 1,933,619

Táillí & Liúntais Dochtúirí 462,211 487,760

Íocaíochtaí pinsin le hIardhochtúirí Oifigiúla Dúiche/Cleithiúnaithe 3,695 3,927

Scéim na Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta 69,936 70,109

Scéim na Seirbhísí Oftalmacha Pobail 31,723 31,562

Liúntais Airgid (Leas na nDall, Cúram Baile, srl.) 34,080 46,550

Íocaíochtaí Altramaithe 0 110,522

Íocaíochtaí Caipitíochta 196,461 217,441

2,667,502 2,901,490

Seirbhísí Eile Othar/Cliant

Costais Seirbhísí Gairmiúla (m.s. cúntóirí cúraim, seirbhísí cúram leanaí ar conradh, 
caomhnóir ad litem, srl.) 13,468 58,586

Oideachas & Oiliúint 2,526 6,280

15,994 64,866

Deontais d’Eagraíochtaí Seachtracha

Deontais Chaipitil do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 1) 3,425,304 3,458,633

Deontais maoinithe ó Ranna Rialtais/Ghníomhaireachta Stáit eile (Aguisín 1) 150 18,515

3,425,454 3,477,148

Tíos

Lónadóireacht 54,789 54,116

Teas, Cumhacht & Solas 72,875 79,791

Glanadh & Níochán 81,434 79,975

Troscán, Gréithe & Crua-earraí 7,848 6,735

Cóir leapa & Éadach 12,247 12,353

229,193 232,970

Costais Oifige agus Riaracháin*

Cothabháil 60,903 51,806

Leas Léasachta, Ús agus Táillí Bainc 2,779 2,731

Ús & Cúiteamh ar Íocaíochtaí Pras 9,336 197

Árachas 6,081 4,034

Iniúchóireacht 520 547

Táillí Gairmiúla agus Dlí 40,474 66,237

Drochfhiacha agus Fiacha Amhrasacha 15,609 28,250

Oideachas & Oiliúint 8,181 6,915

Taisteal & Cothabháil 50,865 52,054

Costais Feithiclí 829 678

Costais Oifige/Cíos & Rátaí 159,101 153,112

Ríomhairí & Cothabháil Córas 48,418 42,018

403,096 408,579
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Nóta 8 Non Pay Expenditure ar lean.

2014 2013
€’000 €’000

Costais Oibriúcháin Eile

Cothabháil Feirme agus Tailte 2,253 2,053

Slándáil 18,427 18,027

Fluairídiú 2,394 2,219

Ballraíochtaí 154 344

Ceadúnais 2,767 629

Síntiúis 712 601

Costais Éagsúla 7,723 12,147

Costais Adhlactha 106 123

Costais Daoine ar Iasacht 2,128 2,418

Caitheamh Aimsire (Aonaid Chónaitheacha) 650 1,159

Ábhair do Cheardlanna 1,653 1,707

Oiriúnuithe Baile 0 756

Fóirdheontais do Bhéilí ar Rothaí 1,813 1,838

Aisíocaíochtaí 330 378

41,110 44,399

De réir na bhforálacha atá san Acht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, rinneadh cláir Leanaí agus Teaghlaigh an FSS a imdhealú agus a aistriú go dtí an 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (CFA) ar an 1 Eanáir 2014. Chuidigh aistriú na foirne agus acmhainní oibriúcháin eile leis an laghdú ar chaiteachas 
ioncaim, pá agus neamhphá in 2014, i gcomparáid leis an mbliain roimhe. Féach freisin Nóta 1(b) agus Nóta 26.

*  Tá Costais Oifige agus Riaracháin i dtaca leis an Scéim Árachais um Heipitíteas C agus leis an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006, nochta faoin gceannteideal 
ábhartha caiteachais FSS in 2014. Rinneadh miondealú ar leith ar chaiteachas den chineál céanna do 2013 agus tá sé anailísithe in athuair chun an caiteachas seo 
a áireamh faoi na ceannteidil chuí, ar ós Táillí Dlí agus Gairmiúla, Ríomhairí agus Cothabháil Córas, agus Costais Oifige/Cíosa & Rátaí.

Nóta 9 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe – Talamh agus Foirgnimh

Talamh* Foirgnimh**
Obair idir 

Lámha
Iomlán 

2014
€’000 €’000 €’000 €’000

Costas/Luacháil

Ar an 1 Eanáir 2014 1,721,684 3,779,324 112,229 5,613,237

Breiseanna 2,003 13,602 137,944 153,549

Aistrithe ó Obair idir Lámha 0 18,570 (18,570) 0

Diúscairtí (CFA)*** (16,276) (78,996) 0 (95,272)

Diúscairtí (neamh-CFA) (9,687) (2,402) (1,136) (13,225)

Ar an 31 Nollaig 2014 1,697,724 3,730,098 230,467 5,658,289

Dímheas

Dímheas Carntha ar an 1 Eanáir 2014 0 952,119 0 952,119

Muirear don Bhliain 0 92,445 0 92,445

Diúscairtí (CFA)*** 0 (19,372) 0 (19,372)

Diúscairtí (neamh-CFA) 0 (729) 0 (729)

Ar an 31 Nollaig 2014 0 1,024,463 0 1,024,463

Glanluachanna de réir na Leabhar

Ar an 1 Eanáir 2014 1,721,684 2,827,205 112,229 4,661,118

Ar an 31 Nollaig 2014 1,697,724 2,705,635 230,467 4,633,826
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Nóta 9 Tangible Fixed Assets ar lean.
*  Aistríodh talamh de luach €2.121bn chuig an FSS ar a bhunú ar an luach anonn ar an 1 Eanáir 2005. Rinne na Boird Sláinte ag an am an talamh a luacháil in 2002 

faoi réir bheartas athluachála na Roinne Sláinte agus bunaithe ar na rátaí luachála a bhí eisithe ag an Roinn Sláinte. Rinneadh caillteanais le gairid ar dhiúscairtí talún 
nach raibh riachtanach don FSS, ar luach an mhargaidh oscailte, rud a léiríonn go bhféadfadh rátaí luachála na Roinne Sláinte in 2002 a bheith os cionn na húsáide 
reatha nó luach an mhargaidh oscailte ar thalamh dá leithéid.

**  Áiríthe le glanluach leabhar na sócmhainní seasta thuas tá €29.8m (2013: €31.6m) maidir le foirgnimh arna sealbhú faoi léasanna airgeadais; áiríthe sa dímheas 
a gearradh don bhliain thuas tá €1.8m (2013: €1.8m) ar na foirgnimh sin.

***  Aistríodh Talamh agus Foirgnimh chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ar an 1 Eanáir 2014 faoi réir an sceidil sócmhainní atá sa Ghníomhas 
Comhaontaithe a rinneadh idir an tAire Sláinte agus an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, dar dáta 23 Nollaig 2013. Féach ar Nóta 26 chun tuilleadh sonraí a fháil.

Nóta 10 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe – Seachas Talamh agus Foirgnimh

Mótar-
fheithiclí Trealamh

Obair idir 
Lámha

Iomlán 
2014

€’000 €’000 €’000 €’000

Costas/Luacháil

Ar an 1 Eanáir 2014 92,075 1,261,651 6,226 1,359,952

Breiseanna 5,559 48,609 11,992 66,160

Aistrithe ó Obair idir Lámha 524 16,272 (16,796) 0

Diúscairtí (CFA)* (1,746) 0 0 (1,746)

Diúscairtí (neamh-CFA) (9,146) (14,933) (483) (24,562)

Ar an 31 Nollaig 2014 87,266 1,311,599 939 1,399,804

Dímheas

Dímheas Carntha ar an 1 Eanáir 2014 79,435 1,031,397 0 1,110,832

Muirear don Bhliain 5,958 79,455 0 85,413

Diúscairtí (CFA)* (1,495) 0 0 (1,495)

Diúscairtí (neamh-CFA) (9,061) (13,731) 0 (22,792)

Ar an 31 Nollaig 2014 74,837 1,097,121 0 1,171,958

Glanluachanna de réir na Leabhar

Ar an 1 Eanáir 2014 12,640 230,254 6,226 249,120

Ar an 31 Nollaig 2014 12,429 214,478 939 227,846

*  Bhí na mótarfheithiclí a aistríodh faoi réir próisis fhoirmiúil aitheantais agus aistríodh iad chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ar an 1 Eanáir 2014 
faoi chomhaontú idir an FSS agus an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Féach ar Nóta 26 chun tuilleadh sonraí a fháil.

Nóta 11 Stoic

2014 2013
€’000 €’000

Soláthairtí Míochaine, Fiaclóireachta agus Máinliacha 31,745 31,719

Soláthairtí Saotharlainne 6,166 6,449

Soláthairtí Cógaslainne 18,751 18,179

Stoic Ardteicniúla i gCógaslanna 44,814 33,780

Stoic Dáilte i gCógaslanna 968 1,066

Fuil agus Táirgí Fola 1,120 1,250

Stoic Vacsaíní 23,319 19,638

Seirbhísí Tí 7,684 8,074

Stáiseanóireacht agus Soláthairtí Oifige 2,021 2,016

Ilnithe 545 681

137,133 122,852

112

R
ia

la
ch

as
 A

ir
g

ea
d

ai
s

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014



Nóta 12 Féichiúnaithe

2014 2013
€’000 €’000

Féichiúnaithe Othar – Saoráidí Príobháideacha in Ospidéil Phoiblí* 158,068 110,783

Féichiúnaithe Othar – Muirir d’Othair Chónaithe Poiblí* 5,587 13,840

Féichiúnaithe Othar – Muirir Fadchónaithe 8,998 8,200

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe 19,784 18,598

Féichiúnaithe Eile:

Déantúsóirí Cógaisíochta 18,428 15,294

Coigeartú Teicniúil Párolla 27,228 30,350

Asbhaintí an Tobhaigh Phinsin ón bhFoireann/Soláthraithe Seirbhíse 9,981 10,549

Éileamh ar Iomarcaíocht Reachtúil 3,720 6,021

Údaráis Áitiúla 1,007 2,292

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála/Aonad Speisialta Seachadta – 94

Réamhíocaíochtaí Párolla & Ró-Íocaíochtaí** 30,247 4,275

Ospidéil Dheonacha maidir le: Conarthaí Seirbhíse Náisiúnta maidir le Feistí Leighis 16,313 11,145

Ilfhéichiúnaithe 39,960 31,353

339,321 262,794

*  Féichiúnaithe Othar – Tá méadú suntasach tagtha ar Shaoráidí Príobháideacha in Ospidéil Phoiblí bliain ar bhliain agus tá laghdú tagtha ar Mhuirir Fhéichiúnaithe 
Othar – Othar Cónaitheach Poiblí. *Tugadh isteach struchtúr muirear leasaithe do Sheirbhísí Othar Cónaitheach faoi Alt 55 den Acht Sláinte 1970 (arna leasú ag an 
Acht Sláinte (Leasú) 2013). Áirithe leo sin tá muirear ar othair phríobháideacha a chuirfear i leaba neamhshainithe, nach bhféadfaí billeáil dó roimhe sin, agus laghdú 
sna muirir reachtúla d’othair phríobháideacha as an Muirear d’Othair Chónaitheacha Phoiblí.

**  Na híocaíochtaí párolla do bhaill foirne a íoctar gach coicís agus a bhí dlite ar an 1ú Eanáir 2015, íocadh iad ar an 31ú Nollaig 2014 mar nach bhfuil na socruithe 
reatha baincéireachta in ann cuntais a chur de shochar ar Shaoirí Bainc. Chomhairligh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe go gcaithfí déileáil leis na 
híocaíochtaí sin mar réamhíoc i gcuntais 2014.

Nóta 13 Iarmhéid an Phámháistir Ghinearálta agus an Státchiste

2014 2013
€’000 €’000

Cuntas Bainc an Phámháistir Ghinearálta 97,780 94,946

Glandliteanas don Státchiste (5,764) (17,225)

Iarmhéid an Phámháistir Ghinearálta agus an Státchiste 92,016 77,721
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Nóta 14 Creidiúnaithe (méideanna dlite in aon bhliain amháin)

2014 2013
€’000 €’000

Léasanna Airgeadais 2,083 2,014

Creidiúnaithe Trádála – Ioncam 149,726 133,540

Creidiúnaithe Trádála – Caipiteal 4,140 14,513

Fabhruithe Neamhphá – Ioncam 657,346 653,765

Fabhruithe Neamhphá – Caipiteal 5,340 4,199

Fabhruithe – Deontais d’Ospidéil Dheonacha & do Ghníomhaireachtaí Seachtracha 270,790 286,072

Fabhruithe Pá 374,173 348,980

Cáin Ioncaim agus Leas Sóisialach 125,654 139,126

Cáin Mhaoine Áitiúil (LPT) 339 147

An R. Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe – Scéim Aonair Pinsin na Seirbhíse Poiblí 771 288

Deontais Chrannchuir Iníoctha* 1,513 1,708

An Roinn Sláinte (Réamhíocaíochtaí Párolla)** 36,733 0

Ilchreidiúnaithe 16,212 15,668

1,644,820 1,600,020

*  Riarann an FSS an íocaíocht amach ar dheontais an Chrannchuir Náisiúnta do chláir áitiúla faoi Scéimeanna Cistithe Sláinte agus Leasa an Chrannchuir Náisiúnta. 
Seasann an iarmhéid do chistiú atá ceadaithe ach nach bhfuil íoctha amach go fóill le faighteoirí deontas faoi dheireadh na bliana.

**  De thoradh dhíbhunú an Vóta ón 1 Eanáir 2015, mhaoinigh an Roinn Sláinte an réamhíoc párolla a íocadh ar an 31ú Nollaig 2014. Tá an glanmhéid a fuarthas 
ón Roinn Sláinte mínithe mar réamhíocaíocht de chistiú deontais 2015 ón Roinn Sláinte.

Nóta 15 Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

2014 2013
€’000 €’000

Oibleagáidí léasa airgeadais – foirgnimh

Tar éis bliain amháin ach laistigh de chúig bliana 5,984 5,227

Tar éis cúig bliana 28,968 30,808

Iomlán na n-oibleagáidí Léasa Airgeadais 34,952 36,035

Dliteanas don Státchiste i dtaca le Fáltais Bhreise Státchiste* 6,382 13,213

Iomlán na gCreidiúnaithe (méideanna dlite níos faide ná bliain amháin) 41,334 49,248

*  Dlite don Státchiste i dtaca le Fáltais Bhreise Státchiste 
Meastar fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta mar Fháltais Bhreise don Státchiste (EERanna) faoi Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí na Roinne Caiteachais 
Poiblí agus Athchóirithe. Níl an FSS i dteideal na fáltais díolacháin seo a choinneáil dá húsáid féin agus caithfear iad a thabhairt ar lámh don Státchiste seachas 
na fáltais a úsáidtear don Mheabhairshláinte agus do thionscadail eile mar atá ceadaithe.

2014 2013
€’000 €’000

Ollfháltais na ndiúscairtí go léir sa bhliain 3,830 2,554

Lúide: Glanchostais a tabhaíodh ar dhiúscairtí (207) (89)

Glanfháltais na diúscartha 3,623 2,465

Lúide Cur i bhFeidhm na bhFáltas (2,871) (2,941)

Ar an 1 Eanáir 244 720

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 996 244

Dliteanas d’Fháltais Díolacháin an Státchiste – Díolacháin Eile/Aisíocaíochtaí Deontas Caipitil 1,665 1,665

Dliteanas don Státchiste – Éileamh ar Lacáiste Reachtúil 3,721 11,304

Dliteanas Iomlán don Státchiste 6,382 13,213
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Nóta 16 Ioncam Iarchurtha

2014 2013
€’000 €’000

Tá siad seo a leanas san ioncam iarchurtha:

Tabhartais agus tiomnachtaí* 9,280 5,126

Ioncam ó dhíol talún nach bhfuil curtha i gcrích 739 807

Cistiú deontais ón Stát agus ó chomhlachtaí eile 7,923 2,793

Cistiú ó thionscadail caipitil sonracha 1,782 1,714

Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn – Nóta 29 6,000 –

25,724 10,440

*  Ioncam nár caitheadh a eascraíonn as tabhartais agus tiomnachtaí i gcás ina mbíonn na críocha ina bhféadfar an t-airgead a chur i bhfeidhm sonraithe ach nach 
bhfuil an caiteachas gaolmhar tabhaithe. Tá tabhartais agus tiomnachtaí do 2013 athraithe chun breis anailíse a sholáthar i gcomhréir le 2014.

Nóta 17 Caipiteal agus Cúlchistí

2014 2013
€’000 €’000

(a) Cuntas Caipitlithe

Ar an 1 Eanáir 4,910,238 4,919,766

Breiseanna ar shócmhainní seasta sa bhliain 219,709 181,073

Lúide: Glanluach leabhar na sócmhainní seasta a diúscraíodh sa bhliain – CFA (76,151) 0

Lúide: Glanluach leabhar na sócmhainní seasta a diúscraíodh sa bhliain – neamh-CFA (14,266) (11,172)

Lúide: Muirear dímheasa sa bhliain (177,858) (179,429)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 4,861,672 4,910,238

(b) Cúlchistí Caipitil

Ar an 1 Eanáir (150,779) (144,260)

Cúlchiste Tosaigh – tiomnacht aistrithe go dtí an Ghníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach – Tiomnacht Thearmann do Mhná Ráth Maonais (63) 0

Barrachas/(Easnamh) Glan Caipitil don bhliain 11,817 (6,519)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig (139,025) (150,779)

(c) Cúlchistí Ioncaim

Ar an 1 Eanáir (996,516) (990,626)

Cúlchistí Ioncaim Aontacht Phobail Teoranta (féach Nóta 27) 0 70

Cúlchistí Ioncaim ó Bhord an Lárionaid Chóireála Drugaí 0 1,188

Ar an 1 Eanáir Cúlchistí Tosaigh athshonraithe (996,516) (989,368)

Barrachas/(Easnamh) Glan Oibriúcháin don bhliain* 45,515 (7,148)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig (951,001) (996,516)

*  Tá an barrachas glan oibriúcháin do 2014 taispeánta tar éis dliteanais reatha glana Sheirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh an FSS a aistriú go dtí an Ghníomhaireacht 
um Leanaí agus an Teaghlach ar an 1 Eanáir 2014. Féach Nóta 26 chun breis eolais a fháil.
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Nóta 17 Caipiteal agus Cúlchistí ar lean.

2014 2013
€’000 €’000

(d) Réiteach Gluaiseachta ar Chúlchistí

Creidiúnaithe Deiridh ag 31 Nollaig (1,686,154) (1,649,268)

Lúide Creidiúnaithe Tosaigh ag 1 Eanáir (1,649,268) (1,574,596)

(36,886) (74,672)

Lúide Méadú i Sócmhainní Reatha 109,439 62,948

(Méadú) ar Ioncam Iarchurtha (15,284) (685)

57,269 (12,409)

Barrachas/(Easnamh) Glan Oibriúcháin tar éis Aistriú na nOibriúchán 45,515 (7,148)

Cúlchistí Ioncaim ó ghníomhaireachtaí comhchuimsithe 0 1,258

Barrachas/(Easnamh) Glan 11,817 (6,519)

Cúlchistí Caipitil (63) 0

57,269 (12,409)

Nóta 18 Ioncam agus Caiteachas Caipitiúil

2014 2013
€’000 €’000

(a) Breiseanna ar Shócmhainní Seasta

Breiseanna ar Shócmhainní Seasta (Nóta 9) Talamh agus Foirgnimh 153,549 93,765

Breiseanna ar Shócmhainní Seasta (Nóta 10) Seachas Talamh agus Foirgnimh 66,160 87,308

219,709 181,073

Maoinithe ó Vóta Caipitiúil FSS 206,424 151,134

Maoinithe ó Vóta Ioncaim an FSS 13,285 29,939

219,709 181,073

(b)  Anailís ar chaiteachas a mhuirearaítear chuig an gCuntas Ioncaim 
agus Caiteachais Chaipitiúil

Caiteachas ar shócmhainní an FSS féin (Caipitlithe) 206,424 151,133

Caiteachas ar thograí FSS nach mbíonn breiseanna Sócmhainne Seasta mar thoradh orthu* 97,172 122,219

Caiteachas iomlán ar thograí FSS a mhuirearaítear ar chaipiteal** 303,596 273,352

Deontais chaipitil do ghníomhaireachtaí seachtracha (Aguisín 2)* 53,292 68,875

Cuntas 356,888 342,227

* Caiteachas iomlán caipitiúil nár caipitlíodh cothrom le €150.5m (2013: €191.1m).

**  Tá sócmhainní a maoiníodh le caipiteal agus sócmhainní a maoiníodh le hIoncam caipitlithe má théann an costas os cionn tairseacha áirithe luacha: €2,000 
d’fhearas ríomhaireachta agus €7,000 do gach aicme sócmhainní eile.
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Nóta 18 Ioncam agus Caiteachas Caipitiúil ar lean.

2014 2013
€’000 €’000

(c) Anailís ar Ioncam Caipitiúil ó Fhoinsí Eile

Ioncam ó Ranna Rialtais agus ó Fhoinsí Eile maidir le tionscadail chaipitil:

Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann (SEI) – coigilt fuinnimh in ospidéil ghéarmhíochaine 268 134

St. Coleman’s Care Centre Ltd. – Ionad Cúraim Acla 0 72

Fáltais Árachais – Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn; damáiste ó thuillte 0 2,434

Fáltais Árachais Eile 394 102

Foras Ospíse na hÉireann – Tabhartas do Thionscadail Dearadh agus Dínit 0 250

Tabhartas do Chumann Leoicéime na Leanaí 600 0

Cairde Ospidéal Inis Díomáin – tabhartas d’aonaid en-suite 397 0

Cairde Ospidéal Naomh Íde – Tionscadal um Aonad Athshlánúcháin 160 0

Tabhartas ó Fhiobróis Chisteach na Gaillimhe do UCHG 250 0

Ranníocaíocht ó Ospidéal N. Uinseann don FSS 125 0

Ioncam Ilghnéitheach Eile 108 94

Iomlán an Ioncaim Chaipitiúil ó Fhoinsí Eile 2,302 3,086

Nóta 19  Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí 
Oibriúcháin

2014 2013
€’000 €’000

Barrachas/(Easnamh) don bhliain reatha 45,515 (7,148)

Cúlchistí Caipitil – aistrithe go dtí an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (63) 0

Gné chaipitil d’íocaíochtaí léasa arna muirearú ar ioncam 1,014 945

Lúide: Ús faighte (31) (257)

Ceannach trealaimh muirearaithe don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim 13,285 29,939

Gach ús a muirearaíodh don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim 1,108 1,178

(Méadú) i Stoc (14,281) (4,587)

(Méadú) i bhFéichiúnaithe (76,527) (42,790)

Méadú i gCreidiúnaithe 44,800 76,231

Cúlchistí Ioncaim ó Ghníomhaireachtaí Comhchuimsithe 0 1,258

(Laghdú) ar Chreidiúnaithe dlite faoi cheann breis is bliain (8,667) (1,013)

Méadú ar Ioncam Iarchurtha 15,284 685

Laghdú ar Iasacht Fadtéarmach – Nóta 27 0 (70)

Insreabhadh Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 21,437 54,371
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Nóta 20 Réiteach Shreabhadh Glan an Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí

2014 2013
€’000 €’000

Athrú i nglanchistí a d’eascair ó shreafaí airgid

Iarmhéid Glan Airgid agus PMG ag 1 Eanáir 126,764 111,193

Gluaiseacht i nglanchistí don bhliain ón ráiteas faoi shreabhadh airgid 18,631 15,571

Iarmhéid Glan Airgid agus PMG ag 31 Nollaig* 145,395 126,764

*Anailís ar Iarmhéid Glan Airgid agus PMG

Cuntas Bainc an Phámháistir Ghinearálta (Nóta 13) 92,016 77,721

Airgead sa Bhanc nó ar Láimh 53,379 49,043

145,395 126,764

Nóta 21 Cuntasaíocht Vóta
(a) Tá íocaíochtaí Státchiste le linn na bliana bunaithe ar shuimeanna bliantúla arna vótáil ag Dáil Éireann. Ní mór aon chuid den tsuim 
a vótáladh nach mbeidh caite faoin 31 Nollaig i gcomhréir le rialacha cuntasaíochta an Rialtais a ghéilleadh don Státchiste.

Riachtanas reachtúil ar Oifigeach Cuntasaíochta an FSS nach ndéanfar aon róchaitheamh ar an Vóta. Is ionann an farasbarr atá le 
géilleadh in 2014 agus €27m, rud is ionann agus 0.22% de Vóta iomlán an FSS.

Éilítear ar an FSS faoin Acht Sláinte, 2004 dhá shraith ráiteas airgeadais a chur ar fáil, na Ráitis Airgeadais Bhliantúla agus an Cuntas 
Leithghabhála. Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais Bhliantúla ag úsáid bunús fabhraithe cuntasaíochta (agus eisceachtaí sonracha a bhfuil 
cuntas orthu faoi Beartais Chuntasaíochta) agus ullmhaítear an Cuntas Leithghabhála ar bhonn airgid.

Cé go dtaispeántar farasbarr sa Chuntas Leithghabhála a bheidh le géilleadh bunaithe ar phrionsabail chuntasaíochta airgid, taispeántar 
easnamh difriúil don bhliain sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla a ullmhaíodh faoin mbunús fabhruithe cuntasaíochta. Tá achoimre den 
Chuntas Leithghabhála taispeánta thíos agus tá réiteach mionsonraithe idir an dá chuntas le fáil ar láithreán gréasáin an FSS www.hse.ie.

(b) Cuntas Achoimre Leithghabhála, ullmhaithe faoi rialacha Cuntasaíochta an Rialtais:

Meastachán 
2014

Toradh 
2014

Toradh 
2013

€’000 €’000 €’000

Ollchaiteachas Vóta 39 an FSS 13,587,809 13,542,476 13,872,830

Lúide: Leithghabhálacha i gCabhair (1,355,313) (1,337,185) (1,372,433)

Glanchaiteachas Vóta 12,232,496 12,205,291 12,500,397

2014 2013
€’000 €’000

Farasbarr le Géilleadh 26,764 31,074

Anailís den Ghéilleadh:

Barrachas Leithreasaí-i-gCabhair 0 10,281

Barrachas Ollvóta 26,764 20,793

Farasbarr glan le géilleadh 26,764 31,074
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Nóta 21 Cuntasaíocht Vóta ar lean.
(c) Sliocht as Cuntas Leithghabhála an FSS (gan iniúchadh) don bhliain dar críoch 31 Nollaig:

2014 2013
€’000 €’000

An Clár Comhardaithe ar an 31 Nollaig

Sócmhainní Caipitil 4,861,672 4,910,238

Sócmhainní Airgeadais 3 3

4,861,675 4,910,241

Sócmhainní Reatha

Banc agus airgead agus PMG 151,159 143,989

Stoic 137,133 122,852

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 333,924 217,526

Iarmhéideanna dochair eile 5,397 45,268

Iomlán na Sócmhainní Reatha 627,613 529,635

Lúide Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe 153,866 148,053

Costais fhabhraithe 1,381,496 1,329,183

Ioncam Iarchurtha 25,724 10,440

Iarmhéideanna sochair eile 150,792 172,032

Glandliteanas don Státchiste 5,764 17,225

Iomlán na nDliteanas Reatha 1,717,642 1,676,933

Glandliteanais Reatha (1,090,029) (1,147,298)

Glansócmhainní 3,771,646 3,762,943

Léirithe mar:

Maoiniú Stáit 3,771,646 3,762,943

(d) Sliocht as Cuntas Leithghabhála an FSS (gan iniúchadh) don bhliain dar críoch 31 Nollaig:

2014 2013
€’000 €’000

Glandliteanas don Státchiste ag 31 Nollaig

Farasbarr le géilleadh 26,764 31,074

Deontas Státchiste nár tarraingíodh (21,000) (13,849)

Glandliteanas don Státchiste 5,764 17,225

Léirithe mar:

Féichiúnaithe

Banc agus airgead agus PMG 151,159 143,989

Iarmhéideanna dochair eile 5,397 45,268

156,556 189,257
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Nóta 21 Cuntasaíocht Vóta ar lean.

2014 2013
€’000 €’000

Creidiúnaithe

Dlite don Stát (126,764) (122,126)

Iarmhéideanna Speisialta Ioncaim & Caiteachais (6,000) (32,393)

Asbhaintí párolla agus iarmhéideanna creidmheasa eile (18,028) (17,513)

(150,792) (172,032)

Glandliteanas don Státchiste 5,764 17,225

Nóta 22 Pinsin
Tá foireann incháilithe atá fostaithe i FSS ina mbaill de scéimeanna aoisliúntais éagsúla le sochar sainithe.

Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais (.i. pinsin) foireann atá ar scor amach as ioncam reatha agus cuirtear chun dochair an chuntais ioncaim 
agus caiteachais iad sa bhliain ina dtagann siad chun a bheith iníoctha. De réir treorach ón Aire Sláinte, ní dhéantar aon fhoráil sna ráitis 
airgeadais maidir le sochair phinsin amach anseo agus níl aon mhuirear gearrtha ar an gCuntas Ioncaim & Caiteachais ina leith sin. 
Cuirtear ranníocaíochtaí aoisliúntas ó fhostaithe atá ina mbaill de na scéimeanna do shochar an chuntas ioncaim agus caiteachais nuair 
a fhaightear iad. Ní dhéantar aon luachálacha achtúireacha foirmiúla ar dhliteanais phinsin an FSS. Ba é an muirear Pinsin don Chuntas 
Ioncaim & Caiteachais Ioncaim le haghaidh 2014 ná €599m (2013: €566m), ina raibh íocaíochtaí i dtaca le cnapshuimeanna aonuaire 
agus íocaíochtaí aisce scoir de €91m (2013: €71m).

Nóta 23 Ceangaltais Chaipitiúla
Gealltanais maidir le sócmhainní seasta inláimhsithe a cheannach amach anseo:

2014 2013
€’000 €’000

Laistigh d’aon bhliain amháin 297,011 306,472

Tar éis bliain amháin ach laistigh de chúig bliana 856,620 625,990

Tar éis cúig bliana 0 0

1,153,631 932,462

Ar conradh ach gan a bheith ar fáil sna ráitis airgeadais 357,161 277,694

San áireamh sa Phlean Caipitil ach níl ar conradh 796,470 654,768

1,153,631 932,462

Bhí plean infheistíochta caipitil ilbhliantúil ag FSS ina dtugtar tosaíocht do chaiteachas ar thograí caipitil ar aon dul leis na spriocanna 
sa Phlean Corparáideach agus sa Phlean Seirbhíse Bliantúil. Baineann na gealltanais a aithníodh thuas le costas iomlán tograí a raibh 
buiséid mhaoinithe shonracha ceadaithe dóibh ag deireadh na bliana. D’fhéadfadh costais a bheith i gceist leis na gealltanais sin blianta 
tar éis 2014 a bhfuil buiséid le ceadú ina leith fós.
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Nóta 24 Maoin

2014 2013
Líon 

Réadmhaoine
Líon 

Réadmhaoine

Tá 2,449 réadmhaoin in eastát FSS. 
Is féidir teideal na réadmhaoine a anailísiú mar seo a leanas:

Ruílse 1,559 1,640

Léas 890 954

Iomlán Réadmhaoine 2,449 2,594

Is féidir príomhúsáid na sealúchas a anailísiú mar seo a leanas:

Seachadadh seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta 2,371 2,512

Seirbhísí Gnó & Tacaíochta Sláinte (lena n-áirítear próiseáil cártaí leighis, srl.) 78 82

Iomlán Réadmhaoine 2,449 2,594

Tharla an t-athrú ar an líon sealúchas mar gheall ar dhiúscairtí réadmhaoine agus toisc gur baineadh réadmhaoin ón eastát le linn na 
bliana trí dhiúscairtí réadmhaoine, aistriú 67 sealúchas faoi úinéireacht agus 48 sealúchas ar chíos chuig an Ghníomhaireacht um Leanaí 
agus an Teaghlach, an Tionscnamh um Laghdú Costas Léasa agus an Tionscnamh Diúscairtí Meabhairshláinte.

Nóta 25 Léasanna Oibriúcháin

2014 2013
€’000 €’000

Cíosanna ó léasanna oibriúcháin (gearrtha ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Ioncaim)

Talamh agus foirgnimh 39,456 39,613

Mótarfheithiclí 79 73

Trealamh 433 621

39,968 40,307

Tá na tiomantais léasa bliantúla seo a leanas ag an FSS faoi léasanna oibriúcháin a rachaidh in éag:

Talamh agus 
Foirgnimh Eile Iomlán Iomlán

2014 2014 2014 2013
€’000 €’000 €’000 €’000

Laistigh d’aon bhliain amháin 7,374 351 7,725 6,873

Idir an dara agus an cúigiú bliain, go heisiatach 6,853 66 6,919 8,610

In os cionn cúig bliana 27,990 0 27,990 25,556

42,217 417 42,634 41,039
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Nóta 26 An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (CFA)
Mar thoradh ar an Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, cruthaíodh gníomhaireacht aonair tiomnaithe Stáit 
atá dírithe ar sheirbhísí a chur ar fáil atá tiomnaithe d’fholláine agus do chosaint leanaí. Bunaíodh An Ghníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach (CFA) agus chuaigh sí i mbun oibre ar an 1 Eanáir 2014.

Dá thoradh sin rinneadh Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh an FSS a imdhealú ón eagraíocht agus a aistriú, gan íocaíocht comaoine, go 
dtí CFA. Cuireadh tús leis an próiseas foirmiúil scartha san FSS in 2013, agus dhírigh sé ar aistriú seirbhísí, sócmhainní agus dliteanais 
mar a bhí ar an 31 Nollaig 2013 ón FSS go dtí CFA ar an 1 Eanáir 2014.

I gCuid 11 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013 tá na critéir reachtacha ar ghlac an dá eagraíocht leo 
i dtaca le haistriú agus cothabháil fheidhmeanna, fostaithe, sócmhainní agus dliteanas áirithe.

Lena chois sin, sa Ghníomhas Comhaontaithe a rinneadh idir an tAire Sláinte agus an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, dar dáta 
23 Nollaig 2013, áiríodh sceideal mionsonraithe de na sócmhainní réadmhaoine a bhí le n-aistriú go CFA ar an 1 Eanáir 2014.

De réir na bhforálacha atá san Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, aistríodh Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh 
an FSS go dtí an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (CFA) ar 1 Eanáir 2014. Chuidigh aistriú na foirne agus acmhainní 
oibriúcháin eile leis an laghdú ar chaiteachas ioncaim, pá agus neamhphá in 2014, i gcomparáid leis an mbliain roimhe. Tá na Dliteanais 
Reatha Ghlana ar Aistriú Oibriúchán ar éadan an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais in 2014 ag léiriú aistriú na ndliteanas reatha glana 
a bhain le Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh an FSS ar an 1 Eanáir 2014 go dtí an ghníomhaireacht. Féach Nóta 1(b) le tuilleadh eolais 
a fháil.

De thoradh aistriú na seirbhísí tá aistrithe gan chomaoin déanta sa chlár comhardaithe, mar a leanas:

2014
Iomlán

2014
€’000 €’000

Sócmhainní Inláimhsithe

Foirgnimh 59,624

Talamh 16,276

Mótarfheithiclí 251 76,151

Sócmhainní Reatha

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 4,984

Airgead sa Bhanc nó ar Láimh 109 5,093

Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe Trádála (6,421)

Fabhruithe (35,516) (41,937)

Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

Ioncam Iarchurtha (188) (188)

Sócmhainní agus Dliteanais Ghlana aistrithe 39,119

2014
€’000

Léirithe mar:

Caipiteal agus Cúlchistí – Cuntas Caipitlithe (féach Nóta 17(a)) 76,151

Caipiteal agus Cúlchistí – Cúlchistí Caipitil (féach Nóta 17(b)) 63

Caipiteal agus Cúlchistí – Cúlchistí Caipitil (féach Nóta 17(c)) (37,095)

Caipiteal agus Cúlchistí Iomlána 39,119
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Nóta 26 An Ghníomh-aireacht um Leanaí agus an Teaghlach (CFA) ar lean.
Baineann an nóta thuas faoin iontráil do Chúlchistí Ioncaim le haistriú na ndliteanas reatha glana go dtí CFA sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais in 2014.

De bhreis ar scaradh reachtúil na seirbhísí, cuireann an FSS seirbhísí ginearálta riaracháin ar fáil don CFA atá faoi réir chomhaontú 
dlíthiúil agus déanta ar neamhchomaoin. Mar shampla, tá athmhuirearú chostais chíosa agus fóntas a bhaineann leo don chomhréir 
de réadmhaoine FSS atá in úsáid i bpáirt ag seirbhísí CFA.

Nóta 27 Fochuideachtaí
Rinneadh comhchuimsiú i bpáirt ar Aontacht Phobail Teoranta go dtí an FSS ag 31 Nollaig 2010 agus táthar ag súil go mbeidh 
bailchríoch curtha ar aistriú an gcuid eile de na hiarmhéideanna in 2015.

Ní aon fhochuideachtaí eile ag FSS. Roimhe seo, chuir an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, tríd na húdaráis áitiúla cuí, iasachtaí 
fóirdheontais d’Aontacht Phobail Teoranta ar phraghas ceannaigh na sealúchas a fuarthas le morgáistí agus €1,062,042 ab ea luach 
na n-iasachtaí ar an dáta ar comhchuimsíodh é. Tháinig na comhairlí ábhartha thar cheann na Roinne Comhshaoil ar réiteach faoi luach 
fuascailte de €70,062 ar na morgáistí ar 31 Nollaig 2012, laghdú €991,980 mar faoi théarmaí an chomhaontaithe níl na hiasachtaí le 
haisíoc ar choinníoll go mbainfear úsáid astu chun cóiríocht a thabhairt do dhaoine gan dídean. Níor fhuascail an FSS aon mhorgáiste 
ó na húdaráis áitiúla éagsúla i rith na bliana. Níl aon mhorgáistí amuigh ag 31 Nollaig 2014.

Nóta 28 Cánachas
Bronnadh díolúine ar FSS i gcomhréir le forálacha Alt 207 (mar a chuirtear i bhfeidhm ar chuideachtaí le hAlt 76), Alt 609 (Cáin 
Ghnóthachan Caipitiúil) agus Alt 266 (Cáin Choinneála ar Ús Taisce) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Síneann an díolúine seo 
a bhaineann le Cáin Ioncaim/Cáin Chorparáide, Cáin Ghnóthachan Caipitiúil agus Cáin Choinneála ar Ús Taisce, chuig ioncam agus 
réadmhaoin an FSS. Tá an díolúine faoi réir athbhreithnithe ag na Coimisinéirí Ioncaim agus, mura gcomhlíontar coinníollacha mar atá 
sonraithe, féadfar an díolúine a tharraingt siar ón dáta ar bronnadh é an chéad lá riamh.

In 2014, le cabhair ó speisialtóirí cánach ón taobh amuigh, críochnaíodh an féin-athbhreithniú cuimsitheach ar chomhlíontacht 
cánach ar cuireadh tús leis in 2013. Rinneadh an féin-athbhreithniú ar fud na gceannasaithe cánach ar fad a gcaithfidh an FSS 
cuntas a thabhairt dóibh agus díríodh ach go háirithe ar na réimsí riosca sin a léirigh measúnú foirmiúil riosca cánach a rinneadh in 
2012. Cuireadh mionsonraí faoi ghanníocaíocht cánach a aithníodh le linn an fhéin-athbhreithnithe ar fáil i nochtadh a rinneadh go 
deonach do na Coimisinéirí Ioncaim (ús agus pionóis san áireamh) i mí na Nollag 2014 agus tá socrú iomlán déanta i ráitis airgeadais 
2014. Tá na Coimisineirí Ioncaim ag iniúchadh an nochta a rinneadh go deonach faoi réir a nósanna imeachta féin. Bunaíodh feidhm 
speisialtachta canach intí don FSS ag deireadh 2013. Tá an FSS tiomanta i gcónaí do ghéilliúntas den scoth do na dlíthe cánacha.

Nóta 29 Árachas
Roimh an 1 Eanáir 2001, bhí préimh árachais FSS faoi réir cúlrátála. Faoin mbunús cúlrátála, ní chinntear an phréimh dheiridh go dtí 
deireadh na tréimhse cumhdaigh agus tá sé bunaithe ar thaithí caillteanais FSS don tréimhse chéanna sin. Tá an coigeartú cúlrátála atá 
iníoctha ag an FSS faoi réir uasteorainneacha agus íosteorainneacha. Ag 31 Nollaig 2014, níorbh fhéidir an dliteanas beacht a dhéanamh 
amach, más ann, a d’fhéadfadh a bheith ann mar thoradh ar chúlrátáil amach anseo. Is iad na huasdliteanais d’éilimh chúlrátála atá fós 
le n-íoc, bunaithe ar leibhéil aontaithe gach riosca inárachais ná €5,000 agus €980,500 le haghaidh dliteanas fostóirí agus dliteanas poiblí 
faoi seach. Íocadh gach préimh árachais ón 1 Eanáir 2001 ar bhunús bunráta amháin agus níl feidhm ag cúlrátáil ar chumhdach ón dáta 
seo ar aghaidh. Nó gur aistríodh go slánaíocht an Stáit ar an 1 Eanáir 2010, bhí FSS faoi árachas i gcoinne rioscaí dliteanas fostóirí agus 
dliteanas poiblí suas go dtí teorainn slánaíochta, agus sin ar bhunús cúlrátála agus bunráta.

Árachas – Damáiste ó Thuile ag Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn
Rinneadh damáiste ollmhór ag Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn tar éis tuile ar an 26 Iúil 2013. Chuir an tuile as don Rannóg 
Éigeandála, don Aonad Cúraim Chorónaigh, don Rannóg Raideolaíochta, don Bharda Haemaiteolaíochta Oinceolaíochta, don 
Saotharlann, do Phríomhrannóg na nOthar Seachtrach, don ionad Fiosrúchán Cairdiach, do na taifid mhíochaine agus don chóiríocht 
oifige. Lean Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn ag feidhmiú na seirbhísí agus tá comhoibriú dlúth déanta le hárachóirí chun seirbhísí 
a thabhairt ar ais, deisiúchán a chur ar an damáiste a rinne an tuile agus céimeanna a thógáil chun cosc a chur lena leithéid de chás 
tarlú arís. Bhí clúdach iomlán árachais ar fhoirgneamh agus inneachar mar aon le stopadh gnó don éileamh €34.05m agus ní raibh 
aon chaillteanais árachais i gceist as an damáiste a rinne an tuile.
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Nóta 29 Árachas ar lean.
Ach sin ráite, tá easnamh idir an socrúchán árachais agus an costas measta de €40.6m atá ar atógáil an ospidéil. Sin mar gheall go 
bhfuil teorainn le dliteanas na n-árachóirí go dtí athchur an infreastruchtúir. Áirithe sa chlár atógála tá feabhsúcháin de bhreis ar an 
athchur, ar nós forbairt ar sheomra raideolaíochta idirghabhálach agus forbairtí eile atáthar a ionchorpráidiú ag an am seo chun cosc a 
chur le cur as don tseirbhís sna blianta amach romhainn. Fuarthas fáltais de €20m ó éilimh árachais in 2014 (2013: €4m). Tá na fáltais 
sin le cur i gcoinne caiteachais in ioncam agus caipiteal araon chun an clár atógála a chistiú. As na fáltais de €20m ó éilimh árachais a 
fuarthas in 2014, aithníodh €14m i dtaca le caiteachas ioncaim in 2014. Tá an iarmhéid de €6m ó na fáltais árachais á choinneal mar 
ioncam iarchurtha ar an gclár comhardaithe le dáileadh i gcoinne caiteachais i dtréimhsí cuntasaíochta sa todhchaí nuair a tharlóidh se 
sin. Beidh fáltais bhreise éileamh ar fáil i dtréimhsí cuntasaíochta sa todhchaí agus, faoi réir bheartas cuntasaíochta an FSS, tabharfar 
aitheantas dóibh agus déanfar iad a mheaitseáil in aghaidh caiteachais nó a aistriú chuig ioncam iarchurtha sa bhliain ina bhfaighfear iad.

An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Ón 1 Iúil 2009 i leith maoinítear FSS i gcomhair éileamh arna bpróiseáil ag an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát faoi théarmaí na 
Scéime Slánaíochta Cliniciúla. Ón 1 Eanáir 2010 rinne an tOrdú um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Tarmligean 
Feidhmeanna) 2009 slánaíocht an Stáit a leathnú chuig éilimh díobhála phearsanta agus damáiste réadmhaoine tríú páirtí in aghaidh an 
FSS. Tugtar cuntas ar íocaíochtaí a rinneadh le héilitheoirí faoi théarmaí na scéime ar bhunús íoc-mar-a-úsáidtear. Ag 31 Nollaig 2014, 
ba €1,277m an dliteanas measta a bhí tabhaithe go dtí an dáta sin faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla agus slánaíocht an Stáit (2013: 
€1,084m). As an €1,277m sin, baineann thart ar €1,139m le héilimh ghníomhacha i dtaca le cúram cliniciúil, agus baineann iarmhéid 
an dliteanais mheasta le héilimh cúram neamhchliniciúil. In 2014, ba é an muirear don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Rialachas 
Airgeadais ná €117.3m (2013: €135.9m). Bunaithe ar mheastacháin achtúireacha, táthar ag súil go dtiocfaidh méadú mór ar an muirear 
don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sna blianta amach anseo. I gcomhréir le treoracha an Aire Sláinte, níl aon fhoráil déanta le 
haghaidh an dliteanais seo sna ráitis airgeadais.

Nóta 30 Dliteanais Theagmhasacha
Tá baint ag FSS le roinnt éilimh lena mbaineann imeachtaí dlí a d’fhéadfadh dliteanais a chruthú, ag brath ar thoradh na dlíthíochta. 
Tá cumhdach árachais ag FSS le haghaidh slánaíocht ghairmiúil, dóiteán agus gach éileamh riosca sonrach. I gcuid mhaith cásanna 
bheadh an t-árachas sin sách maith chun gach costas a chumhdach, ach ní féidir a bheith cinnte faoi i ngeall ar theorainneacha 
slánaíochta agus roinnt coinníollacha beartais. Níl aon fhoráil sna ráitis airgeadais maidir leis na héifeachtaí airgeadais a bhainfeadh le 
teagmhais nach bhfuil aon árachas orthu.

Faoi láthair, tá an FSS gafa i ndíospóid dlíthiúil le roinnt cuideachtaí iompórtála drugaí i dtaca le feidhmiú sábhálacha costais agus 
tionscnamh eile atá imlínithe mar chuid de chreat-chomhaontú idir an Cumann Sláinte Cógaisíochta na hÉireann (IPHA), an Roinn Sláinte 
agus an FSS a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Samhain 2012. Bunaithe ar staid reatha na n-imeachtaí dlíthiúla tá éiginnteacht fós leis an 
toradh a bheidh ar an bpróiseas díospóide agus dá réir sin is deacair a mheas cén dliteanas ionchasach a d’fhéadfadh a bheith i gceist. 
Dá thoradh sin, níl aon fhoráil déanta sna ráitis airgeadais d’aon dhliteanas ionchasach sa todhchaí.

Nóta 31 An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006
Foráiltear leis an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006 an bunús reachtúil le haghaidh ‘táillí fadchónaithe’ mar a thugtar orthu a aisíoc, táillí a 
toibhíodh go mícheart ar dhaoine a raibh incháilitheacht iomlán acu ar chárta leighis roimh an 14 Iúil 2005. Ceadaítear leis an Scéim táillí 
a aisíoc leis na daoine seo a leanas:

● Daoine atá beo ar gearradh táille mhícheart orthu tráth ar bith ó 1976 i leith

● Eastáit daoine ar gearradh táille mhícheart orthu agus a fuair bás ar an 9 Nollaig 1998 nó dá éis

Tá cuntas speisialta i bhfearas atá á mhaoiniú ag airgead a sholáthraigh an tOireachtas agus as a ndéantar aisíocaíochtaí. Cuireadh €8m 
i leataobh in 2014 ar mhaithe leis sin. Tá formhór an mhaoinithe seo ag tagairt d’fhoráil d’íocaíochtaí a eascróidh ar achomhairc. Ba é an 
meastachán ab fhearr maidir le costas iomlán na n-aisíocaíochtaí, ag tús na Scéime bunaithe ar na téarmaí mar atá siad leagtha amach 
san Acht ná suas go dtí €1bn. Bhíothas ag súil go ndéanfaí aisíocaíochtaí le thart ar 20,000 othar atá beo agus le heastáit idir 40,000 go 
50,000 duine eile a bhí ina n-othair ach atá ar shlí na fírinne anois.

Cuireadh deireadh leis an Scéim d’iarratasóirí nua ar an 31 Nollaig 2007 agus fuarthas beagnach 14,000 éileamh maidir le hothair atá 
beo agus beagnach 27,000 éileamh i ndáil le heastáit. Suas go dtí 31 Nollaig 2014, íocadh 20,045 éileamh. Amhail ag Nollaig 2014, 
bhí iomlán de 211 éileamh gan íoc a bhí á bpróiseáil chuig an gcéim tairisceana faoin scéim. Baineann na héilimh sin le 499 iarratas a 
rinneadh faoin scéim agus a bhí faoi réir achomharc chun na hArd-Chúirte. Tharraing an Stát siar an achomhairc chun na hArd-Chúirte 
ina dhiaidh sin agus, dá thoradh, tá na héilimh sin á bpróiseáil anois. Táthar ag súil go mbeidh na héilimh ar fad próiseáil faoi dheireadh 
C2 2015. Tá €4m curtha ar fáil i mbuiséad 2015 an FSS chun aisíocaíochtaí agus éilimh atá gan íoc a chistiú mar aon leis na costais 
riaracháin a ghabhann leo.

€483.022m an caiteachas carnach iomlán a bhí ar an scéim (costais riaracháin san áireamh) go 31 Nollaig 2014.
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Nóta 31 An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006 ar lean.
In 2014, cuireadh an caiteachas seo a leanas chun dochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim maidir leis an Scéim 
Aisíocaíochta:

2014 2013
€’000 €’000

Pá 146 158

Neamhphá

Aisíocaíochtaí d’Othair 1,124 196

Íocaíochtaí le Riarthóir Tríú Páirtí na Scéime 0 0

1,124 196

Táillí Dlí agus Gairmiúla 17 29

Costais Oifige* 48 5

Iomlán an Neamhphá 1,189 230

Iomlán 1,335 388

*  Tá costais oifige agus riaracháin i dtaca leis an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006 áirithe i gcaiteachas FSS in 2014. Níor cuireadh a mhacasamhail de chaiteachas 
san áireamh in 2013 agus tá siad athraithe chun an caiteachas sin a chur san áireamh faoi na ceannteidil chuí ar a n-áirítear Táillí Dlí agus Gairmiúla agus Costais 
Oifige.

Nóta 32 An tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú), 2006
Bunaíodh scéim reachtúil leis an Acht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú), 2006 chun dul i ngleic le deacrachtaí árachais a 
bhí ag daoine a bhí ionfhabhtaithe ag Heipitíteas C agus HIV trí fhuil agus tháirgí fola a riaradh laistigh den Stát. Téitear i ngleic sa scéim 
leis na fadhbanna a bhí ag na daoine seo toisc nach raibh ar a gcumas costais mhorgáiste a cheannach ná polasaithe árachais saoil mar 
gheall gur tugadh táirgí fola dóibh a bhí éillithe. Cumhdófar sa scéim an riosca árachais don 1,700 duine nó níos mó a bhí i dteideal táirgí 
árachais a fháil, beag beann ar aon riochtaí leighis eile a d’fhéadfadh a bheith ag dul do na daoine sin, nuair a íocann siad an phréimh 
chaighdeánach a d’íocfadh duine ar chomhaois agus inscne leo nach mbeadh aon ionfhabhtú ag dul dó. Sheol an FSS an ghné árachais 
saoil den scéim i Meán Fómhair 2007. Tugadh gné eile isteach i mí an Mhárta 2009 ina raibh foráil do chumhdach árachais taistil.

Measadh i dtús ama go mbeadh costas foriomlán de €90m i gceist thar shaolré iomlán na scéime. Ba é an caiteachas carnach ar an 
scéim árachais go dtí 31 Nollaig 2014 ná €7.2m.

In 2014, cuireadh an caiteachas seo a leanas chun dochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim maidir leis an Scéim Árachais:

2014 2013
€’000 €’000

Pá 79 83

Neamhphá

Íocaíochtaí ualuithe préimhe 442 522

Íocaíochtaí sochar atá frithgheallta ag an FSS 440 676

882 1,198

Costais Oifige* 5 11

Iomlán an Neamhphá 887 1,209

Iomlán 966 1,292

*  Tá costais oifige i dtaca leis an Scéim Árachais um Heipitíteas C áirithe i gcaiteachas FSS in 2014. Níor cuireadh a mhacasamhail de chaiteachas san áireamh in 
2013 agus tá siad athraithe chun an caiteachas sin a chur san áireamh faoi na ceannteidil chuí ar a n-áirítear Cothabháil Ríomhairí agus Córas, agus Costais Oifige/
Cíor & Rátaí.
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Nóta 33  Cúram Cónaithe Fadtéarmach (ag corprú Scéim Tacaíochta 
na dTithe Altranais/Fair Deal)

Cuireadh tús le Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (A Fair Deal) in 2009 agus chuir sé sin deireadh de réir a chéile leis an Scéim 
Fóirdheontais Tithe Altranais a bhí ann roimhe sin agus le córas na ‘leapacha ar conradh’ do dhaoine scothaosta. Faoin Scéim, i gcás 
daoine a dteastaíonn cúram teach altranais fadtéarmach uathu déantar measúnú ar a n-ioncam agus ar a gcuid sócmhainní, agus 
déanann siad ranníocaíocht suas le 80% den ioncam inmheasúnaithe agus suas le 7.5% de luach na sócmhainní atá acu i dtreo chostas 
a gcúraim. Íocann FSS an t-iarmhéid, más ann, de chostais a gcúraim i dtithe altranais poiblí agus i dtithe altranais phríobháideacha atá 
cláraithe agus cumhdaithe faoin scéim.

Costais an Chúraim Chónaithe Fhadtéarmaigh (Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais – A Fair Deal):

2014 2013
€’000 €’000

Íocaíochtaí le Tithe Altranais Príobháideacha 529,496 512,765

Leapacha ar Conradh i dTithe Altranais Phríobháideacha agus Íocaíochtaí Fóirdheontais 56,015 78,621

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Fair Deal) – Tithe Altranais Príobháideacha amháin 585,511 591,386

Costas na dTithe Altranais Poiblí* 320,218 329,312

Deontais Ioncaim do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 1) 24,589 25,625

Costais sheasta Tithe Altranais agus costais aonaid eile 23,775 20,001

Iomlán na gCúram Cónaithe Fadtéarmach 954,093 966,324

* Tá costais tithe altranais poiblí áirithe faoi na ceannteidil chaiteachais ábhartha sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim.

Ranníocaíochtaí othar
Bhí ranníocaíochtaí othar Fair Deal d’othair ata i dtithe poiblí cothrom le €54.079m (2013: €53.038m) agus tá siad áirithe sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais Ioncaim faoi Ioncam Othar.

Bhí ranníocaíochtaí othar Fair Deal d’othair atá i dtithe deonacha (eagraíochtaí Alt 38) cothrom le €6.431m (2013: €6.097m), tá siad 
coinnithe ag na tithe sin agus ní ioncam don FSS atá iontu.

Leapacha ar Chonradh, leapacha Fóirdheontais
In 2014, rinneadh íocaíochtaí de €56.0m (2013: €78.6m) maidir le leapacha ar conradh agus le fóirdheontais do thithe altranais. Táthar 
ag cur deireadh de réir a chéile leis na scéimeanna seo agus níor chuir aon duine nua isteach ar an scéim ó cuireadh Scéim Tacaíochta 
na dTithe Altranais ar bun in 2009.

Caiteachas laistigh de shaoráidí poiblí
Bhí costais bhreise de €23.8m laistigh de na tithe altranais poiblí in 2014 (2013: €20.0m) i dtaca le cúram fadtéarmach. Bhain na costais 
sin le costais aonaid sheasta agus costais eile a tabhaíodh a bhí níos mó ná an ráta a aisíocadh le ‘leanann an t-airgead an t-othar’ a 
íocadh faoi Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais.

Nóta 34 Tacaíocht Choimhdeach ón Stát
Is gné bhreise roghnach de Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais é Tacaíocht Choimhdeach ón Stát do dhaoine a bhfuil réadmhaoin 
nó sócmhainní acu sa Stát. In ionad ranníocaíocht iomlán a íoc gach seachtain dá gcúram as a n-acmhainní féin, is féidir le cliant roghnú 
iarratas a dhéanamh ar Iasacht Teach Altranais, chun cuid dá ranníocaíocht a chumhdach, atá bunaithe ar shócmhainní shealúchais nó 
talún atá acu sa Stát. Ansin íocann FSS an chuid sin de chostas an chúraim anuas ar an íocaíocht Tacaíochta ón Stát. Íoctar an iasacht 
ar ais leis an Stát tar éis an tsócmhainn a dhíol nó ar bhás an chliaint, cibé acu is túisce a tharlaíonn. Is leis na Coimisinéirí Ioncaim a 
dhéantar aisíoc na hiasachta. I roinnt cásanna, is féidir aisíoc na hiasachta a iarchur. Tá an chuid seo den scéim deartha ionas nach 
mbeidh gá do dhaoine a dteach a dhíol fad is atá siad beo chun íoc as cúram i dteach altranais.

€34.839m an t-iomlán comhlán de Thacaíocht Choimhdeach ón Stát a cuireadh in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim amhail ar an 31 Nollaig 
2014 ó cuireadh Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais ar bun, ina raibh 2,143 iasacht le cliaint agus dheimhnigh na Coimisinéirí Ioncaim 
don FSS go bhfuair siad €21.378m i bhfoirm aisíocaíochtaí iasachta i dtaca le 1,466 iasacht cliant.
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Nóta 35 Imeachtaí Tar Éis an Chláir Chomhardaithe
Níor tháinig aon chúinsí chun cinn ná níor tharla aon imeachtaí, idir dháta an chláir chomhardaithe agus dháta fhaomhadh na ráiteas 
airgeadais ón Stiúrthóireacht, a d’éileodh coigeartú nó nochtadh sna ráitis airgeadais.

Nóta 36 Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara
Féadann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte deontais a fhaomhadh i ngnáthchúrsa a gnó agus féadann sí dul i mbun socruithe 
conartha eile chomh maith le gnóthais ina bhféadfadh comhaltaí de Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte a bheith fostaithe iontu nó 
leas eile a bheith acu ina leith. Glacann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le nósanna imeachta i gcomhréir le Cód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit na Roinne Airgeadais, an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 
2001, maidir le nochtadh leasanna chomhaltaí Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte. Tá na comhaltaí Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte 
agus an FSS tar éis cloí leis na nósanna imeachta sin i rith na bliana. I rith 2014, ní raibh aon leas díreach ag aon chomhalta laistigh 
d’aon pháirtithe gaolmhara. Ach sin ráite, nótáil beirt chomhaltaí Stiúrthóireachta leasanna indíreacha trí cheangal a gcéilí le Comhairle na 
nDochtúirí Leighis in Éirinn agus le Digital Eye Limited. Maidir leis na comhaltaí de Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte a bhí i gceist, níor 
ghlac siad aon pháirt, ní bhfuair siad aon cháipéisí agus níor fhreastail siad ar aon chruinniú ná plé a bhain leis na heagraíochtaí sin.

Nóta 37 Glacadh leis na Ráiteas Airgeadais
Ghlac an Stiúrthóireacht leis na ráitis airgeadais ar an 18 Bealtaine 2015.
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Aguisín 1: Deontais Ioncaim agus 
Deontais arna Maoiniú ag Ranna 
Rialtais/Gníomhaireachtaí Stáit Eile
Anailís ar Dheontais chuig Gníomhaireachtaí Seachtracha i Nóta 8

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

*  Tagann deontais eile ó réimse d’fhoinsí. Íoctar an mhaoiniú leis an FSS ar dtús agus ansin dáiltear é ar an gcomhlacht ábhartha deonach in éineacht lena 
ndeontas maoinithe Vóta ón FSS.

** Tharlódh gur tugadh íocaíochtaí breise nach bhfuil taispeánta anseo do roinnt deontaithe i dtaca le seirbhís a tugadh.

Iomlán na nDeontas faoi bhun €100,000 (1,822 Deontas) 36,232 31 36,263

Deontais de €100,000 nó os a chionn

A Ghrá Homecare Services Ltd. 378 378

Éirim an Iarthair Teo. 22,214 22,214

Brú agus Ionad Cúram Lae Abode 1,000 1,000

Díobháil Inchinne Faighte Éireann (Fondúireacht Peter Braidley roimhe seo) 9,382 9,382

Scor Gníomhach Éireann 251 251

Foireann Pobail Adapt in aghaidh Drugaí 554 554

Addiction Response Crumlin (ARC) 865 865

Grúpa Iarchúraim Athshlánaithe 105 105

Aoisghníomhaíocht Éireann 513 513

Aosacht agus Deiseanna 526 526

Tionscadal Tithíochta Ciste SEIF (Teach an Chéid) 364 364

Cúnamh SEIF san Iarthar 250 250

Áiseanna Tacaíochta 655 655

Aiséirí 281 281

Ionad Aislinn, Cill Chainnigh 742 742

Alcohol Action Ireland 152 152

All About Healthcare t/a An Fhoireann Cúraim 348 348

All In Care 9,781 9,781

Alliance 227 227

Fondúireacht Alpha One 120 120

Cumann Alzheimer na hÉireann 10,510 10,510

AMEN 147 147

Tionscadal Drugaí Ana Liffey 1,669 1,669

Arabella Counselling, t/a Here2Help 203 203

Ionad Cúram Lae Áras Mhuire (Seirbhísí Pobail Thiobraid Árann Thuaidh) 297 297

Ionad Tacaíochta Ailse ARC 171 171
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Ionad Ard Aoibhinn 3,143 3,143

Ionad Cúram Lae Bhaile Átha Fhirdia 274 274

Arlington Novas Ireland 2,259 2,259

Airtríteas Éireann 185 185

Cumann Siondróim Asperger na hÉireann (ASPIRE) 472 472

Iontaobhas na gCarthanas Chomhlachaithe 167 167

Association for the Healing of Institutional Abuse (AHIA) (a raibh aithne air roimhe 
seo mar an Aislinn Centre, Baile Átha Cliath) 223 223

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Daoine faoi Bhac Meabhrach 627 627

Athlone Community Services Council Ltd. 280 280

An Grúpa um Thionscnaimh Uathachais 4,163 4,163

Autism West Ltd. 567 567

Aware 162 162

Aonad Téarnaimh Bhaile Mhuire do Dhaoine Scothaosta 217 217

Seirbhísí Sóisialta Bhéal Átha na Sluaighe 132 132

Ballincollig Senior Citizens Club Ltd. 356 356

Ballyfermot Advanced Project Ltd. 525 525

Cúram Baile Bhaile Formaid 2,159 2,159

Ballyfermot Star Ltd. 376 376

Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Bhaile Munna 303 303

Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna (YAP) 663 663

Ionad Acmhainne Bhaile Féitheán agus an Tóchair 162 162

Barnardos 782 782

Campa Bhaile an Bhairéadaigh 151 151

Barrow Valley Enterprises for Adult Members with Special Needs Ltd. (BEAM) 444 444

Ionad Cúram Lae Beaufort 177 177

Ospidéal Beaumont 266,692 266,692

Belong to Youth Services Ltd. 192 192

Iontaobhas Bergerie 285 285

Tionscnamh Óige Bhaile an Bhlácaigh agus Radharc an Chnocáin (BMYI) 480 480

Cúraim Baile Bhaile Bhlainséir agus Lár na Cathrach 3,459 3,459

Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Bhaile Bhlainséir 294 294

Seirbhís Óige Bhaile Bhlainséir 192 192

Cúram Bluebird 7,269 7,269

Bodywhys – Cumann Neamhord Itheacháin na hÉireann 289 289

Siúracha Bon Secours 829 829

Brainwave – Cumann Titimis na hÉireann 728 728

Foireann Andúile Pobail Bhré 706 706
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Bray Lakers Social and Recreational Club Ltd. 137 137

Grúpa Taistealaithe Bhré 111 111

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta Éireann 163,383 163,383

Ionad Acmhainní na Cabraí 217 217

Cairde 495 495

Ionad Cairdeas, Ceatharlach 274 274

Pobail Camphill na hÉireann 1,066 1,066

Cúram Ailse an Iarthair 500 500

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí 26,290 26,290

Care About You 147 147

Seirbhísí Cúram sa Bhaile 295 295

Cúram na Sean, Ciarraí Thiar 129 129

CareBright 2,750 2,750

Comharchumann DG Caredoc 7,855 7,855

Caremark Éireann 3,286 3,286

Cumann na gCúramóirí Teo. 5,439 5,439

Careworld 1,021 1,021

Caring and Sharing Association (CASA) 199 199

Cúram don Lucht Cúraim Éire 654 654

Caritas 2,026 2,026

Ionad Cúram Lae Cheatharlach (Seirbhísí Pobail na hEasca) 106 106

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 107 107

Foireann Chúram Baile Cheatharlach/Chill Chainnigh 218 218

Ionad Cúram Pobail Charn an Bhua 140 140

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Charraig Mhachaire Rois 348 348

Carriglea Cairde Services Ltd. (Siúracha Bon Sauveur roimhe seo) 8,639 8,639

Casadh 195 195

Casla Home Care Ltd. 303 303

Cúram Baile an Chaisleáin 700 700

Institiúid Chaitliceach na mBodhar (CIDF) 1,084 1,084

CDA Trust Ltd. (Feasacht Drugaí an Chabháin) 213 213

An Clinic Lárnach Íocshláinteach 15,695 15,695

Ionaid um Mhaireachtáil Neamhspleách (CIL) 10,581 10,581

Charleville Care Project Ltd. 175 175

Cheeverstown House Ltd. 22,736 22,736

Fondúireacht Cheshire na hÉireann 21,487 21,487

Children’s Sunshine Home 3,907 3,907

ChildVision (Scoil Naomh Iósaf do Dhaoine Lagamhairc) 4,043 4,043
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Tionscadal Drugaí Pobail Chrysalis 255 255

Cill Dara Ar Aghaidh 202 202

Clann Mór 1,121 1,121

Cúram Chlannad 281 281

Clarecare Ltd. lena gcuimsítear Comhairle Sheirbhísí Sóisialta an Chláir 5,133 29 5,162

Ionad Cúram Lae Dhroichead an Chláir 389 389

Ionad Lae Cúirt Bhaile Chláir 168 168

CLASP (Tionscadal Sóisialta Phobal Loch Arbhach) 126 126

Clár Tacaíochta Andúile Chluain Dolcáin (CASP) 842 842

Tascfhórsa Drugaí Chluain Dolcáin 203 203

Clondalkin Tus Nua Ltd. 451 451

Ionad Acmhainní Pobail Chluain Meala 195 195

Cúnamh Baile Chluain Tarbh 1,538 1,538

Cúnamh Baile CLR 1,827 1,827

CLUB 91 (Seirbhís Chez Nous roimhe seo), Sligeach 125 125

Comhghníomhaíocht Iarthar Chorcaí 6,421 6,421

Ospidéal Ginearálta an Chóibh 760 760

Comfort Keepers Ltd. 14,104 14,104

Communicare Healthcare Ltd. 1,338 1,338

Community Creations Ltd. 156 156

Cluichí Pobail 200 200

Aonad Altranais Pobail an Iarthuaiscirt 662 662

Freagairt Pobail, Baile Átha Cliath 311 311

Foireann Mhí-úsáid Substaintí Phobal Luimnigh 417 417

Console (Ag maireachtáil le Féinmharú) 925 925

Contact Care 842 842

Coolmine Therapeutic Community Ltd. 1,516 1,516

Ospidéal an Choim do Mhná 51,223 51,223

Fondúireacht COPE 45,059 45,059

COPE na Gaillimhe 2,033 2,033

Teach Tacaíochta Ailse Arc Corcaigh 105 105

Cumann Uathachais Chorcaí 4,020 4,020

Clinic Pleanála Clainne Chorcaí 267 267

Tionscadal Foyer Chorcaí 287 287

Cumann Meabhairshláinte Chorcaí 240 240

Togra Oideachais Shóisialta agus Shláinte Chorcaí (CSHEP) 686 686

Ospidéal agus Scoil Dhéadach Ollscoil Chorcaí 1,867 1,867

Coiste Gairmoideachais Chontae Luimnigh 105 105
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Ceardlann Pobail Chontae Loch Garman, Inis Córthaidh/Ros Mhic Thriúin Teo. 3,843 3,843

CPL Healthcare 2,178 2,178

CROI (Cumann Cairdeolaíochta Iarthar na hÉireann) 166 166

Crosscare 2,311 2,311

Cúram Baile Chromghlinne 2,824 2,824

Cuan Mhuire 1,543 1,543

Cumas Teo 488 488

Cúnamh 105 105

Cura 814 814

Clár Fiobróise Cistí na hÉireann 140 140

Seirbhísí Cónaitheacha Dara 1,676 1,676

Feasacht Drugaí Belcamp Dharndál 202 202

Iníonacha na Carthanachta 100,898 100,898

Deafhear.ie 4,559 4,559

Ionad Delta, Ceatharlach 2,774 2,774

Depaul Ireland 2,260 2,260

Cónaidhm Diaibéitis na hÉireann 304 304

Cónaidhm na hÉireann um Míchumas (DFI) 1,545 1,545

Dóchas 101 101

Dolmen Clubhouse Ltd. 143 143

Donnycarney and Beaumont Home Help Services Ltd. 1,208 1,208

Tionscadal Óige Dhomhnach Cearna Teo. 263 263

Cúram Áitiúil Dhomhnach Cearna/Beaumont 218 218

Forbairt Pobail Dhún Uabhair 178 178

Siondróm Down Éireann 183 183

Seirbhísí Pobail Dhroichead Átha 106 106

Cumann Dhroichead Átha um Chúnamh do Dhídeanaithe 151 151

Ionad Cúram Faoisimh Dhrom Collachair agus Dúiche 402 402

Cúnamh Baile Dhroim Conrach 1,325 1,325

Cúram do Dhaoine Scothaosta Dhroim Caorthainn 196 196

Teach Drumlin 162 162

Comhaontas SEIF Bhaile Átha Cliath (DAA) Teo. 393 393

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 200 200

Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath 6,147 6,147

Tascfhórsa Drugaí Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh 358 358

Feidhmeannas Dhaoine Gan Dídean Réigiúin Bhaile Átha Cliath 754 754

Cúnamh Baile Dhún Laoghaire 831 831

Foireann Pobail Andúile Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 466 466
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Tascfhórsa Áitiúil Drugaí Dhún Laoghaire Ráth an Dúin 81 26 107

Tionscadal For-Rochtana Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin 377 377

Leabharlann Edward Worth 135 135

Cumas Éireann 36,027 36,027

Tionscadal Forbartha Pobail Inse 161 161

Tuismitheoirí agus Cairde Riachtanais Speisialta Errigal Truagh Teo. 154 154

Extern Ireland 113 113

Extra Care (Poblacht na hÉireann) 356 356

Ionad Ilmheáin an Athar Mhic Craith (Ionad Acmhainní Teaghlaigh) 130 130

Teach Fatima, Trá Lí 229 229

Seirbhísí Ógra Deoise Fhearna (FDYS) 246 246

Fondúireacht Festina Lente 360 360

Tionscadal Athshlánaithe ó Dhrugaí Fhothar Chardain 110 110

Fighting Blindness Ireland 111 111

Cúram Baile Fhine Gall 4,912 4,912

Foireann Tacaíochta Andúile Fhionnghlaise 454 454

Cúram Baile/Eagraíocht Chúraim Fhionnghlaise 2,382 2,382

Focus Ireland 1,490 1,490

Fold Ireland 1,880 1,880

Foróige 328 328

Cumann Neamhluaile Friedreich in Éirinn 111 111

Cúram Baile FRS 307 307

Fusion CPL Ltd. 111 111

Cumann Lúthchleas Gael (Clár um Chosaint Mí-úsáide Alcóil agus Substaintí) 125 125

Fondúireacht Ospíse na Gaillimhe 3,356 3,356

Iontaobhas Genio 5,590 5,590

Gheel Autism Services Ltd. 5,883 5,883

GLEN – Líonra Comhionannais do Dhaoine Aeracha agus Leispiacha 146 146

Siúracha an Aoire Mhaith 982 982

Cumann Ghráig na Manach do Dhaoine Scothaosta 160 160

GROW 1,220 1,220

Oifig an Chaomhnóra Ad Litem agus Athshlánúcháin (GALRO) 2,275 2,275

Cumann Tithíochta Hail don Chónaí Comhtháite 382 382

Hands On Peer Education (HOPE) 149 149

Headstrong 2,156 2,156

Headway, an Cumann Náisiúnta do Ghortú Inchinne Faighte 2,356 2,356

Teach Hesed 241 241

Holy Angels Ceatharlach, Ionad Cúram Lae do Dhaoine le Riachtanais Speisialta 680 680
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Scoil an Teaghlaigh Naofa 111 111

Ospidéal an Spioraid Naofa 172 172

Home Care Plus 156 156

Seirbhísí um Chúnamh Baile i mBaile Munna 1,868 1,868

Cúram Seanóirí Home Instead 12,930 12,930

Homecare Independent Living Ltd. 3,150 3,150

Homecare Solutions Ltd. 435 435

Teach Hope 104 104

Tionscadal Drugaí Idirghníomhaireachta IADP – UISCE 139 139

Comhairliúchán agus Síciteiripe Inimirceach (ICAP) 268 268

Foireann Pobail Inse Chór in aghaidh Drugaí 480 480

Cúnamh Baile Inse Chór 1,161 1,161

Cuimsiú Éireann 430 430

Ospidéal Ortaipéideach Corpraithe na hÉireann 9,195 9,195

Inspire Ireland Foundation Ltd. 210 210

Seirbhísí Ire 166 166

Líonra Abhcóideachta na hÉireann 799 799

Cumann Spina Bifida agus Hidriceifileas na hÉireann (IASBH) 1,018 1,018

Cumann Ailse na hÉireann 300 300

Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann 125 125

Cumann Pleanála Clainne na hÉireann (IFPA) 1,240 1,240

Cumann Madraí Daill na hÉireann 776 776

Cumann Haemaifilia na hÉireann (IHS) 534 534

Foras Croí na hÉireann 314 314

Seirbhísí Chúram Baile na hÉireann 8,506 8,506

Foras Duán na hÉireann (IKA) 217 217

Foras Ghalar Néarón Luadrach na hÉireann 256 256

Seirbhís Príosún na hÉireann 256 256

Cumann Uathachais na hÉireann 3,813 3,813

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC) 355 355

Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann (ITM) 6,152 6,152

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (IWA) 35,569 35,569

Fondúireacht Leanaí Jack and Jill 642 642

Tionscadal Ráth Miontáin um Chúnamh le Spleáchas ar Dhrugaí 
(Tionscadal JAAD) 266 266

K Doc (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta) 1,876 1,876

Kalbay Ltd. 2,040 2,040

KARE Plan Ltd. 1,216 1,216

KARE Droichead Nua 15,986 15,986
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Chiarraí 7,932 7,932

Clár Pobail Chósta Chill Bharróg Teo. (KCCP) 351 351

Foireann Pobail Andúile Chill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin Teo. 368 368

Seirbhísí Óige Chill Dara (KYS) 243 243

Cill an Ardáin (KARP) 148 148

Cumann Tithíochta Deonaí Chill Mháille 152 152

Pobal Kingsriveri 309 309

Tionscadal Ceartais Speisialta Chnoc na hAoine – Chnoc an Chuilinn 268 268

L’Arche Ireland 2,636 2,636

Cumann Liatroma do Dhaoine faoi Mhíchumas (LAPWD) 532 532

Cuideachta Forbartha Liatroma 220 220

Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar 13,117 13,117

Ionad na mBan, Leitir Ceanainn 209 209

Cúnamh Baile na Libeartaí agus Rialto 1,355 1,355

Seirbhís Cúraim Toirchis Life 477 477

Ionad Acmhainní Leifir Chluain Lao 145 145

Comhairle Seirbhísí Sóisialta Luimnigh 307 307

Link (Gaillimh) Teo. 155 155

Seanóirí Chúirt Lios an Chairn 115 115

Brú Little Angels Leitir Ceanainn 172 172

Lóchrann Ireland Ltd. 133 133

Acmhainní Pobail an Longfoirt Teo. 229 229

Coiste Seirbhísí Sóisialta an Longfoirt 156 156

Ionad Cúram Lae Lourdes 187 187

Naíolann Pobail Mhachan 155 155

Teach Leasa Chúirt Mhuire, Cluain Meala 150 150

Cúnamh Baile Marino/Fhionnradhairc 1,018 1,018

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae Teo. 238,723 238,723

Seirbhísí Ógánach Matt Talbot 1,434 1,434

Iompar Inrochtana na Mí t/a Flexi Bus 139 139

Comhpháirtíocht na Mí 461 461

Cumainn Mheabhairshláinte (MHAanna) 1,380 1,380

Meabhairshláinte Éireann 137 137

Cé na gCeannaithe, Éire (MQI) 2,425 2,425

Ospidéal Ollscoile na Trócaire Corcaigh 68,485 68,485

MIDOC 853 853

MIDWAY – Meath Intellectual Disability Work Advocacy and You Ltd. 2,238 2,238

Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí an Mheán-Iarthair 448 64 512
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Cumann Mígréine na hÉireann 142 142

Ionad Cúram Áth an Mhuilinn 11,589 11,589

Mná Feasa 107 107

Moorehaven Centre Tipperary Ltd. 1,040 1,040

Teach Achadh an Toir, Callán, Co. Chill Chainnigh 116 116

MS Ireland – Cumann Scléaróis Iolrach na hÉireann 2,677 2,677

Muintir na Tíre Teo. 125 125

Foireann Mhullach Eadrad/na Coirre Duibhe in aghaidh Drugaí 385 385

Multiple Sclerosis North West Therapy Centre Ltd. 256 256

Diostróife Mhatánach Éireann 1,251 1,251

Cumann Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine ar Lagamhairc Teo. 486 486

Cumann Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI) 6,305 6,305

Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha in Éirinn 280 280

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais 48,429 48,429

An Oifig Náisiúnta d’Íospartaigh Mí-Úsáide (NOVA) 882 882

An tOspidéal Athshlánaithe Náisiúnta 27,085 27,085

Fondúireacht Náisiúnta um Thaighde ar Fhéinmharú (NSRF) 650 650

Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann: 154 154

Teach Nazarat, Mala 1,430 1,430

Teach Nazarat, Sligeach 673 673

Ospidéal Pobail Ros Mhic Triúin 232 232

Ionad Oiliúna Pobail Dhroichead Nua agus Dhún Laoghaire 125 125

Ionad Teaghlaigh Theach Newbury, Baile na mBocht, Corcaigh 485 485

Seirbhísí Sóisialta an Phoirt Nua, Ionad Cúram Lae 228 228

No Name Youth Club Ltd. 165 165

Seirbhísí um Chúnamh Baile agus um Chúram Baile Lárchathair 
Bhaile Átha Cliath Thuaidh 1,879 1,879

Cumann Pobail agus Deonach Thiobraid Árann Thuaidh (CAVA) 172 172

Seirbhísí Tacaíochta Míchumais Thiobraid Árann Thuaidh Teo. 636 636

Comhpháirtíocht Leader Thiobraid Árann Thuaidh 234 234

Fóram Alcóil an Iarthuaiscirt 510 510

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde an Iarthuaiscirt 1,911 1,911

Tascfhórsa Drugaí Réigiúnach an Iarthuaiscirt 292 292

Tionscnamh Sláinte Pobail Thuaisceart na Cathrach (NICHE) 377 377

Seirbhísí Chúram Baile Thuaisceart na Cathrach Teo. 2,242 2,242

Comhpháirtíocht an Taobh ó Thuaidh 131 131

Tionscadal Tacaíochta Teaghlaigh Northstar 160 160

Ospís an Iarthuaiscirt 1,042 1,042

Seirbhísí um Chúram Sláinte Nua 1,823 1,823

136

R
ia

la
ch

as
 A

ir
g

ea
d

ai
s

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2014



Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Altra ar Glao-Dhualgas – Pacáiste Cúram Baile 3,661 3,661

Cúram Cónaitheach agus Lae Chúirt Uí Chonaill 258 258

Cuideachta Forbartha Áitiúil Uíbh Fhailí 115 115

One Family 416 416

One in Four 515 515

Ionad Lae Open Door 400 400

Teach Open Heart 186 186

Ord Mhálta 431 431

Seirbhísí Óige Osraí 115 115

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn 122,362 122,362

Ospís Mhuire, Crois Araild 27,734 27,734

Outhouse Ltd. 187 187

Parentstop Ltd. 109 109

Patient Focus 197 197

Iontaobhas Peacehaven 632 632

Ospidéal Mhullach na Pise 24,261 24,261

Iontaobhas Peter McVerry (Cumann Arrupe roimhe seo) 1,239 1,239

Bainistíocht Chúraim PHC Teo. 1,556 1,556

Teach Pieta 817 817

Positive Age Ltd. 105 105

Grúpa Tacaíochta Iar-Pholaimialítis (PPSG) 364 364

Teach Phrág 133 133

Grúpa Cúraim Praxis 3,682 3,682

Prosper Fingal Ltd. 6,546 6,546

RAH Home Care Ltd. t/a Right At Home 283 283

Cúnamh Baile Ráth Maonais 204 204

Comhpháirtíocht Phobal Pembroke Ráth Maonais 138 138

Tionscadal Red Ribbon 303 303

Tascfhórsaí Réigiúnacha agus Áitiúla um Dhrugaí 4,208 4,208

Grúpa Rehab 42,991 42,991

Resilience Ireland (Resilience Healthcare Ltd.) 950 950

Respond! Cumann Tithíochta Respond! 644 644

Forbairt Pobail Rialto 123 123

Foireann Pobail Rialto in aghaidh Drugaí 368 368

Cuideachta Chomhpháirtíochta Rialto 713 713

An Grúpa Dara Seans ar Cheart Áite 167 167

Freagra na Rinne agus an Dúiche ar Dhrugaí 343 343

Comharchumann Seirbhísí Baile Ros Comáin 2,972 2,972
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Cuideachta Chomhpháirtíochta Ros Comáin Teo. 229 229

Grúpa Tacaíochta Ros Comáin Teo. 1,097 1,097

Teach Cónaithe Rosedale 115 115

Ospidéal an Rotunda 47,398 47,398

Coláiste Ríoga na Lianna 1,481 1,481

Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn 1,947 1,947

Ospidéal Ríoga Dhomhnach Broc 17,666 17,666

Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas 24,205 24,205

Tionscadal na mBan, Ruhama 220 220

SHARE 208 208

Salesian Youth Enterprises Ltd. 387 387

Arm an tSlánaithe 1,483 1,483

Na Samáraigh 622 622

Cúram Baile Sandra Cooney 656 656

Cúnamh Baile Dhumhach Thrá 309 309

Sankalpa 236 236

Tionscadal SAOL 310 310

Foras SCJMS/Mhuiríosa 41,938 41,938

Comhpháirtíocht SDC Dheisceart Chontae Bhaile Átha Cliath 
(Comhpháirtíocht Ghleann na Dortha roimhe seo) 490 490

Earcaíocht Servisource 678 678

Cumann Tithíochta Shalamar Fhionasclainn 184 184

Shannondoc Teo. (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta) 4,786 4,786

SHINE 1,819 1,819

Clanna Shíomóin na hÉireann 7,491 7,491

Siúracha na Carthanachta 16,029 16,029

Siúracha na Carthanachta Ionad Mhuire do Dhaoine Dalla agus Lagamhairc 3,181 3,181

Siúracha na Trócaire 310 310

Seirbhísí Tacaíochta Slí Eile Teo. 222 222

Ionad Teaghlaigh Shligigh 140 140

Comhairle Seirbhísí Sóisialta Shligigh Teo. 560 560

Comhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Shligigh 115 115

Comhairliúchán Pobail Shnuga 148 148

Cumann Naomh Uinseann de Pól (SVDP) 3,096 3,096

Cumann Tithíochta Sonas 113 113

Cumann Tithíochta Sophia 695 695

Comharchumann DG SouthDoc 8,247 8,247

an Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria 53,389 53,389

Cuideachta Forbartha Mhaigh Eo Thiar Theas 124 124
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Gortuithe Dromlaigh Éireann 300 300

Tionscnamh Seirbhísí Tearmainn Spiritan (SPIRASI) 404 404

Tionscadail Springboard 145 145

Grúpa Gníomhaíochta Pobail Naomh Aonghas 141 141

Seirbhísí Naomh Aodáin 3,732 3,732

Ionad Acmhainne Naomh Aindriú 405 405

Ionad Cúraim Lae Naomh Bríd 162 162

Teach Naomh Carthage Lios Mór 173 173

Cumann Naomh Caitríona Teo. 5,562 5,562

Seirbhísí Naomh Críostóir, an Longfort 8,344 8,344

Cumann Naomh Crónán 800 800

Tionscadal Freagartha Pobail Naomh Doiminic 274 274

Teach Naomh Fiach, An Ghráig 326 326

Ospís Naomh Proinsias 7,868 7,868

Scoil agus Ionad Naomh Gaibriéil 1,926 1,926

Seirbhísí Naomh Hilda do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach, Baile Átha Luain 4,181 4,181

Ospidéal San Séamas 327,782 327,782

Ospidéal San Séamas, Brúnna Jonathan Swift 4,439 4,439

Ionad Óige Naomh Eoin Bosco 159 159

Seirbhísí Óstaíochta Naomh Eoin Dé 130,300 130,300

Ospidéal Naomh Eoin 20,921 20,921

Fondúireacht Naomh Iósaf 12,826 12,826

Teach Naomh Iósaf do Dhaoine Scothaosta 789 789

Teach Naomh Iósaf, Cill Mogeanna, Co. Chill Chainnigh 127 127

Scoil Naomh Iósaf do na Bodhair 1,762 1,762

Seirbhís Chúnamh Baile Naomh Caoimhín 415 415

SSC Naomh Lorcán Ó Tuathail 982 982

Teach Naomh Lazarian, Muine Bheag 246 246

Teach Naomh Lúcás 2,425 2,425

Ospidéal Naomh Lúcás (An Ríocht Aontaithe) 166 166

Scoil Naomh Iósaf do na Bodhair 1,143 1,143

Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire 25,518 25,518

Teach Naomh Micheál 73,082 73,082

Ionad Cúraim Lae Naomh Micheál 170 170

Coiste Forbartha Pobail Naomh Monica 259 259

Teach Altranais Naomh Monica 124 124

Ospidéal Naomh Pádraig 184 184

Scoil Speisialta Naomh Pádraig 170 170
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Ionad Phádraig, Bóthar Wellington 8,751 8,751

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 14,130 14,130

Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán 216,349 216,349

Tionscadal Star Bhaile Munna Teo. 244 244

Áis Stella Maris 146 146

Ospidéal an Stíobhardaigh 44,122 44,122

Cúnamh Baile Stigh Lorgan 560 560

Suicide or Survive (SOS) 144 144

Seirbhísí Theach Sunbeam 19,803 19,803

Teach Tabor, an Uaimh 108 108

Lóiste Tabor 501 501

Ionad Cóireála Gharrán an Talbóidigh 169 169

Cúnamh Baile Thamhlachta 1,212 1,212

Ospidéal Thamhlachta 190,965 190,965

Tionscadal Athshlánúcháin Thamhlachta 108 108

Seirbhís Ógra Thaistealaithe Thamhlachta 115 115

Ionad Cúram Lae Theach Mhuire 136 136

Teen Challenge Ireland Ltd. 392 392

Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid an Teampaill 93,487 93,487

Ionad Cúram Lae an Teampaill Mhóir 163 163

Seirbhís Chúraim Thír an Iúir Teo. 981 981

Ionad Avalon, Sligeach 254 254

Teach Cónaithe The Beeches 147 147

Ionad Lae Alzheimer The Birches 192 192

Tionscadal Gateway 100 100

Tionscadal Óige Chomharsanacht an Ghleanna 170 170

Ionad Oasis 164 164

An Lárionad Sláinte Gnéis 355 355

An Grúpa TCP 340 340

Scothaois 529 529

Seirbhísí Sóisialta Pobail Dhurlais 314 314

Tinteán Housing Association Ltd. 108 108

Cumann Thiobraid Árann do Riachtanais Speisialta 130 130

Gluaiseacht Ospíse Thiobraid Árann 220 220

Fóram Ban Thrá Lí 127 127

Transfusion Positive 138 138

Líonra Comhionannais Trasinscne Éireann 112 112

Treoir 420 420
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Ioncaim 

2014

Deontais 
Eile* 
2014

Deontais 
Iomlána** 

2014

€000’s €000’s €000’s

Tribli Limited, t/a Exchange House National Travellers Service 714 714

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 140 140

Ionad Cúram Lae na Tulaí 166 166

Turas Counselling Services Ltd. 370 370

Seirbhísí Sóisialta Chrois an Tornóra Teo. 157 157

Ospidéal Pobail Dhairbhre 557 557

Seirbhís Chomhairliúcháin an Bhaile 140 140

Cumann Bhaile Bhailcín do Dhaoine faoi Mhíchumas Teo. 3,973 3,973

Ionad Acmhainní na nGlaschnoc, Baile Bhailcín 233 233

Réamhscoil Wallaroo 107 107

Seirbhís Óige Pobail Phort Láirge agus Thiobraid Árann Theas 1,201 1,201

Cumann Phort Láirge do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach 2,102 2,102

Gluaiseacht Ospíse Phort Láirge 237 237

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 114 114

Clinicí Well Woman 548 548

Grúpa Tacaíochta Cúramóirí Iarthar Chorcaí Teo. 130 130

Acmhainní Iarthar Luimnigh Teo. 157 157

Cumann Alzheimer Iarthar na hÉireann 961 961

Westdoc (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta) 1,409 1,409

Cumann Cúraim an Iarthair 28,575 28,575

Tascfhórsa Drugaí Réigiúin an Iarthair 300 300

Forbairt Pobail na hIarmhí Teo. 177 177

Seirbhís Cúram Baile Loch Garman 202 202

Cumann Tithíochta na Daracha Geala Teo. 304 304

Seirbhísí um Chúnamh Baile Chúram Pobail Chill Mhantáin 5,386 5,386

Aonad Oiliúna Teiripeach an Mhuilinn Ghaoithe 359 359

Cumann Críostaí na bhFear Óg (YMCA) 162 162

Young Social Innovators Ltd. 142 142

Youth For Peace Ltd. 139 139

Deontais Iomlána do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (féach Nóta 8) 3,425,304 150 3,425,454
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Aguisín 2: Anailís ar Dheontais Chaipitil 
do Ghníomhaireachtaí Seachtracha
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais 
Chaipitil 

2014

€000’s

Ospidéal Beaumont 3,483

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí 425

Ospidéal an Choim do Mhná 386

Cumann Fiobróise Cistí na hÉireann 200

Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath 391

Mater and Children’s Hospital Development Ltd. 1,281

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae Teo. 2,248

Ospidéal Ollscoile na Trócaire Corcaigh 1,741

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais 4,879

An tOspidéal Náisiúnta Péidiatraiceach 7,259

An tOspidéal Athshlánaithe Náisiúnta 1,171

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn 1,090

Ospidéal an Rotunda 1,531

Ospidéal Ríoga Victoria Súl agus Cluas 121

an Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria 425

Ospís Naomh Proinsias 900

Ospidéal San Séamas 13,806

Ospidéal Naomh Eoin 19

Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán 1,086

Ospidéal Thamhlachta 5,185

Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid an Teampaill 934

Coláiste na hOllscoile Gaillimh 1,731

Western Health Social Care Trust Northern Ireland 3,000

Deontais Chaipitil Iomlána do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Nóta 18(b)) 53,292
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