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Ráiteas ón Ard-Stiúrthóir

Ráiteas ón Ard-Stiúrthóir
Is mór an sásamh a thugann sé dom an Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis
Airgeadais d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a chur i láthair don
bhliain 2018. Thit roinnt imeachtaí tábhachtacha amach le bliain anuas a bhí
spreagúil agus dúshlánach, mar sin féin.
Mar chuid den chéad chéim thábhachtach eile ar ár n-aistear
athchóirithe, táimid ag oibriú lenár gcomhghleacaithe in
Oifig um Chur i bhFeidhm Chlár Sláintecare chun Plean
Gníomhaíochta a fhorbairt a bhainfidh fíor-athrú amach i
rith 2019 mar an chéad bhliain den aistear deich mbliana
seo, athruithe a aithnítear go fairsing amhail bheith
bunriachtanach nuair a chuirtear an phróifíl dhéimeagrafach
athraitheach agus an méid a bhfuil súil leis san áireamh
maidir le rialachas agus caighdeáin chliniciúla.
Táimid ag leanúint le seirbhísí a sholáthar i dtimpeallacht
ina bhfuil an daonra ag fás, ina bhfuil an líon daoine a
lorgaíonn teacht ar sheirbhísí níos airde ná mar a bhí riamh
roimhe seo agus ina leanann an méid a mbíonn súil leis ag
an bpobal i dtaobh seirbhísí ardchaighdeáin ag dul i méid
i gcónaí, faoi mar a thuigfeá.

Bord Nua FSS

Sláintecare
Chuir FSS fáilte roimh Sláintecare agus tacaíonn sé go
hiomlán leis. Déanann Sláintecare fís deich mbliana a chur
i láthair chun seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta na
hÉireann a athrú ó bhonn. Is ionann Straitéis um Chur i
bhFeidhm Sláintecare a fhoilsiú i rith na bliana ag fíor-dhul
chun cinn mar gheall go gcuireann sé an creat ar fáil do chlár
cuimsitheach athchóirithe atá ar fud an chórais. Tá treo anois
againn go ceann deich mbliana agus do na gníomhartha
atá le déanamh sna chéad trí bliana de phróiseas um chur
i bhfeidhm Sláintecare. Dírítear ar na bunchlocha a leagan
chun athrú mór a dhéanamh ar an mbealach a chuirtear
seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta ar fáil in Éirinn.
Anuas air sin, fógraíodh ballraíocht Chomhairle
Chomhairleach um Chur i bhFeidhm Sláintecare. Tá 23
ball inti ó réimse cúlraí, roinnt ceannairí cliniciúla, abhcóidí
othar agus ionadaithe d’úsáideoirí seirbhíse ina measc
anuas ar roinnt saineolaithe neamhspleácha athraithe ó
lasmuigh den tseirbhís sláinte a chuirfidh saineolas agus
peirspictíocht neamhspleách ar fáil. Gné ríthábhachtach é
seo chun fís Sláintecare a chur i bhfeidhm agus cuireann an
chomhairle idir chomhairle agus tacaíocht ar fáil ar Straitéis
um Chur i bhFeidhm Sláintecare a sholáthar.
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Príomh-mholadh de chuid Sláintecare ná go mbunaítear
Bord neamhspleách do FSS chun rialachas a neartú sa
chóras sláinte. Faoin mBille um Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, atá le hachtú go luath
in 2019, is é an Bord a bheidh ina chomhlacht rialaithe
ar FSS agus is é a bheidh cuntasach leis an Aire Sláinte
i dtaobh fheidhmiú a fheidhmeanna. Beidh POF FSS
cuntasach leis an mBord.
Áireofar le saincheisteanna a dtugtar tús áite dóibh do
Bhord nua FSS an méid seo a leanas:
•

seirbhísí éifeachtacha agus sábháilte a sholáthar laistigh
de na hacmhainní a leithdháileadh

•

córas éifeachtach bainistíochta agus cuntasachta in
FSS a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm

•

plean a fhorbairt chun cur leis an iontaoibh agus an
muinín atá ag an bpobal san FSS, agus sa tseirbhís
sláinte go ginearálta

•

a chinntiú go dtacaíonn FSS go hiomlán le clár
athchóirithe sláinte an Rialtais, faoi mar a leagtar amach
in Straitéis um Chur i bhFeidhm Sláintecare agus é a
chur i bhfeidhm.

Cuirim fáilte roimh an bhfógairt a rinneadh i rith na bliana
gur ceapadh Ciarán Devane mar Chathaoirleach nua ar an
mBord nua agus cuirtear in iúl dó go dtacóidh an fhoireann
go léir sa tseirbhís sláinte leis. Táimid ag tnúth leis na baill
eile den Bhord a cheapadh sula n-achtófar an reachtaíocht.
Táimid ag tnúth, chomh maith, le hoibriú leis an mBord nua a
luaithe a bhunaítear é agus, go háirithe, le Plean Corparáideach
trí bliana a fhorbairt ina léirítear uaillmhian Sláintecare.
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Clár CervicalCheck

Soláthar Seirbhíse

Bhí sé fíor-dhúshlánach ar an tseirbhís sláinte le bliain
anuas mar thoradh ar shaincheisteanna a tháinig chun
solais ó bpróiseas iniúchóireachta in CervicalCheck, ár
gclár náisiúnta scagthástála ceirbheacs. Ba é a bhí i gcroílár
na ceiste seo ná gur theip orainn cumarsáid a dhéanamh
leis na mná a bhí i gceist. Ba cheart gur cuireadh na mná
seo ar an eolas agus ghabh FSS leithscéal ollmhór dá
n-easnaimh ina leith sin. Gabhaim an leithscéal sin arís eile.
Trí Chlár CervicalCheck, rinneadh breis agus 100,000 cás
de chealla neamhghnácha ceirbheacsacha a bhrath agus a
chóireáil ón mbliain 2008 ar aghaidh – d’fhéadfadh forbairt
teacht ar go leor díobh ina n-ailse mura mbraitheadh iad trí
scagthástáil. Tá sé bunriachtanach go mbíonn muinín ag an
bpobal as an tseirbhís ríthábhachtach seo.

Cé go gcreidim gur chabhraigh méaduithe a tháinig le déanaí ar
leithdháileadh buiséid bhliantúil FSS chun feabhsúcháin mhóra
a dhéanamh ar go leor limistéar dár n-oibríochtaí, tá dúshláin
mhóra ann go fóill i dtaobh soláthar seirbhíse. Tá dúshláin
romhainn, ach go háirithe le tréimhsí feithimh do choinní othar
cónaitheach agus othar seachtrach roghnach. Caithfimid a
chinntiú go leanaimid le héifeachtúlacht a uasmhéadú nuair
a bhíonn na seirbhísí seo á soláthar. Caithfimid a chinntiú,
chomh maith, go bhfuil seirbhísí á soláthar a ghaire agus is
féidir d’othair, agus go ndírímid ar stopadh de bheith ag brath
an iomad ar sholáthar seirbhíse ospidéalbhunaithe trí sheirbhísí
pobalbhunaithe cuí a fhorbairt a sholáthraítear laistigh den
Líonra Sláinte Phobail. Cabhróidh clár athsholáthair trealaimh
agus tógála caipitil a bhfuil na hacmhainní cearta aige chun
seirbhísí a sholáthar atá inrochtana agus sábháilte araon.

Ina thaobh seo, chuireamar fáilte roimh thuarascáil deiridh
an Fhiosrúcháin Scóipe a d’fhoilsigh an Dr Gabriel Scally
agus a fhoireann. Aithním díriú agus ceangaltas an Dr Scally
agus a fhoireann agus an cur chuige otharlárnach a ghlac
siad. Tá na moltaí a chuimsítear sa tuarascáil cuimsitheach
agus forleathan agus chuamar i mbun gnímh gan mhoill
chun gach ceann de na 50 moladh a chur i bhfeidhm trí
phlean fairsing um chur i bhfeidhm a d’fhoilsíomar agus
a nuashonraímid ar bhonn míosúil. Rud lena mbaineann
tábhacht níos mó leis, áfach, is ea an gá iomlán atá leis
go bhfoghlaimíonn ár seirbhís sláinte ó shaincheisteanna
ar nós iad seo lena chinntiú nach ndéanaimid na botúin
arís. Leanfaimid i rith na bliana amach romhainn lenár
gcórais phlé oscailte a fhorbairt lena chinntiú go gcuirimid
ár n-othair ar an eolas ar na himeachtaí móra go léir ar
bhealach tráthúil, ionraic agus trédhearcach.
Tugadh méadú suntasach ar an nglacadh le vacsaín an
papalómaivíris dhaonna (HPV) i measc cailíní in 2018. Táimid
ag tnúth leis an vacsaín ríthábhachtach seo a chur ar fáil
do bhuachaillí in 2019 agus le scagthástáil HPV a thabhairt
isteach sa dá mhí dhéag amach romhainn a chabhróidh le
hailsí ceirbheacsacha agus eile a dhíbirt faoi dheireadh.

Idirchaidreamh le hOthair, Úsáideoirí
Seirbhíse agus an Fhoireann
Ar cheann de na tréithe iontacha a bhaineann le heagraíocht
láidir agus bheoga is ea a toilteanas agus a cumas chun
aiseolas a fháil óna príomhpháirtithe leasmhara agus gníomhú
ina leith. Cabhróidh seo linn a chinntiú go ngníomhaímid i
bhfírinne i leith ár luachanna – Cúram, Atrua, Iontaobhas
agus Foghlaim agus lena chinntiú go bhforbraíomar seirbhís
sláinte atá curtha chun cinn ag cáilíocht agus sábháilteacht.
I rith 2018, thugamar faoinár dara Suirbhé bliantúil Náisiúnta
ar Eispéireas Othar a chuir an Roinn Sláinte (an RS) agus
an t Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ar
bun le chéile. B’ábhar spreagtha torthaí an tsuirbhé seo
agus tá pleananna gníomhaíochta a bhaineann go sonrach
le hospidéal atá in ainm is dul i ngleic le saincheisteanna a
tugadh chun solais mar thoradh orthu.
Ina theannta sin, thugamar faoi shuirbhé ar idirchaidreamh
foirne ar fud an chórais, chomh maith, inar tugadh an deis
do dhaoine a oibríonn i ngníomhaireachtaí ar fud an chórais
sláinte phoiblí chun a ndearcthaí agus tuairimí a roinnt
faoina seirbhís sláinte. Ar nós dhearcthaí agus mholtaí ár
n-úsáideoirí seirbhíse, lorgóimid a chinntiú go dtéimid i
ngleic le limistéir bhuartha agus go leagaimid an bhéim
ar an méid atá dearfach sa mhéid a dhéanaimid.

I ndiaidh an Reifrinn i mBealtaine 2018, thit pleanáil agus
rannpháirtíocht fhairsing amach chun ullmhú do sheirbhís
shábháilte ardchaighdeáin foirceanta toirchis a thabhairt
isteach. Rinneadh comhaontú ar chonradh lena cheadú
do dhochtúirí ginearálta (DGanna) foirceannadh a sholáthar
i ndiaidh toircheas naoi seachtaine agus roimhe sin i
suíomh cúraim phríomhúil. Cuireadh tús leis an tseirbhís
ospidéalbhunaithe i naoi n-ospidéal, agus cuireadh ospidéal
eile amháin leis an líon seo go luath in 2019.

Brexit
D’fhéadfadh go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas
Eorpach (an AE) gan chomhaontú go fóill. Tá impleachtaí
aige seo a d’fhéadfadh bheith suntasach don tír seirbhísí
sláinte agus go háirithe i dtaobh seirbhísí sláinte a sholáthar.
Ina thaobh seo, ba dheas liom an leibhéal de chomhar
idirghníomhaireachta a thabhairt faoi deara ar fud na hearnála
sláinte sa phróiseas pleanála teagmhais. Táim muiníneach
go mbeidh na socruithe riachtanach i bhfeidhm againn le
leanúnachas seirbhísí a chinntiú dóibh siúd ar a bhfreastalaímid.

Go raibh maith agat
Mar fhocal scoir, is mian liom mo bhuíochas a chur in
iúl don fhoireann go léir a oibríonn in FSS, i measc ár
nEagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail (ECSPanna), ár nGrúpaí
Ospidéal, ár Seirbhíse Otharcharranna agus ár Seirbhísí
Náisiúnta. Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil, chomh
maith, le baill na Stiúrthóireachta, na Foirne Ceannaireachta
agus ár gCoistí Riosca, Iniúchóireachta agus eile. Baineann
ríthábhacht le bhur dtiomantas, gairmiúlacht agus dúthracht
maidir lena chinntiú go mbímid meáite ar an tseirbhís sláinte
a sholáthar atá tuillte ag ár ndaonra.

Anne O’Connor
Ard-Stiúrthóir, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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Ár Seirbhís
Sláinte

Ár bPlean Corparáideach

Ár bPlean Corparáideach

Fís

Faoin Acht Sláinte, 2004 (arna leasú), tá ar FSS Plean
Corparáideach a sheoladh ar aghaidh gach trí bliana, ina
sonraítear príomhchuspóirí FSS don tréimhse atá faoi
chaibidil. Tháinig deireadh le Plean Corparáideach 2015-2017
le déanaí ag deireadh 2017 agus fad a bhíothas ag dréim le
Straitéis um Chur i bhFeidhm Sláintecare, comhaontaíodh go
bhforbrófaí nuashonrú bliana ar an bPlean Corparáideach.

 Éire níos sláintiúla
ina mbeidh
seirbhís sláinte
d’ardchaighdeán
agus meas ag
cách uirthi

Misean

Cuireann an nuashonrú seo leis an treo straitéiseach a dtugtar
cuntas air i bPlean Corparáideach 2015-2017 agus léirítear ann
gnéithe breise straitéiseacha, na tosaíochtaí siúd ina measc
a ndéantar cur síos orthu i bPlean Seirbhíse Náisiúnta 2018.

 Tá daoine in Éirinn ag fáil
tacaíochta ó sheirbhísí sláinte
agus sóisialta chun a n-acmhainn
iomlán a bhaint amach

Leagtar amach i Spriocanna agus Cuspóirí Corparáideacha
2018 conas a bheartaímid feabhas a chur ar ár seirbhís
sláinte. Is é ár n-aidhm chun seirbhís den chéad scoth a
fhorbairt, atá ar fáil do dhaoine san áit a dteastaíonn sé agus
nuair a theastaíonn sé uathu agus is é ár bhfís chun Éire níos
sláintiúla a fhorbairt ina bhfuil seirbhís sláinte ardchaighdeáin a
léiríonn cách luach uirthi. Gabhann ráiteas misin leis an bhfís
seo ina dtugtar cuntas ar conas is féidir an fhís seo a fhíorú.

 Pobal na hÉireann in ann
cúram sábháilte, atruach agus
ar ardcháilíocht sláinte a fháil
nuair a theastaíonn sé uathu
 Daoine in Éirinn a bheith
muiníneach go seachadfaimid na
torthaí sláinte agus na luachanna
is fearr tríd an úsáid is fearr a
bhaint as ár n-acmhainní

Luachanna
Cuspóir

1

Cuspóir

2

Cuspóir

3

Cuspóir

4

Cuspóir

5

6

Sláinte agus folláine a chur
chun cinn mar chuid de gach
ní a dhéanaimid le go mbeidh
daoine níos sláintiúla
Rochtain a chur ar fáil ar an
tseirbhís Sláinte ardchaighdeáin
atá daoine a iarradh, ar mhodh
féaráilte, cothrom agus tráthúil

 Déanfaimid iarracht
maireachtáil de réir
ár luachanna gach
lá agus leanfaimid
á bhforbairt

Cúram

Comhbhá

Iontaoibh

Foghlaim

Cultúr a chothú a bheidh ionraic,
atruach, follasach agus freagrach
Ár bhfórsa saothair a ghníomhú,
a fhorbairt agus meas a bheith
orthu chun an cúram agus na
seirbhísí is fearr a sheachadadh
do na daoine atá ag brath orthu

Tá na luachanna seo a leanas mar bhonn agus taca
lenár spriocanna agus cuspóirí: Cúram, Comhbhá,
Iontaoibh agus Foghlaim. Tá na luachanna seo
an-tábhachtach maidir leis an mbealach a dhéantar
cinntí le seirbhís sláinte a sholáthar a bhféadfadh gach
uile dhuine a bheith bródúil aisti.

Acmhainní a bhainistiú chun na
torthaí sláinte is fearr a fháil, an
tseirbhís do na húsáideoirí a fheabhsú
agus luach ar airgead a léiriú

Tugtar cuntas sna leathanaigh thíos ar éachtaí agus
dúshláin in 2018.
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Ár nEagraíocht

Ár nEagraíocht
117,857

Ollchaiteachas

€6.3bn

coibhéis lánaimseartha
(CLAanna) fostaithe

ar sheirbhísí ospidéil
ghéarmhíochaine

Ollchaiteachas

Méadú

€4.0bn

346

Ollchaiteachas

Méadú

€3.3bn

867

Ollchaiteachas

Ráta bliantúil
asláithreachta

ar chúram príomhúil

ar an bhfoireann leighis/
fiaclóireachta ó 2017

ar sheirbhísí míchumais agus
do dhaoine breacaosta

ar an bhfoireann altranais agus
cnáimhseachais ó 2017

€0.9bn

4.6%

ar mheabhairshláinte

Méadú

3,560

ar na leibhéil soláthair foirne,
ar an iomlán, ó 2017

Miondealú ar Chaiteachas 2018
25%
6%
39%
20%

9%
Sláinte agus Folláine
Cúram Príomhúil
Meabhairshláinte

1%

 Seirbhísí Míchumais agus
do Dhaoine Breacaosta
Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine
Seirbhísí Tacaíochta Corparáidí

Leithdháileadh Foirne Nollaig 2018
10,467

9%

37,644

32%

16,496

14%

18,504

16%

9,454

8%

25,292

21%

Leigheas agus
Fiaclóireacht
Altranas agus
Cnáimhseachas
Gairmithe Sláinte agus
Cúraim Shóisialta
Bainistíocht agus
Riarachán
Tacaíocht
Ghinearálta
Cúram Othar
agus Cliant
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Ár nEagraíocht

Ár nEagraíocht
Déantar cur síos sa Tuarascáil Bhliantúil seo ar an méid a baineadh amach
in 2018 chun na tosaíochtaí a leagtar amach inár bPlean Seirbhíse 2018 a
shásamh. Agus ár gceanglais reachtaíochta á gcomhlíonadh faoin Acht Sláinte,
2004 (arna leasú), déantar tuairisciú sa Tuarascáil Bhliantúil seo, chomh maith,
ar dhul chun cinn in aghaidh ár bpleananna caipitil agus cuirtear ráitis airgeadais
mhionsonraithe ar fáil inti don eagraíocht.

Rialachas
I ndiaidh gur achtaíodh an tAcht um Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2013, bunaíodh
Stiúrthóireacht FSS mar chomhlacht rialaithe FSS.
Ceadaítear san Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas), 2013 don Aire Sláinte treoracha a
eisiúint do FSS maidir le beartais agus cuspóirí Aire agus
rialtais a chur i bhfeidhm agus a dheimhniú cén tosaíochtaí
nach mór do FSS aird a thabhairt orthu nuair a bhíonn a
phlean seirbhíse á fhorbairt. Caithfidh FSS treoracha a
chomhlíonadh a eisíonn an tAire Sláinte faoin Acht seo
agus faoin Acht Sláinte, 2004.
Bhí comhfhreagracht ar an Stiúrthóireacht in 2018 as
comhlacht rialaithe FSS agus bhí an t-údarás aici chun
tabhairt faoi fheidhmeanna na Feidhmeannachta. Bhí sí
cuntasach leis an Aire as feidhmiú na bhfeidhmeanna seo.
Bhí an tArd-Stiúrthóir, mar Chathaoirleach na Stiúrthóireachta,
cuntasach thar ceann na Stiúrthóireachta, leis an Aire agus
bhí sé freagrach as riar agus gnó FSS a bhainistiú agus a rialú
go ginearálta. Cuireann FSS réimse fairsing d’fheidhmeanna
reachtúla ar bun a bhféadfadh impleachtaí suntasacha a
bheith acu i dtaobh daoine aonair agus an phobail i gcoitinne.
Aithnítear sa reachtaíocht nach bhféadfadh an Stiúrthóireacht
ná an tArd-Stiúrthóir na feidhmeanna go léir seo a
fheidhmiú go pearsanta agus foráiltear sa reachtaíocht do
chóras foirmiúil tarmligin faoi ailt 16C agus 16H den Acht
Sláinte, 2004 (arna leasú). Leagtar amach sa Chreat
Beartais Tarmligin seo an creat agus na treoirlínte beartais a
thacaíonn leo atá mar bhonn agus taca le dea-rialachas
maidir leis an gcóras tarmligin feidhmeanna reachtúla ar fud
FSS. Ceadaíonn seo chun tabhairt faoi na feidhmeanna seo
ar bhonn oibríochtúil tríd an bhFoireann Cheannaireachta
agus a struchtúir tacaíochta laistigh den eagraíocht.
Chun cúnamh agus comhairle a sholáthar maidir le feidhmiú
a fheidhmeanna, bhunaigh an Stiúrthóir roinnt Coistí, Coiste
Iniúchóireachta agus Coiste Riosca ina measc, ina bhfuil
Stiúrthóir Náisiúnta agus ainmnithe seachtracha a ainmnítear
i ngach coiste. Gníomhaíonn na Coistí Stiúrthóireachta seo
mar chomhairleoirí agus níl aon fheidhm feidhmiúcháin acu.
Chun teacht ar fhaisnéis ar ról agus oibriú na gcoistí seo,
féach an Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil ar Bhaill na
Stiúrthóireachta i gCuid II, Rialachas Airgeadais den
Tuarascáil Bhliantúil seo aguisín tá struchtúr na heagraíochta
ar fáil, chomh maith, amhail an 31/12/18 in Aguisín 2.
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Faoin Acht Sláinte, 2004, ceanglaítear ar FSS Cód
Rialachais a bheith i bhfeidhm. Nuashonraíodh é seo in
2015 chun na prionsabail agus cleachtais a leagan amach
a bhaineann le dea-rialachas. Léirítear sa Ráiteas ar Rialú
Inmheánach i gCuid II Rialachas Airgeadais den Tuarascáil
Bhliantúil seo gur chomhlíonamar riachtanais an Chóid
Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016.
Déanfaidh achtú an Bhille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas), 2018 foráil do Bhord FSS a athbhunú in
2019 chun maoirseacht agus feidhmíocht neamhspleách
FSS a neartú, agus roghnaíodh Cathaoirleach an Bhoird in
2018. Céim thábhachtach is ea bunú an Bhoird chun
feabhas a chur ar shocruithe rialachais agus tugtar tús áite
dó agus Sláintecare á chur i bhfeidhm. Oibreoidh FSS go
réamhghníomhach leis an gCathaoirleach nua agus an Bord
nua lena chinntiú gur féidir leis oibriú go héifeachtach anuas
ar fhreagairt go héifeachtúil agus go tairbheach do riachtanais
nua rialachais a eascraíonn as na socruithe nua seo.

Ár Lucht Saothair
Táimid tiomanta do dhaoine a shuíomh i gceartlár gach rud a
dhéanaimid, cúram sláinte ardchaighdeáin a sholáthar dár
n-othair, úsáideoirí seirbhíse, pobail agus an daonra níos
fairsinge. Rinneadh Straitéis Daoine na Seirbhísí Sláinte
2015-2018, a aithníonn ról ríthábhachtach na foirne ar gach
leibhéal dár n-eagraíocht, a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
chun ár lucht saothair a ghníomhú, a fhorbairt, luach a léiriú
orthu agus tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag dul i
ngleic leis an iomaí dúshlán atá roimh sheirbhísí sláinte agus
pearsanta sóisialta a sholáthar. Tá straitéis nuashonraithe á
forbairt, a chuirfidh níos mó leis an obair seo.

Idirchaidreamh foirne
•

Modh tábhachtach chun deiseanna a shainaithint
le haghaidh feabhsú é aiseolas foirne agus bealach
amháin chun seo a dhéanamh is ea tríd an Suirbhé ar an
bhFoireann Náisiúnta, a dhéantar gach dhá bhliain chun
measúnú a dhéanamh ar thuairimí na foirne reatha. In
2018, ghlac 15% den fhoireann páirt sa suirbhé agus thug
tromlach na bhfreagairtí feabhsúcháin ó rinneadh an suirbhé
deireanach, a thugann le fios go bhfuil tionchar dearfach á
imirt ag na beartais atá á gcur i bhfeidhm (Straitéis Daoine
na Seirbhísí Sláinte 2015-2018, an Beartas um Dhínit ag an
Obair don tSeirbhís Sláinte, oiliúint ar Cheannaireacht, etc.).
Úsáidfear príomhthorthaí (ar féidir teacht ar roinnt díobh ar
leathanach 10) chun feabhas breise a chur ar shaol oibre
na foirne, agus beidh seirbhísí níos fearr d’úsáideoirí cúram
sláinte agus cúram níos fearr d’othair mar thoradh air seo.

Ár nEagraíocht

Cumarsáid a
Fheabhsú
Chríochnaigh tríocha a naoi
ball foirne cúram sláinte Clár
Theanga Chomharthaíochta
na hÉireann (TCÉ) FSS i
mbliana. Cabhraíonn eolas
ar TCÉ le cumarsáid agus
tacaíocht mhaith chúraim a
thabhairt do chustaiméir agus
d’othair, agus cabhraíonn
sé le bacainní a shárú a
d’fhéadfadh bheith roimh
fhostaithe agus úsáideoirí
seirbhíse bodhra.

•

Chas an Fóram Rannpháirtíochta Foirne Náisiúnta ar
a chéile cúig huaire i rith na bliana. Déanann an fóram
rannpháirtíocht a chur chun cinn, a spreagann an
fhoireann ceangal leis an eagraíocht a bhraistint.

•

Earcaíocht agus coinneáil
•

Cuireadh feachtas feasachta ar earcaíocht ar siúl ag tús
na bliana agus d’fhreagair 2,914 duine aonair ó Éirinn
agus thar lear dó. Léirigh an feachtas na sochair agus
an t-aimsiú a bhíonn ag cur chuige meán sóisialta agus
digiteach chun feasacht ar earcaíocht a chruthú.

•

Fógraíodh Straitéis Sláinte agus Folláine Dochtúirí 20182021 náisiúnta nua, ina dtugtar cuntas ar chaighdeáin
atá le cur i bhfeidhm ón gcéad lá sa scol leighis a fhad
le scor agus scor san áireamh, agus dul i ngleic leis na
dúshláin uathúla ag gach céim de shaol oibre dochtúra.

•

Cuireadh Lá Gairmeacha Beatha Leighis ar siúl i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath, a d’eagraigh an Clár Oiliúna
Dochtúirí Náisiúnta (an CODN). Bhí cainteoirí ag an
imeacht ó fhiche speisialtacht éagsúil leighis, leigheas
éigeandála, máinliacht, cleachtas ginearálta, agus
obstatraic agus gínéiceolaíocht ina measc, agus thug
sé an deis do dhochtúirí chun labhairt le speisialtóirí
anuas ar chomhairle a fháil ó dhochtúirí reatha faoina
roghanna gairm bheatha agus eispéiris foghlama.

•

Seoladh an Creat um Sholáthar Foirne Altraí Sábháilte
agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Cúraim
Ghinearálta agus Máinliachta agus Sainleighis in Ospidéil
do Dhaoine Fásta in Éirinn 2018 (‘Framework for Safe
Nurse Staffing and Skill Mix in General and Specialist
Medical and Surgical Care Settings in Adult Hospitals in
Ireland 2018’). Baineadh triail phíolótach as an gcreat,
a dhíríonn ar thorthaí dearfacha a bhaint amach d’othair
agus timpeallacht oibre níos sláintiúla agus níos mealltaí
a chruthú don fhoireann agus tá obair ar siúl go fóill leis
an gcreat a chur i bhfeidhm go hiomlán.

Rinneadh roinnt Laethanta Gairm Bheatha Seirbhís
Sláinte a chomhordú i gcomhoibriú le meánscoileanna
ainmnithe, mar chuid de thionscnamh scoileanna DEIS,
chun béim a leagan ar dheiseanna gairm bheatha sa
tseirbhís sláinte. Chuir na laethanta gairm bheatha an
deis ar fáil do dhaltaí na hidirbhliana, a d’fhéadfadh
bheith faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar thosca
socheacnamaíocha, chun teacht ar theagmhálaithe
sóisialta nó gairmiúla a chuireann comhairle phraiticiúil
ar fáil ar ghairm bheatha.

Oiliúint agus forbairt
•

Chríochnaigh an chéad chohórt foirne a ghlac páirt i
gcláir an Acadaimh Cheannaireachta Seirbhís Sláinte a
gclár staidéir agus tá a gcáilíocht bainte amach acu. Bhí
an t-aiseolas thar a bheith dearfach, agus tá sé chohórt
bhreise ar bun faoi láthair ina bhfuil 330 rannpháirtí.

•

Tá clár píolótach, a soláthraíodh i gcomhoibriú dlúth
agus i gcomhpháirtíocht dhlúth le hInstitiúid Forbartha
Gairmiúla Laighean (LIPD), ag cur ar chumas oibrithe
tacaíochta cúram sláinte tabhairt faoi oiliúint mar
chúntóirí cúram sláinte. D’oibrigh stiúrthóirí Altranais
in Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas agus
in Ospidéal Phádraig, Caiseal go dlúth le LIPD lena
chinntiú go bhfuil an cúrsa an-phraiticiúla agus go
bhfuil sé infheidhme agus inaistrithe chuig an suíomh
géarmhíochaine agus pobail araon.

•

Tugadh clár oiliúna isteach do Ghairmithe Sláinte agus
Cúraim Shóisialta (GSCSanna) chun an t-eolas, na
scileanna agus na meonta a thabhairt do mhaoirseoirí
GSCS chun rannpháirtíocht éifeachtach a bheith acu
i maoirseacht ghairmiúil agus an mhaoirseacht sin a
sholáthar mar chuid dá ról. Bhí breis agus 25 gairmí
incháilithe iarr atas a dhéanamh ar an gclár.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Ár nEagraíocht

Torthaí ón Suirbhé ar an bhFoireann
Náisiúnta 2018
Sásamh Poist

Spreagadh Poist

Braithim sásamh pearsanta
i mo phost

68%

Táim díograiseach faoi
mo phost

70%

Táim sásta i mo phost

64%

Bím ag tnúth le dul ag oibriú

55%

Braithim sásamh i mo
phost faoi láthair

64%

Spreagadh sa phost reatha

77%

Dearcadh Dearfach
i leith an Phoist

An Caidreamh leis an
mBainisteoir Líne

Mholfainn m’eagraíocht
mar fhostóir

57%

Bíonn cruinnithe aghaidh
ar aghaidh agam le mo
bhainisteoir líne

48%

Beartaím a bheith ag oibriú
i m’eagraíocht i gceann dhá
bhliain

70%

Déanann mo bhainisteoir líne
tarmligean go héifeachtach

57%

Spreagann mo bhainisteoir
líne mé chun feidhmiú ar na
leibhéil is airde

51%

Dearcadh dearfach faoin
todhchaí laistigh den
eagraíocht

51%

Dínit ag an Obair
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Bhí mé thíos le hionsaí, ó bhéal nó fisiciúil, i m’eagraíocht le dhá bhliain anuas

37%

Bhí mé thíos le bulaíocht agus/nó ciapadh i m’eagraíocht le dhá bhliain anuas

42%

Bhí mé thíos le hidirdhealú ag an obair le 12 mhí anuas

20%
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Sa phictiúr ag an gcéad Lá Ceiliúrtha Ilchultúir a bhí ar siúl ag Ospidéal Ollscoile Luimnigh (OOL), tá Kayla
Lingat agus an Dr Abrar Haier. Tá breis agus 300 fostaí ó 50 tír éagsúil i nGrúpa Ospidéal OOL, na hOileáin
Fhilipíneacha, an Bhrasaíl, an Afraic Theas, an Pholainn, an RA, an tSúdáin agus an Phacastáin ina measc.

•

Cúrsa atá in Changing Gears atá in ainm is cabhrú
le hoibrithe atá 50 bliain d’aois agus níos sine a
spriocanna a phleanáil go ceann deich mbliana. Tá de
chuspóir aige cabhrú leis an bhfoireann chun aghaidh a
thabhairt ar athrú agus dúshláin ina n-ionaid oibre agus
ina saol pearsanta. Éascaíodh cláir Changing Gears
a mhair trí lá le tacaíocht ó Fhondúireacht Calouste
Gulbenkian mar chuid dá gclár Transitions in Later Life.

Leibhéil fostaíochta
Is í an tseirbhís sláinte an fostóir is mó sa stát agus bhí
117,857 coibhéis lánaimseartha (CLAanna) fostaithe ag
FSS agus gníomhaireachtaí Alt 38, an 31 Nollaig 2018.
Ó 2017, tá méadú 3.1% nó 3,560 CLA tagtha ar na
leibhéil soláthair foirne, ar an iomlán. Thug gach catagóir
foirne borradh in 2018 i gcomparáid le 2017. Tugadh an
borradh ba mhó faoi deara ar chúram othar agus cliant
(1,011 CLA), an fhoireann otharchairr, agus altranas agus
cnáimhseachas (867 CLA) arb é sin an chatagóir foirne is
mó agus leanann thart ar an tríú cuid den lucht saothair
sláinte a bheith i gceist leis. Tháinig méadú 346 CLA ar an
soláthar foirne leighis agus fiaclóireachta.

An Treoir maidir le hAm Oibre ón Eoraip
Gné a leanann an tseirbhís sláinte ag díriú uirthi i gcónaí is ea
comhlíonadh na Treorach maidir le hAm Oibre ón Eoraip (TAOE)
a fheabhsú i measc Dochtúirí Ospidéil Neamhchomhairleacha
(DONCanna) agus oibrithe cúraim shóisialta. Seo a leanas
roinnt sonraí amhail dheireadh na Nollag 2018:
•
•

Baineadh comhlíonadh 84% amach i dtaobh na
seachtaine oibre 48 uair (méadú 1% ar Nollaig 2017).
Níor oibrigh 97% breis agus 24 uair an chloig ar an
láthair ar glao-dhualgas (méadú 0% ar Nollaig 2017).

•

Ghlac 98% sosanna scíthe laethúla 11 uair nó
a chomhionann de scíth chúitimh (méadú 0%
ar Nollaig 2017).

•

Baineadh comhlíonadh 98% amach i dtaobh sosanna
30 nóiméad (laghdú 1% ar Nollaig 2017).

•

Baineadh comhlíonadh 99% amach i dtaobh scíth
sheachtainiúil/choicísiúil a chomhionann de scíth
chúitimh (méadú 0% ar Nollaig 2017).

Tábla 1: CLAanna de réir grúpáil foirne
Grúpáil foirne

CLA
Nol 2017

CLA
Nol 2018

Leigheas agus fiaclóireacht

10,121

10,467

Altranas agus
cnáimhseachas

36,777

37,644

Gairmithe sláinte agus
cúraim shóisialta

15,950

16,496

Bainistíocht agus riarachán

17,714

18,504

9,454

9,454

24,281

25,292

114,297

117,857

Tacaíocht ghinearálta
Cúram othar agus cliant
Iomlán na Seirbhíse
Sláinte

Foinse na sonraí: Daonáireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte.
Nóta: Is é is cúis leis an difríocht in CLAanna 2017 in aghaidh iad
siúd a léirítear i dTuarascáil Bhliantúil 2017 ná gur cuireadh cúntóirí
baile san áireamh sa tuairisciú.
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Altranas agus Cnáimhseachas
Tá thart ar an tríú cuid de lucht saothair na seirbhíse sláinte i gceist lenár n-altraí agus cnáimhseacha agus bíonn
siad chun tosaigh maidir lena chinntiú go léirítear sa soláthar seirbhíse ár luachanna eagraíochta: Cúram, Atrua,
Iontaoibh agus Foghlaim.
Rinneadh roinnt tionscnamh a fhorbairt agus a thabhairt chun cinn i rith na bliana chun tacú le seirbhísí altranais
agus cnáimhseachais chun freastal ar riachtanais sláinte agus follá ine an daonra.

12

•

Seoladh Todhchaí an Altranais Míchumais Intleachta in Éirinn. Leagtar amach sa tuarascáil, a forbraíodh i
gcomhar leis an Oifig Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais agus le seirbhísí, treo soiléir do ról an altranais
mhíchumais intleachta amach anseo agus a chinntíonn go gcuirtear an cúram sláinte agus sóisialta is fearr
agus i s féidir ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas intleachta.

•

Foilsíodh Creat Treorach um Ard-Chleachtóirí Altra Cláraithe a Fhorbairt – Géarmhíochaine. Is é an aidhm
atá aige go mbeidh eispéireas othair níos fearr ag gach othar géarmhíochaine le cumarsáid fheabhsaithe
agus go gcuirtear diagnóis shábháilte, cúram ardchaighdeáin agus tráthúil agus cóireáil cheart ar fáil dóibh
i dtimpeallacht chuí.

•

Rinneadh treoirlínte agus beartais a chur le chéile maidir le roinnt tionscnaimh forbartha cleachtais, an méid
seo a leanas ina measc:
–

Treoirlínte Bainistíochta Cneácha Náisiúnta FSS.

–

Beartas um ordú táirge míochaine altra agus cnáimhseach náisiúnta.

•

Bearta ar féidir iad a chainníochtú iad Méadracht Chúraim Ardchaighdeáin a thomhaiseann caighdeán an
phróisis chúram altranais agus chnáimhseachais maidir le caighdeáin fhianaisebhunaithe chomhaontaithe.
Tugadh staidéar taighde náisiúnta chun críche i rith na bliana chun limistéir thábhachtacha chúram altranais
agus cnáimhseachais a shainaithint ar cheart iad a thomhas, a rinne machnamh ar na próisis ina gcuirimid
cúram ar fáil, agus na luachanna atá mar bhonn agus taca leis an gcleachtas. B’éard a bhí mar thoradh ar
an taighde ná sraith seacht dtuarascáil ina dtugtar cuntas ar mhéadracht agus táscairí do na limistéir seo
a leanas: géarchúram, daoine breacaosta, meabhairshláinte, míchumas intleachta, cnáimhseachas, leanaí
agus altranas sláinte poiblí.

•

Córas fianaisebhunaithe a chinntíonn go gcuirtear cúram sábháilte ar fáil é an Córas Dearbhaithe um
Iompraíocht Bháúil – Éire (CDIB-É), agus cuireadh síneadh leis a fhad le Grúpa Ospidéal OOL in 2018.

•

Seoladh an Creat Pleanála um Fhorbairt Ghairmiúil Dhigiteach lena chur ar chumas altraí agus cnáimhseacha
spriocanna gearrthéarmacha agus fadtéarmacha a shainaithint a théann chun a sochair féin, chun sochair a
n-úsáideoirí seirbhíse agus na n-eagraíochtaí ina n-oibríonn siad.

•

Seoladh an tuarascáil mheastóireachta ar uainchlár leictreonach a chur i bhfeidhm isteach go hOspidéal
Ollscoile Leitir Ceanainn, agus úsáidfear na torthaí a bhí air seo chun Ríomh-uainchlár a thabhairt isteach
in ospidéil eile ar fud na tíre a threorú. Úsáidtear an córas Ríomh-uainchláir chun uainchláir foirne a chruthú
agus a bhainistiú, uainchláir a ailíniú le héilimh ar sheirbhís, freastal foirne a thaifeadadh agus comhlíonadh
an dlí fostaíochta a thabhairt le fios.

•

Oideachas agus oiliúint:
–

Tacaíodh le 605 altra/cnáimhseach chun tabhairt faoi oiliúint ar cheannaireacht.

–

Rinne 16,000 ball foirne an acmhainn Inniúlacht Cheannaireachta Cliniciúil ar líne a rochtain.

–

Tá údarás ag 1,183 altra nó cnáimhseach chun cógais a ordú.

–

Tá údarás ag 386 altra nó cnáimhseach chun radaíocht ianúcháin (x-gha) a ordú.

–

Rinneadh 1,500 altra agus cnáimhseach a urrú chun tabhairt faoi chláir oideachais iarchéime.

–

Cuireadh 3,622 clár oideachais leanúnaigh ar fáil do 37,893 altra, cnáimhseach agus cúntóir cúraim
sláinte trí ionaid oideachais altranais agus chnáimhseachais.
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Stoirm Emma
I rith Stoirm Emma, léirigh an
fhoireann chúram sláinte go soiléir
go bhfuil cúram dár n-othair agus
úsáideoirí seirbhíse i gceartlár
gach rud a dhéanaimid. Bhí na
príomhsheirbhísí in ann leanúint ar
aghaidh mar gheall ar thiomantas
iad siúd a d’aimsigh bealaí chun
an obair a bhaint amach agus
fanacht ann. Is féidir teacht ar
eolas breise ar an tionchar a d’imir
Stoirm Emma ar fud na Tuarascála
Bliantúla seo.

An fhoireann ag Ospidéal Mhuire, Cromghlinn, i rith Stoirm Emma.

An Straitéis Pá agus Soláthair
Foirne agus Pleananna Cistithe
don Lucht Saothair
Lean an Straitéis Pá agus Soláthair Foirne 2018 ar aghaidh
ó straitéis 2017, agus tá baint lárnach ag comhlíonadh na
mbuiséad leithdháilte caiteachas pá inti. Leagtar na buiséid
seo amach ar leibhéil éagsúla laistigh den eagraíocht trí
phleananna cistithe bliantúla don lucht saothair agus déantar
monatóireacht, bainistíocht agus rialú daingean orthu.
Cuireadh feabhas breise ar an bpróiseas seo sa ráithe dheiridh
den bhliain ar aon dul leis an gCreat Feidhmíochta agus
Cuntasachta. Cur chuige comhtháite, a dtacaíonn Acmhainní
Daonna agus Airgeadas Náisiúnta leis, atá dírithe ar an gcuspóir
chun costais phá a laghdú agus/nó a rialú agus pleananna
srianta costais a chur i bhfeidhm, anuas ar fheidhmíocht
agus táirgiúlacht an lucht saothair sláinte a uasmhéadú.

Airgeadas

•

Ospidéil dheonacha ghéarmhíochaine €2.239bn (52%).

•

Gníomhaireachtaí neamh-ghéarmhíochaine €2.044bn (48%).

Cistíodh breis agus 2,150 gníomhaireacht, agus bhí 4,800
socrú cistithe ar leith i bhfeidhm. Bronnadh 50% den chistiú
ar naoi ngníomhaireacht.
Lean obair ar aghaidh chun feabhas a chur ar shocruithe
rialachais le gníomhaireachtaí cistithe Alt 38 agus Alt 39.
An méid seo a leanas, go háirithe:
•

Cuireadh cáipéisíocht rialachais don bhliain 2018 ar
fáil arís don chóras oibríochtúil ó thús mhí na Samhna
sa bhliain roimhe sin, agus rinne gníomhaireachtaí
líon substainteach Comhaontuithe Seirbhíse agus
Comhaontuithe Cúnaimh Deontais a chríochnú agus
a shíniú roimh dheireadh Fheabhra.

•

Cuireadh seisiúin faisnéise ar an gcreat rialachais
d’fhoireann FSS agus foireann ó ghníomhaireachtaí araon
ar siúl i ngach ECS i rith na Samhna agus na Nollag.

•

Lean próiseas an Ráitis Chomhlíonta Bhliantúil ar
aghaidh, a cheanglaíonn ar gach gníomhaireacht
Alt 38 agus Alt 39 (a mbronntar cistiú breis agus €3
milliún orthu gach bliain) chun ráiteas a sheoladh ar ais
gach bliain chuig FSS ina ndeimhnítear gur chomhlíon
siad cleachtas dea-rialachais an bhliain roimhe sin.
Cumhdaíonn próiseas an Ráitis Chomhlíonta Bhliantúil
thart ar 93% den chistiú a scaoiltear le gníomhaireachtaí
alt 38 agus 39. Rinneadh athbhreithniú ar na ráitis seo
agus chuathas i ngleic le ceisteanna óna dteastaíonn
soiléiriú breise leis na gníomhaireachtaí atá i gceist.

•

Rinne an t-athbhreithnithe ar rialachas ar leibhéal Boird
agus Feidhmeannachta i ngníomhaireachtaí alt 38 agus
tugadh 18 n-athbhreithniú chun críche in 2018 agus
críochnaíodh 22 athbhreithniú go dtí seo.

•

Tugadh faoi réamhobair ar Aonaid Tacaíochta
Bainistíochta Conartha (ATBCanna) chun críche in 2018
agus bunófar ceithre ATBC phíolótacha in 2019.

B’ionann caiteachas iomlán FSS in 2018 agus €16.1
billiún (bn) chun seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta a
sholáthar agus a chonrú.
B’ionann an caiteachas caipitiúil iomlán in 2018 agus €528
milliún (m), €468.4 milliún ina measc do thionscadail chaipitil
agus €59.6 milliún do thionscadail chaipitil TFC. Áiríodh leis
seo deontais chaipitil do ghníomhaireachtaí deonacha arbh
fhiú €180.3 milliún iad. Is féidir teacht ar bhreis faisnéise ar
fhorbairtí caipitil agus bonneagar TFC ar leathanaigh 102-104.

Párolla
Tháinig méadú €224 milliún (4.8%) in 2018 ar bhille pá foriomlán
na seirbhíse sláinte, gan soláthraithe seirbhíse deonacha agus
aoisliúntas a áireamh, aníos go dtí €4.9 billiún, ar an iomlán.
Tháinig méadú €204 (6.0%) ar bhunphá agus tháinig méadú
€30 milliún (5.3%) ar liúntais eile.

Socruithe rialachais leis an earnáil
neamhreachtúil
Chuir FSS cistiú €4.3 billiún ar fáil do ghníomhaireachtaí
neamhreachtúla chun seirbhísí sláinte agus sóisialta
pearsanta a sholáthar:

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Measann

Tá

85%

13.3%

de dhaoine go bhfuil
a sláinte an-mhaith
nó go maith

den daonra 65 bliain
d’aois nó níos sine
Ardú de

64,500
ar an daonra
ó 2017

Cónaíonn breis agus

4.8 milliún
duine in Éirinn

Ionchas saoil
mná

Tá

1 milliún

fir

83.6 79.9
bliain

iar chaiteoirí
in Éirinn

bliain

Leanaí idir 0 agus
17 mbliana d’aois
iad thart ar

25%

den daoine
% de mhéadú
ar ghrúpaí daonra
ó 2009

40%
35%
30%
25%

0-14

20%

15-64

15%

65+

10%

Gach aois

5%
0%
-5%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Foinse na sonraí: Sláinte in Éirinn – Príomhthreochtaí 2018, an RS
Nóta: Réamhshonraí atá sna sonraí don bhliain 2017 agus 2018.

14

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

2017

2018

Ár nDaonra

Ár nDaonra
Cónaíonn breis agus 4.8 milliún duine in Éirinn (an Phríomh-Oifig Staidrimh (an
POS), 2018). Tháinig méadú foriomlán 64,500 duine ar an daonra ó Aibreán 2017
go hAibreán 2018 agus is é seo an méadú bliantúil is mó ó bhí 2008 ann.
Tá méadú measta 2% tagtha ar an daonra in 2018 ó
Dhaonáireamh 2016. Tá fás ag teacht ar an daonra ar fud na
réigiún agus na n-aoisghrúpaí go léir, agus tugadh an borradh ba
shuntasaí faoi deara i measc na n– aoisghrúpaí níos sine. Tugann
na réamh-mheastacháin is déanaí ar an daonra a rinne an POS
le fios go bhfuil méadú ar an daonra le leanúint ar aghaidh go
ceann fiche bliain, ar a laghad. Nuair a chuirtear athruithe
measartha san áireamh ar rátaí imirce agus torthúlachta, meastar
go mbainfidh an daonra iomlán 5.64 milliún duine faoin mbliain
2038 agus meastar go mbeidh duine amháin as cúigear 65 bliain
d’aois nó níos sine. D’ainneoin an bhorrtha seo a tháinig ar an
daonra níos sine, leanaí a bhí i thart ar an gceathrú cuid dár
ndaonra in 2016 idir 0 agus 17 mbliana d’aois.

An daonra ag dul in aois
Tá méadú tagtha ar an líon daoine aois 65 bliain agus níos sine i
gcaitheamh na tréimhse idir 2011 agus Daonáireamh 2016 ó
11.6% go 13.3% agus tá méadú 35% tagtha air ó 2009, atá i bhfad
níos airde ná meán 16% an AE i gcaitheamh na tréimhse céanna.
Tuartar go dtiocfaidh méadú 21,969 duine (3.3%) in 2019 agus
23,327 duine (3.3%) ar an líon daoine 65 bliain d’aois agus níos
sine in 2020. Ar an gcuma chéanna, tiocfaidh méadú 3,116
duine (4.3%) in 2019 agus 3,369 duine (4.5%) ar an líon daoine
85 bliain d’aois agus níos sine in 2020. Nuálaíochtaí leighis,
cóireálacha feabhsaithe agus stíleanna feabhsaithe maireachtála
is cúis go príomha leis an mborradh leanúnach seo. Cruthaíonn
maireachtáil níos faide dúshláin, áfach, ar nós galar ainsealach,
aonrú sóisialta, míchumais agus caillteanas cognaíoch agus
imríonn iad seo impleachtaí móra nuair a bhíonn seirbhísí sláinte
á bpleanáil agus á soláthar amach anseo.

Rátaí breithe
Bhí 62,053 breith in 2017 agus tá líonta na mbreitheanna beo
ag laghdú de réir a chéile bliain ar bhliain agus tugadh laghdú
2.9% faoi deara idir 2016 agus 2017. Tá seo go príomha mar
gheall ar an meath le blianta beaga anuas ar líon na mban in
aoisghrúpaí toirchis agus beidh laghdú réidh ar na líonta
breitheanna sna deich mbliana amach romhainn mar thoradh
air, ar a uain sin. In ainneoin laghduithe ar an líon breitheanna
le blianta beaga anuas, is é an ráta torthúlachta in Éirinn,
1.82%, an tríú ráta is airde san AE go fóill. Tá an dara ráta is
airde sa Fhrainc agus tá an ráta is airde sa tSualainn.

Ionchas saoil agus sláinte an daonra
Tá ionchas saoil in Éirinn os cionn mheán an AE anois i ndiaidh gur
tháinig méadú nach mór dhá go leith bliain air ó 2005. Maireann
mná anois go dtí 83.6 bliain agus maireann fir go dtí 79.9 bliain.
Baineadh na méaduithe ba mhó ar ionchas saoil amach, áfach,
sna haoisghrúpaí níos sine, ina léirítear rátaí mortlaíochta níos ísle i
ngeall ar riochtaí ar nós galar croí agus ailse. Léiríonn an bealach
go bhfuil daoine ag maireachtáil níos faide go bhfuil ag éirí linn cóir
leighis a chur ar ghalair agus galair a chosc níos éifeachtaí. Tháinig
laghdú 31.5% ar rátaí básmhaireachta ón gcóras imshruthaithe
idir 2008 agus 2017, agus tháinig laghdú 11.3% ar rátaí báis ailse i
gcaitheamh na tréimhse céanna. Tá laghdú 44.5% tagtha ar rátaí
básmhaireachta timpiste iompair le deich mbliana anuas (Sláinte in
Éirinn – Príomhthreochtaí 2018, an RS).
Tá laghdú 5.5% tagtha ar rátaí féinmháraithe idir 2005 agus
2014 (an POS, 2018).

Tá feabhas tagtha ar rátaí marthanais ailse chíche, drólainne
agus reictí le 15 bliana anuas. Seachas i gcás ailse reicteach,
áfach, bhí na rátaí marthanais cúig bliana idir 2000 agus 2004
agus idir 2010 agus 2014 ní b’ísle in Éirinn ná an meán i
dtíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt
Eacnamaíochta (an ECFE).

Galar ainsealach
Is iad na trí ghalar ainsealacha is coitianta ailse, galar
cardashoithíoch agus galar riospráide agus tá iad seo mar
chúis le trí cheathrú de na básanna in Éirinn. Meastar go bhfuil
galar ainsealach amháin nó níos mó ar bhreis agus 1.07 milliún
duine os cionn aois 18 mbliana faoi láthair (bunaithe ar anailís
a rinneadh i Staidéar Fadaimseartha na hÉireann ar Aosú
(TILDA), Tonn 1, 2017 agus an Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar
Theaghlaigh, modúl speisialta ar shláinte, 2010). De réir mar
a imíonn daoine in aois, áfach, tugtar riochtaí ainsealacha faoi
deara níos minice. Meastar go dtiocfaidh méadú 40% ar an líon
daoine aois 50 bliain agus níos sine a bhfuil galar ainsealach
amháin nó níos mó orthu, aníos ó leibhéil 2016, go dtí 1.09
milliún in 2030 (bunaithe ar anailís ar shonraí TILDA, 2018).
Tá ilghalracht le sonrú go coitianta i measc daoine breacaosta
agus bíonn 45.3% de dhaoine fásta 65 bliain d’aois agus níos
sine thíos le hairtríteas, bíonn 44.4% thíos le hardbhrú fola,
bíonn 11.8% thíos le diaibéiteas agus bíonn 3.7% thíos le
stróc (tonn 3 TILDA, 2014-2015).

Grúpaí Imeallaithe
Áirítear le grúpaí eitneacha agus mionlaigh laistigh dár
ndaonra an Lucht Siúil (30,987, an POS, 2016), iarrthóirí
tearmainn (5,670 iarratas ar feitheamh, Comhairle Dídeanaithe
na hÉireann, 2017) agus iad siúd atá gan dídean (6,194 duine
fásta agus 3,559 leanbh, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil, 2018). Tugann an fhianaise le fios go bhfuil
galracht agus básmhaireacht níos airde i measc na ngrúpaí
seo, droch-mheabhairshláinte ina measc.

Tosca Riosca Stíl Mhaireachtála
Is féidir cosc a chur ar go leor galar agus básanna réamhaibí.
Tá baint láidir idir galracht agus básmhaireacht mhéadaithe le
cinntithigh shláinte a bhaineann le stíl mhaireachtála, ar nós
tobac a chaitheamh, alcól a ól, murtall agus bia míshláintiúil a
ithe agus is féidir leo siúd go léir baint de go leor de na tairbhí
sláinte atá bainte amach againn le deich mbliana anuas.
Leanann FSS ag díriú ar chosc agus cur chun cinn trí réimse
fairsing d’fheachtais agus idirghabháil chun dul i ngleic le tosca
riosca stíl mhaireachtála.
Cuireann na staitisticí agus treochtaí seo tuiscint ar fáil dúinn ar an
athrú déimeagrafach agus baineann impleachtaí leis na dúshláin
atá romhainn i dtaobh pleanáil amach anseo aghaidh soláthar na
seirbhíse sláinte.
Is féidir torthaí a fheiceáil ó roinnt anailísí agus suirbhéanna, a
foilsíodh in 2018 ar na chéad chúpla leathanach eile. Is é aidhm
iad seo chun tacú le agus eolas a sholáthar do bheartas agus
pleanáil amach anseo sa tseirbhís sláinte.
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An méid a d’inis suirbhéanna 2018 dúinn
Éire Shláintiúil
Seoladh Suirbhé Éire Shláintiúil 2018, Achoimre ar
Thorthaí. Mar chuid de Chreat Éire Shláintiúil, ar suirbhé
bliantúil aghaidh ar aghaidh é seo a choimisiúnaigh an
RS agus a dtugann Biúró Taighde Margaidh na hÉireann
(BTMÉ) faoi. Tugtar sa suirbhé ar bhreis agus 7,500 duine
15 bliana d’aois agus níos sine a chónaíonn in Éirinn,
léiriú cothrom le dáta ar sláinte an náisiúin agus déantar
tuairisciú ann ar go leor iompar stíl mhaireachtála.
•

Caiteoirí tobac iad 20% den daonra faoi láthair.
Caitheann 17% go laethúil agus caitheamh 3%
go hócáideach.

•

Astu siúd go léir a chaith tobac le 12 mhí anuas,
d’éirigh 9% díobh an scor de i rith an ama seo.

•

Tugann 37% d’óltóirí ragús óil le fios.

•

Is dóchúla go n-ólann iad siúd idir 25 agus 44
bliain d’aois alcól; ólann 84% díobh siúd idir 25
agus 34 bliain d’aois agus 82% díobh siúd idir 35
agus 44 bliain d’aois alcól.

•

Is dóchúla go ndéanfaidh óltóirí ó cheantair atá
faoi mhíbhuntáiste níos mó ragús óil (43%) ná iad
siúd ó cheantair níos flúirsí (33%).

•

As na cúig shaghas bia mhíshláintiúil a tomhaiseadh
(milseáin, cácaí agus brioscaí, sneaiceanna saillte,
cístí agus béilí bei r leat), itheann 34% de dhaoine
ar a laghad ceann amháin díobh seo gach lá agus
itheann 91% díobh ar a laghad ceann amháin díobh
seo gach seachtain.

•

Thug 37% den daonra le fios go n-itheann siad
ar a laghad cúig sciar de thorthaí agus glasraí
gach lá, súnna ina measc.

•

Measann 85% de dhaoine go bhfuil a sláinte
an-mhaith nó maith agus measann 35 go bhfuil
a sláinte go dona nó dona.

Foinse: An Roinn Sláinte. Suirbhé Éire Shláintiúil 2018:
Achoimre ar Thorthaí (ullmhaithe ag Ipsos MRBI).

Díobháil a dhéanann ólachán daoine eile
Seoladh an tuarascáil The Untold Story: Harms
experienced in the Irish population due to others’ drinking
in 2018 agus leagtar amach ann torthaí ar an díobháil a
dhéanann ólachán daoine eile do dhaoine i bPoblacht
na hÉireann. Tá an tuarascáil bunaithe ar thorthaí ón
gcéad suirbhé tiomnaithe Éireannach ar an díobháil a
dhéanann alcól do dhaoine eile, ar a dtugtar AH20.
Dheimhnigh an tuarascáil an méid seo a leanas:
•

Thug cúramóir amháin as seisear (16%) go raibh
leanaí a raibh freagracht tuismitheora orthu astu
thíos le díobháil mar gheall ar ólachán duine eile.

•

Thug duine amháin as beirt (51%) le fios go ndearna
ólachán strainséara díobháil dóibh le 12 mhí anuas.

•

Thug triúr as cúigear (61%) le fios go raibh aithne
acu ar óltóir mór go dtí seo.

•

Thug oibrí as seachtar (14%) fadhbanna a
bhaineann leis an obair le fios mar gheall
ar ólachán comhoibrithe.

•

Ba é costas measta iomlán AH20, faoi mar a
measadh sa suirbhé seo €862.75 milliún.

I measc na díobhála atá le tabhairt faoi deara ar fud
na tuarascála, tá: braistint nach bhfuil tú sábháilte,
bheith ciaptha nó maslaithe ó bhéal, ciapadh fisiciúil,
strus, níos lú airgid a bheith agat chun íoc as costais
teaghlaigh, suaitheadh ar chodladh, bheith mar
phaisinéir le tiománaí ólta, giuirléidí millte agus más gá
duit do bhaile a fhágáil ar chúiseanna sábháilteachta.
Dheimhnigh an tuarascáil, chomh maith, an méid seo
a leanas: is mná is mó a bhíonn thíos leis an díobháil
a dhéanann alcól do dhaoine eile sa bhaile; is fir is mó
a bhíonn thíos leis an díobháil a dhéanann alcól do
dhaoine eile san ionad oibre agus is daoine fásta óga
is mó atá i mbaol díobhála ó dhaoine eile.
Foinse: Hope A, Barry J and Byrne S. (2018) The Untold
Story: Harms experienced in the Irish population due to
others’ drinking. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá torthaí ó na suirbhéanna seo á gcuimsiú isteach sa bhealach a dhéanaimid ár seirbhísí a phleanáil agus
a sholáthar – is féidir torthaí breise ar na suirbhéanna a fheiceáil ar fud na Tuarascála Bliantúla seo.
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Caitheamh Tobac i measc Daoine Óga
Foilsíodh Youth Smoking in Ireland: A special analysis of
the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
study. Ba é aidhm an staidéir chun eolas níos fearr a
sholáthar do bheartas rialaithe agus pleanála tobac
in Éirinn chun dul i ngleic le caitheamh tobac i measc
leanaí agus daoine óga trí chur síos a dhéanamh ar
iompar caithimh tobac, an bhaint atá aige leis an
tsláinte, folláine agus taithí shaoil agus tionchar na
mbeart reatha rialaithe. Leagtar amach na torthaí thíos.

Sláinte agus folláine leanaí scoile
a chaitheann tobac:
•

Sláinte níos measa dar leo féin

•

Sonas níos lú leis an saol dar leo féin

•

Déantar níos mó gearáin sláinte, is é sin:
–

Bíonn duine as beirt thíos le greannaitheacht/
cantal

–

Tugann duine as triúr le fios go mbíonn siad in
ísle brí

Tugann duine as triúr le fios go mbíonn
deacrachtaí orthu dul a chodladh
Is dóchúla nach dtaitníonn an scoil leo
Bíonn caidreamh níos casta acu le múinteoirí
Bíonn caidreamh níos casta acu leis an teaghlach
agus le cairde
–

•
•
•

Rochtain ar thoitíní agus pacáistiú:
•

Ní bhíonn stró ar chaiteoirí tobac toitíní a
cheannach dóibh féin, nó chun iarraidh ar dhuine
éigin eile chun toitíní a cheannach dóibh

•

Léigh leath na gcaiteoirí tobac na rabhaidh
ar phacaí toitíní

•

Thug caiteoir amháin as deichniúr nár chaith
siad toitín mar gheall ar rabhadh, i gcomparáid
le neamhchaiteoir amháin as beirt.

Foinse: Evans D, O’Farrell A, Sheridan A agus Kavanagh P.
Youth Smoking in Ireland: A special analysis of the Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. Tuarascáil
arna hullmhú thar ceann Chlár Sláinte agus Folláine ‘Éire
Saor ó Thobac’, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 2018.

Caitheamh Tobac i measc Daoine Fásta
Foilsíodh Adult Smoking in Ireland: A Special
Analysis of the Healthy Ireland Survey agus Staidéar
Fadaimseartha na hÉireann ar Aosú (TILDA). Ba é
aidhm an staidéir seo chun tabhairt faoi anailís ar
phatrúin caithimh tobac i measc daoine fásta in Éirinn,
agus chun éifeachtaí caithimh tobac ar a sláinte agus
folláine a dhoiciméadú. Leagtar amach na torthaí thíos.

Próifíl sláinte agus folláine iad siúd a
chaith tobac riamh:
•

Tá sláinte níos measa acu, idir sláinte fhisiciúil agus
mheabhrach, dar leo féin

•

Maireann siad agus níos mó riochtaí sláinte a
bhaineann le tobac a chaitheamh orthu

•
•

Bíonn na gníomhaíochtaí a dhéanann siad gach
lá níos teoranta
Is dóchúla go mbainfidh siad úsáid as seirbhísí sláinte

Leitheadúlacht caithimh tobac:
•
•
•
•

Fir 24%, Mná 21%
Is airde a chaitheann duine 25-34 bliain d’aois
Tá 864,000 caiteoir tobac in Éirinn faoi láthair
D’éirigh le 1,050,000 duine in Éirinn an tobac
a chaitheamh in aer

Foinse: Evans D, O’Farrell A, Sheridan A agus Kavanagh P.
Youth Smoking in Ireland: A Special Analysis of the Healthy
Ireland Survey agus Staidéar Fadaimseartha na hÉireann ar
Aosú (TILDA). Tuarascáil arna hullmhú thar ceann Chlár
Sláinte agus Folláine ‘Éire Saor ó Thobac’, Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte, 2018.

Aosú Dearfach
Seoladh Aosú Dearfach i gCathracha agus Contaetha
Aoisbhá, Táscairí Áitiúla d’Éirinn – Torthaí ó Shuirbhé
HaPAI (‘Positive Ageing in Age Friendly Cities and
Counties, Local Indicators for Ireland – Findings from
the HaPAI survey’), ina gcuirtear i láthair na torthaí ó
shuirbhé ar shampla fánach a rinneadh ar bhreis agus
10,000 duine breacaosta ar bhonn contae ar chontae
in 21 limistéar éagsúla údaráis áitiúil.
Thug na príomhthorthaí ón suirbhé an méid seo a
leanas le fios:
• Rátáil 70% go bhfuil a sláinte maith nó an-mhaith,
ach ní raibh riochtaí ainsealacha ach ar 32% díobh
• Caiteoirí tobac iad 18% de na rannpháirtithe

•
•
•
•
•

Thug 24% díobh le fios go n-ólann siad alcól
ar a laghad uair sa tseachtain
Luaigh 32% nach n-ólann siad alcól riamh
Tugadh vacsaíniú ar 65% díobh siúd 65 bliain
agus níos sine in aghaidh an fhliú
Déanann 51% de na freagróirí go léir a ndearnadh
suirbhé orthu ar a laghad 150 nóiméad de
ghníomhaíocht choirp mheasartha gach seachtain
Bhí deacracht ag 21% díobh siúd 55 bliain agus níos
sine teacht ar sheirbhísí sláinte áitiúla agus thug 7%
díobh siúd le fios nach bhfuil na seirbhísí seo ar fáil

Foinse:ˆGibney S, Cogadh M, Sionainn S, Moore T agus
Moran N. Aosú dearfach i gcathracha agus contaetha
aoisbhá: tuarascáil ar tháscairí áitiúla: An Roinn Sláinte, 2018.

Tá torthaí ó na suirbhéanna seo á gcuimsiú isteach sa bhealach a dhéanaimid ár seirbhísí a phleanáil agus
a sholáthar – is féidir torthaí breise ar na suirbhéanna a fheiceáil ar fud na Tuarascála Bliantúla seo.
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Ag Éisteacht le hÚsáideoirí ár Seirbhísí
Baineann ríthábhacht le héisteacht le dearcthaí, buarthaí agus eispéiris
othar lena chinntiú go gcuirimid cúram ardchaighdeáin ar fáil. Déanaimid
idirchaidreamh leanúnach le hothair agus úsáideoirí seirbhíse lena chinntiú go
mbíonn a riachtanais ag croílár an tsoláthair sheirbhíse. Tugadh roinnt limistéar
chun cinn i rith na bliana chun an bhaint a bhíonn ag othair agus úsáideoirí
seirbhíse ar fud ár seirbhíse sláinte a chur chun cinn.

Deirdre King De Montano, Bainisteoir Gnó, Oifig an Stiúrthóra Chliniciúil; Miriam McCarthy, Bainisteoir
na Seirbhíse Idirchaidrimh agus Abhcóideachta Othar (PALS); agus Barbara Meaney, Oifigeach Foirne,
Seirbhísí Imobráide agus an fhoireann go léir á spreagadh acu chun súil a chaitheamh ar thorthaí an
tSuirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar.

An Suirbhé Náisiúnta
ar Eispéireas Othar
Iarradh ar na hothair go léir 16 bliana d’aois agus níos
sine, a scaoileadh i mBealtaine, a chaith 24 uair an chloig
nó níos faide i gceann amháin de na daichead ospidéal
rannpháirteach agus a raibh seoladh poist i bPoblacht
na hÉireann acu chun an Náisiúnta ar Eispéireas Othar a
chomhlánú i rith na bliana. Is suirbhé é seo a rinneadh ar
fud na tíre a d’iarr aiseolas ar dhaoine faoina bhfanacht in
ospidéal. Fiafraítear sa suirbhé, a seoladh den chéad uair
in 2017, ar othair faoina n-eispéiris de chúram ospidéil lena
dheimhniú cad a bhfuil ag éirí leis inár seirbhís sláinte, agus
an méid is gá a fheabhsú.
Ghlac breis agus 13,000 duine páirt ann agus baineadh ráta
freagartha tréan 50% amach. I measc na bpríomhthorthaí,
bhí an méid seo a leanas:
•
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Dúirt 84% d’fhreagróirí gur caitheadh le meas agus dínit
i gcónaí leo fad a bhí siad san ospidéal, agus thug 16%
eispéireas i dir measartha agus drocheispéireas le fios.
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“

Cuireadh cóir leighis orm ar an
leibhéal is airde de mheas, cúram
agus gairmiúlacht á léiriú ag foireann
thiomnaithe agus éifeachtúil i measc
na ndisciplíní go léir.

“

”

Ghlac an sainchomhairleoir
an t-am le mo riocht agus an
t-iarchúram a mhíniú dom.

”

•

Dúirt 97% díobh siúd a raibh ceisteanna tábhachtacha
le cur acu gur fhreagair na haltraí sa bharda ar bhealach
a d’fhéadfaidís a thuiscint.

•

Bhí muinín agus iontaoibh ag 82% as foireann
an ospidéil a chuir cóir leighis orthu.

Ag Éisteacht le hÚsáideoirí ár Seirbhísí

An Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas
Othar 2018
An méid a d’inis tú dúinn

Cead isteach
chuig an
ospidéal

•

Ba é an mheánrátáil a thug othair do
chéim na n-iontrálacha den chúram
7.9 as 10.

•

Dúirt 81% d’fhreagróirí gur caitheadh le
meas agus dínit i gcónaí leo fad a bhí
siad sa rannóg éigeandála (an RÉ).

•

Dúirt 31% de dhaoine gur tugadh cead
isteach dóibh go barda laistigh de
spriocthréimhse feithimh sé huaire an
chloig FSS, agus dúirt 3% gur fhan siad
48 uair an chloig nó ní b’fhaide sular
tugadh cead isteach dóibh chuig barda.

•

Ba é an mheánrátáil a thug othair do
chúram sa bharda 8.3 as 10.

•

Dúirt 27% de dhaoine go raibh an bia a
fuair siad san ospidéal neamhbhlasta nó
measartha.

•

Dúirt 96% de dhaoine go raibh an
seomra nó an barda ospidéil ina raibh
siad an-ghlan nó glan go leor.

•

Ba é an mheánrátáil a tugadh do scrúduithe,
diagnóis agus cóireáil 8.2 as 10.

•

Dúirt 40% de dhaoine nach raibh dóthain
ama acu i gcónaí chun plé a dhéanamh
ar a gcúram agus cóireáil le dochtúir.

•

Dúirt 85% de dhaoine gur tugadh
dóthain príobháideachais dóibh i gcónaí
nuair a bhí scrúdú á dhéanamh orthu nó
cóir leighis á cur orthu.

•

Ba é an mheánrátáil a tugadh do
scaoileadh nó aistriú 6.9 as 10.

•

Dúirt 38% de dhaoine (3,442) nár tugadh
dóthain eolais dóibh faoi fho-iarmhairtí
cógais ar cheart dóibh bheith airdeallach
ina dtaobh nuair a d’imigh siad abhaile.

•

Dúirt 71% de dhaoine (7,329) gur
míníodh dóibh go hiomlán cuspóir na
gcógas a bhí le glacadh acu sa bhaile.

Cúram sa
Bharda

Scrúduithe,
diagnóis agus
cóireáil

Scaoileadh
nó Aistriú

An méid atá déanta againn
•

Cuireadh tionscadail feabhsúcháin cáilíochta
i bhfeidhm i measc na nGrúpa Ospidéal go léir
agus é mar chuspóir chun feabhas a chur ar
eispéireas othair ar sheirbhísí RÉ. Rinne foirne
RÉ i measc na n-ospidéal go léir athbhreithniú
ar mholtaí a rinne othair d’fheabhsúcháin chun
eolas a sholáthar dá dtosaíochtaí feabhsúcháin
cáilíochta ar leibhéal áitiúil.

•

Anuas ar obair a bheith á déanamh ospidéil aonair,
cuirfear tacaíocht ar fáil do Ghrúpaí Ospidéal chun
cáilíocht a fheabhsú sa RÉ trí Fheabhsú Cáilíochta
i gcomhoibriú leis an gClár Míochaine Éigeandála.

•

Rinne an Ceannaire Cliniciúil um Chothú
Ospidéil, a chabhraigh le torthaí a scaipeadh ar
bhainisteoirí lónadóireachta go náisiúnta, chomh
maith, athbhreithniú críochnúil ar thorthaí 2018
an tsuirbhé. Úsáidfear an t-aiseolas seo chun
tús áite a thabhairt do phríomhlimistéir atá le
feabhsú ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon,
an Beartas Náisiúnta Bia agus Cothaithe a
fhorbairt ina measc.

•

Shann an Stiúrthóir Acmhainní Daonna
Ceannaire Náisiúnta chun clár tacaíochta
a fhorbairt don fhoireann chun barr feabhais
a chur chumarsáid chliniciúil agus i mbardaí
i seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine.

•

Cuireadh an obair seo go mór chun cinn in 2018 i
ndiaidh gur tugadh an Clár Cumarsáide Náisiúnta
isteach, a chuir clár oiliúna ar fáil don fhoireann
i measc seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine.

•

Ta treoirphlean forbartha ag FSS i gcomhairle le
breis agus 3,000 othar, úsáideoir seirbhíse agus
ball den phobal chun an fhaisnéis a sholáthar a
theastaíonn uathu chun teacht ar an tseirbhís
sláinte agus a mbealach a dhéanamh thart uirthi
agus chun a sláinte agus folláine féin a bhainistiú
agus a fheabhsú. Cuirtear eolaire feabhsaithe
seirbhísí ar fáil in 2018 agus 2019 ar líne anuas ar
chur chuige atá dírithe níos mó ar an othar i dtaobh
an bhealaigh a dhéanaimid an fhaisnéis sláinte
a chur in iúl a theastaíonn ónár n-othair ar líne.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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“

Ba shármhaith don aird a thug
dochtúirí agus an fhoireann
altranais, ach go háirithe.

”

Tugadh feabhsúcháin faoi deara, go ginearálta, ar na
torthaí ó shuirbhé na bliana roimhe seo a léiríonn na
hiarrachtaí nach beag a rinne ospidéil ghéarmhíochaine
chun dul i ngleic leis na saincheisteanna a tugadh chun
solais in 2017. Is soiléir go raibh eispéireas dearfach
ag formhór na n-othar a chríochnaigh an suirbhé i leith
cúram sláinte géarmhíochaine; ach ní hamhlaidh go raibh
na heispéiris siúd ag gach duine. Trí na heispéiris seo a
roinnt, cabhraíonn othair leis na limistéir a shainaithint
ina ndearnadh feabhsúcháin agus ina dteastaíonn
feabhsúcháin go fóill.

“

Bhí an rannóg éigeandála anghnóthach – bhí orm codladh
ar leaba an-mhíchompordach i
dtimpeallacht an-ghnóthach.

”

Sonraítear in Éisteacht, Freagairt agus Feabhsú – Freagairt
FSS do thorthaí an tSuirbhé Náisiúnta ar Eispéireas
Othar (‘Listening, Responding and Improving – the HSE
response to the findings of the National Patient Experience
Survey’) na gníomhartha atá i bhfeidhm chun dul i ngleic
le buarthaí othar. Ta freagairt don suirbhé á comhordú trí
ghrúpa maoirseachta náisiúnta, agus tá na tionscnaimh
feabhsaithe cáilíochta atá á gcur i bhfeidhm á stiúradh
ag pearsanra ó ospidéil agus Grúpaí Ospidéal.

Idirchaidreamh Othar agus
Teaghlach
Ghlac an Painéal Ionadaíoch Othar Náisiúnta páirt i roinnt
grúpaí fócais, stiúrtha agus oibre, agus chuir sé ionchur ar
fáil isteach i réimse fairsing clár agus tionscadal. Áirítear le
sampla den idirchaidreamh seo:
•

Treoir agus comhairle a sholáthar ar an tionscnamh
Dia duit, is Mise/Hello my Name is in eagraíochtaí
cúram sláinte pobail (ECSPanna) agus ospidéil agus an
tionscnamh An Méid is Tábhachtaí Duitse/What Matters
to You a chur chun cinn mar bhealach chun cúram
a sholáthar atá níos atruaí agus níos duinelárnaí

•

Comhairliúchán ar Straitéis um Shábháilteacht Othar
a fhorbairt

•

Rannpháirtíocht sa ghrúpa maoirseachta chun an
clár náisiúnta urlár géarmhíochaine a chur i bhfeidhm
le cúram comhtháite a chinntiú nuair a thugtar cead
isteach chuig an RÉ.

•

Comhairliúchán ar threoir a fhorbairt maidir le torthaí
saotharlainne criticiúla a chur in iúl sa phobal

•

18 n-ionadaí othair a earcú a bheidh i bhfeighil roinnt
grúpaí tionscadail náisiúnta taifead sláinte leictreonach
(TSL)

•

Rannpháirtíocht i nGrúpa Comhairleach Caighdeáin
Ríomhshláinte HIQA

•

Rannpháirtíocht sa Líonra Trialacha Idirghabhála Cúram
Sláinte Trasteorann in Éirinn

•

Ballraíocht de Choiste Drugaí FSS

•

Rannpháirtíocht i ngrúpa fócais do MedLIS, an córas
náisiúnta faisnéise faoi shaotharlanna leighis

•

Rannpháirtíocht i ngrúpa oibre maidir le Beartas
Oibrithe Deonacha Náisiúnta FSS

•

Comhairliúchán ar an Athbhreithniú ar Tháillí
Carrpháirceála Ospidéil chun bunchloch a leagan chun
treoir agus prionsabail shoiléire a dheimhniú d’ospidéil

Anuas ar an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar, scrúdaíodh torthaí ó roinnt suirbhéanna breise, faoi mar a
dtugtar cuntas orthu ar leathanach 16-17 i rith na bliana lena fheiceáil conas a d’fhéadfaidís eolas a chur ar
fáil d’fheabhsúcháin ar ár seirbhís sláinte. I measc na suirbhéanna siúd, áirítear:
•

Suirbhé Éire Shláintiúil 2018, Achoimre ar Thorthaí.

•

Seoladh an tuarascáil The Untold Story: Harms experienced in the Irish population due to others’ drinking.

• Foilsíodh Youth Smoking in Ireland: A special analysis of the Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC) study.
• Foilsíodh Adult Smoking in Ireland: A special analysis of the Healthy Ireland Survey agus Staidéar
Fadaimseartha na hÉireann ar Aosú (TILDA).
• Seoladh Aosú Dearfach i gCathracha agus Contaetha Aoisbhá, Táscairí Áitiúla d’Éirinn – Torthaí ó
Shuirbhé HaPAI.
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Sa phictiúr thuas ag an imeacht ‘Marthanas i ndiaidh ailse in aois an pháiste’ (‘Survivorship after childhood cancer’),
tá: Sarah Quigley, Abhcóide othar, Aoife Moggan, Abhcóide othar, an Dr Larry Bacon, Ospidéal Naomh Séamus;
an Dr Peter Barrett, Louise Mullen, an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse (an CNRA), an Dr Heleen van der Pal, Ionad
an Bhanphrionsa Ma xima, an Ísiltír, an Dr Julianne Byrne, Institiúid Taighde na Bóinne agus Patricia McColgan,
CanCare4Living.

•

Comhairliúchán ar threoirlínte agus liúntais
a bheartaítear do tháirgí iarmhaisteachtóime
agus bréagfhoilt d’othair ailse

•

Ballraíocht den phainéal breithiúnais do Dhámhachtainí
Náisiúnta Dea-Chleachtais agus Nuálaíochta na
nGairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialta 2018

•

Freastal ar Ignite – Rannpháirtíocht an Phobail agus Othar
(PPI) ag OÉ, Gaillimh, a bhí dírithe ar oibriú le taighdeoirí
chun taighde a threorú agus tionchar a imirt air

•

Freastal ar cheardlann a dhéantar a chomhéascú
le foireann FSS do Chlár Ceannairí na Todhchaí.

Lasmuigh d’obair an Phainéil Ionadaíoch Othar Náisiúnta,
thit roinnt idirchaidreamh úsáideoir seirbhíse eile amach,
cruinniú poiblí ina measc do mharthanóirí ailse in aois an
pháiste, a d’eagraigh CanCare4Living agus Institiúid Taighde
na Bóinne le tacaíocht ón gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse
(an CNRA). D’fhreastail marthanóirí ailse in aois an pháiste
agus i measc ógánach, a dteaghlaigh agus a gcairde ar
an imeacht anuas ar ghairmithe cúram sláinte, taighdeoirí
agus grúpaí abhcóideachta, chun faisnéis agus nuacht faoi
dhea-chleachtas a roinnt i gcúram marthanóirí ailse in aois
an pháiste ar fud na hEorpa. Tá an Clár Náisiúnta Rialaithe
Ailse ag oibriú ar réimse tionscadal chun feabhas a chur ar
eispéireas agus cúram do mharthanóirí ailse.

Cuireadh ceardlann ar siúl, chomh maith, chun dearcthaí
páirtithe leasmhara a bhailiú, grúpaí ina measc ar nós
Pavee Point, Cuidiú agus Cairde, an ar méid ba cheart a
chuimsiú i gcaighdeáin oideachais réamhbhreithe chun tacú
le feabhsúcháin ar chaighdeán an oideachais réamhbhreithe
agus sláinte agus folláine naíonán, ban torrach agus a
bpáirtnéirí i rith na dtréimhsí iarbhreithe agus réamhbhreithe.
Is féidir teacht ar eolas ar tionscnaimh rannpháirtíochta eile
úsáideoirí seirbhíse sna míreanna thíos, forbairt pleananna
ina measc do rannpháirtíocht éifeachtach sa chinnteoireacht
agus cúram deireadh saoil, idirchaidreamh meabhairshláinte,
agus imeachtaí a eagraíonn úsáideoirí seirbhíse.

“

Níl dóthain foirne ann chun an
t-am a ghlacadh chun labhairt
leis na hothair.

”

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

21

Ag Éisteacht le hÚsáideoirí ár Seirbhísí

Ionadaí othar
D’úsáid marthanóir ailse phróstataigh eispéiris phearsanta chun cabhrú
le daoine eile agus chun na Treoirlínte nua maidir le hAtreorú ag Dochtúir
Ginearálta (DG) d’Ailse Phróstataigh de chuid an Chláir Náisiúnta
Rialaithe Ailse a mhúnlú.
Rinneadh Tom Hope a dhiagnóisiú in 2009 agus tugadh dhá rogha
dó: máinliacht nó faireachas gníomhach. Roghnaigh sé faireachas
gníomhach agus i ndiaidh dhá bhithóipse a thug le fios nach raibh ailse
air a thuilleadh, tá sláinte mhaith anois aige.

Tom Hope ag seoladh na
dTreoirlínte maidir le hAtreorú
ag Dochtúir Ginearálta d’Ailse
Phróstataigh de chuid an CNRA.

Tugadh cuireadh dó in 2016 bheith mar ionadaí othar agus chun
ballraíocht de choiste an CNRA a ghlacadh a dhéanann athbhreithniú
ar na Treoirlínte le hAtreorú ag Dochtúir Ginearálta d’Ailse Phróstataigh.
B’eispéireas é seo ar léirigh sé luach air, a thug an deis dó peirspictíocht
an othair i leith na tástála a ionchur, na torthaí a fháil, freagairt, imní
agus éiginnteacht. I ndiaidh a eispéiris de pháirt a ghlacadh sa choiste
seo den CNRA, spreagfadh sé othar ailse ar bith chun páirt a ghlacadh
i gcoiste mar ionadaí othar nó chun tacú le grúpaí ar féidir leo cabhrú
le daoine eile trína n-eispéireas cóireála a roinnt.

Oifig an Fhaighteora Rúnda
Seirbhís náisiúnta í Oifig an Fhaighteora Rúnda a ghlacann
le hábhair imní/gearáin ar nós líomhaintí i leith mí-úsáide,
faillí, drochíde nó droch-chleachtais chúraim in FSS nó i
saoráidí cúram cónaithe cistithe FSS i gcáil neamhspleách
agus le dea-intinn ó othair, úsáideoirí seirbhíse, teaghlaigh,
daoine aonair agus baill foirne eile a bhíonn bainteach.
Dhéileáil sé le beagnach 750 buairt/gearán foirmiúil ó
áiteanna fud fad na tíre ó bunaíodh é i Nollaig 2014.
In 2018, ba é an lion iomlán buarthaí/gearáin fhoirmiúla a
fuair an Faighteoir Rúnda 206, ar méadú beag é seo ar
2017. I measc shaghas na mbuarthaí a thugtar chun solais,
tá cosaint, socrúchán/pleanáil othair, rochtain ar threalamh,
leibhéal na foirne ar féidir leo tacú le cliant, táillí airgeadais,
iompar na foirne, agus sábháilteacht an chúraim.
Is féidir teacht ar bhreis faisnéise agus sonraí teagmhála
don Fhaighteoir Rúnda ag www.hse.ie.

Cumarsáid a dhéanamh
go soiléir
Iarrann othair agus úsáideoirí seirbhíse orainn bheith soiléir
nuair a thugaimid faisnéis dóibh faoina sláinte.
Nuair a mhínímid rudaí go soiléir agus le cúram agus atrua,
bíonn níos mó muiníne agus iontaoibhe ag daoine asainn
agus is dóchúla go nglacfaidh siad lenár gcomhairle, agus
go leanfaidh siad treoir leighis.
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Mar fhreagairt dó seo, chuir Cumarsáid Náisiúnta bileog
ghearr le chéile chun cabhrú leis an bhfoireann nuair a
labhraíonn siad agus nuair a scríobhann siad le hothair
agus úsáideoirí seirbhíse. Foilsíodh sraith chuimsitheach
treoirlínte dóibh siúd a chuireann litreacha, bileoga,
láithreáin ghréasáin, íomhánna d’othair agus úsáideoirí
seirbhísí le chéile, chomh maith. Cuimsítear sna treoirlínte
seicliosta litearthacht sláinte a chuireann ar chumas na
foirne meastóireacht a dhéanamh ar cé acu an bhfuil nó
nach bhfuil an teachtaireacht soiléir agus an féidir nó nach
féidir í a thuiscint agus gníomhú ina leith.

“

D’fhéadfaí ní ba mhó faisnéis
scríofa a thabhairt d’othair
scaoilte maidir lena ngortú,
cóireáil agus iarchúram.

”

Seirbhís Achomhairc
Cinntíonn an tSeirbhís Achomhairc Náisiúnta go dtugtar a
dteidlíocht cheart d’iarratasóirí ar scéimeanna cáilitheachta
(e.g. cártaí l eighis/cártaí cuairte DG, seirbhísí tacaíochta
cónaithe agus ranníocaíochtaí cóiríochta, an Scéim
Tacaíochta Tithe Altranais (an STTA)), agus go gcuireann
sé rialachas ar fáil do FSS maidir le cur i bhfeidhm ceart na
reachtaíochta, na rialachán agus na dtreoirlínte. Próiseáladh
2,330 cás in 2018, agus rinneadh 31% díobh a cheadú nó
a cheadú go páirteach.
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Cumarsáid a
dhéanamh go soiléir
Chabhraigh Michael Power, leis an
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta
d’Aosaigh (an ÁNLA), le Cumarsáid
Náisiúnta chun treoirlínte Béarla
neamhchasta a nuashonrú don
fhoireann go léir le teachtaireacht
shoiléir a chinntiú. Don chuid ba mhó
dá shaol, thug Michael neamhaird ar an
gcaoi gurbh ar éigean a bhí léamh nó
scríobh aige. Fad a bhí sé go déanach
sna 30idí agus i ndiaidh dó na blianta a
chaitheamh ag machnamh faoi, rinne
sé an cinneadh chun filleadh ar scoil
go gcuirfí oideachas foirmiúil air agus
ionadaí mic léinn an ÁNLA anois é.
Michael Power, Ionadaí Mic Léinn an ÁNLA, ag labhairt ag seoladh
na treoirlínte.

Tábla 2: Achomhairc
Próiseáilte

Faofa

Faofa go
Páirteach

Cárta Leighis/
Cuairte DG (Scéim
Ghinearálta)

Faighte

Saghas an
Achomhairc

Moltaí agus gearáin

1,549

1,515

453

105

85

79

20

1

510

486

55

41

Tuarascáil
Mheasúnachta
Achomair Choiteann

53

53

3

0

Pacáiste Cúram
Baile

17

*22

7

6

Cúntóir Baile

87

85

18

11

Eile

92

90

8

4

2,393

2,330

564

168

Cárta Leighis/
Cuairte DG (Scéim
Daoine os cionn 70
bliain d’Aois)
An Scéim
Tacaíochta Tithe
Altranais

Iomlán

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(Gan ospidéil agus gníomhaireachtaí deonacha a áireamh)
Beifear in ann ár seirbhísí a fheabhsú go leanúnach a
bhuíochas le nótaí tráchta, moltaí agus gearáin a dhéanann
úsáideoirí seirbhíse.
Rinneadh 6,268 moladh a chur i gcuntas in 2018. Ní
chuirtear go leor moltaí i gcuntas, áfach, agus tá obair ar
bun go leanúnach chun an fhoireann go léir a spreagadh
moltaí a chur i gcuntas mar gheall go gcuireann siad
faisnéis ar fáil ar na gnéithe dearfacha dár seirbhís chun
cabhrú le foghlaim ón méid a bhfuil ag éirí go maith leis.
Rinne oifigigh gearán 6,610 gearán a chur i gcuntas agus
a scrúdú faoin Acht Sláinte, 2004 agus an tAcht um
Míchumas, 2005. As an líon gearán a fuarthas, déileáladh
le 3,695 nó 56% díobh laistigh de 30 lá oibre.
Gearáin fhoirmiúla nó gearáin neamhréitithe iad na gearáin
a dtéann Oifigigh Gearán i ngleic leo ar pointe teagmhála i
seirbhís túslíne is cúis leo. Leagadh béim mhéadaithe i rith
2018 ar thacú leis an bhfoireann chun gearáin ar phointe
teagmhála a réiteach, modúl idirghníomhach ar líne a
thabhairt isteach ina measc lena chur ar chumas na foirne
chun freagairt dóibh seo. Chríochnaigh 2,847 ball foirne an
modúl seo, ar an iomlán, in 2018.

* Fuarthas roinnt achomharc in 2017 ach próiseáladh in 2018 iad.
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Uirlis láimhseála gearán
Tá forbairt tagtha ar Fhoireann Náisiúnta Rialachais
agus Foghlama Gearán FSS, i gcomhar le hOifig an
Ombudsman, uirlis idirghníomhach ríomhfhoghlama
láimhseála gearán ar líne, a dhéantar a óstáil trí
thairseach HSELanD ina bhfuil dhá mhodúl:
• Tá modúl a haon in ainm is cabhrú le foireann
FSS, mar an gcéad phointe teagmhála, gearáin
ó úsáideoirí seirbhíse a réiteach, a chuimsíonn
céim a haon den bheartas Do Sheirbhís Do
Thuairim (‘Your Service Your Say’).
• Tá modúl a dó dírithe ar Oifigigh Gearán
agus pléann sé leis an bpróiseas iomlán ina
ndéantar gearáin a láimhseáil ag Céim 2 faoin
mbeartas Do Sheirbhís Do Thuairim.

Tábla 3: Gearáin faighte ag FSS agus
an % díobh ar déileáladh leo laistigh
de 30 lá oibre
Líon na
ngearán a
fuarthas

Líon agus %
na ngearán
ar déileáladh
leo laistigh
de 30 lá oibre

Catagóir

Ospidéil agus
FSS (gan
ospidéil agus gníomhaireachtaí
deonacha
gníomhaireachtaí
deonacha a
áireamh)
2017

2018

2017

2018

Rochtain

3,163

2,267

3,505

3,114

Dínit agus meas

1,094

684

1,605

1,653

Cúram sábháilte agus
éifeachtach

2,667

2,154

3,596

4,026

Cumarsáid agus
faisnéis

1,414

1,413

3,396

3,724

Rannpháirtíocht

65

56

190

164

Príobháideachas

123

56

218

313

Sláinte a fheabhsú

148

89

180

141

Cuntasacht

353

266

555

615

Breithiúnas cliniciúil

191

160

261

423

Gearáin chráiteacha

5

9

45

128

Tithe altranais/cúram
cónaithe do dhaoine
breacaosta (65 bliain
agus níos sine).

50

33

31

10

Tithe altranais/cúram
cónaithe (64 bliain
d’aois agus níos óige)

5

12

14

84

2018

6,610*

3,695 (56%)*

2017

8,281

6,298 (76%)

2016

9,158

6,972 (76%)

0

125

16

9,289

6,854 (74%)

Seirbhísí cigireachta
réamhscoile

0

2015
2014

8,375

5,704 (68%)

Iontaoibh as cúram

12

1

26

68

Tús Áite do Leanaí

0

0

49

67

12

1

253

267

Foinse na sonraí: Dearbhú agus Deimhniú Cáilíochta FSS
* Tá tuairisciú feabhsaithe ar ghearáin fhoirmiúla mar thoradh
ar Chóras Bainistíochta Gearán FSS a thabhairt isteach agus ar
oiliúint mhéadaithe a chur ar an bhfoireann. Tagraíonn an líon
gearán a fuarthas anois dóibh siúd a nach dtéann ach Oifigigh
Gearán i ngleic leo go foirmiúil agus ní áirítear leis a thuilleadh
gearáin faoi phointe teagmhála, a fhaigheann seirbhísí túslíne a
bhféadfadh go ndearnadh iad a réiteach láithreach. Léirítear é
seo i sonraí 2018 thuas maidir le gearáin a fuarthas agus iad ar
déileáladh leo araon laistigh de 30 lá oibre.

Ospidéil agus gníomhaireachtaí
deonacha
Cuireadh 11,950 moladh i gcuntas in 2018, cé nach
gcuirtear go leor i gcuntas.
Rinne oifigigh gearan 11,367 gearán a chur i gcuntas agus
a scrúdú. As an líon iomlán gearán a fuarthas, déileáladh le
9,029 nó 79% díobh laistigh de 30 lá oibre
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Tábla 4: Gearáin a fuarthas de réir
catagóire 2018
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Daoine leochaileacha
a chosaint (catagóir
nua in 2016)

Foinse na sonraí: Dearbhú agus Deimhniú Cáilíochta FSS
Nóta: Cuimsítear i roinnt gearán saincheisteanna iolracha agus
cuirtear iad faoi bhreis agus catagóir amháin, ar an ábhar sin.

Gearáin faoi Chodanna 2 agus 3
den Acht um Míchumas, 2005
Fuarthas 741 gearán faoi Chuid 2 den Acht um Míchumas,
2005 maidir leis an measúnú a rinneadh ar riachtanas linbh
i dtaobh seirbhísí míchumais. Laghdú 0.4% é seo. Fuarthas
seacht ngearán faoi Chuid 3 den Acht, a bhaineann le
rochtain ar fhoirgnimh agus seirbhísí do dhaoine faoi
mhíchumas.
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Seirbhís Sláinte Níos Fearr á Forbairt
Sláintecare Implementation Strategy

The Implementation Approach

Is é ár gcuspóir bheith mar sheirbhís sláinte den chéad scoth atá ar fáil
to dhaoine nuair a theastaíonn agus san áit a dteastaíonn sé uathu.

The Implementation Approach is rooted in the Sláintecare Principles
The strategy and approach is rooted in the overarching Sláintecare vision of a reorientation of the
health service towards a high quality integrated system, providing care on the basis of need, and not
ability to pay, where the vast majority of care takes place in primary and community care settings�

Na Bunchlocha a Leagan do Chlaochlú

The eight principles that underpin the Sláintecare report are in Figure 3� They provided the guiding
framework for the development of this Implementation Strategy and will continue to act as a
reference point throughout the implementation process�

Figure 3: Principles set out in the Sláintecare Report

Chuir an CFSS tacaíocht ar fáil, chomh maith, lena chur
ar chumas príomhchumasóirí soláthair cúram sláinte a
thabhairt chun cinn, an méid seo a leanas ina measc:
•

Éire Shláintiúil agus Ríomhshláinte

•

Samhlacha comhtháite de chúram othar

•

Ospidéal nua leanaí a fhorbairt

•

Cláir straitéiseacha, cáilíocht agus sábháilteacht, agus
tionscadail feabhsaithe luacha ina measc.
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Lean an Clár um Fheabhsú na Seirbhíse Sláinte (an CFSS)
ag tacú le claochlú laistigh den tseirbhís sláinte trí réimse
clár, modheolaíocht bhainistíochta dea-chleachtais a
fhorbairt ina measc.

Engagement: Create a
modern, responsive, integrated
public health system, comparable
to other European countries,
through building longterm public and political
conﬁdence in the delivery
and implementation of
this plan�
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Díríonn an tseirbhís sláinte go príomha ar thacú le cúram
othair níos fearr agus feabhas a chur ar thorthaí sláinte
trí shamhlacha éifeachtacha inbhuanaithe cúraim atá
comhtháite i measc suíomhanna seirbhíse agus i mbaile
agus pobal othair. Tá athruithe ar ár mbealaí oibre in ainm
is feidhmíocht feidhmíocht agus bainistíocht a chuíchóiriú i
measc na ECSPanna, Grúpaí Ospidéal agus seirbhísí eile.
Leis seo a chumasú, bunaíodh feidhmeanna Straitéise agus
Pleanála, Oibríochtaí agus Cliniciúla FSS an 1 Eanáir 2018.
Déanann na feidhmeanna seo idirchaidreamh le chéile i
bhFoirne Coimisiúnaithe líonraithe chun seirbhísí sláinte a
phleanáil agus chun dúshláin chasta a réiteach. Oibreoidh
Foirne Coimisiúnaithe chun caidreamh agus comhoibriú
a neartú idir coimisinéirí agus soláthraithe seirbhíse, a
dhéanann cuntasacht chliniciúil a chur ar fáil níos fairsinge
d’othair agus seirbhísí a thógáil bunaithe ar a riachtanais.
Cuirfidh é seo cothroime agus trédhearcacht níos fearr
ar fáil, cuirfidh sé feabhas ar ar sholáthar seirbhíse, agus
imreoidh comhoibriú idir othair, úsáideoirí seirbhísí agus
gach páirtí leasmhar tionchar air.
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Bealaí nua chun oibriú

Patients accessing
care at the most
appropriate, cost
effective service level
with a strong emhasis on

prevention and
public health

10

Cuirfidh seo ar chumas ár gcórais chúram sláinte cúram
níos giorra don bhaile a sholáthar d’othair agus úsáideoirí
seirbhíse, a fhreagróidh níos mó ar riachtanais agus a
bhainfidh torthaí sláinte níos fearr amach agus díriú tréan ar
chosc agus ar shláinte an daonra a fheabhsú.
Tá plean gníomhaíochta mionsonraithe a fhorbairt, faoi
stiúir Oifig Chláir Sláintecare sa RS, ina leagfar amach
sraith sruthanna oibre, gníomhartha sainithe agus bearta
gaolmhara. Tá FSS tiomanta d’oibriú le gach páirtí leasmhar
lena chinntiú go mbaintear fís Sláintecare amach sa túslíne.

Sláintecare a chur i bhfeidhm
Is ionann Tuarascáil Sláintecare (2017) agus an Straitéis
um Chur i bhFeidhm Sláintecare (2018) agus treo nua
chun seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthar in
Éirinn. Dírítear i bhfís uile-rialtais don tsláinte, Sláintecare,
ar chlár oibre a bhunú chun aistriú chuig samhail faoi stiúir
an phobail, a chuireann teacht ar réimse cuimsitheach de
sheirbhísí neamh-ghéarmhíocaine ag gach céim dá saol do
dhaonraí áitiúla.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Luachanna i nGníomh
Clár struchtúrach um fhorbairt cultúir is ea Luachanna i
nGníomh – a úsáideann samhail ghluaiseachta sóisialta
– a bhfuil de chuspóir aici áit níos fearr a dhéanamh den
tseirbhís sláinte d’othair, úsáideoirí seirbhíse agus an
fhoireann. Cur chuige fadtéarmach iomparbhunaithe é i
leith cultúr ar leith a chruthú sa tseirbhís sláinte agus tá
sé bunaithe ar naoi n-iompar infheicthe atá dírithe ar ár
gcroíluachanna: Cúram, Atrua, Iontaoibh agus Foghlaim.
Seo a leanas na naoi n-iompar a léiríonn na trí thoise
dár saol oibre (sinn féin mar dhaoine aonair, oibriú le
comhghleacaithe, agus conas a chaithimid lenár n-othair
agus úsáideoirí seirbhíse):

VALUES IN ACTION 2018
CHAMPION SURVEY RESULTS
www.hse.ie/valuesinaction

UL Hospitals Group and HSE Mid West Community Healthcare

Our behaviours are embedding
Champions told us how they live the behaviours
and what they see their colleagues doing

96%

2 in 3

see our colleagues consider the
impact of their actions on others

see our colleagues putting themselves
in others people’s shoes

27%

23%

since 2016

since 2016

We are better at managing our stress

8 in 10

5 in 10

colleagues are aware of
their own stress and
actively doing things
to relieve it

colleagues in 2016 had
little or no awareness
of their stress and how it
affected other people

Pearsanta
•

An samhlaím féin agus cás daoine eile i gceist?

•

An eol dom gur féidir le mo ghníomhartha tionchar a
imirt ar conas a bhraitheann daoine eile?

•

An eol dom an strus atá orm agus conas a dhéileálaim
leis?

We are creating more positive
working environments

Now that’s

Aithin obair do chomhghleacaithe

•

Fiafraigh de do chomhghleacaithe conas a d’fhéadfá
cabhrú leo

•

Cur in aghaidh meonta agus iompar nimhneach

Extra acts of kindness are twice
as likely to happen since 2016

6 in 10

Le Comhghleacaithe
•

2 years ago less
than 6 in 10 of us
regularly
acknowledged
the work of
colleagues

2 years ago less
than 4 in 10 of us
regularly offered
our colleagues
a helping hand

We are keeping people informed

7 in 10

are now taking the time
to explain the

Now and the Next
to patients and service users

Le hothair agus úsáideoirí seirbhíse
•

Úsáid m’ainm agus d’ainm

•

Coimeád daoine ar an eolas – mínigh an méid atá i
gceist anois agus a bheidh i gceist ina dhiaidh seo

•

Déan rud éigin breise cineálta

Tá an fhoireann á slógadh á cumasú ag an ngluaiseacht
chun ceannas a ghlacadh ar an athrú ar chultúr a chruthú
a theastaíonn chun seirbhís sláinte níos fearr á forbairt.
Cur chuige ón mbonn aníos é, faoi stiúir breis agus
1,400 ball foirne ó áiteanna i measc na ndisciplíní go léir
(ar a dtugtar Seaimpíní) a d’ainmnigh a bpiaraí mar bhaill
iontaofa agus tionchair den tseirbhís ar féidir leo cabhrú
le noirm nua a chruthú agus an cultúr a mhúnlú ina n-ionad
oibre chun feabhais.
Tá an iarracht seo chun athrú cultúir a bhaint amach faoi
lánseol anois agus tá foireann fostaithe i gCúram Sláinte
Pobail an Mheán-Iarthair, Grúpa Ospidéal OOL, an Lár
(an fhoireann siúd a dhéanann tuairisciú go náisiúnta),
Cúram Sláinte Pobail Chathair agus Chontae Bhaile Átha
Cliath Thuaidh agus Cúram Sláinte Pobail an Oirthir agus
Dochtúirí um Luachanna i nGníomh (‘Doctors for Values
in Action’).

39%

since 2016

Our Champions’ community
is growing

167 has mutiplied to 611

It is now the norm to

99%

47%
‘use my name and your name’

Challenge toxic attitudes and behaviours

65%

now challenge colleagues when
they experience unnacceptable
behaviour or relentless negativity
and cynicism

15%

Together we are building
a better health service

www.hse.ie/valuesinaction
@HSEvalues
#weareourvalues
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VALUES IN ACTION 2018
CHAMPION SURVEY RESULTS
www.hse.ie/valuesinaction

Luachanna i nGníomh – Dul chun
cinn go dtí seo

Centre 1 year on
CENTRE

Our 9 behaviours are spreading
2 in 5

4 in 5

1 in 2

3 in 5

Are putting
themselves in other
people’s shoes

Are self-aware of
their own stress
and actively doing
things to relieve
their stress

Half have challenged
toxic attitudes and
behaviours in
their workplaces

Are explaining the
now and the next

16%

8%

16%

Tá torthaí an-spreagúla bainte amach cheana féin ag
Luachanna i nGníomh, faoi mar a thugtar faoi deara
ar na leathanaigh seo, a thugann le fios go bhfuil fonn
substainteach i measc na foirne chun tacú leis an
ngluaiseacht seo ar fud na seirbhíse sláinte.
Chun foghlaim ón méid atá ag athrú inár gcultúr, tugadh
faoi shuirbhéanna bonnlíne do gach limistéar seirbhíse ag
an tús nuair a bhí Luachanna i nGníomh á chur i bhfeidhm,
agus rinneadh athruithe a rianú de réir mar a rinne an clár
dul chun cinn.

12%

We are creating more positive
working environments

75%

Tá tugtha faoi deara againn go dtéann leitheadúlacht
naoi n-iompar i méid thart ar 10% ag deireadh na chéad
bhliana de Luachanna i nGníomh. Faoi dheireadh an dara
bliain (faoi mar atá á thabhairt faoi deara againn faoi láthair
sa Mheán-Iarthar), tosaítear leis an iompar a leabú agus a
inmheánú fad a dhéantar gnáthiompar díobh i dtaobh an
bhealaigh a thugtar faoi rudaí a dhéanamh. Tugadh faoi
shuirbhé bonnlíne ar Chúram Sláinte Pobail Chathair agus
Chontae Bhaile Átha Cliath Thuaidh i mBealtaine agus tá
sonraí comparáideacha le bheith ar fáil i samhradh 2019.

47%

recognise when colleagues
need support and ask
how they can help

say that their workplaces
regularly acknowledge the
work of colleagues

8%

9%

Demonstrating our improvement

2 in 5

4 in 5

think that their colleagues are
aware that their actions can impact
on how other people feel

are doing an extra kind thing
and hearing about colleagues also
doing an extra kind thing

6%

Cé go fada go fóill an bealach atá amach romhainn chun
cultúr na seirbhíse sláinte a mhúnlú, ábhar mór spreagtha é
an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Rinne All in a Week’s
Work ceiliúradh ar an dul chun cinn seo i gcaitheamh seacht
lá i nDeireadh Fómhair nuair a d’eagraigh na Seaimpíní
Luachanna i nGníomh gníomhaíochtaí chun cabhrú leis
na naoi n-iompar a scaipeadh níos fairsinge.
Aimsigh níos mó faisnéise ar www.hse.ie/valuesinaction
nó lean ár ndul chun cinn ar Twitter @HSEvalues

6%

9 in 10

Claochlú trínár Lucht Saothair

say that they recognise each other’s work by
offering positive feedback and thanks for
support some or all of the time

Our Champions’ community
is growing

Tá ról ríthábhachtach ag ár bhfoireann i dtaobh dul i ngleic leis na
dúshláin a bhíonn rompu i dtaobh ár seirbhísí sláinte a sholáthar.
Táimid tiomanta dár lucht saothair a ghníomhú, a fhorbairt agus tacú
leo chun an cúram is fearr agus is féidir a sholáthar do na daoine
atá ag brath orthu, agus a thabhairt faoi deara go soláthraíonn an
fhoireann a léirítear luach orthu cúram feabhsaithe d’othair agus
feidhmíocht atá feabhsaithe ar an iomlán.
Trí Straitéis Daoine na Seirbhísí Sláinte 2015-2018, tugadh roinnt
príomhthosaíochtaí chun cinn, an méid seo a leanas ina measc:

453 has mutiplied to

523

•

Cur chuige i leith idirchaidreamh foirne a leabú trínár bhFóram
Idirchaidrimh Foirne.

•

Coinníollacha a chruthú a chuireann ar chumas na foirne
feabhas a chur ar a sláinte agus folláine, aonad sláinte agus
folláine foirne a bhunú ina measc.

•

Oibriú le Chéile don tSláinte – Creat Náisiúnta Straitéiseach do
Phleanáil an Lucht Saothair Chúram Sláinte agus Shóisialta a
chur i bhfeidhm ar fud na seirbhíse sláinte.

•

Córas nua bainistíochta feidhmíochta a thabhairt isteach
do bhainisteoirí sinsearacha i rith na bliana agus oibriú ar
bhreithmheas feidhmíochta a thabhairt isteach don fhoireann
go léir. Baineann bunriachtanas le bainistíocht feidhmíochta
éifeachtach i dtaobh spriocanna pearsanta agus eagraíochtúla
araon a bhaint amach, chun torthaí dearfacha a bhaint amach
don daonra ar a bhfreastalaímid.

HELLO my name is...

It has become the norm to

‘use my name and your name’
in interactions

99%
Together we are building
a better health service

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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•

Ceannaireacht a fhorbairt ar fud na seirbhíse sláinte tríd an
Acadamh Ceannaireachta, cur chuige comhsheasmhach
a sholáthar i leith clár don fhoireann fad a dhéanann siad
dul chun cinn ina ngairmeach beatha.

•

Tugadh na tionscnaimh seo a leanas chun cinn in 2018
chun feabhas a chur ar shreabhadh othar agus rochtain
ar chúram:
–

Chuir an tionscadal Scaoilte faoi stiúir Critéar
(SSC) tús le céim 1 den chlár píolótach i ndiaidh
gur sainaithníodh agus gur faomhadh ceithre
láithreán tástála cuir i bhfeidhm. Leanfar leis an
gclár píolótach in 2019 agus úsáidfear torthaí chun
éifeachtacht SSC a thomhas.

–

Lean an Clár Náisiúnta Cliniciúil Stróic ar aghaidh
chun tacú le láithreáin athshlánaithe a sholáthar
a bhaineann go sonrach le stróc agus cuireadh
an seachtú láithreán, Ospidéal Beaumont, leis
na láithreáin i rith na bliana. Is é Scaoileadh
Luaththacaíochta (SLT) an tsamhail aitheanta chúraim
d’othair, a bhfuil de chuspóir aige scaoileadh abhaile
a bhrostú trí athshlánú stróic i suíomh an bhaile
a sholáthar. Scaoileadh 366 othar in 2018 chuig
foireann SLT, ar méadú 142% é seo ó 2017, arb
ionann sin agus 20% den daonra iomlán d’othair
stróc a scaoileadh abhaile ó ospidéil rannpháirteacha.

Is féidir breis faisnéise maidir le Straitéis Daoine na Seirbhísí
Sláinte 2015-2018 a fheiceáil sa mhír Soláthar Cúram
Sláinte a Chumasú sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

A athdhearadh conas a
Sholáthraítear Cúram
Tá na cláir chúraim náisiúnta chliniciúil agus chomhtháite ag
oibriú chun cúram a athdhearadh ón tsamhail thraidisiúnta
ospidéalbhunaithe go samhlacha cúraim a sholáthraítear sa
phobal. Is féidir feabhsúcháin shuntasacha a bhaint amach
i dtaobh cúram sláinte agus sóisialta a sholáthar tríd an
gcur chuige seo.
•

•

•
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Lean an Clár Cúraim Chomhtháite do Dhaoine
Breacaosta ag tacú le haistir rathúla othair do dhaoine
breacaosta trí chóras cúraim chomhtháite, ina bhfuil
10 bpríomhchéim bhunriachtanacha is gá a bheith i
bhfeidhm lena ligean cúram comhtháite do dhaoine
breacaosta a chur i bhfeidhm, a mheasúnú agus a
choinneáil i roinnt láithreacha. Cuireadh cur i bhfeidhm
an chreata 10 gcéim seo chun cinn in 13 láithreán go
náisiúnta faoi dheireadh na bliana, conairí agus naisc
athdheartha chúraim a fhorbairt ina measc i limistéir
an néaltraithe, cúram baile, titime agus na huirlise
measúnaithe aonair (UMA). (Féach an chéad leathanach
eile chun teacht ar bhreis eolais ar an gcreat 10 gcéim)

•

Tá feabhas mór tagtha ar thráthúlacht i dtaobh cóir
leighis a chur ar ghéarshiondróm corónach agus
forbraíodh soláthar caighdeánach náisiúnta cóireála
d’othair. Léirigh tuarascáil, Cúram Taom Croí Éireann
2016 (‘Heart Attack Care Ireland 2016’), go bhfuil an
chóireáil ar thaom croí in Éirinn chomh maith céanna le
caighdeán idirnáisiúnta nó níos fearr.

•

Tugadh roinnt tionscnamh chun cinn tríd an gclár
cliniciúil náisiúnta do mháinliacht:

Seoladh curaclam nua fochéime náisiúnta chun galar
ainsealach a chosc agus a bhainistiú ar a dtugtar
Tairbhe a bhaint as Gach Teagmháil d’Athrú ar Iompar
Sláinte (‘Making Every Contact Count for Health
Behaviour Change’) i Samhain, lena dtacaíonn Clár
Cúraim Chomhtháite chun Galar Ainsealach a Chosc
agus a Bhainistiú, a bhfuil de chuspóir aige cur chuige
cai ghdeánaithe a bhaint amach maidir le conas a
chuirtear oiliúint ar ghairmithe cúram sláinte na todhchaí
chun tacú lena n-othair chun taitneamh a bhaint as an
tsláinte is fearr agus is féidir. (Is féidir breis faisnéise
maidir leis seo a fheiceáil sa mhír Sláinte agus Folláine
an Daonra sa Tuarascáil Bhliantúil seo).
Rinne an Clár Cúraim Chomhtháite do Leanaí cur i
bhfeidhm chéim 2 a thabhairt chun cinn den chlár
scagthástála ultrafhuaime cromáin do naíonáin a bhfuil
riosca méadaithe diospláise forbartha an chromáin.
Tá scagthástáil ar fáil i 17 n-aonad máithreachais
fud fad na tíre. Forbraíodh conair chomhdheartha
cúraim chomhtháite do leanaí ar a bhfuil neamhoird
néaramhatánacha, algartam luathbhraite, acmhainn
aistrithe agus sraith tacaíochtaí faisnéise do leanaí,
daoine fásta óga agus teaghlaigh. Leanadh ar aghaidh
leis an triail phíolótach a baineadh as seirbhísí á soláthar
ag sainchomhairleoir in Ospidéal Ollscoile Phort
Láirge, agus é mar chuspóir láithreacht mhéadaithe de
chinnteoirí sinsearacha agus clinicí sainleasa a sholáthar,
chun fad an fhanachta agus iontrálacha a laghdú, agus
feabhas a chur ar chomhlíonadh an TAOE agus leibhéil
sásaimh i measc othar, a dteaghlach agus na foirne.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

•

–

Aonaid mheasúnaithe géarmháinliachta (AMGManna)
a bhunú agus a chreidiúnú i gceithre ospidéal
géarmhíochaine samhla. Laghdaíodh amanna
eispéireas othair sa RÉ ar a laghad 50% i láithreán
píolótach, agus freastalaíodh ar othair laistigh de 30
nóiméad i ndiaidh dóibh teacht i láthair an AMGM.

–

Bunaíodh algartam caighdeánaithe Freastail
agus Cóireála agus conair chaighdeánaithe do
mhionghnáthaimh i rannóga othar seachtrach.

–

Bronnadh an Tionscadal Oideachais is Fearr i gcúram
príomhúil ag Dámhachtainí Cúram Sláinte na hÉireann
ar an tionscnamh Oideachais Ota-laraingeolaíochta
(CSS) i gCúram Príomhúil. Mar chuid den tionscnamh
seo, cuireadh oiliúint ar 6 ghairmí cúram sláinte sa
teicníc ina ndéantar cluas a shú chun an tseirbhís
seo a sholáthar sa suíomh cúraim phríomhúil.
Bheadh ar othair roimhe seo freastal ar mháinlia
ospidéalbhunaithe CSS chun cúram a sholáthar.

–

Lean an Clár Feabhsaithe Cáilíochta Obrádlainne le
cur chuige córasach a sholáthar i dtaobh feabhsú
próisis agus conaire.

Leanadh ar aghaidh leis an gClár Cliniciúil do Neamhord
Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde (NHEA) i measc
Daoine Fásta a fhorbairt agus tá breithniú á dhéanamh
ag Coláiste Síciatrachta na hÉireann ar an tsamhail
chúraim. Tá pleananna mionsonraithe ar bun faoi láthair
agus cuireadh tús le hearcaíocht do thrí shuíomh
taispeána atá ailínithe leis an dréachtsamhail chúraim.

Seirbhís Sláinte Níos Fearr á Forbairt

National Clinical
& Integrated Care Programmes

Person-centred co-ordinated care

Services
4 Develop
& Care Pathways






Frailty Prevalence

Focus on Frailty
Acute Care Pathways
Ambulatory Care
Rehabilitation
ICPs for Falls, Dementia
& Nursing Homes Outreach

11% Severely Frail
(Very High Risk)
21% Moderate Frailty
(High Risk)
36% Mild Frailty
(At risk)
32% Fit
(Minimal risk)
Ref; O Halloran, A (2017) Risk stratification based on frailty
prevalence, Tilda, Irish Longitudinal study on aging, TCD

•

Rinne an Clár Cliniciúil Náisiúnta do Dhaoine Breacaosta
an Clár Oideachais Laige Náisiúnta i gcomhar le TILDA.
Is é a chuspóir chun plean comhtháite a chomhordú
agus a fhorbairt do chóireáil agus athshlánú, tacaíocht
agus measúnú leantach fadtéarmach.

•

Chuir Comhar an Neamhoird Scamhóige Toirmeascaí
Ainsealaí Náisiúnta (NSTA) in Ospidéal Ginearálta
Thiobraid Árann Theas, agus Ospidéal Ollscoile Naomh
Uinseann, Baile Átha Cliath cláir phíolótacha feabhsaithe
cáilíochta náisiúnta chun cinn. I measc na luath-thorthaí,
bhí laghdú ar rátaí iontrála agus, nuair a tugadh cead
isteach d’othair, méadú ar athbhreithnithe riospráide.

•

•

Leanadh ar aghaidh le comhar matánchnámharlaigh
(MSK) in 2018 idir na Cláir Chliniciúla Náisiúnta don
Réamaiteolaíocht agus Tráma agus Ortaipéidic chun dul
i ngleic le liostaí feithimh méadaitheacha, go náisiúnta, i
dtaobh seirbhísí ortaipéideacha agus réamaiteolaíochta
othar seachtrach. Tá samhail chúraim do sheirbhísí
comhtháite MSK idir cúram príomhúil agus tánaisteach
á forbairt, chomh maith.
D’fhorbair an Clár Cliniciúil Náisiúnta Clár Ríomhfhoghlama
Oideachais Phlúchta agus Cumann Asma na hÉireann
agus seoladh é i Samhain chun an croíeolas a sholáthar
a theastaíonn ó ghairmithe cúram sláinte chun gach
gné de chúram plúchta a bhainistiú ar aon dul le deachleachtas idirnáisiúnta.

•

Chuir an Clár Cliniciúil Náisiúnta um Chúram
Maolaitheach, i gcomhar le hInstitiúid Uile-Éireann um
Chúram Ospíse agus Maolaitheach (IUÉCOM), tús
leis an dara céim de chlár píolótach thionscadal Tithe
Altranais ECHO an IUÉCOM. Tá an tionscadal seo in
ainm is tacú le foireann teach altranais chun feabhas a
chur ar a n-eolas agus scileanna i gcúram a sholáthar
d’othair agus othair a bhainistiú a bhfuil réimse fairsing
riachtanais chúram sláinte acu.

•

I measc na samhlacha cúraim a críochnaíodh, tá Samhail
Chúraim Sainseirbhísí Geiriatracha Cuid 2: soláthar
seirbhís mheabhairshláinte; seirbhísí cúraim mhaolaithigh
do dhaoine fásta; samhail chúraim chomhtháite d’othair
a bhfuil diaibéiteas Chineál 2 orthu; agus an t-aistriú
ó sholáthraithe cúram sláinte péidiatracha chuig
soláthraithe cúram sláinte daoine fásta i dtaobh galar
nach dtagtar orthu go minic. Forbraíodh roinnt cáipéisí
cliniciúla, chomh maith, an méid seo a leanas ina measc:
–

Imscrúdú agus bainistiú ar chist ubhagánach i
measc mná iar-mheanapásacha

–

Láthair naíonáin sa tóin le linn breithe a bhainistiú

–

Treoir leasaithe chleachtais chun mná a bhainistiú
ar a bhfuil titimeas

–

Scagthástáil slogtha i ndiaidh stróc

–

Conair mhearscaoilte d’othair ar mian leo bás a fháil
sa bhaile

–

Cúram a dhéanamh de ghléas rochtana féithí lárnaí
agus é a bhainistiú do leanbh sa phobal.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Feabhas a chur ar rochtain agus ar eispéireas othair i rith
thréimhse an gheimhridh
Titeann gníomhaíocht mhéadaithe neamhsceidealaithe amach sa gheimhreadh i gcónaí, ach ba thréimhse andúshlánach geimhreadh 2017/2018 dár seirbhís sláinte, áfach. Thit teagmhas adhaimsire, Stoirm Emma, amach
go luath in 2018, agus ba throm déine na stoirme agus an tionchar a d’imir sí ar an gcóras cúram sláinte. D’imir
an méadú suntasach ar iontrálacha neamhsceidealaithe cúraim ar theastaigh tréimhse fhada athshlánaithe
uathu chun filleadh ar ghnáthoibríochtaí laethúla, tionchar mór ar an acmhainneacht a bhí ar fáil chun cúram
sceidealaithe a sholáthar.
Bhain an fliú séasúrach i rith gheimhreadh 2017/2018 an leibhéal ab airde amach ó shéasúr 2011/2012 agus
sháraigh na buaicrátaí breoiteachta ina raibh siomptóim cosúil le fliú 100 duine as 100,000 duine den daonra
amach (90 duine as gach 100,000 i rith 2016/2017). De bhreis air sin, fógraíodh 4,680 cás deimhnithe fliú ar ghá
an duine a thabhairt chun an ospidéal i rith shéasúr 2017/2018 i gcomparáid le 1,425 an bhliain roimhe sin.
Áiríodh le Plean an Gheimhridh 2017/2018 roinnt tionscnamh chun tacú leis an tseirbhís sláinte i rith tréimhse
ghnóthach an gheimhridh. Dhírigh príomhthionscnaimh ar acmhainneacht bhreise leapacha ospidéil a sholáthar,
agus bearta chun scaoileadh othar a bhrostú ó chúram ospidéil ghéarmhíochaine, an méid seo a leanas ina measc:
•

1,269 pacáiste cúram baile breise

•

Osclaíodh 128 leaba bhreise ghéarmhíochaine

•

Cuireadh áiseanna agus fearais ar fáil do 3,526 othar chun a scaoileadh sábháilte agus tráthúil a éascú.

Áirítear leis na príomh-shaincheisteanna i rith thréimhse an gheimhridh líon méadaithe othar ag teacht i láthair
ag RÉanna, líon méadaithe othar ar gá dóibh an t-ospidéal a iontráil, briseadh amach ionfhabhtaithe sa tseirbhís
sláinte agus sa phobal i gcoitinne, riachtanais níos airde i dtaobh aonrú mar gheall ar chosc ar ionfhabhtú
agus riachtanais ri alaithe, rátaí arda áitíochta leapacha ospidéil agus líonta méadaithe othar in ospidéil
ghéarmhíochaine a bhfuil moill ar a scaoileadh. Tá Plean an Gheimhridh 2018/2019 dírithe ar thacú le seirbhísí
tríd an méid seo a leanas a sholáthar:
•

€10.6 milliún do 550 pacáiste breise tacaíochta baile

•

€4 milliún d’áiseanna agus fearais

•

€1.5 milliún chun tacú le leapacha cúraim idirthréimhsigh

•

66 leaba bhreise phobail

•

4 leaba bhreise athshlánúcháin

•

75 leaba bhreise ghéarmhíochaine

De bhreis air sin, cuireadh tréimhse ceithre seachtaine de bhearta feabhsaithe i bhfeidhm ón 17 Nollaig 2018 go
dtí an 13 Eanáir 2019 , a bhí dírithe ar naoi gcinn de na suíomhanna ba mhó a raibh dúshlán rompu. Bunaíodh
Foireann Ghníomhaíochta Geimhridh do gach ceann de na suíomhanna agus cuireadh cistiú breise ar fáil
chun tacú leis na suíomhanna i rith na tréimhse fócais seo. Áiríodh l eis na bearta feabhsaithe na Foirne Teiripe
Idirghabhála Laige (FTIL) chun tacú le hothair laga aosta, fáil níos fairsinge ar dhiagnóisic, uaireanta oscailte
níos faide in aonaid mheasúnaithe géarmhíochaine agus cinnteoirí sinsearacha breise ar an láthair. I measc
tionscnaimh eile, bhí an méid seo a leanas:
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•

Socruithe le soláthraithe príobháideacha i dtaobh rochtain ar dhiagnóisic agus leapacha othar cónaitheach

•

Cúram roghnach agus othar seachtrach, gnáthghníomhaíocht phobail agus diagnóisic sceidealaithe a chiorrú

•

Liostaí obrádlainne éigeandála breise a sceidealú

•

Úsáid optamach a bhaint as Mol Cliniciúil agus Éist agus Cóireáil ag an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna
(an SNO)

•

Úsáid optamach a bhaint as ospidéil lae

•

Idirchaidreamh barrfheabhsaithe le haltra sláinte poiblí (ASP) agus GSCSanna chun othair a choimeád sa
phobal agus/nó scaoileadh luath a éascú

•

Feachtais phoiblí, Folláine Gheimhridh, Vacsaín an Fhliú agus Under the Weather

•

Aonaid ghortuithe a chur chun cinn mar mhalairt ar fhreastal ar an RÉ.
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Feidhmíocht, Éifeachtúlachtaí
agus Éifeachtacht a Fheabhsú
Leagtar amach sa Chreat Feidhmíochta agus Cuntasachta
conas a dhéanfar bainistiú ar fheidhmíocht i measc na
limistéar seo a leanas:
•

Seirbhísí a rochtain agus a chomhtháthú

•

Cáilíocht agus sábháilteacht na seirbhísí siúd

•

Riachtanais airgeadais, rialachais agus chomhlíonta

•

An lucht saothair

Leagtar an bhéim laistigh den chreat ar dhea-fheidhmíocht
a aithint agus ar fheidhmíocht a fheabhsú ar gach leibhéal
na seirbhíse sláinte, agus a leagan amach, i gcomhthráth,
conas a leagtar cuntasacht ar ECSPanna, Grúpaí Ospidéal,
an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna (an SNO), an
tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil (an SACP), cinn
seirbhísí náisiúnta eile agus bainisteoirí aonair.
Athbhreithníodh an creat in 2018 chun socruithe nua
rialachais agus athruithe eagraíochta a chur i gcuntas.
Rinneadh athbhreithniú, chomh maith, ar ról agus
ballraíocht an Ghrúpa Maoirseachta Feidhmíochta
Náisiúnta, ag a bhfuil údarás as maoirseacht a dhéanamh
ar fheidhmíocht agus cuntasacht, ar aon dul leis na
socruithe rialachais nua, agus rinneadh cuntasacht agus
freagracht as feidhmíocht a leabú ní ba mhó laistigh den
chóras soláthair seirbhíse.
Tá Aonad Bainistíochta Feidhmíochta (ABF) á fhorbairt
chun tacú le gníomhaíochtaí feabhais ar fud na seirbhíse
sláinte, áit a bhfuil dúshláin mhóra feidhmíochta. Acmhainn
bhreise is ea an ABF chun tacú leis an bpróiseas géaraithe
feidhmíochta sa Chreat Feidhmíochta agus Cuntasachta.

Taighde agus Forbairt
Príomhchumasóirí córais chúram sláinte iad taighde,
nuálaíocht agus fianaise sláinte, agus tugann corpas
méadaitheach fianaise le fios go gcuireann eagraíochtaí
cúram sláinte ina bhfuil cultúr tréan taighde cúram níos
fearr ar fáil. Bunaíodh an fheidhm Thaighde agus Forbartha
in 2018 in FSS chun cultúr taighde a chothú sa tseirbhís
sláinte, comhtháthú taighde a mhéadú isteach i soláthar na
seirbhíse sláinte, feabhas a chur a rialachas taighde agus
cur lenár n-acmhainneacht taighde a fhorbairt.
Thug an fheidhm seo faoin gcéad chleachtadh tagarmhairc
taighde a rinneadh riamh anall laistigh den eagraíocht i
rith na bliana. Léirigh sé go dtiteann leibhéil shuntasacha
de ghníomhaíocht taighde amach faoi láthair sa tseirbhís
sláinte, anuas orthu siúd a dhéantar i gcomhoibriú
lenár gcomhpháirtithe acadúla. Tugadh faoi mheasúnú
comhthreomhar, chomh maith, lena dheimhniú stádas
reatha an rialachais taighde agus struchtúir thacaíochta,
agus sainaithníodh líon mór bearnaí. Chuir seo eolas ar fáil

ar phlean gníomhaíochta straitéiseach FSS a fhorbairt do
thaighde, anuas ar obair leanúnach i dtreo creat rialachais
taighde a fhorbairt a theastaíonn chun muinín an phobail
a chosaint, a chinntiú go mbaintear úsáid mhaith as
acmhainní agus rannpháirtíocht an phobail agus othar a
spreagadh i dtaighde.

Comhoibriú AE agus ThuaidhTheas a fheabhsú
Is iomaí seirbhís sláinte ar stuama cur chuige uile-oileáin a
fhorbairt dóibh nó inar gá soláthar a dhéanamh d’othair a
thaistealaíonn thar an teorainn go gcuirfear seirbhís ar fáil
dóibh. Áirítear le samplaí den chomhoibriú Thuaidh-Theas
seo an líonra galar croí ó bhroinn péidiatrach uile-oileáin,
Ionad Ailse an Iarthuaiscirt agus an phríomhsheirbhís
idirghabhála corónaí tréchraicní a sholáthraítear in Allt Mhic
Dhuibhleacháin.
Déanann FSS comhpháirtíocht, chomh maith, (mar
phríomhchomhpháirtí ina measc) ar roinnt cláir
chistithe AE i limistéar na seirbhísí géarmhíochaine, na
meabhairshláinte, shláinte an daonra, na seirbhísí do
leanaí, an chúraim phríomhúil agus na seirbhísí daoine
breacaosta. Déanann Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na
hEorpa na tionscadail seo a mhaoiniú agus tá siad in ainm
is tacú le comhar trasteorann straitéiseach chun cabhrú le
saincheisteanna a shárú a eascraíonn as láithreacht teorann.

Ullmhú do Brexit
Nuair a chuirtear tionchar féideartha Brexit san
áireamh, bhunaigh FSS grúpa stiúrtha chun
ullmhú d’astarraingt an RA ón AE agus tá sé
ag oibriú go dlúth leis an RS agus le páirtithe
leasmhara ábhartha chun aon tionchar diúltach
a imríonn Brexit ar shláinte ár ndaonra a mhaolú.
Tá foireann tionscadail i bhfeidhm, chomh maith,
chun ullmhúcháin agus pleanáil teagmhais a
athbhreithniú agus a chomhordú. Áirítear leis seo
leanúint leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil faoi
láthair d’othair agus úsáideoirí seirbhíse, socruithe
trasteorann, Comhar agus Oibriú le Chéile (CAOC),
leanúint le hearraí agus seirbhísí a sholáthar,
socruithe soláthair, saincheisteanna a bhaineann
leis an lucht saothair agus sláinte chomhshaoil.
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Cáilíocht agus Sábháilteacht
Dírímid ar cháilíocht na seirbhísí a sholáthraímid agus ar shábháilteacht iad siúd
a úsáideann iad. Baineann bunriachtanas le feabhsú leanúnach ar cháilíocht an
chúraim, foghlaim ó eispéireas othair, agus córais chun caighdeáin a choimeád
agus riosca a íoslaghdú chun cúram sláinte níos sábháilte a chinntiú.

An Clár Náisiúnta Sábháilteachta
Othar
Ionfhabhtuithe iad ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram
sláinte (IBCS) a tharlaíonn i suíomhanna ospidéil nó
pobail nuair a bhíonn othair ag freastal ar chóireáil, agus
is éard atá i gceist le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar
frithmhiocróbach (FSF) ná baictéir nach furasta iad a mharú
a thuilleadh le hantaibheathaigh. Tá CPE (Eintreabhaictéir
Tháirgthe Carbaipeineamáise) ar cheann de na baictéir
FSF is déanaí atá tugtha faoi deara. Dearbhaíodh gurbh
éigeandáil sláinte poiblí náisiúnta é sa bhliain 2017. Tá
Grúpa Maoirseachta agus Foireann um Chur i bhFeidhm ag
feidhmiú chun tacú leis an bhfoireann chun feabhas a chur
ar shábháilteacht othar trí IBCS agus FSF a rialú. Ar cheann
de na céimeanna tábhachtacha i dtaobh CPE a rialú ná
daoine a shainaithint arb iompróirí CPE iad.

mar chéatadán de na hantaibheathaigh iomlána a
ordaítear, anuas ó réamh-idirghabháil 45% go dtí
22.5% faoi dheireadh Mheitheamh 2018. B’éard a
bhí mar thoradh ar an tionscadal ná gur seachnaíodh
orduithe antaibheathach i gcúram príomhúil agus
b’ionann na horduithe siúd agus 16.8% de na horduithe
antaibheathach go léir amhail Meitheamh 2018. Tá
obair ar bun faoi láthair chun an tionscadal seo a
fhairsingiú chuig limistéar níos fairsinge anuas ar bhealaí
eile a fhiosrú chun feabhas a chur ar ordú.
•

Bhuaigh an clár seipsise an dámhachtain Sármhaitheasa i
gCúram Ardchaighdeáin ag Dámhachtainí Sármhaitheasa
na Seirbhíse Sláinte. Tá laghdú de bhreis ar 20% tagtha
ar an líon básanna atá faighte ag daoine san ospidéal
mar gheall ar sheipsis le ceithre bliana anuas. Riocht atá i
gceist le seipsis a d’fhéadfadh an bheatha a chur i mbaol
agus féadfaidh sí teacht ar dhuine ar bith gan aird ar aois,
bunsláinte mhaith a bheith acu nó riochtaí sláinte atá ar
dhaoine. Tháinig feabhas 67% ar aitheantas seipsise idir
2015 agus 2016 agus tháinig feabhas breise 15% air faoin
mbliain 2017; cuireadh cóireáil ní ba luaithe ar an líon cuí
cóireála mar thoradh ar an aitheantas feabhsaithe seo.

•

Tá tionscnamh náisiúnta feasachta ar sheipsis i measc
na n-ospidéal go léir ar bun agus, chun cabhrú
le feasacht níos fairsinge a mhúscailt, seoladh an
Feachtas Feasachta ar Sheipsis Phobail i rith na bliana
ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta.

•

Críochnaíodh Céim 3 den chomhar Pressure Ulcers To
Zero in 2018, a dhíríonn ar sheirbhísí géarmhíochaine,
agus ghlac 23 foireann ildisciplíneach páirt i measc
ospidéil ghéarmhíochaine i nGrúpaí Ospidéal an
Deiscirt/an Iardheiscirt agus Grúpa Ospidéal Bhaile
Átha Cliath agus Lár na Tíre. Baineadh laghdú 67.2%
amach ar othrais bhrú a tháinig ar dhaoine le déanaí
sna 12 mhí a fhad le deireadh na céime seo.

•

Cuireadh tús le hullmhú agus pleanáil do chlár um
Titim a Laghdú agus Feasacht ar Shláinte Chnámh a
Fheabhsú agus rinneadh idirchaidreamh ardleibhéil
leis na páirtithe l easmhara ábhartha, mar ullmhú dá
thabhairt isteach in 2019.

•

I measc na dtionscnamh feabhsaithe cáilíochta,
a dhíríonn ar bhainistíocht cógais a bhaineann le
téachtáin fola, cuimsíodh an méid seo a leanas:

I rith 2018, i ndiaidh gur tháinig méaduithe ar an leibhéal
scagthástála, braitheadh go raibh CPE ar 537 duine nua
agus sainaithníodh go ndearna 7,000 othar teagmháil le
CPE a cheadaigh tástáil bhreise a dhéanamh.
•

•

•
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Tháinig feabhas ar eolas agus feasacht ar FSF agus
rialú ar chosc ar ionfhabhtú trí fheachtais ar nós Under
the Weather, Feasacht Eorpach ar Antaibheathach,
an tSeachtain Sláinteachais Láimhe, an tSeachtain
Idirnáisiúnta um Rialú ar Chosc ar Ionfhabhtú agus
Feachtas an Gheimhridh. Forbraíodh acmhainn nua
ghréasánbhunaithe, chomh maith, chun cabhrú leis an
bhfoireann a oibríonn i ngach limistéar den tseirbhís
sláinte, a chuireann an méid seo a leanas ar fáil:
–

Treoirlínte agus faisnéis d’ospidéil, seirbhísí pobail,
DGanna agus altraí sláinte poiblí

–

Treoirlínte nuashonraithe ar líne maidir le
hordú antaibheathach do DGanna agus fiaclóirí
(www.antibioticprescribing.ie)

–

Clár oiliúna nua sláinteachais láimhe don fhoireann
seirbhísí pobail

–

Faisnéis d’othair.

Eagraíodh 40 seisiún chun oiliúint a chur ar oiliúnóirí
sa phobal mar thoradh ar thionscadal náisiúnta
chun oiliúint a chur ar níos mó daoine mar Oiliúnóirí
Sláinteachais Láimhe. Chuir na hoiliúnóirí siúd 541
seisiún oiliúna áitiúil ar siúl agus d’fhreastail 4,200 ball
foirne orthu i seirbhísí pobail.
Bhí de chuspóir ag tionscadal i gcomhoibriú le 200
DG i seirbhís Lasmuigh d’Uaireanta DG Southdoc
an céatadán de na hantaibheathaigh siúd a laghdú a
ordaítear ba cheart a sheachaint i gcúram príomhúil,
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–

Cuireadh ábhair oideachais le chéile d’othair le
haitheantas níos fearr a éascú ar chomharthaí agus
siomptóim téachtáin fola

–

Forbraíodh príomhtháscairí feidhmíochta
troimbeambólachta féithí (VTE) a bhaineann
le cúram sláinte

Cáilíocht agus Sábháilteacht

Chuir Lorraine Murphy ceardlann um chosc ar othrais bhrú ar siúl mar chuid de chomhoibriú idir FSS agus an
Aireacht Sláinte in Mapútó, Mósaimbíc.

An Clár Sláinte Domhanda
Gabhann an iarracht chun cáilíocht agus sábháilteacht fheabhsaithe a fhad leis an Afraic
(Mósaimbíc, an tSúdáin agus an Aetóip) agus tá comhaontuithe comhoibritheacha
comhpháirtíochta i bhfeidhm tríd an gClár Sláinte Domhanda chun feabhas a chur ar
cháilíocht an chúraim i dtíortha atá i mbun forbartha. Cuireann an clár cúnamh teicniúil ar fáil,
chomh maith, do Chúnamh Éireannach do Chomhpháirtíochtaí Forbartha Táirgí Domhanda.

–

•

•

Rinne clár Safermeds suirbhé ar ospidéil a ghlacann
páirt sa chomhar, a chuir eolas ar fáil do Cosc
a chur ar Théachtáin Fola in Ospidéil: Tuarascáil
Chomhoibritheach Feabhsúcháin (‘Preventing
Blood Clots in Hospitals: Improvement Collaborative
Report’). Cuimsítear sa tuarascáil moltaí náisiúnta
agus sraith straitéisí feabhsaithe agus scaipeadh
í ar ospidéil agus cuireadh ar fáil ar líne í.

•

Cuireadh feabhsúcháin ar shábháilteacht chógais, chomh
maith, i roinnt limistéir eile, an méid seo a leanas ina measc:
–

Bainistíocht cógais i seirbhísí míchumais

–

Cógas síceatrópach i measc daoine ar a bhfuil néaltrú

–

Grúpa forbartha náisiúnta treoirlínte cliniciúla

–

Riosca a íoslaghdú le Valproate i measc ban agus cailíní.

Príomhchórais sábháilteachta othar iad na Córais
Náisiúnta Luath-Rabhaidh (NEWS), lena n-áirítear an
Córas Réamh-Rabhaidh Péidiatrach (PEWS), Córas
Réamh-Rabhaidh Máithreachais na hÉireann (IMEWS)
agus an Córas Réamh-Rabhaidh Cógas Éigeandála
(EMEWS) a úsáidtear in ospidéil ghéarmhíochaine
chun cabhrú le hothar atá ag dul in olcas a aithint
agus freagairt dó/di go tráthúil. Chríochnaigh an Clár
Feabhsaithe Aitheanta agus Freagartha d’Othair atá
ag dul in Olcas Iniúchóireacht an NEWS ar naoi suíomh
ospidéal géarmhíochaine, agus tugadh PTFanna nua
isteach a raibh táscairí iolracha acu don NEWS agus
an IMEWS d’ospidéil ghéarmhíochaine.

D’fhoilsigh an Clár Sábháilteachta Dí-Éillithe dhá
cháipéis chun tacú le cleachtas sábháilte dí-éillithe.
Rinne an Bunchlár um Fheabhsú Cáilíochta i
gCleachtas Dí-Éillithe idirchaidreamh le 12 fhoireann
dí-éillithe ospidéal géarmhíochaine agus le foireann
fiaclóireachta cúraim phríomhúil amháin a bhain coigiltí
móra costais agus feabhsúcháin ar sholáthar seirbhíse
amach. Forbraíodh dhá chlár miondámhachtainí a
chreidiúnaítear go hacadúil i gcomhoibriú le hInstitiúid
Teicneolaíochta Thamhlachta agus ghlac breis agus
150 cleachtóir dí-éillithe páirt sna cláir oideachais seo
in 2018.

Rannpháirtíocht agus Eispéireas
Úsáideoirí Seirbhíse
•

Tugadh faoin Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar
i rith na bliana, agus bhí pleananna feabhsúcháin ar
bun mar fhreagairt don aiseolas a fuarthas ón othar.
Is féidir breis faisnéise maidir le torthaí an tsuirbhé
agus freagairt na seirbhíse sláinte sna míreanna
Ag Éisteacht le hÚsáideoirí ár Seirbhísí agus Seirbhísí
Ospidéil Ghéarmhíochaine den Tuarascáil Bhliantúil seo.
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•

Seoladh tionscnamh, Scéalta faoi Shábháilteacht
Othar, le déanaí mar chuid den fhorbairt bhreise atá
á déanamh ar chur chuige duinelárnach i leith bainist
íocht teagmhais. Déantar cur síos sna scéalta, a
chuirtear ar fáil mar fhíseáin, conas a bhraith daoine
aonair i ndiaidh teagmhas sábháilteachta othair. Nuair a
chuirtear i dteannta a chéile iad, cabhraíonn na scéalta
seo linn chun íomhá a chruthú den bhealach is féidir
le teagmhais tionchar a imirt ar dhaoine a bhíonn thíos
leo agus úsáidfear iad i seisiúin oiliúna agus oideachais
chun feabhas a chur ar an tuiscint atá againn ar
theagmhais agus ár bhfreagairt dóibh.

•

Léiríodh sa tuarascáil ar dhul chun cinn Foghlaim
Conas dul i bhFeabhas/Learning to Get Better le hOifig
an Ombudsman gur cuireadh 27 de na 33 moladh sin
a bhain go sonrach le FSS i bhfeidhm go hiomlán nó
go raibh siad ar bun.

•

Uirlis atá in Your Voice Matters atá in ainm is eispéiris
othar a bhailiú mar chuid de Thionscadal Scéalta na
nOthar, a bhfuil de chuspóir aige an t-othar nó an
t-úsáideoir seirbhíse a shuíomh go lárnach nuair a
bhíonn cúram sláinte á dhearadh agus á sholáthar.
Tá Céim 3 den tionscadal ar bun anois agus tá an
t-aiseolas a bailíodh á úsáid chun tacú le tionscnaimh
feabhsaithe seirbhíse áitiúla a chur i bhfeidhm.

•

Chun tacú leis an bhfoireann chun an Creat um
Fheabhsú Cáilíochta inár Seirbhís Sláinte a chur i
bhfeidhm, críochnaíodh meastóireacht ar láithreáin
taispeána. Forbraíodh sraith straitéisí chun tacú le cur
i bhfeidhm, tástáil ina measc ar an tsraith uirlisí san
Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin, Dún Laoghaire
agus in Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo.

•

Bhain 106 rannpháirtí a gcéim amach ó Choláiste Ríoga
Lianna na hÉireann (CRLÉ) i ndiaidh dóibh an Dioplóma
i gCeannaireacht agus Cáilíocht i gCúram Sláinte a
chríochnú a mhúineann gairmithe agus bainisteoirí
cúram sláinte conas tionscnaimh feabhsaithe cáilíochta
a chur le chéile agus a stiúradh san ionad oibre,
torthaí intomhaiste a dhéanamh de theoiric agus
modheolaíocht, ar nós rochtain níos tapúla ar chúram
agus níos lú drochtheagmhas.

•

Tosaíodh an chéad chlár oideachais fhoirmiúil in Éirinn
do Stiúrthóirí Cliniciúla agus sainchomhairleoirí a bhfuil
ar intinn acu tabhairt faoi róil cheannaireachta i gcúram
sláinte i Márta. Chuir an Institiúid Cheannaireachta,
Coláiste Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn (CRMÉ)
é seo ar siúl agus bhí 33 rannpháirtí sa chéad chohórt
(Márta) agus 32 rannpháirtí sa dara cohórt (Samhain).

•

Chríochnaigh 18 n-ospidéal an clár forbartha éascaitheoirí
náisiúnta cultúir dhuinelárnaigh (11 chlár in 2017 agus
seacht gclár in 2018) agus cuireadh oiliúint ar 60
éascaitheoir, ar an iomlán. Cuirfidh an oiliúint seo ar chumas
foirne an bealach a dhéanann siad cúram a phleanáil agus
a sholáthar, ar cúram é ar féidir leis feabhsú intomhaiste
ar chultúr a sholáthar, a dhéanamh dá gcomhluachanna
agus creidimh faoi chleachtas duinelárnach.

•

Foilsíodh sraith straitéisí phraiticiúla, Scileanna
Ceannaireachta chun Foireann a Ghníomhú chun Cáilíocht
a Fheabhsú/Leadership Skills for Engaging Staff in
Improving Quality i gcomhoibriú leis an bhFóram Náisiúnta
Idirchaidrimh Foirne, chun tacú le ceannairí chun ionaid
oibre a chruthú a léiríonn luach ar an bhfoireann.

•

Cuireadh oiliúint in Ospidéal Máithreachais Ollscoile
Chorcaí ar éascaitheoirí idirchaidrimh foirne atá i
gceannas ar thionscnaimh feabhsaithe cáilíochta.

•

Cuireadh oiliúint agus cóitseáil ar mhicreachórais ar
sheacht bhfoireann RÉ túslíne i nGrúpa Ospidéal Bhaile
Átha Cliath agus Lár na Tíre.

•

Tugadh tacaíocht um chur i bhfeidhm do 20 foireann
túslíne chun Babhtaí Schwartz a thabhairt isteach, ar
comhráite iad a chuirtear ar bun leis an bhfoireann faoi
thionchar mothúchánach a n-oibre. Cuireann siad feabhas
ar fholláine foirne (laghdaíonn siad suaitheadh síceolaíoch)
agus ar obair bhuíne agus imríonn seo tionchar dearfach
ar chúram duinelárnach i ndeireadh na dála.

•

Cuireadh breis agus 70 seisiún, imeacht agus
comhdháil rannpháirtíochta foirne ar siúl don fhoireann i
seirbhísí túslíne.

Baineann bunriachtanas le héisteacht le glór an othair
agus úsáideora seirbhíse maidir le seirbhísí a phleanáil, a
sholáthar agus a fheabhsú. Is féidir teacht ar shonraí breise
ar an tionscnamh seo agus na tionscnaimh bhreise faoinar
tugadh i rith na bliana sa mhír Ag Éisteacht le hÚsáideoirí
ár Seirbhísí sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

Feabhas a chur ar chaighdeán
agus sábháilteacht seirbhísí
•

•

•
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Cuireadh líonraí míosúla foghlama seasta ar siúl leis an
bhfoireann cáilíochta agus sábháilteachta in ECSPanna
agus ospidéil ghéarmhíochaine chun foghlaim agus
dea-chleachtas a roinnt i bhfeabhsú cáilíochta i measc
na foirne ag an túslíne.
Forbraíodh téarmaí tagartha an choiste ECSP chun
tacú le coistí cáilíochta agus sábháilteachta othar a chur
i bhfeidhm i measc seirbhísí ECSP, agus chríochnaigh
dhá ECSP tionscadail maidir le próisis rialachais agus
cáipéisí treorach a fhorbairt do na coistí seo.
Cuireadh seimineáir ghréasáin QITalktime ar siúl ar
réimse fairsing d’ábhair feabhsaithe cáilíochta, nochtadh
oscailte, siúlóidí timpeall ar ospidéil chun cáilíocht agus
sábháilteacht a sheiceáil, cóitseáil feabhsaithe cáilíochta
agus idirchaidreamh éifeachtach leis an bhfoireann, le
cainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus cuireadh 16
sheimineár gréasáin ar siúl.
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Cáilíocht agus Sábháilteacht

•

Tugadh cáipéis treorach isteach trí shraith ceardlanna
réigiúnacha chun cabhrú le seirbhísí míchumais
cónaithe chun tuiscint a fháil ar agus dul i ngleic
le cur chuige feabhsaithe monatóireachta HIQA.

•

Cuireadh oiliúint ar bhreis agus 780 ball foirne ar
iniúchóireacht chliniciúil i suíomhanna ospidéil agus
pobail. Forbraíodh sraith acmhainní tomhais agus
iniúchóireachta ar líne, chomh maith, agus tá fáil orthu
ar láithreán gréasáin FSS.

•

Críochnaíodh tionscadal ag Ospidéal Ollscolaíoch
na Leanaí (Sráid Temple) chun barr feabhais a chur
ar thuiscint a bhoird agus táscairí cúraim chliniciúil
a dhearbhú.

Caighdeáin a chothú agus riosca
a íoslaghdú
•

Tugadh roinnt treoirlínte do Choiste Éifeachtachta
Cliniciúla Náisiúnta (CÉCN) a fhorbairt chun cinn,
an méid seo a leanas ina measc:
–

Máithreachas, riosca i rith toirchis ina measc

–

Bainistíocht seipsise

–

NSTA, treoir ina measc ar sheirbhísí athshlánaithe
agus for-rochtana a sholáthar

–

Othair a dhiagnóisiú, céimiú agus a chóireáil a bhfuil
ailse dhrólainne, reicteach, paincréasach agus
éasafagach orthu

–

Andúil tobac a dhiagnóisiú agus a chóireáil

–

Rith fola ionobráide.

•

Seoladh an Creat Bainistíochta Teagmhais 2018, atá
in ainm is seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a
sholáthar agus cur chuige praiticiúil agus comhréireach
a ghlacadh i leith teagmhais a bhainistiú, agus béim ar
leith a leagan ar thacú le riachtanais úsáideoirí seirbhíse,
teaghlach agus na foirne i ndiaidh teagmhais.

•

Críochnaíodh 45 iniúchadh ar chúram sláinte i measc
cúig théama a bhain le bainistíocht taifid chúram
sláinte, NEWS, aistriú seala cliniciúil, an tseirbhís
chomhairleoireachta náisiúnta agus bainistíocht teagmhas
sábháilteachta/imeachtaí tromchúiseacha intuairiscithe.
Cuireadh tús le 26 iniúchadh i measc ceithre théama
maidir l e foréigean agus ionsaitheacht a bhaineann leis
an obair, breitheanna sa bhaile, CPE i saoráidí cúraim
fhadtéarmaigh agus clár imdhíonta na scoileanna.

•

Cuireadh tús le Tionscadal Feabhsaithe Cáilíochta
le baill de Stiúrthóireacht FSS chun barr feabhais a
chur ar an tuiscint atá acu ar fhaisnéis ar cháilíocht an
chúraim agus chun tacú leo ina ról Stiúrthóireachta
i dtaobh ceannaireacht a ghlacadh ar an eagraíocht
chun feabhas a chur ar cháilíocht. Áirítear leis seo
athbhreithniú agus plé míosúil ar phríomhfhaisnéis
cúraim chliniciúil, anuas ar fhaisnéis cháilíochtúil ar
eispéireas othar agus foirne.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Cumhdach agus Cosaint

Cumhdach agus Cosaint
Feachtas feasachta
Ba í an phríomhtheachtaireacht ag
seoladh feachtas um fheasacht phoiblí
Safeguarding Ireland 2018 chun daoine a
spreagadh chun a dtodhchaí a chosaint
trí phleanáil chun cinn, Cumhacht Aturnae
Sheasmhach a chur i bhfeidhm chun
freagracht as cinnteoireacht airgeadais
agus dhlíthiúil a leagan ar dhuine a
roghnaítear agus a bhfuil iontaoibh as/
aisti. I measc na gcinntí tábhachtacha eile
a bhfuil machnamh le déanamh orthu, tá
roghanna cúram sláinte amach anseo agus
réamhthreoracha cúram sláinte a fhógairt.

Cumhdach
Tá FSS tiomanta do chinntiú go gcaitear le gach duine fásta
atá faoina chúram, gan aird ar an suíomh ina gcónaíonn
siad, le meas agus dínit i dtimpeallacht thacúil ina gcuirtear
a leas chun cinn. Tá ceart ag gach duine leochaileach go
gcosnaítear iad in aghaidh mí-úsáide agus go dtéitear i
ngleic le haon bhuarthaí maidir le heispéiris dhrochídeacha.
Trí na naoi bhFoireann um Chumhdach agus Cosaint i ngach
ceann de na ECSPanna, caitear le gach buairt chumhdaigh
faoi rún agus, a mhéid agus is féidir, láimhseáiltear iad ar
bhealach a léiríonn meas ar mhianta an duine atá i mbaol.
In 2018:
•

Tugadh breis agus 10,000 buairt chumhdaigh chun solais

•

Seoladh Tuarascáil na hOifige um Chumhdach Náisiúnta
2017 agus tugtar an méid seo a leanas le fios inti:
–

Tá méadú foriomlán 28% tagtha ar bhuarthaí atá
á dtabhairt chun solais do FSS

–

Is í mí-úsáid fhisiciúil an chatagóir is suntasaí de
mhí-úsáid líomhnaithe ina measc siúd faoi 65 bliain
d’aois (46%, i gcomparáid le 47% in 2016)

–

I measc iad siúd níos sine ná 65 bliain d’aois, is í
an chatagóir is suntasaí de mhí-úsáid líomhnaithe
ná mí-úsáid shíceolaíoch (31%) agus mí-úsáid
airgeadais (22%)

–

Téann mí-úsáid agus faillí airgeadais i méid le haois
agus tugann iad siúd os cionn 80 bliain d’aois an
leibhéal is airde le fios.

•

Rinneadh athbhreithniú ar Daoine Leochaileacha i
mBaol of Mí-Úsáide a Chumhdach – Beartas agus
Nósanna Imeachta Náisiúnta 2014/Safeguarding
Vulnerable Persons at Risk of Abuse – National Policy and
Procedures 2014, ar cuireadh tús leis in 2017, a thabhairt
chun cinn agus tá sé le cur i gcrích go luath in 2019.

•

Tá baint lárnach ag oiliúint a sholáthar maidir le beartas
cumhdaigh FSS a thabhairt isteach agus cuirtear é seo
i bhfeidhm t rí dhá phríomhchlár oiliúna, arb iad siúd
oiliúint ar oifigigh shainithe agus an clár feasachta ar
dhaoine leochaileacha a chumhdach. Léiríonn na figiúirí
táscacha don bhliain 2018 an méid seo a leanas:
–

Thug breis agus 1,500 duine faoi oiliúint ar oifigigh
shainithe

–

Thug breis agus 16,000 duine faoi oiliúint ar
fheasacht ar dhaoine leochaileacha a chumhdach.

Tá sonraí breise ar sheirbhís chumhdaigh FSS, tuarascálacha ina measc,
ar fáil ag www.hse.ie/safeguarding
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Tús Áite do Leanaí

Nochtadh Cosanta

Baineann Tús Áite do Leanaí le gach
duine

Oibrítear FSS faoi dhá shraith
reachtaíochta a rialaíonn nochtadh
cosanta san earnáil sláinte, an tAcht
Sláinte, 2004 (arna leasú in 2007) agus
an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014.

Tá an méid seo a leanas déanta le cumhdach
leanaí a chinntiú:
•

Forbraíodh Ráiteas um Chosaint Leanaí (RCL)
(Corparáideach) FSS, ina leagtar amach conas
a chosnaíonn an tseirbhís sláinte leanaí agus
daoine óga.

•

Riachtanas nua i measc eagraíochtaí a oibríonn
le leanaí ag gach teaghlaigh is ea RCL a fhoilsiú
agus, mar gheall ar chastacht na seirbhíse
sláinte agus go leor seirbhísí faoina sainchúram,
tá RCL á fhorbairt ag gach ECSP agus ar
leibhéal Grúpa Ospidéal agus, sa chás gur cuí,
táthar ag glacadh le RCLanna cúnta ar leibhéil
seirbhíse ábhartha aonair chun aon rioscaí ag
gach nósanna imeachta breise atá infheidhme
a chur san áireamh.

•

Chríochnaigh breis agus 172,000 ball foirne clár
éigeantach FSS, Tús Eolais maidir le Tús Áite
do Leanaí in 2018 i measc FSS agus i measc
seirbhísí atá cistithe agus ar conradh ag FSS.

Ghlac an Fhoireann Cheannaireachta
le nósanna imeachta don Acht um
Nochtadh Cosanta, 2014 in 2018.
Leanann an tAonad Nochta Chosanta
le nochtadh a phróiseáil a fhaightear,
anuas ar thacaíocht agus treoir a
sholáthar do nochtóirí agus bainisteoirí,
agus do sheisiúin faisnéise maidir le
nochtadh cosanta ar fud FSS.
Fuarthas 48 nochtadh cosanta i rith 2018.

Painéal
Athbhreithnithe
Neamhspleách
Náisiúnta
Leanann an Painéal Athbhreithnithe
Neamhspleách Náisiúnta (an PANN)
le bealach a sholáthar do FSS chun
athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh
ar chúinsí ina mbíonn baint ag daoine
aonair atá faoi mhíchumas a gcuirtear
seirbhísí nó seirbhísí cistithe FSS ar fáil
dóibh nó a bhfuil aithne ag seirbhísí siúd
FSS orthu. In 2018, ceapadh cúigear ball
neamhspleácha painéil agus bainisteoir
seirbhíse anuas ar chathaoirleach reatha
neamhspleách an PANN. Forbraíodh
treoirlínte oibríochtúla ina leagtar amach
cuspóir agus prionsabail an PANN
agus sholáthraíonn treoir shoiléir ar an
bpróiseas a leanfar nuair a bhíonn gach
athbhreithniú á dhéanamh.

Cinnteoireacht Chuidithe
Chun tacú le Cinnteoireacht Chuidithe a thabhairt isteach, forbraíodh plean náisiúnta oiliúna agus
oideachais agus soláthraíodh 76 seisiún faisnéise agus faisnéisithe do 3,009 duine ar impleachtaí an
Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015 i seirbhísí géarmhíochaine, pobail agus deonacha.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Nochtadh Oscailte
Is é beartas FSS go ndéantar cumarsáid le húsáideoirí seirbhíse a bhíonn thíos le díobháil mar thoradh ar a gcúram
sláinte ar bhealach oscailte, ionraic, báúil agus tráthúil. Is éard a bhaineann le nochtadh oscailte ná a aithint don
úsáideoir seirbhíse gur tharla teagmhas, leithscéal/léiriú aiféala ó chroí a chur in iúl, an t-úsáideoir seirbhíse a
choimeád ar an eolas agus aiseolas a sholáthar ar athbhreithnithe agus ar bhearta a rinneadh chun cosc a chur
ar an teagmhas tarlú arís.
Tugadh roinnt tionscnamh chun cinn chun tacú le beartas agus clár nochta oscailte FSS a chur i bhfeidhm:
•

Comhordaítear an beartas agus an clár nochta oscailte tríd an Oifig Nochta Oscailte Náisiúnta a bunaíodh le
déanaí. Cuireann an Oifig treoir straitéiseach ar fáil, chomh maith, ar an méid seo a leanas a chur i bhfeidhm:
(i) Beartas Nochta Oscailte FSS agus na treoirlínte a ghabhann leis
(ii) Cuid 4 den Acht um Dhliteanais Sibhialta (Leasú), 2017 agus na rialacháin a ghabhann le Cuid 4 den Acht seo.
(iii) An clár oiliúna náisiúnta nochta oscailte
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•

Chríochnaigh breis agus 31,500 comhalta foirne oiliúint foirne ar an mbeartas nochta oscailte, chríochnaigh
362 ball foirne an cúrsa Oiliúna don Oiliúnóir agus cuireadh tús le hobair ar HSELanD chun trí mhodúl
ríomhfhoghlama a fhorbairt. Cuireadh, chomh maith, le hobair ar chlár cumarsáide agus nochta oscailte a
fhorbairt don fhoireann leighis, agus cuireadh oiliúint d’oiliúnóirí agus ceannairí nochta oscailte ar an Acht um
Dhliteanais Sibhialta (Leasú), 2017.

•

Athbhreithníodh beartas FSS ar nochtadh oscailte mar fhreagairt do na moltaí ábhartha ó Fiosrúchán Scóipe ar
Chlár Scagthástála CervicalCheck, 2018 a chur i bhfeidhm, Cuid 4 den Acht um Dhliteanais Sibhialta (Leasú),
2017 a thosú agus an tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015. Beartaítear chun an beartas nochta
oscailte leasaithe a sheoladh in Aibreán 2019. Forbrófar uirlis féinmheasúnaithe comhlíonta chun tacú leis an
mbeartas seo a thabhairt isteach.

•

Tá Coiste Stiúrtha Nochta Oscailte Náisiúnta FSS á bhunú faoi láthair chun maoirseacht chorparáideach,
ceannaireacht agus cuntasacht straitéiseach a neartú agus tá an clár agus an beartas nochta oscailte náisiúnta
á gcur i bhfeidhm go leanúnach.

•

Cuireadh tús le hobair ar sonraí nochta oscailte a bhailiú ar an gCóras Bainistíochta Teagmhas Náisiúnta
(an CBTN).

•

Leanann obair ar siúl le páirtithe leasmhara iolracha ar fud an chórais sláinte agus chúraim shóisialta,
comhlachtaí gairmiúla agus rialála, comhlachtaí slánaithe agus coláistí ríoga chun tacú le beartas agus
clár nochta oscailte FSS a chur i bhfeidhm, e.g. DGanna, cógaiseoirí, agus an sainghrúpa CPE.
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Sámhaitheas í Seachadadh
ár Seirbhísí Sláinte
Sholáthair an searmanas bronnta do Dhámhachtainí
Sármhaitheasa bliantúla na Seirbhíse Sláinte, a bhí ar siúl
ag Farmleigh i Nollaig, ardán chun rath, tiomantas agus
dúthracht na foirne a cheiliúradh agus chun foghlaim a
chur chun cinn ar mhaithe le daoine eile agus a chur ar
chumas na foirne, i gcomhthráth, chun bród a mhothú
as na seirbhísí a sholáthraíonn siad.
Iontráladh 332 tionscadal ó áiteanna fud fad na tíre isteach i
ndámhachtainí 2018, a leagann béim ar dhíograis na foirne
chun bealaí nua oibre a aimsiú ar féidir le fíorfheabhsú
bheith mar thoradh orthu d’othair, úsáideoirí seirbhíse
agus a dteaghlaigh. I ndiaidh próiseas dian roghnaithe,
d’éirigh le sé thionscadal nuálacha an gearrliosta deiridh
a bhaint amach. Leagtar béim sna tionscadail seo ar
conas a oibríonn an oiread sin foirne chun seirbhísí níos
fearr a sholáthar a bhfuil rochtain níos fearr agus cúram
ar chaighdeán níos airde acu d’othair.

Gradaim
Sármhaitheasa na
Seirbhíse Sláinte
2018

Tionscadail na gcraobhiomaitheoirí
Dámhachtain

Buaiteoir

Nuálaíocht a Sholáthar i Seirbhísí

An tSaotharlann Tagartha Náisiúnta Verotoxigenic E. Coli
(VTEC NRL) – Saotharlann Sláinte Poiblí, Ospidéal Ghort na Silíní

Ag Troid ar Son na Meabhairshláinte i measc
ár Seirbhísí Sláinte

Seirbhís Síceolaíochta Cúraim Phríomhúil – Rochtain ar Sheirbhísí
Síceolaíochta Éireann (APSI), Ros Comáin

Feabhas a chur ar Eispéireas Othar

Daoine Breacaosta Laga, Clár Mearfheabhsaithe –
Ospidéal Réigiúnach, an Muileann gCearr, Contae na hIarmhí

Sármhaitheas i gCúram Ardchaighdeáin

An Clár Seipsise Náisiúnta

Sláinte ár Leanaí a Fheabhsú

Tionscnamh Idirghabhála Sláinte Bhéile Altra Sláinte Poiblí –
Seirbhísí Pobail Phort Láirge

Tacú le Pobal Sláintiúil

Inclusion Health – Foireann Chúraim Phríomhúil ar leith – Ospidéal
Naomh Séamas, Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae agus foirne
meabhairshláinte i gcomhar le carthanas do dhaoine gan dídean agus
carthanas leighis Chúraim Phríomhúil Safetynet

Is féidir teacht ar shonraí faoi na tionscadail bhuaiteacha seo i measc mhíreanna éagsúla na Tuarascála Bliantúla seo.
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Anuas ar na sé thionscadal deiridh, bronnadh na trí dhámhachtain seo a leanas, chomh maith:

An lucht
freastail ag
ceann de na
himeachtaí
oiliúna a
cuireadh ar siúl
i rith an Tionóil.

Dámhachtain Aitheantais Speisialta
Kieran Henry (an Tionól)
Bronnadh an dámhachtain seo ar Kieran Henry, Ard-Pharaimhíochaineoir, Seirbhísí Leighis Éigeandála, mar aitheantas ar
a ról sa Tionól, imeacht bliantúil dóibh siúd a oibríonn sa túslíne i seirbhísí éigeandála, a eagrú. Cuireann an t-imeacht a
mheallann pearsanra éigeandála ó áiteanna in Éirinn agus thar lear ar chumas seirbhísí otharcharranna, ospidéil, cosanta
agus póilíneachta chun oibriú as lámh a chéile agus tabhairt faoi oiliúint le chéile, a n-eispéiris a roinnt, scileanna sábhála
beatha a chleachtadh agus a chleachtadh conas déileáil le cásanna dúshlánacha. Cuireadh réimse éagsúil imeacht aí
oiliúna ar bun fad a bhí an Tionól ar bun in 2018, ionsamhlúchán ina measc de thubaiste aerárthaigh.

Dámhachtain ar Fhostaí den Scoth
Tony Leahy… Ina chuimhne
Ceadaíonn an dámhachtain seo do chomhghleacaithe chun a n-éachtaí pearsanta
agus rannchuidiú baill foirne aonair a aithint a dhéanann iad a idirdhealú ó aon
tionscadal ar leith. Déanann an dámhachtain tionchar agus éifeacht an duine sin
a aithint agus a cheiliúradh i dtaobh a dtiomantais phearsanta do sheirbhís sláinte
a sholáthar agus an éifeacht a bhíonn acu ina bpobal oibre.
Ainmníodh dhá fhostaí dhéag don dámhachtain seo, a bronnadh ar Tony Leahy,
a d’imigh ar shlí na fírinne i Samhain. Ba Bhainisteoir Ginearálta é Tony a ghlac le
ról ceannaireachta tábhachtach chun go leor de na nuálaíochtaí i meabhairshláinte
agus athchóiriú le blianta beaga anuas a bhaint amach. Bhí a fhís bunaithe ar
an saol a dhéanamh níos fearr dóibh siúd go léir a d’úsáid seirbhísí, a lucht
tacaíochta agus iad siúd a sholáthair seirbhísí. Thuig Tony, mura gcuirimid gach
glór san áireamh nuair a bhíonn ár seirbhísí á bpleanáil againn, go bhféadfadh
nach dtitfeadh athrú amach. Bhí sé ar cheann de na chéad daoine a thug cuireadh
dóibh siúd a raibh taithí saoil acu agus a dteaghlaigh agus lucht tacaíochta
chun suí ag an mbord náisiúnta le siúd a dhéanann seirbhísí meabhairshláinte a
sholáthar agus a phleanáil. Throid sé ar son an chuir chuige athshlánaithe agus
d’oibrigh sé gan stad gan staonadh chun cabhrú le seirbhís sláinte nua-aimseartha
a thógáil ónar eascair gur bunaíodh an oifig um Idirchaidreamh Meabhairshláinte
agus gur cuireadh oibrithe piarthacaíochta san áireamh a thacaíonn le hathshlánú
ar na foirne meabhairshláinte. B’éard a bhí mar thoradh ar an obair go léir seo ná
go ndearnadh an Creat Náisiúnta Athshlánaithe sa Mheabhairshláinte 2018-2020/
National Framework for Recovery in Mental Health 2018-2020, sárleagáid Tony
le cur chuige comhsheasmhach fianaisebhunaithe a chinntiú i leith cleachtas a
bhaineann le hathshlánú a leabú i seirbhísí.
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Sa Phictiúr: Tony Leahy,
nach maireann.

Sámhaitheas í Seachadadh ár Seirbhísí Sláinte

Measúnú á dhéanamh ar Rós Potter trí FIT ag Noeleen Burke.

Dámhachtain Rogha
na Coitiantachta
Clár Mearfheabhsaithe na nDaoine
Breacaosta Laga
Thug Ospidéal Réigiúnach an Mhuilinn gCearr Foireann
Idirghabhála Laige (FIT) isteach d’othair os cionn 75 bliain
d’aois a fhreastalaíonn ar a RÉ. Trí FIT a thabhairt isteach,
tá conair iomlán chórais i bhfeidhm anois, a thosaíonn
ag an doras tosaigh chuig an RÉ, a chinntíonn go
ndéantar a riachtanais a bhainistiú go muiníneach agus go
gcoimeádtar fad a bhfanachta san ospidéal a ghiorra agus
is féidir. Nuair a thagann othair i láthair ag triáis, déantar
scagthástáil orthu i dtaobh laige agus tugtar faoi mheasúnú
cuimsitheach geiriatrach. Ag an bpointe sin, pléitear rogha
an chúraim, chomh maith, a chuireann ar chumas daoine
chun a roghanna a shainaithint luath go leor ina n-aistear
cúraim. Déantar atreoruithe cuí tosaíochta ansin leis na
gairmeacha cúram sláinte agus shóisialta laistigh den
phobal nó den ospidéal, faoi mar a theastaíonn.

Áirítear leis an iomaí tairbhí a bhaineann leis an gclár seo
a thabhairt isteach:
•

Aistriú gan uaim do dhaoine breacaosta laga a aistríonn
idir seirbhísí géarmhíochaine agus seirbhísí pobail

•

Seachnaítear iontrálacha chuig an ospidéal

•

Laghdaítear fad an fhanachta san ospidéal

•

Méadaítear an méid scaoilte sna chéad seacht lá

•

Méadaítear an méid scaoilte abhaile, agus ar an gcaoi
sin, laghdaíonn seo an gá atá le téarnamh ina leath

•

Oibríonn foireann an ospidéil agus an phobail le chéile
leis an tseirbhís is fearr a sholáthar do dhaoine fásta
breacaosta la ga

•

Eispéireas dearfach ag úsáideoirí seirbhíse, daoine
muinteartha agus cúramóirí nuair a thugann siad faoi
deara go bhfuil feabhas ní ba thapúla tagtha ar riocht
a nduine mhuinteartha i dtaobh cúrsaí síceolaíocha
agus fisiciúla de

•

Sainaithnítear siomptóim eile, ar nós diosfaige agus
míchothú agus cuirtear rogha leathnaithe bianna ar
fáil lena chur ar chumas dul i ngleic leis seo

•

Leabhrán oideachais agus oiliúna ar laige a fhorbairt
don fhoireann go léir chun tacaíocht bhreise a thabhairt
don chúram a chuirtear ar fáil do dhaoine breacaosta
laga.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

41

Soláthar
Seirbhíse

Sláinte agus Folláine an Daonra

Sláinte agus Folláine an Daonra
Is éard a bhaineann le sláinte agus folláine an daonra ná cabhrú lenár ndaonra
iomlán bheith sláintiúil i gcónaí agus ar fónamh trí dhíriú ar chosc, cosaint, cur
chun cinn agus feabhsú sláinte.

Braistint go maith le chéile...
Spreag feachtas samhraidh Éire Shláintiúil daoine chun dul amach faoin aer agus bheith
gníomhach, roghanna dearfacha stíl mhaireachtála a dhéanamh chun feabhas a chur ar a sláinte
fhisiciúil agus a meabhairshláinte. Tá téama an fheachtais ‘Braistint go Maith le Chéile’/‘Feel Good
Together’ bunaithe ar thrí théama – bia maith, smaoineamh maith agus bí go maith. Cuireann an
feachtas, a fógraíodh ar an raidió agus sna meáin shóisialta agus chlóite dhigiteacha, naisc ar fáil
le tacaíocht agus faisnéis chun cabhrú le daoine na roghanna siúd níos sláintiúla a dhéanamh.

Sa phictiúr thuas ag seoladh an fheachtais, tá: An Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., an tAire Sláinte, Simon
Harris, T.D. agus an tAire Stáit le freagracht as Cur chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí,
Catherine Byrne, T.D.

Mar chuid den chlár athchóirithe cúram sláinte, tá de
chuspóir ag Éire Shláintiúil: Creat Sláinte agus Folláine
Feabhsaithe 2013-2025 sochaí a chruthú ina léirítear luach
ar shláinte agus folláine agus ina dtacaítear leis ar gach
leibhéal den tsochaí.
Déantar cur chun cinn na sláinte agus na folláine a sholáthar
trí Chláir Thosaíochta an Bheartais Náisiúnta agus seirbhísí
náisiúnta, cur chun cinn agus feabhsú sláinte, sláinte phoiblí,
an tseirbhís scagthástála agus sláinte chomhshaoil ina measc.

•

Seoladh Suirbhé Éire Shláintiúil 2018, Achoimre ar
Thorthaí agus is féidir roinnt príomhthorthaí suirbhé a
thabhairt faoi deara ar leathanach 16 den tuarascáil seo.

•

Meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn
–

Tugadh roinnt tionscnamh isteach, oiliúint a
chur ar 312 múinteoir ina measc chun tacú le
meabhairshláinte a leanaí bunscoile tríd an gclár
Cairde Zippy’s/Zippy’s Friends.

–

Seoladh clár MindOut chun tacú le folláine shóisialta
agus mhothúchánach dhaoine óga idir 15 agus
18 mbliana d’aois. Cuireadh 18 lá oiliúna ar fáil, a
d’fhreastail ar 267 múinteoir iar-bhunscoile agus
múinteoir ionad Ógtheagmhála fud fad na tíre.

–

Cuireadh an clár Aire a Thabhairt do d’Fholláine
ar fáil do bhreis agus 900 ball foirne.

–

Leanadh le Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Éire
Shláintiúil, Fir Shláintiúla – Men HI-M 2017-2021 a
chur i bhfeidhm, agus cuireadh Seachtain Sláinte
na bhFear ar bun i Meitheamh agus an clár oiliúna
Sláinte na bhFear ‘Engage’ ar fáil do 612 rannpháirtí.

Creat Éire Shláintiúil a chur i bhfeidhm
•
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Seoladh Pleananna um Chur i bhFeidhm Éire Shláintiúil
do sheacht gcinn de na naoi ECSP agus is féidir níos
mó díobh seo a thabhairt faoi deara sa mhír ECSP den
Tuarascáil Bhliantúil seo. Tá dul chun cinn maith déanta
ar na pleananna do na ECSPanna eile a fhorbairt agus
a chríochnú. Leanadh ar aghaidh le pleananna Éire
Shláintiúil a chur i bhfeidhm i nGrúpa Cúram Sláinte
Ollscoile Saolta, Grúpaí Ospidéal Ollscoil Luimnigh,
CRMÉ, Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath agus Lár na
agus Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann. Cuireadh
tús le pleanáil le Grúpa Ospidéal an Deiscirt/an
Iardheiscirt chun a bplean a fhorbairt.
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Is féidir réimse tionscnamh de chuid Éire Shláintiúil
a fheiceáil ar fud na Tuarascála Bliantúla seo.
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•

‘Gach Teagmháil a Chur chun Tairbhe’ (‘Making Every
Contact Count’/MECC)
–

–

•

•

– Seoladh curaclam nua tríú leibhéal ar a dtugtar
Gach Teagmháil a Chur chun Tairbhe d’Athrú ar
Iompar Sláinte go hoifigiúil. Comhoibriú é seo idir
FSS agus Institiúidí Ardoideachais chun gairmithe
sláinte nuacháilithe a ullmhú a bhfuil na scileanna
acu a theastaíonn chun idirchaidreamh a dhéanamh
le hothair agus iad a spreagadh roghanna níos
sláintiúla a dhéanamh agus an riosca atá ina leith
go dtiocfaidh galar ainsealach orthu a laghdú.
Cuireadh clár oiliúna ar líne MECC ar siúl agus
cuireann sé an t-eolas agus na scileanna ar fáil a
theastaíonn chun tabhairt faoi idirghabháil ghearr
sna príomhthosca riosca stíl mhaireachtála i
dtaobh galar ainsealach, arb iad siúd tobac, bia
míshláintiúil, neamhghníomhaíocht, alcól agus
drugaí. Críochnaíodh trí chlár oiliúna ar an oiliúnóir
chun oiliúint a chur ar an bhfoireann um Chur chun
Cinn agus Feabhsú na Sláinte chun an cheardlann
scileanna agus gné aghaidh ar aghaidh den chlár
oiliúna a sholáthar.

Tá gach duine de na naonúr comhordaitheoirí tacaíochta
féinbhainistíochta go léir ag oibriú laistigh de na
ECSPanna anois chun seirbhísí a chur chun cinn agus
a chomhordú, agus tá scileanna agus muinín othar á
méadú acu chun a riochtaí sláinte féin a bhainistiú.

Ómós le Gerry Collins
agus a theaghlach
• Ó shamhradh 2013 ar aghaidh, spreag
Gerry Collins agus a theaghlach breis
agus 1.3 milliún duine chun scor den
tobac. D’imir Gerry, a d’inis a scéal i
scannáin agus fógraí teilifíse fheachtas
QUIT, faoi shaol a theaghlaigh agus
conas a ghlac siad leis an diagnóis a
rinneadh air go raibh ailse scornaí air
mar gheall ar thobac a chaitheamh air.
D’imir an scéal seo tionchar ollmhór
ar dhaoine chun scor den tobac a
chaitheamh. Ba mhaith le Gerry a scéal
a roinnt chun cabhrú le daoine an galar
a sheachaint agus scaradh óna ndaoine
muinteartha a sheachaint.
• Rinne físeán nua a scaoileadh chun
buíochas a thaispeáint do Gerry agus
a theaghlach a d’athraigh go leor saol
chun feabhais tionchar dochreidte an
fheachtais a léiriú. I gcomhar leis seo,
d’fhoilsigh iníon Gerry, Lisa, cuimhní cinn
faoin bhfeachtas ar a dtugtar The Man
who Moved the Nation.

Clár Bia Shláintiúil agus Maireachtála Gníomhaí
–

Foilsíodh an leabhrán Bímis Gníomhach/Let’s Get
Active chun tacú leis an bhfoireann chun feasacht
a chur chun cinn ar na tairbhí a bhaineann le
gníomhaíocht choirp mar uirlis chumhachtach
theiripeach do dhaoine a bhfuil deacrachtaí
meabhairshláinte acu.

–

Ghlac 6,524 ball foirne i measc na ECSPanna
agus na nGrúpaí Ospidéal go léir páirt sna
Céimeanna náisiúnta a fhad le Dúshlán sláinte i
mBealtaine, ar thacaigh 469 comhordaitheoir foirne
leis. Ar an meán, tháinig méadú 70% ar leibhéil
ghníomhaíochta a cuireadh i gcuntas idir seachtain
a haon agus seachtain a cúig den dúshlán.

–

Seoladh Gluaiseacht don Saol/Move for Life, ar
tionscadal taighde é atá cistithe ag an Tionscnamh
Aosú Sláintiúil agus Dearfach (HaPAI). Is é cuspóir
an tionscadail chun tabhairt faoi mheastóireacht
ar idirghabháil piarmheantóireachta, atá in ainm is
rochtain a leathnú agus a mhéadú ar chláir reatha
Gluaiseacht don Saol, chun cabhrú leo siúd atá níos
sine ná 50 bliain d’aois atá neamhghníomhach chun
éirí níos gníomhaí.

–

Mar chuid den Chreat Meáchan Sláintiúil do Leanaí
agus i gcomhar le Safefood, foilsíodh feachtas
START, TOSAIGH do do leanbh ar stíl mhaireachtála
shláintiúil/START your child on a healthy lifestyle.
Tugadh breis agus 4,000 cuairt ar www.makeastart.ie
agus cuireadh ceithre chlár gníomhaíochta pobail ar
fáil i gcomhoibriú le comhpháirtithe a chistítear faoi
Alt 39, Rith Páirce agus Cluichí Pobail ina measc.
FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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•

•

Clár Alcóil
–

Bunaithe ar thorthaí ón gcéad suirbhé Éireannach ar
an díobháil a dhéanann alcól do dhaoine eile (AH20),
d’fhoilsigh FSS tuarascáil ar a dtugtar The Untold
Story: Harms experienced in the Irish population due
to others’ drinking a dhéanann cainníochtú ar chuid
den díobháil a dhéanann alcól do dhaoine eile in Éirinn.
Is féidir roinnt príomhthorthaí suirbhé a thabhairt faoi
deara ar leathanach 16 den tuarascáil seo.

–

Seoladh Alcól agus Drugaí: Treoir do Thuismitheoirí
agus tá go leor faisnéise agus comhairle phraiticiúil
ann do thuismitheoirí ar conas labhairt lena
ndéagóirí faoi alcól agus drugaí eile.

–

Síníodh an tAcht Sláinte Poiblí (Alcól) isteach sa dlí
i Nollaig. Ba gharsprioc mhór é seo don fheachtas
www.askaboutalcohol.ie agus chuir sé in iúl gur
baineadh ceann de chroíchuspóirí an fheachtais amach.

Sláinte agus folláine ghnéis
–

Mar chuid den Straitéis Sláinte Ghnéis Náisiúnta
2015-2020 a chur i bhfeidhm agus ról tuismitheoirí
i ngnéasoideachas a neartú, seoladh Labhairt
le do Leanbh Óg faoi Chaidreamh, Gnéasacht
agus Fás Aníos/Talking to Your Young Child about
Relationships, Sexuality and Growing Up. Tacóidh
an acmhainn seo le tuismitheoirí chun labhairt lena
leanaí óga faoi chaidreamh agus gnéasacht de réir a
chéile agus ar bhealach a oireann dá n-aois.

–

Rinneadh an bunchlár ar shláinte ghnéis a chur chun
cinn, ar clár oiliúna cuimsitheach forbartha acmhainní
é do sholáthraithe seirbhíse ar mian leo a muinín,
scileanna agus eolas a fhorbairt i l imistéar na sláinte
gnéis, a chur ar fáil i measc roinnt ECSPanna.

–

Seoladh an 16ú fóram sláinte aeraí bliantúil uileÉireann i gcomhpháirtíocht leis an Líonra Sláinte Aeraí
agus le tacaíocht ón RS. Is é an cuspóir chun deis
a chruthú dóibh siúd atá bainteach i limistéir VEID,
sláinte ghnéis agus saincheisteanna eile a bhaineann
leis an tsláinte i measc fear a mbíonn gnéas acu le
fir eile (MSM) chun eolas a líonrú agus a roinnt.

–

Seoladh an feachtas nua folláine gnéasaí,
#RespectProtect, agus is féidir níos mó eolais faoi
seo a fheiceáil ar leathanach 49. Chun tacú leis an
bhfeachtas seo, seoladh www.sexualwellbeing.ie,
chomh maith, chun faisnéis a sholáthar ar go
leor gnéithe de shláinte ghnéis, toiliú, caidreamh,
frithghiniúint, ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha agus
toircheas géarchéime ina measc.

Éire atá Saor ó Thobac
–

–
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•

Sheol an Clár Éire atá Saor ó Thobac Staid Rialaithe
Tobac in Éirinn, 2018/State of Tobacco Control in
Ireland, 2018. Déantar cur síos ann ar scóip agus
tionchar gníomhaíochtaí rialaithe tobac a rinne FSS
le blianta beaga anuas a chuir leis an líon daoine a
chaitheann tobac in Éirinn inniu a laghdú. Seoladh
dhá thuarascáil anailíse thánaisteacha, Caitheamh
Tobac i measc Daoine Fásta/Adult Smoking in
Ireland agus Caitheamh Tobac i measc Daoine Óga/
Youth Smoking in Ireland, chomh maith agus is
féidir torthaí ó na tuarascálacha seo a fheiceáil ar
leathanach 17 den tuarascáil bhliantúil seo.
I gcomhoibriú le comhpháirtithe Éire atá Saor ó
Thobac, cuireadh comhdháil ar siúl chun an Lá
Domhanda gan Tobac a thabhairt chun suntais agus é
mar aidhm tacú le pobail chun dul i mbun gnímh chun
sprioc 2025 Éire atá Saor ó Thobac a bhaint amach
ina mbeidh leitheadúlacht níos lú ná 5% de mhuintir na
hÉireann ag caitheamh tobac. Thug taighde a foilsíodh
ag an gcomhdháil le fios go bhfuil an baol is mó
rompu siúd is leochailí inár bpobail go bhfaighidh
siad bás agus go dtiocfaidh galair fhadtéarmacha
orthu a bhaineann le tobac a chaitheamh.

–

Rinne beartas náisiúnta an champais saor ó thobac
a chur i bhfeidhm i measc na suíomhanna ECSP
agus Grúpa Ospidéal go léir.

–

Córas bainistíochta othar um scor ón tobac
QuitManager agus déanfaidh sé atreorú leictreonach
chuig seirbhís QUIT FSS agus tuairisciú mionsonraithe
aiseolais a éascú. I ndiaidh ionchur ó phríomhpháirtithe
leasmhara, tástáil agus oiliúint fhorleathan úsáideora
agus oiliúint a chur ar ghrúpa de ‘shárúsáideoirí’ ina
measc, rinneadh córas QuitManager a oiriúnú agus
tá sé in ainm is freastal ar riachtanais seirbhís scoir
ón tobac agus QUITline. Cuireadh QuitManager ag
feidhmiú i Samhain don QUITline náisiúnta agus i
roinnt seirbhísí pobail agus ospidéil agus tá thabhairt
isteach breise le déanamh in 2019.
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Clár Nurture
–

•

Is iad timpistí de thimpiste i measc leanaí a shine
le cúig bliana is príomhchúis le díobháil agus bás
i measc leanaí in Éirinn. Chun dul i ngleic leis seo,
nuashonraíodh an Clár Feasachta ar Shábháilteacht
Leanaí chun dul i ngleic le rioscaí nua i leith
sábháilteacht leanaí agus áirítear leo modúl
ríomhfhoghlama, atá ar fái l trí www.hseland.ie sa
mhullach ar acmhainní nuashonraithe sábháilteachta
leanaí d’altraí sláinte poiblí, tuismitheoirí agus cúramóirí.

Néaltrú – Tuiscint le Chéile
–

Is éard atá mar thoradh ar an rath a bhí ar an
bhfeachtas Tuiscint le Chéile ar Néaltrú (‘Dementia
Understand Together’), a comhchruthaíodh le
daoine ar a bhfuil néaltrú agus a gcúramóirí, ná
leibhéil mhéadaithe de thuiscint ar néaltrú agus
thug beagnach duine as gach seisear le fios go
ndeachaigh siad i mbun gníomh éigin mar thoradh
ar an bhfeachtas. Seoladh leathanach Facebook
Dementia Understand Together agus tá lucht
leanúna 19,000 aige. Cuireadh idir chomhairle agus
tacaíocht ar fáil do 5,610 duine trí sheirbhís saor
in aisce na Líne Cabhraí, ar méadú 13% é seo ó
seoladh an feachtas in 2016. Dheonaigh breis agus
190 duine ar fud na hÉireann go ndéanfar Seaimpíní
Pobail Tuiscint le Chéile ar Néaltrú díobh.

Sláinte agus Folláine an Daonra

Mar chuid den Chlár Náisiúnta
Óige Sláintiúla, seoladh láithreán
gréasáin nua toirchis agus sláinte
leanaí, www.mychild.ie. Tá sé in
ainm is bheith mar ionad ilfhreastail
do thuismitheoirí agus tuismitheoirí
ionchasacha inar féidir leo teacht
ar eolas agus comhairle iontaofa
ar thoircheas a imreoidh tionchar
ar shláinte agus follái ne a linbh
i gcaitheamh na chéad trí bliana
dá saol. Seoladh na leabhair Mo
Thoircheas (My Pregnancy),
Mo Leanbh 0 go 2 bhliain (My
Child 0 to 2 years) agus Mo
Leanbh 2 go 5 bliana (My Child
2 to 5 years), agus cuirtear eolas
fianaisebhunaithe ar fáil iontu ó
shaineolaithe do thuismitheoirí
agus tuismitheoirí ionchasacha.

Ag an seoladh, léann an tAire Sláinte, Simon Harris, T.D., an leabhar nua
Mo Leanbh: O go 2 bhliain do thuismitheoirí le Sadie Sheridan, Elena Holly
McGrath agus Cormac O’Brien.

An daonra a chosaint ó bhagairtí dá sláinte
agus folláine
•

•

•

Tá gach duine a oibríonn inár seirbhísí sláinte nó a mbíonn
rochtain acu orthu freagrach as ionfhabhtuithe a bhaineann
le cúram sláinte (HCAI) agus frithsheasmhacht in aghaidh
ábhar frithmhiocróbach (AMR). Tá roinnt tionscnamh ar
bun faoi láthair ar fud na seirbhíse sláinte agus is féidir
breis faisnéise maidir leo seo a fheiceáil sa mhír Cáilíocht
agus Sábháilteacht sa Tuarascáil Bhl iantúil seo.
Tosaíocht thábhachtach dúinn is ea an daonra a chosaint
ó ghalair theagmhálacha a leathadh. Cuireadh freagairtí
tráthúla agus éifeachtacha ar fáil do 727 briseadh amach
ar ghalar infhógartha agus 4,144 cás galair thógálaigh
a bhain le briseadh amach aonair timpeall na tíre.
Imdhíonadh
–

Seoladh feachtas an fhliú #YourBestShot i Deireadh
Fómhair agus leagadh béim láidir arís eile ar rátaí
glactha a mhéadú i measc oibrithe cúram sláinte.
Mar thoradh ar thionchar an fheachtais seo, lenar
áiríodh clár piarvacsaínithe, tá glacadh méadaithe
leis an vacsaín i measc oibrithe cúram sláinte in
ospidéil ghéarmhíochaine agus saoráidí cúraim
fhadtéarmaigh. Tháinig méadú air aníos go dtí
44.8% in 2017/2018 i gcomparáid le 34% in
2016/2017 in ospidéil ghéarmhíochaine. I saoráidí
cúraim fhadtéarmaigh, tháinig méadú air aníos go
dtí 33.1% in 2017/2018 i gcomparáid le 27.1% in
2016/2017.

•

–

Cuireadh vacsaíní rótaivíris agus meiningeacocúla
B i bhfeidhm mar chuid de sceideal imdhíonta
náisiúnta leanaí bunscoile agus tá glacadh leis
na vacsaíní seo ar aon dul leis an nglacadh atá
le vacsaíní eile sa sceideal.

–

Thit feachtas cumarsáide clódóireachta digití agus
meán sóisialta amach chun béim a leagan ar an
tábhacht a bhaineann le vacsaín treacha a fháil i rith
toi rchis, trí Mo Thoircheas/My Pregnancy a fhoilsiú,
chomh maith le faisnéis ar láithreán gréasáin nua
www.mychild.ie. Ó Shamhain ar aghaidh, bíonn
gach bean thorrach i dteideal vacsaíniú an treacha
a fháil saor in aisce i rith toirchis.

–

Seoladh an feachtas faisnéise ar vacsaín HPV i Márta
chun tacú le tuismitheoirí chun cinneadh feasach
a dhéanamh maidir lena chinntiú go bhfaigheann
a n-iníonacha an vacsaín agus go gcosnaítear iad
ó ailse cheirbheacs. Tá méadú mór tagtha ar an
ráta glactha leis an vacsaín HPV (is ionann an ráta
glactha le dhá dháileog den vacsaín don bhliain
acadúil 2017/2018 agus 59.4%, a mhéadaigh
aníos ó 49.4% i mbliain acadúil 2016/2017).

Mar chuid den Chlár Scagthástála Náisiúnta ar Spotaí
Fola i measc Naíonáin Nuabheirthe, cuireadh tús le
scagthástáil i Nollaig ar dhá riocht mheitibileacha
(Easnamh Dihidrigionáise Acyl-CoA Meánslabhra agus
aigéad Glutaridc Shaghas 1 (GA1). Is annamh go
dtagtar ar na riochtaí seo ach is féidir cóir leighis a chur
orthu agus, nuair a dhéantar scagthástáil orthu, is féidir
naíonáin nuabhreithe a dhiagnóisiú agus a chóireáil go
luath chun cosc a chur ar chastachtaí tromchúiseacha
agus a d’fhéadfadh an bheatha a chur i mbaol.
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Seirbhís Sláinte Chomhshaoil
•

Go ginearálta, baineadh ardchomhlíonadh amach leis
an Acht Sláinte (Tobac), 2002. Bhí 27 cás ionchúisimh
ann in 2018, áfach, a ndearnadh ciontuithe dá bharr i
ngeall ar chionta a bhain le tobac.

•

Cuireadh Conradh Seirbhíse Údarás Sábháilteachta Bia
na hÉireann 2016-2018 i bhfeidhm agus comhlíonadh
gach gné den chonradh seirbhíse.

•

Tá an tAcht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine), 2014 in
ainm is daoine óga a chosaint agus rogha níos feasaí a
chur chun cinn i measc daoine fásta maidir le leapacha
gréine a úsáid. B’éard a bhain le bliain a ceathair den
Chlár Cigireachta Leapacha Gréine Sláinte Poiblí ná
tabhairt faoi roinnt cigireachtaí,ceannach tástála agus
cigi reachtaí ar shiopadóir rúndiamhair.

•

Lean obair ar aghaidh chun samhail chistithe
inbhuanaithe a shainaithint agus le comhlíonadh na
gceanglas fluairídithe a chinntiú i soláthairtí uisce poiblí.

•

Mar chuid de ghníomhaíochtaí iompórtála bia 2018,
rinneadh measúnú ar 3,020 coinsíneacht bhia agus
rinneadh 7,048 gnáthsheiceáil agus 583 seiceáil bhreise
rialaithe.

•

Tá rannpháirtíocht ar impleachtaí an Achta Sláinte Poiblí
(Alcól), 2018 ar bun faoi láthair leis an RS.

An tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála
•

•

BreastCheck
–

Mar chuid de shíneadh aoise BreastCheck a chur
i bhfeidhm ar bhonn céimnithe i measc ban idir 65
agus 69 bliain d’aois, ar cuireadh tús leis in 2016
agus atá le tabhairt chun críche in 2021, cuireadh
an scagthástáil ar fáil do na mná eile 66 bliain
d’aois, anuas ar sciar de mhná atá 67 bliain d’aois.

–

Bhí an glacadh ard i gcónaí agus d’fhreastail líon
ní ba mhó de mhná chun tabhairt faoi scagthástáil
mhamagrafaíochta ná mar a raibh súil leis.

CervicalCheck
–
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Tugadh faoi 370,000 tástáil smearaidh i ngach
suíomh in 2018 i gcomparáid le 280,000 in 2017.
Ba cheart a thabhairt faoi deara nach ndéanann
CervicalCheck tuairisciú ar mhaithe le cuspóirí
feidhmíochta ach do na tástálacha siúd a dhéantar
i suíomh cúraim phríomhúil agus b’ionann iad seo
agus 340,000 in 2018 i gcomparáid le 260,000
in 2017. Chruthaigh an t-éileamh breise ar
thástálacha in 2018 riaráiste ban a bhí ag feitheamh
le torthaí agus bhí roinnt ban ag fanacht a fhaide
le 27 seachtain. Tugann an clár tús áite i gcónaí
d’acmhainn bhreise foinsithe chun na riaráiste a
ghlanadh ach tá dúshláin roimh an gclár go fóill.
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•

BowelScreen
–

•

Tugadh faoi chlár BowelScreen a chur in iúl agus a
chur chun cinn chun glacadh leis an gclár a mhéadú
i measc fir agus mná incháilithe idir 60 agus 69
bliain d’aois. Bhí rannpháirtíocht i measc fear ní
b’ísle go fóill ná mar a bhí i measc ban agus tugadh
faoi fheachtais spriocdhírithe ar fhir i rith na bliana,
trí Bhotháin na bhFear agus ag an gComórtas
Treabhdóireachta.

RetinaScreen Diaibéiteach
–

Leanadh le clár scagthástála faireachais dhigitigh
agus samhail chúraim a thabhairt isteach go rathúil
ar bhonn píolótach. Cuirfidh an faireachas digiteach
seo, nuair a bheidh sé curtha i bhfeidhm go
hiomlán, le feabhas a chur ar an gconair chóireála
othar tríd an riachtanas a bhaint atá le ceapachán
othar seachtrach in ospidéal.

–

B’ard don ghlacadh leis an gclár scagthástála i
measc daoine ar a bhfuil diaibéiteas aois 12 bhliain
agus d’fhreastail líon ní ba mhó daoine ar an gclár
ná mar a raibh súil leis.

Fiosrúchán Scóipe ar Chlár
Scagthástála CervicalCheck,
2018 (Tuarascáil Scally)
I ndiaidh gur aimsíodh na saincheisteanna a tháinig
chun solais maidir le clár scagthástála CervicalCheck,
bunaíodh Foireann Bhainistíochta Teagmhais
Thromchúisigh in Aibreán agus bunaíodh líne
chabhrach lena chur ar chumas ban a bhfuil buarthaí
orthu maidir le tástálacha smearaidh a rinneadh orthu
roimhe seo chun eolas a fháil.
Bhunaigh an Rialtas fiosrúchán scóipe i mBealtaine
faoi stiúir an Dr Gabriel Scally.
Bunaíodh Grúpa Stiúrtha chun maoirseacht a
dhéanamh ar chur i bhfeidhm na moltaí faoi choimirce
Choiste Stiúrtha CervicalCheck a bhunaigh an tAire
agus cuireadh tús le hobair i Meitheamh i ndiaidh go
bhfuarthas an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn ón
bhfiosrúchán scóipe, inar cuimsíodh sé mholadh.
D’fhoilsigh an Dr Scally a thuarascáil deiridh i
Meán Fómhair inar cuimsíodh 50 moladh breise a
fheabhsóidh clár scagthástála CervicalCheck agus
cláir scagthástála eile. Foilsíodh Plean um Chur i
bhFeidhm do na moltaí go léir, ina leagtar amach
126 gníomh, i Nollaig.

Sláinte agus Folláine an Daonra

Feachtais ar athrú iompraíochta 2018
Seoladh #RespectProtect, feachtas nua sláinte ghnéis chun eolas
a sholáthar ar go leor gnéithe de shláinte ghnéis, a chuireann
solúbthacht níos fearr ar fáil i dtaobh teachtaireachtaí gnéis níos
spriocdhírithe agus níos creidiúnaithe do dhaoine óga. Seoladh
feachtas um fheasacht phoiblí náisiúnta, i gcomhar le hAontas
Cógaiseoirí na hÉireann, chomh maith, chun feasacht phoiblí a
mhéadú ar an bhfrithghiniúnach éigeandála hormónach. Tacaíonn an
láithreán gréasáin nua www.sexualwellbeing.ie leis an bhfeachtas.
Helen Deely, Ceannaire an Chláir, an Clár Sláinte Ghnéis agus um
Thoirchis Ghéarchéime; Darragh O’Loughlin, Ard-Rúnaí, Aontas
Cógaiseoirí na hÉireann; Gráinne O’Leary, Cógaslann Ché Hanover
agus an tAire Sláinte, Simon Harris, T.D.

I gcomhthéacs na treochta aníos san úsáid a bhaintear as cócaon
agus básanna gaolmhara, seoladh an feachtas An Úsáideann
Tú Cócaon? (Do You Use Cocaine?) d’úsáideoirí drugaí agus
gairmithe sláinte le Tionscadal Drugaí Ana Liffey chun feasacht a
mhúscailt ar an mbaol a bhaineann le húsáid a bhaint as cócaon.
Is féidir teacht ar níos mó sonraí faoi seo ar www.drugs.ie.
Sa phictiúr ag seoladh fheachtais, bhí: An Dr Éamon Keenan, Síciatraí
Comhairleach agus Ceannaire Cliniciúil Andúile FSS (ar lár), Emma
Lynam agus Áine O’Connell, Cumarsáid FSS (ar chlé), Tony Duffin
(POF), Rebecca Doyle, Paul Duff agus Nicki Killeen ó Thionscadal
Drugaí Ana Liffey.

Lean roinnt feachtais FSS ar aghaidh in 2018 chun sláinte agus folláine an daonra a chur chun cinn
agus chun seirbhísí sláinte poiblí a dhéanamh níos inrochtana, ar nós an mhéid seo a leanas:
Fiafraigh faoi Alcól/Ask
About Alcohol – feabhas
a chur ar eolas daoine
faoi alcól agus conas
a imríonn sé tionchar
orainn i dtaobh ár sláinte

D’Iarracht is Fearr/Your
Best Shot – feachtas
bliantúil fliú a spreagann
an fhoireann agus grúpaí
i mbaol chun vacsaín a
fháil in aghaidh an fhliú.

Rudaí Beaga/Little
Things – díriú ar na
rudaí beaga is féidir
linn a dhéanamh chun
ár meabhairshláinte a
chosaint.

#DrinkLessGainMore
www.askaboutalcohol.ie

#YourBestShot
www.hse.ie/flu

#LittleThings
www.yourmentalhealth.ie

Ár dTodhchaí a
Chosaint/Protect Our
Future – faisnéis a
sholáthar ar an tábhacht
a bhaineann leis an
vacsaín HPV

TOSAIGH/START – díriú
ar stíl mhaireachtála níos
sláintiúla do leanaí

Feachtas an Ribín
Ghlais – daoine
a spreagadh
chun labhairt go
hoscailte faoi
fhadhbanna coitianta
mheabhairshláinte.

#ProtectOurFuture
www.hpv.ie

#MakeAStart
#PauseForPlay
www.makeastart.ie

www.yourmentalhealth.ie

Néaltrú: Tuiscint le Chéile/
Understand Together –
tuiscint a mhéadú,
cairdeas, ceangail phobail
agus teaghlaigh a chothú
chun gur féidir le níos mó
daoine maireachtáil go
folláin agus néaltrú orthu.
#UnderstandTogether
www.understandtogether.ie

QUIT – a leanann le
tacaíocht saor in aisce
phearsantaithe a chur
ar fáil chun cabhrú le
daoine scor de thobac
a chaitheamh.
#YouCanQuit
www.quit.ie
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Cúram Sláinte Pobail

Áirítear le seirbhísí cúram sláinte pobail cúram príomhúil, cuimsiú sóisialta,
seirbhísí míchumais, meabhairshláinte, seirbhísí daoine breacaosta agus seirbhísí
cúraim mhaolaithigh, agus cuirtear ar fáil do leanaí agus daoine fásta iad, iad siúd
ina measc atá thíos le himeallú agus neamhionannas sláinte.

Cúram Príomhúil
Oibriú chun cúram príomhúil inrochtana, cuimsitheach, leanúnach agus comhordaithe a sholáthar
d’úsáideoirí seirbhíse i ngar don bhaile trí idirghabháil phobalbhunaithe, a laghdaíonn an gá go
n-iontrálann siad an t-ospidéal.
I measc na seirbhísí tá foirne cúraim phríomhúil, líonraí cúram sláinte pobail, cleachtas ginearálta agus cuimsiú
sóisialta. Cuireann DGanna, gairmithe altranais agus cúram sláinte agus cúraim shóisialta ar fáil, a oibríonn le
seirbhísí pobail i gcoitinne (míchumas, meabhairshláinte, daoine breacaosta agus cúram maolaitheach) agus
seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine ar fáil mar fhreagairt do riachtanais úsáideoirí seirbhíse.

Daoine faoi Mhíchumas
Tacú le daoine faoi mhíchumas agus iad a chumasú chun a rogha saoil a mhaireachtáil ina dtithe
féin, i gcóiríocht a dheartar agus/nó a oiriúnaítear faoi mar is gá chun freastal ar a riachtanais,
a chuireann ar a gcumas gnáthshaol a mhaireachtáil a neamhspleáiche agus is féidir.
Cuirtear seirbhísí ar fáil dóibh siúd atá faoi mhíchumas fisiciúil, céadfach, intleachta agus iad siúd a bhfuil
uathachas orthu i suíomhanna lae, faoisimh agus cónaithe. I measc na seirbhísí, tá cúntóir pearsanta,
tacaíocht baile agus tacaíochtaí pobail eile.

Meabhairshláinte
Meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn lena chur ar chumas daoine an tairbhe is mó a bhaint
d’am a chaitheamh lena dteaghlaigh agus a gcairde. Cóireáil rathúil a chur orthu siúd atá thíos le
fadhbanna meabhairshláinte laistigh de shuíomh cúraim phríomhúil, agus níos lú ná 10% a atreorú
do shainseirbhísí meabhairshláinte pobalbhunaithe.
Áirítear le sainseirbhísí meabhairshláinte seirbhísí othar cónaitheach ospidéil ghéarmhíochaine, ospidéil lae,
clinicí othar seachtrach, foirne meabhairshláinte pobalbhunaithe (seirbhís mheabhairshláinte leanaí agus
ógánach, daoine fásta ginearálta agus síciatracht deireadh saoil), meabhairshláinte míchumas intleachta,
seirbhísí cónaithe pobail agus cónaithe cúraim leanúnaigh.

Daoine Breacaosta
Daoine breacaosta a chumasú chun maireachtáil go neamhspleách ina dtithe agus pobail féin
a fhad agus is féidir. Feabhas a chur ar chaighdeán na beatha dóibh siúd a bhfuil riachtanais
chúram sláinte agus shóisialta níos casta acu trí sholáthar an chúraim a aistriú i dtreo cúram
pobalbhunaithe, pleanáilte agus comhordaithe.
I measc na seirbhísí tá tacaíochtaí baile, cúram lae, cúram idirthréimhseach, cúram gearrchónaithe agus fadchónaithe.

Cuirtear seirbhísí cúram sláinte pobail ar fáil i measc naoi nEagraíocht Chúram Sláinte Pobail
(ECSPanna) agus cuirtear ar fáil iad trí mheascán de sholáthar díreach FSS anuas sholáthraithe seirbhíse
alt 38 agus 39, DGanna agus soláthraithe príobháideacha. Tá freagracht iomlán ar an bPríomhoifigeach i
ngach CHO as seirbhís chúraim phríomhúil, pobail, shóisialta agus leanúnaigh laistigh dá gceantar féin,
a oibríonn le comhcheangal cuí le cúram tánaisteach agus gach páirtí leasmhar cuí a chinntiú.

52

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Cúram Príomhúil

Cúram Príomhúil
Cúram comhordaithe a
sholáthar dóibh siúd atá
thíos le heaspa dídine
Cuireann foireann chúraim phríomhúil Safetynet,
atá cistithe ag FSS, cúram comhordaithe ar
fáil dóibh siúd atá thíos le heaspa dídine i
gcomhar le hOspidéal Naomh Séamas, Ospidéal
Ollscoile an Mater Misericordiae agus seirbhísí
meabhairshláinte. Bhuaigh an fhoireann an
Dámhachtain le haghaidh Tacú le Pobal Sláintiúil
ag Dámhachtainí Sármhaitheasa na Seirbhíse
Sláinte 2018. Trí naoi gclinic DG agus altraí ina
bhfuil an trealamh iomlán, cuirtear cúram ar fáil do
thart ar 500 duine gan dídean gach mí. Cuirtear
sainseirbhísí cúraim phríomhúil ionaimsithe agus
seirbhísí meabhairshláinte ar fáil do chóiríocht do
dhaoine gan dídean agus cuirtear seirbhís forrochtana lasmuigh d’uaireanta ar fáil trí aonaid
sláinte shoghluaiste.
Foireann chúraim phríomhúil atá difriúil. A foireann á stiúradh chun ratha
ag an Dr Fiona O’Reilly i ndiaidh dóibh Dámhachtain Sármhaitheasa na
Seirbhíse Sláinte a buachan in 2018.

Cáilíocht, sábháilteacht, rochtain agus
freagrúlacht seirbhísí a fheabhsú chun
tacú le haistriú cinniúnach chuig cúram
príomhúil
•

•

Baineann bunriachtanas le Líonraí Cúram Sláinte Pobail
(LCSPanna) maidir le conairí réidh soiléire cúraim a
fhorbairt idir seirbhísí pobail agus géarmhíochaine. Tugadh
faoi phleanáil shuntasach chun ullmhú do LCSPanna a
chur i bhfeidhm in 2019 chun tacú le samhail chúraim
chomhtháite agus otharlárnaigh, lena chinntiú go bhfuil
cúram optamach á sholáthar sa suíomh is cuí.
Leathnaíodh cumhdach agus seirbhísí a chuir Foirne
Idirghabhála Pobail (FIPanna) agus Teiripe
Fhrithmhiocróbach Phaireintreach Othar Seachtrach
(TFPO) chun iontrálacha chuig ospidéil a sheachaint
agus tacú le scaoileadh luath ó ospidéil a éascú.
Osclaíodh seirbhísí nua i Sligeach agus Laois/Uíbh
Fhailí. Tacaíodh le hospidéil, chomh maith, chun an líon
othar a mhéadú a mhúintear chun antaibheathaigh
infhéitheach a fhéinriar a cheadaíonn dóibh teacht ar a
gcúram amach ón ospidéal agus níos giorra don bhaile.

•

Tá dul chun cinn ar bun go leanúnach i dtrí cinn de na
ECSPanna chun foirne cúram súl péidiatrach a bhunú
agus tá suíomhanna nua á roghnú agus tá trealamh á
sholáthar dóibh agus tá earcaíocht foirne ar bun faoi láthair.

•

Seirbhísí DG
–

Rinneadh rochtain dhíreach ag DGanna ar
ultrafhuaim a neartú ní ba mhó agus cuireadh
23,471 ultrafhuaim ar fáil i roinnt ECSPanna ar an
gcaoi sin a íoslaghdaíonn an gá atá le hatreoruithe a
dhéanamh chuig ranna othar seachtrach.

–

Rinneadh comhaontú ar chonradh lena cheadú
DGanna foirceannadh a sholáthar i ndiaidh toircheas
naoi seachtaine agus roimhe sin i suíomh cúraim
phríomhúil.

•

Críochnaíodh 111 síceolaí cúnta agus 20 síceolaí ar
ghrád foirne, agus chistigh seirbhísí meabhairshláinte
é seo.

•

Thosaigh 16 ionad cúraim phríomhúil ag oibriú,
agus mhéadaigh é seo an líon iomlán ionaid chúraim
phríomhúil atá á n-oibriú aníos go dtí 126.

•

Foilsíodh an tAthbhreithniú ar Sheirbhísí Oileáin Chúraim
Phríomhúil a dhíríonn ar sheirbhísí sláinte a sholáthar
do bheagnach 3,000 duine a chónaíonn ar 18 n-oileán
amach ó chósta na hÉireann. Leagtar amach san
athbhreithniú 71 moladh atá in ainm seirbhísí cúraim
phríomhúil cothrom, ardchaighdeáin agus inbhuanaithe
a sholáthar do phobail oileáin.

Heipitíteas C
–

Cuireadh cóir leighis ar 1,615 othar mar chuid den
chlár cóireála heipitíteas C.

–

Seoladh acmhainn nua otharlárnaithe ar Lá Domhanda
Heipitítis 2018 agus tá sé ar fáil ar www.hse.ie/hepc.
Cuireann sé teacht gan stró ar fáil ar fhaisnéis
atá sothuigthe maidir le siomptóim agus cóireáil
heipitíteas C agus conas é a chosc agus tá sé
dírithe orthu siúd a d’fhéadfadh bheith i mbaol
anois nó roimhe seo heipitíteas C a thiolgadh.
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Torthaí sláinte a fheabhsú dóibh siúd
is leochailí sa tsochaí

Idirchaidreamh le húsáideoirí
seirbhíse

Seirbhísí Andúile
•

Rinne Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú, freagairt
faoi stiúir na sláinte d’úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn,
2017-2025 (‘Reducing Harm, Supporting Recovery, A
health-led response to drug and alcohol use in Ireland,
2017-2025’) a chur i bhfeidhm ní ba mhó.
–

–
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• Bunaíodh seirbhís phobalbhunaithe idirchaidrimh
agus tacaíochta do mhná agus teaghlaigh a
ndéanann na saincheisteanna laistigh de chlár
scagthástála CervicalCheck difear dóibh

Lean oiliúint agus oideasú nalocsóin ar fáil i rith
na bliana chun dul i ngleic leis an tsaincheist lena
mbaineann ródháileog ópóideach. Riaradh nalocsón
i gcásanna ródháileoige 190 uair ar leith. Ar an lá
idirnáisiúnta um fheasacht ar ródháileog, tugadh
nalocsón sróine isteach in Éirinn agus dáileadh 775
ullmhóid sróine faoi dheireadh na bliana.
Cuireadh oiliúint ar scagthástáil agus gearridirghabháil ar siúl do mhí-úsáid alcóil agus
substaintí (SAOR) ar fáil do 1,469 duine.

–

Bhain an líon cuairteanna míosúla a tugadh ar
www.drugs.ie an líon ba mhó amach i Samhain,
i ndiaidh gur baineadh 321,946 amas amach agus
chríochnaigh 23,422 duine an féinmheasúnú agus
gearr-idirghabháil ar líne.
Rinne obair dul chun cinn ar shaoráid insteallta faoi
mhaoirseacht a bhunú i gceantar chathair Bhaile
Átha Cliath. Iontráladh conradh do chéim phíolótach
a fhorbartha. Lorgaíonn an tionscnamh ar a ndéantar
maoirseacht leighis chun áit sábháilteachta a chur
ar fáil do dhaoine leochaileacha ata glan agus faoi
mhaoirseacht, a chuireann rochtain ar sheirbhís
laghdaithe díobhála ar fáil a chuirfidh leis na hiarrachtaí
i dtreo a sláinte a fheabhsú agus básanna a bhaineann
le drugaí a laghdú. Tá an próiseas pleanála ar bun
faoi láthair le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath.

Seirbhísí do dhaoine gan dídean
•

• Tugadh faoi phróiseas forleathan comhairliúcháin
i gceithre phríomhláthair fud fad na tíre mar chuid
de Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta Sláinte an
Lucht Siúil a fhorbairt. Moladh atá ann a dhéantar
sa Straitéis Náisiúnta um Lánpháirtiú an Lucht
Siúil agus na Romach, 2017-2021.

Cuireadh oiliúint ar DGanna agus cógaiseoirí sa
phobal chun tabhairt isteach suboxone a éascú mar
chóireáil mhalartach ionadaithe ópóidigh in ionad
meatadóin. Cuireadh oiliúint ar 95 DG breise chun
suboxone a ordú agus bhí suboxone á fháil ag 220
othar faoi dheireadh na bliana.

–

–

• Leanadh leis na Caighdeáin Náisiúnta um Chúram
Sláinte Níos Fearr agus Níos Sábháilte (‘National
Standards for Better Safer Healthcare’) a thabhairt
isteach.

Rinneadh Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta
don Tithíocht agus don Easpa Dídine, 2016 a chur
i bhfeidhm dul chun cinn tríd an méid seo a leanas:
–

An Prótacal Náisiúnta um Dhaoine gan Dídean a
Scaoileadh ó Ospidéal (Creat Treorach)/National
Hospital Discharge Protocol for Homelessness
(Guidance Framework) a thabhairt isteach, a
thacaíonn le prótacal um dhaoine gan dídean a
scaoileadh ón ospidéal agus le samhail chúraim.

–

Sainseirbhísí feabhsaithe cúraim phríomhúil
ionaimsithe agus seirbhísí méadaithe for-rochtana
do dhaoine gan dídean a bhfuil riachtanais chasta
acu ar deacair iad a aimsiú.
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–

Tugadh tacaíocht bhreise do sheirbhísí a fhairsingiú
agus a fhorbairt i measc sholáthraithe seirbhíse
Alt 39 agus tacaíochtaí réigiúnacha do dhaoine
gan dídean maidir le cóiríocht (sealadach agus
fadtéarmach), saintacaíochtaí ildisciplíneacha agus
seirbhísí eile.

–

Cuireadh tacaíocht chuimsitheach sláinte ar fáil
do chéad tionóntachtaí tithíochta ar aon dul le
Plean um Chur i bhFeidhm Náisiúnta Tús Áite do
Thithíocht 2018-2021. Tugadh fairsingiú na seirbhísí
siúd isteach i gCorcaigh, Luimneach, Gaillimh agus
Port Láirge agus cuireadh feabhas ar chláir reatha
Tús Áite do Thithíocht i mBaile Átha Cliath trí chiste
athchóirithe na seirbhíse.

Pobail an Lucht Siúil, dídeanaithe, iarrthóirí
tearmainn agus Romach
•

Tugadh roinnt tionscnamh chun cinn chun feabhas
a chur ar mheabhairshláinte phobal an Lucht Siúil,
ceapadh Comhordaitheoirí Meabhairshláinte an Lucht
Siúil i sé ECSP ina measc siúd agus bhí ceapacháin
ar feitheamh sna trí ECSP eile.

•

Cuireadh tús le tionscadal cúram sláinte príomhúla
Romach.

•

Thug an tAonad Soghluaiste Sláinte agus Scagthástála,
a bunaíodh chun scagthástáil sláinte agus cúram
príomhúil bunúsach a sholáthar do dhídeanaithe agus
grúpa eile imeallaithe, faoi 1,644 measúnú fud fad na
tíre. Is éard atá sa tseirbhís seo, a sholáthraíonn cúram
príomhúil Safetynet i gcomhar le seirbhísí cuimsithe
shóisialta ná croífhoireann sláinte ina bhfuil DG, altraí,
radagrafaí agus ateangaire. Forbairt nuálach is ea
seirbhís radagrafach a bhunú san aonad atá nasctha
leis an gCóras Náisiúnta Comhtháite Íomháithe Leighis
(an CNCÍL) ag Ospidéal Naomh Séamas.
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•

•

Ar aon dul leis an Dara Straitéis Náisiúnta um
Fhoréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe,
2016-2021 agus Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na
hÉireann maidir le Mná, an tSíocháin agus an tSlándáil,
2015-2018, thug 160 ball foirne túslíne faoi oiliúint
ar fhoréigean baile, gnéasach agus inscnebhunaithe
(FBGIB) agus chuir 25 rannpháirtí tús leis an dara clár
oiliúna ar an oiliúnóir náisiúnta FBGIB.
Bhí baint ag seirbhísí Cuimsithe Shóisialta le Straitéis
Óige Náisiúnta LGBTI+ 2018-2020 a fhorbairt, a
bhfuil trí phríomhsprioc aige do dhaoine LGBTI+ agus
óga. Is iad siúd timpeallacht shábháilte, thacúil agus
chuimsitheach a chruthú, feabhas a chur ar shláinte
agus folláine mheabhrach, fhisiciúil agus ghnéis agus
chun an timpeallacht taighde agus sonraí a fhorbairt
chun tuiscint níos fearr a fháil ar a saol.

An tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil
Scéimeanna cúraim phríomhúil a sholáthar tríd an
tseirbhís aisíocaíochta cúraim phríomhúil
Tacaíonn an tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil (an
SACP) le seirbhísí cúraim phríomhúil a sholáthar trí sheirbhísí
aisíocaíochta a chur ar fáil do 7,000 conraitheoir i ndiaidh
dóibh seirbhísí sláinte a sholáthar do bhaill an phobail ina
bpobal féin. Déanann an SACP bainistiú, chomh maith, ar an
Aonad Náisiúnta Cártaí Leighis chun measúnú a dhéanamh
ar incháilitheacht do scéimeanna Cúraim Phríomhúil.
•

Cuireadh an laghdú ar tháillí oidis agus an tairseach
mhíosúil tairseach, agus an méadú ar an neamhaird
ar thuilleamh dóibh s iúd a a fhaigheann Liúntas
Míchumais (atá in ainm is daoine faoi mhíchumas a
chumasú chun oibriú agus a gcárta leighis á choimeád
acu), i bhfeidhm ó thús na bliana.

•

Laghdaíodh na praghsanna ar chógais ar éag a bpaitinn
fad a thosaigh fáil a bheith ar tháirgí cineálacha agus
atá cosúil leo i dtaobh cúrsaí bitheolaíochta de.

•

Cuireadh tús i Meán Fómhair leis an scéim a thabhairt
isteach ina gcuirtear cártaí cuairte DG ar fáil dóibh siúd
a bhfuil liúntas cúramóra nó sochar cúramóra á fháil
acu, agus fuair thart ar 3,000 duine an cárta.

•

Gléas atá sa chóras monatóireachta glúcóis FreeStyle
Libre is féidir a úsáid mar mhalairt ar instealltaí ionracha
laethúla insline, agus laghdaíonn sé míchaoithiúlacht
agus míchompord i measc leanaí agus daoine fásta
óga agus céim dhearfach chun cinn atá ann chun
diaibéiteas a bhainistiú. I ndiaidh go ndearna Grúpa
Measúnaithe Teicneolaíocht Sláinte FSS athbhreithniú,
faomhadh FreeStyle Libre a aisíoc le leanaí agus
daoine fásta óga ar a bhfuil diaibéiteas chineál 1 faoin
na Scéimeanna Drugaí Pobail (faoi réir athbhreithniú i
ndiaidh bliain amháin).

•

Rinneadh iarratais maidir le drugaí nua agus úsáidí nua
a bhaint as drugaí reatha a mheasúnú agus a aisíoc i
gcomhréir leis na nósanna imeachta a dtugtar cuntas
orthu sa Chreat-Chomhaontú.

Soláthar seirbhíse
a fheabhsú tríd an
teicneolaíocht
• Seoladh seirbhísí nua lena cheadú iarratas
ar líne a dhéanamh ar an gcárta leighis
agus seirbhís na Scéime Íocaíochta Drugaí.
Tá teacht ar an gcóras 24 uair an chloig sa
lá, seacht lá sa tseachtain agus, don chárta
leighis, is féidir le húsáideoirí a dheimhniú
láithreach má bheidh siad incháilithe.
• Seoladh córas nua éileamh fiaclóireachta
ar líne a cheadaíonn do chonraitheoirí na
Scéime Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta
chun éilimh fiaclóireachta a sheoladh
ar aghaidh ar líne. Tabharfar an
scéim isteach sa dara céim i measc
fiaclóirí a dhéanann iarratas ar líne
sula bhfaomhfaidh a bpríomh-máinlia
fiaclóireachta iad. Cuirfidh seo feabhas,
ar a uain sin, ar an aga slánúcháin chun
faomhadh a dhéanamh i measc othar a
bhfuil cóir leighis á cur orthu faoin scéim.
• Cuireadh an Córas Bainistíochta agus
Ordaithe Ardteicneolaíochta (Mol
Ardteicneolaíochta) i bhfeidhm i measc
na gcógaslann pobail go léir i Márta,
a dhéanann riarachán na scéime a
chuíchóiriú do chógaiseoirí agus a
chuireann infheictheacht fheabhsaithe
bainistíochta stoic agus caithimh ar an
scéim ar fáil do FSS.

Ella Treacy, atá cúig bliana d’aois, ó Bhaile Átha Cliath
ag seoladh sheirbhís nua ar líne an chárta leighis.
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Seirbhísí Míchumais
Rannpháirtíocht éifeachtach
i gcinnteoireacht
Mar chuid de Shaol a Chlaochlú (‘Transforming
Lives’), seoladh Rannpháirtíocht éifeachtach
i bPleanáil Cinnteoireachta don Ghnáthshaol
i nGnátháiteanna (‘Effective Participation in
Decision-Making Planning for Ordinary Lives
in Ordinary Places’) i Meán Fómhair agus
forbraíodh é i gcomhoibriú le húsáideoirí seirbhíse,
teaghlaigh, cúramóirí agus eagraíochtaí a oibríonn
leo siúd atá faoi mhíchumas.
Sainaithnítear sa Phlean ceithre chroíluach a
dhéanfaidh rannpháirtíocht éifeachtach daoine
faoi mhíchumas, agus teaghlach a spreagadh,
a threorú agus a stiúradh chun cinnteoireacht
a dhéanamh. Is iad seo féinriar, meas, freagairtí
cruthaitheacha, agus comhthacaíocht.
Forbraíodh treoir chéim ar chéim maidir le cur i
bhfeidhm, chomh maith, a sholáthraíonn eolas soiléir
do bhainisteoirí agus don fhoireann chun tacú leo
chun cumas daoine faoi mhíchumas, a dteaghlach
agus a n-abhcóidí a fhorbairt chun páirt rathúil a
ghlacadh i bpróiseas éifeachtach cinnteoireachtaa
a imríonn tionchar díreach ar a saol.

Saol a Chlaochlú – clár athchóirithe ina
n-aistrítear i dtreo samhlacha cúraim
phobalbhunaithe dhuinelárnaigh
•

•
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Foilsíodh I dTreo Buiséid Phearsantaithe do Dhaoine
faoi Mhíchumas in Éirinn – Tuarascáil an Tascfhórsa
ar Bhuiséid Phearsantaithe (‘’Towards Personalised
Budgets for People with a Disability in Ireland – Report
of the Task Force on Personalised Budgets’), ina leagtar
amach conas a d’fhéadfadh buiséid phearsantaithe
oibriú mar mheicníocht chistithe do dhaoine faoi
mhíchumas. Earcaíodh bainisteoir tionscadail chun
moltaí an Tascfhórsa a chur i bhfeidhm.
Cur chuige uile-Rialtais atá sa Straitéis Náisiúnta
um Chuimsiú Daoine faoi Mhíchumas, 20172021 a chuireann feabhas ar shaol daoine faoi
mhíchumas agus cuimsítear ann roinnt beartas, an
Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do Dhaoine faoi
Mhíchumas, 2015-2024 ina measc. Cuireadh tús
le próiseas chun tacú le daoine faoi mhíchumas a
bhfuil teacht acu ar áiteanna lae do dhaoine fásta,
chun an áit sin a iarchur fad a fhiosraíonn siad obair
phríomhshrutha nó roghanna breisoideachais.
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Martin Naughton, ball den ghrúpa atá freagrach as
an bplean a fhorbairt, a bhí tiomnaithe i gcuimhne dó.
Cuimhnítear ar Martin mar cheannaire, cumarsáidí
agus gréasánaí spreagthach nár staon ag tráth ar bith
ón teachtaireacht ‘Nothing About Us, Without Us’ a
thabhairt chun cinn thar ceann iad siúd faoi mhíchumas.

•

I gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil agus an RS, ceannaíodh 91 teach agus
bhí siad á n-uasghrádú chun tithe a chur ar fáil dóibh
siúd atá ag aistriú chuig seirbhísí pobail ó chúram
institiúide.

Tá sé in am aistriú ó láithreacha
comhchónaithe – Straitéis um Chuimsiú
Pobail (‘Time to move on from congregated
settings – A Strategy for Community
Inclusion’) – tacú leis an aistriú ó láithreacha
institiúide go dtí láithreacha pobail
•

Rinneadh tacú le neamhspleáchas agus rogha do
dhaoine faoi mhíchumas a chumasú ní ba mhó trí Tá
sé in am aistriú ó láithreacha comhchónaithe – Straitéis
um Chuimsiú Pobail a chur i bhfeidhm go leanúnach.
D’aistrigh 155 duine ó shuíomhanna institiúide chuig
cóiríocht níos oiriúnaí sa phobal. Sainaithníodh
sa straitéis breis agus 4,000 duine i láithreacha
comhchónaithe agus laghdaíodh é seo anuas
go dtí níos lú ná 2,200.

Seirbhísí Míchumais

•

•

Mar chuid de chlár nuálach athraithe, lena dtacaíonn
an Daonchairdeas Atlantach, Genio, an RS agus FSS,
bunaíodh réimse ionchur cláir, meantóireacht agus
oiliúint ar úsáideoirí seirbhíse agus foireann anuas ar
ról nascóir pobail a bhunú, chun rochtain a éascú ar
thacaíochtaí agus seirbhísí príomhshrutha pobail. I
gcomhar le Genio, tá obair ar bun go leanúnach chun
foghlaim a thógáil go dtí seo a bhfuil de chuspóir aige
ailíniú níos fearr agus níos comhordaithe a dhéanamh
ar róil reachtúil i limistéar na tithíochta, na hoiliúna, na
fostaíochta agus an oideachais.
Díríodh go príomha ar thabhairt faoi fheabhsúcháin
seirbhíse agus díriú ar chaighdeáin rialála HIQA a
chomhlíonadh agus an Plean Oibríochtúil um Fheabhsú
Cáilíochta Náisiúnta do Sheirbhísí Míchumais in Éirinn
(2018-2020) a chur i bhfeidhm. Chláraigh HIQA gach
ionad sainithe do dhaoine faoi mhíchumas. Cuireadh
an réimse gníomhartha seo a leanas i bhfeidhm chun
feabhas a chur ar cháilíocht laistigh d’ionad cónaithe
míchumais:
–

Bunaíodh Mol Athraithe ar HSELanD Cistiú a
sholáthar uirlisí agus tacaíochtaí for míchumas
cónaithe soláthraithe which spá a speictream of key
inniúlacht limistéir ar nós an mhéid seo a leanas:
rialachas agus ceannaireacht, pleanáil phearsanta
agus féinmheasúnú uirlisí.

–

Cuireadh Cruinniú Mullaigh Náisiúnta Ceardlainne
do sholáthraithe cónaithe a ghlac páirt i gCóras
Clárúcháin ar siúl i bPáirc an Chrócaigh. Ghlac thart
ar 130 duine páirt san imeacht seo.

–

Bunaíodh sraith a seimineáir ghréasáin ina raibh
baint ghníomhach ag 40 ionad cónaithe míchumais
maidir le réimse ábhair rial ála, ar nós bainistíocht
riosca, cosanta agus pleanáil phearsanta.

Treoracha Nua – feabhas a chur ar
sheirbhísí lae lena chur ar chumas daoine
roghanna a bheith acu faoi conas a
mhaireann siad agus conas a chaitheann
siad a gcuid ama
•

Nuair atá Treoracha Nua a chur i bhfeidhm, dírítear ar
scileanna saoil neamhspleách a chur i bhfeidhm agus
a fhorbairt i measc daltaí a fhágann an mheánscoil, trí
sheirbhísí cuí lae. Tugadh tacaíocht do thart ar 1,500
duine óg a raibh an scoil á fágáil acu nó a raibh cáilíocht
á baint amach acu ó chláir oiliúna athshlánúcháin i rith
na bliana.

•

Forbraíodh creat pleanála duinelárnach.

•

Cuireadh tús le caighdeáin eatramhacha do Threoracha
Nua trí phróiseas EASI (Feabhsú Meastóireachta,
Gnímh agus Seirbhíse).

Seirbhísí do leanaí agus daoine óga a
chinntíonn conair shoiléir amháin a fhad
le seirbhísí
•

Mar chuid de sheirbhísí míchumais do dhaoine idir 0
agus 18 mbliana d’aois a athchumrú isteach i líonraí
míchumais leanaí, rinne an próiseas earcaíochta do
bhainisteoirí líonra míchumais leanaí dul chun cinn
agus críochnófar é go luath in 2019.

•

Rinne comhphrótacal a chur i bhfeidhm idir Tusla agus
FSS, an Beartas Náisiúnta Rochtana, moladh ina
measc ó Ombudsman do Leanaí (Tuarascáil ‘Molly’)
dul chun cinn agus cuireadh ceardlanna ar siúl do
bhainisteoirí atá freagrach as cur i bhfeidhm laistigh
de na ECSPanna.

An Straitéis Néara-Athshlánúcháin
•

Foilsíodh an Straitéis agus Beartas Náisiúnta um
Sheirbhísí Néara-Athshlánúcháin a Sholáthar in Éirinn
(Creat um Chur i bhFeidhm 2019-2021/National
Strategy and Policy for the Provision of NeuroRehabilitation Services in Ireland (Implementation
Framework 2019-2021’). Is plean trí bliana é atá
bunaithe ar chlár 10 gcéim a chuimsíonn struchtúir
rialachais shoiléire, pleanáil daonra agus cur chuige
léarscáilithe chun eolas a chur ar fáil do riachtanais
forbartha seirbhíse chun feabhas a chur ar chaighdeán
beatha daoine a bhfuil riochtaí néareolaíocha orthu.

•

Chun cur i bhfeidhm na straitéise a fhorbairt, dearadh
tionscadal a léiríonn oibriú an líonra athshlánúcháin
chliniciúil bhainistithe ar aon dul leis an tsamhail
chúraim do chógas athshlánúcháin.

Tacaíocht faoisimh dóibh siúd faoi
mhíchumas agus a dteaghlaigh – Clár
Faoisimh ó Mhíchumas an Rialtais – 2018
•

Chuir infheistíocht bhreise feabhas mór ar sheirbhísí
faoisimh a sholáthar fud fad na tíre. Osclaíodh saoráidí
breise i ngach ECS, a chuaigh chun sochair 763 duine,
ar an iomlán, in 2018. Anuas air sin, cuireadh 15,144
uair an chloig bhreise de sheisiúin faoisimh sa bhaile ar
fáil do thart 400 duine agus soláthraíodh 1,296 seisiún
faoisimh mhalartaigh trí chlubanna saoire agus seisiúin
tráthnóna/deireadh seachtaine.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Meabhairshláinte
Fáil ar ardacmhainní
ar líne
Nuashonraíodh www.yourmentalhealth.ie
chun eispéireas atá feabhsaithe go
mór a sholáthar dóibh siúd a lorgaíonn
eolas ar fhaisnéis, tacaíochtaí agus
seirbhísí meabhairshláinte. Is féidir
le daoine teacht anois ar roghanna
pearsantaithe trí uirlis cuardaigh a
ghineann faisnéis ar acmhainní ar líne,
ar an nguthán agus i seirbhísí aghaidh
ar aghaidh a bhaineann le réimse
fairsing saincheisteanna sláinte,
dúlagar, imní agus strus ina measc.

Sa phictiúr ag an láithreáin ghréasáin athfhorbartha, tá: An tAire Stáit a bhfuil
freagracht ar leith aige as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, Jim Daly,
T.D., Shazny McNally, Rebekah Connolly, Deividas Morkunas, Áine O’Connell
agus Caitlín Grant.

Meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn
•
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Leagtar amach in Ceangal don bheatha (‘Connecting
for life’) fís ina gcailltear níos lú saoil in Éirinn de bharr
féinmhárú:
–

Forbraíodh cúig Phlean Gníomhaíochta um
Fhéinmharú a Chosc áitiúla bhreise de chuid
Ceangal don Saol agus mhéadaigh sin an líon
pleananna a forbraíodh ar fud na tíre aníos go dtí
17 bplean. Is féidir teacht ar níos mó sonraí fúthu
seo laistigh de na míreanna ECSP den Tuarascáil
Bhliantúil seo.

–

Forbraíodh cláir mhéala féinmháraithe don fhoireann
agus pobail i gcomhoibriú le Foras Ospíse na
hÉireann.

–

Cuireadh dhá chlár oiliúna um fhéinmhárú a chosc
i bhfeidhm (safeTALK and ASIST).

–

Forbraíodh Treoir Dhea-Chleachtais maidir Seirbhís
Choiscthe Féinmháraithe le cabhrú chun a chinntiú
gur forbraíodh seirbhísí ardchaighdeáin do dhaoine
atá tugtha don fhéinmhárú.

•

Tá córas meastóireachta agus monatóireachta um
fhéinmharú a chosc atá bunaithe ar thorthaí i bhfeidhm.

•

Tugadh athbhreithniú eatramhach ar an straitéis
Ceangal don Saol a chur i bhfeidhm chun cinn.
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Taighde ar chosc
ar fhéinmhárú
• Seoladh an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú
a Chosc, Tuarascáil Bhliantúil 2017 agus
Tuarascáil Chlárlann Féindíobhála na
Fondúireachta Náisiúnta Taighde faoin
bhFéinmharú 2017 le sonraí sealadacha don
bhliain 2016 agus 2017 a thug treocht anuas
ar an ráta féinmháraithe in Éirinn.
• Sheol Fóram Sláinte na bhFear in Éirinn
agus FSS an Tuarascáil Fir Meánaosta agus
Féinmhárú in Éirinn (‘Middle-Aged Men and
Suicide in Ireland Report’) a scrúdaíonn an fáth
go bhfuil an ráta is airde féinmháraithe i measc
fir Éireannacha meánaosta i gcomparáid leis
na grúpaí aoise go léir in Éirinn.
• Dheimhnigh staidéar nua a rinne an Oifig
Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc agus an
Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann go raibh
77% d’fhreagróirí suirbhé i láthair nuair a rinne
othar féinmhárú. Leagadh béim sa staidéar
gur thug DGanna le fios arís agus arís eile go
dteastaíonn oiliúint bhreise ar fhéinmhárú a
chosc agus bhí meon níos dearfaí agus níos
mó muiníne acu siúd a thug faoi oiliúint bhreise
i dtaobh féinmhárú a chosc chun déileáil le
riachtanais othair agus seirbhís chuí a shainaithint
a ndéantar an t-othar a atreorú ar aghaidh chuici.

Meabhairshláinte

•

•

•

Tugadh pleananna um chur i bhfeidhm chun críche don
Chreat Náisiúnta um Athshlánú sa Mheabhairshláinte
2018-2020 ag cur le hiarrachtaí tiomanta úsáideoirí
seirbhíse, daoine muinteartha, cúramóirí agus
soláthraithe seirbhíse chun seirbhís mheabhairshláinte
atá níos dírithe ar athshlánú a fhorbairt. Osclaíodh dhá
Choláiste Athshlánúcháin nua chun tacú le daoine a
bhfuil riachtanais mheabhairshláinte chun tabhairt faoi
athshlánú trí oideachas.
Díríonn feachtas LittleThings ar bhearta laethúla
simplí agus cumhachtacha a chur chun cinn chun ár
meabhairshláinte a chosaint agus tacú leis na daoine
a dtugaimid aire dóibh. Forbraíodh teachtaireacht nua
chruthaitheach a bhaineann le daltaí dara leibhéal agus
seoladh í i Samhain.
Seoladh na treoirlínte Bímis Gníomhach/Let’s Get Active
atá dírithe ar thacú leis an bhfoireann chun feasacht a
chur chun cinn ar na tairbhí a bhaineann le gníomhaíocht
choirp mar uirlis chumhachtach theiripeach do dhaoine
a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu.

•

Cláir Chliniciúla a Chur i bhFeidhm
–

Seoladh samhail nua chúraim, a forbraíodh i
gcomhar le Bodywhys agus Coláiste Síciatraithe
na hÉireann, chun cóir leighis a chur ar neamhoird
itheacháin in Éirinn. Cuireadh tús leis an gcéad
dhá fhoireann thiomnaithe a sholáthair sainseirbhísí
neamhord itheacháin i mBealtaine a fhreastalaíonn
ar CAMHs agus seirbhísí do dhaoine fásta ar fud
Chúram Sláinte Pobail Bhaile Átha Cliath Theas,
Chill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin agus Cúram
Sláinte Pobail Lár na Tíre agus Lú agus na Mí. Tá
an tríú foireann á hearcú do Chúram Sláinte Pobail
Chorcaí agus Chiarraí.

–

Forbraíodh samhail chúraim do dhaoine a bhfuil
breoiteacht mheabhrach throm agus fhadálach
orthu agus a bhfuil riachtanais chasta acu agus
osclaíodh dhá shainaonad athshlánúcháin othar
cónaitheach chun sain-idirghabháil a sholáthar do
dhaoine a bhfuil breoiteacht throm agus fhadálach
orthu agus a bhfuil riachtanais chasta acu.

Feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí
meabhairshláinte agus ar shreabhadh
úsáideoirí seirbhíse
•

Seirbhísí bunaithe ar chúram príomhúil a fheabhsú
–

•

Tugadh faoi mheastóireacht ar sheirbhísí Jigsaw, atá
cistithe ag FSS chun idirghabháil meabhairshláinte
cúraim phríomhúil a sholáthar do dhaoine óga, a
chuirfidh eolas ar fáil d’fhorbairtí a thiocfaidh ar
sheirbhísí amach anseo.

Seirbhísí meabhairshláinte tánaisteacha a fheabhsú
–

Cuireadh foireann amháin CAMHs nua i bhfeidhm,
a mhéadaigh líon iomlán na bhfoirne aníos go dtí 70
go náisiúnta, agus forbraíodh foireann síciatracht
deireadh saoil a mhéadaigh líon iomlán na bhfoirne
aníos go dtí 31 foireann go náisiúnta.

–

I gcomhar leis an eagraíocht náisiúnta óige,
SpunOut, cruthaíodh 16 fhíseán chun réamheolas
a thabhairt ar CAMHs, an suíomh atá aige laistigh
de na seirbhísí sláinte níos fairsinge agus na bealaí
agus conairí le haghaidh atreoruithe.

–

Cuireadh feabhas ar sheirbhísí meabhairshláinte
pobail seacht lá sa tseachtain i ngach ECSP lena
chinntiú go bhfuil tacaíochtaí do dhaoine óga
leochaileacha ar aon dul le Ceangal don Saol.

–

Cuireadh tús leis an bpróiseas earcaíochta do
dheichniúr Ard-Altra-Chleachtóirí.

–

Cuireadh tús le Samhail Chúraim Sainseirbhísí
Meabhairshláinte Imbhreithe FSS a chur i bhfeidhm. Tá
sainfhoirne ildisciplíneacha meabhairshláinte imbhreithe
ar bun agus ag feidhmiú san ospidéal máithreachais/
mol seirbhíse i dtrí cinn de na Grúpaí Ospidéal.

–

Cuireadh tús leis an ospidéal fóiréinseach náisiúnta
nua agus tá á sprioc á baint amach acu faoi láthair
chun 170 leaba a sholáthar in 2020.
FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Seirbhísí Daoine Breacaosta
Néaltrú – Tuiscint le
Chéile
Tionscnamh de chuid fheachtas Néaltrú
– Tuiscint le Chéile is ea an gairdín
Moments in Time ag Bloom de chuid
an Bhoird Bhia, a bhfuil de chuspóir
aige Éire a chruthú a dhéanann
daoine a bhfuil néaltrú orthu a fháiltiú
agus a chuimsiú, agus a léiríonn
dlúthpháirtíocht ina measc féin agus
i measc a ndaoine muinteartha.
Ag an tráth céanna a cuireadh an
gairdín i láthair, d’fhoilsigh an feachtas
a Leideanna Maithe do Gharidín a
thacaíonn le Daoine a bhfuil Néaltrú
orthu (‘Top Tips for a Dementia-friendly
Garden’) do bhaill den phobal ag
www.understandtogether.ie/bloom
agus áirítear leis plandaí a mholtar
chun cuimhne a spreagadh.

Rinne an t-ambasadóir do Néaltrú: Tuiscint le Chéile, Nora Owen
(iar-Aire Dlí agus Cirt), gairdín taispeántas Moments in Time an
fheachtais ag Bloom de chuid an Bhoird Bhia a chur i láthair.

Na tacaíochtaí cuí a sholáthar i ndiaidh
eipeasóid ospidéil ghéarmhíochaine
a dhíríonn ar scaoileadh ar cuireadh
moill orthu
•

Cuireadh cistiú breise ar fáil i Márta chun barr feabhais
a chur ar sholáthar seirbhísí i rith drochaimsire, a chuir
156,000 uair an chloig bhreise de thacaíocht baile ar
fáil agus a thacaigh le thart ar 300 duine breise chun
an t-ospidéal a fhágáil nach mbeadh indéanta murach
sin. Cuireadh 6,874 leaba cúraim idirthréimhsigh ar
fáil, chomh maith. Is féidir níos mó sonraí a fháil ar
Phlean an Gheimhridh ar leathanach 30 den Tuarascáil
Bhliantúil seo.

Seirbhísí tacaíochta baile a fheabhsú
•
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D’aistrigh FSS chuig seirbhís tacaíochta baile aonair
chistithe, a chuimsíonn an tseirbhís chúntóir baile
agus scéim an phacáiste cúram baile isteach i seirbhís
tacaíochta baile aonair do dhaoine breacaosta.
Feabhsaíonn an t-athrú seo inrochtaineacht agus
eispéireas na seirbhísí seo do dhaoine breacaosta agus
a dteaghlaigh. Déanann sé an tseirbhís tacaíochta baile
níos éasca le tuiscint agus laghdaíonn sé castacht
an phróisis iarratais. Ceist ar leith go fóill é pacáistí
dianchúram baile a sholáthar.
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•

Tugadh an Tacaíocht Baile atá Dírithe ar Thomhaltóirí
isteach mar rogha agus is cur chuige é i leith tacaíocht
baile a sholáthar sa bhaile, a thugann smacht agus
rogha níos mó do dhaoine maidir le laethanta agus
amanna an tsoláthair seirbhíse.

•

Críochnaíodh tairiscint nua do sheirbhísí tacaíochta
baile a sholáthraíonn liosta de sholáthraithe faofa
FSS chun tacaíochtaí baile a sholáthar dóibh siúd a
dteastaíonn siad uathu nuair nach mbíonn an fhoireann
atá fostaithe go díreach ag FSS ar fáil.

Cosc a chur ar dhíobháil ó thitim
•

Sciorrthaí, tuislí agus titim iad an phríomhchúis a bhíonn
le gortú i measc daoine os cionn 65 bliain d’aois agus
imríonn siad tionchar millteanach, bíonn siad mar chúis
le fulaingt agus caillteanas neamhspleáchais agus i
measc roinnt daoine, bíonn cúram teach altranais ag
teastáil uathu dá mbarr. Tá de chuspóir ag AFFINITY,
arb é tionscadal náisiúnta titime agus sláinte chnámh
FSS chun cur chuige ar fud an chórais a fhorbairt i
dtaobh cosc a chur ar dhíobháil ag titim in Éirinn. Mar
chuid den obair seo, chuir FSS, sa mhullach ar an
nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, siompóisiam ar
chosc ar thitim agus sláinte chnámh ar bun i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath, áit ar fhreastail breis agus 200
toscaire. Bhí ionadaithe ó FSS, an Ghníomhaireacht
um Éilimh ar an Stát, Aoisbhá Éireann agus Comhairle
na nDaoine Breacaosta i láthair agus tugadh deis don
lucht freastail éisteacht faoi obair cheannródaíoch atá á
déanamh ar chosc a chur ar thitim agus sláinte chnámh
go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus ó Éirinn, an
Nua-Shéalainn agus Albain a bhí na cainteoirí.

Seirbhísí Daoine Breacaosta

Seirbhísí agus tacaíochtaí a fheabhsú
do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu

An Uirlis Mheasúnaithe Aonair a chur
i bhfeidhm

•

Leanadh ar aghaidh le Straitéis Náisiúnta Néaltraithe
na hÉireann a chur i bhfeidhm agus tá obair idir lámha
faoi gach ceann de na limistéir thosaíochta: feasacht
agus tuiscint níos fearr, diagnóis agus idirghabháil
thráthúil, tacaíochtaí seirbhísí comhtháite, oiliúint agus
oideachas, agus ceannaireacht.

•

•

Lean obair ar aghaidh le príomhpháirtithe leasmhara in
ocht láithreán phíolótacha go náisiúnta chun próiseas a
fhorbairt chun pacáistí pearsantaithe dianchúram baile
a dhearadh agus a sholáthar do dhaoine a bhfuil néaltrú
orthu.

Leantar leis an Uirlis Mheasúnaithe Aonair, a úsáideann
an Ionstraim Mheasúnaithe Cónaithe idirnáisiúnta
(interRAI) do dhaoine breacaosta a chur i bhfeidhm.
Cuireann an córas faisnéise seo a dtacaíonn bogearraí
leis measúnú cuimsitheach iomlánaíoch ar fáil ar
riachtanais chúram sláinte daoine aonair chun tacú
le pleanáil cúraim phearsantaithe.

•

Tá measúnuithe InterRAI á gcur i bhfeidhm do dhaoine
breacaosta atá ag lorg teacht ar sheirbhísí tacaíochta
baile agus ar an STTA, chun go gcuirtear cúram ar fáil
sa suíomh is cuí bunaithe ar riachtanais an duine faoi
mar a sainaithníodh.

•

Cuirtear timpeallacht shábháilte ar fáil i seomraí
acmhainní teicneolaíocht chuimhne do dhaoine a bhfuil
deacrachtaí cuimhne orthu agus dá dteaghlaigh chun
plé a dhéanamh ar na dúshláin a thagann aníos ina
saol laethúil. Cuireann teicneolaíocht chúnta ar chumas
duine chun tascanna laethúla a dhéanamh agus
rioscaí a bhainistiú sa bhaile agus neamhspleáchas
á choimeád, ar an gcaoi sin, feabhas a chur ar
chaighdeán beatha duine agus an strus a bhíonn ar
chúramóirí a laghdú. Seoladh 23 seomra acmhainní
teicneolaíocht chuimhne fud fad na tíre.

Tacú le Clár Cúraim Chomhtháite do
Dhaoine Breacaosta a chur i bhfeidhm
•

•

Lean obair ar aghaidh le clár cúraim chomhtháite
do dhaoine breacaosta chun tacú le daoine
breacaosta chun tacú le foghlaim a aistriú ó láithreáin
cheannródaíocha a bunaíodh in 2016 chuig 13 láithreán
taispeántóra in 2018.
Mar chuid de chúram comhtháite a chur i bhfeidhm
do dhaoine breacaosta in Éirinn, seoladh Léargas agus
Ceachtanna Luathchéime chun Dul i Méid (‘Early Stage
Insights and Lessons for Scale Up’) agus Cur Chuige
Bainistíochta Cásanna chun Tacú le Cúram Comhtháite
do Dhaoine Fásta Breacaosta (‘Case Management
Approaches to Support Integrated Care for Older
Adults’) ag lá líonraithe an Chláir Chúraim Chomhtháite
do Dhaoine Breacaosta i Nollaig.

•

Leantar le seirbhísí cúram cónaithe a chur ar fáil ar aon
dul leis na rialacháin.
Rinneadh cur i bhfeidhm na dtorthaí ón Athbhreithniú ar
an Scéim Tacaíochta Tithe Altranais, Margadh Cothrom
(‘Review of the Nursing Homes Support Scheme, A Fair
Deal’), i gcomhar leis an RS, dul chun cinn, athchumrú
na nOifigí Tacaíochta Tithe Altranais ina measc, agus
críochnófar é seo in 2019.

Leanadh le ceannairí cliniciúla a earcú don UMA i sé
cinn de na naoi ECSP, agus tá an próiseas earcaíochta
beagnach críochnaithe sna ECSPanna eile.

–

Tá cur chuige oiliúna ar an oiliúnóir i bhfeidhm agus
cuireadh oiliúint ar fáil do 140 measúnóir (cliniceoirí)
agus 602 neamh-mheasúnóirí (pearsanra cúram
sláinte eile) ar chóras interRAI a úsáid i gcleachtas
cliniciúil. D’fhreastail 1,402 ball breise foirne ar
sheisiúin faisnéise.

–

Rinneadh measúnuithe interRAI ar bhreis agus
3,000 duine breacaosta i láithreacha pobail agus
ospidéil araon.

Cúram Maolaitheach
Díríonn cúram maolaitheach ar chabhrú le daoine ar gach
aois chun maireachtáil go folláin nuair a bhíonn breoiteacht
orthu a chiorraíonn an saol agus chun an caighdeán
beatha is fearr a bhaint amach de réir mar a dhéanann
a mbreoiteacht dul chun cinn.
Seirbhísí cúraim mhaolaithigh a fheabhsú d’othair
agus teaghlaigh a bhfuil breoiteacht orthu a
chiorraíonn an saol
•

Rinneadh cur i bhfeidhm Seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh,
Creat Forbartha Trí Bliana 2017-2019 a thabhairt chun
cinn. Is é is cuspóir aige conair chúraim gan uaim a
chinntiú i measc seirbhísí othar cónaitheach, cúram
baile, teach altranais, ospidéil ghéarmhíochaine agus lae.
Osclaíodh dhá aonad cúraim mhaolaithigh athfhorbartha
i mBaile Átha Cliath Theas agus Luimneach a chuireann
66 seomra othair aonair ar fáil, ar an iomlán, chomh
maith le saoráidí nua-aimseartha do theaghlaigh,
seirbhísí cúram lae agus foirne cúram baile.

•

Osclaíodh sé leaba bhreise chúraim maolaithigh d’othair
chónaitheacha i gCill Dara.

•

Meastóireacht an linbh Cúram Maolaitheach clár, 2016
was breise i bhfeidhm le the earcaíocht of a náisiúnta
comhordaitheoir do leanaí maolaitheach cúram agus
an dara péidiatraí comhairleach cúraim mhaolaithigh.

Cúram cónaithe ardchaighdeáin a
sholáthar, an t-athbhreithniú ar an Scéim
Tacaíochta Tithe Altranais (an STTA) a chur
i bhfeidhm ina measc sin.
•

–
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Eagraíochtaí
Cúram Sláinte
Pobail
Is é atá mar aidhm le soláthar seirbhísí cúram sláinte pobail
trí na naoi CHO, rochtain, cáilíocht agus comhtháthú cúraim
a mhéadú do dhaoine i bpobail áitiúla.
Rinneadh roinnt mhaith feabhsúchán ar sheirbhísí laistigh dár
CHOnna i rith na bliana agus tá léargas le fáil ar chuid acu sin
sna leathanaigh ina dhiaidh seo.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Naoi nEagraíocht Cúram Sláinte
Pobail...

Dún na nGall

Dún na nGall,
Sligeach,
Liatroim,
An Cabhán,
Muineachán

Muineachán

Sligeach
Liatroim

An Cabhán

Maigh Eo

Cúram Sláinte
Pobail Lár na Tíre,
Lú agus na Mí

Lú

Cúram
Sláinte Pobail
an Iarthair

Ros Comáin

An
Longfort

An Mhí

Cúram Sláinte Pobail
Chathair agus Chontae
Bhaile Átha Cliath Thuaidh

BÁCT

An Iarmhí
BÁ

B

Cill Dara

Uíbh Fhailí

Cúram Sláinte
Pobail an
Mheán-Iarthair

CI

T

Cúram Sláinte Pobail
Bhaile Átha Cliath Theas,
Chill Dara agus Iarthar
Chill Mhantáin

BÁCTL

L
CD
BÁ

BÁCID

Cill
Mhaintáin
Thiar

Laois

DL

Cill
Mhantáin

Cúram Sláinte
Pobail an
Oirthir

An Clár
Tiobraid Árann
Thuaidh

Cúram Sláinte
Pobail
Chorcaí agus
Chiarraí

I
ÁC

BÁ
CO
D

Gaillimh

Ceatharlach

Cúram Sláinte
Pobail an
Oirdheiscirt

Cill
Chainnigh

Luimneach
Tiobraid Árann
Theas

Loch
Garman

Port Láirge
Ciarraí
Corcaigh

Limistéir a bhfuilimid ag freastal orthu
Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, An Cabhán, Muineachán
Cúram Sláinte Pobail an Iarthair
Cúram Sláinte Pobail an Mheán-Iarthair
Cúram Sláinte Pobail Chorcaí agus Chiarraí
Cúram Sláinte Pobail an Oirdheiscirt
Cúram Sláinte Pobail an Oirthir
Cúram Sláinte Pobail Bhaile Átha Cliath Theas, Chill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin
Cúram Sláinte Pobail Lár na Tíre, Lú agus na Mí
Cúram Sláinte Pobail Chathair agus Chontae Bhaile Átha Cliath Thuaidh
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Dún na nGall, Sligeach, Liatroim,
An Cabhán, Muineachán
Daonra: 391,281

Cúram a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil riachtanais chasta
acu ar bhealach a chuireann saol an teaghlaigh san áireamh
Osclaíodh go hoifigiúil Slí na Daoine, grúpa de thithe a sholáthraíonn
deis maireachtála leathneamhspleách do dhaoine faoi mhíchumas i
gCo. Mhuineacháin. Chomh maith leis sin, osclaíodh Teach Antoine
ar cuid den 11 teach seo é, a thugann deis dóibh siúd atá faoi
mhíchumas maireachtáil i dtimpeallacht teaghlaigh ar bhealach
atá chomh cosúil le saol teaghlaigh agus is féidir.

An tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, Finian
McGrath T.D. ag oscailt oifigiúil Theach Antoine agus Shlí
na Daoine, Co. Mhuineacháin.

•

Seoladh Plean Forfheidhmithe Éire Shláintiúil 2018-2023.

•

Seoladh Straitéis Alcóil Chathair Shligigh 2018-2023, a
d’fhorbair tionscadal Éire Shláintiúil Shligigh, i gcomhar
le Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an
Iarthuaiscirt.

•

•

•

Sioncronú Sláinte Pobail – Cuireadh tús le CoH-Sync,
comhpháirtíocht sláinte trasteorann atá forbartha ag
Comhoibriú agus Ag Obair i dTeannta a Chéile (CAWT),
a bhfuil sé mar aidhm léi tacú le daoine chun a sláinte
agus folláine a fheabhsú.
Seoladh an clár tuismitheoireachta Triple P i Sligeach/
Liatroim. Is clár tuismitheoireachta saor in aisce,
fianaise-bhunaithe, dearfach é seo.
Seoladh suíomh gréasáin tacaíochta féinbhainistíochta
do Dhún na nGall www.hse.ie/selfmanagementsupportdonegal, suíomh gréasáin atá dírithe ar dhaoine fásta a
bhfuil riochtaí sláinte fadtéarmacha acu.

•

Osclaíodh go hoifigiúil Ionad Cúraim Phríomhúil agus
Meabhairshláinte Bhaile an Mhóta.

•

Seoladh an Tionscadal mPower, tionscadal a bhfuil
sé mar aidhm leis tacú le daoine níos sine a bhfuil
riochtaí fadtéarmacha nó tinnis ainsealacha orthu a
saol a chaitheamh go maith, go sábháilte agus go
neamhspleách ina dtithe féin.

•

Rinne CHO maoirseacht ar Sheirbhísí Cúraim
Phríomhúil an Oileáin. Cuimsítear san athbhreithniú seo
eolas faoi 3,000 duine atá ag maireachtáil ar 18 oileán
amach ó chósta na hÉireann.

Soláthraítear cúram altranais 24 uair an chloig ann dóibh siúd
a bhfuil riachtanais chasta acu, agus tá áit chónaithe ann do
chúigear daoine fásta atá faoi mhíchumas intleachtúil.

•

Seoladh Plean Straitéiseach Shláinte an Lucht Siúil
CHO 1 2018-2022, i gcomhar le baill den Lucht Siúil
agus eagraíochtaí an Lucht Siúil.

•

Chláraigh gach seirbhís chónaitheach míchumais FSS
ar fud an CHO le HIQA.

•

Reáchtáil Ionad Oiliúna Bhaile Uí Theimhneáin Féile
Spraoi do dhaoine fásta faoi mhíchumas, eagraithe
agus úsáideoirí na seirbhíse.

•

Cuireadh seirbhísí malartacha faoisimh ar fáil do
dhaoine fásta a bhfuil leanaí faoi mhíchumas intleachtúil
acu, agus do dhaoine fásta agus leanaí faoi mhíchumas
fisiciúil agus céadfach. Bronnadh tairiscint chun
seirbhísí cónaitheacha breise a chur ar fáil.

•

Cuireadh seirbhísí lae ar fáil do 122 duine faoi
mhíchumas a bhí ag fágáil na scoile agus ag tabhairt
faoi oiliúint athshlánúcháin.

•

D’fhreastail breis is 200 duine óg ar Imeacht Taighde
World Café Born to Change. Tugann an tionscnamh
seo deis do dhaoine óga a bheith páirteach in agus
cur le pleanáil agus forbairt seirbhísí meabhairshláinte
a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas.

•

D’fhreastail 300 toscaire lena n-áirítear úsáideoirí
seirbhíse, cúramóirí agus teaghlaigh ar Chomhdháil
Idirnáisiúnta na Seirbhíse Meabhairshláinte i gCo. an
Chabháin.

•

Reáchtáladh ceardlann faoi Chúram Comhtháite do
Dhaoine Níos Sine chun aiseolas a fháil ó dhaoine níos
sine i Sligeach agus Liatroim.
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Cúram Sláinte Pobail an Iarthair
Daonra: 453,109

Rannpháirtíocht in imeachtaí spóirt mór le rá a chumasú
Bhí seisear cónaitheoirí ó Áras Attracta/Cónaí Pobail Mhaigh Eo i
measc an 1,800 lúthchleasaí a ghlac páirt i gCluichí Oilimpeacha
Speisialta Éireann. Is fianaise ar an rath atá ar na himeachtaí seo
an tionchar a bhíonn acu ar shaol na rannpháirtithe.

•

Osclaíodh aonad nua toiscdhéanta géarchúraim
meabhairshláinte do dhaoine fásta i nGaillimh, aonad
ina gcruthaítear timpeallacht nua-aimseartha, shábháilte
agus theiripeach do dhaoine a bhfuil cúram mar othair
chónaitheacha ag teastáil uathu.

•

Reáchtáladh sraith cruinnithe ar fud an réigiúin leis
na seirbhísí meabhairshláinte, baill teaghlaigh agus
cúramóirí san áireamh. Úsáidfear torthaí na n-imeachtaí
seo chun eolas a chur ar fáil do agus dul i bhfeidhm ar
thionscnaimh feabhais seirbhíse duinelárnacha.

•

Osclaíodh seomra acmhainní teicneolaíochta cuimhne
do dhaoine le néaltrú agus a dteaghlaigh in Ionad
Cúraim Phríomhúil Mhainistir na Búille.

Bernard Dunne, iarchuradh domhanda dornálaíochta, Seamus
Brennan, a bhuaigh dhá bhonn óir, agus Fiona Mulligan, feitheoir.
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•

Seoladh go hoifigiúil Plean Forfheidhmithe Éire
Shláintiúil Chúram Sláinte Pobail an Iarthair 2018-2022.

•

Bronnadh gradam sláinte phoiblí ar Aonad Altranais
Phobail Áras Mhuire i dTuaim, mar go bhfuair
93% d’fhoireann an aonaid an vacsaín fliú i séasúr
2017/2018.

•

Ghlac 1,159 ball foirne páirt sa Dúshlán Céimeanna
Foirne.

•

Osclaíodh go hoifigiúil ionaid cúraim phríomhúil nua i
dTuaim, Co. na Gaillimhe; Mainistir na Búille, Co. Ros
Comáin; Cathair na Mart, Baile an Róba agus Clár
Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo.

•

D’éirigh leis an iarratas a rinne seirbhísí lae míchumais
ar dheontais faoin gCiste Athchóirithe Sóisialta trí Genio
le haghaidh tionscadal dhá bhliain chun rolladh amach
Treoracha Nua a fheabhsú.

•

Mar chuid den chlár leanúnach chun tacú le daoine
faoi mhíchumas aistriú chuig an gcóiríocht is oiriúnaí
dá riachtanais, osclaíodh trí theach pobail chun tacú
le cónaitheoirí bogadh ó Áras Attracta, agus tá sé
beartaithe seacht dteach eile a oscailt in 2019.
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•

Reáchtáladh na chéad Ghradaim Aitheantais
Foirne i mí Dheireadh Fómhair. Is aitheantas iad
na gradaim seo ar an obair atá curtha i gcrích
acu siúd a bhí páirteach i dtionscadal, nó a
sholáthair seirbhís a rinne difríocht dháiríre agus
bhuan do sholáthar seirbhísí cúraim sláinte agus
shóisialta. As measc an 61 iarratas a fuarthas,
roghnaíodh 19 mar bhuaiteoirí thar thrí chatagóir
– Feabhas Seirbhíse, Seirbhís den Chéad
Scoth, agus Tionscadail Nuálacha.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Cúram Sláinte Pobail an Mheán-Iarthair
Daonra: 384,998

Lá Spraoi Teaghlaigh Éire Shláintiúil
Seoladh Plean Straitéiseach Sláinte agus Folláine do Chúram
Príomhúil Pobail FSS an Mheán-Iarthair – Céim sa Treo Ceart.
Leagtar amach sa phlean an treo don obair a dhéanfar as seo
go ceann seacht mbliana, agus dírítear ann ar chosc, aimsiú
luath agus féinbhainistíocht.
Reáchtáladh roinnt tionscnamh Éire Shláintiúil i rith na bliana lena
n-áirítear Lá Spraoi Teaghlaigh i gcomhar le Grúpa Ospidéal
Ollscoile Luimnigh, lena n-áirítear turas rothaíochta 50k, rith/
siúlóid 5k, agus raon gníomhaíochtaí sláintiúla agus spraíúla
ar bhain idir óg agus aosta taitneamh astu.

Sa ghrianghraf thuas, ó chlé go deas: Kay Loughran, Siobhan
Stapleton, Geraldine Bennett, Josephine Rennison, Alice Riddler,
Colette Malone, agus Ciara Long, ag Lá Spraoi Teaghlaigh FSS
in Ollscoil Luimnigh.

•

Seoladh Straitéis do Thiobraid Árann Sláintiúil 2018-2020.

•

Osclaíodh go hoifigiúil ionad cúraim phríomhúil Radharc
na Beairice i gCathair Luimnigh, ionad a sholáthraíonn
raon leathan seirbhísí cúraim phríomhúil chomhtháite,
a chabhraíonn le daoine a choinneáil i mbarr a shláinte,
agus a laghdaíonn an gá d’othair seal a chaitheamh san
ospidéal.

•

Seoladh Plean Straitéiseach Aonad Sláinte an Lucht
Siúil 2018-2022, plean a thacaíonn le cuimsiú an
Lucht Siúil sa soláthar seirbhíse ginearálta trí líonra
thionscadal an chúraim sláinte phríomhúil.

•

Cuireadh 1,610 oíche faoisimh breise ar fáil do dhaoine
fásta agus do leanaí atá faoi mhíchumas.

•

Seoladh Plean Gníomhaíochta Trí Bliana Choiste
Cumhdaigh Idirghníomhaireachta an Mheán-Iarthair.

•

Reáchtáladh seimineár nuair a bhí Plean Nascadh
don Saol an Mheán-Iarthair 18 mí i bhfeidhm, i bPáirc
Thuamhan. D’fhreastail breis is 300 comhpháirtí agus
páirtí leasmhar ar an seimineár.

•

Seoladh seirbhís meabhairshláinte imbhreithe nua i
gcomhar le hOspidéal Máithreachais Ollscoile Luimnigh.

•

Dearadh clár nua a raibh sé mar aidhm leis altraí
sláinte poiblí agus altraí ginearálta cláraithe a uas-sciliú
chun clinicí othras coise a bhunú agus a bhainistiú sa
phobal, i gcomhar le comhairligh shoithíocha agus altraí
cóirithe fíocháin in Ospidéal Ollscoile Luimnigh (UHL).
Ciallaíonn an clár seo go ndéantar measúnuithe tráthúla
ar othair agus go laghdaítear an t-éileamh atá ag othair
sheachtracha ar chlinicí soithíocha in UHL.

•

Ghlac Chimers, cór na seirbhíse meabhairshláinte,
a bhfuil baill foirne, úsáideoirí seirbhíse agus lucht
tacaíochta páirteach ann, páirt sa Cheolchoirm
Sing for Wellbeing i gCeoláras Ollscoil Luimnigh.

•

Osclaíodh go hoifigiúil athchóiriú Sciathán Robin
laistigh de Theach Regina, Cill Rois, aonad altranais
phobail (CNU) 30 leaba, ina soláthraítear cúram 24 uair
an chloig do chónaitheoirí. Soláthraítear timpeallacht
toiscdhéanta nua-aimseartha i Sciathán Robin atá
compordach agus cosúil leis an mbaile.

•

Osclaíodh go hoifigiúil an t-ionad cúraim mhaolaithigh
speisialta nua d’othair chónaitheacha in Ospís Áth an
Mhuilinn i Luimneach. Tá 34 leaba san ospís, agus
is seomraí singile ar fad atá ann, mar aon le ceithre
sheomra oíche do theaghlaigh agus do chúramóirí.
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Cúram Sláinte Pobail Chorcaí agus Chiarraí
Daonra: 690,575

Éire Shláintiúil a chur chun feidhme
Ba é COMPASS an chéad phlean cur chun feidhme Éire
Shláintiúil a sheol CHO sa tír, agus ghlac gach limistéar leis an
dúshlán gach duine a chumasú chun a sláinte agus bhfolláine a
fheabhsú. I measc na dtionscnamh a reáchtáladh i rith na bliana
bhí scrúduithe sláinte foirne, cláir tolg go 5k, agus imeacht
folláine foirne i dTrá Lí.
Reáchtáladh chéad Seachtain Sláinte agus Folláine Chiarraí i
gcomhpháirt le Cúram Sláinte Pobail Chorcaí agus Chiarraí.
Reáchtáladh comhdháil faoi fholláine na bhfear i Halla an
Chontae i gCorcaigh. Reáchtáladh na himeachtaí seo ar Lá
Domhanda na Meabhairshláinte.

•

Chabhraigh tionscadal feabhais seirbhíse CAMH chun
líon na ndaoine a bhí ag fanacht os cionn bliana chun
coinne a fháil a laghdú.

•

Cuireadh tús le hatreorú leictreonach othar idir dochtúirí
teaghlaigh agus dhá fhoireann cóireála meabhairshláinte
baile i gCorcaigh.

Ionadaithe ón Líonra Náisiúnta Foghlama, Mainistir na Corann agus
Meitheal Mara ag ceann de dhá imeacht seolta do COMPASS.

•

Fógraíodh go raibh na trí champas meabhairshláinte i
dtuaisceart Chathair Chorcaí saor ó thobac.

•

Osclaíodh an t-ionad cúraim phríomhúil nua ag Campas
Naomh Muire, Garrán na mBráthar, Corcaigh, an
t-ionad is mó dá leithéid sa tír. Chomh maith leis sin,
osclaíodh ionad cúraim phríomhúil nua i gCarraig Uí
Leighin, Co. Chorcaí.

•

Osclaíodh go hoifigiúil síneadh geal agus nuaaimseartha 25 leaba ar Ospidéal Pobail Dhroichead
na Bandan. Is cóiríocht seomra singil ar fad beagnach
atá ar fáil san áis anois, rud a chiallaíonn go bhfuil spás
príobháideach agus compordach ag daoine níos sine.

•

Cuireadh tús le seirbhísí gínéiceolaíocha for-rochtana
faoi threoir Dochtúra Ginearálta, in ionad cúraim sláinte
príomhúil Mhala, seirbhís a raibh maoirseacht chliniciúil
á déanamh ag Ospidéal Ollscoile Máithreachais Chorcaí
uirthi.

•

Tá forbairt á déanamh ar chlár duinelárnach a rolladh
amach in ospidéil phobail.

•

Leanadh leis an obair ar an tionscadal ceannródaíoch
Cúig Bhunphrionsabal an Chúraim Neamhsceidealaithe
i gcomhpháirt le Grúpa Ospidéal an Deiscirt/an
Iardheiscirt agus leis an Aonad Breitheanna Speisialta.
Áirítear ann pleanáil a dhéanamh le haghaidh cúram
ospidéil neamhsceidealaithe ar bhonn trí bliana. Áirítear
sna tionscnaimh faoi threoir an phobail conair riospráide
geimhridh agus maoiniú Fhoireann Teiripe Idirghabhála
Leochaileachta (FITT) i Rannóg Éigeandála Ospidéal
Ollscoile Chorcaí.

•

Cuireadh oiliúint ar bheis is 200 ball foirne chun cur ar
a gcumas freastal ar riachtanais sláinte agus cúraim
shóisialta dídeanaithe.

•

Lena chinntiú go bhfuil cúram á chur ar fáil do dhaoine
atá i gcúram cónaitheach agus atá faoi mhíchumas, sa
chóiríocht is oiriúnaí dá riachtanais, tá urlár na talún in
ionad Naomh Raiféal in Oirthear Chorcaí dúnta, agus
tá na cónaitheoirí ina gcónaí i dtithe nua sa phobal
anois. Cuireadh tacaíocht ar fáil do chónaitheoirí atá
ag bogadh ó Chluain Fhionnan, Co Chiarraí.

•
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Osclaíodh teach faoisimh ceithre leapa i gCoill
Mhaonaigh, Co. Chiarraí do dhaoine fásta faoi
mhíchumas.
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•

Reáchtáladh an chéad searmanas do Ghradaim
Foirne Cúraim Sláinte Pobail Chorcaí agus Chiarraí
faoin gceannteideal Difríocht a Dhéanamh, agus
bronnadh gradaim ar bhuaiteoirí i naoi gcatagóir.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Cúram Sláinte Pobail an Oirdheiscirt
Daonra: 510,333

Ag tacú leo siúd a dteastaíonn cúram faoisimh uathu

Osclaíonn an tAire Stáit le freagracht speisialt as Míchumas,
Finian McGrath T.D. Ionad Faoisimh Windrock go hoifigiúil,
ionad do dhaoine faoi mhíchumas agus dá dteaghlaigh i
gCo. Loch Garman.

Chun tacú le teaghlaigh a bhfuil cúram á sholáthar acu do
dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachtúil agus faoi riachtanais
speisialta, tá 28 duine breise ag baint tairbhe as oscailt ionad
faoisimh Windrock i gCo. Loch Garman. Is teach nua ceithre
sheomra é seo a thacaíonn le daoine páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí fiúntacha sa bhaile agus i measc an phobail.
Chinntigh maoiniú breise a cuireadh ar fáil in 2018 gur cuireadh
breis acmhainní faoisimh ar fáil i limistéir eile cosúil le hoícheanta
breise faoisimh i dTiobraid Árann Theas agus campaí samhraidh
aonuaire do leanaí réamhscoile agus leanaí in aois scoile.

•

•

Bunaíodh grúpa piarthacaíochta agus aclaíochta do
dhaoine le galar scamhóige toirmeascach ainsealach
i Loch Garman chun spreagadh agus tacaíocht a
sholáthar chun an riocht a bhainistiú trí sheisiúin rialta
oideachais agus aclaíochta.

Chun an stiogma a bhaineann le néaltrú a laghdú
agus chun tacú le daoine agus lena dteaghlaigh
dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le déileáil le
néaltrú, reáchtáladh roinnt seisiún feasachta pobail i
gCill Chainnigh agus i gCeatharlach. I rith na seisiún
cuireadh eolas ar fáil faoi na tacaíochtaí atá ar fáil chun
déileáil le néaltrú.

•

Osclaíodh ionaid cúraim phríomhúil i gCathair Phort
Láirge, Dún Garbhán, Carraig na Siúire agus Bóthar Uí
Ghruagáin, Loch Garman.

Gradam/Aitheantas Foirne

•

Mar chuid de thionscnamh píolótach
idirghníomhaireachta a bhfuil sé mar aidhm leis
cabhrú le baill den phobal Romach agus den Lucht
Siúil, tairbhe a bhaint as deiseanna breisoiliúna agus
fostaíochta i réimse an chúraim sláinte agus shóisialta,
cuireadh cláir oiliúna ar fáil ar fud Loch Garman agus
bronnadh teastas ar cheathrar den phobal Romach a
ghlac páirt i gcúrsa deich seachtaine don óige agus
don phobal.

•

Seoladh Nascadh don Saol Chill Chainnigh.

•

Bunaíodh fóraim Rannpháirtíochta Meabhairshláinte
ar fud na gcontaetha chun cur ar chumas úsáideoirí
seirbhíse, a dteaghlaigh, cúramóirí agus lucht
tacaíochta cur le dearadh, le pleanáil agus le
meastóireacht ar sheirbhísí meabhairshláinte.

•

Osclaíodh ceithre sheomra nua-aimseartha do
chúram maolaitheach in Ospidéal nuachóirithe
Cheantar Cheatharlach, áis a sholáthair timpeallacht
chompordach agus chomhbhách d’othair agus do
theaghlaigh.

•

Bronnadh Gradam Sláinte ár Leanaí a Fheabhsú
ar thionscnamh Sláinte Béil an Altranais Sláinte
Poiblí i bPort Láirge ag Gradaim Sármhaitheasa
na Seirbhíse Sláinte. Is é an aidhm atá leis
an tionscadal sláinte fiacla leanaí a fheabhsú
agus an t-éileamh atá ar stoitheadh fiacla faoi
ainéistéiseach ginearálta a laghdú.

•

Mar chuid de na gradaim Pobail agus Comhairle,
ainmníodh Ospidéal Pobail Dhún Garbhán dá
chlár On The Move faoin gcatagóir Clár Rochtana
Míchumais is Fearr agus Cuimsiú. Cinntíonn an
clár seo nach bhfuil cónaitheoirí faoina gcúram
sáinnithe san ospidéal mar chónaitheoirí níos mó,
agus go spreagtar iad chun a bheith páirteach sa
phobal agus leanúint leis an saol sóisialta a bhí
acu sula raibh siad ina gcónaí san ospidéal.
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Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Cúram Sláinte Pobail an Oirthir
Daonra: 393,239

Cur leis an acmhainn cúraim phríomhúil
Tacóidh forbairt ionad cúraim phríomhúil Bhré atá á bhrú chun
cinn trí chomhpháirtíocht phríobháideach phoiblí le seirbhísí
comhtháite cúraim phríomhúil a chur ar fáil do phobal Chill
Mhantáin ag suíomh amháin. Éascóidh sé seo cur chuige
comhoibríoch foirne chun cásanna casta a bhainistiú. Le cois
éagsúlacht seirbhísí cúraim phríomhúil, cuirfear seirbhísí
ginearálta meabhairshláinte pobail do dhaoine fásta ar fáil.

In éineacht leis an Aire Simon Harris, T.D. tá Martina Queally,
Príomhoifigeach agus Loraine Kennedy, Cúram Príomhúil na
Seirbhíse Sláinte.
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•

Mhéadaigh an líon foirne a fuair an vacsaín fliú go dtí 47%.

•

Ghlac baill foirne páirt i roinnt tionscnamh sláinte agus
folláine lena n-áirítear mionscrúduithe sláinte ar 520 ball
foirne, dúshlán waist watchers, ióga, oiliúint chun aire a
thabhairt do d’fholláine, agus an cór Sing for your Soul.

•

Bogadh na seirbhísí ortódóntacha chuig áis nuaaimseartha i bhFoirgneamh Simms, Tamhlacht,
agus cuireadh cúram feabhsaithe ar fáil trí obráidí
ardteicneolaíochta, áiseanna oiliúna, córais
bhainistíochta íomháithe agus othar.

•

Cuireadh roinnt tionscnamh faoisimh i bhfeidhm do
dhaoine faoi mhíchumas lena n-áirítear dhá mhodh
mhalartacha (dhá thionscadal) faoisimh do leanaí i
gCill Mhantáin Thuaidh

•

Tacaíodh le haistriú seisear chuig suíomhanna cúraim
níos oiriúnaí faoin gclár Am chun Athrú ó Láithreacha
Comhchónaithe – Straitéis do Chuimsiú Pobail.

•

Ar aon dul le Treoracha Nua, cuireadh 129 áit bhreise
cúraim lae ar fáil, rud a chinntigh gur bhain 104
fágálaí scoile agus 25 céimí tairbhe as cláir oiliúna
athshlánúcháin.
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•

Rinneadh dul chun cinn ar roinnt tionscadal caipitil
lena n-áirítear athchóiriú ar ionad faoisimh tiomnaithe
do dhaoine fásta faoi mhíchumas.

•

Ceapadh roinnt príomhbhall foirne chun seirbhísí
a fhorbairt laistigh de na seirbhísí meabhairshláinte
(poist liachta agus altranais san áireamh).

Gradam/Aitheantas Foirne
•

Bhuaigh an Leabharlann Tagartha Náisiúnta
E. Coli Véaraicíteatocsaigineach (VTEC NRL)
an Gradam don Nuáil i Soláthar Seirbhíse ag
Gradaim Sármhaitheasa Seirbhíse FSS. Bhí
an tionscnamh seo mar bhonn le hacmhainn
na Saotharlainne Poiblí Sláinte a fheabhsú
chun ráigeanna féideartha galar a shainaithint
agus chun an pobal a chosaint ó thinneas a
tharlaíonn mar gheall ar VTEC, rud a mbíonn
sábháil shuntasach chostais dá thoradh.

•

Bhronn Foras Croí na hÉireann an gradam óir
Active@Work ar sheirbhís lae meabhairshláinte
Chlubtheach CAIRDEAS, Bré, Co. Chill
Mhantáin. Bhunaigh baill Chairdeas clár
gníomhaíochta fisiciúla a raibh grúpa siúil san
áireamh ann, a thug aire dá ngarraí scóir, mar
aon le himeachtaí peile agus taidh tsí a reáchtáil.

•

Tugadh ardmholadh don Fhoireann Réigiúnach
Stróc as an tionscadal seo a fhorbairt, tionscadal
a cuireadh i gcrích mar chuid den Dioplóma
RCPI/FSS i gCáilíocht agus i Sármhaitheas
sa Chúram Príomhúil. Rinneadh iniúchadh sa
staidéar seo ar conas is féidir leis an tseirbhís
stróc tacú ar bhealach níos fearr le riachtanais
úsáideoirí seirbhísí trí eolas a bhailiú ó chúramóirí.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Cúram Sláinte Pobail Bhaile Átha Cliath
Theas, Chill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin
Daonra: 697,644

Ag dul chun tairbhe cáilíocht saol daoine sa phobal
Osclaíodh CNU Belvilla go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair. Is
aonad nua-aimseartha é seo a athchóiríodh le déanaí ina bhfuil
49 leaba atá ag soláthar cúram fadtéarmach do dhaoine níos
sine atá ag cur fúthu i limistéar Chathair Bhaile Átha Cliath
Theas. Rinneadh dul chun cinn ar roinnt tionscnamh chun tacú
le cónaitheoirí laistigh den CNU agus lasmuigh de, chun tairbhe
a bhaint as idirghníomhú lena bpobal. Áirítear ina measc:
• Oibriú le Cycling without Age agus leis an gCuideachta
TF idirnáisiúnta, Zendesk, chun urraíocht a fháil chun triseá
a cheannach.

Nancy le Morgan, oibrí deonach ó Zendesk, le linn dóibh a bheith
ar aistear ar an Triseá.

•

Seoladh Plean Forfheidhmithe Éire Shláintiúil Chúram
Sláinte Pobail Bhaile Átha Cliath Theas, Chill Dara agus
Iarthar Chill Mhantáin 2018-2022.

•

Rolladh amach an clár oideachais agus
féinbhainistíochta diaibéitis (DESMOND) do dhaoine
a bhfuil diaibéiteas orthu le tamall agus do dhaoine
atá diagnóisithe le diaibéiteas chineál 2 le déanaí.
Soláthraíonn an clár eolas beacht agus cothrom le dáta,
mar aon le deis do dhaoine bualadh lena chéile agus a
n-eispéiris a roinnt lena chéile.

•

Osclaíodh go hoifigiúil roinnt ionad cúraim phríomhúil
lena n-áirítear Ionad Cúraim Phríomhúil Acadúil Chill na
Manach/Thigh Motháin agus Thamhlachta, Co. Bhaile
Átha Cliath agus Chill Choca agus Chill Droichid, Co.
Chill Dara.

•

Tá an Tionscadal Taispeána Scoileanna agus
Luathbhlianta á chur chun feidhme, agus soláthróidh
sé tacaíochtaí teiripeacha saincheaptha chun luathidirghabháil a cheadú chomh fada is a bhaineann
le soláthar teiripe urlabhra agus teanga i scoileanna
i mBaile Átha Theas, Cill Dara agus Iarthar Chill
Mhantáin. Is comhfhiontar é idir an Roinn Oideachais
agus Scileanna, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige,
an Roinn Sláinte, agus na seirbhísí teiripe shaothair
agus urlabhra agus teanga.

• Reáchtáladh clár siúil ocht seachtaine, lena n-áirítear
peidiméadair a chur ar fáil, mar chuid de thionscadal taighde faoi
éifeachtúlacht chliniciúil tionscnamh clár siúil ar ardchaighdeán.
Ba é an aidhm a bhí leis an gclár gníomhaíocht fhisiciúil na
gcónaitheoirí fadchónaithe a fheabhsú, tacú leis an tábhacht
a bhaineann le soghluaisteacht cónaitheoirí a fheabhsú agus
le maireachtáil go neamhspleách laistigh den CNU.
•

Athfhorbraíodh Ospís Naomh Bríd mar ionad barr
feabhais a bhfuil seirbhísí cúraim mhaolaithigh á chur
ar fáil aige do phobal Chill Dara agus Iarthar Chill
Mhantáin. Áirítear i measc na seirbhísí atá á gcur ar
fáil, seirbhísí cúraim mhaolaithigh baile, seirbhís 13
leaba d’othair chónaitheacha, agus seirbhísí lae a bhfuil
rochtain ar fhoireann ildisciplíneach acu chun cúnamh
agus tacaíocht a thabhairt d’othair ar mian leo fanacht
sa bhaile.

•

Seoladh pleananna Nascadh don Saol le haghaidh
Bhaile Átha Cliath Theas, Chill Dara agus Iarthar Chill
Mhantáin, ina leagtar amach céimeanna sonracha
chun gníomhaíochtaí a dhéanamh atá ábhartha do
riachtanais daoine chomh fada is a bhaineann le
féinmhárú a chosc.

•

D’éascaigh Oibrithe Sóisialta Fhoireann LuathIdirghabhála agus Aois Scoile Iardheisceart Bhaile
Átha Cliath, Sibshops do leanaí idir 7-13 bliain d’aois.
Tugann na grúpaí seo deis do dheirfiúracha agus do
dheartháireacha leanaí le riachtanais forbartha bualadh
le siblíní eile in atmaisféar suaimhneach agus fios a
bheith acu go bhfuil daoine eile sa bhád céanna leo.
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Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Cúram Sláinte Pobail Lár na Tíre,
Lú agus na Mí
Daonra: 619,281

Cosaint in aghaidh an fhliú
Is é an vacsaín fliú an t-aon chosaint in aghaidh an fhliú agus is é
an bealach is fearr é do dhaoine leochaileacha iad féin a chosaint
ó aimhréidheanna an fhliú atá bagrach don bheatha.
D’fhonn cur ar chumas ball foirne an vacsaín fliú a fháil go
héasca, reáchtáladh roinnt Piarchlinicí Vacsaínithe ar fud an
réigiúin chun oiliúint a chur ar bhaill foirne ionas go mbeadh
ar a gcumas an vacsaín fliú a thabhairt do chomhghleacaithe
sna limistéir ina bhfuil siad ag obair.

•

I gcomhpháirt le hInstitiúid Teicneolaíochta Dhún
Dealgan, reáchtáladh Máistir-Rang dar teideal Ionsaí
agus Foréigean laistigh de Láithreacha Géarchúraim
Meabhairshláinte: fianaise ón gcleachtas chun tairbhe
an uile dhuine, i nDún Dealgan, agus d’fhreastail 120
toscaire ar an imeacht.

•

Seoladh tionscadal nua atá á mhaoiniú ag INTERREG
VA AE dar teideal mPower. Is tionscadal é seo atá dírithe
ar dhaoine os cionn 65 bliain d’aois, a bhfuil riochtaí
fadtéarmacha nó tinnis ainsealacha orthu atá ina gcónaí
i gceantar Dhroichead Átha agus Charraig Mhachaire
Rois. Is iad an dá phríomhghné a bhaineann leis an
tionscadal mPower daoine níos sine a spreagadh chun
páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí pobail bunaithe ar a
gcuid réimsí spéise, agus cabhrú leo riochtaí ainsealacha
cosúil le diaibéiteas agus COPD a bhainistiú trí úsáid a
bhaint as aipeanna agus as tacaíochtaí digiteacha eile.

•

Sheol CNU Chluain Lír sa Mhuileann gCearr an fhís
atá aige do chúram deireadh saoil, a d’fhorbair a
chónaitheoirí agus baill foirne mar chuid de thionscadal
a bhfuil ról lárnach aige ina gcuid oibre leis an gclár
CEOL (Comhbhá Deireadh Saoil) atá á reáchtáil ag
Foras Ospíse na hÉireann.

Rena Martin, Cúntóir Cúraim Sláinte á vacsaíniú ag Sharon
McGinty, Altra Foirne, An Mionospidéal, Droichead Átha.

•

Cuireadh roinnt tionscnamh sláinte agus folláine foirne
i gcrích, agus d’fhreastail 937 ball foirne ar scrúduithe
sláinte foirne i gcomhar le Foras Croí na hÉireann.

•

Seoladh Plean Forfheidhmithe Éire Shláintiúil Chúram
Sláinte Pobail Lár na Tíre, Lú agus na Mí 2018-2022.

•

Osclaíodh ionaid cúraim phríomhúil i nDroichead Átha,
Co. Lú agus Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

•

Bunaíodh Foireann Idirghabhála Pobail nua i Laois agus
in Uíbh Fhailí.

•

Rolladh an clár cógaslainne malartaithe snáthaide
amach i Lú agus sa Mhí.

•

Osclaíodh go hoifigiúil Teach Bower, i mBaile Brigín. Is
comhthionscadal é an teach cónaitheach sé leaba seo
do dhaoine fásta óga le huathachas agus/nó míchumas
intleachtúil nó riachtanais chasta eile, idir Cúram Sláinte
Pobail Thuaisceart Chathair agus Chontae Bhaile Átha
Cliath, a sholáthróidh sosanna pleanáilte rialta, chun
tacú le teaghlaigh agus le cúramóirí aire agus tacaíocht
a thabhairt do bhaill teaghlaigh.

•
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Seoladh Plean Gníomhaíochta chun Féinmharú a
Chosc, Nascadh don Saol Lár na Tíre, Lú agus na
Mí 2018-2020.
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Gradam/Aitheantas Foirne
•

Seoladh na chéad ghradaim bhliantúla
Sármhaitheasa Foirne do Lár na Tíre, Lú agus
na Mí i Meán Fómhair, agus bhí cúig chatagóir
bunaithe.

•

Ba é Ionad Cúraim Phríomhúil Chluain Bhorraisc
a bhuaigh Ionad Cúraim Phríomhúil na Bliana 2018
ag Gradaim Ionaid Cúraim Sláinte na hÉireann,
agus tarraingíodh aird ar an raon seirbhísí ar
ardchaighdeán atá á gcur ar fáil san ionad.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Cúram Sláinte Pobail Chathair agus
Chontae Bhaile Átha Cliath Thuaidh
Daonra: 621,405

Cabhrú le pobail chun taitneamh a bhaint as stíl shláintiúil
mhaireachtála
Seoladh Plean Forfheidhmithe Éire Shláintiúil 2018-2022 do
Chathair agus Contae Bhaile Átha Cliath Thuaidh. Is é an aidhm
atá leis an bplean tacú le agus cur ar chumas úsáideoirí
seirbhíse, pobal agus ball foirne taitneamh a bhaint as saol
sláintiúil agus folláin.

Sa ghrianghraf thuas (C-D): Anne O’Connor iar-Leas-Ardstiúrthóir
Oibríochtaí; Mary Walshe Príomhoifigeach, agus Stephanie
O’Keeffe, Stiúrthóir Náisiúnta Pleanáil agus Athrú Straitéiseach.

•

Ghlac baill foirne páirt i 33 tionscadal sláinte agus
folláine i rith na bliana.

•

Osclaíodh ionaid cúraim phríomhúil nua sa Chúlóg,
i nGráinseach Ghormáin, Port Mearnóg agus Baile
Brigín.

•

Bunaíodh Foireann Ildisciplíneach Pobail Cúram Súl i
nGráinseach Ghormáin.

•

I ndiaidh tionscnamh bunaithe ar liosta feithimh le
haghaidh seirbhís teiripe urlabhra agus teanga a chur
chun feidhme, laghdaíodh na hamanna feithimh do
leanaí go suntasach.

•

Cuireadh samhail athbhreithnithe do shíceolaíocht
i bhfeidhm nuair a ceapadh 13 síceolaí cúnta agus
cúigear síceolaithe cliniciúla.

•

Cuireadh oiliúint SAOR, arb ionann é agus scagthástáil
agus tacaíocht ghearr-idirghabhála chaighdeánaithe
do mhí-úsáid alcóil agus substaintí, ar fáil do 282 ball
foirne.

•

Cuireadh oiliúint maidir le foréigean gnéasach agus ar
bhonn inscne ar fáil do 90 ball foirne.

•

Cuireadh tús le tionscnamh cóireála pobalbhunaithe
heipitíteas C agus seoladh an láthair phíolótach i gClinic
Cathrach.

•

D’fhreastail 130 toscaire ar imeacht foghlama
comhroinnte lena n-áirítear úsáideoirí seirbhíse,
teaghlaigh agus cúramóirí agus tugadh léargas ar na
hathruithe ar fad atá curtha chun feidhme ar aon dul leis
an gcreat treorach náisiúnta Treoracha Nua.

•

Seoladh Plean Gníomhaíochta chun Féinmharú a
Chosc, Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath Thuaidh
2018-2020.

•

Bunaíodh ceithre fhóram rannpháirtíochta
meabhairshláinte ar mhaithe le dearcthaí agus guthanna
daoine a úsáideann seirbhísí meabhairshláinte, a
dteaghlaigh, cúramóirí agus lucht tacaíochta, a chur
san áireamh.

•

Cuireadh tacaíocht ar fáil do sheachtar chun bogadh ó
sheirbhísí meabhairshláinte do dhaoine faoi mhíchumas
intleachtúil go dtí an chóiríocht is oiriúnaí dá riachtanais.

•

Ghlac Baile Átha Cliath Thuaidh páirt i dtionscadal
píolótach atá á éascú ag Genio maidir le tacaíochtaí
cúraim pearsantaithe a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil
néaltrú orthu.
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Seirbhísí
Réamhospidéil
agus Ospidéil
Ghéarmhíochaine

Seirbhísí Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Is éard atá i gceist le Seirbhísí Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine an
raon leathan seirbhísí, lena n-áirítear cúram éigeandála réamhospidéil, a chuirtear
ar fáil laistigh de chóras na n-ospidéal géarmhíochaine.

Seirbhísí Cúram Éigeandála Réamhospidéil
Cúram cliniciúil gairmiúil agus comhbhách, agus modh iompair a chur ar fáil d’othair, i gcomhpháirt
leis an tseirbhís sláinte trí chéile.

Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine
Cúram sábháilte agus éifeachtach otharlárnach a chur ar fáil don daonra trí na seacht nGrúpa Ospidéil
agus an 48 ospidéal géarmhíochaine.

Seirbhísí Ailse
Treoir a thabhairt maidir le forbairt agus soláthar cúram ailse idir chosc, dhiagnóisiú luath agus chóireáil,
agus cúram leantach agus tacaíocht san ospidéal géarmhíochaine agus i suíomhanna poiblí.

Sláinte na mBan agus na Naíonán
Treoir a thabhairt maidir le bainistíocht, eagrú agus cur ar fáil seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíocht
neamhurchóidí agus nuabheirthe.

Cuirtear seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine ar fáil d’othair in 48 ospidéal géarmhíochaine agus trí na
seacht nGrúpa Ospidéil, agus tá gach ceann á threorú ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus foireann
bhainistíochta. Éascaíonn an struchtúr rialachais seo rochtain feabhsaithe ar sheirbhísí ar ardchaighdeán
agus tá socruithe láidre bainistíochta agus cuntasachta ag tacú le gach leibhéal den tseirbhís.
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Seirbhísí Cúram Éigeandála Réamhospidéil

Seirbhísí Cúram Éigeandála Réamhospidéil

Súil sa Spéir
I mí Iúil, cúis áthais don tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna a fhógairt go raibh úsáid á baint as an
gcéad drón sa tseirbhís. Is ar FSS faoin gCreat Bainistíochta Éigeandála atá an phríomhfhreagracht
maidir le déileáil le héigeandálaí leighis a bhaineann le hábhair cheimiceacha agus bhitheolaíocha.
Éascóidh úsáid drón cumarsáid feabhsaithe ag an láthair timpiste trí shúil sa spéir a chur ar fáil, rud a
cheadóidh breathnóireacht thapa ar láthair timpiste ardriosca sula gcuirtear baill foirne breise chuig an
láthair. Chomh maith leis sin, tabharfaidh an drón léargas tapa ar riocht agus ar shuíomh an othair, rud
a chuirfidh ar chumas an cheannaire paraimhíochaineoirí a chur ina threo.

Is seirbhís bunaithe ar éileamh é an tSeirbhís Náisiúnta
Otharcharranna (NAS) atá ag freastal ar dhaonra na tíre
trí chéile. Ag obair i gcomhar le Briogáid Dóiteáin Bhaile
Átha Cliath, Aerchór na hÉireann, agus Garda Cósta
na hÉireann agus, ar leibhéal pobail, le foirne Céad
Fhreagróra, déileálann NAS le glaonna éigeandála agus
práinneacha, iompraíonn sé othair cúraim idirmheánaigh,
agus aisghabhálann sé daoine fásta, othair phéidiatracha
agus nuabheirthe.
•

Cuireadh paraimhíochaineoirí breise ar fáil chun amanna
freagartha a fheabhsú i limistéir spriocdhírithe lena
n-áirítear Gaillimh, Dún na nGall, Corcaigh, Cill Dara
agus Muineachán.

•

D’fhonn tacú le leathnú na seirbhísí cúraim idirmheánaigh
agus Aeraileighis, cuireadh próiseas earcaíochta chun
breis foirne a cheapadh i gcrích, rud a bhí mar bhonn le
feidhmíocht agus le rochtain d’othair a fheabhsú.

•

Cuireadh tús le hoibríochtaí an Mhoil Chliniciúil (céim
1 – Éisteacht agus Cóireáil) a sholáthraíonn comhairle
oiriúnach ar an teileafón maidir le conairí malartacha
cúraim do ghlaoiteoirí 112/999 nach bhfuil riochtaí
tromchúiseacha nó bagrach don bheatha orthu, i rith na
bliana.

Áirítear i measc na bpríomhbhuntáistí a bhaineann leis an
tsamhail mhalartach seo:
–

Cúram níos gaire don bhaile

–

Roghnaítear an chonair is oiriúnaí agus laghdaítear
an líon daoine a fhreastalaíonn ar an Rannóg
Éigeandála

–

Laghdaítear líon na seoltaí

–

Déileáiltear le teagmhais ar bhealach níos tapa.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Stoirm Emma
D’iompair an t-ard-pharaimhíochaineoir,
Declan Cunningham, agus an
Ceannaire, Steve Holloway, buachaill
seacht mbliana d’aois, Logan
Shepherd, 3km chun é a thabhairt
chomh fada leis an ospidéal i rith
Stoirm Emma.
Teastaíonn trealamh leighis ó Logan
24 uair an chloig agus nuair a
briseadh na línte cumhachta i rith na
stoirme b’éigean é a thabhairt chuig
an ospidéal láithreach. Mar gheall ar
shíobadh sneachta agus ráthanna
sneachta, áfach, níorbh fhéidir aon
fheithicil a thabhairt gar dá theach.
Thosaigh Logan agus a mháthair,
Louise, ag siúl ón teach agus ba
ghearr gur casadh Declan agus Steve
orthu, agus d’iompar siad Logan go
sábháilte chomh fada leis an ospidéal.
An t-ard-pharaimhíochaineoir Declan Cunningham, Logan Shepherd
agus an Ceannaire Steve Holloway.

•

•

•
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Tá 210 scéim Chéad Fhreagróra Pobail bunaithe
anois, ar aon dul le Plean Forfheidhmithe NAS. Tá ról
fíorthábhachtach ag na Chéad Fhreagróirí Pobail chomh
fada is a bhaineann le freagairt do chineálacha áirithe
éigeandálaí leighis (stad cairdiach, stad riospráide,
pian chliabhraigh, tachtadh agus stróc) áit a bhfuil sé
riachtanach go bhfaigheann an t-othar cúram tarrthála
fad is atá feithicil práinnfhreagartha ar an mbealach.
Comhtháthaíodh an Clár Náisiúnta Iompair Leighis, a
aistríonn othair atá go dona tinn chun cóireáil speisialta
a fháil, i NAS. Seirbhís Aisghabhála Cúraim Chriticiúil
NAS a thugtar ar an tseirbhís atá ag feidhmiú ón
Deasc Comhordúcháin Aisghabhála atá bunaithe san
Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Éigeandála (NEOC). Ó mhí
Meithimh ar aghaidh, tá NEOC ag feidhmiú mar phointe
teagmhála aonair do gach iarratas aisghabhála.
Seoladh Tionscadal Pobail Paraimhíochaineora
trasteorann i rith na bliana, comhoibriú idir NAS,
Seirbhís Otharcharranna Thuaisceart Éireann agus
Seirbhís Otharcharranna na hAlban. D’fhreastail
paraimhíochaineoirí pobail atá páirteach sa tionscadal
ar oiliúint speisialta, atá creidiúnaithe ag Ollscoil
Chaladónach Ghlaschú, a chuireann ar a gcumas
cúram sábháilte agus éifeachtach a chur ar fáil d’othair
ina dtithe féin, rud a laghdaíonn an gá atá le taisteal
chuig Aonaid Éigeandála in otharcharranna. Oibríonn
an tseirbhís i gcomhpháirt le cleachtais dochtúra
teaghlaigh i gCluain Eois, Co. Mhuineacháin agus
i mBun Cranncha, Co. Dhún na nGall.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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I ndiaidh glacadh le doiciméad Chreat Eochairtháscairí
Feidhmíochta (ETF), forbraíodh agus tástáladh dhá EFT
cliniciúil nua i rith 2018. Tiocfaidh an dá EFT i bhfeidhm
in 2019 mar chuid d’iarracht éifeachtacht an chúraim
chliniciúil a chuirtear ar fáil d’othair a thomhas.

•

Bhunaigh NAS rannpháirtíocht fhoirmiúil le Fóram
Náisiúnta Othar FSS, rud a chuireann ar chumas NAS
ionchur a lorg ó othair/úsáideoirí seirbhíse nuair a
bhíonn seirbhísí á bpleanáil, á ndearadh agus á gcur
chun feidhme.

•

Leanadh leis an bPlean Dearbhaithe Oideachais agus
Inniúlachta a rolladh amach ar fud na seirbhíse.

•

Tá tús curtha le próiseas earcaíochta chun anailísithe
sonraí cliniciúla a cheapadh agus é mar aidhm
inniúlachtaí cliniciúla a fheabhsú mar aon le cáilíocht
an chúraim atá á chur ar fáil d’othair a fheabhsú.

•

Tá breis forbartha déanta ar bhainistíocht agus ar
chothabháil flít ó ceapadh bainisteoir cothabhála flít
agus trealaimh NAS.

Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine

Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine

Sábhálann Deonú
Orgán Beatha
Daoine

Rinne David Crosby a fuair scamhóga nua, in éineacht lena bhean, Katie
Crosby, a dhara maratón i Meán Fómhair i mbliana. Rith sé Maratón NuaEabhrac an bhliain seo caite. Beidh sé buíoch go deo den deontóir agus
de theaghlach an deontóra, a shábháil a bheatha.

Tá ról lárnach ag ospidéil ghéarmhíochaine i sláinte an
daonra a fheabhsú trí sheirbhísí a chur ar fáil lena n-áirítear
cúram réamhospidéil do dhaoine fásta agus do leanaí,
cúram éigeandála, cúram práinne, cobhsú gearrthéarmach,
cúram sceidealta, cúram tráma, obráidí géarchúraim agus
cúram criticiúil.

Sláinte agus folláine othar agus ball foirne
a fheabhsú
•

Tá cur chun feidhme phleananna Éire Shláintiúil lena
chinntiú go mbaineann gach duine tairbhe as sláinte
agus folláine fhisiciúil agus meabhairshláinte a chuireann
ar a gcumas barr a maitheasa a bhaint amach faoi lán
seoil i nGrúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta, Grúpa
Ospidéal Ollscoile Luimnigh, RCSI, Grúpaí Ospidéal
Bhaile Átha Cliath Lár Tíre agus Oirthear na hÉireann.
Chomh maith leis sin, chuir Grúpa Ospidéal an Deiscirt/
an Iardheiscirt tús le forbairt a bplean féin.

•

I mí na Samhna ceadaíodh an Beartas Bia,
Cothaithe agus Hiodráitithe d’Othair Fásta in Ospidéil
Ghéarmhíochaine agus scaipeadh é ar na Grúpaí
Ospidéil ina dhiaidh sin chun é a chur chun feidhme.

•

Mhéadaigh líon na n-oibrithe cúraim sláinte in ospidéil
a fuair an vacsaín fliú go dtí 44.8% in 2017/2018 i
gcomparáid le 34% in 2016/2017.

•

Tá bainisteoirí um chur chun cinn na sláinte ag obair
le ceannairí ón nGrúpa Ospidéil Éire Shláintiúil chun
daoine a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcláir
oiliúna Making Every Contact Count (MECC) agus
ceardlann scileanna lena chinntiú go bhfuil an t-eolas
agus na scileanna cuí ag pearsanra ospidéil chun
idirghabhálacha athraithe iompraíochta a chur i gcrích.

In 2018, dheonaigh teaghlaigh
81 duine a fuair bás, a n-orgáin
go flaithiúil. Taifeadadh 274
obráid trasphlandaithe ar
fad sna trí ionad náisiúnta
trasphlandaithe, lena n-áirítear
127 obráid duáin, 18 obráid croí,
28 obráid scamhóige, 56 obráid
ae agus cúig obráid paincréis,
mar aon le 40 trasphlandú ae
ó dheontóirí beo.

An acmhainn cúraim chriticiúil a mhéadú
•

Mar chuid de na hiarrachtaí chun acmhainn a mhéadú
in ospidéil d’othair, osclaíodh cúig leaba cúraim
chriticiúil bhreise in Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus
in Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae.

Soláthar cúram sceidealaithe (pleanáilte)
agus neamhsceidealaithe
(neamhphleanáilte) a fheabhsú
•

Cuireadh tús le conairí nua d’atreorú agus do chúram
roghnach chun eispéireas an othair a fheabhsú sna
réimsí seo a leanas – úireolaíocht, oftailmeolaíocht,
ortaipéidic, cluas, srón agus scornach, máinliacht
ghinearálta, péidiatraic agus gínéiceolaíocht.

•

Chuir FSS, An Roinn Sláinte agus an Ciste Náisiúnta
um Cheannach Cóireála (NTPF), plean gníomhaíochta
nua i dtoll a chéile, plean a bhfuil sé mar aidhm leis líon
na n-othar atá ag fanacht fás ar ghnáthaimh mar othair
chónaitheacha nó mar chásanna lae. Laghdaíodh líon
na n-othar atá ag fanacht ar ghnáthamh mar othar
cónaitheach nó mar chás lae ón bhuaiclíon de 86,111
i mí Iúil 2017 go dtí 70,204 i mí na Nollag 2018. Lena
chois sin, tá líon na n-othar a bhí ag fanacht breis is
naoi mí laghdaithe beagnach a leath ó 28,124 i mí Iúil
2017 go dtí 14,910 ag deireadh 2018.

•

Comhaontaíodh ar thogra leis an Roinn Sláinte chun
liostaí feithimh na n-othar seachtrach le haghaidh othar
atá ag fanacht idir sé agus 24 mí a bhailíochtú (249,838
othar ar fad). Mar thoradh ar an mbailíochtú, aithníodh
nach raibh coinní mar othair sheachtracha ag teastáil ó
69,836 othar níos mó, rud a chinntigh rochtain thráthúil
do na hothair a bhí fós ar an liosta feithimh.
FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Acmhainn na n-ospidéal géarmhíochaine
a mhéadú
•

•

Gníomhaíocht in 2018

Rinneadh Athbhreithniú na Seirbhíse Sláinte ar Acmhainn,
a foilsíodh i rith na bliana, mar chuid de cheanglas
seirbhís sláinte níos comhtháite a fhorbairt, ag bogadh
ón tsamhail cúraim atá ann faoi láthair atá dírithe ar
an ospidéal go dtí samhail atá bunaithe níos mó ar
sheirbhísí pobail. Príomhábhar imní is ea go bhfuil an
líon leapacha in úsáid in ospidéil ghéarmhíochaine
cothrom le thart ar 95%, i bhfad níos airde ná an
gnáthráta idirnáisiúnta de 85%, rud a chiallaíonn le linn
uaireanta buaic-éilimh nach mbíonn ach acmhainn
thar a bheith teoranta ar fáil in ospidéil.

• Scaoileadh 1.72m othar amach as an ospidéal
– 642,646 othar cónaitheach agus 1,074,172
cás lae – méadú de 8,844 (0.5%).
• 1.47m cás éigeandála in ospidéil
ghéarmhíochaine (méadú de 3.7%).
• 3.34m othar seachtrach (méadú de 1.5%).
• Méadú 3.7% ar othair sa Rannóg Éigeandála
bliain i ndiaidh bliana.
• Bhí 84.3% de dhaoine fásta ag fanacht níos
lú ná 15 mhí le haghaidh gnáthamh mar
othar cónaitheach, agus 92.9% le haghaidh
gnáthamh mar chás lae ag deireadh na bliana
(89.8% agus 83.9% faoi seach do leanaí).

Osclaíodh 128 leaba breise, a cuireadh ar fáil faoi Phleanáil
Geimhridh 2017, i ndeich n-ospidéal ar fud na tíre.

Seirbhísí sláinte géarchúraim do leanaí
a fhorbairt
•

Cuireadh tús leis an tseirbhís scolóise d’ógánaigh/
daoine fásta óga a chur ar fáil in Ospidéal Ollscoile
Mater Misericordiae. Rinneadh 435 gnáthamh
máinliachta péidiatrach, ortaipéideach agus scolóise
(218 comhtháthú dromlaigh ina measc) ar fud na
suíomhanna atá ag tacú leis an tseirbhís lena n-áirítear
Ospidéal Mhuire na Leanaí (Cromghlinn), Ospidéal
Ollscoile na Leanaí (Sráid Temple), agus Ospidéal
Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí.

•

Earcaíodh breis foirne chun tuilleadh forbartha a
dhéanamh ar sheirbhísí spina bifida in Ospidéal Ollscoile
na Leanaí (Sráid Temple).

•

Leanadh leis na tionscadail TFC agus comhtháthaithe
d’ospidéal nua na leanaí mar a bhí beartaithe, lena
n-áirítear comhtháthú cliniciúil, pleanáil agus coimisiúnú
an lucht oibre, agus tá breis foirne á n-earcú a
theastaíonn don Ionad Péidiatrach d’Othair Sheachtracha
agus do Chúram Práinne in Ospideál Uí Chonghaile.

•

• D’fhan 253 othar níos mó ná ceithre seachtaine
le haghaidh ionscópacht phráinneach ar an
drólann faoi dheireadh na bliana, agus d’fhan
59.1% d’othair níos lú ná 13 seachtain le
haghaidh gnáth-ionscópacht ar an drólann.
• Tháinig 96.5% d’othair isteach nó scaoileadh
amach iad laistigh de 24 uair an chloig ó
chláraigh siad sa Rannóg Éigeandála agus
tugadh isteach nó scaoileadh amach 79.4%
d’othair laistigh de naoi n-uair an chloig.

Cáilíocht agus sábháilteacht othar
a chinntiú
•

Ba ionann seoladh Chreat Bainistíochta Teagmhas 2018
agus Treoir i mí Feabhra agus cumasóir bunriachtanach
chun tuairisciú agus athbhreithniú teagmhas a fheabhsú
nuair a tharlaíonn siad, agus leanadh le hobair chun an
creat a leabú ina iomláine ar fud ns seirbhísí géarchúraim.

•

Leanadh le Tuarascálacha Táscaire Sábháilteacht Othar
Ospidéil a fhoilsiú gach mí sna Grúpaí Ospidéil ar fad.

•

Leanadh leis an obair ag leibhéal ospidéil, grúpa agus
náisiúnta chun tacú le bainistíocht HCAIanna, CPE san
áireamh. (Tá breis eolais faoi HCAI/AMR le fáil i rannóg
Cáilíochta agus Sábháilteachta na Tuarascála Bliantúla
seo.)

•

Is riosca tromchúiseach do shábháilteacht othar iad
téachtáin fola, agus tarlaíonn ar a laghad 60% díobh
i rith nó i ndiaidh seal a chaitheamh san ospidéal.
Seoladh cártaí foláirimh nua d’othair agus tá tuarascáil
agus foireann uirlisí náisiúnta curtha ar fáil chun tacú
le hospidéil téachtáin fola a chosc. Chomh maith leis
sin, cuireadh tús le monatóireacht ar tharlú téachtán
fola a bhaineann le seal a chaitheamh san ospidéal
(troimbeambólacht fhéitheach).

Leanadh le tuilleadh forbairt a dhéanamh ar sheirbhís
chairdeolaíochta péidiatraí uile-oileáin.

Speisialtachtaí náisiúnta a fhorbairt agus
a fheabhsú
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• D’fhan 70.4% d’othair níos lú ná 52 seachtain
le haghaidh coinne mar othar seachtrach faoi
dheireadh na bliana.

•

Osclaíodh dhá leaba bhreise san aonad croí/
scamhóige, agus tá seacht leaba ar fad le n-oscailt ar
bhonn céimnithe idir 2018 agus 2019.

•

Tá obair ar bun tríd an Oifig Náisiúnta Tráma chun líonra
tráma agus aonaid tráma réigiúnacha a bhunú i ndiaidh
fhoilsiú thuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha Tráma, Córas
Tráma d’Éirinn, 2018.

•

Earcaíodh breis foirne chun tuilleadh forbairt a
dhéanamh ar sheirbhísí ionscópachta agus narcailéipse.

•

Is é an aidhm atá lenár seirbhísí sláinte ar fad na torthaí
is fearr agus is féidir a chinntiú dár n-othair, agus
bunaíodh Grúpa Stiúrtha don Athbhreithniú Náisiúnta
ar na Seirbhísí Cairdiacha Speisialaithe, agus leagadh
béim ar leith ar shábháilteacht, cáilíocht agus
inbhuanaitheacht seirbhísí.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Aird a tharraingt ar an Lá
Domhanda Asma
Reáchtáladh lá faisnéise saor in aisce d’othair,
don phobal agus do bhaill foirne in Ospidéal
Réigiúnach Lár Tíre Phort Laoise, chun feasacht
agus cúram asma a fheabhsú.
Is í Éire an ceathrú tír ar domhan ina bhfuil an
leitheadúlacht is airde asma. Cruthaíonn an tinneas
seo deacrachtaí suntasacha do dhaoine aonair agus
dá dteaghlaigh, cuireann sé srian ar ghníomhaíochtaí
agus laghdaíonn sé an caighdeán saoil.
Bhí baill foirne ó fhoireann ildisciplíneach riospráide
an ospidéil i láthair ar an lá chun ceisteanna a
fhreagairt, tacaíocht a thabhairt mar aon le comhairle
faoi conas is féidir asma a aithint agus a chóireáil.
Lisa Egan, Ardchleachtóir Altranais is Iarrthóir,
ag labhairt ag an lá faisnéise faoi asma.

Bainistíocht cógas a fheabhsú
•

Leanadh leis an obair, trí chlár Bainistíochta Drugaí na
nOspidéal Géarmhíochaine, chun bainistíocht cógas a
fheabhsú tuilleadh, lena n-áirítear rochtain ar chógais a
fheabhsú d’othair agus luach cógaisíochta a fheabhsú.

Tacú le agus dlús a chur faoi bheartais
agus tionscnaimh Oifig an Phríomhoifigigh
Altranais
•

Seoladh an tuarascáil deiridh maidir le céim 1 de
chreat chun riachtanais sábháilteachta a chinneadh
don lucht oibre altranais i raon príomhspeisialtachtaí
(Creat le haghaidh Soláthar Foirne Sábháilte Altraí agus
Meascán Scileanna i Láithreacha Cúram Ginearálta
agus Speisialtóra Leighis agus Máinliachta in Ospidéil do
Dhaoine Fásta in Éirinn) i mí Aibreáin. Glacadh leis mar
bheartas Rialtais agus tá an fhéidearthacht a bhaineann
leis a rolladh amach ar bhonn náisiúnta in ospidéil
shamhail 4 á hiniúchadh. Tá obair déanta ar chéim 2
den chreat chun an líon agus an meascán scileanna a
theastaíonn i láithreacha cúraim éigeandála a chinneadh.

Leithdháiltí airgeadais a mhonatóiriú agus
feidhmíocht a bhainistiú
•

Dearcthaí ón Túslíne
Reáchtáladh Fóram Cúraim Neamhsceidealaithe
Thascfhórsa na Rannóige Éigeandála ‘Dearcthaí
ón Túslíne’ i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i Meán
Fómhair. Ba é an aidhm a bhí leis an bhfóram deis a
thabhairt do bhaill foirne túslíne ó ar fud na seirbhíse
sláinte a dtuairimí, eispéiris agus moltaí maidir le
conas is féidir tuilleadh feabhsuithe chun aistear
cúraim neamhsceidealaithe othar tríd an gcóras
cúraim sláinte a dhéanamh, a roinnt lena chéile.
Is é an ról atá ag Tascfhórsa na Rannóige
Éigeandála réitigh fhadtéarmacha inbhuanaithe
a fhorbairt chun déileáil le róphlódú na Rannóige
Éigeandála agus i measc bhaill an Tascfhórsa tá
ionadaithe ó Ghrúpaí Ospidéil, an Roinn Sláinte,
tacadóirí othar, comhlachtaí ionadaíocha foirne,
agus FSS.
Tá eolas maidir le cuid den obair atá ar bun chun
déileáil le róphlódú na Rannóige Éigeandála le fáil
sa roinn Seirbhís Sláinte Níos Fearr á Forbairt dar
teideal ‘Rochtain agus eispéireas othar i rith an
gheimhridh a fheabhsú’ sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

Leanadh le hobair chun tús áite a thabhairt do
bhainistíocht leithdháiltí airgeadais ar aon dul leis
an gCreat Feidhmíochta agus Cuntasachta.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar
Ghlac breis is 13,000 othar páirt i Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar 2018, arb ionann é sin agus ráta
freagartha láidir de 50%. Chuir formhór na n-othar, 84%, in iúl go raibh a n-eispéireas ospidéil go maith nó anmhaith.
I mí na Samhna foilsíodh, Éisteacht Freagairt agus Feabhsú – freagra FSS ar thorthaí an tSuirbhé Náisiúnta ar
Eispéireas Othar, tuarascáil ina ndéantar cur síos ar an obair atá ar bun faoi láthair inár n-ospidéil chun eispéireas
othar a fheabhsú.
I measc na dtionscnamh atá i bhfeidhm cheana féin tá:
• An Clár Náisiúnta Cumarsáide Cúraim Sláinte, clár atá curtha i gcrích ag breis is 500 ball foirne i gCorcaigh,
Cill Chainnigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Port Láirge agus Luimneach, a bhfuil sé mar aidhm leis scileanna
cumarsáide gairmithe cúraim sláinte a fheabhsú
• Tionscnaimh dírithe ar oibrithe deonacha agus ar abhcóideacht othar, cosúil leis an tionscadal i Rannóg
Éigeandála Ospidéal Naomh Lúcás i gCill Chainnigh arb é an aidhm atá leis tacú le hothair ag a bhfuil
deacrachtaí meabhairshláinte agus le Clár Oibrithe Deonacha Cothaithe Cairdis in Ospidéal an Aonaigh
• Faisnéis d’othair maidir le bainistíocht cógas agus fágáil an ospidéil lena n-áirítear Eolas Seiceáil Fiafraigh in
Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo agus Bileog Faisnéise d’Othair maidir le Pleanáil chun an Ospidéal a Fhágáil
Ghrúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta.
Tá tuilleadh eolais faoin suirbhé le fáil sa roinn dar teideal Ag Éisteacht le hÚsáideoirí ár Seirbhísí sa Tuarascáil
Bhliantúil seo.
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Seirbhísí Ailse
Tarlú ailse in Éirinn
Mar chuid de Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026, tá roinnt
tionscnamh feabhais ar siúl faoi láthair a dhíríonn ar
ghnéithe éagsúla de sheirbhísí ailse, lena n-áirítear
diagnóisiú, cóireáil, an tréimhse i ndiaidh na cóireála, agus
tacaíocht san ospidéal agus sa phobal. In 2018 leagadh an
phríombhéim ar chur chun feidhme phrionsabail Straitéis
Náisiúnta Ailse 2017-2026 – an t-ualach imní a bhaineann
le hailse a laghdú, an cúram is fearr agus is féidir a chur ar
fáil, an deis rannpháirtíochta, agus an caighdeán saoil is
fearr agus is féidir a thabhairt d’othair.

• Tá baol ann go mbeidh ailse ionrach ar fhear
amháin as gach triúr fear agus ar bhean amháin
as gach ceathrar ban in Éirinn i rith a saoil.
• Diagnóisítear breis is 22,000 cás d’ailse ionrach
(gan ailse chraicinn neamh-mheileanóma
(NMSC) a chur san áireamh) gach bliain.
• Is iad na cineálacha ailsí ionracha is coitianta a
dhiagnóisítear (gan NMSC a chur san áireamh)
ailse phróstataigh, ailse bhrollaigh, ailse
phutóige agus ailse scamhóg.

•

Tá Líonra Éireannach um Chosc Ailse bunaithe,
comhpháirtíocht atá ann idir An Clár Náisiúnta Rialaithe
Ailse (NCCP) agus carthanachtaí ailse.

•

Tá plean um chosc ailse chraicinn á fhorbairt i gcomhar
le hÉire Shláintiúil.

• Tá breis is 170,000 duine ag maireachtáil le
hailse agus i ndiaidh ailse sa lá inniu ann.

•

Cuireadh tús le Grúpa Tionscadail Aimsiú Luath, atá á
reáchtáil ag NCCP, i mí na Nollag, agus tá iniúchadh á
dhéanamh ag an ngrúpa ar bhealaí nua chun rochtain
dochtúirí teaghlaigh ar thástálacha diagnóiseacha
d’othair a bhféadfadh ailse a bheith orthu a rochtain.

• Is féidir idir trí agus ceithre ailse as gach deich
n-ailse a chosc.

•

Bunaíodh grúpa a raibh sé mar aidhm aige feasacht
phoiblí ar shiomptóim ailse scamhóg a fheabhsú.

Foinsí: Tuarascáil Bhliantúil Chlárlann Náisiúnta Ailse Éireann
2018, Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 agus WHO.

•

Tugadh le fios i dtuarascáil nua a d’eisigh Clárlann
Náisiúnta Ailse Éireann, gur chuir lárú seirbhísí ailse le
rátaí marthanais níos airde d’othair, fiú amháin nuair
a chuirtear fachtóirí cosúil le haois agus díothacht
shóisialta san áireamh.

•

Faightear 72% de gach atreorú dochtúra teaghlaigh ailse
bhrollaigh, phróstataigh agus scamhóg go leictreonach
anois. Tá áis chun ceangaltáin a chur san áireamh
forbartha, rud a chabhróidh leis an bpróiseas triáise. Tá
leagan píolótach den fhoirm atreoraithe dochtúra teaghlaigh
don lot lítheach (meileanóma amhrasta) forbartha freisin.

•

Tugadh na Treoirlínte Atreoraithe Prostátaigh Dochtúra
Teaghlaigh cothrom le dáta chun léargas a thabhairt
ar luachanna othar, cáilíocht an chúraim chliniciúil a
fheabhsú, agus éagsúlacht i gcleachtas a laghdú.

•

Mar chuid den obair leanúnach atá ar bun chun eispéireas
agus cúram do mharthanóirí ailse a fheabhsú, seoladh
dhá threoirleabhar nua, Folláine ghnéis i ndiaidh cóireáil
d’ailse bhrollaigh nó pheilbheach – Treoir do Mhná agus
Dea-shláinte cnáimhe i ndiaidh cóireáil d’ailse.

•

Bunaíodh clár Oiliúna don Oilúnóir maidir le Maireachtáil
i nDiaidh Ailse, agus cuireadh cláir phiarthreoraithe ar
fáil do mharthanóirí ailse ar fud na tíre.

•

Faoin chéim 2 den athbhreithniú mear-rochtana (brollach,
scamhóg agus próstatach), leanadh leis na moltaí seirbhíse
a chur chun feidhme in ocht gcinn de na hionaid ailse do
dhaoine fásta. Tá an chéad ghrúpa de na tionscnaimh
feabhais seo 88% críochnaithe agus beidh cur chun
feidhme Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 mar bhonn
leis an gcuid eile de na tionscnaimh a chur chun feidhme.

•

Tá forbairtí caipitil ar bun a cheadóidh d’othair
radaiteiripe a fháil níos gaire don bhaile. Tá an clár
náisiúnta d’oinceolaíocht radaíochta (NPRO), céim 2,
ar bun in dhá láthair, Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus
Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe, agus tá obair ar bun
go leanúnach ar fhorbairt an tionscnaimh radaiteiripe
trasteorann ag Allt Mhic Dhuibhleacháin, tionscnamh
a rachaidh chun tairbhe othar san iarthuaisceart.

• Ailse is cúis le thart ar 30% de bhásanna gach
bliain.

• Is é úsáid tobac an fachtóir riosca is tábhachtaí
d’ailse agus tá sé freagrach as suas leis an tríú
cuid de gach bás mar gheall ar ailse.

•

Leanadh leis an obair a chumrú agus ar thástáil an
Chórais Faisnéise Náisiúnta Ailse (NCIS), atá sceidealta
le bheith beo in 2019. Soláthróidh an córas seo réiteach
ríomhsheirbhísí sláinte do chruinnithe ildisciplíneacha
ailse, tacóidh sé le cúram oinceolaíochta agus
haematoinceolaíochta othar lena n-áirítear oideasú
leictreonach, sceidealú agus riarachán teiripe
shistéamach fhrithailse (SACT).

•

Tá foireann chliniciúil speisialta á hearcú d’oinceolaíocht
leighis, haemaiteolaíocht, oinceolaíocht radaíochta,
oinceolaíocht mháinliachta agus seirbhísí
síocoinceolaíochta, agus foireann bhreise
chun tacú le clinicí mear-rochtana.

•

Leanadh le hobair chun tacú le rochtain d’othair ar
oibreáin nua SACT agus chun tacú le hospidéil chun
na costais ardaitheacha a bhaineann le drugaí a íoc.
Cuireadh 11 teiripe nua breise SACT ar fáil chun
cineálacha éagsúla ailse a chóireáil.

•

Foilsíodh Moltaí Cúraim Shamhail Cógas Frithailse Béil
an Chláir Náisiúnta Rialaithe Ailse, ar aon dul le moladh
23 de Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026.

•

Leanadh ag obair ar fhorbairt na réimeanna náisiúnta
ceimiteiripe. Tacaíonn na réimeanna seo le cóireáil
shábháilte, fhianaise-bhunaithe agus chost-éifeachtúil
othar ailse in Éirinn agus cuireadh 68 réim bhreise i
gcrích i rith na bliana.

•

Sonraítear i Moladh 34 de Straitéis Náisiúnta Ailse
2017-2026 go ‘gcinnteoidh NCCP go bhfuil creat
atá sainmhínithe go soiléir ag gach ospidéal do
shábháilteacht agus do cháilíocht othar ailse’ agus
in 2018 cuireadh tús le hobair chun creat a fhorbairt
do gach ionad ailse. Soláthróidh an creat breis
soiléireachta maidir le próisis agus bearta chun
cáilíocht agus sábháilteacht othar a fheabhsú.
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Sláinte na mBan agus na Naíonán
Bunaíodh Clár Náisiúnta Shláinte na mBan agus na
Naíonán (NWIHP) chun bainistíocht, eagrú agus soláthar
seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíocht neamhurchóidí
agus nuabheirthe a threorú, agus na seirbhísí seo a
neartú trí obair atá ar bun sa chúram phríomhúil, cúram
pobail agus géarchúram a thabhairt le chéile. Ba iad na
príomhthosaíochtaí a bhí ann in 2018 cothromas rochtana
ar chúram máithreachais ardchaighdeáin, comhsheasmhach
go náisiúnta, agus beanlárnach a chinntiú do mhná agus dá
naíonáin, lena n-áirítear ullmhúchán a dhéanamh do chur
chun feidhme seirbhísí foirceannta toirchis in Eanáir 2019.
•

•

Tá an tsamhail chúraim nua do sheirbhísí
máithreachais ar siúl le tamall anois agus tá struchtúr
rialachais bunaithe le roinnt snáitheanna oibre
chun comhsheasmhacht sa chur chuige a chinntiú.
Ceadaíodh 50 bean chabhrach breise in 2018, chun
tacú le forbairt an chnáimhseachais pobail, agus tá
bainisteoir cáilíochta agus sábháilteachta le hearcú do
gach líonra máithreachais chun tacú le feidhm Fhóram
Bainistíochta Teagmhas Tromchúiseach, atá dírithe ar
sheirbhísí máithreachais.
I dteannta leis sin, tá Ionaid Bhreithe á bhforbairt
agus is é an aidhm atá ann go mbeadh áis amháin dá
leithéid, ar a laghad, ag gach Grúpa Ospidéil laistigh dá
seirbhísí máithreachais. Soláthraítear sna hionaid seo
seomraí breithe compordacha, ísealteicneolaíochta do
mháithreacha agus naíonáin ghnáthriosca, agus is iad
mná cabhrach a bhíonn i mbun an chúraim a stiúradh
agus a chur ar fáil laistigh de chreat ildisciplíneach.

Straitéis Náisiúnta
Mháithreachais 2016-2026
– Todhchaí Níos Fearr a
Chruthú i dTeannta a Chéile
Forbaíodh Straitéis Náisiúnta Mháithreachais
2016-2026 chun ár gcur chuige maidir le seirbhísí
máithreachais a athrú, ag cinntiú go bhfuil
rochtain ag mná agus ag a naíonáin ar chúram
sábháilte, ar ardchaighdeán. Tá na moltaí á
gcur chun feidhme trí Chlár Náisiúnta Shláinte
na mBan agus na Naíonán. Áirítear ceithre
phríomhthosaíocht sa straitéis:
• Tacaítear agus cuirtear ar chumas
máithreacha agus teaghlach a sláinte agus
folláine féin a fheabhsú.
• Tá rochtain ag mná ar chúram máithreachais
sábháilte, ar ardchaighdeán, comhsheasmhach
go náisiúnta, agus beanlárnach.
• Glactar le toircheas agus le breith mar
ghnáthphróiseas fiseolaíoch agus, chomh fada
is go bhfuil sé sábháilte, glactar le rogha na mná.
• Cuirtear acmhainní cuí ar fáil do sheirbhísí
máithreachais, tá ceannaireacht láidir agus
éifeachtach ag tacú leo, mar aon le socruithe
bainistíochta agus rialachais, agus tá siad á
gcur ar fáil ag baill foirne oilte agus inniúil i
gcomhpháirt le mná.

Sarah Dineen, a d’úsáid an linn nuair a bhí tinneas clainne uirthi, leis an naíonán seachtain d’aois
Fiadh, le Sandra O’Connor, Bainisteoir Cnáimhseachas Cliniciúil 3.

Tacaíocht breith clainne
Tá tumadh uisce do mhná i dtinneas clainne anois á thairiscint in Ospidéal Ollscoile
Máithreachais Luimnigh mar chuid de raon tacaíochtaí atá á gcur ar fáil do mhná a
mbaineann gnáthriosca lena dtoircheas.
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•

Tá dul chun cinn suntasach déanta sna Grúpaí Ospidéil
maidir le hinfhaighteacht scagthástáil aimhrialtachtaí.
As an 19 ospidéal/aonad máithreachais, tá scanadh
aimhrialtachtaí 20 seachtain ar fáil in 14 láthair, agus
beidh an scanadh á chur ar fáil sa 15 láthair amach
anseo. Tá na cheithre aonad fanta i mbun oibre ionas
go mbeidh siad in ann an tseirbhís seo a chur ar fáil
nuair a bheidh na hacmhainní ar fáil.

•

Mar chuid den oiliúint do Making Every Contact Count,
tá oiliúint á cur ar an bhfoireann ar fad chun na rudaí seo
a leanas a aithint agus a phlé le mná i rith cuairteanna
réamhbhreithe:
–

Saincheisteanna a bhaineann le foréigean baile

–

Éirí as an tobac

–

Úsáid alcóil

–

Saincheisteanna mothúchánacha agus/nó
meabhairshláinte.

•

Tá samhail chúraim ainéistéitice do sheirbhísí
máithreachais á forbairt faoi láthair agus cuirfear an
tsamhail i bhfeidhm ar bhonn píolótach in 2019.

•

Tá breis is 100 ball foirne breise á n-earcú chun soláthar
seirbhísí máithreachais a fheabhsú, lena n-áirítear
baill foirne a theastaíonn chun tacú le tabhairt isteach
an chórais bainistíochta cliniciúla máthartha agus
nuabheirthe (MN CMS), a éascaíonn cur chun feidhme
taifead sláinte leictreonach a chruthú do gach bean
agus naíonán a úsáideann seirbhísí máithreachais.

•

Tá acmhainn ar líne á forbairt chun mná a chumhachtú
chun cinntí eolasacha a dhéanamh maidir lena gcúram,
lena n-áirítear sonraí maidir leis na conairí cúraim atá ar
fáil agus an t-eolas is fearr atá ar fáil maidir le torthaí,
rioscaí, buntáistí agus na hiarmhairtí a bhaineann leis na
láithreacha breithe éagsúla.

•

Tá plean gínéiceolaíocht neamhurchóidí á ullmhú chun
déileáil leis na saincheisteanna suntasacha acmhainne
ar fud na tíre.

•

I ndiaidh an reifrinn i mBealtaine, rinneadh dianphleanáil
agus plé mar ullmhúchán do thabhairt isteach seirbhís
toirchis foirceannta sábháilte agus ar ardchaighdeán.
Cuireadh tús leis an tseirbhís ospidéalbhunaithe i naoi
n-ospidéal ó Eanáir 2019, agus méadófar é go dtí deich
n-ospidéal ag tús 2019.

•

I ndiaidh éirí as gléasanna mogaill thrasfhaighne i rith
na bliana, tá NWIHP ag obair le grúpa ildisciplíneach,
lena n-áirítear tacadóirí othar, chun plean cur chun
feidhme a fhorbairt mar fhreagairt ar Thuarascáil
an Phríomhoifigigh Leighis, Úsáid Mogall ÚiríGhínéiceolaíoch i nGnáthaimh Mháinliachta, 2018.
Áireofar sa phlean forfheidhmithe foirmeacha toilithe
oiriúnacha agus eolas do mhná, córas oiliúna agus
aitheantais, agus forbairt cláir do ghnáthaimh a
bhaineann le gléas mogall trasfhaighne.
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Grúpaí Ospidéil
Tá sé mar aidhm le seirbhísí géarchúraim a chur ar fáil trí
na seacht nGrúpa Ospidéil cailíocht agus éifeachtúlacht
an chúraim atá ar fáil d’othair a fheabhsú.
Rinneadh roinnt mhaith feabhsúchán ar sheirbhísí laistigh dár
nGrúpaí Ospidéil i rith na bliana agus tá léargas le fáil ar chuid
acu sin sna leathanaigh ina dhiaidh seo.

Grúpaí Ospidéil

Cúram Ospidéil a chur ar
fáil trí Ghrúpaí Ospidéil…

Ospidéal
Ollscoile
Leitir Ceanainn

Ospidéal
Ospidéal Ollscoile
na Ceapaí
na Leanaí
Mater
Ospidéal Uí
Chonghaile
Rotunda

DÚN NA NGALL

Ospidéal San Séamas
Ospidéal an Coombe

Ospidéal
Thamhlachta
(Péidiatrach)
SLIGEACH

Ospidéal
Ollscoile
Shligigh

MAIGH EO

AN CABHÁN

Our Lady's
Children's
Hospital

Ospidéal Beaumont
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais

Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga
Ospidéal Naomh Uinseann

Naomh Cholm Cille

Ospidéal
Mhuineacháin
MHUINEACHÁIN

Ospidéal
Chontae Lú
Ospidéal Ginearálta
LÚ
an Chabháin
Ospidéal Muire Lourdes
Droichead Átha
AN LONGFORT

LIATROIM

ROS COMÁIN

Ospidéal
Ollscoile
Mhaigh Eo

Ospidéal Réigiúnach
Lár Tíre an
Mhuilinn Chearr

Ospidéal Ollscoile
Ros Comáin
GAILLIMH

Ospidéal Muire
Lourdes An Uaimh

AN IARMHÍ

Ospidéil
Ollscoile na Gaillimhe

AN MHÍ

CILL DARA
UÍBH FHAILÍ

Ospidéal
Ollscoile
Portiuncula

Ospidéal
Ospidéal Réigiúnach Ginearálta
Lár Tíre Thulach Mhór
an Náis
L A OI S

AN CLÁR

Ospidéal
Inse
Ospidéal Ollscoile
Máithreachais, Luimneach
Ospidéal Ollscoile,
Luimneach

Ospidéal an Aonaigh
TIOBRAID ÁRANN THUAIDH

CILL CHAINNIGH

Naomh Eoin

Ospidéal
TIOBRAID ÁRANN THEAS
Ortaipéideach
Ospidéal Ginearálta
Chromadh Thiobraid Árann Theas
Ospideál Ginearálta Mhala

PORT LÁIRGE
CORCAIGH
CIARRAÍ

CEATHARLACH

Ospidéal Ginearálta Naomh
Lúcás Cill Chainnigh

Ospidéal Ortaipéideach
Lourdes na Coille Críne

LUIMNEACH

Ospidéal Ollscoile Chiarraí

CILL MHANTÁIN

Ospidéal Réigiúnach
Lár Tíre Phort Laoise

LOCH GARMAN

Ospidéal Ginearálta
Loch Garman

Ospidéal na hOllscoile
Port Láirge

An Otharlann Theas
– Ospidéal Ollscoile Victoria

Ospidéal Ollscoile Mhuire
Ospidéal Ollscoile Chorcaí
Ospidéal Ginearálta
Bheanntraí
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Limistéir a bhfuilimid ag freastal orthu
Grúpa Ospidéal na Leanaí
Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre
Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann
Grúpa Ospidéal RCSI
Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta
Grúpa Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt
Grúpa Ospidéal Ollscoile Luimnigh

Ospidéal Naomh Micheál

Grúpaí Ospidéil

Grúpa Ospidéal na Leanaí
•
•
•

Ospidéal Ollscoile na Leanaí (Sráid Temple)
Ospidéal Náisiúnta na Leanaí (Tamhlacht)
Ospidéal Mhuire na Leanaí (Cromghlinn)

Comhpháirtithe acadúla:
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Ollscoil Luimnigh

Deis ba ea Stoirm Emma do leanaí ar fud na tíre am a
chaitheamh ag spraoi sa sneachta. Tháinig an sneachta ar
cuairt ar Holly a bhfuil bliain caite aici in Ospidéal Mhuire na
Leanaí (Cromghlinn) ag fanacht ar thrasphlandú croí; níor
theastaigh ón bhfoireann altranais san Aonad Dianchúraim
nach bhfeicfeadh Holly an sneachta, agus chinn siad roinnt
sneachta a thabhairt isteach chomh fada le Holly. Theastaigh
ó thuismitheoirí Holly, Jessica agus Jamie, buíochas a chroí
a ghabháil le foireann an Aonaid Dianchúraim. ‘An fear
sneachta is speisialta a rinneadh riamh! Tugadh deis do
Holly tamall a chaitheamh ag spraoi leis an sneachta le
linn di a bheith san Aonad Dianchúraim i gCromghlinn’.

•

•

D’fhógair an tAire Sláinte, Simon Harros TD An tAcht
um Shláinte Leanaí 2018, lena bhforáiltear le haghaigh
eintinteas reachtúil aonair a bhunú, Sláinte Leanaí
Éireann, chun seirbhísí péidiatracha a rialú agus a
fheidhmiú i mBaile Átha Cliath i láithreacha atá ann
cheana féin cosúil le Cromghlinn, Sráid Temple agus
Tamhlacht.
Sheol Grúpa Ospidéal na Leanaí agus Oifig
Ombudsman na Leanaí torthaí Joining the Dots:
Connecting Voices a bhí dírithe ar chúram sláinte atá
oiriúnach do leanaí san ospidéal, inar tugadh le chéile
tuairimí na leanaí, a dteaghlach agus ball foirne ospidéil
maidir leis na seirbhísí atá á gcur ar fáil.

Holly Carroll ag déanamh fear sneachta san Aonad Dianchúraim
in Ospidéal Mhuire na Leanaí (Cromghlinn).

•

Rinne an fhoireann chairdeolaíochta in Ospidéal Mhuire
na Leanaí (Cromghlinn) athbhreithniú ar na próisis
oibre. Trí thús a chur le triáis réamhchliniciúil, cloí le
hamanna coinne agus deireadh a chur le diagnóisic
neamhriachtanach, cuireadh feabhas ar éifeachtúlacht
agus laghdaíodh amanna feithimh go suntasach.

Osclaíodh OPD nua duánach (Aonad Gill) agus
néareolaíochta (Aonad King) ag Ospidéal Ollscoile na
Leanaí (Sráid Temple), ina bhfuil áiseanna cliniciúla den
scoth á gcur ar fáil, agus áit a bhfuil seomraí feithimh
geala agus móra, agus áiteanna spraoi d’othair.
Cuirtear seirbhísí cúraim ar fáil do bhreis is 6,500
leanbh san OPD nua gach bliain.

•

Tá na hamanna feithimh laghdaithe ó bunaíodh
córas áirithinte nua ar líne do thuismitheoirí agus dá
dteaghlaigh chun cuairt ar Ospidéal Ollscoile na Leanaí
(Sráid Temple) a phleanáil.

•

Forbraíodh aip féinbhainistíochta d’fhiobróis chisteach
phéidiatrach in Ospidéal Mhuire na Leanaí (Cromghlinn).

•

•

Ba é Ospidéal Mhuire na Leanaí (Cromghlinn) a bhain
an phríomhdhuais ag Gradaim Cúraim Sláinte na
hÉireann 2018 dá dtionscadail, Ionad Croí na Leanaí:
Cúram Comhroinnte Trasphlandú Croí Péidiatrach
idir Éire agus Sasana agus Oistéatóimí Peilbheacha
do Dhiospláise Forbartha na Corróige – Clinic Fíorúil
d’Othair.

Bunaíodh Clinic Measúnaithe Tráma Telehealth in Ospidéal
Náisiúnta na Leanaí (Tamhlacht), agus laghdaíodh an
gá a bhí le tuismitheoirí agus leanaí freastal ar chlinic
bristeacha i ndiaidh cóireála. Chiallaigh sé seo gur
laghdaíodh freastal ar chlinicí 30% agus gur cruthaíodh
spás do leanaí ag a raibh bristeacha níos casta.

•
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Grúpaí Ospidéil

Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre
•
•
•
•

Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus
do Naíonáin
Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre Phort Laoise
Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre Thulach Mhór
Ospidéal Ginearálta an Náis

•
•
•

Ospidéal San Séamas
Líonra Oinceolaíochta Radaíochta
Naomh Lúcás
Ospidéal Ollscoile Thamhlachta

Comhpháirtí acadúil:
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath

Tá Ospidéal San Séamas anois ag baint
tairbhe as an ré dhigiteach, agus tá córas
taifead leictreonach nua othar forbartha a
bhfuiltear ag súil a bheidh mar bhonn le
sábháilteacht othar a fheabhsú agus amanna
feithimh a laghdú. Is é an tionscadal, ar a
dtugtar Project Oak, tagairt don pháipéar
nach mbeidh in úsáid, an tionscadal digitithe
is mó de thaifid othar cónaitheach in ospidéal
Éireannach go dtí seo.

An Dr Joseph Browne agus an taifead othar leictreonach nua in úsáid aige.
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•

Tá úsáid á baint as an teicneolaíocht chun seirbhísí a
fheabhsú d’othair agus dá dteaghlaigh. Tá aipeanna
forbartha ag Ospidéal San Séamas agus Ospidéal
Ollscoile Thamhlachta (TUH) chun eolas ospidéil atá
tapa agus iontaofa a chur ar fáil d’úsáideoirí.

•

Cheiliúir Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus
do Naíonáin 50 bliain i mbun cúraim a chur ar fáil do
naíonáin san aonaid dianchúraim nuabheirthe (NICU)
ar Lá Domhanda na Réamhaibíochta. Tagann 1,000
othar chuig NICU gach bliain.

•

Tá seirbhís scanta anatamaíochta anois á tairiscint do
mhná a fhreastalaíonn ar sheirbhísí máithreachais in
Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre Phort Laoise. Tagann
an fhorbairt seo sna sála ar roinnt forbairtí eile san
ospidéal, lena n-áirítear aonad measúnaithe luaththoirchis agus seirbhís scanta dátaithe.

•

Cheiliúir TUH 20 bliain ó reáchtáladh na chéad
Ghradaim bhliantúla Hero. Rinne an scéim aitheantais
fostaithe ceiliúradh ar na daoine aonair agus ar na
foirne a dhéanann iarracht ar leith cabhrú le hothair
agus le teaghlaigh, ag tacú le héiteas an ospidéil –
Daoine ag Tabhairt Aire dá Chéile.

•

I ndiaidh suirbhé foirne a dhéanamh, chuir Grúpa
Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre agus Ospidéal
Réigiúnach Lár Tíre Thulach Mhór físeáin oideachais
i dtoll a chéile ar mhaithe le haird a tharraingt ar na
buntáistí a bhaineann leis an vacsaín fliú a fháil chun
daoine aonair agus a dteaghlaigh a chosaint. San
fhíseán, labhraíonn Iar-Shárimreoir Iománaíochta na
Gaillimhe, Sean Treacy, ar a thaithí féin ina ndiaidh
dó an víreas fliú a tholg, chun aird a tharraingt ar
a chontúirtí is atá sé.

•

Osclaíodh Both Cuimhne in TUH i Meán Fómhair. Is é
seo an chéad seirbhís buail isteach ospidéalbhunaithe
in Éirinn atá ag díriú ar shláinte inchinne agus
néaltrú. Tríd an gcomhoibriú seo idir an tseirbhís
speisialaithe cuimhne, oibrithe deonacha TUH agus
Cumann Alzheimer na hÉireann, cruthaíodh seirbhísí
neamhfhoirmiúla sheachtain buail isteach nó seirbhís
buail isteach do dhaoine a bhfuil deacrachtaí cuimhne
acu, baill den phobal, bail foirne, othair agus a
dteaghlaigh.

•

Tá cóireáil radaiteiripe eisídeach steiréatachtach ar fáil
anois in Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh. Is teicníc
nua é seo ar bealach níos éifeachtaí atá ann chun ailsí
beaga scamhóg a chóireáil, trí dháileog ard radaiteiripe
a dhíriú ar chuid den scamhóg.
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Grúpaí Ospidéil

Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann
•
•
•
•
•

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí
Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Ospidéal Muire (An Uaimh)
Ospidéal Réigiúnach an Mhuilinn Chearr

• Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga
• Ospidéal Naomh Cholm Cille (Baile Uí Lachnáin)
• Ospidéal Ginearálta Naomh Lúcás (Ceatharlach/
Cill Chainnigh)
• Ospidéal Naomh Micheál (Dún Laoghaire)

• Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann
• Ospidéal Ginearálta Loch Garman
Comhpháirtí acadúil:
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

In Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae
osclaíodh Ionad Taca do Chúram
Sláinte Bunathraitheach i mí na Samhna
chun oiliúint phraiticiúil scileanna agus
foghlaim idirdhisciplíneach fhoireannbhunaithe a fheabhsú. Chomh maith
leis sin, soláthróidh sé spás inar féidir
leis an tionscal oibriú i gcomhar leis
an ospidéal chun réitigh nuálacha ar
dhúshláin cúraim sláinte a fhorbairt.

Mic léinn leighis, Catherine Murphy, Daniel Ferry, Marie Dromey agus Sean Collins i mbun
oiliúna san Ionad Taca.

•

Bunaíodh seirbhís aontaithe oinceolaíochta
gínéiceolaíoch ag Ospidéal Mater Misericordiae agus
Naomh Uinseann chun aistear an othair agus cáilíocht
an chúraim a fheabhsú do mhná atá ag baint úsáide
as an tseirbhís. Mar chuid den obair feabhsúcháin
seo tá foirm atreoraithe caighdeánaithe agus próiseas
gaolmhar sainmhínithe chun dlús a chur le rochtain
othair ar an tseirbhís.

•

I rith na bliana, dhírigh an obair feabhsúcháin ar
rochtain d’othair a fheabhsú trí rochtain mhéadaithe
ar chinnteoirí sinsearacha a chumasú, sreabhadh
feabhsaithe in aonaid triáise, agus bainistíocht amhairc
in aonaid ghéarchúraim a fhorbairt.

•

Mar chuid den obair leantach atá ar bun chun samhail
chúraim a fhorbairt chun freastal ar riachtanais
shonracha daoine níos sine, thosaigh Ospidéal
Réigiúnach an Mhuilinn Chearr, Ospidéal Ginearálta
Loch Garman agus Ospidéal Muire (An Uaimh) ag obair
le hOspidéal Gineáralta Naomh Lúcás (Ceatharlach/Cill
Chainnigh) ar aistear feabhais leochaileachta, agus tá
na ceithre láthair shamhail 3 anois i mbun scagthástála
leochaileachta a chur chun feidhme ina n-ospidéil.

•

Ag Gradaim Sármhaitheasa na Seirbhíse Sláinte,
bronnadh Gradam na Rogha Coitianta agus Eispéireas
Othar a Fheabhsú, as conair sa chóras iomlán a chur
chun feidhme do dhaoine leochaileacha níos sine, ar
an bhFoireann Idirghabhála Leochaileachta in Ospidéal
Réigiúnach an Mhuilinn Chearr.

•

Tá dul chun cinn suntasach déanta ar liostaí feithimh in
Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí. Bhí dáta
le haghaidh máinliacht sceidealaithe faighte ag gach
othar a bhí ag fanacht níos mó ná naoi mí le haghaidh
máinliacht ag deireadh na bliana, laistigh den chéad
sé seachtaine de 2019.

•

Tá naisc níos dlúithe á bhforbairt le seirbhísí pobail
trí thionscadail chomhtháite cúraim lena n-áirítear
oftailmeolaíocht phobail, clinicí fíorúla do chliseadh
croí, plean seirbhíse heipitíteas C, tionscnaimh
leochaileachta agus próiseas ullmhachta geimhridh.
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Grúpaí Ospidéil

Grúpa Ospidéal RCSI
•
•
•
•

Ospidéal Beaumont
Ospidéal Ginearálta an Chabháin
Ospidéal Uí Chonghaile
Ospidéal Chontae Lú

•
•
•

Ospidéal Mhuineacháin
Ospidéal Muire Lourdes
Ospidéal an Rotunda

Comhpháirtí acadúil:
Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn

Sheol Ospidéal Beaumont tionscnamh siúil Shlí
na Sláinte an Ospidéil, i gcomhpháirt le Foras
Croí na hÉireann agus le tacaíocht ó Éire
Shláintiúil. Ciallaíonn Slí na Sláinte, cosán i dtreo
na sláinte, agus spreagann an tionscnamh seo
daoine in ionaid oibre, scoileanna agus sa
phobal níos mó ama a chaitheamh ag siúl i rith
an lae, trí úsáid a bhaint as slite mapáilte agus
tomhaiste. Tá breis is 400 slí forbartha ar fud na
tíre, agus is láithreacha de chuid FSS iad breis
agus 50 acu.

Fiona Hillary, Bainisteoir Altranais na Rannóige Éigeandála agus Comhcheannaire
in Éire Shláintiúil, Tara Curren, Foras Croí na hÉireann agus Michele McGettigan,
Oifigeach um Chur Chun Cinn na Sláinte agus Comhcheannaire in Éire Shláintiúil.

•

Bronnadh an Gradam Sármhaitheas Soláthar ar
Ospidéal Beaumont – an Earnáil Phoiblí, dá thionscadal
Nuachóirithe Saotharlainne, ag na Gradaim don
Soláthar Náisiúnta.

•

Reáchtáil Ospidéal Beaumont an ceathrú Comhdháil
Bhliantúil Leochaileachta, a bhí dírithe ar fhorbairt i
gcúram néaltraithe.

•
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Tá tús curtha le ranganna ióga réamhbhreithe faoi threoir
mná cabhrach in Ospidéal Muire Lourdes. Is deis iad na
ranganna seo do mhná na háite bualadh le chéile in
atmaisféar suaimhneach, agus is bean chabhrach atá
cáilithe in aclaíocht réamhbhreithe agus iarbhreithe agus
teagasc ióga réamhbhreithe a bhíonn i mbun na ranganna.

•

Osclaíodh barda nua 29 leaba in Ospidéal Muire
Lourdes i mí Aibreáin, rud a chur leis na hacmhainní
atá ar fáil san ospidéal.

•

Thug Ospidéal an Rotunda ceannaireacht le dea-shampla
nuair a fuair 220 ball foirne an vacsaín fliú in aon lá amháin.
I measc cuid de na tionscnaimh a reáchtáladh chun aird
ball foirne a tharraingt ar an tseirbhís bhí clinicí luath
ar maidin do bhaill foirne oíche, preabchlinicí laethúla,
meabhrúcháin ríomhphoist, fothaí twitter agus póstaeir.
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•

Lean Scratch Films agus RTÉ daoine ag teacht agus
ag imeacht ó Ospidéal an Rotunda, 24 uair an chloig
sa lá ar feadh 21 lá. Is é seo ceann de na hospidéil
mháithreachais is gnóthaí san Eoraip agus tugadh
léargas sa tsraith teilifíse a rinneadh ar na mothúcháin
ar fad a bhíonn le brath san ospidéal gach lá.

•

I mí na Nollag, d’oscail An Taoiseach, Leo Varadkar TD,
an t-aonad stróc athfhorbartha in Ospidéal Uí
Chonghaile, aonad a bheidh mar bhonn leis an
eispéireas ospidéil d’othair stróc a fheabhsú.

•

Rinneadh ceiliúradh in Ospidéal Chontae Lú le hothair
agus lena dteaghlaigh ag imeacht i lár an tsamhraidh
ar an athrú atá tarlaithe san ospidéal maidir leis na
seirbhísí atá á gcur ar fáil d’othair a bhfuil néaltrú orthu.
Tá spásanna slánaithe oiriúnach do néaltrú bunaithe
ar an mbarda chun deis a thabhairt d’othair taitneamh
a bhaint astu ar a suaimhneas, mar aon le limistéar
gníomhaíochta sa ghairdín i measc cuid de na
háiseanna atá ar fáil san ospidéal.

Grúpaí Ospidéil

Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta
•
•
•
•

Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn
Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo
Ospidéal Ollscoile Pháirc Mhuirlinne
Ospidéal Ollscoile Portiuncula

• Ospidéal Ollscoile Ros Comáin
• Ospidéal Ollscoile Shligigh
• Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe

Comhpháirtí acadúil:
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

I mí Iúil, rinneadh an chéad
phróstaiteachtóime róbataic-chuidithe
FSS ar othar in Ospidéal Ollscoile na
Gaillimhe. Is í an mháinliacht róbataice
an caighdeán idirnáisiúnta is airde
máinliachta ar domhan agus an fhoirm
is forbartha de mháinliacht íosionrach
atá ar fáil d’othair. Chuir an fhoireann i
nGaillimh cóireáil ar bhreis is 70 fear
in 2018.

An fhoireann máinliachta róbataice in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe.

•

•

•

I measc na dtionscadal feabhsúcháin sreabhadh othar
a cuireadh i gcrích i mbliana bhí samhail-bhardaí do
leigheas agus máinliacht a bhí dírithe ar phleanáil
scaoileadh amach as an ospidéal feabhsaithe,
cruinnithe boird agus comhoibriú ildisciplíneach,
oideachas foirne, agus feabhas ar eispéireas othar,
lena n-áirítear eolas maidir le tréimhse san ospidéal
agus an t-ospidéal a fhágáil.
D’oscail an Taoiseach, Leo Varadkar TD, barda nua 75
leaba in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe. Tá trí urlár san
fhoirgneamh nua, ina bhfuil 75 seomra singil en-suite,
lena n-áirítear sé sheomra leithlise, mar aon le barda
oinceolaíochta, barda rialaithe ionfhabhtuithe, agus
barda haemaiteolaíochta. Ar an dara hurlár tá soláthar
aeir scagtha scagaire ardéifeachtúil cáithníní aeir (HEPA)
á chur ar fáil chun othair imdhíon-lagaithe a chosaint.
Osclaíodh Aonad Nua do Dhaoine atá á Scaoileadh
Abhaile in Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn a bhfuil
bainisteoir altranais chliniciúil agus cúntóir cúraim sláinte
ag obair ann ar mhaithe le sreabhadh othar a fheabhsú.
Cuid lárnach de phlean geimhridh an ospidéil chun
na hamanna feithimh d’othair ar thralaithe sa Rannóg
Éigeandála agus san aonad measúnaithe géarmhíochaine
(AMAU) a laghdú ba ea an tionscnamh seo.

•

Cuireadh tús le Scéim na bhFéileacán, a chabhraíonn
le baill foirne daoine a bhfuil mearbhall sealadach,
díchuimhne agus néaltrú orthu a aithint, in Ospidéal
Ollscoile Mhaigh Eo. Thoiligh breis is 30 ball foirne, ó gach
réimse san ospidéal, feidhmiú mar Chosantóirí Féileacáin.

•

Cuireadh tús le clinicí faoi threoir mná cabhrach mar
chuid de ghealltanas Ospidéal Ollscoile Portiuncula do
sheirbhísí máithreachais fianaise-bhunaithe a chur ar fáil
sa phobal. Reáchtáiltear na clinicí réamhbhreithe san
ospidéal agus reáchtáiltear clinicí for-rochtana i mBaile
Locha Riach agus i mBaile Átha Luain.

•

Reáchtáil an roinn máinliachta plaistí in Ospidéal Ollscoile
Ros Comáin imeacht maidir le Grian Shábháilte agus
Feasacht i gcomhar le CLG Ros Comáin.

•

Bronnadh creidiúnú ar Ospidéal Ollscoile Shligigh trí
chlár creidiúnaithe sa Ríocht Aontaithe d’Ionscópacht
Ghastraistéigeach ar a dtugtar an Comhghrúpa
Comhairleach. Bronnadh creidiúnú ar Shligeach den
chéad uair in 2012, ceann de 15 láthair in Éirinn ina
bhfuil an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála d’Ailse
Cholaireicteach á cur ar fáil.
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Grúpaí Ospidéil

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt
•
•
•
•
•

Ospidéal Ginearálta Bheanntraí
Ospidéal Ollscoile Chorcaí
Ospidéal Ortaipéideach Lourdes
Ospideál Ginearálta Mhala
Ospidéal Ollscoile Mhuire

•
•
•
•

An Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria
Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas
Ospidéal Ollscoile Chiarraí
Ospidéal Ollscoile Loch Garman

Comhpháirtí acadúil:
Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

Bhuail Stoirm Emma Éire sna laethanta
tosaigh de mhí Mhárta, tráth a raibh an aimsir
an-fhuar, bhí sneachta agus oighear ar an
talamh, agus bhí formhór na tíre buailte ag
coinníollacha artacha. Trí thiomantas na mball
foirne a rinne a mbealach chuig an obair,
leanadh le príomhsheirbhísí cosúil leis na
seirbhísí máithreachais in Ospidéal Ollscoile
Máithreachais Chorcaí a chur ar fáil.

Rugadh cúpla, Cora agus Isla Deasy, in Ospidéal Ollscoile Máithreachais Chorcaí i
rith Stoirm Emma.
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•

Rinneadh an chéad ghnáthamh máinliachta tíoróidigh
gan cholm in Ospidéal Ollscoile Chorcaí (CUH). Is éard
atá i gceist leis an teicníc chun máinliacht tíoróidigh gan
cholm a dhéanamh máinliacht mionchró a dhéanamh
tríd an mbéal chun an bhfaireog thíoróideach ghalrach
a bhaint amach, rud a chiallaíonn nach mbíonn colm
ar an muineál a bhíonn deacair a chlúdach.

•

Chuir CUH tús leis an bpróiseas a bhain le bheith
aitheanta mar Ospidéal Fabhrach do Dhaoine le
hUathachas nuair a reáchtáladh an chéad ghrúpa
den Ghrúpa Oibre Ospidéil Fabhrach do Dhaoine le
hUathachas i mí Lúnasa, agus tá obair ar bun lena
chinntiú go gcuirtear aiseolas ó úsáideoirí seirbhíse
san áireamh sa phróiseas.

•

I mí Eanáir osclaíodh aonad lae máinliachta ina bhfuil
8 leaba in CUH atá dírithe ar bhainistiú othar lae
máinliachta, rochtain a fheabhsú, agus eispéireas
an othair a fheabhsú.

•

I mí Bealtaine reáchtáladh lá scagthástála d’ailse
chraicinn saor in aisce san Otharlann Theas – Ospidéal
Ollscoile Victoria. Is é ailse chraicinn an ailse is coitianta
in Éirinn agus baineann fíorthábhacht le haimsiú luath
chun é a chóireáil.
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•

Chuir An Otharlann Theas – Ospidéal Ollscoile Victoria
tús le próiseas chun othair a scaoileadh abhaile
bunaithe ar chritéir chun cabhrú le hothair a scaoileadh
abhaile ó chúram othair mar othair chónaitheacha,
agus díríodh ar na príomhdhúshláin cháilíochta agus
sábháilteachta d’othair.

•

Bhí an tionscadal Athshlánúcháin Scamhóige
ag Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas
gearrliostaithe i dtrí chatagóir ag Gradaim Cúraim
Sláinte na hÉireann. Is idirghabháil fhianaise-bhunaithe,
ildisciplíneach é athshlánúcháin scamhóige d’othair
le galar ainsealach riospráide, agus tá an clár curtha
i gcrích ag breis is 500 othar ó cuireadh tús leis.

•

Beidh rochtain chothrom ag gach bean atá ag súil i
nGrúpa Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt anois ar
scanadh anatamaíochta féatais lár-ráithe, a dhéantar
idir 21-23 seachtain. Tá ceithre aonad máithreachais
i mbun feidhme laistigh den Ghrúpa Ospidéil.

•

Ainmníodh Ospidéal Ollscoile Chiarraí mar an
príomhospidéal do Chlár um Fheabhas Cáilíochta
Obrádlainne an ospidéil nua. Beidh rochtain níos fearr
ag othair ar óbradlanna mar thoradh ar an gclár.

Grúpaí Ospidéil

Grúpa Ospidéal Ollscoile Luimnigh
•
•
•

Ospidéal Ortaipéideach Chromadh
Ospidéal Inse
Ospidéal an Aonaigh

•
•
•

Ospidéal Naomh Eoin
Ospidéal Ollscoile Luimnigh
Ospidéal Ollscoile Máithreachais Luimnigh

Comhpháirtí acadúil:
Ollscoil Luimnigh

Reáchtáladh teacht le chéile beagán
difriúil le déanaí ag Dreamland i
Luimneach, cóisir do naíonáin
réamhaibí a rugadh in Ospidéal
Ollscoile Máithreachais Luimnigh. Deis
ba ea an chóisir seo do leanaí a chaith
tamall san Aonad Nuabheirthe san
ospidéal bualadh lena chéile arís.

An trírín Courtney, Brooke agus Alanna Martin, 3 bliana d’aois, ag an gcóisir.

•

•

•

Reáchtáladh roinnt léachtaí saor in aisce mar chuid de
chlár Éire Shláintiúil Ospidéal Ollscoile Luimnigh. Áiríodh
ina measc seo seisiúin faoi:
–

conas aire a thabhairt do do chroí

–

seirbhísí atá ar fáil d’othair le diaibéiteas

–

tumadh uisce i rith tinnis chlainne.

Osclaíodh aonad nua measúnachta géarmhíochaine
in Ospidéal Ollscoile Luimnigh, a sholáthraíonn
timpeallacht chliniciúil feabhsaithe d’othair, agus a
leagan an bhonnsraith do sheirbhís níos mó amach
anseo. Éascaíonn sé seo amanna feithimh níos gioarra,
fad fanachta laghdaithe agus laghdú ar othair mhíoiriúnacha a thabhairt isteach san ospidéal, mar aon
le míchompord laghdaithe d’othair agus rochtain
tosaíochta ar íomháú diagnóiseach áirithe.
Osclaíodh clinic nua oibre sóisialta leighis siúl isteach
in Ospidéal Ollscoile Máithreachais Luimnigh. Roimhe
seo, bhí ar mná nó a dteaghlaigh a raibh tacaíocht
ag teastáil uathu ó obair shóisialta leighis laistigh
de Ghrúpa Ospidéal Ollscoile Luimnigh a bheith
atreoraithe ag gairmí cúraim sláinte. Chomh maith
leis sin, soláthróidh an clinic siúl isteach faisnéis do
ghníomhaireachtaí ábhartha eile.

•

Bainfidh othair agus baill foirne in Ospidéal
Ortaipéideach Chromadh tairbhe as a bheith
ainmnithe ar an gClár Náisiúnta Ortaipéideach
(INOR). Bailíonn INOR faisnéis go leictreonach ag
céimeanna measúnaithe réamhobráide, máinliachta
agus iarobráide, ó othair a bhfuil máinliacht chomhathchuir le déanamh orthu. Tacaíonn sé seo le haimsiú
luath feidhmíocht ionchlannán agus feabhsaíonn sé
éifeachtúlacht an phróisis athbhreithnithe. Is é Cromadh
an láthair is mó go dtí seo agus an tríú ospidéal in Éirinn
a bhfuil a gclár beo anois.

•

Fógraíodh gurb é Ospidéal an Aonaigh an t-ionad
náisiúnta barr feabhais do mháinliacht catarachta.
Tá an mháinliacht catarachta oiriúnach ar fad laistigh
de Ghrúpa Ospidéal Ollscoile Luimnigh le déanamh
sna hobrádlanna nua san Aonach.

•

Cuireadh tús le clár cothaithe cairdis in Ospidéal an
Aonaigh agus tá oibrithe deonacha oilite ag tacú agus
ag spreagadh othar ar bhealach neamhfhoirmiúil.
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Braitheann seirbhísí sláinte ar ardchaighdeán a chur ar fáil, ní hamháin ar
sheirbhísí túslíne, ach ar na príomhchumasóirí bunriachtanacha a chinntíonn gur
féidir leis na seirbhísí a bhfuil ár ndaonra ag brath orthu feidhmiú go héifeachtach.
Áirítear i measc na seirbhísí tacaíochta seo Acmhainní Daonna Náisiúnta,
Airgeadas Náisiúnta, Oifig an Phríomhoifigigh Faisnéise, Seirbhísí Sláinte Gnó,
Cumarsáid Náisiúnta, Bainistíocht Éigeandála agus Iniúchadh Inmheánach.

Acmhainní Daonna Náisiúnta
Tá tacaíocht, treoir, comhairle agus idirghabhálacha straitéiseacha á soláthar trí Straitéis Daoine na Seirbhísí
Sláinte 2015-2018, straitéis ina n-aithnítear go bhfuil ról lárnach ag ár bhfoireann i seirbhísí sábháilte,
éifeachtúla agus éifeachtacha a chur ar fáil.

Airgeadas Náisiúnta
Tá tacaíocht á cur ar fáil don eagraíocht chun an méid infheistíochta agus is féidir a chur ar fáil dár seirbhísí
sláinte, lena chinntiú go bhfuil seirbhísí ar ardchaighdeán á gcur ar fáil agus chun léargas a thabhairt ar luach
ar airgead.

Oifig an Phríomhoifigigh Faisnéise
Straitéis eHealth Ireland a chur chun feidhme, straitéis atá dírithe ar fholláine an daonra, éifeachtúlacht
na seirbhíse sláinte agus deis eacnamaíoch a fheabhsú trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht.

Seirbhísí Sláinte Gnó
Raon seirbhísí gnó a chur ar fáil, lena n-áirítear soláthar, airgeadas, acmhainní daonna, eastáit, córais agus
anailísíocht AD/phárolla, agus barr feabhais agus nuálaíocht ghnó, ar bhonn comhroinnte dár gcomhpháirtithe
agus custaiméirí corparáideacha, ag tacú le struchtúir sláinte de réir mar atá siad ag forbairt agus ag dul in
aibíochta.

Cumarsáid Náisiúnta
Tacú le daoine a sláinte a bhainistiú agus na seirbhísí sláinte is oiriúnaí dóibh a úsáid, agus eolas faoi
na seirbhísí sláinte a dhéanamh níos inrochtaine don phobal.

Bainistíocht Éigeandála
Ag obair leis na seirbhísí ar fud na heagraíochta chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar nuair a bhíonn
pleananna éigeandála á bhforbairt, agus obair a dhéanamh ar bhonn idirghníomhaireachta, idir-rannach
agus trasteorann sa chéim phleanála agus freagartha de phleanáil éigeandála.

Iniúchadh Inmheánach
Rioscaí agus saincheisteanna rialaithe a shainaithint, agus dearbhú a sholáthar maidir le leordhóthanacht
agus an méid a bhfuilimid ag cloí lenár nósanna imeachta agus próisis.

I gcomhar le seirbhísí túslíne, braitheann soláthar córas cúraim sláinte atá comhbhách agus éifeachtúil
ar na príomhsheirbhísí cumasaithe bunriachtanacha seo a bheith i bhfeidhm.
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Roinnt gníomhaíochtaí a rinneadh in
2018 chun cúram sláinte a chur ar fáil…

87,639

ball foirne agus

116

córas agus
uasghrádú
eHealth beo

37,534

pinsinéir íoctha

450
2.3m

tionscadal
TFC tacaithe

sonrasc
próiseáilte
Thart ar

2,540
122,379 glaoch
agus 375,000

ríomhphost chuig an deasc
seirbhíse freagartha

fiosrúchán ó na
meáin freagartha

Thart ar

100

preaseisiúint seolta

354,728

atreorú
leictreonach
próiseáilte

Thart ar

500

agallamh leis na
meáin eagraithe
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Ócáid stairiúil ba ea é gur ghlac breis is 50 ball foirne ó na seirbhísí sláinte páirt i bParáid Mhórtais Bhaile Átha Cliath i
mbliana. Ba é Líonra LGBTI+ agus Comhghuaillithe na Seirbhíse Sláinte, ar aon dul le beartas na heagraíochta maidir le
tacú le héagsúlacht na heagraíochta, arb ionann é agus príomhthosaíocht atá luaite i Straitéis Daoine na Seirbhísí Sláinte
2015-2018, a d’eagraigh an rannpháirtíocht sa pharáid.

Acmhainní Daonna Náisiúnta
•

Ba é 2018 an bhliain deiridh de Straitéis Daoine na
Seirbhísí Sláinte 2015-2018 a forbraíodh mar aitheantas
ar an ról tábhachtach atá ag ár bhfoireann i gcúram
sláinte níos sábháilte a chur ar fáil. Tá breis eolais maidir
lena cur chun feidhme in 2018 le fáil sa roinn Seirbhís
Sláinte Níos Fearr á Forbairt sa Tuarascáil Bhliantúil
seo. Tá obair á déanamh ar straitéis nua chun breis
rannpháirtíochta a spreagadh i measc ár mball foirne,
iad a fhorbairt agus a spreagadh.

•

Forbraíodh Riachtanais Daoine mar bhonn le hAthrú –
Treoir Athraithe na Seirbhísí Sláinte chun baill foirne a
threorú agus tacú leo ag gach leibhéal ionas go mbeidh
ar a gcumas feidhmiú mar cheannairí athraithe inár
seirbhís sláinte. Soláthraítear sa chreat cúnamh praiticiúil
ar féidir é a chur in oiriúint agus a chur i bhfeidhm i
gcomhthéacsanna difriúla náisiúnta agus áitiúla.

•

•
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Go minic bíonn ar bhaill foirne cúraim sláinte déileáil le
teagmhais thrámacha, dhíobhálacha nó chriticiúla le linn
dóibh a bheith i mbun a gcuid oibre. Rinneadh athbhreithniú
ar an gClár um Bainistíocht ar an Strus a leanann Teagmhais
Chriticiúla/Atmaisféar Dearfach Oibre, rud a bhí mar bhonn
le comhthionscadal idir an fheidhm Náisiúnta Sláinte agus
Sábháilteachta agus an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe chun
bearta coisctheacha agus idirghabhálacha speisialaithe
meabhairshláinte géarmhíochaine i ndiaidh teagmhas
den sórt sin a chur ar fáil.
Ghlac an tAonad um Shláinte agus Fholláine san Áit
Oibre páirt sa 32ú Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le
Sláinte Cheirde i mí Márta. Ba é téama na comhdhála
i mbliana Taighde a Nascadh le Cleachtas, agus deis ba
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ea an chomhdháil comparáid a dhéanamh idir seirbhís
sláinte na hÉireann agus tionscadail idirnáisiúnta.
•

Cuireadh roinnt clár foghlama agus féinbhainistíochta
ar fáil ar fud na tíre. Ina measc seo bhí cláir
Ionduchtúcháin Chorparáidigh, cláir do Bhainisteoirí
Céaduaire, Bainistíocht Daoine – An Creat Dlíthiúil,
Ceannairí Bainistíochta, Scileanna Oiliúna do
Bhainisteoirí, Cláir Forbartha d’Oifigigh Chléireachais
agus Riaracháin, Seimineáir Lárghairme agus Scoir, mar
aon le seirbhís náisiúnta oiliúna creidiúnaithe do bhaill
foirne. Lena chois sin, tá neart tionscnamh forbartha
foirne curtha i gcrích ar fud na seirbhíse sláinte atá
dírithe ar éifeachtúlacht foirne a fheabhsú go córasach.

Airgeadas Náisiúnta
•

Cuireadh dlús faoi chur chun feidhme na samhla
maoinithe gníomhaíocht-bhunaithe (ABF) agus tá 39
ospidéal páirteach sa phróiseas maoinithe anois.

•

Forbraíodh an clár costála pobail trí thús a chur le
hathbhreithniú ardleibhéil ar chaiteachas ar sheirbhísí
míchumais agus leanadh leis an obair ar ríomh na
n-aonad costas a bhain le seirbhísí meabhairshláinte.

•

Tá plean oibre bunaithe don Chlár Bunaithe Pá, chun
costáil, tuairisciú, réamhaisnéisiú agus pleanáil do phá
ar fud na seirbhíse sláinte a fheabhsú.

•

D’fhonn muinín agus acmhainn na foirne ar fud na
seirbhíse sláinte a fheabhsú chun obair a dhéanamh
ar thuarascálacha agus ar dhoiciméid airgeadais,
forbraíodh mol oiliúna Airgeadais agus tá sé le fáil
ar ionad comhroinnte HSELanD.

Cúram Sláinte a Chur ar Fáil

Tiomantas ár bhfoirne dár n-othair
i rith Stoirm Emma
Chabhraigh beirt pharaimhíochaineoirí chun
cailín beag sláintiúil a thabhairt ar an saol ar
thaobh bóthair i gCill Chainnigh mar go raibh
an t-otharcharr a raibh an mháthair ag taisteal
ann sáinnithe sa sneachta.

Baill foirne ó Ospidéal Réigiúnach an Mhuilinn Chearr
ag triall ar a n-áit oibre i rith Stoirm Emma.

Baill foirne ó Ospidéal Naomh Muire i bPáirc an
Fhionnuisce ag tabhairt dhúshlán na haimsire lena
chinntiú go dtugtar aire mhaith do chónaitheoirí.

Annie, Altra Sláinte Poiblí i nDún na nGall,
ag fáil síob óna nia, Liam, a thug chomh
fada lena gcuid othar ar fad í.

Daoine as Tamhlacht ag cabhrú le NAS Feithicil
Mearfhreagartha atá sáinnithe sa sneachta a chur
ar an mbóthar arís.
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•

Tá an tseirbhís Healthmail, a úsáideann dochtúirí
teaghlaigh, foireann tacaíochta dochtúirí teaghlaigh agus
cógaiseoirí chun comhfhreagras a sheoladh, lena n-áirítear
faisnéis chliniciúil faoi othair, a sheoladh ar bhealach slán,
curtha i bhfeidhm mar sheirbhís d’optaiméadraithe a
cheadaíonn doiciméid agus íomhánna a cheangal chun
iad a aistriú ar bhealach tráthúil agus slán.

•

Lean líon na Ríomh-Atreoruithe ag fás. Faoi dheireadh
na bliana, ba ionann líon na Ríomh-Atreoruithe
agus 31.7% de gach atreorú do sheirbhísí d’othair
sheachtracha (17,029 atreorú i mí na Nollag 2018).

•

I ndiaidh obair shuntasach a dhéanamh ar dhearadh
agus ar thógáil Chóras Faisnéise Náisiúnta Ailse chun
tacú leis an tsamhail seachadta comhroinnte cúraim
d’oinceolaíocht leighis, cuireadh tús le cur chun feidhme
ar bhonn céimnithe sa 26 láthair theiripe shistéamach
fhrithailse (SACT). Is é Ospidéal Naomh Lúcas, Ráth
Garbh, an chéad láthair a bheidh beo in 2019.

•

Tá an córas bainistíochta cliniciúla máthartha agus
nuabheirthe (MN CMS) beo san Ospidéal Náisiúnta
Máithreachais, rud a thug céim 1 de chur chun feidhme
an chórais chun críche. Ceadaíonn an córas seo
faisnéis a chomhroinnt le soláthraithe ábhartha cúraim
sláinte nuair is gá, agus de réir mar is gá.

•

Tá an t-aitheantóir sláinte aonair (IHI) anois in úsáid i
roinnt córas seirbhíse sláinte, lena n-áirítear PCRS, mar
aon le 22 cleachtas deonach dochtúra teaghlaigh. Tá an
córas seo mar bhonn le sábháilteacht othar a fheabhsú
trína chinntiú go mbíonn othair á sainaithint go beacht.

•

Tá neart dul chun cinn déanta ar chórais do na
hionaid nua phéidiatracha ospidéil do leanaí ar othair
sheachtracha iad agus cúraim phráinní, agus táthar ag
súil go mbeidh na córais beo in 2019. Tacóidh agus
cumasóidh na córais seo cúram péidiatrach a chur
ar fáil mar chuid de líonra comhtháite cliniciúil.

•

Cuireadh tacaíocht ar fáil do 35 ospidéal chun
monatóireacht a dhéanamh ar phríomh-mhéadracht
cúraim neamhsceidealaithe trí dheaiseanna fíor-ama a
fhorbairt, rud a chiallaíonn gur féidir an mhéadracht seo
a leabú i gcinnteoireacht oibríochtúil agus straitéiseach.

•

Mar chuid den iarracht taifead náisiúnta leictreonach
saotharlainne a chruthú, lean an tionscadal MedLIS
le treoirlínte náisiúnta a áireamh ina dhearadh agus tá
céim tástála an chórais curtha i gcrích. Tá sonraíochtaí
chomhéadan IHI comhaontaithe agus tá measúnacht
tionchair cosanta sonraí curtha i gcrích d’fhonn
comhlíonadh leis an Rialachán Ginearálta maidir
le Cosaint Sonraí (GDPR) a chinntiú.

•

Táthar ag druidim i dtreo dheireadh chéim cur chun
feidhme reatha an Chórais Chomhtháite Náisiúnta
Íomháithe Leighis (NIMIS). I mí Dheireadh Fómhair
cuireadh tús in Ospidéal Ollscoile na Leanaí (Sráid
Temple) le roinnt seirbhísí nua atá beo anois i
láithreacha reatha NIMIS, lena n-áirítear an roinn
ultrafhuaime soithíche in Ospidéal Ollscoile Luimnigh.

•

Tá an Tairseach Oscailte Sonraí Sláinte ar fáil ag
http://data.ehealthireland.ie/ rud a chiallaíonn gur
furasta teacht ar shonraí agus sonraí a aimsiú ó ar fud
na seirbhíse sláinte, lena n-áirítear faisnéis faoi sheirbhísí
sláinte, staitistic maidir le cásanna ospidéil agus liostaí
feithimh náisiúnta, agus feidhmiú tionscnamh digiteach
nua, cosúil le Ríomh-Atreoruithe. Tá 380 tacar sonraí
ar fáil anois le breathnú orthu.

Clár um Athchóiriú Airgeadais
Bunaíodh an clár seo chun Samhail Oibriúcháin
Airgeadais nua do sheirbhís sláinte na hÉireann
a chur chun feidhme, agus glactar leis an
gClár um Athchóiriú Airgeadais mar cheann
de phríomhthosaíochtaí neamhchliniciúla na
heagraíochta. Gné lárnach den chlár é dearadh
agus cur chun feidhme chóras comhtháite singil
airgeadais agus soláthair (IFMS) do Sheirbhísí
Sláinte na hÉireann. Bunófar an córas seo ar
an ardán nua-aimseartha SAP S/4 HANA agus
tacóidh sé lenár seirbhísí lena n-iarrachtaí luach
ar airgead a chur ar fáil dá n-othair agus dá
dteaghlaigh. I rith 2018:
• Cuireadh an réiteach eatramhach ásc
aonair SAP i bhfeidhm sa chéad láthair
dheonach agus tá sé anois beo in Ospidéal
Chromghlinne.
• Cuireadh tús leis an bpróiseas soláthair chun
comhpháirtí seachtrach a roghnú chun tacú le
comhtháthú agus le hathrú córas.
• Ceadaíodh Creat Bainistíochta Airgeadais don
tseirbhís sláinte agus dá atriall tosaigh.
• Ceadaíodh straitéis thosaigh cumarsáide agus
bainistíochta athraithe agus cuireadh tús le
sraith seisiún múscailte feasachta lóin agus
foghlama do bhaill foirne ag láithreacha a
bhfuiltear ag súil a bheidh beo i gcéim 1.

Daoine

Próiseas

Teicneolaíocht

Oifig an Phríomhoifigigh
Faisnéise
•

•
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Leanadh ar aghaidh ag obair ar phleananna a fhorbairt
chun an taifead sláinte leictreonach (EHR) a chur ar fáil,
áis atá aitheanta mar phríomhriachtanas chomh fada
is a bhaineann le cúram sláinte a chur ar fáil amach
anseo, mar aon le gné lárnach de Straitéis eHealth
Ireland. Tá cás gnó géarmhíochaine EHR forbartha
agus tá an próiseas ceadaithe ar bun sna ranna rialtais
ábhartha faoi láthair.
Tá an One Programme ag leanúint lena chuid oibre
chun ardán aonair a chruthú chun na seirbhísí
digiteacha ar fad a chur ar fáil d’fhoireann FSS. Tá
sonraí 3,200 ball foirne ascanta chuig an bhfearann
nua HealthIrl agus beidh sonraí gach ball foirne nua
á dtaifeadadh ansin.
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•

•

•

Nuair a bhí Céad Straitéis Dhigiteach Néil na seirbhíse
sláinte á forbairt, comhaontaíodh ar agus cuireadh
príomhphrionsabail i bhfeidhm. Áirítear ina measc seo
ceanglas go mbeadh úinéir gnó ag Néalréitigh, measúnú
riosca a bheith le déanamh, cloí le caighdeán phróiseas
ceadaithe chás gnó an Phríomhoifigigh Faisnéise (OoCIO)
agus beartais agus caighdeáin FSS a chomhlíonadh.
Leanadh leis an obair chun rialachas na straitéise a
fheabhsú agus cruthaíodh teimpléad measúnachta riosca
agus baineadh úsáid phíolótach as in Ospidéal Ollscoile
Luimnigh, agus cuireadh tús leis an bpróiseas soláthair
don infreastruchtúr agus ardán riachtanach.
Reáchtáladh roinnt ceardlann roimh dháta chur chun
feidhme GDPR chun treoir agus comhairle a thabhairt
chun an rialachán a chomhlíonadh. Chomh maith leis sin,
tugadh comhaontú rúndachta na soláthraithe cothrom
le dáta chun rialacháin GDPR a chur san áireamh.
Leanadh leis an tionscadal píolótach Ríomh-Oideasaithe
agus bhí breis is 200,000 oideas cárta leighis próiseáilte
faoi dheireadh na bliana. Ina theannta sin, cuireadh tús
leis an obair ar thionscadal na Treorach um Leigheasanna
Falsaithe (FMD) a bhfuil sé mar aidhm leis leigheasanna
a dhíchoimisiúnú agus a bhailíochtú in ospidéil agus
láithreacha pobail. Tá úsáid á baint ag an dá thionscnamh
as réitigh dhigiteacha chun Ríomh-Chógaslann níos
sábháilte agus níos éifeachtúla a chur ar fáil.

Seirbhísí Sláinte Gnó
•

Bunaíodh clár náisiúnta comhtháite taifead agus pá
foirne (NiSRP), clár a bhfuil sé mar aidhm leis córas
aonair a chur chun feidhme ina bhfuil próisis ghnó
shruthlínithe do thaifid agus do sheirbhísí párolla foirne.
Chomh maith leis sin, cuirfear rogha féinseirbhíse ar fáil
mar aon le sonraí feabhsaithe faoi chaiteachas párolla.

•

Ionas gur féidir uasghráduithe riachtanacha a dhéanamh
ar chórais phárolla, cuireadh an chéad chéim den
Tionscadal Cobhsaithe Párolla chun feidhme san
Oirthuaisceart, agus tá sonraí breis is 10,000 fostaí agus
pinsinéir ascanta chuig réiteach nua bogearraí párolla.
Cuirfear tús le Céim 2 den tionscadal ag tús 2019.

•

D’fhonn timpeallacht córas níos láidre a chur ar fáil
d’fheidhmeanna criticiúla FSS agus deireadh a chur le
roinnt rioscaí atá ann faoi láthair, chuir Seirbhísí Gnó
Sláinte (HBS) HR/Clár Aistrithe Córas Párolla críoch
le huasghrádú agus ascnamh SAP® HR, Payroll,
Business Warehouse agus roinnt córas airgeadais
chuig réiteach úrscothach nua.

I mí Mheán Fómhair, reáchtáil HBS le Seirbhísí Comhroinnte Gnó ó Health and Social
Care Northern Ireland agus Ervia (Bord Gáis roimh seo) Joint Digital Collaborathon in
Ionad Nuálaíochta Choláiste na Tríonóide. Sna seachtainí roimh an t-imeacht, tharraing
na trí eagraíocht aird ar thrí dhúshlán a bhí rompu ina n-aistir dhigiteacha, agus leag siad
na dúshláin seo amach i sraith beochaintí agus comhad fíricí a comhroinneadh leis an
140 duine a bhí i láthair. Bhí deis ag na daoine a bhí i láthair ag an imeacht labhairt faoin
dúshlán a raibh siad ag iarraidh é a shárú agus chomhaontaigh gach eagraíocht na trí
dhúshlán a bhí curtha chun cinn acu a scrúdú arís ar bhealach níos mine. Táthar i mbun
pleanála d’imeacht na bliana seo chugainn cheana féin.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Cúram Sláinte a Chur ar Fáil

•

Tionscadail chaipitil curtha
i gcrích i rith na bliana
Ionad Cúraim Phríomhúil Ghráinseach Ghormáin

Clár Digiteach HBS
–

Is é digitiú comhad pearsanta ceann de na
cumasóirí bunriachtanacha is suntasaí a bhaineann
le go leor clár straitéiseach HBS. Tá 75% (71,000)
de na taifid foirne digitithe anois.

–

Tá forbairt déanta ar réiteach digiteach chun an
eastát sláinte a bhrú chun cinn. Nuair a bheidh
sé curtha chun feidhme ina iomláine, áireofar i
gCóras TFC na nEastát Náisiúnta, bunachar sonraí
réadmhaoine, agus córas bainistíochta tionscadal,
a áireofar ann sreabhadh oibre agus bainistíocht
doiciméad agus bainistíocht saoráidí.

–

Cuireadh coincheapa agus uirlisí LEAN san áireamh
in HBS ar mhaithe le caighdeán na seirbhísí a
fheabhsú, costais a shábháil, agus deireadh a
chur le gníomhaíochtaí nach gá nach bhfuil luach
ag baint leo. Thug baill foirne faoi thionscadail a
raibh sé mar aidhm leo foinsí cur amú a aimsiú
agus deireadh a chur leo trí úsáid a bhaint as uirlisí
Barainne. Bhronn Ollscoil Luimnigh creidiúnú ar 28
iarratasóir a thug faoin gclár Yellow Belt agus ar
sheachtar a thug faoin gclár Green Belt. Tá go leor
buntáistí bainte amach mar thoradh ar an gcéad
chohórt de thionscadail, agus meastar gur fiú thart
ar €665,000 an coigilteas nó seachaint costas.

Aonad Meabhairshláinte, Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe

•

D’fhonn táirgiúlacht agus éifeachtúlacht a mhéadú,
osclaíodh mol soláthair nua mar chuid den Ionad
Dáileacháin Nua, i gCorcaigh, agus tá an tseirbhís
lóistíochta náisiúnta anois ar fáil i gCiarraí, Gaillimh,
Droichead Átha, agus Cromghlinn freisin.

•

Trí bhéim a leagan ar sholáthar éifeachtach leanúnach,
bhí 20 láthair breise bainistíochta stoc soláthair Pointe
Úsáide (POU) beo faoi dheireadh na bliana. Tá 402 POU
bunaithe anois.

•

Rinneadh forbairt ar thionscadal ilbhliantúil a bhfuil sé
mar aidhm leis seirbhís pinsin níos nua-aimseartha a
chur ar fáil, lena n-áirítear gníomhaíochtaí chun tacú
le cur chun feidhme iomlán Scéim Pinsin Aonair na
Seirbhíse Poiblí. Tá roinnt sruthanna oibre bunaithe
i réimsí cosúil le cumasú digiteach, pleanáil foireann
oibre agus acmhainne, agus tacaíocht/oiliúint do
ghníomhaireachtaí alt 38.

•

Rinneadh obair ar roinnt príomhthionscadal caipitil a
raibh sé mar aidhm leo timpeallacht fhisiciúil a chruthú
agus a chothabháil a fheabhsaíonn folláine othar agus
úsáideoirí seirbhíse. Áirítear i measc na dtionscadal seo:

Ionad Cúraim Phríomhúil Mhainistir na Búille

Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Choca
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–

Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin

–

Áiseanna an chláir oinceolaíochta radaíochta

–

Ospidéal na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte
Fóiréinsí

–

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais

–

Ionaid chúraim phríomhúil

–

Tithíocht chúram sóisialta an chláir chónaithigh.

Cúram Sláinte a Chur ar Fáil

Cumarsáid Náisiúnta

Iniúchadh Inmheánach

•

•

Eisíodh 160 tuarascáil iniúchta lena n-áirítear 37
tuarascáil a bhain le gníomhaireachtaí atá a bhí
á maoiniú ag FSS agus deich dtuarascáil a bhain
le TUSLA.

•

Rinneadh iniúchtaí speisialta, i réimsí an tsoláthair,
airgead cliant, agus talamh a bhí beartaithe a dhíol.

•

Rinneadh monatóireacht agus tuairisciú ar chun chun
feidhme mholtaí an iniúchta, atá le fáil i dtuarascálacha
iniúchta inmheánaigh a eisíodh in 2018 agus sna blianta
roimhe sin.

•

Cuirtear comhairle agus treoir maidir le rialuithe agus
próisis ar fáil don fhoireann shinsearach.

•

Cuireadh tús le Straitéis Iniúchta Inmheánaigh trí bliana
a fhorbairt.

Rinneadh dul chun cinn ar roinnt tionscadal a raibh sé
mar aidhm leo eolas faoi sheirbhísí sláinte a dhéanamh
níos inrochtaine don phobal:
–

–

–

•

Cuireadh tús le tionscadal píolótach idir Grúpa
Ospidéal Ollscoile Luimnigh agus Cúram Sláinte
Pobail an Mheán-Iarthair a raibh sé mar aidhm leis
liosta iomlán geografach a chruthú den fhaisnéis atá
ar fáil faoi sheirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta sa
cheantar. Tá an tionscadal seo á reáchtáil i gcomhar
le OoCIO agus tá sé mar aidhm é a rolladh amach
ar bhonn náisiúnta ina dhiaidh sin.
Tá treoracha ar furasta iad a thuiscint á bhforbairt
i gcomhar leis na seirbhísí meabhairshláinte faoi
choinníollacha agus seirbhísí, conas na seirbhísí seo
a rochtain, agus céard leis is féidir a bheith ag súil ó
na seirbhísí seo.
Bhí HSELive i láthair ag Comórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta 2018 chun eolas a roinnt le
cuairteoirí faoi conas seirbhísí sláinte éagsúla a
rochtain, cé atá i dteideal úsáid a bhaint as seirbhísí
sláinte, agus cá háit eolas faoi chúrsaí sláinte a
fháil. Dáileadh faisnéis faoi na bealaí éagsúla ar
féidir teagmháil a dhéanamh le HSELive – tríd an
teileafón, comhrá beo, ríomhphost agus Twitter.

I mí Márta, i rith Stoirm Emma, bhain FSS neart úsáide
as na meáin shóisialta chun eolas a roinnt le hothair,
úsáideoirí seirbhíse, a dteaghlaigh agus baill foirne.
D’fhéach beagnach milliún duine ar phostálacha a
bhaineann le Stoirm Emma.

Bainistíocht Éigeandála
•

Rinneadh athbhreithniú, nuashonrú agus tástáil ar
phleananna éigeandála seachtracha do láithreacha
barrleibhéil Seveso (ábhar guaiseach) d’fhonn an
reachtaíocht a chomhlíonadh.

•

I mí Márta, bhí éifeachtaí Stoirm Emma le brath in
Éirinn, stoirm a chuir isteach go mór ar an mbonneagar
iompair. Fuair an fhoireann bainistíochta náisiúnta
géarchéime agus foirne bainistíochta éigeandála na
seacht limistéar tacaíocht ó na Seirbhísí Bainistíochta
Éigeandála chun a bpleananna a chur chun feidhme
chun éifeachtaí na stoirme ar chúram othar a mhaolú.

•

I gcomhpháirt leis an gcomhairleoir cliniciúil náisiúnta
agus leis na hospidéil ghéarmhíochaine, ullmhaíodh
dréacht-chreat oll-teagmhas éigeandála do
mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

•

Leanadh leis an oiliúint mar chuid de na freagrachtaí
idirghníomhaireachta atá sonraithe sa Chreat
le haghaidh Bainistíocht Mór-Éigeandála, lena
n-áirítear gné FSS d’Oibríocht Barracuda,
cleachtadh móréigeandála atá bunaithe ar ionsaí
sceimhlitheoireachta in áit lán le daoine.

•

Ghlac na Seirbhísí Bainistíochta Éigeandála freagracht
as gné pleanála agus cur ar fáil an chúraim sláinte do
chuairt an Phápa ar Éirinn, an t-imeacht ar fhreastail
an líon is mó daoine air in 2018.
FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Aguisíní

Aguisín 1

Aguisín 1: Ballraíocht na Stiúrthóireachta agus
na Foirne Ceannasaíochta
Baill na Stiúrthóireachta amhail ar an 31 Nollaig 2018:
•

An tUas. Anne O’Connor (Ard-Stiúrthóir/Cathaoirleach)

•

An Dr. Colm Henry (Príomhoifigeach Cliniciúil)

•

An tUas. Rosarii Mannion (Stiúrthóir Náisiúnta, Acmhainní Daonna)

•

An tUas. Stephen Mulvany (Príomhoifigeach Airgeadais agus Leas-Ardstiúrthóir Ginearálta)

•

An tUas. Dean Sullivan (Príomhoifigeach Straitéise agus Leas-Ardstiúrthóir)

Foireann Cheannasaíochta amhail ar an 31 Nollaig 2018:
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•

An tUas. Anne O’Connor (Ard-Stiúrthóir/Cathaoirleach)

•

An tUas. Jane Carolan (Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Gnó Sláinte)

•

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

•

An Dr. Paul Connors (Stiúrthóir Náisiúnta, Cumarsáid)

•

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

•

An tUas. Martin Curley (Príomhoifigeach Faisnéise)

•

An tUas. Angela Fitzgerald (Stiúrthóir Náisiúnta, Oibríochtaí Géarchúraim)

•

An tUas. Pat Healy (Stiúrthóir Náisiúnta, Straitéis agus Pleanáil Pobail)

•

An tUas. John Hennessy (Stiúrthóir Náisiúnta, Straitéis agus Pleanáil Ghéarchúraim)

•

An Dr. Colm Henry (Príomhoifigeach Cliniciúil)

•

An Dr. Stephanie O’Keeffe (Stiúrthóir Náisiúnta, Pleanáil agus Athrú Straitéiseach)

•

An tUas. Patrick Lynch (Stiúrthóir Náisiúnta, Dearbhú Cáilíochta agus Fíorú)

•

An tUas. Rosarii Mannion (Stiúrthóir Náisiúnta, Acmhainní Daonna)

•

An tUas. Damien McCallion (Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Scagthástála agus CAWT)

•

An tUas. Stephen Mulvany (Príomhoifigeach Airgeadais agus Leas-Ardstiúrthóir Ginearálta)

•

An tUas. Joe Ryan (Stiúrthóir Náisiúnta, Seirbhísí Náisiúnta (lena n-áirítear VIP agus GDPR))

•

An Dr. Geraldine Smith (Stiúrthóir Náisiúnta, Iniúchadh Inmheánach)

•

An tUas. Dean Sullivan (Príomhoifigeach Straitéise agus Leas-Ardstiúrthóir)

•

An tUas. David Walsh (Stiúrthóir Náisiúnta, Oibríochtaí Pobail)

•

An tUas. Liam Woods (Príomhoifigeach Oibríochtaí agus Leas-Ardstiúrthóir)

•

An tUas. Jim O’Sullivan (Stiúrthóir, Rialachas Corparáideach agus Rúnaí Corparáideach)
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Aguisín 3

Aguisín 3: Feidmíocht de réir NSP 2018
Eochairtháscairí Feidhmíochta
Tabhair faoi deara: Tá staid na sonraí Tuairiscithe do 2017 agus 2018 bunaithe ar na sonraí is déanaí atá ar fáil nuair
a forbraíodh an tuarascáil seo agus ní gá gurb ionann iad agus an staid ag deireadh na bliana (mar go bhfuil sonraí
á dtuairisciú i riaráiste).
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

Éagsúlacht glanchaiteachais i gcomparáid leis an bplean
Tuairiscithe i
(caiteachas iomlán)
Ráitis Airgeadais
Bhliantúla 2017
Éagsúlacht ollchaiteachais i gcomparáid leis an bplean
(pá + neamhphá)

≤0.1%

Tuairiscithe i
Ráitis Airgeadais
Bhliantúla 2018

–

Airgeadas

Éagsúlacht neamhphá i gcomparáid leis an bplean

≤0.1%
≤0.1%

–
–

Caipiteal
Caiteachas caipitil i gcomparáid le próifíl chaiteachais

102.0%

100%

100.0%

0.0%

PI Nua 2018

méadú 25%

53.0%

-22.0%

% de mholtaí iniúchta inmheánaigh á gcur chun
feidhme laistigh de shé mhí ón tuarascáil a fháil

77.0%

75%

71.0%

-5.3%

% de mholtaí iniúchta inmheánaigh curtha chun
feidhme, i gcomparáid leis an líon iomlán moltaí,
laistigh de 12 mhí ón tuarascáil a fháil

90.0%

95%

86.0%

-9.5%

% de líon na socruithe seirbhíse sínithe

91.2%

100%

92.6%

-7.4%

% de luach airgeadúil na socruithe seirbhíse sínithe

95.9%

100%

95.0%

-5.0%

% de na ráitis bhliantúla chomhlíontachta sínithe

98.0%

100%

99.0%

-1.0%

PI Nua 2018

20%

15%

-25.0%

4.4%

≤3.5%

4.6%

31.4%

PI Nua 2018

≤0.1%

Tuairiscithe i
Ráitis Airgeadais
Bhliantúla 2018

–

98.0%

100%

95.4%

4.6%

100%

94.0%

6.0%

PI Nua 2018

95%

100.0%

5.3%

84.0%

95%

81.0%

-14.7%

95%

90.6%

-4.6%

90%

100.0%

11.1%

Rialacha agus Comhlíontacht
Soláthar – caiteachas (neamhphá) faoi bhainistíocht

Ar fud an chórais

Iniúchadh

Socruithe Seirbhíse/Ráiteas Bliantúil Comhlíontachta

Foireann oibre
Rannpháirtíocht Foirne
% den fhoireann a chomhlánaíonn an suirbhé
rannpháirtíochta foirne gach bliain
Bainistíocht Tinrimh
% de na rátaí neamhláithreachta de réir na catagóire foirne

Straitéis Pá agus Soláthar Foirne/Plean Maoinithe na Foirne Oibre
Éagsúlacht pá i gcomparáid leis an bplean

EWTD
seal oibre <24 uair (géarmhíochaine – NCHDanna)
seal oibre <24 uair (meabhairshláinte – NCHDanna)
seal oibre <24 uair (seirbhísí míchumais – oibrithe
cúraim shóisialta)
seachtain oibre <48 uair (géarmhíochaine – NCHDanna)
seachtain oibre <48 uair (meabhairshláinte – NCHDanna)
seachtain oibre <48 uair (seirbhísí míchumais – oibrithe
cúraim shóisialta)
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PI Nua 2018
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Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

80.0%

75%

56.0%

-25.3%

% de theagmhais thromchúiseacha fógartha, laistigh
de 24 uair an chloig ón tarlú, don oifigeach sinsearach
freagrach

PI Nua 2018

99%

29.0%

-70.7%

% de theagmhais thromchúiseacha a éilíonn
athbhreithniú críochnaithe laistigh de 125 lá féilire
ó tharlú an teagmhais

PI Nua 2018

90%

2.0%

-97.8%

% de theagmhais tuairiscithe iontráilte ag CHO/Grúpa
Ospidéil/NAS ar NIMS laistigh de 30 lá ón tarlú

47.0%

90%

52.0%

-42.2%

Teagmhais shuntasacha agus mhóra mar % de gach
teagmhas tuairiscithe a tharla

1.0%

<1%

0.62%

-38.0%

63.3%

<30%

66.2%

>100.0%

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

164,187

170,000

170,583

0.3%

% de ráta iontógála scagthástáil BreastCheck

71.7%

70%

74.5%

6.4%

% de mhná ar tugadh deis dóibh dul isteach san
ospidéal chun cóireáil a fháil laistigh de thrí seachtaine
ó dhiagnóis d’ailse bhrollaigh a fháil

93.4%

90%

86.3%

-4.1%

Líon na mban uathúil a raibh tástáil smearaidh amháin
nó níos mó déanta acu i suíomh cúraim phríomhúil

259,099

255,000

339,161

33.0%

% de mhná incháilithe a rinne scagthástáil shásúil amháin
CervicalCheck ar a laghad i dtréimhse cúig bliana

79.8%

80%

79.5%

-0.6%

120,764

125,000

105,416

-15.6%

41.8%

45%

40.0%

-11.1%

Líon na gcliant Diabetic RetinaScreen a ndearnadh
scagthástáil orthu agus a fuair toradh grádaithe deiridh

96,239

93,000

100,000

7.5%

% de ráta iontógála Diabetic RetinaScreen

65.7%

65%

63.9%

-1.6%

Cáilíocht agus Sábháilteacht
Eispéireas Úsáideoirí Seirbhíse

Ar fud an chórais

% de ghearáin iniúchta laistigh de 30 lá oibre ón
oifigeach gearán é a admháil
Teagmhais Thromchúiseacha

Tuairisciú Teagmhas

% de na héilimh faighte ag an nGníomhaireacht um
Éilimh ar an Stát nár tuairiscíodh mar theagmhas
roimhe sin

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta
Seirbhís Scagthástála Náisiúnta
BreastCheck

Sláinte agus Folláine

Líon na mban sa daonra incháilithe a raibh mamagram
iomlán acu

CervicalCheck

BowelScreen
Líon na gcliant a rinne tástáil shásúil BowelScreen FIT
% den ráta iontógála cliant i gclár BowelScreen
Diabetic RetinaScreen
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

356

384

390

1.5%

Líon na gceannachán tástála curtha i gcrích faoi
Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014

32

32

32

0.0%

Líon na n-iniúchtaí rúnsiopaera curtha i gcrích faoi
Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014

32

32

32

0.0%

PI Nua 2018

225

274

21.7%

33,162

33,000

32,252

-2.2%

PI Nua 2018

40

38

-5.0%

Líon na gcaiteoirí tobac a bhain tairbhe as diantacaíocht
chun scor ón tobac ó chomhairleoir scoir den tobac

11,952

13,000

10,608

-18.4%

% de chaiteoirí tobac i mbun clár scor ón tobac a
d’éirigh as an tobac i ndiaidh mí amháin

53.0%

45%

48.8%

8.4%

2,521

4,500

3,259

-27.5%

% na leanaí aois 24 mí a fuair trí dháileog den vacsaín
6 in 1

94.7%

95%

94.5%

-0.5%

% na leanaí aois 24 mí a fuair an vacsaín bruitíní, leicní,
rubella (MMR)

92.2%

95%

92.3%

-2.8%

% na gcailíní chéad bhliana a fuair dhá dháileog den
vacsaín HPV

49.4%

85%

59.4%

-30.1%

% de na hoibrithe cúraim sláinte a fuair an vacsaín
shéasúrach Fliú i rith shéasúr fliú 2017-2018 (ospidéil
ghéarmhíochaine)

34.0%

65%

44.8%

-31.0%

% de na hoibrithe cúraim sláinte a fuair an vacsaín
shéasúrach Fliú i rith shéasúr fliú 2017-2018 (áiseanna
cúraim fadtéarmacha sa phobal)

27.1%

65%

33.1%

-49.0%

% de ráta iontógála an vacsaín Fliú i measc daoine 65
bliain d’aois agus níos sine ag a bhfuil cárta leighis nó
cárta cuairte dochtúra teaghlaigh

54.5%

75%

57.6%

-23.2%

558

500

727

–

Líon na mball foirne túslíne a chríochnaigh an oiliúint
ar líne do Making Every Contact Count do ghearridirghabháil

PI Nua 2018

7,523

397

-94.7%

Líon na mball foirne túslíne a chríochnaigh an modúl
oiliúna aghaidh ar aghaidh do Making Every Contact
Count do ghearr-idirghabháil

PI Nua 2018

1,505

16

-98.9%

Sláinte Chomhshaoil
Líon iniúchtaí ceannaigh tástála ar díolachán tosaigh
tobac le mionaoisigh curtha i gcrích

Líon na n-aonad a ndearnadh iniúchadh pleanáilte
orthu faoi Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014
Líon na n-iniúchtaí pleanáilte oifigiúla rialaithe bia,
agus faireachas pleanáilte, ar ghnóthaí bia.
Líon na n-iniúchtaí ar dhéantóirí toitíní leictreonacha
agus coimeádán athlíonta, iompórtálaithe, dáileoirí agus
miondíoltóirí faoi Rialacháin (Déantúsaíocht, Láithriú
agus Díol Tobac agus Táirgí Gaolmhara) an AE 2016

Sláinte agus Folláine

Tobac

Bainistíocht Galar Ainsealach
Líon na ndaoine a chuir clár oideachais struchtúrtha
othar do dhiaibéiteas i gcrích
Imdhíontaí agus Vacsaíní

Sláinte Phoiblí
Líon na ráigeanna galar iontógálach (ID) fógartha faoin
sceideal náisiúnta tuairiscithe ID
Making Every Contact Count
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

38,207

38,180

44,406

16.3%

459

101

-77.9%

24.6

<21.7

19.5

-10.1%

1,065,230

1,024,152*

1,065,567

3.5%

Seirbhísí Cúraim Phríomhúil
Foirne Idirghabhála Pobail
Líon na n-atreoruithe

An tAcht Sláinte (Leasú): Seirbhísí do dhaoine le Heipitíteas C Stát-tógtha
Líon sealbhóirí cárta an Achta Sláinte (Leasú) a athbhreithníodh
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Ionfhabhtuithe Bainteach leis an gCúram Sláinte: Bainistíocht Cógas
Úsáid antaibheathach i suíomhanna pobail (dáileoga
laethúla sonraithe do gach 1,000 den daonra)
Gníomhaíocht Dochtúirí Teaghlaigh
Líon na dteagmhálcaha le Seirbhís Lasmuigh de
Ghnáthuaireanta Dochtúra Teaghlaigh

* Athrú ar sprioc NSP 2018 mar gheall ar ghníomhaíocht a bhaineann le leathnú an tsoláthair struchtúrtha lasmuigh de
ghnáthuaireanta dochtúra teaghlaigh i gCúram Sláinte Pobail an Oirthir
Altranas

Cúram Sláinte Pobail

Líon na n-othar feicthe

687,704

743,605

695,062

-6.5%

86.7%

96%

100.0%

4.1%

1,524,240

1,524,864

1,553,140

1.8%

585,037

581,661

576,409

-0.9%

% na n-othar nua a ndearnadh measúnú orthu laistigh de 12
sheachtain

79.3%

80%

80.4%

0.5%

% ar liosta feithimh le haghaidh measúnú ≤52 seachtain

94.8%

93%

94.3%

1.3%

335,389

336,836

356,716

5.9%

% na n-úsáideoirí seirbhíse nua a ndearnadh measúnú
orthu laistigh de 12 sheachtain

66.7%

68%

64.9%

-4.5%

% ar liosta feithimh le haghaidh measúnú ≤52 seachtain

77.0%

85%

74.4%

-12.4%

279,023

279,803

276,343

-1.2%

% ar liosta feithimh le haghaidh measúnú ≤52 seachtain

96.7%

100%

93.6%

-6.4%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤52 seachtain

92.3%

100%

90.6%

-9.4%

Líon na n-othar feicthe

74,629

74,206

83,917

13.0%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤12 sheachtain

42.4%

26%

29.5%

13.4%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤52 seachtain

82.6%

77%

69.0%

-10.3%

Líon na n-othar feicthe

96,484

96,404

101,405

5.1%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤12 sheachtain

24.2%

26%

25.7%

-1.1%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤52 seachtain

61.5%

66%

61.2%

-7.2%

% na n-othar nua ar glacadh leo sa líon cásanna altranais
agus a d’fhreastail ar choinne laistigh de 12 sheachtain
Teiripí/Seirbhísí an Líonra Cúraim Sláinte Pobail
Líon iomlán na n-othar feicthe
Fisiteiripe
Líon na n-othar feicthe

Teiripe Shaothair
Líon na n-othar feicthe

Teiripe Urlabhra & Teanga
Líon na n-othar feicthe

Cosliacht

Oftailmeolaíocht
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

Líon na n-othar feicthe

52,954

52,548

51,573

-1.8%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤12 sheachtain

36.3%

41%

35.6%

-13.1%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤52 seachtain

86.5%

88%

86.3%

-1.9%

Líon na n-othar feicthe

63,961

63,382

64,402

1.6%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤12 sheachtain

35.2%

37%

39.8%

7.5%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤52 seachtain

73.8%

79%

77.7%

-1.6%

Líon na n-othar feicthe

36,763

40,024

42,375

5.8%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤12 sheachtain

25.0%

36%

27.1%

-24.7%

% ar liosta feithimh le haghaidh cóireáil ≤52 seachtain

72.2%

81%

75.8%

-6.4%

92.1%

92%

90.0%

-2.1%

2,142
46.7%

2,483
46%

1,463
29.1%

-41.0%
-36.7%

3.6%

<1%

6.4%

>100.0%

508

584

377

-35.4%

170

198

194

-2.0%

853,482

855,288

908,071

6.1%

% na leanaí a shroicheann 10 mí laistigh den tréimhse
tuairiscithe a ndearnadh scagthástáil sláinte forbartha linbh
orthu in am nó sula raibh siad 10 mí d’aois

92.8%

95%

93.0%

-2.1%

% de naíonáin nuabheirthe ar thug PHN cuairt orthu laistigh
de 72 uair ó na seirbhísí máithreachais a fhágáil

98.3%

98%

96.5%

-1.5%

% de na naíonáin beathaithe le cíoch (go heisiach agus go
neamh-eisiach) ag an gcéad chuairt ón PHN

54.5%

58%

56.1%

-3.2%

PI Nua 2018

48%

41.0%

-14.5%

38.9%

40%

40.1%

0.3%

PI Nua 2018

30%

31.0%

3.3%

Líon na gcliant a fuair cóireáil malartaithe ópóidigh
(lasmuigh de phríosúin)

9,804

10,028

9,848

-1.8%

Meán-am feithimh ó atreorú go dtí measúnú le haghaidh
cóireáil malartaithe ópóidigh

5.5 lá

3 lá

6.4 lá

>100.0%

155.5 lá

28 lá

24.9 lá

-11.1%

Éisteolaíocht

Diaitéitic

Síceolaíocht

Sláinte Béil
% na n-othar nua a chuir tús le cóireáil laistigh de thrí mhí
ó mheasúnú sceidealaithe ar shláinte béil

Cúram Sláinte Pobail

Ortódóntaic
Líon agus % na n-othar a ndearnadh measúnú orthu
laistigh de shé mhí
Laghdaigh an céatadán othar (grád 4 agus 5) ar an liosta
feithimh cóireála atá ag fanacht níos faide ná ceithre bliana
Pacáistí Cúraim Baile Péidiatracha
Líon na bpacáistí
Oiliúnaithe Dochtúirí Teaghlaigh
Líon na n-oiliúnaithe
An tSeirbhís Tagartha Náisiúnta maidir le Víris
Líon na dTástálacha
Sláinte Leanaí

% de na naíonáin beathaithe le cíoch go heisiach ag an
gcéad chuairt ón PHN
% de na naíonán beathaithe le cíoch (go heisiach agus go
neamh-eisiach) ag an gcuairt trí mhí ón PHN
% de na naíonáin beathaithe le cíoch go heisiach ag an
gcuairt trí mhí ón PHN
Seirbhísí Cuimsithe Sóisialta
Malartú Ópóideach

Meán-am feithimh measúnaithe le haghaidh malartú ópóideach
go dtí fágáil an liosta feithimh nó tús a chur le cóireáil
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

1,849

1,628

Níl sonraí
ar fáil

–

Líon na n-úsáideoirí seirbhíse a bhain tairbhe as brúnna/
áiseanna cóiríochta éigeandála do dhaoine gan dídean a
raibh measúnú déanta ar a riachtanais sláinte laistigh de
dhá sheachtain ó dhul isteach sa chóiríocht

1,101

1,035

1,252

21.0%

% na n-úsáideoirí seirbhíse a bhain tairbhe as brúnna/
áiseanna cóiríochta éigeandála do dhaoine gan dídean a
raibh measúnú déanta ar a riachtanais sláinte laistigh de
dhá sheachtain ó dhul isteach sa chóiríocht

74.0%

73%

86.3%

18.2%

Líon na ndaoine a fuair eolas faoi dhiaibéiteas chineál 2 nó
a ghlac páirt i dtionscnaimh ghaolmhara

PI Nua 2018

3,735

4,000

7.1%

Líon na ndaoine a fuair eolas faoi shláinte chardashoithíoch nó
a ghlac páirt i dtionscnaimh ghaolmhara

PI Nua 2018

3,735

5,387

44.2%

Lion agus % na mí-úsáideoirí substaintí (os cionn 18
mbliana d’aois) a chuir tús le cóireáil laistigh de mhí féilire
amháin i ndiaidh measúnú a dhéanamh

4,295
98.4%

4,946
100%

3,061
89.0%

-13.6%
-11.0%

Líon agus % na mí-úsáideoirí substaintí (os cionn 18
mbliana d’aois) a chuir tús le cóireáil laistigh de sheachtain
amháin i ndiaidh measúnú a dhéanamh

280
92.5%

333
100%

230
96.1%

-9.4%
-3.9%

3,402

3,595

3,772

4.9%

Rochtain ar leaba speisialaithe mar othar cónaitheach
laistigh de sheacht lá

97.8%

98%

98.1%

0.1%

% de na hothair triáiseáilte laistigh de lá amháin ó atreorú
a dhéanamh (aonad na n-othar cónaitheach)

97.1%

95%

96.9%

2.0%

% na n-othar le plean cúraim ildisciplínigh doiciméadaithe
laistigh de chúig lá oibre ón measúnú tosaigh a dhéanamh
(aonad na n-othar cónaitheach)

80.6%

90%

91.7%

1.8%

3,331

3,376

3,465

2.6%

Rochtain ar sheirbhísí speisialaithe cúraim mhaolaithigh sa
phobal curtha ar fáil laistigh de sheacht lá (gnátháit chónaithe)

92.1%

95%

86.6%

-8.8%

% de na hothair triáiseáilte laistigh de lá amháin ó atreorú
a dhéanamh (pobal)

94.7%

94%

96.0%

2.1%

Líon na leanaí faoi chúram an Chomhordaitheora Altranais
Chliniciúil do Leanaí le Riochtaí a Chiorraíonn Saol Duine
(altra for-rochtana na leanaí)

219

280

275

-1.7%

Líon na leanaí faoi chúram na foirne cúraim mhaolaithigh
phéidiatraicigh speisialaithe géarmhíochaine (i rith na míosa
tuairiscithe)

55

97

35

-63.9%

Malartú Snáthaidí
Líon na ndaoine uathúla atá ag freastal ar mhalartú
snáthaidí cógaslainne
Seirbhísí do Dhaoine Gan Dídean

Sláinte an Lucht Siúil

Cúram Sláinte Pobail

Mí-úsáid Substaintí

Seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh
Seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh d’Othair Chónaitheacha
Líon othar ag fáil rochtain ar leapacha speisialaithe d’othair
chónaitheacha laistigh de sheacht lá (i rith na míosa
tuairiscithe)

Seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh don Phobal
Líon na n-othar a fuair cóireáil speisialaithe cúraim
mhaolaithigh ina ngnátháit chónaithe sa mhí

Seirbhísí Cúraim Mhaolaithigh do Leanaí
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

1,609,820

1,564,230

1,565,049

0.0%

487,510

492,293

503,329

2.2%

2,097,330

2,056,523

2,068,378

0.5%

% na n-iarratas comhlánaithe ar chárta leighis/cárta cuairte
dochtúra teaghlaigh próiseáilte laistigh de 15 lá

99.6%

96%

99.8%

3.9%

% na n-iarratas ar chárta leighis/cárta cuairte dochtúra
teaghalaigh, sannta le hathbhreithniú ag an oifigeach
leighis, próiseáilte laistigh de chúig lá

23.3%

91%

97.8%

7.4%

% na n-iarratas ar chárta leighis/cárta cuairte dochtúra
teaghlaigh atá próiseáilte go beacht ó thaobh cúrsaí
airgeadais de ag foireann Aonad Náisiúnta na gCártaí Leighis

94.1%

95%

95.9%

0.9%

Líon iomlán na míreanna oideasaithe

58,129,657

56,854,793

58,192,133

2.3%

Líon na n-oideas

18,883,872

18,721,471

18,691,105

-0.1%

Líon iomlán na míreanna oideasaithe

8,259,643

8,241,730

8,892,719

7.8%

Líon na n-éileamh

2,349,027

2,342,248

2,525,456

7.8%

Líon iomlán na míreanna oideasaithe

7,163,687

7,872,735

7,585,690

-3.6%

Líon na n-éileamh

2,193,578

2,389,599

2,310,928

-3.2%

Seirbhís Aisíocaíochta do Chúram Príomhúil
Cártaí Leighis
Líon na ndaoine cumhdaithe ag cárta leighis amhail ar an
31 Nollaig
Líon na ndaoine cumhdaithe ag cártaí cuairte dochtúra
teaghlaigh amhail ar an 31 Nollaig
Iomlán

Scéim na Seirbhísí Ginearálta Leighis

Cúram Sláinte Pobail

Scéim an Tinnis Fhadtéarmaigh

An Scéim Íocaíochta Drugaí

Scéimeanna Eile
Líon éileamh scéim na ndrugaí ardteicneolaíochta

654,867

650,150

714,937

9.9%

1,194,730

1,261,381

1,113,777

-11.7%

870,537

869,891

793,540

-8.7%

% na n-atreoruithe glactha/athtreoruithe ar thairg Foireann
Ghinearálta Meabhairshláinte Pobail do Dhaoine Fásta an
chéad choinne dóibh laistigh de 12 sheachtain/trí mhí

93.2%

90%

92.3%

2.6%

% na n-atreoruithe glactha/athtreoruithe ar thairg Foireann
Ghinearálta Meabhairshláinte Pobail do Dhaoine Fásta an
chéad choinne dóibh agus ar cuireadh cóireáil orthu laistigh
de 12 sheachtain/trí mhí

74.1%

75%

72.7%

-3.1%

% cásanna nua (cásanna ath-atreoraithe san áireamh)
Fhoireann Ghinearálta Meabhairshláinte Pobail do Dhaoine
Fásta ar tairgeadh cuireadh agus DNA dóibh sa mhí reatha

21.4%

<20%

22.5%

12.5%

Líon na n-atreoruithe daoine fásta a d’fhreastail ar sheirbhísí
meabhairshláinte

28,513

29,135

27,124

-6.9%

Líon na n-othar a chuaigh isteach in aonaid ghéarmhíochaine
d’othair chónaitheacha ar daoine fásta iad

12,155

12,692

12,106

-4.8%

Líon cóireálacha scéim na seirbhísí cóireála fiaclóireachta
Líon cóireálacha scéim na seirbhísí oftalmacha pobail
Seirbhísí Meabhairshláinte

Foirne Ginearálta Meabhairshláinte Pobail do Dhaoine Fásta

Foirne Meabhairshláinte Pobail Shíciatracht Dheireadh an tSaoil
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% na n-atreoruithe glactha/ath-atreoruithe ar thairg Foirne
Meabhairshláinte Pobail Shíciatracht Dheireadh an tSaoil an
chéad choinne dóibh laistigh de 12 sheachtain/trí mhí

97.7%

98%

97.7%

-0.3%

% na n-atreoruithe glactha/ath-atreoruithe ar thairg Foirne
Meabhairshláinte Pobail Shíciatracht Dheireadh an tSaoil an
chéad choinne dóibh agus ar cuireadh cóireáil orthu laistigh
de 12 sheachtain/trí mhí

95.4%

95%

95.2%

0.2%

% cásanna nua (cásanna ath-atreoraithe san áireamh)
Fhoireann Meabhairshláinte Pobail Shíciatracht Dheireadh an
tSaoil ar tairgeadh cuireadh agus DNA dóibh sa mhí reatha

2.4%

<3%

2.9%

-4.8%

Líon na nAtreoruithe Shíciatracht Dheireadh an tSaoil a
d’fhreastail ar sheirbhísí meabhairshláinte

8,614

9,045

8,553

-5.4%
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

Líon na leanaí a chuaigh isteach in Aonaid Ghéarmhíochaine
do Leanaí agus d’Ógánaigh mar Othair Chónaitheacha
mar % de líon iomlán na leanaí a chuaigh isteach in aonaid
ghéarmhíochaine meabhairshláinte mar othair chónaitheacha

73.5%

95%

70.7%

-25.5%

% na laethanta leapa úsáidte in Aonaid Ghéarmhíochaine
do Leanaí agus d’Ógánaigh mar Othair Chónaitheacha
FSS mar líon iomlán na laethanta leapa úsáidte ag leanaí
in aonaid ghéarmhíochaine meabhairshláinte mar othair
chónaitheacha

96.9%

95%

93.7%

-1.4%

% na n-atreoruithe glactha/ath-atreoruithe ar thairg Foirne
Meabhairshláinte Pobail do Leanaí agus d’Ógánaigh an
chéad choinne dóibh laistigh de 12 sheachtain/trí mhí

78.0%

78%

79.7%

2.2%

% na n-atreoruithe glactha/ath-atreoruithe ar thairg Foirne
Meabhairshláinte Pobail do Leanaí agus d’Ógánaigh an
chéad choinne dóibh agus ar cuireadh cóireáil orthu laistigh
de 12 sheachtain/trí mhí

70.6%

72%

72.6%

0.8%

% cásanna nua (cásanna ath-atreoraithe san áireamh)
atreoruithe leanaí/ógánach ar tairgeadh cuireadh agus DNA
dóibh sa mhí reatha

10.4%

<10%

9.7%

-2.9%

% na n-atreoruithe glactha/ath-atreoruithe ar chuir Foirne
Meabhairshláinte Pobail do Leanaí agus d’Ógánaigh cóireáil
orthu laistigh de 12 sheachtain, seachas DNAanna

PI Nua 2018

100%

95.6%

-4.4%

Líon na n-atreoruithe CAMHanna faighte ag na seirbhísí
meabhairshláinte

18,489

18,831

18,650

-1.0%

Líon na n-atreoruithe CAMH a d’fhreastail ar sheirbhísí
meabhairshláinte

10,304

14,365

10,796

-24.8%

% de scágthástálacha tosaigh do dhaoine fásta 65 bliain
d’aois agus níos sine a raibh forais réasúnacha imní ann a
chuirtear faoi bhráid na bhfoirne cumhdaigh agus cosanta
i dteannta le plean eatramhach cumhdaigh

95.8%

100%

98.1%

-1.9%

% de scágthástálacha tosaigh do dhaoine fásta faoi 65
bliain d’aois a raibh forais réasúnacha imní ann a chuirtear
faoi bhráid na bhfoirne cumhdaigh agus cosanta i dteannta
le plean eatramhach cumhdaigh

98.4%

100%

99.7%

-0.3%

80.0%

80%

87.0%

8.8%

PI Nua 2018

100%

66.7%

-33.3%

67.0%

100%

66.7%

-33.3%

7,249

8,399

8,235

-2.0%

Cúram Sláinte Pobail

Seirbhís Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh

Seirbhísí Míchumais agus do Dhaoine Níos Sine
Cumhdach

Seirbhísí Míchumais
Cáilíocht
% de chomhlíontacht le rialacháin i ndiaidh chigireacht
HIQA ar sheirbhísí míchumais cónaitheacha
% de choistí cáilíochta agus sábháilteachta CHO bunaithe le
freagrachtaí a áirítear ina measc rialachas ar cháilíocht agus
ar shábháilteacht Sheirbhísí Míchumais FSS atá curtha ar fáil
a bhuail lena chéile i rith na míosa tuairiscithe seo
% de na CHOanna a bhfuil Comhairle Cónaitheoirí/Fóram
Teaghlaigh/Painéal Úsáideoirí Seirbhíse nó a chomhionann
le haghaidh Seirbhísí Míchumais bunaithe acu
Áiteanna Cónaitheacha
Líon na n-áiteanna cónaitheacha do dhaoine faoi mhíchumas

Líon na nÁiteanna agus na dTacaíochtaí Éigeandála Curtha ar Fáil do Dhaoine faoi Mhíchumas
Líon na n-áiteanna éigeandála curtha ar fáil do dhaoine faoi
mhíchumas

176

130

132

1.5%

Líon na dtacaíochtaí baile nua do chásanna éigeandála

147

135

121

-52.5%

253

-34.3%

Líon na dtacaíochtaí faoisimh baile nua do chásanna éigeandála
Líon iomlán na nÁiteanna Éigeandála agus Tacaíochta nua

120
323

385
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

82.1%

100%

Níl sonraí
ar fáil

–

147

170

155

-8.8%

Líon na ndaoine faoi mhíchumas atá ag baint tairbhe as
seirbhísí oibre/gníomhaíochta cosúil le hobair (ID/uathachas
agus míchumas fisiciúil agus céadfach)

2,645

2,752

2,364

-14.1%

Líon na ndaoine (gach cineál míchumais) atá ag baint
tairbhe as oiliúint athshlánúcháin (RT)

2,282

2,432

2,269

-6.7%

Líon na ndaoine faoi mhíchumas atá ag baint tairbhe as
seirbhísí lae eile (seachas RT agus obair/gníomhaíochtaí
cosúil le hobair) (duine fásta) (ID/uathachas agus míchumas
fisiciúil agus céadfach)

16,290

19,672

17,092

-13.1%

% d’fhágálaithe scoile agus céimithe oiliúna athshlánúcháin
(RT) a bhfuil socrúchán eagraithe dóibh

97.0%

100%

93.1%

-6.9%

32,429

42,552

35,866

-15.7%

158,296

182,506

156,725

-14.1%

5,112

6,320

5,688

-10.0%

Teach faoisimh breise amháin i ngach ceann den naoi
limistéar CHO – líon na ndaoine ar tugadh tacaíocht dóibh

PI Nua 2018

251

504

>100.0%

Trí theach faoisimh bhreise i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
– líon na ndaoine aonair ar tugadh tacaíocht dóibh

PI Nua 2018

143

254

77.6%

Samhlacha malartacha de sholáthar faoisimh lena n-áirítear
Comhroinnt Tithe, Club Shathairn, Lá Níos Faide – líon na
ndaoine ar tugadh tacaíocht dóibh

PI Nua 2018

250

2,116

>100.0%

Líon na n-uaireanta seirbhíse PA curtha ar fáil do dhaoine
fásta faoi mhíchumas fisiciúil agus/nó céadfach

1.5m

1.46m

1,636,883

12.1%

Líon na ndaoine fásta faoi míchumas fisiciúil agus/nó
céadfach a bhfuil tairbhe á baint acu as seirbhís PA

2,109

2,357

2,553

8.3%

Líon na n-uaireanta tacaíochta baile curtha ar fáil do
dhaoine faoi mhíchumas

2.8m

2.93m

3,138,939

7.1%

Líon na ndaoine faoi mhíchumas atá ag baint tairbhe as
seirbhísí tacaíochta baile (ID/uathachas agus míchumas
fisiciúil agus céadfach)

6,154

7,447

7,165

-3.8%

5,838

6,548

5,060

-22.7%

25.3%

100%

8.7%

-91.3%

Athrú Saoil – Athbhreithniú ar Bheartas VfM
Tosaíochtaí cur chun feidhme VfM a chur i gcrích
Láithreacha Comhchónaithe
Daoine a bhogadh ó láithreacha comhchónaithe go dtí
láithreacha pobail a éascú

Cúram Sláinte Pobail

Seirbhísí Lae lena n-áirítear Fágálaithe Scoile

Seirbhísí Faoisimh
Líon na seisiún faoisimh lae a rochtain daoine faoi
mhíchumas
Líon na fanachta thar oíche (le nó gan faoiseamh) a rochtain
daoine faoi mhíchumas
Líon na ndaoine faoi mhíchumas atá ag baint tairbhe as
seirbhísí faoisimh (ID/uathachas agus míchumas fisiciúil
agus céadfach)

Cúnamh Pearsanta (PA)

Seirbhís Tacaíochta Baile

Comhlíonadh leis an Acht Míchumais
Líon na n-iarratas ar mheasúnachtaí faighte
% na measúnachtaí curtha i gcrích laistigh de na hamlínte
a bhforáiltear dóibh sna rialacháin

118

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

Clár chun Seirbhísí Míchumais do Leanaí agus do Dhaoine Óga (0-18 mbliana d’aois) a Chur Chun Cinn
Líon na bhFoirne Líonra Míchumais Leanaí bunaithe
% na bhFoirne Líonra Míchumais Leanaí bunaithe

0

*82

0

-100.0%

0.0%

100%

0.0%

-100.0%

* Bhí an sprioc de 129 foireann do 2018 faoi réir athraithe mar gheall ar bhreis forbartha ar phleananna chur chun feidhme
Sheirbhísí Míchumais a Chur Chun Cinn, rud a chiallaigh go raibh an sprioc athbhreithnithe cothrom le 138 foireann.
Bunaíodh 56 foireann roimhe sin rud a d’fhág go raibh sprioc ghníomhach de 82 foireann luaite le 2018.
Próiseas Foirne um Fheabhas Seirbhíse
Tosaíochtaí feabhas seirbhíse a chur i bhfeidhm

50.0%

100%

Níl sonraí
ar fáil

–

% de chomhlíontacht le rialacháin i ndiaidh chigireacht
HIQA ar Sheirbhísí Cónaitheacha do Dhaoine Níos Sine atá
á gcur ar fáil ag FSS

PI Nua 2018

80%

84.9%

6.1%

% de choistí cáilíochta agus sábháilteachta CHO bunaithe,
lena n-áirítear rialachas ar cháilíocht agus ar shábháilteacht
Sheirbhísí do Dhaoine Níos Sine a bhuail lena chéile i rith na
míosa tuairiscithe seo

PI Nua 2018

100%

66.7%

-33.3%

88.9%

100%

100.0%

0.0%

Líon na n-uaireanta tacaíochta baile curtha ar fáil (seachas
uaireanta ó Phacáistí Dianchúraim Baile (IHCPanna))

PI Nua 2018

17.094m

17,130,453

0.2%

Líon na ndaoine atá ag baint tairbhe as tacaíocht baile
(seachas uaireanta ó Phacáistí Dianchúraim Baile (IHCPanna))
– níl gach duine á chomhaireamh ach uair amháin

PI Nua 2018

50,500

53,016

5.0%

224

235

250

6.4%

PI Nua 2018

360,000

406,047

12.8%

82.1%

100%

95.2%

-4.8%

975

879

991

12.7%

8,930

9,160

11,079

20.9%

Líon na ndaoine maoinithe faoi NHSS i gcúram cónaitheach
fadtéarmach i rith na míosa tuairiscithe

22,949

23,334

23,305

-0.1%

Líon na leapacha NHSS in aonaid fanachta fadtéarmacha poiblí

4,973

5,096

4,961

-2.6%

Líon na leapacha gearrchónaithe in aonaid fanachta
fadtéarmacha poiblí

1,998

2,053

1,946

-5.2%

% an daonra os cionn 65 bliain d’aois i leapacha atá á
maoiniú ag (bunaithe ar fhigiúirí Dhaonáireamh 2016)

4.1%

≤4%

3.4%

-14.1%

% na gcliant le NHSS a bhfuil tacaíocht chúntach stáit á
bhfáil acu

13.2%

10%

14.4%

43.9%

% na gcliant a raibh Tuarascálacha a gCóimheasúnachtaí
Achomair (CSARanna) próiseáilte laistigh de shé seachtaine

90.9%

90%

88.7%

-1.5%

84.5%

100%

95.0%

-5.0%

Seirbhísí do Dhaoine Níos Sine
Cáilíocht

Cúram Sláinte Pobail

% de na CHOanna a bhfuil Comhairle Cónaitheoirí/Fóram
Teaghlaigh/Painéal Úsáideoirí Seirbhíse nó a chomhionann
le haghaidh Seirbhísí do Dhaoine Níos Sine bunaithe acu
Tacaíocht Baile

Pacáistí Dianchúraim Baile (IHCPanna)
Líon iomlán na ndaoine atá ag baint tairbhe as Pacáiste
Dianchúraim Baile
Líon na n-uaireanta tacaíochta baile curtha ar fáil ó
Phacáistí Dianchúraim Baile
% na gcliant a bhfuil tairbhe á baint acu as IHCP agus
príomhoibrí sannta
Cúram Idirthréimhseach
Líon na ndaoine ag aon am ar leith a bhfuil tacaíocht á fáil acu
ó chúram idirthréimhseach i láithreacha cúraim mhalartaigh
Líon na ndaoine in ospidéil ghéarmhíochaine a bhfuil
cúram idirthréimhseach ceadaithe dóibh ionas gur féidir
leo bogadh chuig láithreacha cúraim mhalartaigh
Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (NHSS)

Próiseas Foirne um Fheabhas Seirbhíse
Tosaíochtaí feabhas seirbhíse a chur i bhfeidhm
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

634,993

634,815

642,646

1.2%

Cás lae (scagdhealú san áireamh)

1,072,981

1,055,851

1,074,172

1.7%

Líon iomlán na n-othar cónaitheach agus na
gcásanna lae

1,707,974

1,690,666

1,716,818

1.5%

Othair chónaitheacha éigeandála a scaoileadh amach

432,353

430,995

439,922

2.1%

Othair chónaitheacha roghnacha a scaoileadh amach

92,293

92,172

92,760

0.6%

Othair chónaitheacha mháithreachais a scaoileadh amach

111,195

111,648

109,964

-1.5%

Othair chónaitheacha a scaoileadh amach ≥75 bliain d’aois

119,952

119,146

124,934

4.9%

Cásanna lae a scaoileadh amach ≥75 bliain d’aois

186,046

183,625

192,899

5.0%

1,182,844

1,178,977

1,227,274

4.1%

Othair ag filleadh ar an Rannóg Éigeandála

96,981

97,371

99,542

2.2%

Othair ag freastal ar an aonad gortuithe

89,326

91,588

93,997

2.6%

Othair éigeandála eile

48,741

48,709

49,916

2.5%

61,753

61,720

61,083

-1.0%

3,287,693

3,337,967

3,335,855

0.0%

1:2.5

1:2

1:2.5

25.0%

94.0%

100%

93.0%

-7.0%

Seirbhísí Ospidéil Ghéarmhíochaine
Gníomhaíocht a bhaieann le hOthair a Scaoileadh Abhaile

Cúram Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Othair Chónaitheacha

Cúram Éigeandála
Othair nua ag freastal ar an Rannóg Éigeandála

Breitheanna
Líon iomlán na mbreitheanna
Othair Sheachtracha
Líon na n-othar seachtrach nua agus atá ag teacht ar
ais
Freastal Othar Seachtrach
Nua: Cóimheas na nOthar atá ag Teacht ar Ais (seachas
clinicí obstatraice, varfairine agus haemaiteolaíochta)
Samhail Maoinithe Gníomhaíocht-Bhunaithe (MFTP)
Iomláine HIPE – An mhí roimh ré: % de chásanna
iontráilte in HIPE

Amanna Feitheamh d’Othair Chónaitheacha, do Chásanna Lae agus d’Othair Sheachtracha
% daoine fásta ag fanacht <15 le haghaidh gnáthamh
roghnach (othar cónaitheach)

86.5%

90%

84.3%

-6.3%

% daoine fásta ag fanacht <15 mhí le haghaidh
gnáthamh roghnach (cás lae)

92.6%

95%

92.9%

-2.2%

% leanaí ag fanacht <15 le haghaidh gnáthamh
roghnach (othar cónaitheach)

88.7%

90%

89.8%

-0.2%

% leanaí ag fanacht <15 mhí le haghaidh gnáthamh
roghnach (cás lae)

85.9%

90%

83.9%

-6.8%

% daoine ag fanacht <52 seachtain ar rochtain ar
sheirbhísí OPD den chéad uair

72.4%

80%

70.4%

-12.0%

Líon na ndaoine ag fanacht > ceithre seachtaine le
haghaidh ionscópacht phráinneach ar an drólann

68

0

253

>100.0%

% na ndaoine ag fanacht < 13 sheachtain i ndiaidh
atreoraithe le haghaidh gnáth-ionscópacht ar an
drólann nó OGD

57.8%

70%

59.1%

-15.6%

Seirbhís Ionscópachta ar an Drólann/Ghastraistéigeach
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Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

% na n-othar ar fad a d’fhreastail ar Rannóg
Éigeandála a scaoiltear amach nó a ligtear isteach
laistigh de shé uair an chloig i ndiaidh clárúcháin

66.3%

75%

64.6%

-13.9%

% na n-othar ar fad a d’fhreastail ar Rannóg
Éigeandála a scaoiltear amach nó a ligtear isteach
laistigh de naoi n-uair an chloig i ndiaidh clárúcháin

80.9%

100%

79.4%

-20.6%

% na n-othar sa Rannóg Éigeandála a fhágann sula
mbíonn críoch curtha lena gcóireáil

5.6%

<5%

6.4%

28.0%

% na n-othar a d’fhreastail ar Rannóg Éigeandála atá
sa Rannóg Éigeandála <24 uair an chloig

96.9%

100%

96.5%

-3.5%

% na n-othar ar fad atá 75 bliain d’aois agus níos
sine a d’fhreastail ar Rannóg Éigeandála a scaoiltear
amach nó a ligtear isteach laistigh de shé uair an
chloig i ndiaidh clárúcháin

43.2%

95%

42.4%

-55.4%

% na n-othar ar fad atá 75 bliain d’aois agus níos
sine a d’fhreastail ar Rannóg Éigeandála a scaoiltear
amach nó a ligtear isteach laistigh de naoi n-uair an
chloig i ndiaidh clárúcháin

62.0%

100%

60.7%

-39.3%

% na n-othar ar fad atá 75 bliain d’aois agus níos
sine a d’fhreastail ar Rannóg Éigeandála a scaoiltear
amach nó a ligtear isteach laistigh de 24 uair an
chloig i ndiaidh clárúcháin

92.4%

100%

91.5%

-8.5%

92.4%

95%

89.2%

-6.1%

4.7

4.3

4.7

9.3%

6.8

≤6.3

7.0

11.1%

% d’othair leighis a scaoiltear amach nó a ligtear
isteach ó AMAU laistigh de shé huaire an chloig ó
chlárúchán AMAU

63.1%

75%

61.9%

-17.5%

% de gach ligean isteach míochaine trí AMAU

33.4%

45%

31.2%

-30.7%

% d’athligean isteach do riochtaí géarmhíochaine san
ospidéal céanna laistigh de 30 lá ó scaoileadh amach

11.1%

≤11.1%

11.3%

1.8%

5.4

≤5.0

5.5

10.0%

% d’othair chónaitheacha máinliachta roghnaí a ndearnadh
príomhghnáthamh orthu ar an lá ar ligeadh isteach iad

74.1%

82%

74.2%

-9.2%

% de ráta na gcásanna lae do Cholaicisteachtóime
Laparascópach Roghnach

45.0%

60%

45.4%

-24.3%

% de mháinliacht éigeandála briste corróige déanta
laistigh de 48 uair an chloig

85.7%

95%

86.6%

-8.8%

2.0%

≤3%

2.0%

-33.3%

191,898

182,500

206,606

13.2%

480

500

476

-4.8%

Cúram Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Cúram Éigeandála agus Am Eispéireas Othair

Agaí Slánúcháin Otharcharranna
% d’otharcharranna a bhfuil eatramh ama de ≤ 60
nóiméad acu ón Rannóg Éigeandála a bhaint amach
go dtí go bhfógraíonn criú an otharchairr ullmhacht an
otharchairr chun glacadh le glao eile (glan agus ar fáil)
Fad Fanachta
ALOS do gach othar cónaitheach a scaoiltear amach
seachas LOS níos faide ná 30 lá
Leighis
Meánfhad fanachta othar leighis

Máinliacht
Meánfhad fanachta othar máinliachta

% d’athligean isteach máinliachta san ospidéal céanna
laistigh de 30 lá ó scaoileadh amach
Scaoileadh Amach Moillithe
Líon na laethanta leapa caillte trí scaoileadh amach moillithe
Líon na leapacha faoi réir scaoileadh amach moillithe
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

Cúram Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Ionfhabhtuithe Bainteach leis an gCúram Sláinte (HCAI)
Ráta na gcásanna nua Staph. faighte san ospidéal
Ionfhabhtú aureus shruth na fola

0.9

<1/10,000 lá
leapa úsáidte

0.9

-9.9%

Ráta na gcásanna nua d’ionfhabhtú C. difficile faighte
san ospidéal

1.8

<2/10,000 lá
leapa úsáidte

2.2

10.0%

Líon na gcásanna nua de CPE

PI Nua 2018

Tús le cur le
tuairisciú in
2018

531

–

% na n-ospidéal géarmhíochaine a bhfuil na
riachtanais maidir le scagthástáil othar le treoirlínte
CPE á gcur chun feidhme acu

PI Nua 2018

100%

55.3%

-44.7%

% na n-ospidéal géarmhíochaine a bhfuil an
beartas náisiúnta maidir le gníomhairí teoranta
frithmhiocróbacha á chur chun feidhme acu

PI Nua 2018

100%

34.0%

-66.0%

PI Nua 2018

–

Na sonraí atá
ar fáil bunaithe
ar an riocht
cliniciúil

–

0.01

–

0.005

–

0.00

–

0.004

–

100.0%

100%

86.0%

-14.0%

96.7%

100%

97.6%

-2.4%

PI Nua 2018

100%

72.4%

-27.6%

Níl sonraí
ar fáil

100%

Níl sonraí
ar fáil

–

% d’ospidéil a bhfuil an dara measúnacht déanta acu i
gcomparáid le NSSBH

PI Nua 2018

100%

50.0%

-50.0%

% d’ospidéil ghéarmhíochaine a bhfuil tuarascáil
ospidéil táscaire mhíosúil maidir le sábháilteacht
othar curtha i gcrích agus foilsithe acu

PI Nua 2018

100%

72.0%

-28.0%

Mortlaíocht
Cóimheas Caighdeánaithe Mortlaíochta (SMR) do
bhásanna othar cónaitheach de réir an ospidéil agus
an riocht cliniciúil sainmhínithe
Cáilíocht
Ráta teagmhas sleamhnaithe, tuisle nó titime mar a
tuairiscíodh do NIMS a bhí rangaithe mar theagmhais
shuntasacha nó thromchúiseacha
Sábháilteacht Cógas
Ráta teagmhas cógas mar a tuairiscíodh do NIMS
a bhí rangaithe mar theagmhais shuntasacha nó
thromchúiseacha
Eispéireas Othar
% na nGrúpaí Ospidéil a bhfuil suirbhéanna bliantúla
ar eispéireas othar a ndéanamh acu ar shamplaí
ionadaíocha dá bpobal othar
Scór Réamhrabhaidh Náisiúnta (NEWS)
% d’ospidéil ina bhfuil NEWS á chur chun feidhme
i ngach réimse cliniciúil d’ospidéil ghéarmhíochaine
agus d’ospidéil speisialaithe aonair
% d’ospidéil ina bhfuil PEWS á chur chun feidhme
(Córas Réamhrabhaidh Phéidiatraigh)
Treoirlínte Cliniciúla
% d’ospidéil ghéarmhíochaine le plean cur chun
feidhme don treoirlíne maidir le haistriú cliniciúil
Caighdeáin Náisiúnta
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Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

PI Nua 2018

90%

71.0%

-21.1%

% d’othair le stróc iscéimeach géarmhíochaine
dearbhaithe a fhaigheann trombalú

14.5%

12%

9.4%

-21.7%

% d’fhanacht ospidéil d’othair stróc géarmhíochaine
in aonad stróc a ligtear isteach in aonad stróc
géarmhíochaine nó comhaonad stróc

72.4%

90%

68.0%

-24.4%

% d’othair STEMI (gan fritásc do theiripe atréleata)
a fhaigheann PPCI

94.6%

90%

95.5%

6.1%

% d’othair atréleata STEMI (nó LBBB) a fhaigheann
PPCI tráthúil

64.1%

80%

63.5%

-20.6%

100.0%

100%

100.0%

0.0%

86.1%

100%

87.8%

-12.2%

Níl sonraí
ar fáil

100%

Níl sonraí
ar fáil

–

95.2%

100%

100.0%

0.0%

Líon na n-othar triáiseáilte mar phráinneach a thagann
chun clinicí ailse bhrollaigh siomptómach

19,266

19,600

20,443

4.3%

Líon na n-othar a raibh a n-atreoruithe triáiseáilte mar
phráinneach ag an ionad ailse agus a chloígh leis an
gcaighdeán náisiúnta coicíse d’atreoruithe práinneacha

14,518

18,620

15,473

-16.9%

% na n-othar a raibh a n-atreoruithe triáiseáilte mar
phráinneach ag an ionad ailse agus a chloígh leis an
gcaighdeán náisiúnta coicíse d’atreoruithe práinneacha

75.4%

95%

75.7%

-20.3%

Líon na n-othar neamhphráinneach ag dul chomh
fada le clinicí ailse bhrollaigh siomptómach

21,543

22,500

22,408

-0.4%

Líon na n-othar a raibh a n-atreoruithe triáiseáilte
mar neamhphráinneach ag an ionad ailse agus a
chloígh leis an gcaighdeán náisiúnta 12 sheachtain
d’atreoruithe neamhphráinneacha (Tagann an líon
ar tairgeadh coinne dóibh laistigh de 12 sheachtain)

15,305

21,375

15,142

-29.2%

% na n-othar a raibh a n-atreoruithe triáiseáilte
mar neamhphráinneach ag an ionad ailse agus a
chloígh leis an gcaighdeán náisiúnta 12 sheachtain
d’atreoruithe neamhphráinneacha (Tagann an % ar
tairgeadh coinne dóibh laistigh de 12 sheachtain)

71.0%

95%

67.6%

-28.9%

Stróc
% d’othair ghéarchúraim stróc a chaitheann a dtréimhse
ar fad san ospidéal nó cuid den tréimhse san ospidéal
in aonad géarmhíochaine nó i gcomhaonad stróc

Cúram Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Géarshiondróm Corónach

Clár Sláinte Náisiúnta na mBan agus na Naíonán
Scór Réamhrabhaidh Mháithreachais na hÉireann (IMEWS)
% d’aonaid/ospidéil mháithreachais ina bhfuil IMEWS
á chur chun feidhme ina iomláine
% d’ospidéil ina bhfuil IMEWS á chur chun feidhme
Treoirlínte Cliniciúla
% d’aonaid/d’ospidéil mháithreachais le plean cur
chun feidhme don treoirlíne maidir le haistriú cliniciúil
i seirbhísí máithreachais
% d’ospidéil/d’aonaid mháithreachais a bhfuil Ráiteas
Sábháilteachta Othar Máithreachais curtha i gcrích
agus foilsithe acu agus é pléite ag cruinnithe fhoireann
bainistíochta an ospidéil/Grúpa Ospidéil/NWIHP gach mí
Seirbhísí Ailse
Seirbhísí Ailse Bhrollaigh Siomptómach
Práinneach

Seirbhísí Ailse Bhrollaigh Siomptómach
Neamhphráinneach
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Aguisín 3

Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

1,918

1,176*

1,890

–

Ráta Braite Chliniciúil
Líon na n-othar nua ag freastal ar chlinic, triáiseáilte
mar phráinneach, a fhaigheann diagnóis phríomhúil
d’ailse bhrollaigh ina dhiaidh sin

* Thagair an sprioc sainaitheanta in NSP2018 do thairseach dhiagnóiseach íosta, is é sin, an líon is lú othar a bhfuiltear ag súil
leis a fhreastalóidh ar chlinicí a fhaigheann diagnóis ailse ina dhiaidh sin.
% na n-othar nua ag freastal ar chlinic, triáiseáilte mar
phráinneach, a fhaigheann diagnóis phríomhúil d’ailse
bhrollaigh ina dhiaidh sin

10.0%

6%

10.2%

–

Líon na n-othar a fhreastalaíonn ar an gclinic scamhóg
mear-rochtana in ionaid ainmnithe ailse

3,447

3,700

3,730

0.8%

Líon na n-othar atá ag freastal ar chlinicí scamhóg
mear-rochtana ar tairgeadh coinne dóibh laistigh de
10 lá oibre ó atreorú in ionaid ainmnithe ailse a fháil

2,852

3,515

3,289

-6.4%

% na n-othar atá ag freastal ar chlinicí scamhóg
mear-rochtana ar tairgeadh coinne dóibh laistigh de
10 lá oibre ó atreorú in ionaid ainmnithe ailse a fháil

82.7%

95%

88.2%

-7.2%

1,120

925

1,083

–

32.5%

25%

29.0%

–

Líon na n-othar a fhreastalaíonn ar an gclinic
mear-rochtana in ionaid ainmnithe ailse

3,015

3,100

3,360

8.4%

Líon na n-othar atá ag freastal ar chlinicí mear-rochtana
prostátaigh ar tairgeadh coinne dóibh laistigh de 20 lá
oibre ó atreorú sna hionaid ailse

1,853

2,790

2,625

-5.9%

61.5%

90%

78.1%

-13.2%

Líon na n-othar nua ag freastal ar chlinic a fhaigheann
diagnóis phríomhúil d’ailse phróstataigh ina dhiaidh sin

1,097

930

1,168

–

% na n-othar nua ag freastal ar chlinic a fhaigheann
diagnóis phríomhúil d’ailse phróstataigh ina dhiaidh sin

36.4%

30%

34.7%

–

Líon na n-othar a bhfuil cóireáil fréamhaí radaiteirpe
críochnaithe acu (níl othair chúraim mhaolaithigh san
áireamh)

5,178

5,200

5,522

6.2%

Líon na n-othar a bhfuil cóireáil fréamhaí radaiteiripe á fáil
acu a chuir tús leis an gcóireáil laistigh de 15 lá oibre ó
chuir an t-oinceolaí radaíochta ina iúl go bhfuil an t-othar
réidh chun cóireáil a fháil (níl othair chúraim mhaolaithigh
san áireamh)

3,952

4,680

4,544

-2.9%

76.3%

90%

82.3%

-8.6%

Cúram Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Ailsí Scamhóg

Ráta Braite Chliniciúil
Líon na n-othar nua ag freastal ar chlinic a fhaigheann
diagnóis phríomhúil d’ailse scamhóg ina dhiaidh sin
% na n-othar nua ag freastal ar chlinic a fhaigheann
diagnóis phríomhúil d’ailse scamhóg ina dhiaidh sin
Ailse Phróstataigh

% na n-othar atá ag freastal ar chlinicí mear-rochtana
prostátaigh ar tairgeadh coinne dóibh laistigh de 20 lá
oibre ó atreorú sna hionaid ailse
Ráta Braite Chliniciúil

Radaiteiripe

% na n-othar a bhfuil cóireáil fréamhaí radaiteiripe á fáil
acu a chuir tús leis an gcóireáil laistigh de 15 lá oibre ó
chuir an t-oinceolaí radaíochta ina iúl go bhfuil an t-othar
réidh chun cóireáil a fháil (níl othair chúraim mhaolaithigh
san áireamh)
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Méid Gníomhaíochta agus
Eochairtháscairí Feidhmíochta

Fíormhéid
Tuairiscithe
2017

Sprioc
NSP
2018

Fíormhéid
Tuairiscithe
2018

% Éagsúlacht
i gComparáid
le Sprioc 2018

Líon iomlán na nglaonna AS1 agus AS2 (otharcharr
éigeandála)

321,379

318,370

337,754

6.1%

Líon iomlán na nglaonna AS3 (aistrithe idir-ospidéil)

30,396

31,100

32,983

6.1%

Líon na nglaonna 1 ECHO stádas cliniciúil
gníomhachtaithe

4,981

5,787

5,101

-11.9%

Líon na nglaonna 1 ECHO stádas cliniciúil nuair a
bhaintear an láthair amach (ní chuirtear san áireamh
na glaonna a cuireadh ar ceal en route)

4,770

5,494

4,877

-11.2%

Líon na nglaonna 1 DELTA stádas cliniciúil
gníomhachtaithe

128,701

129,036

140,249

8.7%

Líon na nglaonna 1 DELTA stádas cliniciúil nuair a
bhaintear an láthair amach (ní chuirtear san áireamh
na glaonna a cuireadh ar ceal en route)

121,217

125,103

128,574

2.8%

2,690

480

451

-6.0%

340

200

121

-39.5%

44.1%

40%

47.1%

17.8%

100.0%

100%

100.0%

0.0%

92.7%

90%

93.6%

4.0%

% de theagmhais 1 ECHO stádas cliniciúil ar fhreagair
feithicil iompartha daoine dóibh in 18 nóiméad agus
59 soicind nó níos lú

82.7%

80%

79.5%

-0.6%

% de ghlaonna ECHO a raibh acmhainn leithdháilte
acu laistigh de 90 soicind ó thús a chur le glaoch

98.3%

95%

97.3%

2.3%

% de theagmhais 1 DELTA stádas cliniciúil ar fhreagair
feithicil iompartha daoine dóibh in 18 nóiméad agus
59 soicind nó níos lú

61.4%

80%

57.4%

-28.3%

% de ghlaonna DELTA a raibh acmhainn leithdháilte
acu laistigh de 90 soicind ó thús a chur le glaoch

91.3%

90%

87.7%

-2.6%

Líon na nglaonna aistrithe feithicil cúraim
idirmheánaigh (ICV)

27,073

28,000

29,875

6.7%

% na n-aistrithe ar fad curtha ar fáil tríd an tseirbhís
cúraim idirmheánaigh

89.1%

90%

90.6%

0.6%

98.8%
(60 nóiméad
tuairiscithe)

100%

52.9%
97.1%

-47.1%
-2.9%

Cúram Réamhospidéil agus Ospidéil Ghéarmhíochaine

Seirbhísí Cúram Éigeandála Réamhospidéil

Seirbhís Aeraileighis – Uaireanta (An Roinn Cosanta)
Garda Cósta na hÉireann – Glaonna (An Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt)
Toradh Cliniciúil
Imshruthú spontáineach ar ais (ROSC) san ospidéal
in neamhghníomh as stad cairdiach ospidéil le rithim
thosaigh inturraingeach, trí úsáid a bhaint as ríomh
grúpa comparáidí Utstein
Iniúchadh
Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Éigeandála (NEOC)
Thamhlachta agus Bhaile Sonnáin – % d’ionaid
rialaithe a chuireann Ardiniúchtaí Dearbhaithe
Cáilíochta (AQuA) i gcrích
Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Éigeandála (NEOC)
Thamhlachta agus Bhaile Sonnáin – % comhlíontachta
le prótacal chóras seolta tosaíochta leighis (MPDS)
Amanna Freagartha Éigeandála

Seirbhís Cúraim Idirmheánaigh

Agaí Slánúcháin Otharcharranna
% de mhoilleanna agaí otharcharranna méadaithe sa
chás nach raibh cead faighte ag criúnna otharcharranna
go náisiúnta (ó am sroichte otharchairr go dtí aistriú
cliniciúil i Rannóg Éigeandála nó aonad speisialaithe
go dtí go bhfógraíonn criú an otharchairr ullmhacht
an otharchairr glacadh le glao eile) ar aon dul leis an
bpróiseas/conair sreabhaidh i gcreat aga slánúcháin
an otharchairr laistigh de:
•  30 nóiméad
•  60 nóiméad
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Sonraí an tionscadail

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Trealamh raideolaíochta agus
diagnóiseach a cheannach don
tseirbhís cúraim phríomhúil i
nDún na nGall lena n-áirítear
suiteáil

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

Ionad Cúram Príomhúil

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

Loch Garman

Carraig na Siúire,
Co. Thiobraid Árann

Dún Garbhán,
Co. Phort Láirge

Oirthear Chathair
Phort Láirge

Cúram Sláinte Pobail – An tOirdheisceart

Cnoc na hAoine,
Cnocán an Aonaigh,
Garrán na mBráthar,
Cathair Chorcaí

Cúram Sláinte Pobail – Corcaigh agus Ciarraí

Cathair na Mart,
Co. Mhaigh Eo

Cúram Sláinte Pobail – An tIarthar

CNU na gCealla Beaga,
Co. Dhún na nGall
CNU Charn Domhnach,
Co. Dhún na nGall
CNU an Chlocháin Liath,
Co.Dhún na nGall
CNU Dhún na nGall

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R1 2018

Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, An Cabhán, Muineachán

Seirbhísí Cúraim Phríomhúil

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

R1 2018

R2 2018

R2 2018

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R3 2018

R2 2018

R3 2018

R2 2018

R4 2018

R2 2018

R2 2018

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Ionadacha

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.60

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

18.35

0.00

1.60

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Tuairiscíonn an t-aguisín seo ar thionscadail caipitil a: 1) bhí le bheith tugtha chun críche in 2016/2017 agus i mbun oibre in 2017; 2) bhí le bheith tugtha chun críche agus i mbun
oibre in 2018; nó 3) a bhí le bheith tugtha chun críche in 2018 agus i mbun oibre in 2019

Aguisín 4: Tionscadail Chaipitil

Aguisín 4

Sonraí an tionscadail

Síneadh ar Ionad Cúraim
Phríomhúil trí Chomhaontú Léis

Ionad Cúram Príomhúil, de réir
comhaontú léasa

Baile an Teampaill/
Garrán an Chnó,
Baile Átha Cliath

Ospidéal Ríoga,
Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath

R3 2018

R3 2018

R4 2017

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

R3 2019

R2 2019

R1 2018

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

Oispís nua a fheistiú.

Cill Choca, Co. Chill Dara

Ospís Mhuire, Crois
Harold, Baile Átha Cliath

Ionad Cúram Príomhúil, de réir
comhaontú léasa

Ionad Cúram Príomhúil, de réir
comhaontú léasa

Aonad seirbhísí andúile pobail
– saoráid nua do sheirbhísí
comhairleoireachta agus
tacaíochta

Droichead Átha
Thuaidh, Co. Lú

An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí

Campas Naomh
Fionntán, Port Laoise,
Co. Laoise

Cúram Sláinte Poibail Lár na Tíre, Lú agus na Mí

Ionad Cúram Príomhúil, de réir
comhaontú léasa

Ionad Cúram Príomhúil, de réir
comhaontú léasa

Bóthar Chaisil/Baile
Bhailcín (Cromghlinn),
Baile Átha Cliath

Cill na Manach/Tigh
Motháin, Baile Átha
Cliath (Junction House),
Baile Átha Cliath

R4 2018

R2 2018

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

R2 2018

R1 2019

R2 2018

R2 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

R2 2018

Cúram Sláinte Pobail – Áth Cliath Theas, Cill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin

Ceannach agus feistiú an
fhoirgnimh chun cóiríocht
a sholáthar do sheirbhísí
ortadóntacha (in Ospidéal
Naomh Séamas faoi láthair)

Foirgneamh Simms,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath

Cúram Sláinte Pobail – An tOirthear

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

R1 2019

R3 2018

R2 2018

R1 2018

R2 2018

R2 2018

R3 2018

R3 2018

R4 2018

R1 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R1 2019

R3 2018

R2 2018

R3 2018

R1 2018

R3 2018

R3 2018

R4 2019

R2 2019

R3 2018

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Ionadacha

2.40

0.30

0.30

0.20

0.00

0.30

0.45

0.10

0.10

0.10

2018

2.95

0.30

0.30

1.20

0.00

0.30

0.45

0.10

0.10

6.50

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

127

128

Sonraí an tionscadail

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R2 2018

Lárchathair Bhaile Átha
Cliath Thoir Thuaidh
(Cnoc an tSamhraidh),
Baile Átha Cliath

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Uasghrádú céimnithe ar fhabraic
an fhoirgnimh

Athchóiriú Gort Glas (os comhair
Naomh Iósaf) chun Ionad Lae
Meabhairshláinte a sholáthar

Athchóiriú agus uasghrádú
ar an aonad géarshláinte
mheabhrach, céim 2.

Uasghrádú breise a dhéanamh
ar an aonad géarshláinte
mheabhrach chun cloí le moltaí
Thuarascáil an Choimisiúin
Meabhair-Shláinte

R4 2017

R4 2018

R4 2017

R2 2018

R4 2017

R1 2019

R4 2017

R2 2018

R4 2018

R1 2018

Athchóiriú ar Ardán Stanhope
chun cóiríocht a sholáthar do 13
duine atá i dTeach Weir faoi láthair

R4 2018

* Costas san áireamh sa NSP2018 mar € 2.5m – nuashonraithe iar fhoilsithe

Ardán Stanhope, Baile
Átha Cliath Lár Thuaidh

R4 2019

Cúram Sláinte Pobail – Cathair Átha Cliath Thuaidh agus Contae Átha Cliath

Ospidéal na hOllscoile,
Port Láirge

Cúram Sláinte Pobail an Oirdheiscirt

Ospidéal Ollscoile
Chiarraí

Cúram Sláinte Pobail Corcaigh agus Ciarraí

Ospidéal Naomh
Seosamh, Inis,
Contae an Chláir

Cúram Sláinte Pobail Lár na Tíre

Ospidéal Naomh
Conaill, Leitir Ceanainn,
Contae Dhún na nGall

Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, An Cabhán, Muineachán

Seirbhísí Meabhairshláinte

Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP

R1 2018

An Chúlóg (An Chúlóg
Ionad Cúram Príomhúil, de réir PPP
Theas in éineacht leis an
gCúlóg Thuaidh Darndale),
Baile Átha Cliath

Cúram Sláinte Pobail Bhaile Átha Cliath Thuaidh agus Contae Bhaile Átha Cliath

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

R1 2019

R1 2018

R4 2018

R1 2018

R2 2018

R2 2018

R1 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R1 2020

R1 2018

R2 2019

R3 2018

R3 2018

R1 2019

R3 2018

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Ionadacha

1.80*

0.05

1.40

0.14

0.40

0.00

0.00

2018

2.20

0.60

2.10

1.50

1.72

0.00

0.00

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

Sonraí an tionscadail

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Naoi n-aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun riachtanais
tithíochta do 28 duine a aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Aonad amháin le ceannach/
tógáil nua chun riachtanais
tithíochta a chomhlíonadh
do cheathrar atá ag aistriú
ó shuíomh comhchruinnithe

Sábháilteacht dóiteáin agus
uasghrádú bonneagair

11 aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun riachtanais
tithíochta do 39 duine a aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Iníonacha na
Carthanachta,
Co. Luimnigh
Iníonacha na
Carthanachta, Ros Cré,
Co. Thiobraid Árann
Bráithre na
Carthanachta,
Co. Luimnigh

Seacht n-aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun riachtanais
tithíochta do 26 duine a aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Cúram Sláinte Pobail an Láriarthair

Bráithre na Carthanachta,
Gaillimh

Áas Attracta,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo

Cúram Sláinte Pobail An Iarthair

Teach Cregg agus
Cluain na Maithín,
Co. Shligigh

Céimnithe
2018/2019

R3 2018

R1 2018

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, An Cabhán, Muineachán

Seirbhísí míchumais

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

Céimnithe
2019/2020

R3 2019

R2 2018

Céimnithe
2018/2019
(4 aonad
críochnaithe
in 2018)

Céimnithe
2018/2019
(3 aonad
críochnaithe
in 2018)

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

Céimnithe
2018/2019

R4 2018

R1 2018

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

Céimnithe
2019/2020

R3 2019

R1 2018

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

26

4

0

39

28

Leapacha
Ionadacha

2.00

0.70

0.15

2.00

0.50

2018

4.00

0.78

0.40

6.00

3.50

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

129

130

Sonraí an tionscadail

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Ocht n-aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun freastal
ar riachtanais tithíochta do
24 duine atá ag aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Ceithre aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun riachtanais
tithíochta do 15 duine a aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Dhá aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun riachtanais
tithíochta a chomhlíonadh le
haghaidh ochtar daoine atá
ag aistriú ó shuíomhanna
comhchruinnithe

Dhá aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun freastal
ar riachtanais tithíochta do
sheachtar daoine atá ag aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Sunbeam,
Rosanna, Bré,
Co. Chill Mhantáin

Seirbhís Míchumais
Intleachta An Taobh
Theas: Hawthorns,
Stigh Lorgan,
Co. Átha Cliath agus
Teach Aisling, Garrán
an Bhaile Nua, Maigh
Nuad, Co. Chill Dara

Cúram Sláinte Pobail an Oirthir

Ionad Naomh Pádraig,
Co. Chill Chainnigh

Cúram Sláinte Pobail an Oirdheiscirt

Cluain Fhionnain,
Co. Chiarraí
Naomh Raphael,
Eochaill, Co. Chorcaí
Fondúireacht COPE,
Baile na Fuinseoige,
Co. Chorcaí
Naomh Eoin Dé,
Campas Beaufort,
Cill Airne, Co. Chiarraí
Bráithre na
Carthanachta,
Co. Chorcaí

Cúram Sláinte Pobail – Corcaigh, Ciarraí

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Céimnithe
2018/2019
(1 aonad
críochnaithe
in 2018)

Céimnithe
2018/2019
(1 aonad
críochnaithe
in 2018)

Céimnithe
2018/2019
(3 aonad
críochnaithe
in 2018)

Céimnithe
2018/2019

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R1 2019

R1 2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

Leapacha
Breise

7

4

15

24

Leapacha
Ionadacha

0.50

0.02

1.30

1.20

2018

1.20

1.30

2.40

5.00

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

Sonraí an tionscadail

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

Cúig aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun freastal
ar riachtanais tithíochta do
17 duine atá ag aistriú ó
shuíomhanna comhchruinnithe

Ocht n-aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun freastal ar
riachtanais tithíochta do 19 duine
atá ag aistriú ó shuíomhanna
comhchruinnithe

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019
(6 aonad
críochnaithe
in 2018)

Céimnithe
2018/2019
(2 aonad
críochnaithe
in 2018)

Athlonnú Gabháltais Eve go 1-5
Bailtíní Ghráinseach Ghormáin
chun forbairt PCC Ghráinseach
Ghormáin a éascú

Gráinseach Ghormáin,
Baile Átha Cliath

Naomh Camillus,
Co. Luimnigh

Athchóiriú aonad 5 chun an
tseirbhís leanaí agus teaghlaigh a
athlonnú ón bpríomhfhoirgneamh
chun forbairt CNU nua a éascú

Cúram Sláinte Pobail an Láriarthair

Seirbhísí Daoine Scothaosta

Dhá-aonad ag céimeanna
éagsúla ceannaigh/tógála/
athchóirithe nua chun freastal ar
riachtanais tithíochta do 8 duine
atá ag aistriú ó shuíomhanna
comhchruinnithe

Iníonacha na
Carthanachta, Rosalie,
Port Mearnóg,
Baile Átha Cliath

R1 2018

R4 2018

R4 2017

R1 2020

R1 2020

Céimnithe
le bheith
críochnaithe
in 2019

Cúram Sláinte Pobail – Cathair Átha Cliath Thuaidh agus Contae Átha Cliath

Naomh Eoin Dé,
Campas Mhuire,
Droim Charr, Co. Lú
Muiriosa, Dealbhna,
Co. na hIarmhí

Cúram Sláinte Pobail – Lár na Tíre, An Lú, An Mhí

Naomh Eoin Dé,
Ionad Naomh Raphael,
Cill Droichid, Co.
Chill Dara

Cúram Sláinte Pobail – Áth Cliath Theas, Cill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

R1 2018

R1 2019

R1 2018

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R1 2020

R1 2020

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Céimnithe
2018/2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

0

8

19

17

Leapacha
Ionadacha

0.10

1.17

0.06

1.20

0.25

2018

0.50

1.97

0.93

3.70

2.50

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

131

132

Sonraí an tionscadail

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

CNU 100 leaba chun aghaidh a
thabhairt ar easnamh acmhainne

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Athchóiriú ar an iar-Aonad Leanaí
agus Teaghlaigh a éascóidh
le baill foirne a bhogadh ón
phríomhfhoirgneamh

St. Loman’s, an
Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí

R4 2017

R4 2018

R4 2018

R4 2018

R1 2019

R2 2019

Athchóiriú agus uasghrádú (chun
comhlíonadh HIQA a bhaint amach)

R3 2018

Sonraí an tionscadail

Stáisiún nua otharchairr

Stáisiún nua otharchairr

Stáisiún Otharchairr
Éadan Doire,
Co. Uíbh Fhailí

Stáisiún Otharchairr
Cheatharlach

Seirbhísí Cúraim Réamhospidéil

Saoráid

R1 2018

R1 2018

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Cúram Réamhospidéil agus Géarospidéil

Sean Cara agus
Clarehaven, Glas Naíon,
Baile Átha Cliath

Stáisiún nua
curtha ar
feitheamh,
réiteach
eatreamhach
críochnaithe

R3 2018

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R4 2019

Cúram Sláinte Pobail – Cathair Átha Cliath Thuaidh agus Contae Átha Cliath

Comhlíonadh HIQA (aonad
12 leaba san áireamh)

CNU Naomh Seosamh,
Baile Átha Troim,
Co. na Mí

Cúram Sláinte Pobail – Lár na Tíre, An Lú, An Mhí

Tigh Motháin Thuaidh,
Tamhlacht, Baile Átha
Cliath

Cúram Sláinte Pobail – Áth Cliath Theas, Cill Dara agus Iarthar Chill Mhantáin

Saoráid

Cúram Sláinte Pobail

R1 2018

R3 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R4 2018

R1 2018

R4 2018

R1 2019

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R3 2019

R3 2018

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

R4 2019/
R1 2020

R2 2019

R3 2019

R3 2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

Leapacha
Breise

0

0

0

45

Leapacha
Breise

0

0

Leapacha
Ionadacha

25

0

50

55

Leapacha
Ionadacha

3.48

0.60

6.67

22.68

Iomlán

0.10

0.41

2018

0.30

1.22

Iomlán

Costas Caipitil
€m

2.20

0.10

2.66

17.82

2018

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

0

0

WTE

0

0.05

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

0

0

0

0

WTE

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

Sonraí an tionscadail

Uasghrádú ar sheirbhísí don
PICU atá ann cheana féin

Síneadh sráide nua ospidéil
a nascfaidh RÉ Le AMAU

Ospidéal Réigiúnach
Lár Tíre, Port Laoise,
Co. Laoise

Ospidéal Mhuire
Lourdes, Droichead
Átha, Co. Lú

Grúpa Ospidéal RCSI

Ospidéal Ollscoile
Naomh Uinseann,
Baile Átha Cliath

R4 2018
R2 2018

R4 2017

Céim 4: Feistiú agus trealmhú
leathnú RÉ ag urlár na talún
i mbloc an bharda – lena
n-áirítear athchumrú an RÉ atá
ann cheana féin agus an barda
máinliachta a fheistiú

Uasghrádú ar chóras braite agus
aláraim dóiteáin ar fud an ospidéil
agus ar shoilsiú éigeandála chun
forbairtí sa todhchaí agus as seo
amach a éascú

R4 2017

R3 2018

R4 2017

R1 2018

R2 2018

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Céim 3: Amharclanna a fheistiú
agus a threalmhú

Saoráid PET-CT a sholáthar.
(COBÁC ag tabhairt PET-CT)

Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann

An foirgneamh a cheannach
agus a fheistiú chun cóiríocht a
sholáthar do sheirbhísí cúraim
ainsealaí/seirbhísí lae ó Ospidéal
Thamhlachta

Foirgneamh Simms,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath

Grúpa Ospidéal Átha Cliath Lár na Tíre

Ospidéal Mhuire na
Leanaí (Cromghlinn),
Baile Átha Cliath

Grúpa Ospidéal na Leanaí

Géarsheirbhísí Ospidéil

Ospidéal Naomh Seosamh, Seomra scíthe otharchairr a
Srath an Urláir, Co. Dhún sholáthar in Ospidéal Naomh
na nGall
Seosamh, Srath an Urláir

Saoráid

Cúram Réamhospidéil agus Géarospidéil

R4 2017

R3 2018

R1 2019

R2 2018

R4 2019

R1 2018

R1 2018

R3 2019

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R1 2018

R2 2018

R4 2018

R1 2018

R3 2018

R1 2018

R1 2018

R2 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

Ag feidhmiú
ar bhonn
céimnithe –
Críochnaithe
R4 2019

R2 2019

R3 2019

R1 2019

R1 2020

R3 2018

R1 2018

R3 2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

28

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

25

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Ionadacha

0.55

3.97

8.16

0.00

0.80

0.10

0.25

0.15

2018

1.30

9.09

10.94

0.89

1.00

3.43

0.50

0.30

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

110

0

0

0

0

0

0

WTE

0

4.0

0

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

133

134

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Athsholáthar ardaitheoirí sa
phríomhshlí dála

Ospidéal Ollscoile
Mhaigh Eo

R4 2017

R4 2017

Soláthar seomra nua TF don
ospidéal

Athchóiriú/uasghrádú ar CSSD

R2 2018

Uasghrádú/athsholáthar an
chórais uisce te sealadach
meánach Céim 1

Ospidéal na hOllscoile,
Gaillimh

Ospidéal Ollscoile
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall

R1 2018

Uasghrádú ar an gléasra coire
agus an seomra coire

R3 2018

R4 2018

Ospidéal Ollscoile
Shligigh

Saolta Grúpa Cúraim Sláinte na nOllscoileanna

Cóiríocht a sholáthar don
chlár ionphlandaithe chochla
– athchóiriú ar Bharda Naomh
Máirtín atá ann cheana féin tar
éis aonad scagdhealaithe duán
a bhogadh amach

R1 2017

Uasghrádú ar chóras braite agus
aláraim dóiteáin ar fud an ospidéil
agus ar shoilsiú éigeandála chun
forbairtí sa todhchaí agus as seo
amach a éascú

Ospidéal Beaumont,
Baile Átha Cliath

R1 2018

Uasghrádú céimnithe ar an roinn
raideolaíochta atá ann cheana féin
– tá trealamh san áireamhi gcéim
1 in 2015 (Ionad Idirghabhála)

Ospidéal Uí Chonghaile,
Baile Átha Cliath

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Sonraí an tionscadail

Saoráid

Cúram Réamhospidéil agus Géarospidéil

R1 2018

R4 2017

R3 2019

R2 2018

R3 2018

R1 2019

R1 2018

R4 2018

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R1 2018

R1 2018

R2 2018

R1 2018

R3 2018

R4 2018

R1 2018

R2 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R2 2018

R2 2018

R3 2019

Ag feidhmiú
ar bhonn
céimnithe –
Céim1
R2 2019

R3 2018

R2 2019

R2 2018

R2 2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Ionadacha

0.08

0.05

0.35

0.20

1.20

0.90

0.22

1.00

2018

0.70

0.70

0.50

0.50

2.30

1.61

1.02

8.32

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

0

0

0

0

0

0

0

WTE

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

Sonraí an tionscadail

R3 2018

Héileapad a soláthar

Uasghrádú ar chóras braite agus
aláraim dóiteáin ar fud an ospidéil
agus ar shoilsiú éigeandála chun
forbairtí sa todhchaí agus as seo
amach a éascú

Athchumrú ar ED a fágadh
le déanaí chun aonad
gearrfhanachta leighis a chruthú

Is é atá i gCéim 1a d’fhorbairt
Ospidéal Ginearálta na hInse
ná áiteanna atá folamh san
fhoirgneamh a fheistiú chun
freastal ar fhisiteiripe agus ar
chógaslann críochnaithe) agus
ar athchumrú na leagan amach
agus soláthar a viewing room.

Ospidéal na hOllscoile,
Luimneach

Ospidéal na hInse,
Co. an Chláir

R4 2017

R4 2018

R4 2017

R1 2018

R4 2018

Oinceolaíocht radaíochta

Uasghrádú ar chóras braite agus
aláraim dóiteáin ar fud an ospidéil
agus ar shoilsiú éigeandála chun
forbairtí sa todhchaí agus as seo
amach a éascú

R4 2018

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Tionscadal Eolaíochta Fola
– síneadh agus athchóiriú a
dhéanamh ar an tsaotharlann
phaiteolaíochta atá ann cheana
féin chun tairiscint seirbhísí
bainistíochta a éascú

Ospidéal Naomh Eoin,
Co. Luimnigh

Grúpa Ospidéal OL

Ospidéal Ginearálta
Thiobraid Árann Theas

Ospidéal Ollscoile
Chorcaí

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt

Saoráid

Cúram Réamhospidéil agus Géarospidéil

R1 2018

R4 2018

R1 2018

R1 2018

Moill air

R1 2019

R4 2019

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R1 2018

R1 2019

R1 2018

R1 2018

R3 2018

R4 2019

R1 2019

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

Operational
on céimnithe
basis –
Páirtchríochnaithe
R1 2019

R4 2018

R2 2018

R4 2018

Moill air

Ag feidhmiú
ar bhonn
céimnithe –
Céim ó
R4 2019

R1 2020

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

17

0

0

0

0

0

Leapacha
Breise

0

0

0

0

0

0

0

Leapacha
Ionadacha

0.05

0.60

0.08

0.22

1.00

20.00

1.10

2018

1.32

1.00

0.88

1.02

1.70

56.00

2.20

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0

30

0

0

0

0

0

WTE

0

1.4

0

0

0

0

0

Costa is
Ioncaim
€m
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2018
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Cuid 2 – Athchóiriú ar spás
folamh, cóiríocht tacaíochta do 16
sheomra singil agus 4 sheomra
dúbailte (páirtmhaoinithe ag
Cairde Ospidéal an Aonaigh)

Ospidéal an Aonaigh,
Co. Thiobraid Árann

R3 2018

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Sonraí an tionscadail

Athchóiriú a dhéanamh ar an
spás folamh atá ann cheana
féin do Bhainistíocht Pinsin

Athchóiriú a dhéanamh ar an
spás folamh atá ann cheana
féin don Airgeadas

Saoráid

Ospidéal Naomh
Seosamh,
Co. Luimnigh

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Baile Uí Chomáin,
An Ráithín,
Co. Luimnigh

R1 2018

R3 2018

Dáta
Pleanáilte
le Críochnú
(de réir
NSP2018)

Seachadadh Cúraim Slainte a Chumasú

Sonraí an tionscadail

Saoráid

Cúram Réamhospidéil agus Géarospidéil

R2 2018

R3 2019

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R3 2019

Dáta Nuashonraithe
le Críochnú

R2 2018

R4 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R4 2018

Dáta
Oibríochta
Pleanáilte
(de réir
NSP2018)

R2 2018

R4 2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

R4 2019

Dáta
Oibríochta
Nuashonraithe

0

0

Leapacha
Breise

0

Leapacha
Breise

0

0

Leapacha
Ionadacha

0

Leapacha
Ionadacha

4.79

Iomlán

0.20

0.38

2018

0.35

0.43

Iomlán

Costas Caipitil
€m

0.90

2018

Costas Caipitil
€m

0

Costa is
Ioncaim
€m

0

0

WTE

0

0

Costa is
Ioncaim
€m

Impleachtaí
2018

0

WTE

Impleachtaí
2018

Aguisín 4

Aguisín 5

Aguisín 5: Tuarascáil Bhliantúil ar Éifeachtúlacht Fuinnimh
Mar fhreagra ar an reachtaíocht SI 426 de 2014 (rud ar
tugadh SI 542 de 2009 air), a thugann ar eagraíochtaí
na hear-nála poiblí tuairisciú a dhéanamh go bliantúil,
déanann an t-aguisín seo cur síos ar sheasamh FSS maidir
lena húsáid fuinnimh agus na gníomhartha atá déanta aici
chun an t-ídiú fuinnimh a laghdú.
In 2013, bunaíodh an Oifig Náisiúnta Inbhuanaitheachta
Sláinte (NHSO) taobh istigh den fheidhm náisiúnta Eastát,
cuid de na Seirbhísí Gnó Sláinte, chun forbairt a dhéanamh
ar fheasacht na foirne, na n-othar agus an phobail ar
cheisteanna inbhuanaitheachta, agus chun costais níos
ísle agus timpeallacht níos sláintiúla a sheachadadh.

Forbhreathnú ar úsáid fuinnimh
in 2018
Tá an NHSO ag cloí go hiomlán le riachtanas SI 426 agus
tá gach pointe méadair de FSS fíoraithe do 2018 acu.
Tá na sonraí seo á bhfaomhadh ag Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann (SEAI) faoi láthair agus táthar ag
súil go mbeidh na sonraí úsáide fuinnimh faofa seo ar fáil
ón SEAI i lár-2019.
Is é an forbhreathnú thíos an úsáid fhíoraithe fuinnimh
in 2017 (gan ghníomhaireachtaí alt 38/39 san áireamh).
Beidh an úsáid fhíoraithe fuinnimh le haghaidh 2018 ar
fáil ag www.hse.ie/sustainability nuair a chuirfidh Údarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ar fáil í.
•

225,941 MWh leictreachais

•

596,143 MWh breoslaí iontaise

•

278 MWh breoslaí inathnuaite

•

D’oibríomar le comhpháirtithe eile agus rinneadh
pleanáil na n-áiseanna cúram sláinte a chomhtháthú le
soláthar iompair inbhuanaithe trí uirlisí deartha a úsáid.

•

I gcomhpháirtíocht le HBS Procurement agus leis
an Oifig um Sholáthar Rialtais, críochnaíodh agus
bronnadh conarthaí náisiúnta um sholáthar leictreachais
agus gáis do FSS agus d’eagraíochtaí maoinithe poiblí.

Gníomhartha beartaithe do 2019
•

Leanúint ar aghaidh leis an gClár Feasachta Foirne
– Fuinnimh a Bharrfheabhsú ag an Obair a chur
i bhfeidhm i saoráidí cúraim sláinte móra.

•

Biúró Fuinnimh a bhunú i ndeisceart agus in iarthar
na tíre

•

Togra a fhorbairt maidir le cur i bhfeidhm céimneach
na mBiúró Fuinnimh i ngníomhaireachtaí alt 38/39.

•

Plean cláir don chlár Conarthachta um Fheidhmíocht
Fuinnimh Náisiúnta a fhorbairt

•

Cláir dheiseanna do thionscadail éifeachtúlachta
fuinnimh a chruthú tríd an mBiúró Fuinnimh nua agus
oibriú le SEAI chun maoiniú deontais do na tionscadail
seo a chur chun cinn.

Gníomhartha ar tugadh fúthú
in 2018
•

Béim mhéadaithe ó gach leibhéal bainistíochta ar
éifeachtúlacht fuinnimh a shainaithint mar cheann
de phríomhcholúin na Straitéise Inbhuanaitheachta
Sláinte 2017-2019.

•

Cuireadh cláir feasachta fuinnimh i bhfeidhm, a chuir
feabhas ar chleachtais bhainistíochta fuinnimh agus
feidhmíocht trí:
-

Chlár Feasachta Foirne – Fuinneamh a Bharrfheabhsú
ag an Obair i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí.

-

Biúró Fuinnimh a Bhunú i gcomhpháirtíocht leis an
SEAI chun oibriú le hospidéil d’fhonn monatóireacht
a dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus é a thomhas,
agus chun cláir oideachais a fhorbairt d’fhonn
bealaí a aithint chun fuinneamh a shábháil.
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Forléargas Feidhmíochta agus Airgeadais 2018
Réamhrá
Bliain dhúshlánach don FSS a bhí in 2018 ar go leor bhealaí
don FSS agus bhí brú mór ar sheirbhísí géarchúraim, pobail
agus sóisialta ag cur le róchaiteachas faoi dheireadh na
bliana. In ainneoin na ndúshlán roimh FSS, tá dul chun
cinn á dhéanamh i bpríomhréimsí, a bhainfidh ár n-othair
agus ár n-úsáideoirí seirbhíse an-leas as.
Admhaítear nach bhfuil an tsamhail reatha cúram sláinte
in Éirinn inbhuanaithe agus go gcaithfear athrú suntasach
a dhéanamh uirthi sa mheántéarma agus san fhadtéarma.
I mbliana, foilsíodh an Straitéis um Chur i bhFeidhm
SláinteCare, a chruthaigh creat lena ndíreoidh FSS ar
sheirbhísí sláinte a athrú ó bhonn sna deich mbliana amach
romhainn. In 2019 oibreoimid leis an mBord agus leis an
gCathaoirleach nua chun Plean Corparáideach trí bliana a
fhoilsiú, é ag teacht le Sláintecare agus dírithe ar threochlár
soiléir meántéarmach a sholáthar don fhoireann, d’othair,
d’úsáideoirí seirbhíse agus do na páirtithe leasmhara go léir.

caillteanas cognaíoch agus le galar ainsealach. Is é cuid
den fáth go bhfuilimid ag maireachtáil níos faide agus
sláinte níos fearr again nó ag maireachtáil níos faide le
galar ainsealach ná go bhfuil feabhas tagtha ar chóireáil
ghalair chomh maith le tosca comhshaoil eile.
•

Ag dul i láthair le minicíocht méadaithe de ghalair
ainsealacha, a chiallaíonn méadú ar sheirbhísí
idirghabhála agus leantacha. De réir mar a mhaireann
daoine níos faide le galair ainsealacha cruthaíonn
sé seo éileamh breise ar sheirbhísí cúraim sláinte.
De réir mar a théann an daonra in aois tá méadú
comhfhreagrach ar ghalair ainsealacha go háirithe sa
chohórt atá os cionn 50 bliain d’aois. Táthar ag súil go
dtiocfaidh méadú 40% faoi 2030 ar líon na ndaoine san
aoisghrúpa seo atá ag maireachtáil le galar ainsealach
amháin nó níos mó bunaithe ar leibhéil 2016.3

•

Ag dul i láthair le riachtanais chúraim sláinte
a eascraíonn ó stíl mhaireachtála lena n-áirítear
caitheamh tobac, ró-ólachán alcóil agus murtall. Tá
beagnach 1.7 milliún duine fásta in Éirinn atá róthrom
nó murtallach agus tá diaibéiteas de chineál 2 ag 5%
de dhaoine fásta na hÉireann. Tá cláir curtha i bhfeidhm
ag FSS chun déileáil leis na dúshláin seo, mar shampla,
tuairiscíodh go bhfuil laghdú tagtha ar leitheadúlacht
an chaithimh tobac ó 23% in 2015 go 20% in 2018.4

•

Ag dul i láthair le riachtanais chúraim sláinte
a eascraíonn as athrú sochaíoch, tá nasc láidir idir
bochtaineacht, stádas socheacnamaíoch agus sláinte.

Tá achoimre faoi na ceannteidil a leanas ar phríomhghnéithe
feidhmíochta airgeadais 2018 na FSS: Comhthéacs
Straitéiseach; Forbhreathnú Airgeadais; Anailís Ioncaim;
Aschur 2018 de réir Réimsí Seirbhíse; Tionscnaimh a
Bhaineann le hAirgeadas agus Ionchas do 2019.

Comhthéacs Straitéiseach
Gach bliain, ceanglaítear ar FSS seirbhísí sábháilte a chur
in ord tosaíochta laistigh de na hacmhainní atá ar fáil
dó agus an cineál agus méid na seirbhísí atá foráilte sa
phlean seirbhíse náisiúnta a sheachadadh agus gacgh
iarracht a dhéanamh cáilíocht na seirbhísí a fheabhsú
ar bhonn inbhuanaithe.

Ar na dúshláin bhreise a bhí ag FSS le linn 2018 bhí:
•

Dúshláin soláthair foirne. Is íad sin na deacrachtaí
a bhaineann le sainfhoirne cúram sláinte a earcú agus
a choinneáil, i gcomhthéacs ganntanas domhanda
foirne cúraim shláinte, agus freisin an dúshlán éilimh ar
sheirbhísí a fhreagairt agus ag an am céanna iarracht
a dhéanamh ár meascán agus líon foirne a choinneáil
laistigh dá mbuiséad.

•

Chuir tionchar dálaí móra drochaimsire ar
nós Stoirm Emma brú mór ar ár gcuid seirbhísí a
raibh orthu déileáil le méadú ar iontrálacha cúraim
neamhsceidealta, chomh maith leis an dúshlán rochtain
shábháilte a chinntiú d’othair agus don fhoireann araon.
Láimhseáil ár bhfoireann an dúshlán seo go han-mhaith.

•

Bhí tionchar ag saincheisteanna a bhain leis
an gclár scagthástála ceirbheacs orthu siúd a
úsáideann an tseirbhís seo, ar fhoireann sa chlár agus
ar bhealach níos ginearálta ar acmhainn cliniciúil agus
bainistíochta sinsearaí.

•

Ullmhúcháin le haghaidh Brexit. Tá grúpa stiúrtha
curtha ar bun ag FSS atá ag ullmhú FSS do thionchar
imeacht na RA ón Aontas Eorpach.

3

Staidéar fadaimseartha na hÉireann ar Dhul in Aois (TILDA) 2018).

4

Plean Náisiúnta Serbhísi FSS 2019.

Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach éilimh agus
brúnna seirbhíse atá ag éirí níos casta i gcónaí a aithint,
éilimh agus brúnna a eascraíonn ó dhaonra atá:
•

•
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Ag fás in uimhreacha. Dar leis an bPríomh-Oifig
Staidrimh (CSO), tháinig an méadú ba mhó ar dhaonra
na hÉireann thar thréimhse 12 mí ó 2008, le linn
na bliana go dtí Aibreán 2008.1 Teilgeann ERSI2 go
leanfaidh an daonra ag méadú, suas le 23% idir seo
agus 2030 a chiallaíonn go mbeidh suas le 1.1 milliún
duine eile a iarraidh seirbhísí FSS.
Ag maireachtáil níos faide. Tá méadú tagtha ar
ionchas saoil in Éirinn agus tá sé léirithe ag an ESRI
go méadóidh sciar an daonra 65 bliain d’aois agus os
a chionn ó 1 as 8 go 1 as 6, agus go bhfuiltear ag súil
go ndúblóidh an líon reatha daoine atá 85 agus os a
chionn. Cé go bhfuil go leor daoine ag maireachtáil níos
faide agus sláinte níos fearr acu, tá líon níos mó daoine
aosta ag déileáil ar dhúshláin cosúil le míchumas, le

1

Meastacháin Daonra agus Imirce an LOS Aibreán 2018.

2

Tuarascáil an ESRI, Réamh-mheastacháin ar an éileamh ar chúram
sláinte in Éirinn 2015-2030.
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Claochlú
Tacaíonn FSS go hiomlán leis an ngá atá le hathruithe
suntasacha a dhéanamh ar na samhlacha cúraim
sláinte neamh-inbhuanaithe atá ann faoi láthair agus
tá sí tiomanta do bheith ag obair leis an gClár Cúraim
Sláinte chun an t-athrú seo a chur i bhfeidhm.

Grúpaí Ospidéal
Tá seacht ngrúpa ospidéal ann anois atá freagrach as
seirbhísí ospidéil a chur ar fáil. Ligeann na grúpaí ospidéal
seo do chur chuige níos comhordaithe tarlú maidir le pleanáil
agus le soláthar géarchúram. Is ionann earnáil Ghéarchúraim
Ospidéil agus an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr agus
beagnach 39% de chaiteachas iomlán FSS rud a aithníonn
na dúshláin a bhíonn roimh Seirbhísí Ospidéil a chur ar fáil
i gcomhthéacs an phobail atá i ag dul in aois, le méadú
suntasach ar dhul i láthair le galair ainsealacha chomh
maith leis an tionchar atá ag stíleanna maireachtála ar
shláinte phobal na hÉireann. Tá sé tuartha ag an ESRI
go dtiocfaidh ardú de 37% ar an éileamh ar sheirbhísí
Ospidéal do laethanta leapa othar chónaitheach agus
30% ar chásanna othar chónaitheach faoin mbliain 2030.

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail (CHOanna)
Faoi láthair tá naoi nEagraíocht Réigiúnacha Cúraim Sláinte
Pobail atá freagrach as seirbhísí sláinte pobail a sheachadadh
go háitiúil lena n-áirítear cúram príomhúil, cuimsiú sóisialta,
seirbhísí do dhaoine aosta, cúram maolaitheach, seirbhísí
meabhairshláinte agus míchumais. Is ionann na seirbhísí seo
agus 51% de chaiteachas iomlán FSS. Is fachtóir é maidir
lenár ndaonra atá ag dul in aois ná go bhfuiltear ag súil le
go mbeidh éileamh méadaithe suas le 54% ar sheirbhísí ar
nós cúnamh baile faoi 20305 chomh maith le cuairteanna
méadaithe dochtúra agus seirbhísí gaolmhara eile.

Tá sé aitheanta i dTuarascáil Sláintecare, d’fhonn na torthaí
is fearr a bhaint amach dár ndaonra, go gcaithfear seirbhísí
sábháilte, ar ardchaighdeáin a sholáthar ar bhealach
comhtháite, san áit agus agus ag an am ina bhfuio siad
ag teastáil. Is ceann de phríomh-mholtaí na tuarascála é
ailíniú geografach feabhsaithe a chruthú idir na seirbhísí a
sholáthraíonn na Grúpaí Ospidéil agus na CHOanna faoi
láthair. Meastar go ndéanfar dul chun cinn ar dhearadh
struchtúr athbhreithnithe, bunaithe ar eagraíochtaí cúraim
chomhtháite, in 2019.

Forbhreathnú Airgeadais
Ag tús 2018, tríd an bPlean Seirbhíse Náisiúnta, fuair FSS
maoiniú ioncaim de €14.6 billiún chun seirbhísí sláinte
agus cúraim shóisialta a sholáthar. B’ionann sin agus
méadú thart ar €0.4 billiún nó 2.8% thar leithdháileadh
deiridh 2017.
Faoi dheireadh 2018, léiríonn na ráitis airgeadais
leithdháileadh ioncaim deiridh de €15.2 billiún. Tá sé
áirithe sa bhuiséad deiridh seo go bhfuarthas €625m
de mhaoiniú ioncaim athfhillteach breise é soláthraithe
mar mheastachán forlíontach do 2018. Léirigh an Litir
Chinnidh a fuarthas ar an 23 Deireadh Fómhair go raibh
€50m den mhaoiniú breise a fuarthas ar fáil le haghaidh
PCRS, €46m. don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát,
€90m do Chéad mhuirear 20176, €76m do sheirbhísí
Géarchúraim agus €73m don Phobal. Cuireadh €85m ar
fáil freisin le haghaidh easnaimh ar Ioncam Géarchúraim i
dteannta le coigeartú teicniúil €150m agus €55m do raon
réimsí seirbhíse tacaíochta eile.

Léiríonn Tábla 5 olltoradh 2018 agus 2017 do gach réimse seirbhíse faoi seach agus déantar comparáid idir
an fás bliain ar bhliain. Leathnaítear é seo faoi gach insint réimse seirbhíse, níos déanaí sa doiciméad seo.

5

Roinn

AFS 2018
€'000

AFS 2017
€'000

% Var

Ospidéil Ghéarchúraim

6,299,385

5,919,614

6.4%

Cúram Príomhúil

3,997,759

3,808,673

5.0%

Cúram Sóisialta

3,264,017

3,072,502

6.2%

Seirbhísí Tacaíochta Corparáide

1,439,634

1,377,216

4.5%

Meabhairshláinte

891,376

841,791

5.9%

Sláinte agus Folláine

214,181

209,479

2.2%

16,106,352

15,229,275

5.8%

Tuarascáil an ESRI.

6

Faoi mar a éilítear sa reachtaíocht, rinneadh foráil in 2018 don
easnamh ioncaim a tugadh ar aghaidh ó dheireadh 2017.
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Anailís Ioncaim
Cuireann FSS réimse seirbhísí sláinte agus cúram sláinte ar fáil ó acmhainní airgeadais leithdháilte ag an Roinn Sláinte
chomh maith le leas a bhaint as ioncam tiomsaithe ó ioncam othar príobháideach, ioncam aoisliúntais, asbhaintí tobhach
pinsean ón bhfoireann agus lacáistí cógaisíochta. Tá anailís ar an Ioncam seo tugtha i dTábla 6.
Tábla 6
FY2018 €'000

FY2017 €'000

% Var

15,221,624

14,156,207

7.5%

“An Chéad Mhuirir”

(139,871)

(10,292)

n/a

Ioncam Othar

406,079

424,905

-4.4%

Ioncam aoisliúntais

156,379

160,882

-2.8%

Asbhaintí tobhach pinsean

263,123

247,617

6.3%

Ioncam Eile

113,846

109,753

3.7%

16,021,179

15,089,072

6.2%

Deontas na Roinne Sláinte

Ioncam Iomlán de réir AFS

Léiríonn an graf ioncaim thíos go bhfuil leibhéil ioncaim FSS ag méadú arís le cúpla bliain anuas ón laghdú maoinithe a
d’eascair ón gcúlú eacnamaíochta.
Ioncam FSS ó 2005
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
2005

2006
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Deontas na Roinne Sláinte €bn

2011

Ioncam Iomlán €bn

Olltoradh 2018 De Réir Seirbhísí
Seirbhís Ospidéil Ghéarmhíochaine
Cuimsíonn seirbhísí géarmhíochaine cúram éigeandála,
cúram práinneach, cobhsúchán gearrthéarmach, cúram
sceidealaithe, tráma, géarmháinliacht agus seirbhísí
otharchairr chomh maith le cúram criticiúil agus cúram
réamh-ospidéil do dhaoine fásta agus do leanaí araon.
Oibríonn ospidéil go leanúnach chun rochtain ar chúram
sceidealaithe agus neamhsceidealaithe a fheabhsú, chun
seirbhísí ar ardcháilíocht atá sábháilte laistigh den bhuiséid
leithroinnte a uasmhéadú. Soláthraíonn na Seacht nGrúpa
Ospidéal an struchtúr chun líonra ospidéil géarchúraim
comhtháite a sheachadadh do gach ceantar geografach.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Líneach (Deontas na Roinne Sláinte €bn)

Ba é €6,299m an toradh deiridh do Sheirbhísí Ospidéil
Ghéarmhíochaine in 2018 tar éis bliain dhúshlánach a
raibh tionchar ag ioncam laghdaithe ó athruithe cothabhála
na n-ospidéal príobháideach air, chomh maith le tionchar
méadaithe sholáthar an drochfhiachais agus caiteachas
breise a d’eascair as seirbhísí oibriúcháin riachtanacha
agus méaduithe ar neamhphá cliniciúil.
In ainneoin thionchar Stoirm Emma, bhí seachadadh
gníomhaíochtaí i bhformhór na réimsí ní b’airde ná na
spriocanna a leagadh amach in NSP 2018, i dtéarmaí
líon na ngníomhaíochtaí agus castacht fhoriomlán
araon. Is toradh díreach an leibhéil sheachadta seirbhíse
fheabhsaithe seo é an costas oibriúcháin , atá níos airde
ná mar a bhíothas ag súil leis.

Rialachas Airgeadais

Cúram Sóisialta – a chuimsíonn Seirbhísí
Míchumais agus Seirbhísí do Dhaoine
Scothaosta
Ba é an dúshlán in 2018 do Sheirbhísí Míchumais agus
Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta ná leanúint le dul i
ngleicleis an éileamh méadaitheach ar sheirbhísí mar
thoradh ar dhaonra atá ag dul in aois a bhfuil ionchas saoil
níos faide aige. Chiallaigh an t-athrú ar dhéimeagrafaic in
Éirinn go gcaithfidh an tseirbhís sláinte a bheith curtha in
oiriúint do riachtanais athraitheacha na n-úsáideoirí seirbhíse
agus na n-othar lena n-áirítear seirbhísí a sholáthar do líon
méadaitheach daoine atá faoi mhíchumas nó a bhfuil níos mo
ná tinneas amháin acu lena dteastaíonn riachtanais seirbhíse
níos casta uathu. Ba é €3,264m an toradh deiridh do
Sheirbhísí Míchumais agus Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta
in 2018, rud a chiallaigh, tar éis an maoiniú forlíontach breise
a chur i bhfeidhm, go raibh costais sa réimse seirbhíse seo
tríd is tríd ag teacht leis leis an maoiniú a bhí ar fáil.

Sláinte (HIQA). Chuir HIQA in iúl don FSS go bhfuil na 1,149
ionad míchumais go léir cláraithe anois faoi na caighdeáin
náisiúnta um sheirbhísí cónaithe do leanaí agus do dhaoine
fásta faoi mhíchumas. Is éacht mór é seo don earnáil.

Seirbhísí Meabhairshláinte
Ba é €891m an toradh deiridh do Sheirbhísí MeabhairShláinte in 2018.
Maidir le seachadadh seirbhíse cuireadh roinnt forbairtí
chun cinn in 2018, lena n-áirítear:
•

Infheistíocht €6m i mbonneagar seirbhíse.

•

Tionscadal caipitil nua na Seirbhísí Fóiréinseacha
Meabhairshláinte Náisiúnta a chur chun cinn.

•

Fostaíodh 23.5 oibrí tacaíochta nua um shocrúchán
aonair chun tacú le daoine a d’fhreastail ar sheirbhísí
meabhairshláinte atá ag filleadh ar an obair.

•

Fostaíodh 9 gcomhordaitheoir nua tithíochta chun
tacú le daoine a bhfuil riachtanais meabhairshláinte
acu maireachtáil go neamhspleách.

•

Cuireadh tús leis an bpróiseas chun 10 Ardchleachtóirí
Altranais CAMHS a earcú.

•

Feabhsaíodh seirbhísí meabhairshláinte pobail seacht
lá i ngach limistéar CHO.

•

10,796 leanbh/ógánach; 27,124 duine fásta agus
8,553 othar síciatrachta scothaosta feicthe ag seirbhísí
meabhairshláinte.

Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta
Bhí bainistiú an fháis bhliantúil ar an éileamh ar sheirbhísí
sóisialta pobalbhunaithe ar cheann de na príomhdhúshláin
Sheirbhísí do Dhaoine Scothaosta in 2018. Tá an méadú
is mó i ndaonra na hÉireann le sonrú san aoisghrúpa 65
bliana agus níos sine, rud a thugann dúshlán ar leith maidir
le freastal ar dhaonra atá ag fás, atá ag dul in aois agus
atá ag éirí níos ilghnéithí agus a bhfuil riachtanais seirbhíse
níos casta acu. Cuireann Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta
réimse leathan seirbhísí ar fáil, lena n-áirítear tacaíocht
baile, cúram chónaithe gearrthéarma agus cúram cónaithe
fadtréimhseach (Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais).
Ina theannta sin, cuirtear cúram idirthréimhseach
agus seirbhísí cúraim lae ar fáil nuair a bhíonn brúnna
sonracha ann. Cinntíonn sé seo go bhfuil conairí cúraim
cuí i bhfeidhm ionas gur féidir seirbhísí a sheachadadh
ag leibhéil chuí, ar bhealach comhtháite ionas go
bhfreastalaítear ar riachtanais daoine scothaosta.

Seirbhísí Míchumais
Lean na costais a bhaineann le cúram cónaitheach a
sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas intleachta, lena
n-áirítear socrúcháin éigeandála a sholáthar, áit ar féidir
costas suas le €0.5m a bheith i gceist i gcás socrúcháin
aonair, le bheith ina mbrú suntasach airgeadais don réimse
seirbhíse seo in 2018. Tá an costas tiomáinte go príomha
de réir riachtanais an chliaint agus castacht gach cáis aonair
a fheictear i láthair. Tá obair ar siúl chun trédhearcacht agus
inchomparáideacht níos fearr a thabhairt do na bunchostais
aonaid a bhaineann le soláthar foirne agus ionchuir eile, go
háirithe laistigh de sholáthar cónaitheach atá ar chostas
níos airde. Tá sé seo riachtanach chun a chinntiú go
bhféadfar tacaíocht chuí a thabhairt don líon is mó de na
húsáideoirí seirbhíse a bhfuil cúram cónaithe de dhíth orthu
laistigh de theorainneacha an mhaoinithe atá ar fáil. Ba bhrú
airgeadais gaolmhar eile suntasach in 2018 é an costas a
bhaineann le cur chun feidhme feabhsuithe cáilíochta agus
pleananna gníomhaíochta a d’eascair as riachtanais iniúchta
agus comhlíonta an Údaráis um Fhaisnéis agus Cháilíocht

D’ainneoin na bhforbairtí thuas tá roinnt dúshlán airgeadais
ag na Seirbhísí Meabhair-Shláinte, is é sin, ardleibhéal
costais ghníomhaireachta agus ragoibre mar gheall ar
chumas laghdaithe daoine a earcú do phoist atá ar fáil,
agus mar gheall ar leibhéal méadaithe de shocrúcháin
chónaitheacha ar ardchostas le soláthraithe príobháideacha
seachtracha. Tá an leibhéal caiteachais ar shocrúcháin
chónaitheacha ar ardchostas ag méadú bliain i ndiaidh
bliana mar gheall ar chastacht mhéadaithe na n-othar, mar
aon le heaspa cumais ár seirbhísí féin freastal ar chliaint
ardriachtanais de bharr srianta acmhainne agus foirne.

Seirbhísí Cúraim Phríomhúil
Ba é an toradh deiridh do Sheirbhísí Cúraim Phríomhúil in
2018 ná €3,997m, lena n-áirítear an tSeirbhís Aisíocaíochta
Cúraim Phríomhúil (PCRS). Thuairiscigh príomhsheirbhísí
oibríochtúla laistigh de Chúram Príomhúil, Cuimsiú Sóisialta
agus Cúram Maolaitheach (gan PCRS san áireamh) toradh
atá comardaithe tríd is tríd ag deireadh 2018, de bharr coigiltis
aonuaire a bhain le maoiniú forbartha den chuid is mó.
Cé gur chuir oscailt na n-ionad cúraim phríomhúil brú
breise ar bhonn costais oibriúcháin an chúraim phríomhúil
le blianta beaga anuas, tá na háiseanna seo ina gcuid
lárnach den bhonneagar a theastaíonn chun seirbhísí
cúraim phríomhúil a sholáthar do dhéimeagrafaíocht atá
ag dul in aois agus tá siad ina mbonn taca ag an aistriú
ginearálta i dtreo cúraim phríomhúil.
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Ceapadh buiséad PCRS do 2018 i bhfianaise sraith
foshuíomhanna oibre a forbraíodh i mionphléanna leis an
Roinn Sláinte. Rinneadh mionmhonatóireacht agus measúnú
ar chaiteachas i rith na bliana agus ba iad ná Scéimeanna
faoi stiúir Éileamh Pobail agus Cógais Ardte-icneolaíochta
go maith chun tosaigh maidir leis an gcaiteachas. Leanann
an PCRS ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin shuntasacha
airgeadais agus ar éileamh méadaithe ar sheirbhísí. Go
hachomair, tá na scéimeanna éagsúla, lena n-áirítear an
scéim um chártaí leighis, á bhfeidhmiú ag an PCRS ar bhonn
reachtaíochta chomh maith le bonn beartais. San áireamh sa
táirgeacht €3,997m, bhí costais neamhphá a bhain leis na
Scéime-anna Príomhchúraim agus Cártaí Leighis arbh ionann
iad agus €3,176m san iomlán, é inchurtha go príomha i leith
seirbhísí cógaisíochta €2,100m, táillí agus liúntais dochtúirí
€572m agus €225m caite ar mhíchumais intleachtúla/
fhisiciúla, seirbhísí síciatrachta agus teiripeacha srl.

Seirbhíse Sláinte agus Folláine
Ba é €214m toradh deiridh 2018 an Rannáin Sláinte agus
Folláine, lena n-áirítear an tSeirbhís Scagtha Náisiúnta agus
an tSeirbhís Sláinte Comhshaoil, ná, rud a léiríonn raon
seirbhísí riachtanacha a thacaíonn le muintir iomlán na tíre
fanacht sláintiúil agus folláin trí dhíriú ar chosc, ar chur chun
cinn agus ar fheabhsú sláinte, ar neamhionannais sláinte a
laghdú, agus ar dhaoine a chosaint ó bhagairtí dá sláinte
agus dá bhfolláine. Tríd is tríd bhí an toradh deiridh ag
teacht leis na hionchais fhoriomlána.

Tionscnaimh Bainteach
le hAirgeadas
Athchóiriú Airgeadais
Leanann an Clár Athchóirithe Airgeadais ag tacú le dul
chun cinn ceann phríomhthosaíochtaí straitéiseacha
neamhchliniciúla FSS, is é sin, córas aonair bainistíochta
airgeadais agus soláthair atá comhtháite agus nuaaimseartha (IFMS) a chur i bhfeidhm ar fud sheirbhís
sláinte na hÉireann. Tá sé mar aidhm ag an gcóras seo,
mar aon leis na próisis chaighdeánacha náisiúnta a
thacóidh sé leo, an chaoi ina bhfeidhmíonn Airgeadas sa
tseirbhís sláinte a athrú. Cuirfidh sé ar chumas ár bhfoirne
airgeadais tacaíocht níos fearr a thabhairt dár seirbhísí
maidir le feidhmiú laistigh de na hacmhainní atá ar fáil
dóibh agus ag an am céanna cuirfidh sé lena gcumas
luach airgid a sheachadadh agus a léiriú d’othair.
Is é an aidhm atá ann ná IFMS a chur i bhfeidhm ar fud
80% den tseirbhís shláinte (de réir luacha) faoi R1 2024,
lena n-áirítear seirbhísí arna soláthar go díreach agus
seirbhísí eagraíochtaí deonacha atá maoinithe ag FSS (Alt
38 agus Alt 39 atá níos mó). In 2019, déanfaimid soláthar
comhpháirtí tacaíochta um forfheidhmiú córas seachtrach
a chur i gcrích agus tosóimid ar an gcéim náisiúnta an
deartha agus na tógála.
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Maoiniú Gníomhaíochtbhunaithe
Lean an FSS le neadú an mhaoinithe gníomhaíochtbhunaithe
(ABF) in 2018, .i. aschuir seirbhíse a mhaoiniú i gcomparáid
le buiséid bhloic stairiúla. Tá an cineál maoinithe seo,
i bhfeidhm ar mhéideanna difriúla i roinnt réimsí seirbhíse
lena n-áirítear cúram príomhúil (PCRS €2.6bn), cúram
fadtéarmach (Fair Deal .i. an Scéim Tacaíochta do
Thithe Altranais, thart ar €1bn) agus cúram ospidéil
ghéarmhíochaine (othar cónaitheach agus cás lae thart
ar €3.5bn). Mar gheall ar bhrúnna ar sheirbhísí, agus an
gá a tháinig da bharr am na foirne airgeadais a dhíriú ar
ghníomhaíochtaí tacaíochta um bainistíocht airgeadais
oibríochtúil, ní dhearnamar an oiread dul chun cinn a
raibheamar ag súil leis in 2018 maidir le ABF a chur
chun cinn, maidir le gníomhaíocht ospidéil agus lenár
bpleananna chun tosú ar aghaidh a thabhairt ar an ngá
atá le cur chuige struchtúrtha maidir le costáil phobail.
In 2019, mar chuid den obair ar ghníomhartha Cúram
Sláinte, tabharfaimid plean chun cinn chun tuilleadh
forbartha a dhéanamh ar ABF sna trí bliana atá romhainn.

Forbhreathnú Do 2019
Leanfaidh FSS in 2019, laistigh de leibhéal na n-acmhainní
atá ar fáil, ag tabhairt tús áite do sheachadadh seirbhísí
sábháilte dá húsáideoirí seirbhíse agus d’othair agus ag
ullmhú go réamhghníomhach freisin do chur i bhfeidhm
Healthcare.
Leagann an Plean Seirbhíse Náisiúnta (NSP) 2019
amach cineál agus méid na seirbhísí sláinte agus cúraim
shóisialta atá le seachadadh de réir an leibhéil mhaoinithe
a sholáthraíonn an Roinn Sláinte, agus an leibhéal foirne
atá inacmhainne laistigh den leibhéal maoinithe sin.
Soláthraíonn an NSP 2019 meastachán ar scála dóchúil
an dúshláin airgeadais atá ann dár seirbhísí sláinte agus
cúraim shóisialta in 2019. Dá bhrí sin, leagtar amach
ann raon na mbeart agus na gcoigilteas a theastaíonn
chun toradh cothromaithe a aimsiú in 2019, mar aon
leis na rioscaí do sheachadadh an NSP. Ceapadh na
bearta seo, ag tógáil ar na ceachtanna a foghlaimíodh
ón gclár feabhsúcháin luacha 2018, i gcomhar le próiseas
coimisiúnaithe inmheánach FSS, chomh maith le bearta
a d’eascair as rannpháirtíocht leis an Roinn Sláinte.
Beidh fócas breise ar bhainistiú na leibhéal foirne laistigh
de theorainneacha inacmhainne agus ar bhainistíocht
airgeadais fhoriomlán in 2019 laistigh de chomhthéacs
tosaíochta seirbhísí sábháilte. Beidh sé seo tacaithe ag
straitéis pá agus uimhreacha agus ag plean beart coigiltis,
agus comhaontófar an dá cheann leis an Roinn Sláinte.
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Leanfaidh an FSS ag díriú go mór ar iarrachtaí chun an
clár r-Shláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear oibriú le
príomhpháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha
chun na ceaduithe agus an infheistíocht cuí a fháil chun an
Clár Taifead Sláinte Leictreonach (EHR) atá ag teacht go
hiomlán le an clár oibre Sláintecare a chur chun cinn .
Is léiriú iad Tuarascáil Sláintecare (2017) agus an Straitéis
um Chur i bhFeidhm Sláintecare (2018) ar an treo do
sheachadadh seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in
Éirinn. Tá an cumas aige córas i bhfad níos inbhuanaithe,
níos cothroime agus níos cost-éifeachtaí a chruthú a
thabharfaidh luach níos fearr d’othair agus d’úsáideoirí
seirbhísí. Tá FSS tiomanta do bheith ag obair le hOifig an
Chláir Sláintecare agus leis na páirtithe leasmhara go léir
chun ár bpáirt a ghlacadh chun an bhearna idir an fhís do
chlaochlú na seirbhíse sláinte in Éirinn agus an t-athrú sin a
sheachadadh ar an líne tosaigh a dhúnadh. De thoradh na
n-athruithe beidh eispéiris níos dearfaí agus torthaí níos fearr
ann d’othair, d’úsáideoirí seirbhísí agus dá dteaghlaigh.

Conclúid
In ainneoin na ndúshlán leanúnach thuas, thuairiscigh
FSS dul chun cinn maith i bpríomhréimsí i rith 2018, lena
n-áirítear:
•

Laghdú ar liostaí feithimh othar cónaitheach agus
cásanna lae (cúram ospidéil sceidealta).

•

Soláthar seirbhísí níos comhtháite do dhaoine aosta
ag tógáil ar obair an Chláir Cúraim Chomhtháite do
Dhaoine Scothaosta.

•

Tionscnaimh a thabhairt isteach dírithe ar chúram
ospidéil neamhsceidealta a fheabhsú, amhail an Clár
Cúig Bunús (ceannaireacht, rialachas, sreabhadh othar
(réamh-iontráil agus iar-iontráil), seirbhísí comhtháite
agus úsáid faisnéise chun feabhsú a thomhas agus
monatóireacht a dhéanamh air).

•

Roinnt tionscnamh a thabhairt isteach maidir le
seirbhísí altranais agus cnáimhseachais i rith 2018,
ag aithint thábhacht na scileanna agus na seirbhísí a
sheachadann ár bhfoireann altranais arb ionann iad
agus beagnach aon trian de lucht saothair FSS agus
atá ag an líne tosaigh i seachadadh seirbhísí .

D’fhonn na coinníollacha a chruthú inar féidir leis
an tseirbhís sláinte a cumas a uasmhéadú chun an
infheistíocht atá a teastáil ó Sláintecare a mhealladh, tá sé
riachtanach staid a bhaint amach in mbeimid ag feidhmiú
de ghnáth laistigh de theorainneacha an bhuiséid atá ar fáil
gach bliain. Áirítear leis seo feabhas a chur ar bhainistíocht
ar leibhéil foirne ionas go mbeidh fás foirne in 2019 laistigh
de leibhéal inacmhainne agus atá inbhuanaithe dá bharr.
Ní chuimseodh sé seo saincheisteanna teicniúla ar nós
pinsean agus scéimeanna aitheanta faoi thionchar éilimh,
cinntí rialtais le linn na bliana maidir le pá poiblí srl.
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Ráiteas Rialachais agus
Tuarascáil Bhaill na Stiúrthóireachta
Rialachas
Tar éis an Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2013 a bheith achtaithe, bunaíodh
Stiúrthóireacht FSS mar chomhlacht rialaithe FSS.
Ceadaíonn an tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2013 don Aire Sláinte treoracha a eisiúint
chuig FSS maidir le cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí
an Aire agus an rialtais agus tosaíochtaí a chinneadh a
gcaithfidh FSS aird a thabhairt orthu agus í ag ullmhú a
plean seirbhíse. Ní mór don FSS cloí le treoracha eisithe ag
an Aire Sláinte faoin Acht seo agus faoin Acht Sláinte 2004.
In 2018, leis an dea-rialachas an Stiúrthóireacht mar
chomhlacht rialaithe FSS agus an t-údarás aici aidhmeanna
na Feidhmeannachta a chomhlíonadh. Bhí sí freagrach
don Aire as na feidhmeanna seo a chomhlíonadh. Bhí an
tArd-Stiúrthóir, mar Chathaoirleach na Stiúrthóireachta,
cuntasach thar ceann na Stiúrthóireachta don Aire agus bhí
sé freagrach as riarachán agus gnó FSS a bhainistiú agus a
rialú i gcoitinne. Comhlíonann FSS raon leathan feidhmeanna
reachtúla a bhféadfadh impleachtaí suntasacha a bheith
acu do dhaoine aonair agus don phobal i gcoitinne.
Tá sé aitheanta sa reachtaíocht nach bhféadfadh an
Stiúrthóireacht ná an tArd-Stiúrthóir féin na feidhmeanna
seo go léir a chomhlíonadh agus tá foráil ann foráil do
chóras tarmligin fhoirmiúil faoi ailt 16C agus 16H den Acht
Sláinte 2004 (arna leasú). Leagtar amach an creat agus na
treoirlínte beartais tacaíochta a thacaíonn le dea-rialachas
maidir leis an gcóras tarmligin feidhmeanna reachtúla ar fud
FSS sa Chreat Beartais Toscaireachtaí seo. Ligeann sé seo
don Stiúrthóireacht na feidhmeanna seo a chomhlíonadh
ar bhonn oibríochtúil tríd an bhFoireann Cheannaireachta
agus tríd a struchtúir thacaíochta laistigh den eagraíocht.

Freagrachtaí na Stiúrthóireachta

Chun cúnamh agus comhairle a sholáthar maidir le
feidhmiú a feidhmeanna, tá roinnt Coistí bunaithe ag an
Stiúrthóireacht, lena n-áirítear Coiste Iniúchta agus Coiste
Riosca, agus tá Stiúrthóir Náisiúnta ceaptha agus daoine
ainmnithe seachtracha ag gach coiste. Feidhmíonn na
Coistí Stiúrthóireachta seo i gcáil chomhairleach agus níl
aon fheidhm fheidhmiúcháin acu. Tá tuilleadh eolais ar
oibriú na gcoistí seo ar fáil faoi na ceannteidil ábhartha sa
tuarascáil seo agus tá cairt eagraíochta ar fáil in Aguisín 2
Faoin Acht Sláinte 2004, ceanglaítear ar FSS Cód
Rialachais a bheith i bhfeidhm aici, a ndearna nuashonrú
air in 2015 chun na prionsabail agus na cleachtais
a bhaineann leis an dea-rialachas a leagan amach.
Léiríonn an Ráiteas ar Rialú Inmheánach ár gcomhlíonadh
maidir le riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit 2016.
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Beidh foráil in achtú Bhille Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2018 do Bhord FSS a athbhunú
go luath in 2019 chun maoirseacht neamhspleách
agus feidhmíocht FSS a neartú, agus Cathaoirleach an
Bhoird ceaptha in 2018. Is céim thábhachtach é bunú
an Bhoird chun socruithe rialachais a neartú. Oibreoidh
Feidhmeannacht an FSS go réamhghníomhach leis
an gCathaoirleach nua agus leis an mBord nua lena
chinntiú gur féidir leis oibriú go héifeachtach agus agus
dul i ngleic le raon ceanglas rialachais nua a eascraíonn
as na socruithe nua seo go héifeachtúil agus go táirgiúil.
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Tá dualgais na Stiúrthóireachta leagtha amach i gCód
Rialachais FSS agus cuimsíonn siad réimse leathan
feidhmeanna agus dualgas suntasach, lena n-áirítear
freagracht as athbhreithniú, faomhadh agus monatóireacht
a dhéanamh ar dhul chun cinn Phleananna Corparáideacha,
Seirbhíse agus Caipitiúla FSS. Chomh maith leis sin,
ceadaíonn an Stiúrthóireacht caiteachas suntasach agus
cinntíonn sí go bhfuil na rialuithe airgeadais agus córais
bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm láidir agus cuntasach.
Tá an Stiúrthóireacht freagrach don Aire as feidhmíocht
fheidhmeanna FSS agus a cuid feidhmeanna féin mar údarás
rialaithe ar FSS. Ach i gcoitinne tarmligean an Stiúrthóireacht
feidhmeanna uile FSS chuig an Ard-Stiúrthóir, seachas na
feidhmeanna sonracha a choinníonn sí di féin. Ar na míreanna
buana a bhíonn á gcíoradh ag an Stiúrthóireacht tá:
•

Leasanna a dhearbhú

•

Tuairiscí ó choistí

•

Tuarascálacha airgeadais/cuntais bainistíochta

•

Tuairiscí feidhmíochta, agus

•

Nithe forchoiméadta.

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.
Agus na ráitis airgeadais bliantúil á ullmhú aici, éilítear ar
an Stiúrthóireacht:
•

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad
a chur i bhfeidhm go seasta

•

breithiúnais agus meastacháin a bheidh réasúnta agus
stuama a dhéanamh

Rialachas Airgeadais

•

•

Struchtúr na Stiúrthóireachta

Sonrú gur leanadh nó nár leanadh caighdeáin
chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon
neamhchomhlíonadh ábharach a nochtadh
agus a míníodh sna ráitis airgeadais, agus

Bíonn an tArd-Stiúrthóir agus pé líon eile stiúrthóirí a
cheapann an tAire ar bhallraíocht na Stiúrthóireachta.
Sonraíonn Alt 16A(2) den Acht Sláinte 2004 nach mbeidh
níos lú ná beirt ná níos mó ná ochtar ceaptha ar an
Stiúrthóireacht ag aon am. Tá an tArd-Stiúrthóir i gceannas
mar Chathaoirleach ar an Stiúrthóireacht.

na Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais
leantaigh ach amháin sa chás gur míchuí a thoimhdiú
go leanfaidh FSS i mbun feidhme.

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as taifid cuntasachta
sásúla a choinneáil a nochtann staid airgeadais FSS, le
cruinneas réasúnach ag aon am. Tá an Stiúrthóireacht
freagrach chomh maith as sócmhainní FSS a chosaint
agus as bearta réasúnta a dhéanamh chun calaois
agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath dá bharr.

Sceideal Tinrimh, Táillí agus
Costais
Cruinnithe

Tá na Stiúrthóirí freagrach as an bhfaisnéis chorparáideach
agus airgeadais atá ar láithreán gréasáin na Cuideachta
a chothabháil, agus tá siad freagrach freisin as sláine na
faisnéise sin.
Breithníonn an Stiúrthóireacht ar chuir ráitis airgeadais FSS
staid ghnóthaí FSS i láthair i gceart ar an 31 Nollaig 2018
agus a cuid ioncaim agus caiteachais do 2018.

Faoi réir Alt 3(A) den Acht Sláinte 2004 (mar a foráladh
in Alt 16K den Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2013), tá sé de dhualgas ar an
Stiúrthóireacht cruinniú amháin ar a laghad a bheithaici
i ngach ceann de 11 mhí den bhliain. Tháinig an
Stiúrthóireacht le chéile 23 uair in 2018; bhí 10 cruinniú
míosúil Stiúrthóireachta acu agus 13 chruinniú breise. Tá
an tinreamh ag cruinnithe na Stiúrthóireachta taifeadta
i dTábla 7. Pléann cruinnithe na Stiúrthóireachta le
feidhmeanna coimeádta agus príomhréimsí eile.

Tábla 7: Tinreamh ag cruinnithe Stiúrthóireachta

Baill Inmheánacha
T. O’Brien
(Chríochnaigh a théarma oifige an 11 Bealtaine 2018)

Cruinnithe mhíosúla
Stiúrthóireacht
FSS (Líon Iomlán
Cruinnithe 10)

Cruinnithe mhíosúla
bhreise Stiúrthóireacht
FSS (Líon Iomlán
Cruinnithe 13)

Cruinnithe
le linn
théarma
oifige an
Líon a
bhaill d’fhreastail

Cruinnithe
le linn
théarma
oifige an
Líon a
bhaill d’fhreastail

Costais
Stiúrthóireacht
FSS
€

4

4

1

1

3,990

10

8

13

12

275

A. O’Connor
(Appointed 11 Meitheamh 2018)

6

6

10

10

361

P. Crowley
(Chríochnaigh a théarma oifige an 31 Eanáior 2018)

1

1

1

1

1,222

D. Sullivan

10

10

13

13

8,671

J. Connaghan
(Chríochnaigh a théarma oifige an 31 Nollaig 2018)

10

9

13

10

4,493

R. Mannion

10

9

13

12

6,419

2

2

6

5

7,705

S. Mulvany

C. Henry
(Ceaptha an 16 Deireadh Fómhair 2018)

* Léirítear speansais chomhaltaí na Stiúrthóireachta do 2018 do théarma oifige gach comhalta in 2018.
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I measc na Stiúrthóireachta, áirítear feidhmeannaigh
shinsearacha ceaptha ag an Aire Sláinte faoin reachtaíocht
(An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte(Rialú)
2013) ó dhaoine fostaithe mar Stiúrthóirí Náisiúnta FSS nó
grád sinsearach nach bhfuil níos ísle ná iad. De réir bheartas
pá an Rialtais, ní íoctar 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 baineann a luach
saothair lena róil fheidhmiúcháin FSS agus leis sin amháin.
Ní íoctar aon táillí le baill na Stiúrthóireachta.

Príomhathruithe Pearsanra
Mar atá léirithe i dTábla 7 thuas cheap an tAire beirt bhall
den Stiúrthóireacht in 2018:

An Coiste Iniúchóireachta
Is é an Stiúrthóireacht a cheapann baill an Choiste
Iniúchóireachta. Is mar chomhairleoir amháin a
fheidhmíonn an Coiste agus níl aon ghnó feidhmiúcháin
aige. Is iad dualgais an Choiste, arna leagan amach sa
reachtaíocht, ná comhairle a chur ar Stiúrthóireacht agus
Ard-Stiúrthóir FSS maidir le cúrsaí airgeadais a bhaineann
lena bhfeidhmeanna, lena n-áirítear na gnéithe seo a
leanas a chur ar a súile dóibh:
a) Nach mór do FSS treoirlínte rialtais i dtaca le cúrsaí
airgeadais a chur i bhfeidhm go sásúil
b) Nach mór do FSS na riachtanais seo a leanas a
chomhlíonadh:
i.

Anne O’Connor Uasal, ina ról mar Leas-Ardstiúrthóir
agus Príomhoifigeach Oibríochtaí agus an Dr Colm Henry,
Príomhoifigeach Cliniciúil. Tháinig deireadh le téarmaí oifige
triúr ball den Stiúrthóireacht, an Dr Philip Crowley, Stiúrthóir
Náisiúnta, Feabhsú Cáilíochta; An tUasal Tony O’Brien,
Ard-Stiúrthóir agus John Connaghan, Ard-Stiúrthóir.

ii. A dhualgais (faoi Alt 33B8) plean caipitil bliantúil
a chur ar fáil

Coistí
Faoin Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(Rialachas) 2013, déantar foráil go mbunóidh an tArdStiúrthóir coiste iniúchóireachta chun na feidhmeanna
atá sonraithe in alt 40I’ a dhéanamh, agus leagtar
amach dualgais an Choiste ann chomh maith. Tugann
an reachtaíocht údarás don Stiúrthóireacht freisin chun
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.

iii. Aon dualgais eile a chuirfear air faoin dlí i dtaca le
cúinsí airgeadais
c) Go gcomhlíonfadh an tArd-Stiúrthóir a dhualgais (faoi
Alt 34A9) lena chinntiú nach rachaidh glanchaiteachais
neamhchaipitiúla agus chaipitiúla FSS os cionn na
suimeanna atá leithdháilte ag an rialtas do bhliain nó do
chuid de bhliain (agus an tAire a chur ar an eolas má
bhíonn baol ann go sárófar a leithéid de leithdháileadh)
d) Oiriúnacht, éifeachtúlacht agus éifeachtacht nósanna
imeachta FSS maidir le:
i.

•

Cathaoirleach Choiste Riosca – Ráta de réir cruinniú
€402.39 go huasmhéid €2,414 don bhliain

•

Is é an táille a ndearna an Roinn Sláinte agus an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a fhaomhadh do
Chathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta Reachtúla ná
an ráta atá ann do Chathaoirleach chatagóir 4 chomhlacht
stáit neamhthráchtala, sé sin €8,978 sa bhliain

•
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Gach ball eile – Ráta do gach cruinniú €285 go
huasmhéid €1,710 sa bhliain.
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Soláthar poiblí

ii. Ceadú a lorg do chaiteachas, agus comhlíonadh
an cheadaithe sin

Táillí Bhaill an Choiste
Tá baill sheachtracha Choistí/Bhoird i dteideal táillí, agus
déanann an Roinn Sláinte agus an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe iad sin a fhaomhadh. Íoctar táillí
le formhór bhaill sheachtracha ár gCoistí Iniúchóireachta
agus Riosca seachas iad siúd atá ina bhfostaithe sa
tseirbhís phoiblí cheana. Tá ráta socraithe do gach cruinniú
a fhreastalaíonn siad orthu suas go dtí uasmhéid gach
bliain agus déantar é sin a phróiseáil trí phárolla. Tá ráta
difriúil do Chathaoirligh coistí le hais gnáthbhaill.

A dhualgas (faoi Alt 337) na seirbhísí a bhainistiú
mar atá leagtha amach i bplean seirbhísí faofa
ionas go ndéanfar na seirbhísí a sheachadadh de
réir an phlean agus nach rachaidh an caiteachas
neamhchaipitiúil a bheidh i gceist os cionn na
suime atá sonraithe i Litir Chinnidh an Rialtais

iii. Éadáil, sealbhaíocht agus diúscairt sócmhainní
iv. Bainistiú riosca
v. Tuairisciú airgeadais, agus
vi. Iniúchtaí inmheánacha.
De réir an Achta, tá sé de dhualgas ar an gCoiste teacht le
chéile ceithre huaire in aghaidh na bliana ar a laghad, agus
tuarascáil i scríbhinn a chur ar fáil don Ard-Stiúrthóir agus
don Stiúrthóireacht, uair amháin gach bliain ar a laghad,
maidir leis na cúrsaí a bhfuil comhairle curtha ar fáil ag an
gCoiste ina leith agus maidir le gníomhaíochtaí an Choiste
i gcaitheamh na bliana. Ní foláir cóip den tuarascáil seo a
sholáthar don Aire.

7

Alt 33 den Acht Sláinte 2004 arna leasú le halt 10 den Acht um
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgea-dais) 2014.

8

Alt 33b den Acht Sláinte 2004 arna leasú le halt 10 den Acht um
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais) 2014.

9

Alt 33A den Acht Sláinte 2004 arna leasú le halt 10 den Acht um
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais) 2014.
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De réir dea-chleachtais rialachais, tá Cairt i bhfeidhm
ag an gCoiste Iniúchóireachta ina gcuirtear mionsonraí
ar fáil faoi ról, dualgais chomhairleacha agus údarás an
Choiste, chomh maith le cúrsaí riaracháin áirithe eile. Le
linn 2018, rinneadh athbhreithniú ar Chairt an Choiste i
bhfianaise fhoilsiú leasuithe DPER ar an gCód Cleachtais
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016, a tháinig i bhfeidhm
ar an 1 Meán Fómhair 2016.

De réir dea-chleachtais, níl Cathaoirleach Stiúrthóireacht FSS
ná Príomhoifigeach Airgeadais FSS ina bhall den Choiste
seo. De réir na reachtaíochta, ní féidir le Cathaoirleach
an Choiste Iniúchóireachta a bheith ina bhall de
Stiúrthóireacht FSS.
Ba bhaill den Choiste Iniúchóireachta in 2018 iad na
daoine seo a leanas:
•

An tUasal Tom O’Higgins (Cathaoirleach) – IarChathaoirleach Concern Worldwide, comhpháirtí ar
scor de chuid PwC, Iar-Uachtarán agus Comhalta
Cuntasóirí Cairte na hÉireann

•

An tOllamh Patricia Barker – Stiúrthóir Ospidéal
Thamhlachta, Iar-Leas-Uachtarán (Acadúil) DCU,
Comhalta de Chuntasóirí Cairte na hÉireann

Nuair a chuireann an Coiste Iniúchóireachta comhairle ar
an Ard Stiúrthóir bíonn sé dírithe ar mhaoirseacht agus
ar chomhairle i dtaca le: (i) tuairisciú airgeadais FSS;
agus (ii) córais um rialú inmheánach airgeadais FSS agus
bainistíocht ar riosca airgeadais. Tá ról ag an gCoiste
Iniúchóireachta freisin maidir le cur chun cinn cleachtais
mhaith cuntasaíochta agus tuairiscithe, cinnteoireacht
airgeadais níos fearr agus níos feasaí, agus acmhainn FSS
a chosaint trí fhócas ar rialtacht, cuibheas agus luach ar
airgead a fheabhsú ar fud FSS.

•

An tUasal Richard George – comhpháirtí ar scor
KPMG, Comhalta de Chuntasóirí Cairte in Éirinn

•

Ms Ann Markey – Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin
agus Comhairleoir Gnó, Comhalta de Chuntasóirí
Cairte na hÉireann, Comhlach de chuid Institiúid
Cánach na hÉireann

•

An tUas. Stephen McGovern – Ceannaire Tionscadail
um Rialáil, Comhlíonadh agus Eitic in CRH Group:
ríomhfhoghlaim, Comhalta deChuntasóirí Cairtena
hÉireann

Ballraíocht

•

Anne O’Connor Uasal – Leas-Ardstiúrthóir FSS
Príomhoifigeach Oibríochtaí

•

John Connaghan – Leas-Ardstiúrthóir FSS
Príomhoifigeach Oibríochtaí.

Aithnítear i gCairt an Choiste Iniúchóireachta gur
bhunaigh FSS Coiste Iniúchóireachta ar leith, a bhfuil
an Stiúrthóireacht ina maoirseoir air, atá freagrach as
comhairle a chur ar an Stiúrthóireacht faoi chúrsaí a
bhaineann le rioscaí i gcoitinne, go háirithe na rioscaí
sin nach mbaineann le cúrsaí airgeadais.

Tá an Coiste Iniúchóireachta ceaptha ag an Stiúrthóireacht,
bíonn ball 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.

Tábla 8 Baill a bhí i Láthair ag cruinnithe Choistí na Stiúrthóireachta – an Coiste Iniúchóireachta
Cruinnithe Choiste
Iniúchóireachta FSS (8
gCruinniú san Iomlán)

Táillí agus
Speansais Choiste
Iniúchóireachta FSS

Líon
Iomlán na
gcruinnithe

Tinreamh

Táillí
€

Speansais
€

T. O’Higgins (Cathaoirleach)

8

8

8,978

–

P. Barker

8

6

1,710

–

R. George

8

8

1,710

–

A. Markey

8

8

1,710

–

S. McGovern

8

8

1,710

–

A. O Connor
(Ceaptha an 21 Meitheamh 2018)

4

2

Ní
Bhaineann

Féach Tábla 7

J. Connaghan
(Téarma Oifige Críochnaithe an 21 Meitheamh 2018)

4

4

Ní
Bhaineann

Féach Tábla 7

Baill Sheachtracha

Baill Inmheánacha
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Cruinnithe

An Coiste Riosca

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile ocht n-uaire le
linn 2018. Tá sonraí le fáil i dTábla 8 maidir le cén baill a bhí
i láthair ag na cruinnithe seo, agus tá eolas ann freisin faoi
na táillí agus na speansais a fuair gach ball.

Rinne an Stiúrthóireacht Coiste Riosca a cheapadh de
réir an Achta um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(Rialachas) 2013 d’fhonn cúnamh agus comhairle a
sholáthair maidir le córais bhainistithe riosca FSS, lena
chinntiú go nglactar le cur chuige pleanáilte córasach chun
rioscaí a aithint is a mheasúnú agus chun freagairt dóibh,
agus chun a dhearbhú go bhfuil éifeachtacht ag baint leis
na freagairtí sin.

Ionas go bhféadfadh 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 tuairiscí agus
páipéir rialta ón bPríomhoifigeach Airgeadais agus ó
Stiúrthóir Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí,
beirt a bhí i láthair ag gach cruinniú den Choiste.
D’fhreastail an tArd-Stiúrthóir agus baill eile den Fhoireann
Ceannasaíochta orthu seo nuair ba ghá.
D’fhreastail na hiniúchóirí seachtracha (Oifig an ArdReachtaire
Cuntas agus Ciste) ar chruinnithe den Choiste
Iniúchóireachta de réir mar ba ghá agus bhí rochtain dhíreach
acu ar Chathaoirleach an Choiste i gcónaí. Bhuail an Coiste le
hiniúchóirí seachtracha FSS chun athbhreithniú a dhéanamh
ar thorthaí an iniúchta a rinneadh ar ráitis airgeadais FSS
don bhliain 2017 agus chun plé a dhéanamh ar an bplean
iniúchóireachta i dtaca le ráitis airgeadais na bliana 2018.
I gcomhpháirt leis an Ard-Stiúrthóir, tá an Coiste
Iniúchóireachta freagrach as tacú le hobair Rannán
Iniúchóireachta Inmheánaí FSS agus í a mhaoirsiú
is a threorú. Freastalaíonn Stiúrthóir Náisiúnta na
hIniúchóireachta Inmheánaí ar chruinnithe an Choiste
Iniúchóireachta ar fad, agus bíonn cruinnithe rialta
pearsanta aige le Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta.
Fuair an Coiste tuarascálacha ó na bainisteoirí faoi
ghnéithe agus próisis i dtaca le cúrsaí tuairiscithe agus
rialaithe airgeadais, comhlíonadh treoirlínte an rialtais
maidir le ceisteanna airgeadais agus bainistiú riosca i
gcaitheamh na bliana.
Trí mhiontuairiscí a chruinnithe a chuireann an Coiste a
chomhairle ar an Stiúrthóireacht agus ar an Ard-Stiúrthóir
go príomha. Cuireadh na miontuairiscí seo ar fáil agus
bhí siad ar chlár do chruinnithe na Stiúrthóireachta tar
éis chruinnithe ábhartha an Choiste Iniúchóireachta.
Choinnigh an Coiste Iniúchóireachta cuntas ar na
gníomhartha atá molta aige agus d’athbhreithnigh
sé dul chun cinn bhainistíocht na moltaí sin.
Bhí an Cathaoirleach i láthair ag cruinniú na Stiúrthóireachta
i mí an Mhárta 2018 chun comhairle an Choiste
Iniúchóireachta a chur in iúl i dtaca le ráitis airgeadais FSS sular
ghlac an Stiúrthóireacht leo, agus chun an Stiúrthóireacht
a chur ar an eolas i dtaca le hobair an Choiste.
Faoi réir na reachtaíochta, chuir an Coiste tuairisc
scríofa ar fáil don Ard-Stiúrthóir agus don Stiúrthóireacht
i dtaca le gnéithe ar thug sé comhairle fúthu agus ar
ghníomhaíochtaí an Choiste i rith 2018. Cuireadh cóip
den tuairisc sin ar fáil don Aire.
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Feidhmíonn an Coiste Riosca mar chomhairleoir agus níl
aon ghnó Feidhmiúcháin aige.
Is iad dualgais an Choiste ná comhairle a chur ar
Stiúrthóireacht agus Ard-Stiúrthóir FSS maidir le cúrsaí
neamhairgeadais a bhaineann lena bhfeidhmeanna, lena
n-áirítear na gnéithe seo a leanas a chur ar a súile dóibh:
• Próisis a bhaineann le sainaithint, tomhas, measúnú
agus bainistiú riosca in FSS
• Cultúr bainistithe riosca a chur chun cinn ar fud an
chórais sláinte.
De réir dea-chleachtais rialachais, tá Cairt curtha i
bhfeidhm ag an gCoiste Riosca. Díríonn an Chairt go
príomha ar chabhrú leis an Stiúrthóireacht a dualgais
a chomhlíonadh trí athbhreithniú neamhspleách agus
oibiachtúil ar rioscaí neamhairgeadais a chur ar fáil.
Choinnigh an Coiste a Chairt agus a chlár oibre faoi
athbhreithniú i rith na bliana. Aithnítear i gCairt an Choiste
Riosca gur bhunaigh FSS Coiste Iniúchóireachta ar leith,
a bhfuil an Stiúrthóireacht ina maoirseoir air, atá freagrach
as comhairle a chur ar an Stiúrthóireacht faoi chúrsaí a
bhaineann le rioscaí airgeadais i gcoitinne.

Ballraíocht
Tá an Coiste Riosca ceaptha ag an Stiúrthóireacht, tá
ball 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 ina mbaill den Choiste Riosca
in 2018:
• An Dr. Sheelah Ryan – lia sláinte poiblí, iarPhríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) FSS Iarthair/
Bhord Sláinte an Iarthair (WHB) (Cathaoirleach)
• An tUas. Simon Kelly – Sainchomhairleoir Fuinnimh
agus iar-POF Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na
hÉireann
• An tUas. Pat Kirwan – Leas-Stiúrthóir, an
Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
• An tUas. Margaret Murphy – Othair ar son Sábháilteacht
Othar (an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte)
• An tUas. Rosemary Ryan – Bainisteoir Seirbhísí
Bainistithe Riosca i bhFiontair Cliant, IPB Insurance
• An tUas. Colm Campbell – Iar-Cheann Foirne Cúnta
sna Fórsaí Cosanta
• An tUas. Peter Lachman – CEO ar ISQua
•

An tUas. Laverne McGuinness – CEO ar Talbot Group

Rialachas Airgeadais

•

An tUas. Dean Sullivan – HSE Leas-Ardstiúrthóir
Príomhoifigeach um Straitéis agus Pleanáil in FSS

•

An Dr Colm Henry – Príomhoifigeach Cliniciúil FSS

D’fhreastail an Stiúrthóir Náisiúnta um Dhearbhú Cáilíochta
agus Fíorú ar chruinnithe an Choiste chun dearbhú a
sholáthar maidir le héifeachtúlacht na gcóras curtha ar
bun ag an mbainistíocht chun rioscaí a aithint, a mheas,
a bhainistiú, a mhonatóiriú agus a thuairisciú.

Cruinnithe
Bíonn an Stiúrthóir Náisiúnta um Dhearbhú agus Fíorú
Cáilíochta ag gach cruinniú den Choiste. Freastalaíonn
an tArd-Stiúrthóir, Stiúrthóirí Náisiúnta nach iad, nó aon
fhostaithe eile ar chruinnithe ach iarratas a bheith faighte
ón gCoiste chuige sin.
Bíonn cruinniú ar leith ag baill an Choiste leis an Stiúrthóir
Náisiúnta um Dhearbhú agus Fíorú Cáilíochta uair sa
bhliain ar a laghad.
I rith na bliana, phléigh an Coiste réimse leathan réimsí
riosca lena n-áirítear: an Clár Riosca Corparáideach,
feidhm sláinte agus sábháilteachta fhoireann FSS,
tuarascálacha iniúchta inmheánaigh maidir le héifeachtacht
na rialuithe inmheánacha neamhairgeadais, CervicalCheck,
an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) ,
cáilíocht agus sábháilteacht othar, seirbhísí míchumais,
Tuarascáil an Phainéil Náisiúntaum Athbhreithniú
Neamhspleách, comhairleoirí nach bhfuil ar an sainchlár,
an Córas Náisiúnta Bainistíochta Teagmhais, cur i
bhfeidhm mholtaí HIQA ó Thuarascáil Phortlaoise, earcú
agus coinneáil foirne, agus cúram neamhsceidealta.

Chuir an Coiste a chomhairle ar fáil don Stiúrthóireacht
agus don Ard-Stiúrthóir go príomha trí mhiontuairiscí a
chruinnithe agus trí chomhfhreagras foirmiúil. Cuireadh na
miontuairiscí sin ar fáil do chruinnithe den Stiúrthóireacht
agus cuireadh ar an gclár iad ag cruinnithe ábhartha an
Choiste Riosca.

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. Tháinig Cathaoirligh an dá Choiste le chéile
uair amháin le linn na bliana chun cláir oibre an dá Choiste
a chomhordú agus chun a chinntiú go raibh soiléire fós le
sonrú i réimsí freagrachta gach Coiste ar leith acu.
Rinneadh miontuairiscí gach Coiste a chur síos ar bhonn
rialta ag cruinnithe an Choiste eile i rith na bliana.

Tábla 9 Baill a bhí i Láthair ag cruinnithe Choistí na Stiúrthóireachta – an Coiste Riosca
Cruinnithe Choiste Riosca
FSS (7 Chruinniú san Iomlán)

Táillí agus Speansais
Choiste Riosca FSS

Líon
iomlán na
gCruinnithe

Tinreamh

Táillí
€

Speansais
€

S. Ryan (Cathaoirleach)

7

7

2,414

1,540

S. Kelly
(Téarma Oifige Críochnaithe an 27 Lúnasa 2018)

5

1

–

–

P. Kirwan

7

6

–

–

M. Murphy

7

4

1,140

–

R. Ryan
(Téarma Oifige Críochnaithe an 26 Meitheamh 2018)

3

1

–

–

C. Campbell

7

7

1,710

–

P. Lachman

7

6

–

–

L. McGuinness

7

6

1,425

143

D. Sullivan
(Téarma Oifige Críochnaithe an 21 Meitheamh 2018)

4

4

Ní
Bhaineann

Féach Tábla 7

C. Henry
(Ceaptha an 21 Meitheamh 2018)

3

1

Ní
Bhaineann

Féach Tábla 7

Ball Seachtrach

Baill Inmheánacha
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Chuir an dá Choiste comhairle ar fáil maidir le Clár Riosca
Corparáideach FSS a fhorbairt, a chuimsíonn rioscaí
neamhairgeadais agus airgeadais araon, agus maidir
le feabhas a chur ar na próisis chun an Clár a bhainistiú
agus a chothabháil.

Go háirithe, déanfaidh sé:
•

Comhairle a thabhairt don Stiúrthóireacht maidir le dul
chun cinn foriomlán OoCIO i gcur i bhfeidhm a Phlean
Eolais agus Faisnéise

•

Comhairle a thabhairt don Stiúrthóireacht trí
Chathaoirleach an Choiste ar na rioscaí a bhaineann
le cur i bhfeidhm an Phlean Eolais agus Faisnéise,
agua an timpeallacht mhaicreacnamaíoch agus cúram
sláinte reatha agus ionchasach a chur san áireamh,
ag baint leasa an gclár oibre foriomlán um athchóiriú
sláinte agus ar shaineolas an ghrúpa

•

Comhairle a thabhairt maidir le gníomh cuí chun na
caighdeáin ionracais agus macántachta is airde a
chohabháill ar fud an OoCIO de réir an Chóid Rialachais

•

Athbhreithniú a dhéanamh agus comhairle a thabhairt
don Stiúrthóireacht ar na cláir riosca ranna OoCIO
go léir agus comhairle a thabhairt faoin bpróiseas
bainistíochta riosca atá i bhfeidhm san OoCIO

•

Comhairle a thabhairt don bhainistíocht feidhmiúcháin
maidir le cultúr a chothabháil agus a chur chun cinn
chun seachadadh an Phlean Eolais agus Faisnéise a
chumasú

•

Tacaíocht a sholáthar maidir le tuairiscí rialta a
sheachadadh ar chlár oibre bliantúil an OoCIO agus
comhairle a thabhairt don Stiúrthóireacht maidir le
hacmhainní leordhóthanacha agus staid chuí na
feidhme seo laistigh de FSS.

Na Coistí a Thacú
Fuair an Stiúrthóireacht agus a Coistí tacaíocht ón
Rúnaí Corparáideach, An tUas. Dara Purcell (Téarma
Oifige Críochnaithe an 31 Bealtaine 2018 agus an
tUas. Jim O Sullivan (ceaptha an 1 Meitheamh 2018).

An Coiste Ríomhsheirbhísí
Sláinte
Le foilsiú Straitéis Ríomhsheirbhísí Sláinte d’Éirinn ag
deireadh 2013, tugadh aitheantas do ról criticiúil na
Ríomhsheirbhísí Sláinte maidir le tionscnaimh athchóirithe
bhunúsacha a bhaint amach sa tseirbhís sláinte. Na
céimeanna atá bainte amach go dtí seo, tá siad tar éis cur
ar chumas FSS, tús a chur le struchtúr a chruthú ina ligfear
do Ríomhsheirbhísí Sláinte, athchóiriú an chúraim sláinte in
Éirinn a spreagadh.
Is é cuspóir an Choiste Ríomhsheirbhísí Sláinte, cur i
bhfeidhm na Straitéise Ríomhsheirbhísí Sláinte d’Éirinn a
threorú agus tacú leis trí Phlean Saineolais agus Faisnéise
FSS, a chur i gcrích.
Níl an Coiste freagrach as feidhmeanna feidhmiúcháin
Oifig an Phríomhoifigigh Faisnéise (OoCIO) ach beidh ról
comhairleach agus dearbhaithe aige maidir lena dhualgais.
Meastar gur grúpa saineolaithe é an Coiste a chuireann
tráchtaireacht ar fáil don OoCIO rud a chuireann ar a
chumas ceachtanna a fhoghlaim ó réimsí eile, r-Shláinte
agus réimsí níos leithne.
Tugann an Coiste comhairle don Stiúrthóireacht maidir le:
•

152

Saineolas, deiseanna treorach agus líonraithe a sholáthar
don OoCIO chun cuidiú leis ar a chonair seachadta

•

Go bhfuil socruithe cuí ann chun creat rialachais a
chur ar fáil a chinntíonn go bhfuil na cuspóirí ardleibhéil
an Phlean Eolais agus Faisnéise sothuigthe agus go
bhfuil socruithe cuí ann chun iad a chur i bhfeidhm ag
leibhéal oibríochtúil gnó.

•

Go bhfuil obair OoCIO tacaithe ag pleanáil straitéiseach,
seachadadh, athbhreithniú agus measúnú ar
fheidhmíocht seirbhíse agus feidhmíocht straitéiseach

•

Go bhfuil OoCIO bunaithe ar réitigh rShláinte a
sholáthar do sheachadadh sláinte ar fud na hÉireann
de réir bheartas agus reachtaíocht an rialtais

•

Cultúr seirbhíse custaiméara a chur chun cinn laistigh de
sheachadadh oibríochtúil TFC, ag cinntiú go bhfanann
an OoCIO faoi stiúir cliniciúil agus otharlárnach.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Tháinig an Coiste Ríomhsheirbhísí Sláinte le chéile dhá
uair in 2018. I gcaitheamh na bliana, fuair an Coiste
réimse leathan eolais ón bPríomh-Oifigeach Faisnéise
(CIO) faoi na cláir oibre atá idir lámha i láthair na huaire ag
an OoCIO. Anuas air sin, chuir an Coiste comhairle agus
treoir ar fáil faoi roinnt mhaith clár náisiúnta, mar shampla,
Clár Ospidéal na Leanaí, an Creat Aibíochta um Chumas
TF, Córas Bainistíochta Cliniciúil na Nuabheirthe agus an
Mháthair, NIMIS agus an Clár EHR.
Cuimsítear le Coiste Ríomhsheirbhísí Sláinte Éireann
daoine aonair a bhfuil inniúlachtaí acu atá an-ábhartha
chun tacú le CIO an FSS chun an straitéis a chur i
bhfeidhm. Déanann sé athbhreithniú ar na straitéisí don
CIO, tugann sé moltaí dó ar conas iad a chur i bhfeidhm,
agus tugann sé comhairle don CIO agus do Stiúrthóireacht
an FSS ar chinntí infheistíochta TFC freisin.

Rialachas Airgeadais

Ballraíocht

•

Tá saineolas agus taithí ag an gCoiste i dtaca le réimse
leathan de scileanna agus d’eolas ar a náirítear:

An Dr. James Batchelor – Stiúrthóir ar an Aonad
Faisnéisíochta Cliniciúla, Ollscoil Southampton

•

An Dr. Colin Doherty – Sainchomhairleoir, Ospidéal
San Séamas (Titimeas)

•

An Dr. Brian O’Mahony – Bainisteoir Tionscadail TFC
Náisiúnta, an Clár GPIT

•

Córais agus eagrúchán na seirbhísí sláinte

•

Córas sláinte na hÉireann agus an clár athchóirithe

•

Cur amach cliniciúil ar réimse leathan cúraimí agus
próiseas cúraim (taithí ar fheidhmiú TFC más féidir)

•

•

Crua-earraí agus bogearraí i dtaca le teicneolaíochtaí
TFC (go háirithe iad siúd a bhaineann le sláinte)

An Dr. Áine Carroll – Stiúrthóir Náisiúnta FSS
ar Straitéis agus Chláir Chliniciúla

•

•

Forbairt agus feidhmiú córas mór i dtimpeallachtaí
casta

An Dr. Stephanie O’Keeffe – Stiúrthóir Náisiúnta
FSS ar Pleanáil agus Chlaochlú

•

•

Próisis agus nósanna imeachta le haghaidh measúnú
córas mór, meastóireacht eacnamaíochta agus
monatóiriú tionscadal casta

An tUas. Leo Kearns – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,
RCSI

•

An tUas. Ger Reaney – Príomhoifigeach, Cúram Sláinte
Pobail Chorcaigh agus Chiarraí

•

Socruithe gnó tráchtála i gcás airgeadas sláinte agus
TFC

•

An tUas. Richard Corbridge – Príomhoifigeach
Faisnéise in FSS/CDIO Leeds Teaching Hospital Trust

•

Nuáil sa tsláinte, mar aon le cur i bhfeidhm agus úsáid
teicneolaíochtaí chun críche nuála

•

An tUas. Jane Carolan – Stiúrthóir Náisiúnta Seirbhís
Gnó Sláinte in FSS

•

Forbairt agus cur i bhfeidhm córas sláinte idirnáisiúnta
TFC.

•

An tUas. Henry Minogue – Leas-Uachtarán,
Príomhoifigeach Faisnéise, Virgin Media Éireann

•

An tUas. Helen McBreen – Stiúrthóir Infheistíochta,
Atlantic Bridge Capital

•

An tUas. Yvonne Goff – Treoiroifigeach Faisnéise
Cliniciúla in FSS An tUas.

•

Deirdre Lee – Bunaitheoir, Derilinx

•

An tUas. Diane Nevin – Bunaitheoir, Health Evident

•

An tUas. Hazel Chappell – Bunaitheoir/
Sainchomhairleoir Córas Cliniciúil, Cartron Consulting

•

An Dr. Martin Curley – Ollamh le Teicneolaíocht agus
Nuáil Gnó, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad; Stiúrthóir,
Institiúid um Luach Nuálaíochta Shaotharlanna
Eorpacha Intel

•

An tUas. Rachel Flynn – Stiúrthóir Faisnéise Sláinte, HIQA

•

An tUas. Colin McHale – An tSláinte agus Eolaíochtaí
na Beatha, Stiúrthóir Tionscail na hEorpa, an
Mheánoirthir agus na hAfraice (EMEA), Intel Ireland

•

An tUas. Tibbs Pereira – Ionadaí Othar

•

An tUas. Trevor O’Callaghan – POF GH, Grúpa
Ospidéal Áth Cliath, Lár na Tíre

•

An tUas Donal Maguire – Sanchomhairleoir, Ospidéal
Ollscoile Naomh Uinseann

Bhí na daoine seo a leanas ina mbaill den Choiste
Ríomhsheirbhísí Sláinte in 2018:
•

An tOll.Philip Nolan – Uachtarán Ollscoil mhá Nuad
(Caqthaoirleach)

•

An tOll. Brian Caulfield – An Scoil Fisiteiripe agus
Eolaíochta Léirithe, Ionad Eolaíochtaí Sláinte (LeasChathaoirleach)

•

An tUas. Muiris O’Connor – Rúnaí Cúnta, DoH

•

An tUas. Eibhlin Mulroe – CEO, Grúpa Taighde
Oinceolaíochta Comhoibríoch Uile-Éireann

•

An tUas. Enda Kyne – Stiúrthóir TF agus Claochlaithe
Teicneolaíochta, Coláiste Ríoga na Lianna agus na
Máinlianna in Éirinn (RCSI)

•

An tUas. Derick Mitchell – CEO, Ardán na hÉireann le
haghaidh Eagraíochtaí Othar, Eolaíochta agus Tionscail

•

An tOll. George Crooks – Stiúrthóir Liachta NHS24,
Stiúrthóir ar Scotland Telehealth

•

An tOll. Joe Peppard – Ollamh le Bainistíocht agus
Teicneolaíocht, Ollscoil na hAstráile Theas (University
of South Australia (Beirlín)

•

An tUas. Andrew Griffiths – Príomhoifigeach Faisnéise,
NHS Wales
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Tábla 10 Baill a bhí i láthair ag cruinnithe Choistí na Stiúrthóireachta – an Coiste Ríomhsheirbhísí Sláinte
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Táillí
€

Speansais
€

Níor íocadh
táillí le haon
bhall Coiste
i ndáil lena
b(h)allraíocht
den Choiste

–

Líon
Cruinnithe

Tinreamh

P. Nolan (Cathaoirleach (Ceaptha an 11 Meán Fómhair
2018)

1

1

B. Caulfield

2

2

M. O’Connor

2

1

E. Mulroe

2

2

–

E. Kyne

2

1

–

D. Mitchell

2

2

–

G. Crooks

2

0

–

J. Peppard

2

0

–

A. Griffiths

2

2

–

J. Batchelor

2

0

–

C. Doherty

2

0

–

B. O’Mahony

2

1

–

A. Carroll
(Téarma Oifige críochnaithe an 30 Meitheamh 2018)

2

1

–

S. O’Keeffe

2

2

–

L. Kearns

2

0

–

G. Reaney

2

0

–

R. Corbridge

2

0

–

J. Carolan
(Téarma Oifige críochnaithe an 10 Aibreán 2018)

2

1

–

H. Minogue

2

2

–

H. McBreen

2

0

–

Y. Goff

2

2

–

D. Lee

2

2

–

D. Nevin

2

1

–

H. Chappell

2

2

–

M. Curley

2

1

–

R. Flynn

1

1

–

C. McHale

2

0

–

T. Pereira

2

2

–

T. O’Callaghan (Ceaptha an 11 Meán Fómhair 2018)

1

1

–

D. Maguire (Ceaptha an 11 Meán Fómhair 2018)

1

0

–

Ball
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Cruinnithe agus Doiciméadú
Eagraíodh dhá chruinniú in 2018
•

20 Meitheamh – Nuashonrú ar na Croí-Chláir agus
buntreoir ar Shamhail Chreat um Aibíocht Cumais TE
rShláinte Éireann, Acmhainniú OOCIO i gcomparáid
le heagraíochtaí áitiúla eile agus modhanna oibre
rShláinte Éireann as seo amach.

•

12 Nollaig – Nuashonrú ar an gClár EHR, Treochlár
na nOthar agus an Phobail agus Foirmiú Choiste
r-Shláinte Éireann 2019.

Tacaítear le Coiste Ríomhshláinte Éireann le rúnaíocht atá
curtha ar fáil tríd an OCIO.
Tá comhairle agus treoir tairgthe ag an gCoiste don chlár
EHR agus tá siad tar éis a bheith ag obair leis an Roinn
Sláinte agus le hOifig Phríomhoifigeach Faisnéise an
Rialtais le cinntiú gur féidir seo a dhéanamh taobh istigh
den mhúnla rialachais riachtanach do EHR.

Déanfaidh an Coiste Ríomhsheirbhísí Sláinte a chathaoirleach
agus a bhaill a athbhreithniú gach dara bliain. In 2017,
rinneadh comhlacht ionadaíoch a cheapadh ar an gCoiste.
Déanann Coiste Ríomhsheirbhísí Sláinte Éireann a
mhiontuairiscí, cláir oibre, agus ábhar a fhoilsiú ar shuíomh
idirlín Ríomhshláinte Éireann chun díriú ar an gclár oibre
follasachta maidir leis an réimse seo.

Nochtadh atá riachtanach de
réir an Chóid Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit
(2016)
Tá an Stiúrthóireacht freagrach as a chinntiú go bhfuil
FSS tar éis riachtanais an Chóid Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit (‘an Cód’) a chomhlíonadh, arna fhoilsiú
ag an DPER i Lúnasa 2016. Tá na nochtuithe a leanas
éilithe de réir an chóid:

Tábla 11 Ráiteas Comhlíontachta
Sochair Ghearrthéarmacha Fostaithe
Tá sochair ghearrthéarmacha fostaithe os cionn €60,000 leagtha amach i nóta 7 de na Ráitis Airgeadais Bhliantúla.

Costais Chomhairleachta *
I measc na gcostas comhairliúcháin tá costas na comhairle seachtraí don lucht bainistíochta agus ní áirítear leo
feidhmeanna ‘gnó-mar-gnáth’ seachfhoinsithe.
2018

2017

€’000

€’000

5,038

97

Comhairleach cánach agus airgeadais

348

498

Caidreamh poiblí/margaíocht

575

612

Acmhainní Daonna agus Pinsin

896

5,003

Pleanáil Straitéiseach agus Feabhsú Gnó

8,658

14,766

Comhairleacht TF

2,352

3,812

Eile

23,529

23,178

Iomlán na gcostas comhairliúcháin

41,396

47,966

–

–

41,396

47,966

41,396

47,966

Comhairle Dlí

Seo a leanas anailís iomlán ar chostais chomhairliúcháin:
Costais chomhairleoireachta caipitlithe
Costais chomhairleachta gearrtha ar Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

* San áireamh i Nóta 8 Caiteachas Neamhphá, Costais Oifige agus Riaracháin, Táillí Dlí agus Gairmiúla

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

155

Rialachas Airgeadais

Tábla 11 Ráiteas Comhlíontachta (ar lean)
Costais Dlí agus Socraíochtaí *
Tugann an tábla thíos miondealú ar na méideanna a aithníodh mar chaiteachas in 2018 maidir le costais dlí, socraíochtaí
agus imeachtaí idir-réitigh agus eadrána a bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. Ní áirítear leis seo caiteachas a
thabhaítear maidir le comhairle dlí ghinearálta a fuair FSS a nochtar i gcostas Comhairliúcháin thuas.

Táillí dlíthiúla – imeachtaí dlíthiúla
Íocaíochtaí idir-réitigh agus eadrána
Socraíochtaí
Iomlán

2018

2017

€’000

€’000

15,789

13,939

91

62

2,833

499

18,713

14,500

* San áireamh i Nóta 8 Caiteachas Neamhphá, Costais Oifige agus Riaracháin, Táillí Dlí agus Gairmiúla.

San áireamh sna costais dhlíthiúla seo níl aon chostais maidir le cúrsaí leanúnacha a bhaineann le comhlachtaí Stáit eile.
Ba é líon na gcásanna a bhí clúdaithe ag na costais dlíthúla thuas ná 1,671 in 2018 (2017: 1,139).
D’íoc Cuideachta Árachais FSS costais agus socruithe dlí breise.
Níl na costais dlí a bhaineann le héilimh a phróiseálann an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát faoi théarmaí na
Scéime Slánaíochta Cliniciúla san áireamh sna costais agus sna socraíochtaí dlí seo ach ina ionad sin tá siad san
áireamh sa tuarascáil chostais i nóta 11 de na Ráitis Airgeadais Bhliantúla.
Caiteachas Taistil agus Cothabhála *
Déantar caiteachas taistil agus cothabhála a chatagóiriú mar seo a leanas:
2018

2017

€’000

€’000

31

50

67,719

66,813

8

8

904

808

68,662

67,679

Intíre
– Stiúrthóireacht
– Fostaithe
Idirnáisiúnta
– Stiúrthóireacht
– Fostaithe
Iomlán
* San áireamh i Nóta 8 Caiteachas Neamhphá, Costais Oifige agus Riaracháin, Táillí Dlí agus Gairmiúla.

Caiteachas Fáilteachais *
Ba é an caiteachas iomlán comhiomlán a tabhaíodh maidir le fáilteachas ná €Nialas. Baineann gach costas cineál
siamsaíochta a nochtar sna ráitis airgeadais le cláir chliniciúla Cliant/Othar agus nochtar iad faoi Ilghnéitheach/Áineas.
* San áireamh i Nóta 8 Caiteachas Neamhphá, Costais Oibriúcháin Eile, Áineas.

Ráiteas Comhlíontachta
Chloígh FSS le riachtanais an Chóid Chleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 agus tá nósanna
imeachta curtha i bhfeidhm aici chun comhlíonadh an
Chóid a chinntiú.
Sínithe thar ceann na Stiúrthóireachta

Anne O’Connor
Cathaoirleach
13 Bealtaine 2019.
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Is léiriú é an Ráiteas seo ar Rialú Inmheánach ar an
staid don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018. Ina
bhfuil cur chuige agus freagracht Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte maidir le Bainistíocht Riosca, Rialuithe
Inmheánacha agus Rialacha leagtha amach.

1. Freagracht as an gCóras
Rialaithe Inmheánaigh
Thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS),
dearbhaím freagracht na Stiúrthóireachta as a chinntiú
go gcothaítear agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach
rialaithe inmheánaigh. Tá an ráiteas seo de réir an
riachtanais atá leagtha amach i gCód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) na Roinne Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.
Bunaíodh Stiúrthóireacht FSS mar chomhlacht rialachais
FSS de réir an Achta um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2013. Tá an Stiúrthóireacht freagrach
don Aire Sláinte as feidhmíocht FSS tríd an ArdStiúrthóir, atá ina Chathaoirleach ar an Stiúrthóireacht.
Tá Stiúrthóireacht FSS freagrach as córas rialaithe
inmheánaigh FSS agus as a éifeachtacht a mhonatóiriú.
Tá foráil sa Bhille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2018, atá le hachtú in 2019, go
gcruthófar struchtúr rialachais do Bhord FSS agus don
POF. Tá molta sa Bhille gur comhlacht rialaithe FSS é an
Bord, atá freagrach don Aire, agus a bheidh freagrach as
rialachas, as maoirseacht agus as feidhmíocht a neartú.
Beidh POF FSS freagrach don Bhord. Tá foráil sa Bhille
freisin Coiste Iniúchta agus aon Choistí eile a mheasann
an Bord a bheith riachtanach a bhunú.

2. Cuspóir an Chórais Rialaithe
Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánaigh leagtha amach sa chaoi
go bhfuil sé in ann rioscaí a bhainistiú agus a laghdú,
seachas fáil réidh leo go hiomlán, agus ar an ábhar sin,
tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha sa chaoi go
dtugann sé dearbhú réasúnta, ach ní dearbhú iomlán,
go gcosnaítear sócmhainní, go ndéantar idirbhearta a
údarú agus a thaifeadadh go cuí, agus to gcoisctear nó
go mbraitear earráidí ná mírialtachtaí go tráthúil. Tá an
córas rialaithe inmheánaigh deartha freisin chun a chinntiú
go bhfuil prótacail agus beartais chuí i bhfeidhm agus
go bhfuil siad á n-oibriú go héifeachtach i gcomhthéacs
sábháilteachta cliniciúla agus othar.

Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, atá de réir na
dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, i bhfeidhm san FSS don bhliain dar chríoch
31 Nollaig 2018 agus go dtí an dáta fhaomhadh na ráitis
airgeadais, cé is moite de na ceisteanna rialaithe atá
sonraithe thíos.

3. CumasRiosca a Láimhseáil
Ós í an Stiúrthóireacht comhlacht rialaithe FSS, tá
freagrach iomlán aici as an gcóras rialaithe airgeadais
inmheánaigh agus bainistithe riosca. Is ceadmhach
don Stiúrthóireacht coistí a bhunú chun cúnamh agus
comhairle a sholáthar i dtaca le feidhmíocht a dhualgais
agus a fheidhmeanna.
Tá foráil san Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas) 2013 (Acht 2013) le haghaidh bunú
Coiste Iniúchóireachta agus aon Choiste eile a mheasann
an Stiúrthóireacht a bheith riachtanach chun críche cabhair
agus comhairle a chur ar fáil maidir le cur i bhfeidhm
dhualgais na Stiúrthóireachta.
Tá Coiste Iniúchóireachta ag FSS, a bunaíodh in
Eanáir 2014 de réir fhorálacha Achta 2013. Tá saineolas
airgeadais agus iniúchóireachta ag gach ball an Choiste
Iniúchóireachta, agus ina measc, tá Cathaoirleach
seachtrach, ceathrar ball seachtracha eile agus ball de
Stiúrthóireacht FSS. Feidhmíonn an Coiste Iniúchóireachta
mar chomhairleoir agus níl aon ghnó feidhmiúcháin aige.
Is é fócas an Choiste Iniúchóireachta, agus é i mbun
comhairle a chur ar an Stiúrthóireacht agus ar an ArdStiúrthóir, ná rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart atá
taifeadta sna cuntais, chomh maith le héifeachtacht an
chórais rialaithe airgeadais inmheánaigh arna fheidhmiú
ag FSS. Feidhmíonn an Coiste Iniúchóireachta de réir Cairt
chomhaontaithe ina leagtar amach go mionsonraithe ról,
dualgais agus údarás an Choiste. Tá de cheanglas ar an
gCoiste Iniúchóireachta teacht le chéile 4 huaire in aghaidh
na bliana ar a laghad. In 2018, bhí 7 gcruinniú ar leith ag
an gCoiste Iniúchóireachta, agus tharla comhchruinniú leis
na Coistí Iniúchóireachta agus Riosca tráth eile.
Tá Rannán Iniúchóireachta Inmheánaí curtha ar bun
ag FSS, a bhfuil pearsanra leis an oiliúint chuí ann, agus
feidhmíonn seo de réir cairt i scríbhinn arna faomhadh
ag an Stiúrthóireacht. Tuairiscíonn Stiúrthóir Náisiúnta na
hIniúchóireachta Inmheánaí don Choiste Iniúchóireachta
agus d’Ard-Stiúrthóir FSS agus is ball é d’fhoireann
Ceannasaíochta FSS. Déanann Iniúchóireacht Inmheánach
a clár oibre a chomhaontú i gcomhar leis an gCoiste
Iniúchóireachta.
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Chuir an Rannán Iniúchóireachta Inmheánaí cuid mhór
oibre i gcrích agus d’eisigh 160tuairisc iniúchóireachta
i rith 2018. Díríodh go háirithe ar ghníomhaireachtaí
maoinithe a iniúchadh agus ar iniúchtaí TFC. Rinne Coiste
Iniúchóireachta agus Foireann Ceannaireachta FSS
thorthaí na dtuarascálacha seo a mheas.
Bunaíodh Coiste Riosca in 2014 de réir fhorálacha
an Achta um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(Rialachas), 2013. Tuairiscíonn an Coiste Riosca don
Stiúrthóireacht, tá cathaoirleach neamhspleách air mar aon
le ball den Stiúrthóireacht agus ceathrar ball 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. In 2018, tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile
7 huaire ar leith.
Bíonn comhchruinniú bliantúil ann leis na Coistí
Iniúchóireachta agus Riosca, agus is é seo, chomh
maith le plé rialta idir an dá Chathaoirleach, a éascaíonn
comhoibriú eatarthu.
Tá FSS tar éis beartas bainistithe riosca a fhorbairt ina
sonraítear go cruinn na róil agus na dualgais atá ag baill
foirne ag gach leibhéal maidir le riosca (idir airgeadais
agus neamhairgeadais). Cuirtear in iúl do bhaill foirne ag
gach leibhéal é. Tá FSS tiomanta a chinntiú go bhféachtar
ar bhainistiú riosca mar rud a bhaineann le gach duine,
go ndaingnítear é mar chuid den ghnó laethúil agus go
mbíonn sé mar bhonn agus taca ag an timthriall pleanála
agus feidhmíochta i dtaca le straitéisí agus oibriúchán.
Is iad na bainisteoirí ag gach leibhéal de FSS atá freagrach
don Ard-Stiúrthóir as cur i bhfeidhm agus cothú rialaithe
inmheánaigh éifeachtaigh i ndáil lena bhfeidhmeanna
agus lena n-eagraíochtaí ar leith. Is é aidhm dhaingniú
na freagrachta as an gcóras rialaithe inmheánaigh ná a
chinntiú, ní amháin gur féidir le FSS fadhbanna rialaithe
a bhrath agus freagairt dóibh má thagann siad chun
cinn trí na prótacail chuí a úsáid chun iad a chur in iúl do
bhainisteoirí níos airde, ach freisin go bhfuil cultúr cunt
asachta agus freagrachta i bhfeidhm san eagraíocht ina
hiomláine.
I Ráithe 4 2018, bunaithe ar an bhFiosrúchán Scópála ar
an gClár Scagthástála CervicalCheck (Tuarascáil Scally),
choimisiúnaigh foireann Cheannasaíochta FSS Meitheal
Bainistíochta Riosca chun tograí a ullmhú maidir le
Bainistíocht Riosca san FSS agus go ndéanfaidh Coiste
Riosca FSS, Foireann Cheannasaireachta FSS agus Bord
nua FSS iad a mheas.

Cuimsíonn an Mheitheal seo príomhbhainisteoirí FSS a
dhéanann ionadaíocht ar gach rannóg FSS, Eagraíochtaí
Cúraim Sláinte Pobail (CHOs), agus Grúpaí Ospidéil
(HGs). Tá sé urraithe ag an Stiúrthóir Náisiúnta, Dearbhú
Cáilíochta agus Fíoraithe (QAV), faoi chathaoirleacht
an Stiúrthóra Náisiúnta Cúnta, Riosca Cáilíochta
agus Sábháilteachta agus tacaíonn sainchomhairleóir
seachtrach i mbainistiú riosca leis an meitheal.
Tháinig an mheitheal le chéile ceithre huaire idir Deireadh
Fómhair 2018 agus Márta 2019 agus tá dréachtdoiciméad togra atá le hathbhreithniú ag an mbainistíocht
geall le bheith críochnaithe.
Tá feidhm iniúchta um Chúram Sláinte bunaithe ag FSS,
atá mar chuid de rannán Dearbhú Cáilíochta agus Fíoraithe
FSS. Tuairiscíonn an Stiúrthóir Náisiúnta um Dhearbhú
Cáilíochta agus Fíoraithe don Choiste Riosca agus don ArdStiúrthóir, agus is ball é d’fhoireann Cheannaireacht FSS.
Comhaontaítear an clár oibre iniúchta Sláinte leis an gCoiste
Riosca. Le linn 2018, chuir an fhoireann iniúchta um Chúram
Sláinte 45 iniúchadh i gcrích agus rinne Coiste Riosca agus
Foireann Ceannaireachta FSS na torthaí a mheas.
Tá clár oibre bliantúil na Rannóige Iniúchta Inmheánaí
comhordaithe le clár oibre na feidhme iniúchta um Chúram
Sláinte agus déanfar tuilleadh forbartha air seo in 2019
chun comhiniúchtaí a chur i bhfeidhm.

4.	An Creat Riosca agus
Rialaithe
Tá FSS tar éis Beartas Bainistithe Riosca Comhtháite
a fhorbairt, arna threorú ag na prionsabail um bhainistiú
riosca a sonraíodh in ISO10 31000 (Is Caighdeán atá
aitheanta go hidirnáisiúnta é ISO 31000 agus é bunaithe
ar chomhairle saineolaithe i réimse na bainistíochta
riosca). Rinneadh an beartas seo agus na treoirlínte
ann a nuashonrú agus a chur in iúl do na baill foirne
ábhartha le linn 2018. Is iad na ceannairí Caighdeán agus
Sábháilteacht Othar sna réimsí seirbhíse a éascaíonn agus
a thacaíonn le baill foirne ó thaobh chur i bhfeidhm an
bheartais seo de.
De réir bheartas bainistithe riosca FSS, caithfear sainaithint
réamhghníomhach a dhéanamh ar rioscaí atá ina mbagairt
do chur i bhfeidhm cuspóirí, agus caithfear bearta a
chur i ngníomh chun na rioscaí sin a mhaolú go leibhéal
inghlactha. Leagtar amach sa bheartas na próisis bainistithe
riosca atá i bhfeidhm agus tugtar sonraí faoi róil agus
dhualgais na foirne i dtaca le riosca. Is iad na bainisteoirí uile
ag gach leibhéal de FSS atá freagrach as Bainistiú Riosca.

10 International organisation for standardisation (ISO).
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Tá Cláir riosca i bhfeidhm ag na leibhéil is tábhachtaí san
eagraíocht. Aithnítear iontu seo na príomhrioscaí atá roimh
FSS. Rinneadh breithniú agus measúnú ar na rioscaí ar
na cláir seo de réir a dtábhachta. Ar leibhéal eagraíochtúil,
tá an Clár Riosca Chorparáidigh faoi réir monatóiriú agus
nuashonrú ar bhonn ráithiúil. Leagtar amach sna cláir
riosca na rialuithe reatha, an rátáil riosca, agus aon rialuithe
breise a theastaíonn chun gach riosca a mhaolú, agus
dáiltear na tascanna seo ar dhaoine faoi leith a chaithfidh
iad a chur i gcrích de réir sprioc-am sonraithe. Gné amháin
den phróiseas monatóireachta ráithiúil ná monatóiriú a
dhéanamh ar chur i gcrích na rialuithe breise a theastaíonn
agus an riosca a athmheasúnú ar bhunús an méid sin.
Rinneadh freagracht a tharmligean faoi reacht chuig an
nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (CSA) as bainistiú
teagmhas cliniciúil agus oibriúcháin a eascraíonn ón Scéim
Slánaíochta Cliniciúla (CIS) agus ón Scéim Slánaíochta
Ginearálta (SCA). Soláthraíonn an SCA sainchomhairle
agus bainistiú riosca do FSS, agus tacaíonn NIMS, an
córas leictreonach tuairiscithe ar bhainistiú teagmhas
náisiúnta, leo seo.
Tá creat rialaithe inmheánaigh i bhfeidhm in FSS, a
ndéantar monatóiriú leanúnach air lena chinntiú go
spreagtar cultúr éifea chtach rialaithe inmheánaigh.
Tá Cód Rialachais FSS leagtha amach ar www.hse.ie
agus cuimsítear an méid seo a leanas leis:
•

Léiríonn an Cód Rialachais na caighdeáin, beartais
agus nósanna imeachta reatha iompraíochta atá le
cur i bhfeidhm ag FSS agus laistigh dó, agus sna
gníomhaireachtaí arna maoiniú aige agus laistigh dóibh
chun seirbhísí a sholáthar thar a cheann.

•

Tugtar cur síos mionsonraithe sa chreat cuntasachta
ar na modhanna a úsáidfear chun bainisteoirí sa
tseirbhís sláinte, lena n-áirítear iad siúd in Eagraíochtaí
Cúram Sláinte Pobail (CHOnna) agus Grúpaí Ospidéal
(HGanna), a choinneáil cuntasach as a gcuid
feidhmíochta maidir le soláthar seirbhísí, caighdeáin
agus sábháilteacht othar, airgeadas agus an fórsa oibre.

•

Tá creat nósanna imeachta riaracháin i bhfeidhm, a
chuimsíonn deighilt dualgas, córas tarmligin agus
cuntasachta, córas údaraithe caiteachais, agus
tuairisciú rialta ó bhainisteoirí.

•

Is cuid lárnach den chóras rialaithe inmheánaigh iad
Rialacháin Airgeadais Náisiúnta FSS, agus dearadh iad
le go mbeidís ag teacht leis na riachtanais reachtúla
agus lena chinntiú go mbeidís ag comhlíonadh na
dtreoirlínte earnála poiblí arna n-eisiúint ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóiriú.

•

Tá córas buiséid déabhlóidithe bliantúil i bhfeidhm in
FSS, agus gach bliain, déanann an tAire Sláinte an
plean seirbhíse bliantúil a fhaomhadh go foirmiúil.
Socraítear teorainneacha cuntasachta ar leith, agus
déanann an Grúpa um Mhaoirseacht ar Fheidhmiú
Náisiúnta (NPOG) na teorainneacha seo a mhonatóiriú
go mion thar ceann an Ard-Stiúrthóra.

•

Tá réimse leathan beartas, nósanna imeachta, prótacail
agus treoirlínte i bhfeidhm in FSS maidir le rialuithe
oibriúcháin agus airgeadais.

•

Cuireann FSS athbhreithniú cuimsitheach bliantúil
i bhfeidhm ar an gcóras rialaithe inmheánaigh, a
gcuirtear síos go mion air níos faide ar aghaidh sa
tuarascáil seo.

•

Tá córais agus rialuithe ann a bhfuil d’aidhm acu sláine
na gcóras teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide
a chinntiú. Is réimse ardtosaíochta é seo don FSS
mar gheall ar na dúshláin a bhaineann le hilchórais a
bhainistiú ar fud FSS. Tá forbairtí leanúnacha ar siúl
d’fhonn slándáil a fheabhsú agus d’fhonn a chinntiú go
bhfuil an leibhéal cuí acmhainní agus scileanna ag FSS
chun sláine a cuid córas a chosaint lena chinntiú go
bhfuil sonraí agus faisnéis gcosaint.

Anuas air sin, ní mór do na bainisteoirí sinsearacha uile
Ráiteas um Dhearbhú Rialuithe (CAS) a chur i gcrích. De
réir an ráitis seo, is gá do bhainisteoirí a dhearbhú go bhfuil
siad eolach ar na príomhrialuithe airgeadais agus Cód
Rialachais atá i bhfeidhm in FSS, agus go bhfuil siad á
gcomhlíonadh.

5. Soláthar
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag FSS lena chinntiú
go gcloítear le rialacha agus treoirlínte reatha soláthair.
Agus earraí agus seirbhísí á soláthar, ní mór do gach
réimse laistigh den FSS cloí leis na nósanna imeachta
soláthair ábhartha atá leagtha amach go mion i Rialacháin
Airgeadais Náisiúnta FSS.
Tarraingítear aird ar cheisteanna a eascraíonn maidir le
rialuithe soláthair faoin gceannteideal saincheisteanna
rialaithe inmheánaigh.

6. Monatóireacht agus
Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmeálta curtha ar bun chun próisis
rialaithe a mhonatóiriú, agus cuirtear easnaimh rialaithe
in iúl dóibh siúd atá freagrach as bearta ceartaitheacha
a chur i bhfeidhm, agus don Stiúrthóireacht agus na
bainisteoirí sinsearacha. Dearbhaím go bhfuil na córais
mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm:
•

Tá na rioscaí is práinní agus na rialuithe bainteacha
sainaitheanta, agus tá próisis curtha i bhfeidhm chun
oibriú na bpríomhrialuithe sin a mhonatóiriú agus chun
tuairisciú ar aon easnaimh a sainaithníodh.

•

Tá socruithe tuairiscithe curtha ar bun ag gach leibhéal
ar a bhfuil freagracht as bainistiú airgeadais leagtha.

•

Déanann bainisteoirí sinsearacha athbhreithniú rialta
ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus bhliantúil, agus ar
thuarascálacha airgeadais ina léirítear feidhmíocht
FSS os coinne buiséad/réamhaisnéisí.
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•

Déanann an Roinn Sláinte (DOH) athbhreithniú rialta ar
fheidhmíocht FSS i dtaca le buiséid agus pleananna
seirbhíse chomh maith le príomhthuairisciú neamhairgeadais eile a chur san áireamh, mar shampla fórsa
saothair a phleanáil.

Tá Grúpa Maoirseachta na Feidhmíochta Náisiúnta
(NPOG) tar éis údarás a tharmligean ón Ard-Stiúrthóir le
bheith mar eochair-phróiseas um mhaoirsiú agus iniúchadh
feidhmíochta agus cuntasachta do FSS, agus le tacú leis
an Ard-Stiúrthóir agus leis an Stiúrthóireacht agus iad ag
iarraidh feidhmíocht Rannáin FSS a spreagadh.
Is gné ríthábhachtach é obair Iniúchóireachta Inmheánaí
de mhonatóiriú an chórais rialaithe inmheánaigh laistigh
de FSS. Is é atá mar bhonn is taca ag plean oibre bliantúil
Iniúchóireachta Inmheánaí ná anailísiú na bpríomhrioscaí
a bhfuil FSS neamhchosanta orthu, agus is é an Coiste
Iniúchóireachta a fhaomhann an plean sin. Freastalaíonn
Stiúrthóir Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí ar
chruinnithe uile an Choiste Iniúchóireachta, agus bíonn
cruinnithe rialta pearsanta aige le Cathaoirleach an Choiste
Iniúchóireachta chomh maith leis an Ard-Stiúrthóir.
Tacaíonn obair an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(ARCC) le monatóiriú agus athbhreithniú éifeachtacht
rialuithe inmheánacha FSS. Déanann an Stiúrthóireacht
agus an Fhoireann Ceannasaíochta athbhreithniú ar
thagairtí agus moltaí a dhéanann an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste ina litreacha bainistíochta, a theastais
iniúchóireachta nó a thuarascálacha bliantúla, agus tugtar
faoi na moltaí sin a chur i bhfeidhm. Déanann an NPOG
cur i bhfeidhm na moltaí a mhonatóiriú thar ceann na
Stiúrthóireachta, le cabhair ón gCoiste Iniúchóireachta.
Anuas air sin, bunaíodh Grúpa Náisiúnta Dearbhaithe
Rialuithe Airgeadais (NFCAG) in 2015 le go bhféadfaí
dul i ngleic le cuid mhaith laigí rialaithe a bhí ag tarlú
go minic agus a sainaithníodh mar chuid d’iniúchadh
bliantúil na ráiteas airgeadais, agus mar thoradh ar
iniúchtaí inmheánacha agus iniúchtaí seachtracha eile. Ón
mbliain 2015 i leith, tá an grúpa seo ag díriú ar dhéileáil
le fadhbanna maidir le soláthar, cánachas, ús íocaíochta
praise, ró-íocaíochtaí a bhaineann le pá, agus láimhseáil
airgid thirim. Tuairiscíonn an grúpa seo do NPOG.
Ar bhonn bliantúil, éilíonn FSS ar gach ball foirne
sinsearach ag Grád VIII (ná a mhacasamhail) agus níos
airde, ceistneoir faoi rialú inmheánach a chomhlánú;
dearadh an ceistneoir sin chun aiseolas riachtanach a
sholáthar i ndáil le príomhréimsí rialaithe. Cuireann seo
ar chumas FSS éifeachtúlacht na rialuithe is tábhachtaí a
mhonatóiriú agus bearta ceartaitheacha a dhíriú ar cibé
réimse ina dteastaíonn siad.
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7. Athbhreithniú ar
Éifeachtúlacht an Chórais
Rialaithe Inmheánaigh
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm in FSS
chun éifeachtúlacht a nósanna imeachta um bhainistiú
riosca agus rialú a mhonatóiriú. Is é atá ina thacaíocht le
monatóiriú agus athbhreithniú FSS ar an gcóras rialaithe
inmheánaigh ná obair na nIniúchóirí Inmheánacha agus
Seachtracha, an Choiste Iniúchóireachta, an Choiste
Riosca agus na mbainisteoirí sinsearacha san FSS atá
freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe
inmheánaigh.
Dearbhaím gur chuir FSS athbhreithniú bliantúil i bhfeidhm
maidir le héifeachtúlacht na Rialuithe Inmheánacha don
bhliain 2018, inar díríodh ar na gnéithe seo a leanas:
•

Miontuairiscí/tuairiscí an Choiste Iniúchóireachta
agus an Choiste Riosca.

•

Moltaí ó thuairiscí Iniúchóireachta Inmheánaí.

•

Torthaí an cheistneora maidir le Rialú Inmheánach.

•

Staid na moltaí a d’eascair ó thuairiscí na mblianta
roimhe i dtaca leis an Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
an Chórais Rialaithe Inmheánaigh.

•

Moltaí ó litreacha bainistíochta an ARCC.

•

Clár iniúchóireachta 2018 an ARCC agus go háirithe
na rioscaí i dtaca le hiniúchadh a sainaithníodh sa
chlár.

•

Tuairiscí an Choiste Cuntas Poiblí.

•

Miontuairiscí Stiúrthóireacht agus Foireann
Ceannasaíochta FSS.

•

Miontuairiscí na meithle stiúrtha/na meithle oibre/na
meithleacha cur i bhfeidhm srl.

•

Athbhreithniú seachtrach a dhéanann FSS chun
cabhrú maidir le fadhbanna rialaithe inmheánaigh a
shainaithint agus beartais is próisis ghnó leasaithe a
chur i bhfeidhm.

•

Clár riosca chorparáidigh FSS.

•

Torthaí agus tuarascálacha a eascraíonn ó obair an
Ghrúpa Náisiúnta Dearbhaithe Rialuithe Airgeadais
(NFCAG).

•

Aiseolas ó fheidhm iniúchta sláinte FSS.

Tá na Coistí Iniúchóireachta agus Riosca, chomh maith le
Stiúrthóireacht FSS, tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar
an tuairisc a rinneadh i dtaca le hathbhreithniú an chórais
rialaithe inmheánaigh.

Rialachas Airgeadais

De réir thorthaí an athbhreithnithe, tá fianaise ann
•

Go bhfuil FSS tar éis sraith beartas agus nósanna
imeachta a ghlacadh, atá ina bonn leis an gcreat
rialaithe inmheánaigh.

•

Áit a bhfuiltear tar éis rioscaí ardleibhéil a shainaithint, tá
rialuithe maolaithe/cúiteacha curtha i bhfeidhm de ghnáth.

•

Fuarthas amach go raibh an-chuid cásanna ann nár
comhlíonadh na beartais agus nósanna imeachta seo
a nglacadh leo, agus tá seo tar éis an eagraíocht a
fhágáil neamhchosanta ar riosca ábhartha.

•

Ardaíodh feasacht daoine le linn 2018 maidir leis
an ngá le rialuithe inmheánacha, agus bhí méadú
suntasach tuairim is 26% ar líon na mball foirne a
rinne an suirbhé ICQ. Is léir ó na freagraí atá faighte go
bhfuil leibhéal ard comhlíontachta á léiriú ag formhór
na mbainisteoirí i dtaca le rialuithe inmheánacha. Ach
mar sin féin, léiríonn an easpa comhsheasmhachta
aonfhoirmigh sna freagraí a nótáladh in 2018 arís go
bhfuil éagsúlacht sna leibhéil chomhlíontachta i gcuid
mhór réimsí rialúcháin. Bainfear úsáid as an eolas sin in
2019 chun obair a dhíriú ar chomhlíontacht le rialuithe
sonracha agus chun feasacht ghinearálta a ardú faoin
riachtanas atá le comhlíontacht leis na rialuithe go léir.

•

Tá dearbhú réasúnta ann maidir leis an gcóras reatha
rialaithe inmheánaigh, go bhfuil sé in ann na príomhrioscaí
bunúsacha a mhaolú/a bhainistiú, a bhfuil gníomhaíochtaí
airgeadais neamhchosanta orthu. Ach tá líon mór laigí
i rialuithe inmheánacha airgeadais FSS, rud atá léirithe
ag líon na sáruithe a tharlaíonn. Leanfaidh Foireann
Cheannaireachta FSS ag díriú go mór ar fheabhsuithe
a dhéanamh sna réimsí seo go fóill sna blianta amach
anseo.

Ós rud é nach bhfuil aon chóras náisiúnta amháin ann,
is gá an-chuid oibre a dhéanamh de láimh lena chinntiú
go bhfuil na córais airgeadais logánta agus an Réiteach
um Thuairisciú Náisiúnta Airgeadais sionchronaithe agus
go réitíonn siad lena chéile. Tá an cur chuige seo ag
éirí níos dúshlánaí i bhfianaise athruithe ar an struchtúr
eagraíochtúil agus dul in aois na gcóras.
Tá clár athraithe á sheachadadh ag an gClár Athchóirithe
Airgeadais a bunaíodh faoi Chás Gnó na Samhla Oibriúcháin
Airgeadais (FOM) (Meitheamh 2014) d’fhonn dul i ngleic
leis na dúshláin seo ar bhonn céimnithe ina bhfuil Daoine,
Próiseas agus Teicneolaíocht curtha sam áireamh.
Éilíonn cur i bhfeidhm Córas Comhtháite um Bainistíocht
Airgeadais agus Soláthair go nglacfaí le sraith de phróisis
náisiúnta airgeadais agus soláthair. Chun tacú leis seo,
dréachtaíodh Creat Bainistíochta Airgeadais nua in a bhfuil
an próiseas, an rialachas agus na rialuithe a theastaíonn
chun cleachtas éifeachtach bainistíochta airgeadais a léiriú
sainmhínithe agus tá an creat á fhorbairt i gcónaí.
Is píosa suntasach oibre atá ar bun faoi láthair í an Straitéis
Náisiúnta Tuairiscithe, atá mar phríomhghné den Chreat
Bainistíochta Airgeadais. Féachann an straitéis seo lena
chinntiú gur féidir teacht ar fhaisnéis airgeadais chruinn
go héasca d’fhomm pleanáil agus seachadadh seirbhísí
níos fearr a chur ar fáil.
Tá obair ullmhúcháin ar bun sa Chlár (lena n-áirítear
ceapúchán Suimeálaí Córais) chun tús a chur le dearadh,
tógáil agus tástáil mhionsonraithe an IFMS a thosóidh
i R4 2019.
Déanfar IFMS a imlonnú in dhá chéim ar fud an chórais
sláinte pobalmhaoinithe ag tosú i R4 2020.

Go hachomair, d’ainneoin na laigí rialaithe a aithníodh
agus a bhfuil bainisteoirí ag déileáil leo anois mar atá
leagtha amach thíos i gcuid 8, léiríonn formhór na foirne
leibhéil shásúla chomhlíontachta leis an gcreat rialaithe i
gcoitinne. Tá socrú déanta ag Foireann Ceannasaíochta
FSS go dtacóidh siad le Plean Gníomhaíochta do
Bhainisteoirí mar fhreagairt ar na fadhbanna is tábhachtaí a
sainaithníodh le linn an athbhreithnithe. Déanfaidh Foireann
Cheannaireachta FSS monatóiriú ar chur i bhfeidhm an
phlean seo i gcaitheamh 2019.

Tá sé i gceist céim 1a chur i bhfeidhm i R4 2020 agus
táthar ag súil go dtabharfar i gcrích é i R4 2022 arb
ionann 39% de chaiteachas foriomlán an chórais sláinte
é. Meastar go gcuimseoidh Chéim 2 80% de chaiteachas
foriomlán an chórais sláinte faoi R1 2024.

8. Ceisteanna Rialaithe
Inmheánaigh

Comhlíontacht le Rialacha Soláthair

Córas Comhtháite Bainistithe Airgeadais
agus Soláthair (IFMS)
Níl aon chóras aonair airgeadais agus soláthair ag FSS.
Ós rud é nach bhfuil a leithéid de chóras in FSS, tá
dúshláin bhreise roimh oibriú éifeachtach an chórais
um rialú inmheánach airgeadais i gceist. Tá athdhearbhú
déanta ag roinnt athbhreithnithe seachtracha ar an
gcomhdhearcadh i measc lucht airgeadais FSS nach
bhfuil na córais airgeadais reatha oiriúnach don fheidhm.

Mar aitheantas ar IFMS a bheith ag druidim i dtreo na
céime deartha agus forfheidhmithe cuireadh le ballraíocht
ghrúpa stiúrtha an Chláir Athchóirithe Airgeadais in 2018
chun ionadaíocht fheidhmeach shinsearach a chuimsiú
ó na seirbhísí sláinte i gcoitinne.

Tabhaíonn FSS caiteachas tuairim is €2bn maidir le
hearraí agus seirbhísí faoi réir rialacháin soláthair arna
leagan amach go mionsonraithe i Rialacháin Náisiúnta
Airgeadais FSS. De réir an Chóid Cleachtais Leasaithe
um Rialachas Comhlachtaí Stáit, tá de cheanglas ar
FSS a chinntiú, i gcás gach conradh ar luach €25k ar
a laghad, go ngnóthaítear na conarthaí sin ar bhonn
iomaíoch de réir na riachtanas i dtaca le soláthar poiblí,
agus tá air freisin tuairisciú a dhéanamh ar aon leibhéal
neamhchomhlíontachta a sainaithníodh.
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Is léir ó thorthaí an athbhreithnithe a rinneadh ar an gcóras
rialaithe inmheánaigh gur fadhb fós do FSS é comhlíonadh
na rialachán soláthair, go háirithe maidir le fianaise nach
bhfuil comhlíonadh ann i dtaca leis na gnéithe seo a leanas:
•
•

Na riachtanais le haghaidh tástáil margaidh, tairiscintí a
dhéanamh, agus próisis iomaíocha a úsáid

•

Tá Soláthar HBS ag leanúint dá chuid oibre leis an
Oifig um Sholáthar Poiblí (OGP) mar chomhpháirtí
iomlán sa mhúnla nua Soláthair Rialtais, chun líon na
gcomhaontuithe creata agus na gconarthaí le haghaidh
gnáthearraí agus gnáthsheirbhísí a mhéadú.

•

Tá Soláthar HBS fós ag forbairt an coincheapa ‘Aon
Ghlór Amháin don tSláinte’, lena n-áirítear an earnáil
dheonach, chun cur le comhlíonadh foriomlán rialachán
soláthair don tsláinte.

Na riachtanais ó thaobh soláthar a dhéanamh ó
chonarthaí bailí

Rinneadh na fadhbanna rialaithe seo a shainaithint
mar thoradh ar phróisis bhainistíochta agus trí iniúchtaí
leanúnacha arna gcur i bhfeidhm ag rannán Iniúchóireachta
Inmheánaí FSS féin, agus tríd an obair iniúchóireachta
allamuigh a rinne Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Ba léir i dtorthaí iniúchadh 2018 ARCC go raibh leibhéal
neamhchomhlíontachta ann maidir le 30% (de réir luacha)
den sampla íocaíochtaí a ndearnadh iniúchadh orthu ag an
gcúig láthair FSS ar tugadh cuairt orthu le linn an iniúchta.
Ní féidir le FSS ráta deifnídeach neamhchomhlíontachta
i dtaca le soláthar a chur ar fáil. Is léir ó mhonatóireacht
na mbainisteoirí agus Iniúchóireachta Inmheánaí gur fadhb
do FSS fós é, na rialacháin soláthair a chomhlíonadh.
Tá clár claochlaithe um athchóiriú idir lámha ag FSS faoi
láthair maidir lena fheidhm soláthair, ionas gur féidir leis
comhlí onadh na rialachán soláthair phoiblí a fheabhsú
agus leibhéal úsáide na gconarthaí a bhronnann FSS agus
an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP) a mhéadú.
I gcomhthéacs córas reatha soláthair FSS agus an leibhéil
reatha foirne atá ann chun conarthaí a chur i bhfeidhm,
aithnítear go dtógfaidh sé roinnt mhaith de bhlianta chun
déileáil leis na fadhbanna comhlíontachta i ndáil le soláthar
ina n-iomláine.

Bonneagar Tacúil
•

Freagracht as maoirsiú agus bainistiú na bhforbairtí
TF bainteacha a thabhairt do Leas-Stiúrthóir Náisiúnta
i Soláthar HBS

•

Rialú stoic feabhsaithe trí sheoladh leanúnach an
Ionaid Náisiúnta Dáileacháin (NDC) agus trí sheoladh
an chórais bainistithe stoic, Córas Pointe Úsáide (POS)
sna CHOnna agus sna HGanna.

•

Forbairt leanúnach an coincheapa ‘Aon Ghlór Amháin
don tSláinte’, lena n-áirítear an earnáil dheonach, chun
cur le comhlíonadh foriomlán rialachán soláthair don
tsláinte.

Géilliúlacht
•

Cuireadh críoch le Plean 3-bliana um Fheabhsú
Comhlíontachta 2017-2020 i Ráithe 4 2016, ina dtugtar
aghaidh ar réiteach fadhbanna neamhchomhlíontachta
sainaitheanta. Tá clár feabhsaithe comhlíontachta á
chur i bhfeidhm go córasach faoi láthair ar fud CHOnna
agus HGanna ar leith i gcomhpháirt le Soláthar HBS. .

•

Forbairt tuarascáil ar chomhlíonadh soláthair ar líne a
chuireann sonraí ar fáil maidir le neamhchomhlíonadh
i réimsí Seirbhíse. Tá an tuarascáil seo in úsáid faoi
láthair ach níl sí curtha i bhfeidhm i ngach réimse
de FSS go fóill. Chomh luath is atá sí forbartha
ina hiomláine, úsáidfear an tuarascáil seo le
neamhchomhlíonadh a aithint agus mar uirlis phointe
cóimheasa monatóireachta mar chuid d’fheidhmiú
céimneacht an Phlean um Fheabhsú Comhlíontachta.

•

Sraith dhigiteach uirlisí um Pleanáil Chorparáideach
Soláthair (CPP) a fhorbairt a bheidh ar fáil ar líne do
gach HG agus CHO. Táthar ag súil le go soláthróidh
an uirlis ar líne seo anailís agus faisnéis shaincheaptha
ar nós gníomhaíocht soláthair, caiteachas atá níos mó
ná €25K, leibhéil chomhlíonta agus coigiltis.

Rinne FSS dul chun cinn in 2018 maidir le cuid mhaith
tionscnamh atá bunaithe ar thrí phríomhthéama:

Foinsiú
Tá Seirbhís Ghnó Sláinte HBS tar éis Plean Foinsithe
3-Bliana (2016-2019) a fhorbairt do FSS, a bhfuil mar
aidhm shonrach aige, conarthaí a chur i bhfeidhm le
haghaidh gach earra agus seirbhís a theastaíonn ó FSS
agus ar féidir é/í a sholáthar.
Faoi láthair, tá conarthaí lárnacha i bhfeidhm a chlúdaíonn
caiteachas bliantúil de €1.1bn.
Baineann príomheilimintí an Phlean Foinsithe seo le:
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•

Forbairt leanúnach chóras bainistithe an Tionscadail
Soláthair (PPMS), a thacóidh le foireann FSS agus iad
ag iarraidh soláthar a chur chun cinn.

•

Tá an rannán Soláthair HBS tar éis an Córas Stóir Sonraí
a fhorbairt chun feiceálacht a chinntiú maidir le sonraí
agus úsáid táirgí, lena n-áirítear comparáid praghsanna
sna córais oidhreachta uile. Tabharfaidh na córais
seo, mar aon leis an tionscadal leanúnach cobhsaithe,
cabhair do na sealbhóirí buiséad agus do Sholáthar
HBS agus iad ag iarraidh réimsí a shainaithint inar féidir
éifeachtúlachtaí feabhsaithe a chur i bhfeidhm, agus
tacú le comhlíonadh na rialachán soláthair.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018

Rialachas ar dheontais do
ghníomhaireachtaí seachtracha
In 2018, bhain circa €4.4 billiún de chaiteachas iomlán
FSS le deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha. Tá
cur síos in Acht Sláinte 2004 ar an gcreat dlíthiúil faoina
dtugann FSS maoiniú deontais do ghníomhaireachtaí.
Cuimsíonn an réimse gníomhaireachtaí seo ospidéil mhóra
dheonacha amhail Ospidéal San Séamas, a bhfuil breis is
€300m faighte aige, agus gníomhaireachtaí pobail beaga,
a bhfuil €500 faighte acu.

Rialachas Airgeadais

Tá creat rialachais FSS ag teacht leis na socruithe
bainistíochta agus cuntasachta le haghaidh deontais ó
mhaoiniú státchiste, arna leagan amach sa treoir a d’fhoilsigh
an DPER i Meán Fómhair 2014, le heisceacht cheadaithe
amháin ann maidir le socruithe réamh-mhaoinithe.
Mar gheall ar nádúr sonrach na socruithe maoinithe leis na
heagraíochtaí Alt38 agus Alt39, ní mór don FSS leanúint
de mhaoiniú tráthúil a chinntiú, go háirithe maidir le pá
conarthach agus costais foirne a chuimsíonn suas le 80%
den chaiteachas agus a bhfuil riachtanais an chiorcláin ina
leith neamhphraiticiúil.

•

Níor tharla cruinnithe monatóireachta de réir na
minicíochta a éilítear de réir threoirlínte FSS i líon
suntasach de na cásanna a ndearnadh athbhreithniú
orthu.

•

Bhí easpa fianaise ann go raibh sonraí feidhmíochta
airgeadais riachtanacha, ar nós cuntais bhainistíochta
agus sonraí gníomhaíochta, curtha isteach ag an
minicíocht riachtanach i gcuid suntasach de chásanna,
go háirithe maidir le hAlt39.

•

I measc na gcomhaontuithe conarthacha a bhaineann
le soláthar maoinithe, tá ceanglas ar dheontaithe
socruithe bainistíochta agus rialachais riosca cuí a
bheith i bhfeidhm acu agus ceanglas ann go gcloífidh
siad le treoirlínte soláthair phoiblí agus beartas pá na
hearnála poiblí. Léiríonn iniúchtaí agus taiscthí maidir
le Ráiteas Géilliúlachta Bliantúil bearnaí i socruithe
rialachais, i gcomhlíonadh beartas pá na hearnála
poiblí i gcásanna áirithe agus, go háirithe, tá soláthar
fós ina ábhar buartha.

Sula ndéantar socrú maoinithe ar bith, cinneann FSS an
t-uasmhéid maoinithe a bhfuil sé i gceist aici é a chur ar
fáil mar aon le leibhéal na seirbhíse a sholáthrófar don
mhaoiniú sin. I gcás na ngníomhaireachtaí móra, íocann
aonad cistíochta FSS airgead amach bunaithe ar phróifílí
airgid aontaithe.
Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais atá i
bhfeidhm i ngníomhaireachtaí maoinithe aonair faoi réir
athbhreithnithe ar bhonn samplach ag rannán Iniúchta
Inmheánaigh FSS agus ag iniúchtaí seachtracha Oifig an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Rinne an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar
shampla de 63 ghníomhaireacht a leithdháileadh maoiniú
€500 milliún thar dhá CHO le linn a iniúctha. Maoiníodh
53 de na gníomhaireachtaí seo (lena n-áirítear dhá
ghníomhaireacht bhrabúsacha) faoi Shocrú Seirbhíse arbh
fhiú níos mó ná €250k iad agus rinneadh deich gcinn a
bhainistiú faoi Chomhaontú Cúnaimh Deontais, ar luach
níos lú ná €250k. Mar chuid den scrúdú sin, d’aimsigh
an t-iniúchadh laigí rialaithe maidir le monatóireacht
agus maoirseacht ar ghníomhaireachtaí atá maoinithe ón
státchiste. Tá na torthaí seo ag teacht le torthaí rannán
Iniúchta Inmheánaigh FSS le linn a gclár oibre um iniúchadh
féin maidir le gníomhaireachtaí maoinithe i rith 2018.
Chomh maith leis sin, braitheann an riachtanas atá ann
tuairiscí airgeadais agus tuairisceáin foirne a chur isteach
agus cruinnithe monatóireachta a reáchtáil ar mhéid
na gníomhaireachta. I rith 2018, bhí aithníodh laigí ag
athbhreithniú bliantúil ar rialú inmheánach FSS, tríd an
bpróiseas Athbhreithnithe um Dhearbhú Rialuithe, go
háirithe maidir le próisis a bhaineann le monatóireacht
agus maoirseacht ar roinnt gníomhaireachtaí. Tá
dhá chineál comhaontaithe conartha ag FSS leis na
gníomhaireachtaí seo atá, den chuid is mó, curtha in
oiriúint de réir an leibhéil mhaoinithe atá i bhfeidhm.
•

Socrú Seirbhíse (SA), gníomhaireachtaí sláinte a
fhaigheann maoiniú os cionn €250,000

•

Comhaontú Cúnaimh Deontais (GA), gníomhaireachtaí
sláinte a fhaigheann maoiniú níos lú ná €250,000

Fuarthas amach le linn iniúchtaí seachtracha agus
inmheánacha:
•

Sa chás go raibh ráitis airgeadais curtha isteach de réir
mar a éilítear ag gníomhaireachtaí sláinte, i gcásanna
áirithe ní raibh aon fhianaise shoiléir ann go ndearna
FSS athbhreithniú ar na ráitis airgeadais seo.

Tá na céimeanna atá á nglacadh ag FSS le blianta beaga
anuas chun aghaidh a thabhairt ar na laigí a aithníodh
leagtha amach thíos. Chuir na tionscnaimh seo FSS ar
a suaimhneas, go méid réasúnta, go bhfuil struchtúir
agus nósanna imeachta rialachais cuí i bhfeidhm leis na
soláthraithe seirbhíse seo.
•

Aon ghníomhaireachtaí nach ndéanann an SA a
shíniú de réir na riachtanas, tá siad faoi réir choinneáil
siar 20% den mhaoiniú, agus tá seo tar éis na rátaí
comhlíontachta a fheabhsú. Ag deireadh 2018, bhí
95% den mhaoiniú clúdaithe ag SA/GA críochnaithe
(FY2016: 93%) Scaiptear na tuairisceáin go rialta
ar Rannáin Náisiúnta, Príomhoifigigh na CHOnna
agus Príomhoifigigh Feidhmiúcháin na HGanna le
go ndíreoidh siad orthu ar bhealach cuí.

•

Reáchtáladh seisiúin faisnéise ar an gcreat rialachais
d’fhoireann FSS agus d’fhoireann ó ghníomhaireachtaí
i ngach CHO i mí na Samhna agus mí na Nollag 2018.
Ba é cuspóir na seisiún faisnéise seo príomhghnéithe
an chreata rialachais maidir le cáipéisíocht ábhartha
agus na próisis ghaolmhara a chríochnú a threisiú,
treisiú, roimh chríochnú na SAanna agus na gCúrsaí
Rialaithe do 2019.

•

Teastaíonn Ráitis Chomhlíontachta Bhliantúla ó gach
Gníomhaireacht Alt 38 (circa 75% de mhaoiniú iomlán)
agus ó gach Gníomhaireacht Alt 39 a bhfuil breis is
€3 milliún aici (circa 17% de mhaoiniú iomlán)

•

Críochnaíonn na gníomhaireachtaí go léir an
Tuairisceán Bliantúil Monatóireachta Airgeadais
(AFMR) a dhéanann foráil do riachtanais Chiorclán
13/2014 DPER agus lena n-áirítear ráiteas dearbhaithe
maidir le comhlíonadh príomhrialachas airgeadais,
atá bhainistithe ag socrú seirbhíse (thart ar 98% den
mhaoiniú iomlán). Déanann baill foirne ábhartha CHO
agus HG athbhreithniú ar na AMFRanna i ngach
réimse seirbhíse, de réir mar is cuí.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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•

Tá sé i gceist ag an FSS Aonaid Tacaíochta um
Bainistíocht Conarthaí (CMSUanna) a bhunú i ngach
ceann de na naoi CHO. Beidh na CMSUanna ina
n-acmhainn thábhachtach laistigh de na CHOanna ó
thaobh feabhas a chur ar an leibhéal bainistíochta agus
maoirseachta maidir le gníomhaireachtaí alt 38 agus alt
39 atá maoinithe ag na CHOanna. Is éard atá i gceist
le Céim 1 ná suímh phíolótacha a bhunú i gceithre
CHO agus tá foireann forfheidhmithe curtha ar bun ina
leith seo.

•

Leanfaidh Aonad Comhlíontachta FSS ag feidhmiú
i ról comhairleach agus tacaíochta le linn chur
chun feidhme an tionscnaimh seo. Lorgóidh an
FSS acmhainní breise chun a chinntiú go mbunófar
CMSUanna i ngach CHO.

•

In 2016, choimisiúnaigh FSS Athbhreithniú Seachtrach
Rialachais ag leibhéal Boird agus Feidhmiúcháin
nGníomhaireacht áirithe Alt 38. Amhail an 13 Bealtaine
2019, tá 23 díobh seo curtha i gcrích agus tá na sé
cinn eile idir lámha. Mar sin féin, tá tuarascáil deiridh
nó dréacht-tuarascáil faighte ag Cathaoirligh na mBord
gach ceann de na gníomhaireachtaí seo chun é a
mheas.

•

Críochnófar tuarascáil ilchodach fhoriomlán ina
leagfar béim ar na príomhcheisteanna a aithníodh sna
hathbhreithnithe seo. Cuimsíonn gach athbhreithniú
freagairtí bainistíochta maidir le moltaí atá leagtha
amach sna hathbhreithnithe agus tá próiseas leantach
curtha ar bun ina leith seo.

•

Tá sé i gceist ag FSS tús a chur le clár athbhreithnithe
rollach in 2019 chun gníomhaireachtaí móra alt 39 a
chuimsiú chomh maith le gníomhaireachtaí breise alt
38. Bheadh na hathbhreithnithe seo ag súil le leas
a bhaint as an obair atá á cur i gcrích sa phróiseas
athbhreithnithe seachtrach reatha agus e go dtógfái
uirthi. Samhlaítear timthriall cúig bliana le hathbhreithniú
ar ocht ngníomhaireacht in aghaidh na bliana.

•

Rinne Aonad Comhlíontachta FSS athbhreithniú
teoranta in 2018 ar shocruithe seirbhíse, ar
chomhaontuithe cúnaimh deontais agus ar dhoiciméid
ghaolmhara in dhá CHO. Tá tuarascáil á hullmhú agus
bainfear úsáid as a bhfoghlaimeofar ón athbhreithniú
seo chun pleananna oibre na CMSUanna a threorú.

•

D’úsáid cuid de na gníomhaireachtaí móra alt 38
agus alt 39 torthaí an Ráitis Ghéilliúntais Bhliantúil, an
Tuairisceáin Bhliantúil um Monatóireacht Airgeadais
agus na n-athbhreithnithe seachtracha, chun a
dtionscnaimh féin a chur i bhfeidhm d’fhonn Rialachas
a fheabhsú ar leibhéal an Bhoird. Go sonrach bhí
tionchar dearfach aige seo ar phríomhréimsí mar
shampla:

•

Maidir leis na laigí a aithníodh i réimse an tsoláthair,
leanann HBS ag obair le gníomhaireachtaí alt 38
agus alt 39 agus tugann siad tacaíocht leanúnach
dóibh. Soláthraíodh rochtain ar líne ar an gCóras
Praghsála agus Foinsithe Cúnta HBS (PASS) do
gach gníomhaireacht a fhaigheann maoiniú bliantúil
os cionn €150k. Cuireann sé seo rochtain ar fáil
do na gníomhaireachtaí seo ar chonarthaí agus ar
Chomhaontuithe Creata HBS/OGP. Tá Treoirphlean
Soláthair Chorparáidigh tugtha chun críche agus
tá sé curtha in iúl dóibh chomh maith le hoiliúint
ó HBS soláthar.

•

Tá athbhreithniú leanúnach ar thorthaí iniúchta
a bhaineann le rialachas ar dheontais do
ghníomhaireachtaí seachtracha mar thosaíocht ag FSS
agus tá próisis bhunaithe i bhfeidhm chun iniúchadh
inmheánach chomh maith le torthaí iniúchóireachta
seachtraí (litreacha bainistíochta áitiúil agus litreacha
bainistíochta náisiúnta) a athfhiosrú.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
(TFC)
Seachadann agus bainistíonn Oifig an Phríomhoifigigh
Faisnéise (OoCIO) raon iomlán seirbhísí TFC ar fud FSS
agus i gcuid den earnáil ghéarmhíochaine. Tá os cionn
50,000 úsáideoir ag FSS iad ag úsáid thart ar 1,400
iarratas agus os cionn 1,000 láithreán líonraithe. Ina
theannta sin, cuireann an OoCIO raon feidhmeanna
náisiúnta ar fáil don ghéar-earnáil dheonach agus tacaíonn
sé go hindíreach lena lucht úsáidthe. Tá thart ar 380
tionscadal TFC á gcur chun cinn faoi láthair, agus is
cláir nó tionscadail mhóra ilbhliantúla iad thart ar 50 díobh.
Tá 318 ball foirne, buiséad ioncaim €42.69m agus buiséad
caipitil de €85m ag an OoCIO faoi láthair.
Aithíodh laigí i réimse na rialuithe slándála ar fud codanna
den fhearann le linn iniúchtaí inmheánacha lena n-áirítear
prótacail phasfhocal feidhmchláir agus bainistiú rochtana
slán. Aithníodh laigí i gcuid de na réimsí a ndearnadh
iniúchadh orthu i bprótacail athshlánaithe ó thubaiste,
go háirithe maidir le seanchórais agus córais oidhreachta.
Tá an OoCIO tiomanta do rialuithe a fheabhsú maidir le
cibearshlándáil.
Tá roinnt clár ar siúl ag an OoCIO chun na laigí seo a
bhainistiú ar fud ár bhearainn mhóir. Orthu seo tá an
clár One ID, an clár singil sínithe isteach, uasghrádaithe
bhonneagair, agus uasghrádú bogearraí feidhmchláir a
dhéanfaidh, le himeacht ama, bealach don méid seo a
leanas a chur ar fáil:
•

Logáil isteach aonair go fearainn agus go feidhmchláir
a chinntíonn go bhfuil rochtain uathúil agus sábháilte
ag na baill foirne go léir ar na fearainn agus ar na
feidhmchláir

•

Léibheann ríomhphoist aonair chun cumarsáid agus
comhoibriú tras-réigiúnach a fheabhsú

 Feidhm iniúchta inmheánaigh a fhorbairt
 Uainaíocht na mBord
 Cóid Iompair a Fhorbairt
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•

Bonneagar uasghrádaithe le gnéithe slándála nuaaimseartha

•

Feidhmchláir agus teicneolaíocht bunachar sonraí
uasghrádaithe

Tá tús curtha leis an siatriú go One ID amháin agus leanfar
leis a chur i bhfeidhm i rith 2019 ar fud CHOanna, HGanna
agus HBS, chomh maith le rannóga lárnacha.
Tá sé i gceist ag an OoCIO freisin feabhas a chur ar
acmhainní chun a chinntiú go bhfuil foireann a bhfuil an
meascán ceart scileanna teicneolaíochta aici lonnaithes na
suíomhanna ina bhfuil an gá is mó iontu.

Is rud spreagúil é a thabhairt faoi deara go léiríonn an
t-athbhreithniú seo feasacht atá ag dul i méid ar an
tábhacht a bhaineann le cuntasacht agus freagracht
fheabhsaithe ag gach leibhéal d’fhoireann FSS, chomh
maith le rannpháirtíocht níos láidre leis an bpróiseas
dearbhaithe rialuithe do 2018.
Aithníonn an Stiúrthóireacht go bhfuil freagracht fhoriomlán
uirthi as an gcóras rialaithe inmheánaigh laistigh de FSS,
agus leanfaidh siad de mhonatóiriú agus de thacú le
tuilleadh forbartha i dtaca le rialuithe. Déanfar dul chun
cinn a athmheas in Athbhreithniú 2018 ar Éifeachtúlacht
an Chórais Rialaithe Inmheánaigh.

Ina theannta sin, leanfaidh rannán Iniúchta Inmheánaigh
FSS le hiniúchtaí spriocdhírithe a dhéanamh ar
bhonn bainistíochta riosca i gcomhar le saintacaíocht
iniúchóireachta ICT seachtrach.

Bainistíocht Riosca
Mar thoradh ar shaincheisteanna aitheanta i dTuarascáil
Scally i réimse na bainistíochta riosca, tá meitheal bunaithe
ag FSS, mar a shonraítear i gcuid 3 den ráiteas seo. Is é
sainordú na meithle tograí a ullmhú maidir le bainistíocht
riosca san FSS, a ndéanfaidh Bord nua FSS é a mheas,
Coiste Riosca FSS agus foireann Cheannasaíochta FSS.

Anne O’Connor
Cathaoirleach
13 Bealtaine 2019

Meastar go mbeidh obair an meithle seo críochnaithe le
linn R3 2019.

9. Conclúid
Rinne Stiúrthóireacht FSS measúnú ar an tuarascáil ar
an athbhreithniú ar éifeachtacht an Chórais um Rialú
Inmheánach Airgeadais i FSS agus rinne an Coiste
Iniúchóireachta athbhreithniú air freisin.
Is eagraíocht í FSS atá ag athrú go mór agus braitheann a
córas rialúcháin go fóill ar chórais airgeadais oidhreachta
na seanchomhlachtaí sláinte ar cuireadh í ina n-áit. Déanfar
na córais oidhreachta seo a athsholáthar diaidh ar ndiaidh
sna 3-5 bliana amach romhainn le córas aonair náisiúnta
comhtháite airgeadais agus soláthair mar chuid den chlár
athchóirithe airgeadais atá ar siúl i láthair na huaire.
Leagann na saincheisteanna maidir le
neamhchomhlíonadh a aithníodh i dtimpeallacht rialaithe
FSS dá dtagraítear sa ráiteas seo béim ar an ngá atá an
díriú go sonrach agus leanúnach ar fheabhsú agus ar
chomhlíonadh ag gach leibhéal den eagraíocht.
Mar is léir ó athbhreithniú FSS féin ar rialuithe inmheánacha,
d’ainneoin na sáruithe rialaithe a aithníodh agus atá á
dtabhairt faoi ag an mbainistíocht mar atá leagtha amach
thuas i gcuid 7, feictear leibhéil sásúla comhlíonta leis an
gcreat rialaithe i gcás fhormhór na foirne.
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tuairim ar na ráitis airgeadais
Tá ráitis airgeadais Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
iniúchta agam don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2017 mar
a éilítear faoi fhorálacha Alt 36 d’Acht Sláinte 2004. Ar na
ráitis airgeadais, tá:
•

an ráiteas ioncaim agus caiteachais

•

an ráiteas ioncaim agus caiteachais chaipitiúil

•

an ráiteas ar staid airgeadais

•

an ráiteas ar athruithe sna cúlchistí

•

an ráiteas sreabhaidh airgid agus

•

na nótaí bainteacha, lena n-áirítear achoimre ar
bheartais shuntasacha chuntasaíochta.

I mo thuairimse, i gcás na ráiteas airgeadais,
•

is léiriú fíor iad ar shláinte chúrsaí Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte amhail ar an 31 Nollaig 2017 agus ar
a ioncam is caiteachas don bhliain 2017

•

réitíodh i gceart iad de réir na gcaighdeán
cuntasaíochta atá sonraithe ag an Aire, arna leagan
amach sa chuid bunús réiteach na gcuntas sna
beartais chuntasaíochta.

Tá maolú breise eisithe ag an Aire do 2018, maidir le
neamh-aitheantas dliteanais a eascraíonn as socrú dlíthiúil
le comhairleoirí leighis a comhaontaíodh i mí an Mheithimh
2018. Tá na himthosca as a d’eascair an eisceacht seo
agus an éifeacht airgeadais leagtha amach i Nótaí 6
agus 26 leis na ráitis airgeadais. Níl mo thuairim iniúchta
modhnaithe maidir leis an ábhar seo.

Tuairiscí ar fhaisnéis eile seachas
na ráiteas airgeadais, agus ar
chúrsaí eile
Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tar éis eolas áirithe
eile a chur i láthair i dteannta na ráiteas airgeadais. Áirítear
leis an eolas seo an tuarascáil bhliantúil, a chuimsíonn an
ráiteas rialachais agus tuarascáil bhaill na Stiúrthóireachta,
mar aon leis an ráiteas ar rialú inmheánach. Cuirtear síos
san aguisín leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí
i ndáil le tuairisciú ar a leithéid sin d’eolas, agus ar chúrsaí
eile a dtuairiscím orthu de réir eisceachta.

Neamhchomhlíonadh rialacha soláthair na

Bunús na tuairime

Níl Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in ann a
caiteachas ar earraí agus seirbhísí a thomhas i gcás nár
chomhlíon na nósanna imeachta a úsáideadh, na treoirlínte
um sholáthar.

Chuir mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i bhfeidhm de
réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna),
arna bhfógairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras
Iniúchóireachta (INTOSAI). Cuirtear síos ar mo chuid
freagrachtaí faoi na caighdeáin sin san aguisín leis an
tuarascáil seo. Táim neamhspleách ó Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla
eile comhlíonta agam de réir na gcaighdeán.

Ar bhunús tástáil shamplach, sainaithníodh i m’iniúchadh
leibhéal suntasach soláthair neamhchomhlíontach, agus tá
seo ag teacht leis na torthaí a aimsíodh do bhlianta áirithe
roimhe seo. Bhí easpa comhlíontachta i gceist i gcás
30% (de réir luacha) den sampla íocaíochtaí a ndearnadh
iniúchadh orthu sna cúig láthair d’Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte ar thug na hiniúchóirí cuairt orthu.
€66.1 milliún an luach a bhí ar an sampla iomlán.

Creidim gur leor agus gur cuí an fhianaise atá faighte agam
le go mbeidh sí ina bonn le mo thuairim.

Sa ráiteas ar rialú inmheánach, leagtar amach na
céimeanna atá á dtógáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte chun dul i ngleic lena neamhchomhlíonadh maidir
leis na rialacha soláthair. Ach aithníonn FSS go dtógfaidh
sé cuid mhaith de bhlianta air déileáil go hiomlán le
ceisteanna maidir le neamhchomhlíonadh soláthair.

Béim ar ábhair
Tána polasaithe cuntasaíochta suntasacha a úsáideadh
chun na ráitis airgeadais a ullmhú leagtha amach i Nóta 1
de na ráitis airgeadais. Ina measc seo tá roinnt eisceachtaí
maidir le prionsabail chuntasaíochta a nglactar leo go
ginearálta agus a d’ordaigh an tAire go bhfuil siad le
feidhmiú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Seamus McCarthy
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
13 Bealtaine 2019
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Aguisín leis an Tuarascáil

Freagrachtaí Bhaill na
Stiúrthóireachta

•

Leagtar amach freagrachtaí bhaill na Stiúrthóireachta
sa ráiteas ar rialachas agus i dtuarascáil bhaill na
Stiúrthóireachta. Tá na baill freagrach as
•

ullmhú ráiteas airgeadais de réir an mhodha atá sonraithe
faoi Alt 36 d’Acht Sláinte 2004 agus de réir na gcaighdeán
cuntasaíochta atá sonraithe ag an Aire Sláinte

•

a chinntiú go bhfuil rialtacht ag baint leis na hidirbhearta

•

a dheimhniú cibé an cuí ná nach cuí úsáid bhonn gnóthais
leantaigh na cuntasaíochta, agus

•

aon rialú inmheánach a mheasann siad a bheith
riachtanach chun ullmhú ráiteas airgeadais a éascú nach
bhfuil aon mhíráiteas ábhartha iontu, bíodh sin mar
thoradh ar chalaois ná earráid.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste

Críochnaím ar oiriúnacht úsáid bhonn gnóthais leantaigh
na cuntasaíochta, agus ar bhunús na fianaise iniúchta atá
faighte, ar cibé an bhfuil ná nach bhfuil neamhchinnteacht
ábhartha ann maidir le teagmhais ná coinníollacha a
d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, dul ar aghaidh mar
ghnóthas leantach. Más é an tátal a bhainim as an scéal
ná go bhfuil neamhchinnteacht ábhartha i gceist, tá de
cheanglas orm aird a dhíriú i mo thuairisc ar an nochtadh
bainteach sna ráitis airgeadais, é sin nó mura leor an
nochtadh sin, mo thuairim a athrú. Tá mo chuid tátal
bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas suas chomh
fada le dáta mo thuairisce. D’fhéadfadh go stopfadh
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag feidhmiú mar
ghnóthas leantach, áfach, mar thoradh ar theagmhais ná
coinníollacha a d’fhéadfadh teacht chun cinn amach anseo.

Bím i mbun plé leo siúd atá freagrach, i measc rudaí eile,
as rialachas maidir le scóip phleanáilte agus tráthúlacht
an iniúchta, chomh maith le haon easnaimh shuntasacha
i dtaca le rialú inmheánach a shainaithním le linn m’iniúchta.

Tá de cheanglas ormsa faoi Alt 36 d’Acht Sláinte 2004 ráitis
airgeadais Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a iniúchadh
agus tuairisciú orthu do Thithe an Oireachtais.

Eolas eile seachas na ráitis
airgeadais

Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á chur i
bhfeidhm agam ná dearbhú réasúnta a fháil faoi cibé an
bhfuil ná nach bhfuil na ráitis airgeadais ina n-iomláine saor
ó mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois ná earráid. Is
ionann dearbhú réasúnta agus ardleibhéal dearbhaithe, ach
ní deimhniú é go mbraithfear míráiteas ábhartha i gcás gurb
ann dó, le linn iniúchta arna chur bhfeidhm de réir na ISAnna.
Is féidir le míthuairiscí teacht ó chalaois nó ó earráid agus
meastar go bhfuil siad ábharach má, ina n-aonar nó trí chéile,
is féidir leo tionchar a bheith acu ar chinntí eacnamaíocha na
n-úsáideoirí ar bhonn na ráiteas airgeadais.

Ní chuimsíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an t-eolas eile
atá curtha i láthair i dteannta na ráiteas sin, agus ní chuirim aon
chineál tátail dearbhaithe in iúl maidir leis an eolas sin.

Mar chuid d’iniúchadh de réir na ISAnna, bím gairmiúil i mo
chuid breithiúnais agus cloím le hamhras gairmiúil le linn an
iniúchta. Agus é sin a dhéanamh agam
•

•

•

Aithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí a bhaineann
le míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais cibé acu mar
gheall ar chalaois nó earráid; dearaim nósanna imeachta
iniúchóireachta a dhíríonn ar na rioscaí sin agus cuirim i
bhfeidhm iad; agus faighim fianaise iniúchóireachta atá
leordhóthanach agus oiriúnach chun bunús a thabhairt
do mo thuairimse. Tá an baol nach nochtfar míráiteas
ábhartha de bharr calaoise níos airde ná ceann a
eascraíonn as earráid, mar d’fhéadfadh claonpháirteachas,
brionnú, easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéisí, nó sárú an
rialaithe inmheánaigh a bheith i gceist le calaois.
Gnóthaím tuiscint ar an rialú inmheánach a bhaineann
leis an iniúchadh, ionas gur féidir liom nósanna imeachta
a dhearadh a oireann do na cúinsí, ach ní chun críche
tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtúlacht na rialuithe
inmheánacha.
Déanaim measúnú ar oiriúnacht na mbeartas
cuntasaíochta a úsáideadh agus ar réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus aon nochtadh bainteach.

I ndáil le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá de cheanglas
orm faoi na ISAnna, aon eolas eile a chuirtear i láthair a léamh
agus, é sin déanta, machnamh a dhéanamh ar aon mhíréir
ábhartha a d’fhéadfadh a bheith san eolas eile le hais na ráiteas
airgeadais ná le hais an eolais a fuarthas le linn an iniúchta, nó
ar aon mhíráiteas ábhartha eile a d’fhéadfadh a bheith i gceist.
Ar bhunús na hoibre atá déanta agam, má bhainim tátal as
an scéal go bhfuil míráiteas ábhartha ann i gcás an eolais eile
seo, tá de cheanglas orm an méid sin a thuairisciú.

Tuairisciú ar chúrsaí eile
Cuirim m’iniúchadh i bhfeidhm de réir tagairt do na saintosca
a bhaineann le comhlachtaí Stáit i dtaca lena mbainistiú agus
a bhfeidhmiú. Má aimsím cúrsaí ábhartha a bhaineann leis
an gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích, déanaim iad sin a
thuairisciú.
Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le
linn iniúchtaí. Más ann d’aon chás ábhartha nár baineadh leas
as airgead poiblí le haghaidh na húsáide a bhí ceaptha dó,
nó i gcás go raibh idirbhearta ann nár chomhlíon na húdaráis
arna rialú, déanaim an méid sin a thuairisciú.
Anuas air sin, tuairiscím de réir eisceachta más amhlaidh, i mo
thuairimse,
•

nach bhfuair mé an t-eolas agus an soiléiriú uile a bhí uaim
le haghaidh m’iniúchadh, ná

•

nár leor na taifid chuntasaíochta le go bhféadfaí na ráitis
airgeadais a iniúchadh go héasca agus i gceart, ná

•

nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.

FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2018
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Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
Nótaí

2018
€’000

2017
€’000

Ioncam
Deontas Ioncaim na Roinne Sláinte

3(a)

15,221,624

14,156,207

Easnamh ar Ioncam agus Caiteachas tugtha ar aghaidh

3(b)

(139,871)

(10,292)

15,081,753

14,145,915

406,079

425,219

Ioncam Othar

4

Ioncam Eile

5

533,347

518,271

16,021,179

15,089,405

Caiteachas
Pá agus Pinsin
Cliniciúil

6&7

3,530,941

3,409,005

Neamhchliniciúil

6&7

1,230,996

1,188,166

Seirbhísí Eile Othar/Cliant

6&7

860,838

760,137

5,622,775

5,357,308

1,098,509

1,035,462

Neamhphá
Cliniciúil

8

Iompar Othar agus Seirbhísí Otharcharranna

8

69,522

65,094

Scéimeanna Cúram Príomhúil agus Cárta Leighis

8

3,176,042

2,989,730

Seirbhísí Eile Othar/Cliant

8

6,169

23,685

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha

8

4,283,454

4,007,433

Tíos

8

259,042

249,662

Costais Oifige agus Riaracháin

8

609,943

565,112

Costais Oibriúcháin Eile

8

12,176

11,278

Táillí Fadchónaithe Aisíoctha le hOthair

9

193

39

Scéim Árachais Heipitítis C

10

484

898

Íocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát

11

318,690

283,224

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Fair Deal) – Tithe Altranais
Príobháideacha amháin

12

649,354

640,351

Caiteachas Iomlán
Glaneasnamh Oibriúcháin don Bhliain

10,483,578

9,871,968

16,106,353

15,229,276

(85,174)

(139,871)

Táthar tar éis déileáil leis na gnóthachain agus caillteanais uile le heisceacht dímheasa agus amúchta tríd an Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais agus an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil.
Áirítear an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil, an Ráiteas ar Athruithe sna
Cúlchistí, an Ráiteas ar Staid Airgeadais agus an Ráiteas Sreabhaidh Airgid mar chuid de phríomhráitis airgeadais FSS.
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Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil
Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
Nótaí

2018
€’000

2017
€’000

Ioncam
Deontas Caipitil na Roinne Sláinte

3(a)

500,771

439,914

Barrachas Ioncaim Chaipitiúil agus Caiteachas tugtha ar aghaidh

3(b)

8,322

14,974

509,093

454,888

Maoiniú Ioncaim Leagtha ar Thionscadail Chaipitil

1,607

3,058

Cur i bhFeidhm Fháltas na nDiúscairtí

4,199

2,886

29,514

1,018

544,413

461,850

Ranna Rialtais agus Foinsí Eile

13(c)

Caiteachas
Caiteachas Caipitiúil ar Thionscadail Chaipitil FSS

13(b)

347,756

340,967

Deontais Chaipitiúla do Ghníomhaireachtaí Seach-tracha (Aguisín 1)

13(b)

180,301

112,561

528,057

453,528

16,356

8,322

Glanbharrachas Caipitil don Bhliain

Táthar tar éis déileáil leis na gnóthachain agus caillteanais uile le heisceacht dímheasa agus amúchta tríd an Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais agus an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil.
Áirítear an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil, an Ráiteas ar Athruithe sna
Cúlchistí, an Ráiteas ar Staid Airgeadais agus an Ráiteas Sreabhaidh Airgid mar chuid de phríomhráitis airgeadais FSS.

Anne O’Connor
Cathaoirleach
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Ráiteas ar Athruithe sna Cúlchistí
Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2017

Nótaí
Iarmhéid ar 1 Eanáir 2017
Traschur an (Easnaimh)/Bharrachais faoi réir Alt
33(3) d’Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte 2004, arna leasú

3(b)

Glaneasnamh na bliana
Fáltais Cuntas Diúscartha – gluaiseacht cúlchistí
Breiseanna Réadmhaoine, Gléasra agus
Trealaimh sa bhliain

Ioncam
Cúlchistí
€’000

Caipiteal
Cúlchistí
€’000

Caipitliú
Cuntas
€’000

Iomlán
€’000

(1,139,922)

(124,005)

4,927,211

3,663,284

10,292

(14,974)

(4,682)

(139,871)

8,322

(131,549)

585

585

14
13(a)

Infheistíocht an Stáit i Socruithe maidir le
Lamháltas Seirbhíse PPP*
Lúide: Glanluach leabhar na Réadmhaoine,
Gléasra agus Trealaimh a diúscraíodh sa bhliain
Lúide: Muirear dímheasa sa bhliain

15

445,264

445,264

(172,711)

(172,711)

(35,652)

(35,652)

(175,027)

(175,027)

An t-iarmhéid ar 31 Nollaig 2017

(1,269,501)

(130,072)

4,989,085

3,589,512

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2018

(1,269,501)

(130,072)

4,989,085

3,589,512

139,871

(8,322)

131,549

(85,174)

16,356

(68,818)

(593)

(593)

Traschur an (Easnaimh)/Bharrachais faoi réir Alt
33(3) d’Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte 2004, arna leasú

3(b)

Glaneasnamh don bhliain
Fáltais Cuntas Diúscartha – gluaiseacht cúlchistí
Breiseanna Réadmhaoine, Gléasra agus
Trealaimh sa bhliain

14

305,257

305,257

Infheistíocht an Stáit i Socruithe maidir le
Lamháltas Seirbhíse PPP*

15,118

15,118

Lúide: Glanluach leabhar na Réadmhaoine,
Gléasra agus Trealaimh a diúscraíodh sa bhliain

(10,674)

(10,674)

(181,774)

(181,774)

5,117,012

3,779,577

13(a)

Lúide: Muirear dímheasa sa bhliain 15

15

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018

(1,214,804)

(122,631)

Áirítear an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil, an Ráiteas ar Athruithe sna
Cúlchistí, an Ráiteas ar Staid Airgeadais agus an Ráiteas Sreabhaidh Airgid mar chuid de phríomhráitis airgeadais FSS.
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Ráiteas ar Staid Airgeadais
Amhail an 31 Nollaig 2018
Nótaí

2018
€’000

2017
€’000

5,274,606

5,161,796

2

3

5,274,608

5,161,799

Sócmhainní Seasta
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

15

Sócmhainní Airgeadais
Iomlán na Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Reatha
Fardail

16

164,196

157,628

Trádáil agus Infháltais Eile

17

410,853

353,176

114,128

61,983

(1,962,936)

(1,907,340)

(1,273,759)

(1,334,553)

Airgead Tirim
Creidiúnaithe (méideanna atá dlite laistigh d’aon bhliain amháin)*

18

Glandliteanais Reatha
Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

19

(179,385)

(184,677)

Ioncam Iarchurtha

20

(41,887)

(53,057)

Glansócmhainní

3,779,577

3,589,512

Cuntas Caipitlithe

5,117,012

4,989,085

(122,631)

(130,072)

(1,214,804)

(1,269,501)

3,779,577

3,589,512

Cúlchistí Caipitil
Cúlchistí Ioncaim
Caipiteal agus Cúlchistí

Áirítear an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil, an Ráiteas ar Athruithe sna
Cúlchistí, an Ráiteas ar Staid Airgeadais agus an Ráiteas Sreabhaidh Airgid mar chuid de phríomhráitis airgeadais FSS.
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Ráiteas Sreabhaidh Airgid
Don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018

Glaninsreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Nótaí

2018
€’000

2017
€’000

21

76,392

146,186

0

(1)

(993)

938

0

79

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Ús íoctha ar iasachtaí agus rótharraingtí
Ús íoctha ar léasanna airgeadais
Ús faighte
Caiteachas caipitiúil cistithe as Leithdháileadh Caipitiúil – caipitlithe

13(b)

(261,051)

(250,542)

Caiteachas caipitiúil cistithe as Leithdháileadh Caipitiúil – gan a bheith
caipitlithe

13(b)

(267,006)

(202,986)

15,118

(172,711)

(44,207)

(29,505)

1,607

3,058

3,607

3,471

(552,925)

(648,199)

500,771

439,914

29,514

1,018

(1,607)

(3,058)

528,678

437,874

(Laghdú)/Méadú in airgead tirim agus coibhéisí airgid sa bhliain

52,145

(64,139)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana

61,983

126,122

114,128

61,983

Infheistíocht an Stáit i Socruithe maidir le Lamháltas Seirbhíse PPP –
Gluaiseacht
Íocaíochtaí ó ioncam i ndáil le: éadáil réadmhaoine, gléasra agus
trealaimh (glan ó thrádáil isteach)

13(a)

Maoiniú ioncaim curtha i bhfeidhm ar Chaipiteal
Fáltais ó dhíolachán réadmhaoine, gléasra agus trealaimh
(glan ó thrádáil isteach)

14

Glaneis-sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe
Caipitiúil
Fáltais chaipitil ó fhoinsí eile

13(c)

Íocaíocht na heiliminte caipitil den léas airgeadais agus aisíocaíochtaí
iasachtaí ó mhaoiniú Ioncaim
Glaninsreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoiniúcháin

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana

Áirítear an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil, an Ráiteas ar Athruithe sna
Cúlchistí, an Ráiteas ar Staid Airgeadais agus an Ráiteas Sreabhaidh Airgid mar chuid de phríomhráitis airgeadais FSS.
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Nótai leis na Ráitis Airgeadais
Nóta 1 Beartais Chuntasaíochta
Ráiteas um Chomhlíontacht agus Bunús
an Ullmhúcháin
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe ar bhonn fabhraithe,
i gcomhréir le coinbhinsiún an chostais stairiúil. Faoi
Alt 36(3) d’Acht Sláinte 2004, sonraíonn an tAire na
caighdeáin chuntasaíochta atá le leanúint ag FSS. Tá an
cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn
agus sa Ríocht Aontaithe (GAAP) agus FRS 102 glactha
ag FSS de réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá eisithe
ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais faoi réir na
n-eisceachtaí seo a leanas atá sonraithe ag an Aire:

5. Comhaontaíodh an réiterach maidir le Conradh
Comhairleoirí (2008) idir an Stát agus comhairleoirí
míochaine i mí an Mheithimh 2018 agus déantar foráil
ann maidir le luach saothair siarghabhálach a íoc le
comhairleoirí incháilithe in 2019 agus 2020, faoi réir
chomhlíonadh théarmaí an chomhaontaithe dhlíthiúil.
Níor aithníodh an dliteanas measta a eascraíonn as an
réiteachi 2018. Níl sé seo ag teacht le FRS 102 Alt 21 –
Forálacha agus Teagmhais, a éilíonn go n-aithneofar an
dliteanas atá dlite ag dáta dheireadh na bliana. Déanfar
aitheantas an luacha saothair seo a mheaitseáil le
maoiniú a dháilfear amach anseo ar bhonn ‘fáltais agus
íocaíochtaí’ in 2019 agus in 2020.

1. Ní ghearrtar dímheas ar an Ráiteas Ioncaim agus
Caiteachais, is ar an gCuntas Caipitlithe (Cúlchiste) a
ghearrtar é. Faoi GAAP, caithfear dímheas a ghearradh
sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais.

Ullmhaítear ráitis airgeadais FSS in Euro agus tá siad
slánaithe go dtí an €’000 is gaire.

2. Déantar deontais a fhaightear ón Stát do cheannach
réadmhaoine, gléasra agus trealaimh a thaifeadadh
sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil.
Faoi GAAP, déantar deontais chaipitil a thaifead mar
ioncam iarchurtha agus é amúchta thar shaolré fónta
na maoine, gléasra agus trealaimh lena mbaineann,
chun cóireáil chuntasaíochta an deontais a mheaitseáil
leis an muirear dímheasa a bhaineann leis. Caiteachas
caipitiúil i dtaca le sócmhainní seachas iad siúd a
ceannaíodh trí shocrú maidir le lamháltas seirbhíse,
aithnítear é sin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Chaipitiúil mar chaiteachas a tabhaíodh. Faoi FRS
102, déantar a leithéid sin de chaiteachas a chaipitliú,
agus gearrtar é a ar ioncam agus caiteachas ar feadh
shaolré na sócmhainne.

Tiocfaidh deireadh le himeacht ama leis an gclár Rialtais a
gealladh do FSS, ina fhoirm reatha, agus tabharfar isteach
eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail (CHOnna) agus Grúpaí
Ospidéal (HGanna) chun formhór na ngníomhaíochtaí a
bhaineann le soláthar cúram sláinte a chur ar fáil. Glacann
an Stiúrthóireacht leis go leanfaidh na gníomhaíochtaí

3. Déantar cuntasaíocht ar phinsin de réir mar a úsáidtear
iad. Ní fheidhmítear forálacha FRS 102 ‘Alt 28: Sochair
Fostaí’ agus ní aithnítear sna ráitis airgeadais an
dliteanas le haghaidh sochair phinsin amach anseo
a fabhraíodh i rith na bliana.
4. Déantar éilimh faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla
a bhíonn íoctha ag FSS, agus a bhíonn riartha ag
an nGníomhaireacht Éilimh Stáit thar ceann FSS,
déantar cuntas orthu ar bhonn ‘íoc mar a úsáidtear’.
Ní chomhlíonann seo FRS 102 ‘Alt 21 – Soláthairtí
agus Teagmhais’. I gcás sonraí an mhéid atá aitheanta
sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais in 2018, in
éineacht leis an dliteanas amach anseo atá measta
go hachtúireach agus a bhaineann leis an scéim
seo amhail ar an 31 Nollaig 2018, tá siad sin leagtha
amach i Nóta 11.

Gnóthas Leantach

FSS reatha uile ar aghaidh, agus ós rud é go leanfar de
ghníomhaíocht an eintitis, go mbeidh na ráitis airgeadais
don bhliain 2018 fós á n-ullmhú ar an mbonn gnóthais
leantaigh.

Aitheantas Ioncaim
Ioncam agus Deontas Caipitil ne Roinne Sláinte
Bíonn airgead chun an tseirbhís sláinte a mhaoiniú vótáilte
don Roinn Sláinte (Vóta 38). Cuireann an Roinn Sláinte
deontais ar fáil don FSS maidir le riarachán, seirbhísí
caipitiúla agus seirbhísí neamhchaipitiúla.
Foráiltear in Alt 33(1) d’Acht Sláinte 2004, arna leasú, go
seolfaidh an tAire Litir Chinnidh chuig FSS gach bliain ina
leagfar amach an t-uasmhéid airgid is féidir le FSS a thabhú
sa bhliain airgeadais ábhartha. Fuarthas an Litir Chinnidh
dheireanach i dtaca le 2018 ar an 23 Eanáir 2019.
De réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna sonrú ag an
Aire, déanann FSS cuntasaíocht ar dheontais ar bhonn
fabhruithe. Dá réir sin, an méid a luaitear go sonrach sa
Litir Chinnidh don bhliain airgeadais ábhartha, aithnítear
é mar ioncam sa bhliain sin.
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Déantar ioncam deontais i ndáil le riarachán agus seirbhísí
neamhchaipitiúla a áireamh:
•

sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, mar a gcuirtear
i bhfeidhm é i réimsí neamhchaipitiúla caiteachais;

•

sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais faoin gceannteideal
‘Maoiniú Ioncaim arna Chur i bhFeidhm i dTionscadail
Chaipitiúla’, mar a n-úsáidtear airgead deontais
neamhchaipitiúil chun caiteachais caipitiúil a mhaoiniú.

Tugtar cuntas ar ioncam deontais maidir le seirbhísí
caipitiúla sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil.
Éilítear faoi Alt 33(3) d’Acht Sláinte 2004, arna leasú, go
ndéanfadh FSS seirbhísí a bhainistiú agus a chur ar fáil ar
bhealach atá faoi réir Plean Seirbhíse faofa agus de réir an
chinnidh atá curtha in iúl ag an Aire. Foráiltear san Acht
go ngearrfar aon easnaimh ar ioncam agus caiteachas
sa chéad bhliain airgeadais eile agus, faoi réir aontú an
Aire agus cheadú na Roinne Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, go gcuirfear aon bharrachas do shochar
ioncaim agus caiteachais sa chéad bhliain airgeadais eile.
Ioncam Eile
(i) Aithnítear ioncam othar agus seirbhísí ag an am a
gcuirtear an tseirbhís ar fáil.
(ii) Aithnítear ranníocaíochtaí aoisliúntais ón bhfoireann
ag an am a ndéantar an asbhaint (féach beartas
cuntasaíochta pinsean thíos).
(iii) Aithnítear ioncam ó gach foinse eile nuair a fhaightear é.

Deontais do Ghníomhaireachtaí
Seachtracha
Déanann FSS roinnt mhaith soláthraithe seirbhísí agus
chomhlachtaí a mhaoiniú chun críche seirbhísí sláinte
agus pearsanta sóisialta a sholáthar thar a cheann, de
réir fhorálacha Ailt 38 agus 39 d’Acht Sláinte 2004. Sula
dtéann FSS i mbun socrú den chineál sin, cinneann sé an
t-uasmhéid maoinithe atá ar intinn aige a sholáthar sa bhliain
airgeadais faoin socrú, agus an leibhéal seirbhíse ar mhaith
leis a fháil ar mhalairt an mhaoinithe sin. Gearrtar an maoiniú,
sa bhliain chuntasaíochta, ar ioncam agus caiteachas ag an
uasleibhéal a cinneadh don bhliain, cé go mb’fhéidir nach
n-íocfaí cuid áirithe amach go dtí an chéad bhliain eile.
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Léasanna
Léasanna Oibriúcháin – Cíosa atá le híoc faoi léasanna
oibriúcháin, caitear leo sna ráitis airgeadais de réir mar a
bhíonn siad dlite. Aithnítear dreasachtaí léasa thar théarma
an léasa ar bhonn an mhéid chothroim.
Léasanna Airgeadais – Níl cead ag FSS dul i mbun
oibleagáidí léasa airgeadais faoi Nósanna Imeachta
Poiblí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
gan cheadú ná aontú a bheith faighte roimh ré ó
Stiúrthóireacht FSS. Áit a bhfuiltear tar éis sócmhainní
a fháil ó chomhlachtaí réamhtheachtaí faoi léasanna
airgeadais, tá FSS tar éis seilbh a ghlacadh ar na léasanna
seo arna mbunú. I gcás na léasanna sin, áirítear an eilimint
chaipitil den tsócmhainn i sócmhainní seasta agus déantar
díluacháil air thar a shaolré úsáide.
Aon sócmhainní a cheannaítear trí bhíthin léas airgeadais,
luaitear iad, arna n-aithint i dtús báire, ag méid arb ionann
é agus cóirluach na réadmhaoine léasaithe ná, más ísle,
luach reatha na n-íosíocaíochtaí léasa tráth a gcuirtear
tús leis an léas. Nuair a aithnítear i dtús báire é, aithnítear
dliteanas léasa airgeadais ag luach arb ionann é agus
cóirluach na réadmhaoine léasaithe ná, más ísle, luach
reatha na n-íosíocaíochtaí léasa.
De bhreis ar an ngnáthchóireáil GAAP ar shócmhainní
a fhaightear faoi léasanna airgeadais, gearrtar costas
na sócmhainne ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Chaipitiúil agus déantar an Cuntas Caipitlithe (Cúlchiste)
a chreidiúnú le suim choibhéiseach. Áirítear gné chaipitil gan
íoc atá sna hoibleagáidí léasa i gcreidiúnaithe. Úsáidtear
an modh glanráta úis chun ús a ríomh, agus gearrtar ar
ioncam agus caiteachas é thar thréimhse an léasa.

Deontais Chaipitil
Déantar maoiniú deontais chaipitil a thaifeadadh sa Ráiteas
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 Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain.
Tarlaíonn an cineál cuntasaíochta seo nach gcloíonn leis
an gcleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis, mar
iarmhairt ar na heisceachtaí ón gcleachtas cuntasaíochta
a bhfuil glacadh leis atá sonraithe ag an Aire.

Rialachas Airgeadais

An Cúntas Réadmhaoine, Gléasra agus
Trealaimh agus Caipitlithe
Luacháil – Áirithe le Maoin, Gléasra agus Trealamh tá
Talamh, Foirgnimh, Obair idir Lámha, Trealamh agus
Mótarfheithiclí.
•

•

Na luachanna anonn i dtaca le sócmhainní ó
chomhlachtaí réamhtheachtaí ar ghlac FSS seilbh
orthu, cuimsíodh iad sa chlár comhardaithe tosaigh ar
an lá bunaíochta, 1 Eanáir 2005, ag a mbunchostas/
luacháil. Áiríodh iarmhéid an chuntais dímheasa
comhláin ghaolmhar freisin sa chlár comhardaithe sa
chéad Ráiteas ar Staid Airgeadais. Nuair a bunaíodh
FSS, bhí talamh comhlachtaí réamhtheachtacha san
áireamh i luacháil a bhí bunaithe ar rátaí in aghaidh an
heicteáir/mhéadair chearnaigh a bhí curtha ar fáil ag an
Roinn Sláinte agus Leanaí tar éis dóibh dul i gcomhairle
leis an Oifig Luachála. Rinneadh nuashonrú ar na
luachálacha seo an uair dheireanach in 2002. Leanann
FSS de luacháil a dhéanamh ar thalamh a tógadh ó
chomhlachtaí réamhtheachtacha leis na rátaí seo. Is
ceart a rá go bhfuil na tailte atá faoi úinéireacht FSS
coinnithe chun seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta
a sholáthar.
Aon bhreiseanna réadmhaoine, gléasra ná trealaimh a
fuarthas ón 1 Eanáir 2005, luaitear iad ag an gcostas
stairiúil lúide dímheas carntha.

Aithint Caiteachais Chaipitiúil – Faoi réir na gcaighdeán
cuntasaíochta atá ordaithe ag an Aire, gearrtar caiteachas
ar mhaoin, gléasra agus trealamh ar an Ráiteas Ioncaim
agus Caiteachais nó ar an Ráiteas Ioncaim agus
Caiteachais Chaipitiúil, ag brath ar an tsócmhainn a bheith
maoinithe le maoiniú caipitil nó le maoiniú ioncaim.
Beartas Caipitlithe – Déantar sócmhainní a maoiníodh
le caipiteal agus sócmhainní a maoiníodh le hioncam a
chaipitliú má théann an costas os cionn tairseacha áirithe
luacha: €2,000 le haghaidh trealamh ríomhaire agus
€7,000 le haghaidh gach aicme sócmhainne eile. Déantar
breiseanna sócmhainne atá faoin uasteorainn sin agus a
mhaoinítear ó ioncam a dhíscríobh i mbliain a gceannaigh.
Déantar breiseanna sócmhainní atá faoin uasteorainn seo
agus a mhaoinítear ó chaipiteal a áireamh i Nóta 13(b) faoi
‘Caiteachas ar thionscadail FSS nach bhfuil breiseanna
Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh de thoradh orthu’.
Tugtar miondealú ar bhreiseanna sócmhainní de réirfoinse
maoinithe i Nóta 13(a) leis na cuntais.
Úsáidtear an múnla dliteanais bunaithe ar léas airgeadais
chun Ionaid Chúram Príomhúil a fuarthas mar thoradh ar
shocruithe maidir le lamháltas seirbhíse Comhpháirtíochtaí
Príobháideacha Poiblí (PPP) a chaipitliú agus cuntasaíocht
a dhéanamh orthu.

Aithnítear luach na sócmhainne Ionad Cúram Sláinte agus
an dliteanas maidir le lamháltas seirbhíse mar shócmhainní
agus dliteanais sa Ráiteas ar Staid Airgeadais ag
méideanna arb ionann iad agus cóirluach na réadmhaoine
léasaithe ná, más ísle, luach reatha na n-íosíocaíochtaí
léasa, ar cinneadh gach ceann acu nuair a cuireadh tús
leis an léas. Ríomhtar íocaíochtaí léasa na todhchaí ar
bhunús na n-íocaíochtaí muirir aonadaigh atá leagtha
amach sa chonradh, atá le déanamh ag FSS go díreach.
Úsáidtear an chuid réadmhaoine den mhuirear aonadach,
móide aon chuid caipitil d’íocaíochtaí oibriúcháin, agus
an chuid sin tomhaiste go hiontaofa, mar bhunús do na
híosíocaíochtaí léasa sa todhchaí.
Baintear leas as an gCur Chuige Infheistíochta Caipitiúla
chun cuntasaíocht a dhéanamh ar shocruithe maidir le
lamháltas seirbhíse PPP i gcuntais FSS. Soláthraíonn an
cur chuige seo do charnadh luacha chaipitiúil, a léiríonn
cothromas an Stáit i sócmhainní réadmhaoine PPP. Nuair
a úsáidtear an cur chuige seo, aithnítear an gealltanas
caipitiúil PPP sa Chuntas Caipitlithe (Cúlchiste) ag méid
arb ionann é agus an dliteanas léasa airgeadais bainteach.
Le linn shaolré an lamháltais, déantar an laghdú ar an
dliteanas léasa airgeadais atá gan íoc a amúchadh ar
bhonn bliantúil tríd an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Chaipitiúil, agus déantar iontráil chomhfhreagrach sa
Chuntas Caipitlithe (Cúlchiste).
Dímheas – I gcomhréir leis na caighdeáin chuntasaíochta
atá sonraithe ag an Aire Sláinte, ní ghearrtar dímheas ar an
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais thar shaolré úsáideach
na sócmhainne. Ina ionad sin, bíonn cuntas cúlchiste
den Ráiteas ar Staid Airgeadais, an Cuntas Caipitlithe,
ina iontráil chómhalartach do Réadmhaoin, Gléasra agus
Trealamh. Gearrtar dímheas ar an gCuntas Réadmhaoine,
Gléasra agus Trealaimh agus ar an gCuntas Caipitlithe thar
shaolré eacnamaíoch úsáideach na sócmhainne.
Ní dhéantar sócmhainní a amúchadh i gcás go bhfuarthas
iad ná go mbainistítear iad faoi shocruithe maidir le
lamháltas seirbhíse PPP, mar go gcinntíonn na socruithe
seo saolré úsáideach iarmharach agus cumas oibriúcháin
ag deireadh an téarma lamháltais, arbh ionann é agus
saolré úsáideach iarmharach agus cumas oibriúcháin na
sócmhainne nuair a coimisiúnadh í don chéad uair. I gcás
sócmhainní seasta eile, áit a bhfuil siad faoi réir amúchta,
déantar iad a amúchadh ar feadh bliana iomláine amháin
i mbliain a n-éadála.
Is éard atá sa luach iarmharach ná an méid measta a
gheofaí faoi láthair ar dhiúscairt sócmhainne, tar éis
costais mheasta na diúscairte a bhaint, dá mbeadh an
aois agus an bhail ag baint leis an tsócmhainn a mbeifeá
ag súil leo ag deireadh a saolré úsáideach.
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Ríomhtar dímheas ar aon réadmhaoin, gléasra ná trealamh
eile chun bunchostas/-luacháil gach sócmhainne ar leith
thar a saolré eacnamaíoch úsáideach a dhíscríobh ar
bhonn 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.e. foirgnimh réamhdhéanta):
dímheasta ag 10% sa bhliain.

•

Obair idir lámha: ní dhéantar aon dímheas.

•

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

•

Trealamh – eile: dímheasta ag 10% sa bhliain.

•

Mótarfheithiclí: dímheasta ag 20% sa bhliain.

Nuair a dhéantar sócmhainn sheasta a dhiúscairt,
déantar an Cuntas Réadmhaoine, Gléasra agus
Trealaimh agus an Cuntas Caipitlithe araon a laghdú
de réir ghlanluach leabhar dhiúscairt na sócmhainne.
Tá anailís ar ghluaiseacht an Chuntas Chaipitlithe curtha
ar fáil Ráiteas ar Athruithe sna Cúlchistí.
D’eisigh an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe an Ceadú
Tarmligthe Ilbhliantúil Caipitil 2015-2018 i mí na Nollag
2015. Déanann Litir Cheada 2018 le haghaidh Caipitil
foráil do liúntas chun fáltais díola sócmhainní seasta suas
le €6 mhilliún in 2018 a athinfheistiú (2017:€4 mhilliún). Tá
na fáltais ó dhíol sócmhainní i Ráiteas Airgeadais Bliantúil
(AFS) 2018 faoi bhun na tairsí €4 mhilliún seo, agus mar
sin ní mheastar gur Fáltais Bhreise Státchiste (EERanna)
iad; in 2018 tá siad léirithe faoi Chaipiteal agus Cúlchistí.

Socruithe maidir le Lamháltas Seirbhíse
Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí
Tá FSS tar éis dul i mbun comhpháirtíochta príobháidí
poiblí (PPP) nó socrú maidir le lamháltas seirbhíse le
heintiteas earnála príobháidí chun sócmhainní bonneagair
a dhearadh, a thógáil, a mhaoiniú agus a chothabháil ar
feadh tréimhse ama sonraithe (tréimhse lamháltais). Is
conradh PPP ar leith amháin é seo le haghaidh soláthar
ceithre cinn déag d’Ionaid Cúram Sláinte (PCC).
Is é FSS a stiúrann agus a rialaíonn cén seirbhísí is gá don
oibritheoir a sholáthar trí na sócmhainní bonneagair PCC,
chomh maith le cé dó a dtabharfar na seirbhísí agus cén
costas a bheidh orthu; agus is é FSS a rialaíonn an leas
iarmharach sna sócmhainní nuair atá deireadh le téarma
na tréimhse lamháltais.
Le linn shaolré an lamháltais, déanann FSS íocaíochtaí
as tógáil, maoiniú, oibriú, cothabháil agus athnuachan
na sócmhainní bonneagair PCC, agus as soláthar na
seirbhísí atá ina n-ábhair lamháltais.
Cuirtear an conradh i bhfeidhm ar bhonn cumas soláthair,
agus tá tréimhse seirbhíse 25 bliain i gceist ón dáta
tosaigh le haghaidh gach PCC; tá sé le híoc ar bhunús
muirear aonadach bliantúil. Tá an muirear aonadach
faoi réir asbhaintí le haghaidh tréimhsí nach féidir na
sócmhainní a úsáid lena linn.
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Aithnítear na PCCanna mar shócmhainní ar Ráiteas
ar Staid Airgeadais FSS, i dteannta dliteanais i dtaca
le hoibleagáidí sa todhchaí faoin lamháltas seirbhíse
bainteach. Aithnítear luach na sócmhainne PCC agus
an dliteanais maidir le lamháltas seirbhíse ag méideanna
arb ionann iad agus cóirluach na réadmhaoine léasaithe
ná, más ísle, luach reatha na n-íosíocaíochtaí léasa, ar
cinneadh gach ceann acu nuair a cuireadh tús leis an léas.
Aithnítear luach na sócmhainne in AFS 2018 ag luach
reatha na n-íosíocaíochtaí léasa.
Cláraítear na codanna táille seirbhíse de na híocaíochtaí
muirir aonadaigh mar chaiteachas sa Ráiteas Ioncaim
agus Caiteachais. I Nóta 22 leis na ráitis airgeadais,

Pinsin
Is baill iad fostaithe incháilithe FSS de scéimeanna
aoisliúntais éagsúla le sochar sainithe. Íocann FSS pinsin
le hiarfhostaithe. Faigheann FSS maoiniú ón Roinn Sláinte
chuige seo ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear. Tá maoiniú
ón an Roinn Sláinte i dtaca le pinsin áirithe in ioncam.
Gearrtar íocaíochtaí pinsin faoi na scéimeanna ar an
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais nuair a íoctar iad mar
seo a leanas:
(i) Tugtar cuntas ar aoisliúntas a íoctar le fostaithe FSS
atá ar scor laistigh den aicme pá (féach Nóta 6);
(ii) Is mar dheontais le gníomhaireachtaí seachtracha
a thuairiscítear aoisliúntais arna íoc le pinsinéirí ó
sholáthraithe na seirbhíse sláinte deonaí agus is faoin
aicmiú neamh-phá a thuairiscítear iad (féach Nóta 8
agus Aguisín 1).
Déantar ranníocaíochtaí ó fhostaithe atá ina mbaill de na
scéimeanna seo a chur do shochar an Ráitis Ioncaim agus
Caiteachais nuair a fhaightear iad. Déantar ranníocaíochtaí
ó fhostaithe na soláthraithe seirbhíse sláinte deonaí ar
bhaill 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. Seo é
an socrúchán atá fós á leanúint ag FSS de thoradh na
sonraíochtaí cuntasaíochta a tháinig ón Aire.
Tugadh an Scéim Aonair nua Pinsin Seirbhíse Poiblí
(“Scéim Aonair”) isteach mar thoradh ar an Acht Seirbhíse
Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012, agus
cuireadh i bhfeidhm í ón 1 Eanáir 2013. Tá gach ball
foirne nua d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte atá
ina n-iontrálaithe nua sa tSeirbhís Phoiblí ar nó tar éis
1 Eanáir 2013, ina b(h)all den Scéim Aonair iad. Déantar
ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair a íoc leis an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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Asbhaint a bhaineann le Pinsin

Pá Saoire Fabraithe

Faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe
le Leas an Phobail 2009, gearrtar tobhach pinsin ar gach
ball foirne atá ina b(h)all de scéim pinsin seirbhíse poiblí,
lena n-áirítear baill foirne i gcuid de na soláthróirí seirbhíse
atá maoinithe ag FSS. Tugtar cuntas ar an tobhach pinsin
a bhailíonn soláthraithe seirbhísí 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.

Fardail

Déantar tuarastail, pá agus buntáistí a bhaineann le
fostaíocht a aithint sa tréimhse ina bhfaightear an tseirbhís
ó fhostaithe. I gcás costas saoire atá tuillte ag fostaithe
ach nár thóg siad, aithnítear ag deireadh na bliana é sna
ráitis airgeadais sa mhéid go bhfuil cead ag fostaithe saoire
bhliantúil gan íoc a thabhairt anonn chuig an gcéad bhliain
eile. De bharr go bhfuil córais phárolla dhifriúla ar fud FSS,
ba ghá toimhdí a dhéanamh chun an fabhrú a ríomh. Na
toimhdí a bhíonn mar bhunús leis an bhfabhrú ar phá saoire,
a mbíonn suimeanna aitheanta ina leith sna ráitis airgeadais,
déantar iad a chinntiú (próifílí fostaithe agus patrún an tsaoire
atá tógtha san áireamh) bunaithe ar na coinníollacha reatha.

Luaitear fardail ag an gcostas luacha ná ag an nglanluach
inréadaithe, cibé acu sin is ísle. Is ionann glanluach
inréadaithe agus fáltais mheasta díolachán lúide costais
a thabhófar i ndíol fardail. Go stairiúil, tá foráil ag FSS in
aghaidh fardal vacsaíne áirithe, agus aon díscríobh ná
coigeartuithe eile i dtaca le dífheidhmeacht, gearrtar iad
sa bhliain reatha in aghaidh ioncaim agus caiteachais.

Ionaid Cúram Phríomhúil: Luacháil, Dímheas, Luachanna
Iarmharacha agus Íosíocaíochtaí Léasa sa Todhchaí
Úsáidtear an múnla dliteanais bunaithe ar léas airgeadais
chun Ionaid Chúram Príomhúil (PCCanna) a ceannaíodh
mar thoradh ar shocruithe maidir le lamháltas seirbhíse
Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí (PPP) a chaipitliú
agus cuntasaíocht a dhéanamh orthu.

Maoin Phearsanta na nOthar

Aithnítear luach na sócmhainne PCC agus an dliteanais
maidir le lamháltas seirbhíse mar shócmhainní agus
dliteanais sa Ráiteas ar Staid Airgeadais ag méideanna
arb ionann iad agus luach reatha na n-íosíocaíochtaí léasa.

Aon suimeanna airgid a thugann othair do FSS nó a
thugtar do FSS thar ceann othar le go gcuirfear in áit
shábháilte iad, coimeádtar iad i gcuntais ar leith atá
deighilte ó chuntais FSS féin. Tugtar cuntais Maoine
Príobháidí Othar ar chuntais den sórt sin. Tá FSS
freagrach as riar na gcuntas seo. Ós rud é nach maoin
FSS an t-airgead seo, áfach, ní áirítear é le Ráiteas ar
Staid Airgeadais FSS. Gníomhaíonn FSS mar iontaobhaí
na gcistí. Déantar iniúchadh neamhspleách ar chuntais
Maoine Príobháidí Othar gach bliain.

Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla
Cuntasaíochta
In ullmhú na ráiteas airgeadais, ní mór don FSS
breithiúnais agus meastacháin shuntasacha a dhéanamh a
mbeidh tionchar acu ar na suimeanna a bheidh tuairiscithe
do shócmhainní agus dliteanais ar dháta an Ráitis ar
Staid Airgeadais agus a bheidh tuairiscithe d’ioncam agus
caiteachas ioncaim i rith na bliana. Ach sin ráite, ciallaíonn
nádúr an mheastacháin go bhféadfadh na torthaí fíora
a bheith difriúil ó na meastacháin sin. Ag na breithiúnais
agus na meastacháin seo a leanas a bhí an tionchar ba
mhó ar shuimeanna a aithníodh sna ráitis airgeadais:
Cuntas a thabhairt ar Dhrochfhiacha agus ar Fhiacha
Amhrasacha
Déantar drochfhiacha atá ar eolas ag FSS a dhíscríobh
sa tréimhse ina n-aithnítear iad. Déantar foráil shonrach i
d’aon suim a meastar a bheith amhrasach. Déantar foráil
d’fhiacha othar atá gan íoc le breis is bliain.

Aon sócmhainní arna sealbhú faoi chomhaontuithe
maidir le lamháltas seirbhíse, tugtar ar ais iad do
FSS, de réir oibleagáidí conarthacha sonracha sna
comhaontuithe sin, ag deireadh na tréimhse lamháltais
le saolréanna úsáideacha arb ionann iad agus saolréanna
na sócmhainne nuair a coimisiúnadh don chéad uair
í. Déantar feidhmíocht na bhforálacha ‘tabhairt ar ais’
a dheimhniú trí choinneáil agus phionóis airgeadais
shuntasacha a bhfuil foráil déanta lena n-aghaidh sna
comhaontuithe lamháltais. De bharr na bhforálacha sin,
ní ghearrann FSS dímheas ar na sócmhainní seo.
Ríomhtar íosíocaíochtaí léasa na todhchaí ar bhunús
na n-íocaíochtaí muirir aonadaigh atá leagtha amach
sa mhúnla airgeadais a bhaineann leis an gconradh
tógála, agus tá na híocaíochtaí seo le déanamh ag FSS
go díreach. Úsáidtear na codanna réadmhaoine den
mhuirear aonadach, móide aon chuid caipitil d’íocaíochtaí
oibriúcháin, agus an chuid sin tomhaiste go hiontaofa, mar
bhunús do na híosíocaíochtaí léasa sa todhchaí. Ar aon dul
le FRS 102, baintear úsáid as an nglanráta úis le lascaine
a thabhairt do na dliteanais amach anseo bainteach le
tógáil as eascairt as comhaontuithe deonaithe. Roghnaigh
FSS ráta lascaine 3.32% tar éis dul i gcomhairle leis an
nGníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais (NDFA),
ar an mbonn go léiríonn sé ráta cuí le haghaidh sócmhainní
bonneagair fadtéarmacha.
Tá an Stiúrthóireacht tar éis saolréanna na sócmhainní
agus luachanna iarmharacha bainteacha na nIonad Cúram
Sláinte a athbhreithniú agus an tátal a bhain siad as an
athbhreithniú ná go bhfuil saolréanna na sócmhainní agus
na luachanna iarmharacha oiriúnach.
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Nóta 2 Easnamh Oibriúcháin
2018
€’000

2017
€’000

Táillí iniúchóireachta

540

510

Luach Saothair – an Ard-Stiúrthóra

351*

188**

Faightear an glaneasnamh oibriúcháin don bhliain tar éis do na suimeanna seo a
leanas a bheith gearrtha:

* Fuair an tArd-Stiúrthóir (1 Eanáir 2018 go 11 Bealtaine 2018) €238,207 d’íocaíochtaí san iomlán i rith 2018, a chuimsigh íocaíochtaí
buntuarastail €139,649 agus pá téarfa €98,558.
Fuair an tArd-Stiúrthóir Eatramhach (12 Bealtaine 2018 go 31 Nollaig 2018) €112,468 €238,207 d’íocaíochtaí san iomlán mar bhunphá
sa cháil seo.
** 
Ní chuimsítear i bpacáiste luach saothair an Ard-Stiúrthóra ach bunphá amháin. Níl aon liúntais, bónais ná peorcaisí i gceist leis an
bpost. Is ball é an tArd-Stiúrthóir de scéim pinsin FSS, agus ní sháraíonn a theidlíochtaí pinsin gnáth-theidlíochtaí scéim múnla na
hearnála poiblí.

2018
€

2017
€

3,990

12,460

275

746

Dr. Philip Crowley (d’éirigh as an 31 Eanáir 2018)

1,222

5,306

John Connaghan (d’éirigh as an 31 Nollaig 2018)

4,493

5,797

Dean Sullivan

8,671

639

Rosarii Mannion

6,419

2,165

John Hennessy (d’éirigh as an 31 Iúil 2017)

0

833

Dr. Stephanie O’Keeffe (d’éirigh as an 31 Iúil 2017)

0

534

Pat Healy (d’éirigh as an 31 Iúil 2017)

0

6,968

361

3,176

0

11,152

7,705

0

33,136

49,776

Costais chomhaltaí na stiúrthóireachta *
Tony O’Brien (d’éirigh as an 11 Bealtaine 2018)
Stephen Mulvany

Anne O’Connor (ceaptha an 16 11 Meitheamh 2018)
Liam Woods (d’éirigh as an 31 Lúnasa 2017)
Dr Colm Henry (ceaptha an 16 Deireadh Fómhair 2018)

* Taispeántar speansais bhaill na Stiúrthóireachta le haghaidh 2018 ó dháta a gceapachán.
I measc na Stiúrthóireachta, áirítear feidhmeannaigh shinsearacha ceaptha ag an Aire Sláinte faoin reachtaíocht (An
tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte(Rialú) 2013) ó dhaoine fostaithe mar Stiúrthóirí Náisiúnta FSS nó grád
sinsearach nach bhfuil níos ísle ná iad. De réir bheartas pá an Rialtais, ní íoctar 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 baineann a luach saothair lena róil fheidhmiúcháin FSS agus leis sin amháin. Ní íoctar aon táillí le
baill na Stiúrthóireachta.
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Nóta 3 Ioncam agus Deontas Caipitil na Roinne Sláinte
3(a) Ioncam agus Deontas Caipitil na Roinne Sláinte
2018
€’000

2017
€’000

15,722,395

14,596,121

(500,771)

(439,914)

15,221,624

14,156,207

2018
€’000

2017
€’000

15,221,624

14,156,207

(15,220,753)

(14,156,207)

Iarmhéid Deontas Ioncaim dlite ón Roinn Sláinte
(suas go Leithdháileadh Faofa) tugtha ar aghaidh

53,990

53,990

Iarmhéid Deontas Ioncaim dlite ón Roinn Sláinte
(suas go Leithdháileadh Faofa) amhail an 31 Nollaig

54,861

53,990

500,771

439,914

(500,771)

(439,914)

46

46

0

0

46

46

54,907

54,036

Glanmhaoiniú Ioncaim leithdháilte do FSS
Lúide: Maoiniú Caipitil
Deontas Ioncaim na Roinne Sláinte
Tá breis anailíse ar an maoiniú a fuarthas ón Roinn Sláinte tugtha sa tábla thíos.

Deontas Ioncaim – Leithdháileadh maoiniúcháin ón Roinn Sláinte
Lúide: Íocaíochtaí ón Roinn Sláinte idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig

Deontas Caipitiúil – Leithdháileadh maoiniúcháin ón Roinn Sláinte
Lúide: Íocaíochtaí ón Roinn Sláinte idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig
Iarmhéid Deontais Chaipitiúil dlite ón Roinn Sláinte
(suas go Leithdháileadh Faofa) tugtha ar aghaidh
Iarmhéid tugtha ar aghaidh a úsáideadh i rith na bliana
Iarmhéid an Deontais Chaipitiúil a bhí dlite ón Roinn Sláinte
(suas go dtí an Leithdháileadh Faofa) amhail ar an 31 Nollaig
Iomlán an Ioncaim agus an Deontais Chaipitiúil a bhí dlite ón Roinn Sláinte
(suas go dtí an Leithdháileadh Faofa) amhail an 31 Nollaig (Nóta 17)

3(b) Traschur an (Easnaimh)/Bharrachais de réir Alt 33(3) d’Acht Sláinte 2004, arna leasú
As outlined in the accounting policies, Section 33(3) of the Health Act 2004, as amended, requires that deficits arising
in the preceding year must be charged to the Statement of Income and Expenditure in the current year. Accordingly, the
HSE has charged the revenue operating deficit of €139.871 million at 31 December 2017 to the Statement of Revenue
Income and Expenditure in 2018 and credited the capital operating surplus of €8.322 million at 31 December 2017 to
the Statement of Capital Income and Expenditure in 2018.

Nóta 4 Ioncam Othar
2018
€’000

2017
€’000

278,246

305,231

Muirir na nOthar Cónaitheach

22,688

21,081

Muirir na Rannóg Éigeandála

12,521

11,392

6,051

5,559

81,300

78,861

5,273

3,095

406,079

425,219

Muirir Phríobháideacha

Muirir a bhain le Taismí Bóthair
Muirir Fhadchónaithe
Ioncam AE – Éilimh E111
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Nóta 5 Ioncam Eile
(a) Ioncam Eile
2018
€’000

2017
€’000

Ioncam Aoisliúntais

156,379

161,351

Asbhaintí an tobhaigh phinsin ó fhoireann FSS féin

181,164

165,727

81,959

81,980

7,207

6,806

17,032

18,336

7,324

6,472

Fáltais Cheaintín

12,474

11,848

Ioncam ó Dheimhnithe agus ó Chlárúcháin

11,730

11,848

Páirceáil

11,844

11,815

Aisíocaíochtaí

12,268

11,199

Ioncam Cíosa

4,369

4,745

Tabhartais

2,800

3,030

185

891

Asbhaintí an tobhaigh phinsin ó sholáthraithe seirbhíse
Asbhaintí Párolla Eile
Aisghabhálacha Pá Iasachtaí
Gníomhaireacht/Seirbhísí – curtha ar fáil d’Údaráis Áitiúla agus d’eagraíochtaí eile

Costais Dlí Aisghafa
Ioncam ó ghomhaireachtaí eile (féach anailís nóta 5(b) thíos)

13,358

8,032

loncam Ilghnéitheach

13,254

14,191

533,347

518,271

2018
€’000

2017
€’000

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Cúnamh Éireann: clár um fhorbairt thar lear

133

0

Cairde Naomh Lúcás Ráth Garbh

211

583

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
– Seirbhísí Héileacaptair

151

132

1,113

1,090

925

461

Ioncam AE – tionscadail éagsúla

1,676

285

Iontaobhas Genio (Tionscadail Mheabhairshláinte)

2,038

756

Boird Oideachais agus Oiliúna/Solas

1,455

1,777

64

4

2,213

1,589

239

0

Fondúireacht Katherine Howard – Cothú

1,029

360

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóir Leighis

1,937

151

174

844

13,358

8,032

(b) (b) loncam ó Ghníomhaireachtaí Eile*

An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige – Seirbhísí agus Áiseanna do Dhaoine Óga
Trialacha Cliniciúla Éireann – Trialacha Taighde Cliniciúla

The Atlantic Philanthropies – Uirlis Aonair Mheasúnachta do Dhaoine Scothaosta
The Atlantic Philanthropies – Straitéis Náisiúnta Néaltraithe
An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige / TUSLA – Clár Tacaíochta do Thuismitheoirí atá ina
nDéagóirí – Gaillimh

Cairde Ospidéal Ginearálta Loch Garman

* Níl léirithe ach ioncam ó ghníomhaireachtaí atá os cionn €100,000 i gceachtar den dá bhliain. Taispeántar ioncam ó Ghníomhaireachtaí
Eile nár sháraigh €100,000 i gceachtar den dá bhliain i Nóta 5 (a) faoi Ioncam Ilghnéitheach. Dá réir sin, tá na comparáidí thuasluaite
thuas athluaite nuair is cuí.
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Nóta 6 Caiteachas Pá agus Pinsin
2018
€’000

2017
€’000

761,285

763,220

1,540,872

1,476,381

Gairmí Cúram Sláinte agus Sóisialta

587,079

555,893

Aoisliúntas

447,380

425,299

3,336,616

3,220,793

Míochaine/Fiaclóireacht

94,194

105,624

Altranas

76,902

64,323

Gairmí Cúram Sláinte agus Sóisialta

23,229

18,265

194,325

188,212

Bainistíocht/Riarachán

654,336

612,810

Foireann Ghinearálta Tacaíochta

336,526

361,902

Aoisliúntas

177,077

170,169

1,167,939

1,144,881

Bainistíocht/Riarachán

24,301

16,411

Foireann Ghinearálta Tacaíochta

38,756

26,874

63,057

43,285

Cúram Eile Othair agus Cliaint

684,421

600,199

Aoisliúntas

103,050

90,411

787,471

690,610

73,367

69,527

73,367

69,527

5,622,775

5,357,308

Foireann Chliniciúil FSS
Míochaine/Fiaclóireacht
Altranas

Foireann Ghníomhaireachta Chliniciúil

Foireann Neamhchliniciúil FSS

Foireann Gníomhaireachta Neamhchliniciúil

Seirbhísí Eile Cliant/Othar Foirne FSS

Seirbhísí Eile Cliant/Othar Foirne Gníomhaireachtaí
Cúram Eile Othair agus Cliaint

Caiteachas Iomlán Pá
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Nóta 6 Anailís Achomair ar Chostais Phá
Cliniciúil Neamhchliniciúil

Seirbhísi
Eile
Cliant/
Othar

Iomlán

Iomlán

2018
€’000

2018
€’000

2018
€’000

2018
€’000

2017
€’000

Bunphá

2,269,508

845,146

510,039

3,624,693

3,420,910

Liúntais

73,706

15,580

18,073

107,359

100,658

139,780

14,731

25,375

179,886

164,519

53,727

5,107

14,022

72,856

70,336

Deirí Seachtaine

104,613

24,291

52,136

181,040

176,541

Ar Glaodhulgas

51,208

2,307

335

53,850

53,127

(53,416)

3,259

3,036

(47,121)

20,724

2,639,126

910,421

623,016

4,172,563

4,006,815

ÁSPC Fostóra

250,110

80,441

61,405

391,956

363,590

Soisliúntas**

447,381

177,077

103,050

727,508

685,879

3,336,616

1,167,939

787,471

5,292,027

5,056,284

194,325

63,057

73,367

330,748

301,024

3,530,941

1,230,996

860,838

5,622,775

5,357,308

Ragobair
Dualgas Oíche

Riaraistí*
Pá agus Tuarastail

Pá FSS Iomlán
Pá Gníomhaireachtaí
Pá Iomlán

* Áirítear soláthar oidhreachta €68 milliún a aisiompú le riaráistí cliniciúla in 2018, é bainteach le dliteanas leanúnach na
sainchomhairleoirí. Mar thoradh air seo tá sochar aon uaire sa bhliain déanta nach ndéanfar arís é, féach Nóta 26.

Ní bhaineann na Costais Phá Iomlána thuas ach le seirbhísí FSS amháin. Tugtar cuntas ar chostais phá fostaithe san
earnáil dheonach faoi Caiteachas Neamhphá (Deontais Ioncaim do Ghníomhaireachtaí Seachtracha). Féach Nóta 8
agus Aguisín 1.

Aoisliúntas
Tá foireann incháilithe atá fostaithe san FSS ina mbaill de scéimeanna aoisliúntais éagsúla sochar sainithe.
Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais (i.e. pinsin) foirne atá ar scor amach as ioncam reatha agus cuirtear chun dochair in ioncam
agus caiteachas iad sa bhliain ina n-íoctar iad. De réir Treorach ón Aire Sláinte, ní dhéantar aon fhoráil sna ráitis airgeadais
maidir le sochair phinsin sa todhchaí agus níl aon mhuirear gearrtha ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ina leith
sin. Déantar ranníocaíochtaí aoisliúntas ó fhostaithe atá ina mbaill de na scéimeanna seo a chur do shochar don Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais nuair a fhaightear iad. Ní dhéantar aon luachálacha achtúireacha foirmiúla ar dhliteanais phinsin
FSS. Ba é an muirear pinsean ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais in 2018 ná €728m (2017: €686m), a chuimsigh
íocaíochtaí i dtaca le cnapshuimeanna aonuaire agus íocaíochtaí aisce scoir ar fiú €128m (2017: €115m) é.
2018
€’000

2017
€’000

Íocaíochtaí leanúnacha aoisliúntais do phinsinéirí

599,250

570,230

Cnapshuimeanna aonuaire agus íocaíochtaí aisce

128,258

115,649

727,508

685,879

**Anailís Aoisliúntais
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Sochair Foirceanta

Sochair foirceanta a chuirtear chun dochair i Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais

2018
€’000

2017
€’000

461

54

461

54

Baineann na sochair foirceanta thuas le réitigh a dhéantar le cúig bhall foirne le linn 2018.
Anuas ar na híocaíochtaí ar a ndéantar cur síos thuas, níor bronnadh aon bhlianta breise ar aon bhall foirne ag tráth na
foirceanta. Ba ionann luach na socruithe feabhsaithe pinsin agus €nialas.
Tabhaíodh costais dlí de €28,380 chomh maith i dtaca le socruithe foirceanta a thabhairt chun críche.

Nóta 7 Fostaíocht
Ba é seo a leanas líon na bhfostaithe ar an 31 Nollaig de réir Réimse Oibríochta (i gcoibhéisí lánaimseartha (CLanna)):**
2018

2017*

33,246

31,831

Meabhairshláinte

9,446

9,355

Cúram Príomhúil

10,672

10,234

Seirbhísí do dhaoine faoi Mhíchumas agus do Dhaoine Scothaosta

16,527

16,373

576

581

Seirbhísí Otharcharranna

1,887

1,843

Corparáideach agus HBS

4,016

3,892

Iomlán na bhfostaithe san FSS

76,370

74,109

An Earnáil Dheonach – Seirbhísí Géarmhíochaine

25,228

24,428

An Earnáil Dheonach – Seirbhísí Neamhghéarmhíochaine

16,258

15,759

Fo-iomlán fostaithe Earnáil Alt 38 ***

41,486

40,187

117,856

114,296

Seirbhísí Géarmhíochaine

Sláinte agus Folláine

Iomlán na bhFostaithe Earnáil Sláinte (Cúramaithe Baile san áireamh) ****

Foinse: Áireamh Phearsanra na Seirbhíse Sláinte
* Rinneadh figiúirí 2017 a athlua chun an modheolaíocht reatha agus na mapálacha reatha eagraíochtúla a léiriú
** Rinneadh na figiúirí uile a ríomh chuig 2 dheachúil agus léiríodh iad mar choibhéisí lánaimseartha (CL) faoi mhodheolaíocht arna leagan
amach ag an Roinn Sláinte.
*** Baineann figiúirí foirne Earnála Sláinte le leibhéil dhíreacha fostaíochta de réir mar a thuairiscítear trí Áireamh Phearsanra na Seirbhíse
Sláinte (ÁPSS) d’earnáil na sláinte poiblí (FSS & Alt 38 Ospidéil & Gníomhaireachtaí Deonacha).
**** Cuirtear san áireamh foireann cúraim baile i bhfigiúirí CL ó 2018 ar aghaidh agus rinneadh figiúirí stairiúla a athlua chun an t-athrú
modheolaíochta sin a léiriú. Taifeadtar Banaltraí Mac Léinn réamhchláraithe ar shocrúchán cliniciúil @ 50% CL iarbhír, ar aon dul le
comhaon tú an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.
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Anailís Bhreise – riachtanas Chiorclán 13/2014 na Roinne Caiteachais agus Athchóirithe
Seo a leanas líon na bhfostaithe de chuid FSS a raibh a sochair iomlána fostaí (lena n-áirítear pá bunúsach, liúntais,
ragobair, dualgas oíche, obair deireadh seachtaine, glao-dhualgas, riaráistí agus costais phinsin fostóra, gan ÁSPC
fostóra san áireamh) le haghaidh na tréimhse tuairiscithe taobh istigh de gach banda €10,000 ó €60,000 ar aghaidh:
Banda Pá (Líon na bhFostaithe)

2018

2017

€60,001 go dtí €70,000

8,028

7,113

€70,001 go dtí €80,000

3,368

2,942

€80,001 go dtí €90,000

1,839

1,675

€90,001 go dtí €100,000

1,011

691

€100,001 go dtí €110,000

485

433

€110,001 go dtí €120,000

363

288

€120,001 go dtí €130,000

179

141

€130,001 go dtí €140,000

152

142

€140,001 go dtí €150,000

142

153

€150,001 go dtí €160,000

190

209

€160,001 go dtí €170,000

168

206

€170,001 go dtí €180,000

275

272

€180,001 go dtí €190,000

247

279

€190,001 go dtí €200,000

237

142

€200,001 go dtí €210,000

117

89

€210,001 go dtí €220,000

74

63

€220,001 go dtí €230,000

72

48

€230,001 go dtí €240,000

40

30

€240,001 go dtí €250,000

24

20

€250,001 go dtí €260,000

19

6

€260,001 go dtí €270,000

13

6

€270,001 go dtí €280,000

7

7

€280,001 go dtí €290,000

7

3

€290,001 go dtí €300,000

4

3

€300,001 go dtí €310,000

4

2

€310,001 go dtí €320,000

0

1

€320,001 go dtí €330,000

2

2

€330,001 go dtí €340,000

2

0

€340,001 go dtí €350,000

0

3

€350,001 go dtí €360,000

0

2

€370,001 go dtí €380,000

2

2

€390,001 go dtí €400,000

2

0

€420,001 go dtí €430,000

1

0

€430,001 go dtí €440,000

1

0

€500,001 go dtí €510,000

0

1

€610,001 go dtí €620,000

1

0

€970,001 go dtí €980,000*
Iomlán na bhfostaithe san FSS

0

1

17,076

14,975

Níl córas comhtháite párolla ag FSS, agus ar an ábhar sin, ullmhaíodh an nochtadh seo, ar gá leis de réir chiorclán DPER 13/2 014,
bunaithe ar roinnt mhaith córas párolla ar fud réimsí FSS.
* 
Tuairiscítear sa tábla thuas go bhfuair ball amháin d’fhoireann FSS íocaíocht sa raon idir €970k agus €980k. Ní íocaíocht tuarastail a
tuilleadh in 2017 é seo, mar go gcuimsíonn sé riaráistí siardhátaithe pá ó 2010, lena n-áirítear bunphá, liúntas, ragobair, dualgas oíche,
obair deireadh seachtaine agus glao-dhualgas. Is ball foirne sinsearach cliniciúil é an fostaí seo, a mbeadh a chuid sochar fostaí iarbhír
do 2017 sa raon pá €210k go €220k ó cheart. Íoctar na híocaíochtaí siardhátaithe uile de réir scálaí pá comhdhlúite FSS.
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Nóta 8 Caiteachas Neamhphá
2018
€’000

2017
€’000

Drugaí agus Míochaine (gan scéimeanna bunaithe ar éileamh san áireamh)

303,458

281,390

Lúide Aisíoc ó Dhéantúsóirí Cógaisíochta*

(10,402)

(9,938)

Glanchostas Drugaí agus Míochaine (gan scéimeanna bunaithe ar éileamh san áireamh)

293,056

271,452

Fuil/Táirgí Fola

31,041

30,850

Gáis Mhíochaine

11,197

12,483

Soláthairtí Míochaine/Máinliachta

301,840

281,497

Trealamh Míochaine Eile

141,444

126,621

Cliniciúil

34,163

33,291

128,621

118,283

Seirbhísí Gairmiúla (m.sh. costais teiripe, raideolaíocht, srl.)

99,131

101,486

Oideachas agus Oiliúint

58,016

59,499

1,098,509

1,035,462

Iompar Othar

53,473

50,514

Costais Coinneála Feithiclí

16,049

14,580

69,522

65,094

2,329,147

2,205,969

X-Gha/Íomháú
Saotharlann

Iompar Othar agus Seirbhísí Otharcharranna

Scéimeanna Cúram Príomhúil agus Cárta Leighis
Seirbhísí Cógaisíochta
Lúide Aisíoc ó Dhéantúsóirí Cógaisíochta*
Lúide Muirir Tobhach Oidis
Glanchostas Seirbhísí Cógaisíochta
Táillí agus Liúntais Dochtúirí

(135,459)

(100,121)

(93,550)

(105,244)

2,100,138

2,000,604

572,660

557,467

2,238

2,618

Scéim na Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta

58,768

61,759

Scéim na Seirbhísí Oftalmacha Pobail

29,864

32,237

Liúntais Airgid Thirim (Leas na nDall, Soghluaisteacht, srl.)

31,311

34,238

47,250

27,913

225,384

182,881

Íocaíochtaí Tithe Altranais do Sheanóirí agus Íocaíochtaí nach mBaineann Fair Deal leo

78,451

66,460

Oiliúint Athshlánúcháin agus Gairme

22,461

17,950

7,517

5,603

3,176,042

2,989,730

Seirbhísí Gairmiúla, m.sh. cúntóirí cúraim, seirbhísí cúram leanaí ar conradh, srl.

4,989

22,766

Oideachas agus Oiliúint

1,180

919

6,169

23,685

Íocaíochtaí Pinsin le hIardhochtúirí Oifigiúla Dúiche/Cleithiúnaithe

Íocaíochtaí Caipitíochta:
Scéimeanna Cóireála Thar Lear agus an Caiteachas Bainteach
Míchumais Intleachtúla/Choirp, Síciatracht, Seirbhísí Teiripeacha srl.

Leapacha Faoisimh
Seirbhísí Eile Othar/Cliant
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2018
€’000

2017
€’000

4,283,454

4,007,433

4,283,454

4,007,433

Lónadóireacht

63,366

61,478

Teas, Cumhacht agus Solas

68,709

66,605

Glanadh agus Níochán

99,500

94,704

Troscán, Gréithe agus Crua-Earraí

13,921

12,743

Éadach Leapa agus Éadaí

13,546

14,132

259,042

249,662

113,910

104,820

3,122

2,642

632

869

6,138

6,416

540

510

Táillí Gairmiúla agus Dlí

88,083

85,958

Drochfhiacha agus Fiacha Amhrasacha

22,448

26,669

Oideachas agus Oiliúint

22,183

13,038

Taisteal agus Cothú

68,662

67,679

4,373

1,961

144,206

134,571

Cíos agus Rátaí

68,894

59,377

Ríomhairí agus Cothabháil Córas

66,752

60,602

609,943

565,112

957

849

7,421

7,300

98

76

1,042

1,124

299

329

1,286

1,231

Íocaíochtaí ex gratia d'othair**

336

0

Aisíocaíochtaí

737

369

12,176

11,278

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha
Deontais Ioncaim do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (Aguisín 1)

Tíos

Costais Oifige agus Riaracháin
Cothabháil
Costais Airgeadais
Ús Íocaíochta agus Cúiteamh Pras
Árachas
Iniúchadh

Costais Feithiclí
Costais Oifige

Costais Oibriúcháin Eile
Ceadúnais
Costais Éagsúla
Costais Adhlactha
Caitheamh Aimsire (Aonaid Chónaitheacha)
Ábhair do Cheardlanna
Fóirdheontais do Bhéilí ar Rothaí

* I ndáil le Comhaontú IPHA 2016 agus socruithe speisialta le haghaidh drugaí agus míochaine ar leith.
** Baineann sé seo le híocaíochtaí CervicalCheck.
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Nóta 9 An tAcht Sláinte (Scéim Aisíocaíochta) 2006
Soláthraíonn an tAcht Sláinte (Scéim Aisíocaíochta) 2006 an bonn reachtúil le haghaidh aisíocaíocht na muirear ar a
dtugtar ‘muirir fhadchónaithe’, muirir a gearradh go hearráideach mar thobhaigh ar dhaoine a bhí i dteideal cárta leighis
iomlán roimh 14 Iúil 2005. Ceadaíonn an scéim táillí a aisíoc leis na daoine seo a leanas:
•

Daoine beo ar gearradh muirear go hearráideach orthu aon uair ó 1976 i leith

•

Eastáit daoine ar gearradh muirear go hearráideach orthu agus a fuair bás ar an 9 Nollaig 1998 nó ina dhiaidh sin

Cuireadh cuntas speisialta i bhfearas atá á mhaoiniú ag airgead a sholáthraigh an tOireachtas agus as a ndéantar
aisíocaíochtaí. Cuireadh €2m i leataobh in 2018 chuige sin. Tagraíonn mórchuid an mhaoinithe seo d’fhoráil le haghaidh
íocaíochtaí a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar éilimh leantacha agus tairiscintí a nglactar leo. 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. Measadh go mbeadh gá le haisíocaíochtaí a dhéanamh le thart ar 20,000 othar beo agus
le heastáit tuairim is 40,000 go 50,000 iarothar a cailleadh.
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 an 31 Nollaig 2018, íocadh 20,299 éileamh.
Amhail i Nollaig 2018, ní raibh aon éilimh gan íoc a bhí á bpróiseáil i dtreo na céime tairisceana faoin scéim. Tá €2m curtha
ar fáil i mbuiséad 2019 FSS chun aisíocaíochtaí agus éilimh atá gan íoc a mhaoiniú, mar aon leis na costais riaracháin a
ghabhann leo.
Is ionann caiteachas carnach iomlán na scéime (lena n-áirítear costais riaracháin) go dtí 31 Nollaig 2018 agus €485.690m.
In 2018, cuireadh an caiteachas seo a leanas chun dochair sa Ráitis Ioncaim agus Caiteachais maidir leis an Scéim
Aisíocaíochta:
2018
€’000

2017
€’000

118

66

193

39

0

0

193

39

0

0

Speansais Oifige*

15

2

Iomlán Neamhphá

208

41

Iomlán

326

107

Pá
Neamhphá
Aisíocaíochtaí d’Othair
Íocaíochtaí le Riarthóir na Scéime Tríú Páirtí

Táillí Gairmiúla agus Dlí

* Cuirtear an caiteachas go léir a bhaineann leis an Acht Sláinte (Scéim Aisíocaíochta) 2006 san áireamh le caiteachas FSS.
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Nóta 10 An tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú)
2006
Mar thoradh ar an Acht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú) 2006, bunaíodh scéim reachtúil chun dul i ngleic
le deacrachtaí árachais a bhí ag daoine a bhí ionfhabhtaithe le Heipitíteas C agus VEID trí fhuil agus táirgí fola a tugadh
dóibh laistigh den Stát. Téitear i ngleic sa scéim leis na fadhbanna a bhí ag na daoine seo toisc nach raibh ar a gcumas
costais morgáiste ná polasaithe árachais saoil a cheannach mar gheall gur tugadh táirgí fola éillithe dóibh. Cumhdóidh an
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 na daoine sin, nuair a íocann siad an phréimh chaighdeánach a d’íocfadh duine ar
chomhaois agus inscne leo nach mbeadh aon ionfhabhtú aige/aici. Sheol FSS an chuid árachais saoil den scéim i Meán
Fómhair 2007. Tugadh gné eile isteach i Márta 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 2018 ná €10.3m.
In 2018, cuireadh an caiteachas seo a leanas chun dochair sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais maidir leis an Scéim
Árachais:
2018
€’000

2017
€’000

88

84

462

627

22

271

484

898

3

8

Iomlán Neamhphá

487

906

Iomlán**

575

990

Pá
Neamhphá
Íocaíochtaí ar ualuithe préimhe
Íocaíochtaí sochar atá frithgheallta ag FSS

Speansais Oifige*

* Cuirtear an caiteachas go léir a bhaineann leis an Acht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú) 2006 san áireamh le caiteachas
FSS.
** Áirítear na costais seo sa Chuntas Speisialta don Scéim Árachais Heipitíteas C. Áirítear costais eile Heipitíteas C sa Chuntas Speisialta
Heipitíteas C agus sa Chuntas Cúitimh Heipitíteas C.

Nóta 11 An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Ón 1 Iúil 2009, tá maoiniú á fháil ag FSS le haghaidh éilimh arna bpróiseáil ag an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
faoi théarmaí na Scéime Slánaíochta Cliniciúla. Ón 1 Eanáir 2010, chuir Ordú Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta (Tarmligean Feidhmeanna) 2009 síneadh le slánaíocht an Stáit sa chaoi gur cuimsíodh éilimh ar FSS i dtaca le
gortú pearsanta agus damáiste tríú páirtí do mhaoin. Tugtar cuntas ar íocaíochtaí a rinneadh le héilitheoirí faoi théarmaí
na scéime ar bhunús íoc-mar-a-úsáidtear. Cuimsíonn an meastachán is fearr ón nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
faoi láthair, maidir le gach éileamh a réiteach, na costais uile ar féidir iad a thuar, mar shampla, suimeanna réitigh, costais
dhlíthiúla agus chosanta an ghearánaí amhail táillí nach mór a íoc le habhcóide ná dlíodóir, sainchomhairleoirí agus mar
sin de. In 2018, ba é €318.7m an muirear a bhí sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais maidir leis seo (2017: €283.2m).
Bunaithe ar mheastacháin achtúireacha, táthar ag súil go dtiocfaidh méadú mór ar an muirear sa Ráiteas Ioncaim agus
Caiteachais sna blianta amach anseo. De réir threoracha an Aire Sláinte, níl aon fhoráil déanta le haghaidh an dliteanais
seo sna ráitis airgeadais.
Déantar athbhreithniú ar an dliteanas measta ar bhonn rialta i bhfianaise aon fhaisnéise nua a fhaightear, mar shampla
treochtaí roimhe seo maidir le suimeanna réitigh agus costais dhlíthiúla. Ar an 31 Nollaig 2018, ba é an dliteanas measta
a bhí tabhaithe go dtí an dáta sin faoin Scéim Slánaíochta Cliniciúla agus faoi shlánaíocht an Stáit ná €2,792m (2017:
€2,354m). As an €2,792m sin, baineann thart ar €2,332m le héilimh ghníomhacha i dtaca le cúram cliniciúil, agus
baineann iarmhéid an dliteanais mheasta le héilimh chúraim neamhchliniciúil. Is éard is éilimh ghníomhacha ann ná éilimh
nár tuairiscíodh don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát trí phróiseas dlíthiúil agus nach bhfuil tugtha chun críche go fóill
amhail ar an dáta tuairiscithe.
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Note 12 Cúram Cónaitheach Fadtéarmach (a chuimsíonn an Scéim
Tacaíochta do Thithe Altranais/Fair Deal)
Cuireadh tús leis an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (NHSS) (Fair Deal) in 2009, agus de réir a chéile, ghlac sé seo
áit na Scéime Fóirdheontais do Thithe Altranais agus an córas ‘leapacha conartha’ a bhíodh ann do sheanóirí roimhe
sin. Faoin scéim, i gcás daoine a bhfuil seirbhísí cúraim fadtéarmacha cónaitheacha i dteach altranais ag teastáil uathu,
déantar measúnú ar a nioncam agus ar a sócmhainní, agus ansin déanann siad ranníocaíocht de suas le 80% den ioncam
inmheasta agus suas le 7.5% de luach na sócmhainní atá acu i leith 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 Chónaithigh Fhadtéarmaigh (An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais/
Fair Deal)
2018
€’000

2017
€’000

610,991

595,780

Gníomhaireachtaí Alt 39

18,271

18,968

Leapacha ar Conradh i dTithe Altranais Phríobháideacha agus Íocaíochtaí Fóirdheontais

20,092

25,603

Íocaíochtaí Iomlána le Tithe Altranais Príobháideacha, lena n-áirítear Gníomhaireachtaí
Alt 39

649,354

640,351

Ollchostas maidir le Tithe Altranais Poilbí mar chuid den Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais*

354,675

340,048

Íocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Alt 38

26,082

25,127

Costais Sheasta agus Costais Aonaid Eile i dTithe Altranais

23,122

19,623

1,053,233

1,025,149

Tithe Altranais Príobháideacha

Iomlán Cúraim Cónaithe Fhadtéarmaigh

* Áirítear costais tithe altranais poiblí leis na ceannteidil chaiteachais ábhartha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais.

Ranníocaíochtaí othar
Ba ionann na ranníocaíochtaí a fuarthas ó fhaighteoirí na Scéime um Thacaíocht Tithe Altranais i gcás na n-othar i dtithe
poiblí agus €61.128m (2017: €60.483m) agus cuimsítear iad i Ráitis Ioncaim FSS – Cuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Ba ionann na ranníocaíochtaí a fuarthas ó fhaighteoirí a Scéime um Thacaíocht Tithe Altranais i gcás na n-othar in ionaid
dheonacha (Eagraíochtaí S38) agus €6.669m (2017: €7.435m), agus coinníonn na hionaid sin é agus ní ioncam é do FSS.
Ioncam Breise
Faoi Alt 27 an Achta fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009, ní mór Sceideal Sócmhainní a chur faoi bhráid FSS
maidir le duine básaithe a fuair tacaíocht airgeadais faoin Scéim seo. Déantar é sin a sheiceáil chun aon ró-íocaíocht
tacaíochta airgeadais a aithint agus a ríomh, ró-íocaíocht nach mór í a aisíoc le FSS de bhun Alt 42 an Achta. Bhailigh FSS
ioncam de €6.579m le linn 2018 (2017:€5.146m) i dtaca le hioncam neamhdhearbhaithe agus sócmhainní de chuid cliaint
Fair Deal.
Leapacha ar conradh, Leapacha Fóirdheontais
In 2018, rinneadh íocaíochtaí €20.1m (2017: €25.6m) maidir le leapacha conartha agus fóirdheontas tithe altranais. Táthar
ag cur deireadh de réir a chéile leis na scéimeanna sin agus níor chuir aon iontrálaí nua isteach orthu ó cuireadh An Scéim
Tacaíochta do Thithe Altranais ar bun in 2009.
Caiteachas laistigh de shaoráidí poiblí
Bhí €23.122m breise sna tithe poiblí in 2018 (2017: €19.623m) de chostais a bhaineann le cúram fadtéarmach. Bhain
na costais seo le costais aonaid sheasta agus costais eile a tabhaíodh, a bhí níos mó ná an ráta aisíoctha ‘leanann an
t-airgead an t-othar’ a íocadh faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais.
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Costais na dTithe Altranais Poiblí
In 2018, ba ionann costas na dtithe altranais poilbí agus €354.67m (2017: €340.04m). Is ollchostais iad seo agus ba
ionann gné na ranníocaíochta cliaint agus €61.13m (2017: €60.48m). Aithnítear na rannaíocaíochtaí seo mar ioncam sna
Muirir Fhadtéarmacha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais.
Tacaíocht Choimhdeach ón Stát
Gné bhreise roghnach de Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais is ea an Tacaíocht Choimhdeach ón Stát do dhaoine
a bhfuil réadmhaoin nó sócmhainní acu sa Stát. In ionad a ranníocaíocht mheasta le haghaidh cúram a íoc as a (h)
acmhainní féin, is féidir le duine an rogha a dhéanamh iarratas a chur isteach ar Iasacht Tí Altranais, chun an chuid dá
ranníocaíocht atá bunaithe ar shócmhainní réadmhaoine ná talún laistigh den Stát a chlúdach. Ansin íocann FSS an
chuid sin de chostas an chúraim anuas ar an íocaíocht Tacaíochta ón Stát. Íoctar an iasacht ar ais chuig an Stát tar éis
do theagmhas bainteach a tharlú, mar shampla, díol na sócmhainne ná bás an duine. 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
chun daoine a chosaint ón ngá a dteach a dhíol fad is atá siad beo.
Ba ionann agus €123.525m an méid comhlán iomlán Tacaíochta Stáit Choimhdí a tuairiscíodh do na Coimisinéirí Ioncaim
amhail ar an 31 Nollaig 2018 lena aisghabháil ó thús Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais (i gcás gur tharla teagmhas
ábhartha agus neamhábhartha), agus ba ionann sin agus 6,170 iasacht chliaint. Amhail an 31 Nollaig 2018, tá na
Coimisinéirí Ioncaim ag bailiú €123.448m ó 6,169 cliant. Tá difríocht ann mar gheall ar chliaint nach mór dóibh a (h)iasacht
Tí Altranais a aisíoc go fóill, cosúil leis an rogha Iarchur Breise, mar a luadh thuas, agus mar gheall ar chliaint ar mian leo
aisíocaíocht dheonach a dhéanamh sula dtarlaíonn teagmhas ábhartha. Dhearbhaigh na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuair
siad aisíocaíochtaí iasachta ar fiú €86.83m iad, arb ionann é sin agus 4,668 iasacht chliaint.
Amhail ar an 31 Nollaig 2018, ba ionann méid iomlán na n-íocaíochtaí Iasachtaí Tí Altranais a rinneadh faoi Scéim
Tacaíochta na dTithe Altranais atá fós le bailiú (i.e. i gcás nár tuairiscíodh méid inaisíoctha do na Coimisinéirí Ioncaim lena
bhailiú – níor tharla aon teagmhas ábhartha)agus €115.945m. Ní áirítear leis an méid seo coigeartú do CPI, ós rud é nach
bhfuil teagmhas ábhartha tarlaithe go fóill.
Is iad seo a leanas na sonraí i dtaca le Tacaíocht Stáit Choimhdeach amhail ar an 31 Nollaig:
2018
€’000

2018
Líon na
n-iasachtaí

2017
€’000

2017
Líon na
n-iasachtaí

A thuairiscigh FSS do na Coimisinéirí Ioncaim lena
naisghabháil

123,525

6,170

93,441

4,986

Íoctha, de réir dhearbhú na gCoimisinéirí Ioncaim*

(86,829)

(4,668)

(64,844)

(3,709)

36,696

1,502

28,597

1,277

Nach bhfuil tuairiscithe do na Coimisinéirí Ioncaim
go fóill lena n-aisghabháil

115,945

4,518

94,429

3,963

Tacaíocht Choimhdeach iomlán ón Stát atá gan íoc

152,641

6,020

123,026

5,240

Fo-iomlán

* Ní áirítear páirtíocaíochtaí sna méideanna atá dearbhaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim; ní áirítear ach amháin iasachtaí atá íoctha go hiomlán
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Nóta 13 Caiteachas Caipitiúil
(a) Breiseanna ar Shócmhainní Seasta
2018
€’000

2017
€’000

Breiseanna Réadmhaoine, Gléasra agus Trealamh (Nóta 15)
Talamh agus Foirgnimh – Lamháltas Seirbhíse*

–

165,217

Breiseanna Réadmhaoine, Gléasra agus Trealamh (Nóta 15)
Talamh agus Foirgnimh – Eile

232,906

192,863

Breiseanna Réadmhaoine, Gléasra agus Trealamh (Nóta 15)
Gan Talamh agus Foirgnimh san Áireamh

72,352

87,184

305,258

445,264

Maoinithe ag Deontas Caipitil na Roinne Sláinte

261,051

250,542

Maoinithe ag Deontas Ioncaim na Roinne Sláinte

44,207

29,505

0

165,217

305,258

445,264

Caipitlithe – Infheistíocht i Socruithe maidir le Lamháltas Seirbhíse CPP*

(b) Anailís ar Chaiteachas Muirearaithe ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais Chaipitiúil
2018
€’000

2017
€’000

261,051

250,542

Caiteachas ar thionscadail FSS nach bhfuil breiseanna réadmhaoine, gléasra agus
trealaimh de thoradh orthu**

71,587

97,919

Ús caipitlithe – Socruithe maidir le Lamháltas Seirbhíse PPP*

15,118

(7,494)

Caiteachas iomlán ar Thionscadail FSS a ghearrtar ar chaipitil***

347,756

340,967

Deontais chaipitiúla do ghníomhaireachtaí seachtracha (Aguisín 1)**

180,301

112,561

Caiteachas Caipitiúil Iomlán de réir an Ráitis faoi Ioncam agus Caiteachas Caipitiúil

528,057

453,528

Caiteachas ar shócmhainní FSS féin (Caipitlithe)

* Baineann sé sin le sócmhainní Ionaid Cúraim Príomhúla sealbhaithe faoi shocruithe maidir le lamháltas seirbhíse Chomhpháirtíocht
Phríobháideach Phoiblí (CPP).
** Ba é an caiteachas caipitiúil iomlán neamhchaipitlithe €267.0m (2017: €210.5m)
*** Déantar sócmhainní a maoiníodh le caipiteal agus sócmhainní a maoiníodh le hioncam a chaipitliú má sháraíonn an costas tairse
acha áirithe luacha: €2,000 le haghaidh trealamh ríomhaire agus €7,000 le haghaidh gach aicme sócmhainne eile.
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(c) Anailís ar Ioncam Caipitiúil ó Fhoinsí Eile
Ioncam ó Ranna Rialtais agus ó Fhoinsí Eile maidir le Tionscadail Chaipitil:
2018
€’000

2017
€’000

10,051

0

Gluaiseacht Ospíse Phort Láirge – Aonad Cúraim Mhaolaithigh Ospidéal Phort Láirge

4,000

0

An Roinn Oideachais – Scoile Ospidéil Leanaí

3,100

0

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh – Acadamh Míochaine Ospidéal Réigiúnach Shligigh

1,664

0

Ollscoil Luimnigh – Ranníocaíocht Tionscadail le haghaidh Oideachas Cliniciúil & Ionad Taighde

1,347

0

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh – Aonad Oideachais agus Oiliúna Míochaine Ospidéal
Ginearálta Leitir Ceanainn

978

0

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) – sábháil fuinnimh in ospidéil ghéarmhíochaine

408

67

Fáltais Árachais – Ospidéal Naomh Dympna, damáiste tine

807

0

Aontacht Phobail Teoranta – dlite do FSS nuair a leachtaíodh sealbhaíocht fochuideachta

718

0

Cumann Ospidéal Leitir Ceanainn – Ranníocaíocht le hAonad Meabhairshláinte.

760

0

Foras Ospíse na hÉireann – deontas Dearaidh agus Dínite

580

0

0

50

Cairde Ospidéal Réigiúnach an Iarthair Láir – Uasghrádú Bharda an Aonaigh

300

0

Ranníocaíocht charthanach le hAonad Altranais Phoiblí, Tuaim, Contae na Gaillimhe

250

0

0

277

230

0

59

0

0

474

4,262

150

29,514

1,018

Fáltais Árachais – Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, damáiste tuile

Fiobróis Chisteach Éireann – Síneadh le Rannóg Phéidiatrach Ospidéal Ginearálta an Chabháin

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh – Tionscadail Phéidiatraiceacha Ospidéal Ollscoile Chorcaí
Cairde Ospidéal Pobail Dhroichead na Bandan – Síneadh Seomra Lae leis an Ospidéal
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh – Tionscadail Phéidiatraiceacha Ospidéal Ollscoile Chorcaí
Build 4 Life – Tionscadail Phéidiatraiceacha Ospidéal Ollscoile Chorcaí
Ioncaim éagsúla eile
Ioncam Iomlána Caipitiúil ó Fhoinse Eile

Nóta 14 Fáltais Dhiúscairt an Chuntais Sócmhainní Seasta
Fáltais Chomhlána na nDiúscairtí uile sa bhliain
Lúide: Glanspeansais a Tabhaíodh ar Dhiúscairtí
Glanfháltais ar Dhiúscairtí
Lúide: Cur i bhFeidhm na bhFáltas
Gluaiseacht le linn na bliana
Amhail ar an 1 Eanáir
Iarmhéid amhail ar an 31 Nollaig

2018
€’000

2017
€’000

3,721

3,944

(114)

(473)

3,607

3,471

(4,200)

(2,886)

(593)

585

631

46

38

631

D’eisigh an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe an Ceadú Tarmligthe Ilbhliantúil Caipitil 2015 – 2018 i mí na Nollag 2015.
Déanann Litir Cheada 2016 le haghaidh Caipitil foráil do liúntas chun fáltais dhíol sócmhainní seasta suas le €6 mhilliún in
2018 a athinfheistiú (2017: €4 mhilliún). Bhí fáltais dhíol na sócmhainní seasta i rith 2018 faoi bhun na tairsí €6 mhilliún seo
agus ní mheastar gur Fáltais Bhreise Státchiste (FBSanna) iad agus léirítear iad faoi Chaipiteal agus Cúlchistí.
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Nóta 15 Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Obair idir
Lámha
(Talamh &
Foirgnimh) Mótarfheithiclí

Trealamh

Obair idir
Lámha
(Gléasra &
Trealamh)

Iomlán
2018

Talamh*

Foirgnimh

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

1,657,633

4,186,486

405,143

87,140

1,433,819

8,882

7,779,103

22,786

7,686

202,434

6,238

60,336

5,778

305,258

Aistrithe ó Obair idir Lámha

1,004

280,248

(281,252)

6,624

2,103

(8,727)

0

Diúscairtí

(3,744)

(3,529)

(3,598)

(8,032)

(10,188)

(35)

(29,126)

Amhail ar an 31 Nollaig 2018 1,677,679

4,470,891

322,727

91,970

1,486,070

5,898

8,055,235

Costas/Luacháil
Amhail ar an 1 Eanáir 2018
Breiseanna

Dímheas
Dímheas Carnach amhail
ar an 1 Eanáir 2018

0

1,312,803

0

65,614

1,238,890

0

2,617,307

Muirear don Bhliain

0

105,841

0

9,861

66,072

0

181,774

Diúscairtí

0

(1,468)

0

(7,083)

(9,901)

0

(18,452)

Amhail ar an 31 Nollaig 2018

0

1,417,176

0

68,392

1,295,061

0

2,780,629

1,657,633

2,873,683

405,143

21,526

194,929

8,882

5,161,796

Amhail ar an 31 Nollaig 2018 1,677,679

3,053,715

322,727

23,578

191,009

5,898

5,274,606

Glanluachanna de réir na leabhar
Amhail ar an 1 Eanáir 2018

* Tá luach tugtha anonn reatha an talún amhail ar an 31 Nollaig 2018, ar fiú €1.67bn é agus atá i seilbh FSS, bunaithe ar rátaí Luachála
2002 de chuid na Roinne Sláinte.

Sócmhainní foirgneamh arna sealbhú faoi Léasanna Airgeadais/Socruithe maidir
le Lamháltas Seirbhíse
Léas
Léas
Airgeadais Airgeadais

Lamháltas
Seirbhíse*

Lamháltas
Seirbhíse*

Iomlán

Iomlán

2018
€’000

2017
€’000

2018
€’000

2017
€’000

2018
€’000

2017
€’000

45,824

45,824

165,217

0

211,041

45,824

0

0

0

165,217

0

165,217

(21,623)

(19,762)

0

0

(21,623)

(19,762)

Dímheas a ghearrtar don bhliain

(1,862)

(1,861)

0

0

(1,862)

(1,861)

Glanluachanna de réir na leabhar ar an
31 Nollaig

22,339

24,201

165,217

165,217

187,556

189,418

Costas
Breiseanna
Dímheas Carntha amhail ar an 1 Eanáir

* Baineann sé sin le sócmhainní Ionaid Cúraim Príomhúla a fuarthas faoi shocruithe maidir le lamháltas seirbhíse Chomhpháirtíoc ht
Phríobháideach Phoiblí (CPP). Aistríodh na deich suíomh Ionaid Cúraim Príomhúla a áiríodh laistigh d’Obair idir Lámha (Talamh agus
Foirgnimh) ag luach €137m in 2017 chuig Foirgnimh le linn 2018. Cuireadh tús le seirbhís ag gach ceithre shuíomh dhéag Ionaid
Cúraim Príomhúla.
Ní dhéantar sócmhainní a dhímheas i gcás go bhfuarthas iad ná go mbainistítear iad faoi shocruithe maidir le lamháltas seirbhíse CPP,
mar go gcinntíonn na socruithe seo saolréanna úsáideacha iarmharacha agus cumas oibriúcháin ag deireadh an téarma lamháltais, arbh
ionann é agus saolréanna úsáideacha iarmharacha agus cumas oibriúcháin na sócmhainne nuair a coimisiúnaíodh den chéad uair í.
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Nóta 16 Fardal
2018
€’000

2017
€’000

37,398

36,291

Soláthairtí Saotharlainne

6,345

6,267

Soláthairtí Cógaslainne

22,366

21,475

Fardail Ardteicniúla Cógaslainne

56,867

55,705

589

623

1,133

1,245

30,066

27,447

Seirbhísí Tí

6,569

6,569

Stáiseanóireacht agus Soláthairtí Oifige

1,874

1,626

989

380

164,196

157,628

2018
€’000

2017
€’000

97,759

104,512

6,174

6,257

Infháltais: Féichiúnaithe Othar – Muirir Fhadchónaithe

10,745

8,982

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe

31,443

29,125

An Roinn Sláinte (DoH)

54,907

54,036

Déantúsóirí Cógaisíochta

61,789

51,784

Coigeartú Teicniúil Párolla

18,592

21,035

Asbhaintí an Tobhaigh Phinsin ón bhFoireann/Soláthraithe Seirbhíse

8,670

7,627

Éileamh ar Iomarcaíocht Reachtúil

2,200

2,027

Udaráis Áitiúla

519

831

Réamhíocaíochtaí Párolla

844

889

2,085

0

Ospidéil Dheonacha – Réamhíocaíochtaí Maoinithe Deontais

73,558

31,308

Infháltais Éagsúla

41,568

34,763

410,853

353,176

Soláthairtí Míochaine, Fiaclóireachta agus Máinliachta

Fardail Dáilte i gCógaslanna
Fuil agus Táirgí Fola
Fardail Vacsaíní

Ilearraí

Nóta 17 Trádáil agus Infháltais Eile
Infháltais: Féichiúnaithe Othar – Áiseanna Príobháideacha in Ospidéil Phoiblí*
Infháltais: Féichiúnaithe Othar – Muirir d’Othair Chónaithe Poiblí

Ospidéil Dheonacha – Conarthaí Seirbhíse Náisiúnta Feistí Leighis

* Ioncam ó Árachas Cúraim Sláinte Phríobháidigh
De réir bheartas cuntasaíochta FSS, aithníonn FSS ioncam othar atá dlite ó chuideachtaí árachais sláinte phríobháidigh tráth a
gcuirtear an tseirbhís ar fáil. Le linn 2017, chuir cuideachtaí árachais tús le hasbhaintí ó éilimh a rinne FSS a bhain leis an tréimhse ama
idir an dáta iontrála agus an dáta ar shínigh an t-othar an fhoirm ábhartha. De réir bheartas cuntasaíochta FSS, cruthaítear foráil i dtaca
le drochfhiacha agus fiacha amhrasacha maidir le fiacha atá gan íoc ar feadh tréimhse is faide ná bliain amháin. Ní féidir le FSS luach
na n-asbhaintí den chineál sin a luacháil. Ní dhearnadh fhoráil maidir le méideanna atá ina gcúis díospóide le cuideachtaí árachais faoi
láthair, a bhfuil tré imhse níos lú ná bliain ag baint leo.
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Nóta 18 Creidiúnaithe (méideanna atá dlite laistigh d’aon bhliain amháin)
2018
€’000

2017
€’000

Léasanna Airgeadais

2,675

2,619

Dliteanas maidir le Lamháltas Seirbhíse

5,667

17,424

140,702

131,796

8,520

6,313

731,113

716,351

5,436

11,020

Fabhruithe – Deontais d’Ospidéil Dheonacha agus do Ghníomhaireachtaí Seachtracha

397,073

336,574

Fabhruithe Pá

501,974

522,718

Cáin Ioncaim agus Leas Sóisialach

148,489

142,791

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe – An Scéim Aonair Pinsin Seirbhíse Poiblí

2,916

2,577

Deontais Chrannchuir Iníoctha*

1,390

1,874

16,981

15,283

1,962,936

1,907,340

Iníocaíochtaí – Ioncam
Iníocaíochtaí – Caipiteal
Fabhruithe Neamhphá – Ioncam
Fabhruithe Neamhphá – Caipiteal

Iníocaíochtaí Éagsúla

* Déanann FSS eisíocaíocht deontas an Chrannchuir Náisiúnta a riar le haghaidh cláir áitiúla faoi Scéimeanna Maoinithe Sláinte agus
Folláine an Chrannchuir Náisiúnta. Seasann an iarmhéid do chistiú atá ceadaithe ach nach bhfuil íoctha amach go fóill le faighteoirí
deontas faoi dheireadh na bliana.

Nóta 19 Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)
2018
€’000

2017
€’000

27,458

29,122

Dliteanas maidir le Lamháltas Seirbhíse

151,927

155,287

Iomlán na n-oibleagáidí Léasa Airgeadais

179,385

184,409

0

268

179,385

184,677

2018
€’000

2017
€’000

Tabhartais agus tiomnachtaí*

15,616

12,890

Maoiniú deontais ón Stát agus ó chomhlachtaí eile

21,895

21,622

154

3,794

4,222

14,751

41,887

53,057

Léasanna Airgeadais

Dliteanas don Státchiste maidir le Fáltais Bhreise Státchiste – Díolachán Eile

Nóta 20 Ioncam Iarchurtha
Cuimsítear na nithe seo a leanas le hioncam iarchurtha:

Maoiniú ó thionscadail chaipitil shonracha
Ginearálta
Iarmhéid amhail ar an 31 Nollaig

* Ioncam ó thabhartais agus tiomnachtaí nár caitheadh, i gcás go bhfuil na cuspóirí a bhféadfadh an t-airgead a úsáid lena n-aghaidh
sonraithe ach níor tabhaíodh an caiteachas bainteach.
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Nóta 21 Glaninsreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Easnamh na bliana reatha
Gné chaipitil d’íocaíochtaí léasa arna muirearú ar ioncam
Lúide Ús a fuarthas
Ceannach trealaimh curtha de mhuirear ar Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Costais Airgeadais curtha de mhuirear ar Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
(Méadú) ar Fhardail
(Méadú) ar Thrádáil agus Infháltais Eile
Méadú ar Chreidiúnaithe (méideanna atá dlite laistigh d’aon bhliain amháin)
Cúlchistí Ioncaim – traschur an Easnaimh de réir Alt 33(3) d’Acht um
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 2004, arna leasú
Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe (méideanna atá dlite i níos mó ná bliain amháin)
(Laghdú) ar Ioncam Iarchurtha
Glaninsreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

2018
€’000

2017
€’000

(85,174)

(139,871)

1,607

3,058

(0)

(79)

44,207

29,505

993

(937)

(6,568)

(7,924)

(57,678)

(23,082)

55,596

115,749

139,871

10,292

(5,292)

151,831

(11,170)

7,644

76,392

146,186

2018
€’000

2017
€’000

690,401

550,774

1,496,800

1,100,180

0

0

2,187,201

1,650,954

1,398,339

1,083,971

788,862

566,983

2,187,201

1,650,954

Nóta 22 Ceangaltais
Ceangaltais Chaipitiúla

Ceangaltais Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh sa todhchaí:
Laistigh d’aon bhliain amháin
Tar éis bliain amháin ach laistigh de chúig bliana
Tar éis cúig bliana

Ar conradh ach gan a bheith ar fáil sna ráitis airgeadais
San áireamh sa Phlean Caipitil ach gan a bheith ar conradh

Tá Plean Infheistíochta Caipitiúla ilbhliantúil ag FSS ina dtugtar tosaíocht do chaiteachas ar thionscadail chaipitiúla de
réir spriocanna sa Phlean Corparáideach agus sa Phlean Seirbhíse Bliantúil. Baineann na ceangaltais a aithníodh thuas
le costas iomlán tionscadal a raibh buiséid mhaoinithe shonracha ceadaithe dóibh ag deireadh na bliana. D’fhéadfadh
costais a bheith i gceist leis na ceangaltais sna mblianta tar éis 2018 a bhfuil buiséid le ceadú ina leith fós agus, mar sin,
déantar iad a mheas.
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Ceangaltais maidir le Léasanna Oibriúcháin
Cíosanna ó léasanna oibriúcháin (curtha de mhuirear ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais)
2018
€’000

2017
€’000

50,450

49,257

Mótarfheithiclí

146

180

Trealamh

801

1,114

51,397

50,551

Talamh agus Foirgnimh

Tá na suimeanna iomlána iníoctha seo a leanas faoi léasanna oibriúcháin dochealaithe roinnte ag FSS idir suimeanna dlite:
Talamh agus
Foirgnimh

Eile

Iomlán

Iomlán

2018
€’000

2018
€’000

2018
€’000

2017
€’000

44,769

230

44,999

39,202

Sa dara go dtí an cúigiú bliain is an dá bhliain sin
san áireamh

163,254

425

163,679

134,802

In os cionn cúig bliana

483,275

0

483,275

390,155

691,298

655

691,953

564,159

Laistigh d’aon bhliain amháin

Ceangaltais Amach Anseo maidir le Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha
2018
€’000

2017
€’000

201,551

204,865

Méid Ainmniúíl:
Socrú maidir le Lamháltas Seirbhíse – Ionaid Chúram Sláinte (beart 14 shuíomh)

Cuimsítear leis na ceangaltais seo seirbhísí bainistithe saoráidí, costais oibriúcháin agus costais saolré don tréimhse den
chomhaontú atá fágtha. Ní dhéantar iad a lascainiú go dtí an luach reatha.
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Ceangaltais maidir le Léasanna Airgeadais
Is iad seo a leanas íosíocaíochtaí léasa amach anseo, amhail ar an 31 Nollaig:
Léas
Airgeadais

Léas
Airgeadais

Lamháltas
Seirbhíse

Lamháltas
Seirbhíse

2018
€’000

2017
€’000

2018
€’000

2017
€’000

3,600

3,600

10,832

23,157

Níos déanaí ná bliain amháin ach taobh istigh
de chúig bliana

10,960

10,400

35,139

34,758

Níos déanaí ná cúig bliana

21,790

24,950

185,397

194,319

Íocaíochtaí Comhlána Iomlána

36,350

38,950

231,368

252,234

Lúide: Muirir Airgeadais

(6,217)

(7,209)

(73,774)

(79,523)

Suim Ghlanluacha Dliteanais

30,133

31,741

157,594

172,711

2,675

2,619

5,667

17,424

27,458

29,122

151,927

155,287

Taobh istigh de bhliain amháin

Arna rangú mar:
– Creidiúnaithe (méideanna atá dlite laistigh
d’aon bhliain amháin)
– Creidiúnaithe (méideanna atá dlite tar éis níos
mó ná bliain amháin)

Aithnítear luach na sócmhainne Ionaid Cúraim Príomhúla agus an dliteanais maidir le lamháltas seirbhíse mar shócmhainní agus
dliteanais sa Ráiteas ar Staid Airgeadais ag méid €165.2m, arb ionann é agus méid reatha na n-íosíocaíochtaí léasa. Ar aon dul le FRS
102, baintear úsáid as an nglanráta úis leis na dliteanais amach anseo a lascainiú, dliteanais a bhaineann le tógáil agus a eascraíonn as
comhaontuithe deonaithe. Ba é suim ghlanluacha an dliteanais amhail ar an 31 Nollaig 2018 ná €157.6m.

Nóta 23 Réadmhaoin
Tá 2,501 réadmhaoin in eastát FSS.

2018

2017

Líon na
nIonad
Réadmhaoine

Líon na
nIonad
Réadmhaoine

1,585

1,573

916

915

2,501

2,488

2,422

2,412

79

76

2,501

2,488

Is féidir teideal na n-ionad réadmhaoine a anailísiú mar seo a leanas:
Saorsheilbh
Léasacht
Iomlán Ionad Réadmhaoine
Is féidir príomhúsáid na n-ionad réadmhaoine a anailísiú mar seo a leanas:
Seirbhísí Sláinte agus Sóisialta Pearsanta a chur ar fáil
Seirbhísí agus Tacaíocht do Ghnó na Sláinte (lena n-áirítear próiseáil cártaí leighis, srl.)
Iomlán Ionad Réadmhaoine

Le linn na bliana, cuireadh 59 ionad réadmhaoine breise leis an eastát cúraim sláinte agus baineadh 46 ionad réadmhaoine
trí dhiúscairtí agus foirceannadh léasa araon. Mar gheall air sin, tháinig glanmhéadú 13 ionad réadmhaoine ar an eastát le
linn 2018. Tá tionchar imeartha ar líon iomlán na n-ionad réadmhaoine atá in eastát cúraim sláinte FSS ag deireadh 2018 ag
meascán gnáthghníomhaíochtaí bainistíochta eastáit agus ag riachtanais príomhstraitéisí cúraim sláinte ar leith chun cur i
bhfeidhm leanúnach na n-ionad cúraim príomhúil a chur ar fáil agus seirbhísí míchumais a athlonnú go suíomhanna pobail.
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Nóta 24 Cánachas
Rinne FSS féinathbhreithniú suntasach maidir le comhlíonadh cánach i ndáil le 2017, agus fuarthas cabhair ó shainchomhairleoir
cánach seachtrach, agus críochnaíodh é seo in 2018. Rinneadh an féinathbhreithniú ar mheasúnú bunaithe ar riosca ar
fud na réimsí cánach go léir ar gá do FSS cuntas a thabhairt ina leith. Sainaithníodh ganníocaíocht chánach le linn an
fhéinathbhreithnithe. Leagadh amach é trí Fhéin-Cheartú, agus rinneadh íocaíocht iomlán (ús agus pionóis san áireamh)
leis na Coimisinéirí Ioncaim i Meán Fómhair 2018. Tá foireann thiomnaithe inmheánach cánach ina bhfuil gairmithe cáilithe
cánach. Tá FSS fós tiomanta dá cuid oibleagáidí a chomhlíonadh ó thaobh cloí leis na dlíthe cánach de.

Nóta 25 Dliteanais Theagmhasacha
Ginearálta
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 bhformhór na gcásanna, bheadh an t-árachas sin leordhóthanach chun gach costas a chumhdach, ach ní féidir a bheith
cinnte faoi mar gheall ar theorainneacha slánaíochta agus roinnt coinníollacha beartais. Níl aon fhoráil sna ráitis airgeadais
maidir leis na héifeachtaí airgeadais a bhainfeadh le teagmhais gan árachas.

Ús Coinnithe Mhaoin Phríobháideach na nOthar
Roimh 2005, bhí an t-ioncam úis a tuilleadh ar chistí príobháideacha na n-othar á choinneáil ag na hiar-Bhoird Sláinte,
agus úsáideadh iad chun costais a tabhaíodh mar gheall ar riarachán tuairim is 19,000 Cuntas Maoine Príobháidí Othar a
íoc go páirteach. Bhí an gníomh seo bunaithe ar chomhairle dlí a fuarthas roimhe seo. Thug comhairle dlí a bhí faighte ag
FSS ina dhiaidh sin le fios gur oibrigh Cuntais Mhaoine Príobháidí na nOthar faoi chaidreamh intuigthe iontaobhaithe leis
na hothair agus, mar sin, go raibh dualgas ar FSS an t-ús a tuilleadh a thabhairt do na hothair sin.
Tá easpa taifead stairiúil ann maidir le Maoin Phríobháideach na nOthar, agus cuireann seo srian ar FSS i dtaca leis an
dliteanas iomlán a d’fhéadfadh a bheith ann a thomhas. Mar sin, ní dhearnadh foráil ach do dhliteanas páirteach i ráitis
airgeadais FSS. Tá Grúpa Stiúrtha curtha ar bun ag FSS chun dul i ngleic go gníomhach leis an bhfadhb seo agus teacht
ar réiteach sásúil.

Scéim Slánaíochta Cliniciúla
Tá sonraí faoin dliteanas teagmhasach i ndáil leis an Scéim Slánaíochta Cliniciúla leagtha amach i Nóta 11.

Nóta 26 Socrú na Sainchomhairleoirí
I Meitheamh 2018, comhaontaíodh socrú idir an Stát agus sainchomhairleoirí leighis. Rinneadh an socrú mar gheall
ar shárú conartha a líomhnaíodh maidir leis an gconradh Sainchomhairleoirí 2008 gan a bheith curtha i bhfeidhm.
Tá foráil sa socrú go n-íocfar 40% de luach saothair cúlghabhálach in 2019 agus íocfar an t-iarmhéid in 2020. De réir
mheastachán reatha is fearr FSS amhail ar an 31 Nollaig 2018, is ionann an dliteanas agus thart ar €198 milliún. Cuireadh
foráil eatramhach de €68m san áireamh le ráitis airgeadais FSS ó 2008 i leith, agus rinneadh é a mhalartú in 2018 (Nóta
6). Mar a míníodh i Nóta 1 Beartais Chuntasaíochta, ní thuairiscítear aon fhoráil in 2018 mar caitear leis an dliteanas ar
bhonn fáltas agus íocaíochtaí.

Nóta 27 Imeachtaí tar éis an Chláir Chomhardaithes
Níor tháinig aon chúinsí chun cinn ná níor tharla aon teagmhas, idir dáta an chláir chomhardaithe agus dáta fhaomhadh
na ráiteas airgeadais ag an Stiúrthóireacht, a d’éileodh coigeartú nó nochtadh sna ráitis airgeadais.
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Nóta 28 Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara
I ngnáthchúrsa a gnó, tá cead ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte deontais a fhaomhadh agus is féidir léi dul i
mbun socruithe conartha eile chomh maith le gnóthais a bhfuil baill de Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte fostaithe
iontu nó a bhfuil leas eile acu iontu. Maidir le nochtadh na leasanna atá ag baill Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte,
glacann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nósanna imeachta chuici féin de réir Chód Cleachtais chun Comhlachtaí
Stáit a Rialú, an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Chloígh baill
Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte agus FSS féin leis na nósanna imeachta seo le linn na bliana. I rith 2018, ní raibh aon
leas díreach ag aon bhall laistigh d’aon pháirtithe gaolmhara. Bhí ball Stiúrthóireachta amháin ar bhord Iontaobhas Peter
McVerry, áfach. Is i gcáil phroifisiúnta leighis amháin atá an Ball Stiúrthóireachta seo ar an mbord, agus níl aon bhaint aige
ná aici le haon íocaíochtaí leis na heintitis seo a iarraidh ná a fhaomhadh. D’éirigh sé as ar 31 Eanáir 2018.
Is Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin de chuid Evofem Biosciences Inc é duine eile ar Bhall Stiúrthóireachta é/í le linn na
bliana. Is cuideachta taighde agus forbartha é sin, agus níl aon chaidreamh tráchtála agus/nó airgeadais le FSS.

Príomhphearsanra Bainistíochta
Féachtar ar na baill Stiúrthóireachta uile mar príomhbhainisteoirí de chuid FSS. I rith na bliana, ba é €1.067m an luach
saothair foriomlán i dtaca le baill Stiúrthóireachta, iad sin a ceapadh agus a d’éirigh as san áireamh (2017: €1.152m).
Bunphá amháin atá sna pacáistí luacha saothair don Stiúrthóireacht. Níl aon liúntais, bónais ná peircisí i gceist leis an
bpost sin. Ach rinneadh scaoilíocaíocht de €98,558 le linn na bliana agus cuireadh san áireamh sa luach saothair thuas;
féach Nóta 2. Is baill iad baill na Stiúrthóireachta de scéim pinsin FSS, agus ní sháraíonn a dteidlíochtaí pinsin gnáththeidlíochtaí scéim múnla na hearnála poiblí.

Nóta 29 Faomhadh na Ráitis Airgeadais
D’fhaomh an Stiúrthóireacht na ráitis airgeadais ar 13 Bealtaine 2019.
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Aguisín 1: Deontais Ioncaim agus Deontais Chaipitil**
Anailís ar Dheontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha i Nóta 8
agus Nóta 13
Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

30,645

0

30,645

28,750

1,721

1,721

1,435

26,557

26,557

25,437

1,026

1,026

1,072

ACCORD

108

108

66

ACET Ireland

320

320

135

11,114

11,114

10,064

356

356

339

0

0

416

Addiction Response Crumlin (ARC)

920

920

1,031

Aftercare Recovery Group

121

121

105

AGC Healthcare

171

171

10

Aoisghníomhaíocht Éireann

441

441

434

Aostacht agus Deiseanna

595

595

593

Cúnamh SEIF san Iarthar

261

261

259

1,699

1,699

1,440

475

475

512

1,226

1,226

1,142

212

212

212

All About Healthcare ag trádáil mar The Care Team

1,060

1,060

1,090

All In Care

8,713

8,713

8,248

Institiúid Uile-Éireann Cúraim Ospíse & Cúraim Mhaolaithigh (AIIHPC)

204

204

192

Alliance

227

227

227

Alone

709

709

57

Fondúireacht Alpha One

320

320

240

10,846

10,846

11,172

500

500

0

1,427

1,427

1,413

Ionad Cóireála Anchor

336

336

58

Seirbhís Tacaíochta ANEW

462

462

477

Ainm na Gníomhaireachta
Iomlán na nDeontas faoi bhun €100,000 (1,596 Deontas)

Deontais de €100,000 nó os a chionn
A Ghrá Homecare Services Ltd
Ability West Ltd
Abode Hostel and Day Centre

Gortú Inchinne Faighte Éireann (Fondúireacht Peter Bradley roimhe seo)
Scor Gníomhach Éireann
Foireann Pobail Adapt in aghaidh Drugaí

Áiseanna Tacaíochta
Aiséirí
Ionad Aislinn, Cill Chainnigh
Alcohol Action Ireland

Cumann Alzheimer na hÉireann
Fondúireacht An Saol
Tionscadal Drugaí Ana Liffey
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

109

109

149

1,786

1,786

1,442

Arabella Counselling, ag trádáil mar Here2Help

191

191

199

Ionad Cúram Lae Áras Mhuire
(Seirbhísí Pobail Thiobraid Árann Thuaidh)

297

297

300

Ionad Tacaíochta Ailse ARC

187

187

187

4,340

4,340

4,049

Ionad Cúram Lae Bhaile Átha Fhirdia

288

288

286

Seirbhís Cúraim Baile Chill Mhanntáin Theas an Inbhir Mhóir

103

103

91

2,665

2,665

2,785

Airtríteas Éireann

200

200

200

Cumann Siondróim Asperger na hÉireann (ASPIRE)

278

278

306

Iontaobhas na gCarthanas Chomhlachaithe

187

187

203

An Cumann um Leigheas Drochíde Institiúidí (AHIA)
(an tIonad Aislinn, Baile Átha Cliath, roimhe seo).

228

228

230

1,367

1,367

1,342

Cumann Asma na hÉireann

212

212

186

Athlone Community Services Council Ltd

265

265

278

5,309

5,309

5,001

Aware

484

484

365

Seirbhísí Sóisialta Bhéal Átha na Sluaighe

154

154

135

Ballincollig Senior Citizens Club Ltd

361

361

391

Ballyfermot Advanced Project Ltd

398

398

462

Comhpháirtíocht Bhaile Formaid/Shéipéal Iosóid

133

133

113

Tascfhórsa Áitiúil Drugaí agus Alcóil CLG Bhaile Formaid

145

145

170

Ballyfermot Star Ltd

370

370

370

Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Bhaile Munna

295

295

287

Acmhainn Óige Réigiúnach Bhaile Munna (BYRY)

243

243

193

Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna (YAP)

646

646

678

Ionad Acmhainne Bhaile Féitheán agus an Tóchair

290

290

140

Barnardos

946

946

886

Campa Bhaile an Bhairéadaigh

151

151

151

Barrow Valley Enterprises for Adult Members
with Special Needs Ltd (BEAM)

1,078

1,078

762

Cúram Baile Be Independent

3,121

3,121

2,590

230

230

189

Ainm na Gníomhaireachta
Fondúireacht Anne Sullivan do na Bodhair agus na Daill
Applewood Homecare Ltd

Ionad Ard Aoibhinn

Arlington Novas Ireland

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Daoine faoi Bhac Meabhrach

An Grúpa um Thionscnaimh Uathachais

Ionad Cúram Lae Beaufort
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Ainm na Gníomhaireachta
Ospidéal Beaumont

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

330,376

4,457

334,833

309,114

Grúpa Cúraim Beechfield

197

197

218

Behaviour Detectives Ltd, Cill Chainnigh.

169

169

8

Belong to Youth Services Ltd.

233

233

233

Iontaobhas Bergerie

290

290

304

Seirbhísí Cúraim Best Home

134

134

0

Tionscnamh Óige Bhaile an Bhlácaigh agus Radharc an Chnocáin (BMYI)

484

484

480

3,253

3,253

3,308

Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Bhaile Bhlainséir

567

567

389

Seirbhís Óige Bhaile Bhlainséir

221

221

253

Seirbhísí Sláinte Bloomfield

384

384

575

24,975

24,975

20,619

Bodywhys – Cumann Neamhord Itheacháin na hÉireann

325

325

368

Siúracha Bon Secours

471

471

612

Foireann Andúile Pobail Bhré

706

706

714

Bray Lakers Social and Recreational Club Ltd

137

137

137

Grúpa Taistealaithe Bhré

133

133

113

71

71

226

204,171

204,171

189,289

Ionad Acmhainní na Cabraí

217

217

223

Cairde

624

624

614

Ionad Cairdeas, Ceatharlach

521

521

393

Pobail Camphill na hÉireann

1,753

1,753

1,448

600

600

525

37,822

34,980

97

97

117

Care About You

1,693

1,693

1,042

Care at Home Services Ltd

1,864

1,864

1,508

Care For Me Ltd

1,737

1,737

1,583

110

110

129

CareBright

4,658

4,658

4,508

Comharchumann DG Caredoc

9,084

9,084

8,864

10,217

10,217

8,104

Careworld

717

717

946

Caring and Sharing Association (CASA)

102

102

150

Cúraim Baile Bhaile Bhlainséir agus Lár na Cathrach

Cúram Bluebird

Cúram Sláinte Brindley
Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta Éireann

Cúram Ailse an Iarthair
Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach na Ceapaí
Na Caipisínigh

Cúram na Sean, Iarthar Chiarraí

Caremark Ireland

37,592

230
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Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

Ainm na Gníomhaireachta

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Ionad Téarnaimh Caritas

1,841

1,841

2,236

102

102

10

67

67

105

Seirbhísí Sóisialta Cheatharlach

271

271

58

Foireann Cúram Baile Cheatharlach/Chill Chainnigh

218

218

218

Ionad Cúram Pobail Charn an Bhua

143

143

143

11,291

11,291

10,046

Teach Altranais Charraig Odhráin – Ionad Cúram Lae

102

102

100

Casadh

215

215

195

Casla Home Care Ltd

634

634

660

Cúram Baile Castle

1,423

1,423

1,383

Institiúid Chaitliceach na mBodhar (CIDF)

4,174

4,174

4,136

221

221

214

An Clinic Lárnach Íocshláinteach

18,348

18,348

17,508

Ionaid um Mhaireachtáil Neamhspleách (CIL)

11,409

11,409

11,289

170

170

163

Cheeverstown House Ltd

26,706

26,706

24,873

Cheshire Ireland

26,689

26,689

24,118

Children's Sunshine Home

3,830

3,830

3,799

ChildVision (Scoil Naomh Iósaf do Dhaoine Lagamhairc)

4,331

4,331

4,216

Tionscadal Drugaí Pobail Chrysalis

275

275

256

Cill Dara Ar Aghaidh

215

215

186

Clann Mór

1,597

1,597

1,447

Clannad Care

1,429

1,429

1,345

70

70

78

6,838

6,838

6,674

Ionad Cúram Lae Dhroichead an Chláir

394

394

388

Ionad Cúram Lae Bhaile Chláir agus an Ceantar Máguaird

375

375

13

Ionad Lae Chúirt Bhaile Chláir

166

166

165

81

81

99

862

862

880

Clondalkin Behavioural Initiative Ltd

86

86

135

Tascfhórsa Drugaí Chluain Dolcáin

233

233

203

Clondalkin Tus Nua Ltd

440

440

442

Cumann Meabhairshláinte Chluain Mhaine

322

322

101

Ionad Cúram Lae Cheatharlach (Seirbhísí Pobail na hEasca)
Seirbhísí Óige Réigiúnach Cheatharlach

Carriglea Cairde Services Ltd (Siúracha Bon Sauveur roimhe seo)

CDA Trust Ltd (Feasacht Drugaí an Chabháin)

Charleville Care Project Ltd

Iompar Inrochtana an Chláir (ag trádáil mar Clare Bus)
Clarecare Ltd lena gcuimsítear Comhairle Sheirbhísí Sóisialta an Chláir

CLASP (Tionscadal Sóisialta Phobal Loch Arbhach)
Clár Tacaíochta Andúile Chluain Dolcáin (CASP)
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

Ainm na Gníomhaireachta

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Cúnamh Baile Chluain Tarbh

3,835

3,835

2,996

Ionad Oiliúna & Fiontair Chluana

385

385

0

CLUB 91 (Seirbhís Chez Nous roimhe seo), Sligeach

125

125

125

7,813

7,813

7,361

406

406

421

23,424

23,424

21,664

4,354

4,354

2,836

Community Creations Ltd

321

321

190

Cluichí Pobail

100

100

137

Freagairt Pobail, Baile Átha Cliath

340

340

367

Foireann Mhíúsáid Substaintí Phobal Luimnigh

417

417

420

Contact Care

1,705

1,705

1,671

Coolmine Therapeutic Community Ltd

1,696

1,696

1,634

64,677

61,723

Comhghníomhaíocht Iarthar Chorcaí
Ospidéal Ginearálta an Chóibh
Comfort Keepers Ltd
Communicare Healthcare Ltd

Ospidéal an Choim do Mhná

64,011

Fondúireacht COPE

56,266

56,266

53,210

COPE na Gaillimhe

1,718

1,718

1,786

Cumann Uathachais Chorcaí

6,108

6,108

5,509

Cork City Partnership Ltd

1

1

109

Tionscadal Foyer Chorcaí

302

302

216

Cumann Meabhairshláinte Chorcaí

150

150

77

Togra Oideachais Shóisialta agus Shláinte Chorcaí (CSHEP)

798

798

768

2,117

2,117

1,945

159

159

88

County Wexford Community Workshop, Enniscorthy/New Ross Ltd

5,479

5,479

4,682

CPL Healthcare

1,983

1,983

2,807

486

486

503

Crosscare

2,701

2,701

2,716

Crumlin Home Care Service Limited

3,530

3,530

3,365

Cuan Mhuire

2,399

2,399

2,106

Cumann na Daoine

107

107

85

Cura

221

221

497

0

0

187

Cúram Clainne Ltd

103

103

93

Clár Fiobróise Cistí na hÉireann

140

140

140

Cumann Tithíochta Daisyhouse

192

192

48

Scoil agus Ospidéal Fiaclóireachta Ollscoil Chorcaí
Cuideachta Chomhpháirtíochta Leader Chontae Shligigh

CROI (Cumann Cairdeolaíochta Iarthar na hÉireann)

Cúram Altranais Paediatric and Adult Case Management Service Ltd.

666
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Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

Ainm na Gníomhaireachta

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Seirbhísí Cónaitheacha Dara

1,933

1,933

1,875

250

250

243

118,467

113,439

93

93

97

Deafhear.ie

4,572

4,572

4,537

Ionad Delta Cheatharlach

3,834

3,834

3,164

Depaul Ireland

1,793

1,793

1,750

Cónaidhm Diaibéitis na hÉireann

426

426

248

Dignity 4 Patients

100

100

100

1,520

1,520

1,455

Dóchas

105

105

101

Dolmen Clubhouse Ltd

124

124

123

1,526

1,526

1,705

410

410

410

96

96

109

Forbairt Pobail Dhún Uabhair

178

178

180

Siondróm Down Éireann

179

179

139

Seirbhísí Pobail Dhroichead Átha

116

116

119

Cumann Dhroichead Átha um Chúnamh do Dhídeanaithe

104

104

131

Ionad Cúram Faoisimh Dhrom Collachair agus Dúiche

548

548

495

1,271

1,271

1,430

Cúram do Dhaoine Scothaosta Dhroim Caorthainn

175

175

209

Teach Drumlin

164

164

127

Tascfhórsa Áitiúil Drugaí agus Alcóil CLG, Bhaile Átha Cliath 12

126

126

133

Dublin AIDS Alliance (DAA) Ltd.

548

548

482

62

62

239

6,226

6,057

Feasacht Drugaí Belcamp Dharndál
Iníonacha na Carthanachta
Dawn Court Day Care Centre Ltd

Cónaidhm na hÉireann um Míchumas (DFI)

Donnycarney and Beaumont Home Help Services Ltd.
Donnycarney Youth Project Ltd
Cúram Áitiúil Dhomhnach Cearna/Beaumont

Cúnamh Baile Dhroim Conrach

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath

6,206

176

20

Tascfhórsa Drugaí Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

317

317

317

Feidhmeannas Daoine Gan Dídean, Réigiúin Bhaile Átha Cliath

430

430

636

Cúnamh Baile Iarthar Bhaile Átha Cliath

5,166

5,166

5,091

Cúnamh Baile Dhún Laoghaire

1,032

1,032

998

Foireann Pobail Andúile Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin

417

417

417

Tascfhórsa Áitiúil Drugaí Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin

124

124

105

Tionscadal For-Rochtana Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin

255

255

236

83

83

116

Outcomers Dhún Dealgan

206

118,291
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

165

165

165

42,049

42,049

41,415

65

65

269

Titimeas Éireann

774

774

773

Errigal Truagh Special Needs Parents and Friends Ltd

244

244

188

Extern Ireland

649

649

563

Familibase

296

296

221

8,982

8,982

8,654

Ionad Teaghlaigh Fhearann an Rí

62

62

64

Ionad Ilmheáin an Athar Mhic Craith (Ionad Acmhainní Teaghlaigh)

31

31

122

116

116

80

40

40

36

Seirbhísí Ógra Deoise Fhearna (FDYS)

346

346

258

Fondúireacht Festina Lente

459

459

436

95

95

111

113

113

114

4,724

4,724

4,718

Foireann Tacaíochta Andúile Fhionnghlaise

521

521

525

Tascfhórsa Áitiúil Drugaí agus Alcóil Fhionnghlaise Na Cabraí

177

177

102

3,030

3,030

2,655

155

155

155

Focus Ireland

1,716

1,716

1,859

Fold Ireland

3,813

3,813

2,119

Foróige

320

320

365

Forum, Tionscadal Tuaithe Iarthuaisceart Chonamara

243

243

86

37

37

31

FRS Homecare

1

1

23

Fusion CPL Ltd

111

111

111

Cumann Lúthchleas Gael

140

140

150

4,975

4,975

4,955

319

319

331

Iontaobhas Genio

3,586

3,586

7,660

Gheel Autism Services Ltd

7,499

7,499

7,935

Good Morning Inishowen

129

129

129

Siúracha an Aoire Mhaith

1,132

1,132

1,078

Ainm na Gníomhaireachta
Leabharlann Edward Worth
Cumas Éireann
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Cúramóirí Teaghlaigh Éireann

Grúpaí Aontaithe Fatima
Teach Fatima, Trá Lí

Tionscadal Athshlánaithe ó Dhrugaí Fhothar Chardain
Fighting Blindness Ireland
Cúram Baile Fhine Gall

Cúram Baile/Eagraíocht Chúraim Fhionnghlaise
First Fortnight Ltd

Cumann Neamhluaile Friedreich in Éirinn

Fondúireacht Ospíse na Gaillimhe
An Líonra Sláinte do Dhaoine Aeracha
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Cumann Ghráig na Manach do Dhaoine Scothaosta

225

225

160

Ionaid Cúraim Lae Bhaile an Ghróntaigh

104

104

119

GROW

1,247

1,247

1,207

Oifig an Chaomhnóra Ad Litem agus Athshlánúcháin (GALRO)

4,493

4,493

3,002

Grúpa Tacaíochta do Theaghlaigh HADD

163

163

139

Cumann Tithíochta Hail don Chónaí Comhtháite

645

645

563

Hands On Peer Education (HOPE)

145

145

145

Teach Altranais Hazel Hall

148

148

0

Headway, an Cumann Náisiúnta do Ghortú Inchinne Faighte

2,599

2,599

2,438

Heritage Homecare Ltd.

1,633

1,633

1,069

Teach Hesed

241

241

241

Na hAingil Naofa Ceatharlach, Ionad Cúram Lae do Dhaoine le
Riachtanais Speisialta

616

616

717

Scoil an Teaghlaigh Naofa

111

111

111

Ospidéal an Spioraid Naofa

1,130

1,130

1,050

Home Care Plus

1,016

1,016

896

49,058

49,058

38,399

Homecare Independent Living Ltd

3,766

3,766

2,922

Homecare Solutions Ltd.

1,002

1,002

742

Teach Hope

269

269

294

Tionscadal Drugaí Idirghníomhaireachta IADP – UISCE

120

120

97

Comhairliúchán agus Síciteiripe Inimirceach (ICAP)

262

262

266

Foireann Pobail Inse Chór in aghaidh Drugaí

549

549

477

Ionchuimsiú Éireann

774

774

774

10,979

10,979

11,254

Inspire Ireland Foundation Ltd

119

119

196

Inspire Wellbeing

545

545

369

Ionad Acmhainní Ealaíon agus Pobail Íontas, Bhaile na Lorgan

188

188

190

Líonra Abhcóideachta na hÉireann

781

781

792

Cumann na hÉireann um Spina Bifida agus Hidriceifileas (IASBH)

904

904

927

84

84

56

Cumann Ailse na hÉireann

672

672

236

Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann

379

379

483

Coláiste Oftailmeolaithe na hÉireann

206

206

75

1,210

1,210

1,257

Cúram Seanóirí Home Instead

Ospidéal Ortaipéideach Corpraithe na hÉireann

Irish Autism Action

Cumann Pleanála Clainne na hÉireann (IFPA)

208

Deontais
Ioncaim
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Ainm na Gníomhaireachta

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Madraí Treorach do na Daill in Éirinn

822

822

832

Cumann Haemaifilia na hÉireann (IHS)

575

575

550

Foras Croí na hÉireann

311

311

336

11,747

11,747

11,163

Foras Ospíse na hÉireann

249

249

288

Cumann Duán na hÉireann (IKA)

362

362

364

Foras Ghalar Néarón Luadrach na hÉireann

264

264

260

Seirbhísí Phríosúin na hÉireann

256

256

256

3,082

3,082

4,129

351

351

350

40,101

40,101

39,141

Fondúireacht Leanaí Jack and Jill

1,038

1,038

1,080

Jigsaw (a dtugtar Headstrong chomh maith)

8,046

8,046

9,559

278

278

281

K Doc (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta)

1,969

1,969

1,881

KARE Plan Ltd

6,895

6,895

5,021

125

125

80

19,906

18,731

0

252

10,746

9,340

Seirbhísí Cúram Baile na hÉireann

Cumann Uathachais na hÉireann
Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC)
Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (IWA)

Tionscadal Ráth Miontáin um Chúnamh le Spleáchas ar Dhrugaí
(Tionscadal JAAD)

Seirbhísí Sóisialta KARE, Ráth Eanaigh
KARE, Droichead Nua

19,863

Foras Ospíse Chiarraí

0

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde Chiarraí

10,491

43

255

Kilbarrack Coast Community Programme Ltd (KCCP)

456

456

416

Kildare and West Wicklow Community Addiction Team Ltd

368

368

368

Seirbhísí Óige Chill Dara (KYS)

371

371

436

Cill an Ardáin (KARP)

150

150

143

Cumann Tithíochta Deonaí Chill Mháille

270

270

252

Pobal Abhainn Rí

338

338

334

3,511

3,511

3,301

Leap Ireland

100

100

100

Cumann Liatroma do Dhaoine faoi Mhíchumas (LAPWD)

522

522

567

Cuideachta Forbartha Liatroma

413

413

361

14,156

13,788

203

203

212

1,526

1,526

1,403

731

731

823

L’Arche Ireland

Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar
Ionad na mBan, Leitir Ceanainn
Cúnamh Baile na Libeartaí agus Rialto
Lifetime Care

14,107

49
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

90

90

194

Comhairle Seirbhísí Sóisialta Luimnigh

322

322

327

Ionad Oiliúna Pobail Sheirbhís Óige Luimnigh

245

245

204

LINC

147

147

179

Link (Galway) Ltd

168

168

155

Seanóirí Chúirt Lios an Chairn

115

115

115

Brú Little Angels Leitir Ceanainn

415

415

155

Lochrann Ireland Ltd

133

133

133

Acmhainní Phobal an Longfoirt Teo

207

207

197

Coiste Seirbhísí Sóisialta an Longfoirt

144

144

140

Ionad Teaghlaigh Lotamore

136

136

69

Ionad Cúram Lae Lourdes

254

254

223

Macroom Senior Citizens Housing Development Sullane Haven Ltd

124

124

124

Naíolann Pobail Mhachan

173

173

155

Teach Leasa Chúirt Mhuire, Cluain Meala

128

128

176

288,923

265,765

1,173

1,173

1,291

Seirbhísí Cúram Baile Teaghlaigh McGann

187

187

133

Comhairle Contae na Mí

175

175

0

97

97

123

Comhpháirtíocht na Mí

472

472

505

Líonra Forbartha Meabhairshláinte na bhFear

156

156

121

Cumainn Mheabhairshláinte (MHAanna)

414

414

434

2,207

2,207

2,794

339

339

287

3,454

3,454

2,710

89,005

84,574

14

14

559

1,070

1,070

924

Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí an Mheán-Iarthair

472

472

400

Cumann Mígréine na hÉireann

140

140

131

11,727

11,727

13,120

137

137

23

1,701

1,701

1,233

347

347

286

Ainm na Gníomhaireachta
Ionad Acmhainní Leifir Chluain Lao

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae Teo
Seirbhísí d'Ógánaigh Matt Talbot

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt na Mí

Meabhairshláinte Éireann
Leasú Meabhairshláinte
Cé na gCeannaithe, Éire (MQI)
Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh
Middlequarter Ltd
MIDOC

Ionad Cúram Áth an Mhuilinn
MOJO
Moorehaven Centre Tipperary Ltd
Teach Mount Cara
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287,343

87,537

1,580

1,468

Rialachas Airgeadais

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Teach Achadh an Toir, Callán, Co. Chill Chainnigh

395

395

127

Tionscadal Óige Comharsanachta Bhaile an Chnoic

133

133

127

Mowlam Healthcare

323

323

23

2,695

2,695

2,548

Muintir na Tire Ltd

128

128

130

Foireann Mhullach Eadrad/na Coirre Duibhe in aghaidh Drugaí

324

324

331

Multiple Sclerosis North West Therapy Centre Ltd

223

223

261

1,172

1,172

1,255

Mymind Ltd

171

171

116

Nasc (Ionad Tacaíochta Inimirceach na hÉireann)

115

115

50

National Association of Housing for the Visually Impaired Ltd

820

820

827

An Gréasán Náisiúnta Leanbhaoise (NCN)

145

145

185

6,374

6,374

6,389

351

351

280

60,002

57,509

192

192

93

1,068

1,068

1,003

MS Ireland – Cumann Scléaróis Iolrach na hÉireann

Diostróife Mhatánach Éireann

Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI)
Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha in Éirinn
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Ionad Náisiúnta um Fhaireachas ar Chothú an Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath
An Oifig Náisiúnta d’Íospartaigh Mí-Úsáide (NOVA)

59,725

277

An tOspidéal Náisiúnta Péidiatraiceach

10

107,846

107,856

68,071

An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin

31,330

38,637

69,967

34,600

998

998

878

51

51

111

179

179

209

Teach Nazarat, Mala

1,745

1,745

1,478

Teach Nazarat, Sligeach

2,309

2,309

3,027

488

488

488

30

30

129

Seirbhísí Sóisialta an Phoirt Nua, Ionad Cúram Lae

270

270

235

No Name Youth Club Ltd

135

135

150

Seirbhísí Leighis Northdoc

356

356

0

1,026

1,026

1,424

North Tipperary Disability Support Services Ltd

684

684

660

Comhpháirtiocht LEADER Thiobraid Árann Thuaidh

222

222

221

Fóram Alcóil an Iarthuaiscirt

572

572

516

2,401

2,401

2,155

An Fhondúireacht Náisiúnta Taighde faoin bhFéinmharú (NSRF)
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG)
Comhairle Náisiúnta na nÓg na hÉireann

Neart Le Chéile
Ospidéal Pobail Ros Mhic Triúin

Seirbhísí um Chúnamh Baile agus um Chúram Baile Lárchathair
Bhaile Átha Cliath Thuaidh

Cumann Tuismitheoirí agus Cairde an Iarthuaiscirt
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

39

39

133

653

653

437

4,035

4,035

3,081

Comhpháirtíocht an Taobh ó Thuaidh

169

169

104

Tionscadal Tacaíochta Teaghlaigh Northstar

175

175

177

Ospís an Iarthuaiscirt

1,166

1,166

967

Nua Healthcare Services

3,601

3,601

2,736

Banaltra ar Glao-dhualgas – Pacáiste Cúram Baile

4,113

4,113

4,584

Cúram Cónaitheach agus Lae Chúirt Uí Chonaill

273

273

259

Cuideachta Forbartha Áitiúil Uíbh Fhailí

114

114

135

Gluaiseacht Lucht Taistil Uíbh Fhailí

232

232

232

One Family

405

405

475

One in Four

595

595

581

Ionad Lae Open Door

379

379

366

Ord Mhálta

500

500

494

Seirbhísí Óige Osraí

101

101

102

Ainm na Gníomhaireachta
Tascfhórsa Drugaí Réigiúnach an Iarthuaiscirt
Tionscnamh Sláinte Pobail Thuaisceart na Cathrach (NICHE)
Northside Homecare Services Ltd

Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn

165,160

961

166,121

153,579

30,727

598

31,325

30,536

195

195

187

Cumann Ghalar Parkinson Éireann

29

29

166

Parkrun Ireland Ltd

98

98

146

108

108

216

1,419

1,419

1,192

810

810

771

35,609

25,104

Ospís agus Seirbhísí Cúraim Mhuire (Siúracha na Carthanachta)
Outhouse Ltd

Patient Focus
Ionad Pavee don Lucht Taistil agus do Romaigh
Iontaobhas Peacehaven
Ospidéal Peamount

5,577

Iontaobhas Peter McVerry (Cumann Arrupe roimhe seo)

1,782

1,782

1,970

PHC Care Management Ltd

3,475

3,475

3,046

Teach Pieta

2,007

2,007

1,775

Pioneer Homecare Ltd

236

236

30

Positive Futures

357

357

1

49

49

81

Grúpa Tacaíochta Iar-Pholaimialítis (PPSG)

363

363

354

Teach Phrág

315

315

148

5,905

5,905

4,829

64

64

103

Roghanna Dearfacha, an Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime

Grúpa Cúraim Praxis
Private Home Care, Leamhcán

212
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

11,363

11,363

10,925

Purple House Cancer Support

127

127

76

RADE (Athshlánú trí Ealaín, Dráma agus Oideachas)

106

106

80

RAH Home Care Ltd, ag trádáil mar Right At Home

2,596

2,596

1,653

57

57

235

4,376

4,376

4,008

55,459

50,400

3,716

3,716

1,581

Cumann Tithíochta Respond!

738

738

747

Forbairt Pobail Rialto

121

121

118

Foireann Pobail Rialto in aghaidh Drugaí

422

422

423

Cuideachta Chomhpháirtíochta Rialto

693

693

649

Right of Place Second Chance Group

160

160

111

Freagra na Rinne agus an Dúiche ar Dhrugaí

397

397

427

Comharchumann Seirbhísí Baile Ros Comáin

4,200

4,200

4,120

134

134

234

1,581

1,581

1,583

410

410

151

62,416

56,381

Ainm na Gníomhaireachta
Prosper Group

Redwood Extended Care Facility
Tascfhórsaí Réigiúnacha agus Áitiúla um Dhrugaí
Rehab Group
Resilience Ireland (Resilience Healthcare Ltd)

Roscommon Partnership Company Ltd
Roscommon Support Group Ltd
Teach Cónaithe Rosedale
Ospidéal an Rotunda

54,844

61,836

615

580

Coláiste Ríoga na Lianna

1,659

1,659

2,397

Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn

2,992

2,992

3,605

Ospidéal Ríoga Dhomhnach Broc

19,544

51

19,595

17,982

Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga

28,682

95

28,777

27,715

Tionscadal na mBan, Ruhama

230

230

220

SHARE

208

208

192

Safeguarding Ireland

200

200

0

Safetynet Primary Care

584

584

307

1,358

1,358

0

457

457

457

1,650

1,650

1,652

661

661

614

2,206

2,206

1,897

Cúnamh Baile Dhumhach Thrá

359

359

386

Sankalpa

237

237

248

Ionad Cóireála Andúile Saoirse

124

124

83

Sage Advocacy
Salesian Youth Enterprises Ltd
Arm an tSlánaithe
Na Samáraigh
Sandra Cooneys Homecare
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Rialachas Airgeadais

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Tionscadal SAOL

340

340

318

Cumann Scitsifréine na hÉireann – Fondúireacht Lucia

128

128

144

57,535

57,535

53,235

688

688

519

86

86

119

5,185

5,185

3,561

Cumann Tithíochta Shalamar Fhionasclainn

243

243

196

Cumann Seanóirí na Seanchille

132

132

127

Shannondoc Ltd (Seirbhís DG taobh amuigh d'uaireanta gnó)

4,784

4,784

4,906

SHINE

1,715

1,715

1,632

Pobail Shíomóin na hÉireann

9,005

9,005

7,978

Siúracha na Carthanachta

6,602

6,602

5,738

Siúracha na Carthanachta – Ionad Mhuire do Dhaoine Dalla
agus Lagamhairc

3,175

3,175

3,231

Siúracha na Trócaire

402

402

304

Ionad Acmhainní Teaghlaigh agus Pobail, an Sciobairín

135

135

92

Slí Eile Support Services Ltd

805

805

104

Ionad Teaghlach Shligigh

128

128

127

Sligo Social Services Council Ltd

419

419

430

89

89

54

168

168

168

4,177

4,177

4,040

Cumann Tithíochta Sophia

908

908

847

SOS (Kilkenny) Ltd Special Occupation Scheme.

171

171

69

8,480

8,480

8,301

95

95

95

57,394

55,425

82

82

131

Cuideachta Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo

262

262

204

Tionscadal an Deiscirt um Shláinte Daoine Aeracha

101

101

100

Comhpháirtíocht Dheisceart Bhaile Átha Cliath

120

120

122

Gortuithe Dromlaigh Éireann

311

379

300

Tionscnamh Seirbhísí Tearmainn Spiritan (SPIRASI)

385

385

424

Grúpa Gníomhaíochta Pobail Naomh Aonghas

143

143

141

4,869

4,869

4,697

Foras SCJMS/Mhuiríosa
Comhpháirtíocht SDC Dheisceart Chontae Bhaile Átha Cliath
(Comhpháirtíocht Ghleann na Dortha roimhe seo)
Senior Citizens Concern Ltd
Servisource Recruitment

Comhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Shligigh
Comhairliúchán Pobail Shnuga
Cumann Naomh Uinseann de Pól (SVDP)

Comharchumann DG SouthDoc
Club Seanóirí Bhaile Átha Cliath Theas
An Otharlann Theas Ospidéal Ollscoile Victoria
An tIonad Comhairleoireachta Thiar Theas

Seirbhísí Naomh Aodáin

214

Deontais
Ioncaim
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56,993

401

68

Rialachas Airgeadais

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Ionad Acmhainne Naomh Aindriú

575

575

446

Ionad Cúraim Lae Naomh Bríd

117

117

167

Teach Naomh Carthage Lios Mór

505

505

352

St Catherine’s Association Ltd

7,181

7,181

6,151

Ionad Seirbhísí Pobail Naomh Caitríona, Ceatharlach

9,516

9,516

8,764

155

155

183

1,155

1,155

975

Tionscadal Freagartha Pobail Naomh Doiminic

536

536

391

Teach Naomh Fiach, An Ghráig

401

401

331

11,024

11,024

10,991

Scoil agus Ionad Naomh Gaibriéil

1,900

1,900

2,032

Seirbhísí Naomh Hilda do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach,
Baile Átha Luain

5,313

5,313

4,774

386,220

377,754

4,927

4,927

4,780

104

104

132

Ionad Cúraim Lae Naomh Colmán
Cumann Naomh Crónán

Ospís Naomh Proinsias

Ospidéal San Séamas
Ospidéal San Séamas, Brúnna Jonathan Swift
Ionad Óige Naomh Eoin Bosco
Seirbhísí Óstaíochta Naomh Eoin Dé

381,986

4,234

157,290

15

157,305

147,218

Ospidéal Naomh Eoin

21,670

327

21,997

21,588

Fondúireacht Naomh Iósaf

18,970

18,970

17,590

Teach Naomh Iósaf do Dhaoine Scothaosta

472

472

499

Teach Naomh Iósaf, Cill Mogeanna, Co. Chill Chainnigh

313

313

140

Seirbhís Cúnaimh Baile Naomh Caoimhín

375

375

390

1,061

1,061

1,336

337

337

236

1,046

1,046

1,224

29,184

27,161

SSC Naomh Lorcán Ó Tuathail
Teach Naomh Lazarian, Muine Bheag
Teach Naomh Lúcás
Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire

29,164

Teach Naomh Micheál

90,494

90,494

83,941

Ionad Cúraim Lae Naomh Micheál

175

175

177

Coiste Forbartha Pobail Naomh Monica

391

391

380

Teach Altranais Naomh Monica

124

124

124

Scoil Speisialta Naomh Nioclás

110

110

93

16,923

16,923

16,571

Ospidéal Naomh Pádraig/Marymount

336

336

0

Scoil Speisialta Naomh Pádraig

174

174

182

9,147

9,147

9,945

Ionad Naomh Pádraig, Cill Chainnigh (Siúracha na Carthanachta)

Ospidéal Naomh Pádraig Bóthar Wellington

20
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Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

Ainm na Gníomhaireachta

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Ionad Cúraim Teaghlach agus Leanaí Naomh Pól

3,093

3,093

3,052

15,145

15,145

14,664

265,031

256,101

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc
Ospidéal na hOllscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán

5,851

Star Project Ballymun Ltd

306

306

301

Áis Stella Maris

147

147

149

53,380

46,745

Stewart’s Care Ltd.

53,314

66

Cúnamh Baile Stigh Lorgan

542

542

531

Suicide or Survive (SOS)

273

273

248

27,232

27,232

24,123

Support 4 U Ltd.

575

575

152

Teach Tabor, an Uaimh

158

158

158

Lóiste Tabor

799

799

746

Talbot Group

690

690

20

Ionad Cóireála Gharrán an Talbóidigh

167

167

152

1,915

1,915

1,794

Tionscadal Athshlánúcháin Thamhlachta

201

201

206

Seirbhís Ógra Thaistealaithe Thamhlachta

124

124

120

253,875

240,688

82

82

101

Tearmann Éanna Teo

365

365

289

Teen Challenge Ireland Ltd

277

277

277

111,657

105,177

159

159

157

1,468

1,468

1,306

Ionad Avalon, Sligeach

261

261

364

Ionad Cónaithe The Beeches

131

131

133

Ionad Lae Alzheimer The Birches

308

308

231

Coláiste Ainéistéisithe na hÉireann

123

123

71

An Clinic Neamhoird Itheacháin, Corcaigh

136

136

5

0

0

270

Fóram na hÉireann um Shláinte Dhomhanda (IFGH)

110

110

0

Cumann Bhothán na bhFear Éireann (IMSA)

327

327

226

89

89

123

Gníomhaireacht Socrúcháin Nightingale (TNPA)

628

628

189

Ionad Oasis

164

164

164

Seirbhísí Theach Sunbeam

Cúnamh Baile Thamhlachta

Ospidéal Ollscoile Thamhlachta
Ionad Cúram Lae Theach Mhuire

Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid an Teampaill
Ionad Cúram Lae an Teampaill Mhóir
Terenure Home Care Service Ltd

Ionad Oidhreachta Idirnáisiúnta Éamainn Rís

Tionscnamh Iarrthóirí Tearmainn Chill Airne (KASI)

216
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249,839

110,555

4,036

1,102

Rialachas Airgeadais

Ainm na Gníomhaireachta

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Tionscadal Tithíochta Paddy McGrath (Aids Fund Housing roimhe seo)

364

364

364

An Lárionad Sláinte Gnéis

314

314

310

1,412

1,412

1,051

Scothaois

28

28

779

Eagraíocht Náisiúnta Tithíochta Threshold

98

98

101

Seirbhísí Sóisialta Pobail Dhurlais

210

210

256

Thurles Lions Trust Housing Association Ltd

122

122

109

Tinteán Housing Association Ltd

184

184

173

Cumann Thiobraid Árann do Riachtanais Speisialta

130

130

133

Gluaiseacht Ospíse Thiobraid Árran

220

220

220

Tionscadal na Tulchann

283

283

226

Ionad Acmhainní Idirnáisiúnta Thrá Lí

108

108

50

Fóram Ban Thrá Lí

146

146

181

Transfusion Positive

81

81

121

294

294

159

4,764

4,764

4,385

Treoir

374

374

399

Tribli Limited, ag trádáil mar Exchange House National Travellers Service

905

905

977

Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath

230

230

319

3,774

3,774

3,845

TTM Healthcare Ltd.

422

422

88

Ionad Cúram Lae na Tulaí

164

164

167

Turas Counselling Services Ltd

359

359

363

Turn2Me

165

165

97

Turners Cross Social Services Ltd

202

202

177

TUSLA, An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

148

148

48

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

102

102

105

32

32

168

Ollscoil Luimnigh

920

920

843

Ospidéal Pobail Dhairbhre

304

304

359

Victoria Healthcare Organisation Ltd

740

740

49

Seirbhísí Comhairliúcháin an tSráidbhaile

135

135

135

4,067

4,067

4,283

233

233

237

85

85

103

The TCP Group

Líonra na hÉireann um Chomhionannas Trasinscne
Grúpaí agus Eagraíochtaí Lucht Taistil

Cúram Pobail na Tríonóide

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Walkinstown Association For Handicapped People Ltd
Ionad Acmhainní na nGlaschnoc, Baile Bhailcín
Réamhscoil Wallaroo
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Rialachas Airgeadais

Deontais
Ioncaim

Deontais
Chaipitil

Iomlán
Deontas*

Iomlán
Deontas*

Ainm na Gníomhaireachta

2018
€'000

2018
€'000

2018
€'000

2017
€'000

Seirbhís Óige Pobail Phort Láirge agus Thiobraid Árann Theas

1,365

1,365

1,065

Cumann Phort Láirge do Dhaoine faoi Bhac Meabhrach

3,465

3,465

3,477

Cúram Leanaí Phort Láirge

183

183

183

Gluaiseacht Ospíse Phort Láirge

169

169

285

Clinicí Well Woman

547

547

551

West Cork Carers Support Group Ltd

156

156

150

West Limerick Resources Ltd

153

153

116

1,891

1,891

1,580

137

137

30

2,418

2,418

2,315

36,040

36,040

33,993

Tascfhórsa Drugaí Réigiún an Iarthair

280

280

251

Cumann Forbartha Idirchultúir agus Taistealaithe an Iarthair

208

208

194

Fondúireacht Foundation

103

103

3

Westmeath Community Development Ltd

252

252

232

Seirbhís Cúram Baile Loch Garman

202

202

202

Forbairt Áitiúil Loch Garman

125

125

50

White Oaks Housing Association Ltd

379

379

379

Seirbhísí um Chúnamh Baile Chúram Pobail Chill Mhantáin

7,059

7,059

6,538

Fondúireacht Ospíse Chill Mhantáin

1,250

1,250

0

94

94

84

Aonad Oiliúna Teiripeach Windmill

701

701

623

Young Social Innovators Ltd

100

100

120

Youth For Peace Ltd

139

139

139

Obair d'Ógra Éireann

242

242

75

4,463,755

4,119,994

Cumann Alzheimer Iarthar na hÉireann
Westcare Homecare Ltd
Westdoc (Seirbhísí DG Lasmuigh de Ghnáthuaireanta)
Cumann Cúraim an Iarthair

Wicklow Rural Partnership Ltd.

Iomlán na nDeontas do Ghníomhaireachtaí Seachtracha (féach
ar Nóta 8 le haghaidh Ioncaim; féach Nóta 13 le haghaidh Caipitil) 4,283,454

180,301

* Tharlódh gur tugadh íocaíochtaí breise, nach bhfuil taispeánta thuas, do roinnt gníomhaireachtaí i dtaca le seirbhís a cuireadh ar fáil.
** Taispeántar gníomhaireachtaí a fhaigheann deontais de bhreis ar €100,000 i gceachtar bliain. Cuirtear gach deontas eile faoi “Iomlán
na nDeontas faoi bhun €100,000”. Dá réir sin, rinneadh comparáidí na bliana 2017 a athlua más cuí.
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Téigh i dteagmháil linn má tá ceist
nó aiseolas agat
•

Labhair le haon bhall foirne, bainisteoir seirbhíse
nó oifigeach gearán

•

Seol ríomhphost chuig yoursay@hse.ie

•

Infoline ar 1850 24 1850

•

Comhrá beo ar www.hse.ie

•

Seol tvuít chugainn @HSELive

•

Seol ríomhphost chuig hselive@hse.ie

•

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag www.hse.ie

•

Facebook ag https://www.facebook.com/HSElive

•

LinkedIn ag https://www.linkedin.com/company/
health-service-executive

Ospidéal an Dr Steevens
Lána Steevens
Baile Átha Cliath 8
D08 W2A8
Guthán: 01 6352000
www.hse.ie
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