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“Is é bunchuspóir an Ospidéil cóireáil sláinte, cúram agus 

diagnóis a sheachadadh chomh maith le cur chun cinn 

sláinte agus seirbhísí coisctheacha”

Is éard atá in Ospidéal Naomh Séamas, go príomha, múnlóir 
lárnach agus agus uirlis bheartas poiblí sa chóras sláinte, a 
bunaíodh trí roinnt ospidéil dheonacha agus trí ospidéal 
cathrach amháin a nascadh. Eascraíonn misean an Ospidéil 
as a chuid croífhealsúnachtaí/ croíluachanna agus tugtar 
sainmhíniú air sin thíos.

Is é bunchuspóir an Ospidéil cóireáil sláinte, cúram agus 
diagnóis a sheachadadh chomh maith le cur chun cinn sláinte 
agus seirbhísí coisctheacha ar leibhéil cheantair, réigiúnacha, 
fhor-réigiúnacha agus náisiúnta. Tá coimpléascacht idir an 
dara agus an tríú leibhéal i gceist lena shainchúram seirbhíse.

Ina theannta sin, is ospidéal teagaisc acadúil é Ospidéal 
Naomh Séamas. Tá sé tiomanta mar sin do thimpeallacht 
agus do chúinsí a chruthú inar féidir oideachas agus 
taighde sna heolaíochtaí sláinte agus sna heolaíochtaí 
comhghaolmhara a chur ar fáil agus inar féidir leo bláthú.

Tá ar an Ospidéal, níos minice i gcónaí, feidhmiú i 
dtimpeallacht ina mbíonn comhoibriú ingearach agus 
taobhach i gceist ar mhaithe le leas na n-othar. Sa 
chomhthéacs seo, molann sé agus saothraíonn sé cur chun 
cinn agus rannpháirtíocht an Ospidéil i seirbhísí agus i líonraí 
acadúla sláinte go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon.

Agus tosaíocht á déanamh de na hothair ar gach bealach, 
aithníonn agus glacann an tOspidéal lena chuid freagrachtaí 
i leith sraith níos fairsinge de pháirithe leasmhara, lena 
n-áirítear an rialtas, muintir an phobail agus an phobail mhóir, 
príomhcheannaitheoirí a sheirbhísí, an fhoireann agus na 
hinistitiúidí iomadúla a ghabhann leis sna hearnálacha sláinte 
agus oideachais.

Agus na sainchúraimí á gcomhlíonadh, tá sé de rún ag an 
Ospidéal na caighdeáin mar aon leis na leibhéil éifeachtachta, 
éifeachtúlachta agus cháilíochta is airde agus is féidir a bhaint 
amach i ngach a ndéanann sé. Tá sé tiomanta, freisin, ag 
critéir na sármhaitheasa, an fheabhsúcháin leanúnaigh agus 
na nuálaíochta. Cuirtear a chuid seirbhísí ar fáil go cothrom 
ar bhonn riachtanais. I ndeireadh na dála, tá an tOspidéal go 
hiomlán freagrach dá othair agus do pháirtithe leasmhara eile i 
leith réimse iomlán fheidhmíocht a shainchúraim. 
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An tOllamh L. Barnes
Ionadaí an Bhoird Mhíochaine

An tOllamh F. O’Kelly
Ionadaí LG

An Dr j. Kennedy
Cathaoirleach an Bhoird Mhíochaine, ó Shamhain 2009 i leith

Grúpa Bainistíochta Feidhmeannaí 2011
An tUasal I. Carter
Príomhfheidhmeannach

An tUasal B. Fitzgerald
Stiúrthóir Airgeadais

An tOllamh C. Bergin
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht SaMS 

An tOllamh J.B. Walsh
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht  MedEL 

An tOllamh K. O’ Byrne
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht HOPe 

An Dr F. O’ Connell
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht CResT 

An tUasal P. Plunkett
Stiúrthóir Cliniciúil, an Rannóg Éigeandála

An Dr P. Eadie
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht Omega 

An Dr P.W.N. Keeling
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht GEMs 

An Dr N. Nikolov
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht ORIAN 

An Dr M. Keoghan
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht DiagIm 

An Dr B. O’ Connell
Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht LabMed 

An tUasal A. Fitzgerald
Leas-POF/Bainisteoir Oibríochtaí

An tUasal P. Gallagher
Stiúrthóir Altranais

An tUasal K. Hardy
Stiúrthóir Acmhainní Daonna

An tUasal Niall McElwee
Bainisteoir, Seirbhísí Pleanála agus Teicniúla

An tUasal F. Lynam (A)
Bainisteoir, Bainistíocht Faisnéise

An tUasal V. Callan
Bainisteoir, Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta (A)

An tUasal G. Rothwell
Bainisteoir, Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta (A)



6



7

Comhairligh Ospidéal Naomh Séamas
An Dr Jeanne Moriarty Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Mark Abrahams Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Ellen O’Sullivan Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Nikolay Nikolov Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Thomas Schnittger Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Noreen Dowd Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Thomas Ryan Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Patrick Scanlon  Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Niall Hughes Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Peter Vaughan Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Fionnuala Lyons Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Connall McCrory Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Carl Fagan Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Catherine O’Malley Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Jenny Porter Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Daniel Collins Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Joseph Fitzgerald Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Carmel Wall Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Christoph Kemps Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Michael Carey Ainéistéisí Comhairleach
An Dr Deirdre McCoy Ainéistéisí Comhairleach 
An Dr Niall Mulvihill Comhairleach Cairdeolaí
An Dr Ross Murphy Comhairleach Cairdeolaí
An Dr Jerome-Brendan Foley Comhairleach Cairdeolaí
An Dr Peter Crean Comhairleach Cairdeolaí
An Dr Caroline Daly Comhairleach Cairdeolaí
An tUasal Vincent Young  Máinlia Cardatóracsach 

Comhairleach
An tUasal Michael Tolan  Máinlia Cardatóracsach 

Comhairleach
An tUasal Eilis McGovern  Máinlia Cardatóracsach 

Comhairleach
An tUasal Ronan Ryan  Máinlia Cardatóracsach 

Comhairleach
An Dr Vivien Crowley  Paiteolaí Ceimiceach 

Comhairleach
An tOllamh Louise Barnes Deirmeolaí Comhairleach
An Dr Rosemarie Watson Deirmeolaí Comhairleach
An Dr Patrick Ormond Deirmeolaí Comhairleach
An Dr Bairbre Wynne Deirmeolaí Comhairleach
An Dr Alan Irvine Deirmeolaí Comhairleach
An Dr Geraldine McMahon  Comhairleach i Míochaine 

Éigeandála
An tOllamh Patrick Plunkett  Comhairleach i Míochaine 

Éigeandála
An Dr. Úna Geary  Comhairleach i Míochaine 

Éigeandála
An Dr. Úna M Kennedy  Comhairleach i Míochaine 

Éigeandála
An Dr Marie Louise Healy     Comhairleach Inchríneolaí
An tOllamh Dermot Kelleher Ollamh le Míochaine
An Dr Nasir Mahmud  Gaistreintreolaí Comhairleach
An Dr Susan McKiernan  Comhairleach Gaistreintreolaí
An tOllamh Susan Norris  Comhairleach Gaistreintreolaí
An Dr Dermot O’Toole  Comhairleach Gaistreintreolaí

An Dr Bernard Silke Lia Comhairleach
An Dr Deirdre O’Riordan  Lia Comhairleach
An Dr Michael Barry Lia Comhairleach
An Dr Martina Hennessy  Léachtóir Sinsearach/Lia 

Comhairleach
An tOllamh John Reynolds  Ollamh le Máinliacht
An tUasal Narayanasamy Ravi  Léachtóir Sinsearach/ Máinlia 

Comhairleach
An tUasal Terence Boyle Máinlia Comhairleach
An tUasal Elizabeth Connolly  Máinlia Comhairleach
An tUasal Paul McCormick  Máinlia Comhairleach
An tUasal Brian Mehigan  Máinlia Comhairleach
An tOllamh Fiona Mulcahy  Comhairleach i Míochaine 

Úraiginitiúil
An Dr Fiona Lyon  Comhairleach i Míochaine 

Úraiginitiúil
An tOllamh Rose Anne Kenny  Ollamh le Míochaine 

Gheiriatrach
An Dr Joseph Harbison  Léachtóir Sinsearach/ 

Comhairleach i Míochaine 
Gheiriatrach (s.i. Míochaine 
Stróc)

An Dr James Bernard Walsh  Geiriatraí Comhairleach
An Dr Miriam Casey  Geiriatraí Comhairleach
An Dr Conal Cunningham  Geiriatraí Comhairleach
An Dr David Robinson  Geiriatraí Comhairleach
An Dr Mary B Anglim  Gínéiceolaí agus Cnáimhseoir 

Comhairleach
An Dr Noreen Gleeson  Gínéiceolaí agus Cnáimhseoir 

Comhairleach 
An Dr Tom Darcy  Gínéiceolaí agus Cnáimhseoir 

Comhairleach
An Dr Hugh O’Connor  Gínéiceolaí agus Cnáimhseoir 

Comhairleach
An Dr Barry White Haemaiteolaí Comhairleach
An tOllamh Paul-Vincent Browne Haemaiteolaí Comhairleach
An Dr Niamh O’Connell  Haemaiteolaí Comhairleach
An Dr Catherine Flynn  Haemaiteolaí Comhairleach
An Dr Patrick Hayden  Haemaiteolaí Comhairleach
An Dr Eibhlin Conneally  Haemaiteolaí Comhairleach
An Dr Elizabeth Vandenberge  Haemaiteolaí Comhairleach
An Dr James Stewart O’Donnell  Haemaiteolaí Comhairleach
An tOllamh John O’Leary  Cathaoirleach na Paiteolaíochta
An tOllamh Seán Ó Briain Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Mairéad Griffin Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Eoin Gaffney Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Máirín Mc Menamin Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Siobhán Nicholson Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Barbara Dunne Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Cian Muldoon Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Nasir Mahmud  Gaistreintreolaí Comhairleach
An Dr Mary Toner Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Niamh Leonard Histeapaiteolaí Comhairleach
An Dr Stephen Finn Histeapaiteolaí Comhairleach
An tOllamh Conleth Feighery  Imhdíoneolaí Comhairleach

Tuarascálacha Corparáideacha l Réamhrá ón gCathaoirleach, 2011 



8

Tuarascálacha Corparáideacha l Réamhrá ón gCathaoirleach, 2011 

An tOllamh Colm Bergin  Comhairleach i nGalair 
Thógálacha

An Dr Susan Clarke  Comhairleach i nGalair 
Thógálacha

An Dr Ceppie Merry Comhairleach i nGalair 
Thógálacha

An Dr Brian O’Connell  Micribhitheolaí Comhairleach
An Dr Breida Boyle  Micribhitheolaí Comhairleach
An Dr Brendan Crowley Micribhitheolaí Comhairleach
An tOllamh Thomas Rogers  Micribhitheolaí Comhairleach
An Dr Eleanor McNamara Micribhitheolaí Comhairleach
An Dr George Mellotte  Neifreolaí Comhairleach
An Dr Catherine Wall  Neifreolaí Comhairleach
An Dr Janice Redmond  Neifreolaí Comhairleach
An Dr Siobhán Hutchinson  Neifreolaí Comhairleach
An Dr Colin Doherty  Neifreolaí Comhairleach
An Dr Francesca Brett  Néaraphaiteolaí Comhairleach
An Dr Yvonne Langan  Néaraifiseolaí Comhairleach
An Dr Nóirín Noonan  Lia Sláinte Ceirde
An tUasal Pádraig O’Ceallaigh  Máinlia Comhairleach Mascaille 

agus Béil
An tOllamh Leo Stassen  Máinlia Comhairleach Mascaille 

agus Béil
An tUasal Gerard Kearns  Máinlia Comhairleach Mascaille 

agus Béil 
An tOllamh Kenneth O’Byrne  Oinceolaí Comhairleach
An Dr Michael John Kennedy  Oinceolaí Comhairleach
An Dr Deirdre O’Mahony Oinceolaí Comhairleach
An Dr Dearbhaile O’Donnell Oinceolaí Comhairleach
An Dr Aisligh O’Mahony Ortódóntóir Comhairleach
An Dr Éamonn McKiernan Ortódóntóir Comhairleach
An tUasal Keiran O’Shea  Máinlia Ortaipéideach 

Comhairleach
An tUasal Kieran McCarthy  Máinlia Ortaipéideach 

Comhairleach
An tUasal John McKenna  Máinlia Ortaipéideach 

Comhairleach
An tUasal Niall Hogan  Máinlia Ortaipéideach 

Comhairleach
An tOllamh Conradh Timon  Otalaraingeolaí Comhairleach
An Dr Brendan Conlon Otalaraingeolaí Comhairleach
An Dr John Kinsella  Otalaraingeolaí Comhairleach
An Dr Martin O’Connor  Oftailmeolaí Comhairleach
An Dr Aoife Doyle  Oftailmeolaí Comhairleach
An Dr Liam Ó Síoráin  Lia Comhairleach Cúraim 

Mhaolaithigh
An Dr Peter Lawlor  Lia Comhairleach Cúraim 

Mhaolaithigh
An tUasal Patricia Eadie  Máinlia Plaisteach Comhairleach
An tUasal Éamon Beausang  Máinlia Plaisteach Comhairleach
An tUasal Favid O’Donovan Máinlia Plaisteach Comhairleach
An tUasal David Orr  Máinlia Plaisteach Comhairleach
An tUasal Odhrán Shelley  Máinlia Plaisteach Comhairleach 
An Dr Aidan Corvin  Síciatraí Comhairleach
An tOllamh Michael Gill  Síciatraí Comhairleach
An Dr Elaine Greene  Síciatrach Comhairleach
An tOllamh Brian Lawlor  Síciatrach Comhairleach

An Dr Anne Marie O’Dwyer  Síciatraí Comhairleach 
Idirchaidrimh

An Dr John M Cooney  Síciatraí Comhairleach 
Idirchaidrimh

An Dr Peter Beddy Raideolaí Comhairleach
An Dr Susannah Harte Raideolaí Comhairleach
An Dr Mary Keogan Raideolaí Comhairleach
An Dr Niall Sheehy Raideolaí Comhairleach 
An Dr Sylvia O’Keefe  Raideolaí Comhairleach
An Dr Ciarán Johnston  Raideolaí Comhairleach
An Dr Michael Guiney Raideolaí Comhairleach 
An Dr Gráinne Govendor  Raideolaí Comhairleach
An Dr Ronan McDermott Raideolaí Comhairleach
An Dr Niall McEniff Raideolaí Comhairleach 
An Dr Graham Wilson Raideolaí Comhairleach
An Dr Mark J Ryan  Raideolaí Comhairleach
An Dr James Meaney Raideolaí Comhairleach
An tOllamh Donal Hollywood  Radaiteiripeoir Comhairleach
An Dr Finbar O’Connell   Lia Comhairleach Riospráide
An tOllamh Joseph Keane  Lia Comhairleach Riospráide
An Dr Rory A O’Donnell   Lia Comhairleach Riospráide 
An Dr Ruairí Fahy  Lia Comhairleach Riospráide
An Dr Anne Marie McLoughlin  Lia Comhairleach Riospráide
An tOllamh Gaye Cunnane   Réamaiteolaí Comhairleach
An Dr Michelle Doran  Réamaiteolaí Comhairleach
An Dr Finbarr O’Shea  Réamaiteolaí Comhairleach
An tUasal Ted McDermott  Úireolaí Comhairleach
An tUasal Ron Grainger  Úireolaí Comhairleach
An tUasal Thomas Hugh Lynch  Úireolaí Comhairleach
An tUasal Prakash Madhavan  Máinlia Comhairleach Soithíoch
An tUasal Dermot Moore  Máinlia Comhairleach Soithíoch
An tUasal Seán O’Neill  Máinlia Comhairleach Soithíoch

Dlí agus Baincéireacht 2011

Iniúchóirí  
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 
Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 1

Baincéirí  
Banc na hÉireann, 85 Sráid Shéamais, Baile Átha Cliath 8 
Permanent TSB, 16-17 Faiche an Choláiste, Baile Átha Cliath 2

Comhairleoirí Dlí
A&L Goodbodys Aturnaetha,  
Ionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, 
 Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1

Bróicéirí Árachais 
AON Éireann, an Foirgneamh Uirbeach,  
Sráid James Joyce, Baile Átha Cliath 1
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Réamhrá 
ón gCathaoirleach

An Dr Diarmuid Shanley  
Cathaoirleach  

Bord an Ospidéil

Is ar an othar is mó a dhíríonn gach gníomhaíocht de 
chuid Ospidéal Naomh Séamas. Is é an tOspidéal is mó 
géarmhíochaine in Éirinn. Tá ann 1,085 leaba agus in 2011, 
cuireadh cóir leighis ar 26,000 othar cónaithe, 94,000 
othar cúram lae agus 225,000 othar seachtrach. Leis seo a 
chur i gcomhthéacs, is ionann seo agus líon iomlán ceithre 
huaire mhéid an lucht freastail ar Chluiche Craoibhe Uile-

Éireann i bPáirc an Chrócaigh. Tá ar fhoireann an ospidéil 
cinntí a dhéanamh as a n-eascróidh beatha nó bás ar 
bhonn 24 uair an chloig, 256 lá sa bhliain. I ngach ceann 
de na Stiúrthóireachtaí, tá ár gcomhghleacaithe freagrach 
as idirghabhálacha a dhéanann difear do shaol daoine. Ina 
measc siúd tá míochaine éigeandála, oinceolaíocht agus 
cúram ailse, máinliacht chardatóracsach, galair riospráide, 
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seirbhísí colaireicteacha, dó, deirmeolaíocht, seirbhísí 
ortaipéideacha, máinliacht shoithíoch, gínéiceolaíocht, 
réamaiteolaíocht, heipiteolaíocht, agus cinn eile nach iad. 

Tacaíonn seirbhísí sofaisticiúla saotharlainne leis na 
disciplíní cliniciúla, ar nós na bithcheimice, na géinitice, 
histeapaiteolaíocht agus an tIonad Tagartha MRSA. 

Is éard atá san Ospidéal pobal d’oibrithe cúram sláinte a 
bhraitheann go trom ar fhoireann thiomanta sa Mhíochaine, 
Altranas agus sna comhghairmeacha uile. Is áis chúraim 
threasaigh atá i gceist le hOspidéal Naomh Séamas, go 
bunúsach, agus atreoraítear othair ó ospidéil ar fud na tíre 
anseo. Sampla amháin é go ndearnadh breis agus leath mór-
athghearradh scámhóige na tíre in Ospidéal Naomh Séamas 
i mbliana. Tugann gach Stiúrthóireacht agus Rannóg sa 
Tuarascáil Bhliantúil éachtaí agus forbairtí dochreidte le fios ina 
rannóg ar leith agus is fiú duit bheith curtha ar an eolas fúthu.

Tá ag Ospidéal Naomh Séamas 27 aonad fospeisialtachta 
agus aithnítear 12 díobh seo mar ionaid náisiúnta don disciplín 
ar leith. Gach Aoine le linn ollbhabhtaí, déanann foireann 
chliniciúil agus eolaíochta an Ospidéil a n-acmhainní agus a 
n-eispéiris intleachta a roinnt lena chéile trí athbhreithnithe 
cáis a bhíonn ar siúl le chéile leis an gcur i láthair ábhartha 
eolaíochta bithleighis. Cuireann an nochtadh piaraí agus an 
malartú sin na caighdeáin is airde i gcúram nua-aimseartha 
othair chun cinn.

Cinntíonn sé cur chuige fianaisebhunaithe agus comhshaol 
fairsing oideachasúil a chur ar fáil don fhoireann ina bhforbairt 
leanúnach ghairmiúil.

Déantar na seirbhísí cliniciúla agus riaracháin a chomhordú trí 
fhoireann, a mheastar atá ar an bhFoireann Feidhmeannais 
ospidéil is éifeachtaí, atá faoi stiúir ag an POF, an tUasal Ian 
Carter. 

Bhí Ospidéal Naomh Séamas chun tosaigh i dtromlach 
ghnéithe na sraithe táscairí príomhfheidhmíochta. Baineann 
lóistíocht chasta othair agus bainistíocht oibríochtaí le 
freagrachtaí feidhmeannaigh. Arís eile, don chúigiú bliain as a 
chéile, d’éirigh le hOspidéal Naomh Séamas na spriocanna 
seachadta seirbhíse a shárú agus tar éis dóibh bheith thíos le 
laghdú cistihe €22.6 milliún ó bhuiséad bliantúil €385 milliún. 
Gabaimid go leor buíochais leis an Stiúrthóir Airgeadais, 
an tUasal Brian Fitzgerald don éacht seo. Dá inneoin sin, 
leanann tosaíochtaí cúram othar le is an mbuntionchar a 
imirt ar rialuithe airgeadais.  Tá aitheantas tuillte ag an mBord 
Míochaine agus a gCathaoirleach, an Dr John Kennedey 
agus ár Stiúrthóir Cliniciúil, an tOllamh J. Bernard Walsh, 
agus iad siúd a ndéanann siad ionadaíocht dóibh, mar gheall 
ar a seirbhísí tiomanta. Braitheann an tOspidéal ar shraith 
éifeachtach seirbhísí comhtháite, ar nós na Cógaisíochta, 
na Séiplíneachta, na Fisice Míochaine, Bithinnealtóireacht, 
Teicniúil, Lónadóireachta, Bainistí, Slándála agus 
Teileachumarsáide. Baineann Ospidéal Naomh Séamas sult as 
caidreamh tréan tionsclaíoch, a bhuíochas le comhiarrachtaí 
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ar fud na hinstitiúide agus a bhfuil buíochas mór tuillte acu 
siúd go léir a bhí bainteach. Cuireann Fondúireacht an 
Ospidéil agus an Grúpa Tacaíochta Othar le meanma an 
Ospidéil trí dhianiarrachtaí neamhleithleacha deonacha. 

Is ann do chultúr san ospidéal ina ndéantar a n-ocht ndícheall 
agus ina ndírítear ar leas othar. Ar son an Bhoird, Is mian 
liom idir bhuíochas agus bhród a léiriú don fhoireann uile as 
ucht a dtiomantais do chuspóirí an Ospidéil a bhaint amach. 
Tá ceannaireacht agus dúthracht le sonrú ar fud an Ospidéil. 
Gabhann focal ar leith buíochais dóibh siúd a thugann faoina 
gcuid dualgas i bpoist nach bhfuil chomh ‘feiceálach’ céanna.

Is mian leis an mBord scor sásta sláintiúil a ghuí ar na 
comhghleacaithe siúd a chuaigh ar scor i mbliana agus 
gabhaimid buíochas caoin libh ar son na n-othar agus an 
Ospidéil. Ina theannta sin, tá cuimhne again ar na hiar-
chomhghleacaithe a chuaigh ar shlí na fírinne agus déanaimid 
comhbhrón lena dteaghlaigh agus lena gcairde.

D’aithin Ospidéal Naomh Séamas gur ghá dóibh na háiseanna 
agus an cumas sin i dtimpeallacht chliniciúil champas an 
Ospidéil a fhorbairt agus a aimsiú d’fhonn go rachaidh a 
dtaighde bithleighis chun sochair a n-othar agus an phobail 
dhomhanda níos mó. Is éard a bhí mar iarmhairt aige seo, 
gur cruthaíodh áiseanna taighde den chéad scoth ar an 
suíomh, lena n-áirítear an Institiúid um Míochaine Mhóilíneach, 
áis taighde Iontaobhas Welcome, an tIonad Náisiúnta Ailse 
agus go leor eile nach iad. Chruthaigh tionscnaimh breis 
agus €100 milliún in infheistíocht taighde i dtionscadail 
champais le blianta beaga anunas. Cuireann an bonn 
taighde seo sochair shuntasacha ar fáil le haghaidh tionscail 
bhithleighis, is é sin, forbairtí cógaisíochta, bithinnealtóireacht, 
eolaíocht mhóilíneach agus naineolaíochtaí agus a dtionscail 
bhainteacha; agus cuireann siad uile le leas cúram othar. 
Is ollmhór don chumas seo don gheilleagar, borradh agus 
fostaíocht chliste. Leagtar amach sa mhír dheiridh an liosta 
de leas taighde agus foilseachán atá sna hirisí eolaíochta níos 
galánta agus deimhníonn siad an rath a bhí ar chlár taighde 
Ospidéal Naomh Séamas.

Tá an Chomhpháirtíocht le hOspidéil Thamhlachta, an Náis 
agus an Choim do Mhná mar aon le Scoil Mhíochaine 
Choláiste na Tríonóide á cur chun cinn trí thionscnamh 
Trinity Health Ireland. Sa mhullach air sin, bhí plé ar bun le 
comhgheacaithe sna hospidéil Lár Tíre mar chuid de chuspóir 
chun grúpa sineirgisteach a chur le chéile in Iarthar Bhaile 
Átha Cliath agus i gCeantar Lár Tíre Laighean. Tá cumas 
suntasach ann chun struchtúr níos éifeachtúla agus níos 
costéifeachtúla a fhorbairt agus béim a leagan ar an úsáid 
is fearr a bhaint as áiseanna, saineolas cliniciúil, oideachas, 
taighde agus acmhainní intleachta agus cúram othar príomha, 
tánaisteach agus treasach a fhorbairt, mar aon le háiseanna 
feabhsaithe íoschéimnithe. Tá bonn maith agus fianaise faoinár 
n-uaillmhianacht chun freastal ar Ospidéal Náisiúnta na Leanaí 
agus is léir go mbaineann seo an cuspóir amach, tar éis 
scrúdú sonrach a dhéanamh, agus gur seo an rogha is fearr 

chun an áis ollmhór seo a shuíomh. Tá cáil ar Ospidéal Naomh 
Séamas agus is le dícheall a bhain siad amach an cháil sin 
chun tabhairt faoina ngeallann siad laistigh den sprioc agus 
den bhuiséad.

Is mian liom buíochas a chur in iúl do Bhord an Ospidéil, 
a chuireann a saineolas agus a gcríonnacht ar fáil ar 
bhonn deonach agus go toiliúil chun barrleas na n-othar 
agus na foirne a chur chun cinn, mar aon le freagracht 
agus imharthanacht an ospidéil a chinntiú le linn tréimhse 
dhúshlánach. Táim thar a bheith buíochas dóibh siúd a ghlac 
páirt i bhfochoistí an Bhoird a bhíonn mar chathaoirleach 
orthu. Is comhairleoir críonna agus ar a bhfuil ardmheas í an 
tUasal Therese O’Connor, go háirithe nuair a chuirtear san 
áireamh nach Cathaoirleach í le fada.

Bhí an t-ádh orm bheith mar chomharba ar an Ollamh 
Thomas Mitchell mar Chathaoirleach an Bhoird. Ghlac sé leis 
an bhfeidhm tar éis dó a Phropast a chur i gcrích i gColáiste 
na Tríonóide. Chaith sé dua neamhleithleach agus chuir a 
ollintleacht an tOspidéal ar bhealach a leasa. D’éirigh leis i 
mórchúid tionscnamh le linn a théarma oifige deich mbliana, 
agus ní ach sampla amháin an tIonad íocónach Cúraim do 
Dhaoine Scothaosta. Bhí sé ar intinn aige athbhreithniú a 
dhéanamh ar Rialachas an Ospidéil.

Ar son na foirne agus na n-othar, is mian liom mo bhuíochas 
caoin a chur in iúl don fhíor-fhear uasail agus don scoláire seo.

Tá súil agam gur féidir linn cur lena ndearna seo, agus i 
dteannta an POF, chun pobal ospidéil ag a bhfuil ardtalainn 
agus atá an-éifeachtach i ngach rud a dhéanfar.

Cé go leagtar béim, sa réamhrá seo, ar rudaí dearfacha agus 
ar éachtaí in Ospidéal Naomh Séamas, níor cheart a thabhairt 
le tuiscint go bhfuil gach rud gan locht nó nach bhfuil tréimhse 
níos dúshlánaí amach romhainn in 2012. Tá deis ann chun 
feabhsú leanúnach a dhéanamh ar go gleor gnéithe dár 
n-oibríochtaí. Teastaíonn réasúnú agus nuachóiriú ó áiseanna 
fisiciúla agus ón suíomh é féin ina mbeadh níos mó cóiríocht 
seomra shingil. Táim muiníneach go leanfaimid le feabhas, 
fairsingiú agus forbairt a dhéanamh; cé go dteastóidh dícheall 
suntasach, comhoibriú, agus go háirithe comhfheasacht agus 
comhthuiscint ar thosaíochtaí a chur i gcrích idir disciplíní. Is 
cinnte go bhfuil an fhoireann is fearr againn sa limistéar seo 
chun é sin a bhaint amach.
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Tuarascáil ón bPríomhfheidhmeannach

An tUasal Ian Carter  
Príomhfheidhmeannach

Amhail blianta roimhe seo, dhírigh an bunfheidhmeannas agus 
na hoibríochtaí le haghaidh 2011 ar bhaint amach leibhéil 
bheartaithe seachadta seirbhíse laistigh den airgeadas a bhí ar 
fáil agus de na paraiméadair shonraithe cháilíochta, mar aon le 
clár forbartha caipitiúla a chur chun cinn.

Arís eile, b’an-sásúil na torthaí feidhmíochta don bhliain.

Cliniciúil
Sáraíodh na spriocanna iomlána um líon na n-othar i ngach 
príomhghrúpáil chóireála.

Líon Cruinn in 
2011

Líon 
Beartaithe in 

2011

% Athraitheas 
idir Líon 
Cruinn/

Beartaithe 
2011

Othair 
Chónaithe 25,159 22,006 14%

Cúram Lae 94,322 61,552 53%

Othair 
Sheachtracha 223,183 166,751 34%

Rochtain
I dtaobh feidhmíochta de, maidir le spriocanna rochtana: 

• An Rannóg Éigeandála 
Líon na n-othar a bhí ag feitheamh lena ligean isteach < 10 
@ 08.00 (Sprioc Áitiúil).

 – Meánfheidhmíocht ONS: 6 huaire an chloig.

0 Bhí 2 othar ag feitheamh >12 uair an chloig lena ligeann 
isteach (riachtanas iarleapa (Sprioc Náisiúnta).

 – Feidhmíocht ONS: 100% comhlíontach.

An meánam idir Clárú agus Díscaoileadh do gach othar in 
2011: 7.2 uair.

• Othair Chónaithe 
Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar chead isteach 
roghnach  
ag feithemah < 6 mhí @ 31.12.11 (Sprioc Náisiúnta).

 – Feidhmíocht ONS: 99% comhlíontach.

• Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar chead isteach 
roghnach  
ag feithemah < 4 mhí @ 31.12.11 (Sprioc Áitiúil).

 – Feidhmíocht ONS: 90% comhlíontach. 
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• Cúram Lae 
Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar fhreastal roghnach  
ag feithemah < 6 mhí @ 31.12.11 (Sprioc Náisiúnta).

 – Feidhmíocht ONS: 100% comhlíontach.

Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar fhreastal roghnach  
ag feithemah < 4 mhí @ 31.12.11 (Sprioc Áitiúil).

 – Feidhmíocht ONS: 94% comhlíontach.

• Ionscópacht 
Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar choinne Ionscópachta 
ag feithemah < 4 mhí @ 31.12.11 (Sprioc Náisiúnta).

 – Feidhmíocht ONS: 100% comhlíontach.

• Cairdeolaíocht (Saotharlann Chataitéar) 
Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar choinne sa 
tSaotharlann Chataitéar 
ag feithemah < 4 mhí @ 31.12.11 (Sprioc Áitiúil).

 – Feidhmíocht ONS: 100% comhlíontach.

• Othair Sheachtracha 
Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar choinne  
ag feithemah < 6 mhí i ndiaidh áirithint a dhéanamh @ 
31.12.11 (Sprioc Náisiúnta).

 – Feidhmíocht ONS: 100% comhlíontach.

Bhí gach othar a bhí ag feitheamh ar choinne  
ag feithemah < 4 mhí i ndiaidh áirithint a dhéanamh @ 
31.12.11 (Sprioc Áitiúil).

 – Feidhmíocht ONS: 100% comhlíontach.

Lean ONS le réimse agus le méid na gcóireálacha cúram lae 
a fhairsingiú, agus in 2011, tugadh faoi 79% de chóireálacha 
(cúram lae/othar cónaithe) ar bhonn cúram lae – go háirithe 
speisialtachtaí Oinceolaíocht Mhíochaine/Haemaiteolaíochta, 
inar tugadh faoi 92% de na cóireálacha mar fhreastail lae.

Laistigh den Mháinliacht, tugadh faoi 77% de ’25 Gnáthamh 
Ciseán Máinliachta’1 ar bhonn freastal lae.

Ina theannta sin, chuir an tOspidéal an cumas go mór chun 
cinn chun cead isteach an lae chéanna a chur i bhfeidhm.

Chuir sé seo, mar aon leis na feabhsacháin ar phróiseáil 
othar laistihg den Rannóg Éigeandála, cumas ardluacha 
leanúnach AMAU2 maidir le díscaoileadh tráthúil (71% 
arna dhíscaoileadh laistigh de 5 lá a chaitheamh san 
ospidéal), comhoibriú rathúil leis an NTPF, tabhairt isteach an 
tionscnaimh ‘Margadh Cóir (‘Fair Deal’), clinicí/tionscnaimh 
mhéadaithe ROS chun neamhfhreastal a laghdú agus 
solathairtí leanúnacha agus oiriúnacha rialaithe ar fud an 
ospidéil, ar chumas an ospidéil chun méaduithe méid/réimse, 
mar aon le feabhsacháin ar rochtain a dhéanamh chomh 
maith. 

Príomhthosca Dúshláin
Cé gur shásúil go maith ar an iomlán luachanna toraidh i 
dtaobh méid cliniciúil agus feidhmíocht rochtana in 2011, is 
ann go fóill do thosca áirithe a thagann chun solais a léiríonn 
dúshláin shuntasacha do chumas reatha agus do sholáthairtí 
cumais an ospidéil.

• Freastal ar an RÉ
 – géarchúis/castacht mhéadaithe agus 28% d’fhreastail 
nua arna dtráiseáil mar chatagóir ½.

• Iontrálacha
 – méadú ar líon na n-othar óna dteastaíonn iontráil 
éigeandála – a léiríonn méaduithe ar an líon a thagann i 
láthair agus ar luachanna castachta.

 – éileamh méadaitheach ar chóireáil mháinliach threasach 
chasta (den chuid is mó) a bhaineann go mór le hailse.

• Díscaoileadh
 – ba ghá tacaíocht baile a chiorrú chun díscaoileadh a 
dhéanamh go tráthúil.

 – cóiríocht phobail a chiorrú i gcás othair laga ardspleácha.

• Freastal Othar Seachtrach
 – méadú 1% ar Fhreastail nua ar an ROS (10/11), lena 
n-áirítear atreoruithe suntasacha ó cheantair thíreolaíocha 
nach bhfuil ONS mar an soláthróir freagrach iontu.

Tionchar na dTosca seo
Is amhail a leanas tioncahr na ndúshlán seachtrach seo:

• bhí dúshlán curth roimh chumas na stiúrthóireachta RÉ/
AMAU2 chun líon/géarchúise mhéadaitheach na n-othar a 
bhainistiú i dtaobh an chumais a chinntiú go gcloítear go 
hiomlán le prótacail/conairí cliniciúla atá dírithe ar an RÉ 
agus is éard a d’eascair as seo próiseáil othar atá faoi bhun 
próiseáil optamach othar. 

• tá dúshlán suntasach curtha roimh chumas an chohóirt 
chomhairligh Mhíochaine Ginearálta/na bhfoirne gaolmhara 
idirdhisciplíneacha chun bainistiú a dhéanamh laistigh 
den struchtúr reatha, agus an cohórt a thagann i láthair 
na RÉ/an obair othar cónaithe agus an t-éileamh ó othair 
sheachtracha i dtaobh freagairt thráthúil ar an RÉ, conair 
optamach othar cónaithe, lena n-áirítear díscaoileadh pras 
agus an roachtain riachtanach othar seachtrach.

• sháraigh géarchúise iontráil éigeandála/líon aistrithe 
treasach othar óna dteastaíonn máinliacht chasta an cumas 
reatha cúraim chriticiúil, go minic, agus d’eascair moill ar 
chóireáil othar as seo, go háirithe do na hothair siúd óna 
dteastaíonn cóiríocht chúraim chriticiúil tar éis obráide.

• Cé go bhfáiltítear roimh thabhairt isteach an tionscnaimh 
‘Margadh Cóir’, mar gheall gurb éard atá ann an chéad 
tionscnamh struchtúrtha ag FSS chun dul i ngleic leis 
an bhfadhb shuntasach seo, ba cheart a thabhairt faoi 
deara go raibh, ar an meán in 2011, 93 othar i leapacha 
géarchúise nuair nár cheart dóibh bheith – léiríónn seo 14% 
den fháil iomlán ghinearálta ar leapacha.

• sáraíonn éileamh reatha ar othair sheachtracha i dtaobh 
atreoruithe nua an cumas reatha, go háirithe maidir le 
speisialtachtaí na Réamaiteolaíochta, na hInchríneolaíochta 
agus na bPlaisteach agus is éard a d’eascair as amanna 
feithimh nach bhfuil sásúil go leor i dtaca le hatreoruithe 
nua. 

Note 1: British Association of Day Surgery.

Note 2: Acute Medical Admissions Unit.
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Riachtanais Athraithe - 2012
Is ann do riachtanas soiléir láithreach chun an méid a leanas a 
dhéanamh:

• cumas na gComhairleach sa RÉ agus na 
gComhairleach Míochaine Ginearálta/na foirne 
idirdhisciplíní.
Chomhaontaigh NOS le FSS struchtúr athbhreithnithe 
glactha Míochaine Ghéarchúise atá le tabhairt isteach in 
2012. Laghdóidh an tsamhail nua seo riachtanas iontrála 
mar aon leis an bhfad a fhanfaidh othair leighis freastail.

• cumas cúraim chriticiúil a mhéadú

In 2007, fuair ONS leithdháileadh riachtanach caipitil chun 
leapacha cúraim chriticiúil a fhairsingiú go suntasach 
(11 leaba), cuireadh an fhorbairt seo i gcrích in 2008. Ó 
shin i leith, níor cuireadh cistiú ar fáíl ach maidir le leaba 
HDU bhreise amháin. Ní mór do FSS athmhachnamh a 
dhéanamh ar an gcinneadh seo in 2012.

• díscaoileadh chuig áiseanna leaba phobail a mhéadú

Líon tráthúil agus oiriúnach díscaoilte chuig leapacha pobail 
a chinntiú le ‘Margadh Cóir’ a thabhairt isteach.

Airgeadais
Léirigh an tOspidéal feidhmíocht inmholta fhioscach, nuair 
a chruthaigh siad barrachas €1.58 milliún ar leithdháileadh 
€3,17.095 milliún ó FSS. Níor éirigh linn an suíomh seo a 
bhaint amach trí shrianadh tréan ar bhorradh costais agus trí 
bhainistiú éifeachtach seirbhíse áitiúla i measc na Stiúrthóirí 
Cliniciúla.

Tháinig laghdú ar ghlanchaiteachas an ospidéil faoi 
7.25% bliain ar bhliain agus tháinig laghdú ar an 
bpríomhghníomhaíocht othar cónaithe/ar thomhas airgeadais 
lá na leapa eacnamaí anuas ó €1,003 in 2010 go dtí €936 in 
2011 – a léiríonn laghdú 6.7%.

Cáilíocht
D’éirigh le ONS 6 phríomhfhorbairtí a chur chun cinn in 2011:

•  comhfhaireachas cógais.

• faireachas steirilíochta.

• rialú ionfhabhtaithe.

• clár comhairliúchán pobail.

• réiteach d’atosú an chórais Chreidiúnaithe.

• An Clár um Éifeachtacht Chliniciúil. 
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Forbairt Chaipitiúil
Tugadh forbairt thábhachtach chaipitiúil, ionadú/breisiú 
trealaimh agus soláthairtí um fheabhsú bonneagrach chun 
críche in 2011, i measc iad siúd ba shuntasaí bhí:

• An Áis Náisiúnta um Theiripe Radaíochta curtha i gcrích go 
hiomlán ar champas an Ospidéil i gcomhar le hOspidéal 
Naomh Lúcas agus an NCCP.

• Fairsingiú áiseanna Íomháithe Athshondais Mhaighnéadaigh 
(MRI) agus suiteáladh 2 scanóir nua.

• Suiteáladh Scanóir nua Raideolaíocht Idirghabhála.

• Leanadh le huasghráduithe barda.

• Cuireadh i gcrích Fáiltiú nua Gaolta don ICU/CCU.

• Cuireadh i gcrích Uasghrádú 9 Leaba ICU.

• Cuireadh i gcrích uasghrádú um chosaint bhonneagrach 
leictreach.

• Leanadh le hoibreacha uasghrádaithe Gáis Mhíochaine.

• Leanadh le hoibreacha Uasghrádaithe um Chosc a chur ar 
Legionella.

• Cuireadh tús le forbairt le haghaidh Comháis Chliniciúil 
Taighde/Áis Haemaifilia agus Heipiteolaíochta d’Othair 
Chónaithe.

• Cuireadh tús le forbairt deartha le haghaidh Ionad nua 
Sármhaitheasa d’Aosú Folláin.

• Cuireadh tús le forbairt deartha le haghaidh chéim a dó den 
chlár Náisiúnta Teiripe Radaíochta.

Príomhéachtaí Taighde agus Oideachais
Tosú fhorbairt na hÁise um Thaighde Cliniciúil ar an gcampas.

Cur chun cinn an Ionaid Mhíochaine Acadúla a 
chomhcheanglaíonn Scoil Mhíochaine na Tríonóide, Ospideál 
Naomh Séamas agus Ospidéal Thamhlachta.

Foilsíodh 447 foilseachán piarathbhreithnithe, ar an iomlán, le 
linn na bliana i measc fhoireann an ospidéil.

Ar an iomlán, d’éirigh le hOspidéal Naomh Séamas gach 
ceann dá gcomhaontuithe go léir le FSS a chomhlíonadh go 
hiomlán i dtaca le soláthar seirbhíse, forvairt agus téarmaí 
airgeadais le haghaidh 2011. 

Ní fhéadfaí na héachtaí a sainaithníodh a bhaint amach ach 
amháin trí shárfhreagairt agus trí shárthiomantas na foirne ag 
an Ospidéal.

Gabhaim buíochas leo as ucht a dtacaíochta, a ndílseachta, a 
nuálaíochta agus a dtiomantais amach anseo maidir  le stádas 
an ospidéil a chur chun cinn agus a chinntiú in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta araon.



18

Tuarascálacha Corparáideacha I Buaicphointí Feidhmíochta 

Buaicphointí Feidhmíochta 

Leibhéil Thuartha Ghníomhaíochta le haghaidh 2011

An Tréimhse ó Eanáir-Nollaig 2011 Gníomhaíocht 2011 Gníomhaíocht Thuartha 2011

 
Athraitheas 

Díscaoileadh 
Othar Cónaithe 2

Cásanna 
Lae

Díscaoileadh 
Othar Cónaithe

Cásanna 
Lae

% 
Athraitheas 

d’Othair

% Athraitheas 
d’Othair 

Sheachtracha

Cairdeolaíocht 3141 3579 1971 2425 59% 48%

Deirmeolaíocht 20 5761 34 3257 -41% 77%

An Rannóg Éigeandála 94 0 900 0 -90% 0%

DDC Inchríneolaíochta 0 6896 0 6913 0 0%

ENT 480 308 690 280 -30% 10%

Máinliacht Ghinearálta 2619 6879 2220 4998 18% 38%

GUIDE 400 4041 276 1650 45% 145%

Gínéiceolaíocht 829 495 681 238 22% 108%

Haemaiteolaíocht 932 11917 676 6971 38% 71%

Mascaill Ghnúise 1052 215 885 121 19% 78%

Míochaine1,3 6587 22175 5798 12282 14% 81%

Míochaine do Dhaoine Scothaosta 1088 7792 1023 6500 6% 20%

Oinceolaíochta 1272 13581 729 10383 74% 31%

Ortaipéidigh 1280 390 1320 211 -3% 85%

Máinliacht Phlaisteach 1345 2677 1899 2854 -29% -6%

Síciatracht 697 0 470 0 48% 0%

Réamaiteolaíocht 725 5063 492 1500 47% 238%

Máinliacht Chairdiach 434 0 512 0 -15% 0%

Máinliacht Thóracsach 508 25 348 0 3% 0%

Úireolaíocht 549 1898 501 879 10% 116%

Máinliacht Shoithíoch 504 82 581 60 -13% 37%

Iomlán 24556 93774 22006 61522 12% 52%

 

 

 

Gníomhaíocht Othar Seachtrach Athraitheas

Cruinn Tuartha % %

Nua Athfillte Nua Athfillte Nua Athfillte

Freastail 4 57520 157983 50356 116395 14% 36%

Nóta 1: Áirítear le hOthair Chónaithe Mhíochaine:  Othair Riospráide, Inchríneolaíochta, Ghastreintreolaíochta, Heipiteolaíochta, Néareolaíochta, Neifreolaíochta, Imdhíoneolaíochta, Ainéistéitice, 

Bhainistíocht Péine, Othair Mhíochaine Ginearálta.

Nóta 2:  Ní chuireann gníomhaíocht scaoilte na n-othar uile cónaitheach NTPF ar ar cuireadh cóireáil san áireamh

Nóta 3:  Áirítear le cásanna Míochaine Lae:  Othair Riospráide, Ghastreintreolaíochta, Heipiteolaíochta, Néareolaíochta, Neifreolaíochta, Imdhíoneolaíochta, Néarfiseolaíochta, Bhainistíocht Péine.

Nóta 4: Ní áirítear le gníomhaíocht othar seachtrach othair NTPF.
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Liosta Feithimh Othar Cónaitheach Ospidéal Naomh Séamas amhail an 31 Nollaig 2011

ACHOIMRE 30 60 90 120 150 182 210 240 365 >365 IOMLÁN

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2009 164 174 162 220 0 0 0 0 0 0 720

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2010 169 194 129 264 0 0 0 0 0 0 756

Athraitheas 3% 11% -20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

SPEISIALTACHT Stádas Reatha amhail an 31/12/2011

30 60 90 120 150 182 210 240 365 > 365 IOMLÁN

E.N.T. 27 28 21 32 0 0 0 0 0 0 108

GAISTREINTREOLAÍOCHT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GÍNÉICEOLAÍOCHT 26 27 12 15 0 0 0 0 0 0 80

MASCAILL GHNÚISE 7 10 11 25 0 0 0 0 0 0 53

BAINISTÍOCHT PÉINE 8 14 8 13 0 0 0 0 0 0 43

PLAISTIGH 39 30 19 65 0 0 0 0 0 0 153

MÁINLIACHT 21 33 19 14 0 0 0 0 0 0 87

MÁINLIACHT THÓRACSACH 12 26 25 68 0 0 0 0 0 0 131

ÚIREOLAÍOCHT 20 16 9 22 0 0 0 0 0 0 67

SOITHÍOCH 8 10 5 9 0 0 0 0 0 0 32

Olliomlán 169 194 129 264 0 0 0 0 0 0 756

Liosta Feithimh Aonad Máinliachta Lae Ospidéal Naomh Séamas amhail an 31 Nollaig 2011

ACHOIMRE 30 60 90 120 150 182 210 240 365 >365 IOMLÁN

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2009 687 431 318 202 0 0 0 0 0 0 1638

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2010 549 685 562 526 0 0 0 0 0 0 2322

Athraitheas -20% 59% 77% >100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42%

SPEISIALTACHT Stádas Reatha amhail an 31/12/2012

30 60 90 120 150 182 210 240 365 > 365 IOMLÁN

CAIRDEOLAÍOCHT 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5

DEIRMEOLAÍOCHT 49 53 66 26 0 0 0 0 0 0 194

E.N.T. 20 23 12 19 0 0 0 0 0 0 74

GÍNÉICEOLAÍOCHT 38 32 30 23 0 0 0 0 0 0 123

MASCAILL GHNÚISE 23 37 38 45 0 0 0 0 0 0 143

ORTAIPÉIDIGH 19 43 25 26 0 0 0 0 0 0 113

BAINISTÍOCHT PÉINE 101 106 93 80 0 0 0 1 1 0 380

PLAISTIGH 112 199 133 136 0 0 0 0 0 0 580

MÁINLIACHT 112 95 63 72 0 0 0 0 0 0 342

ÚIREOLAÍOCHT 36 41 40 43 0 0 0 0 0 0 160

SOITHÍOCH 37 54 61 56 0 0 0 0 0 0 208

Iomlán 549 685 562 526 0 0 0 0 0 0 2322

* Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní léiríonn Liosta Feithimh an Aonaid Mháinliachta Lae ach othair phoiblí a bhí ag feitheamh.
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Liosta Feithimh Aonad Ionscópachta Ospidéal Naomh Séamas amhail an 31 Nollaig 2011

ACHOIMRE 30 60 90 120 150 182 210 240 365 >365 IOMLÁN

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2009 389 282 222 0 0 0 0 0 0 0 893

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2010 324 177 171 12 0 0 0 0 0 0 684

Athraitheas -17% -37% -23% >100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -23%

SPEISIALTACHT Stádas Reatha amhail an 31/12/2012

30 60 90 120 150 182 210 240 365 > 365 IOMLÁN

GAISTREINTREOLAÍOCHT* 296 150 171 12 0 0 0 0 0 0 629

MÁINLIACHT* 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ÚIREOLAÍOCHT 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Iomlán 324 177 171 12 0 0 0 0 0 0 684

IONSCÓPACHT DRÓLAINNE Stádas Reatha amhail an 31/12/2010

30 60 90 120 150 182 210 240 365 > 365 IOMLÁN

GAISTREINTREOLAÍOCHT 165 65 79 0 0 0 0 0 0 0 309

MÁINLIACHT 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 43

Iomlán 186 87 79 0 0 0 0 0 0 0 352

Tabhair faoi deara, le do thoil: Áirítear miondealú Ionscópachta ar an drólainn thuas faoi Ghaistreintreolaíocht/mháinliacht de réir speisialtachta.
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Liosta Feithimh Othar Seachtrach Ospidéal Naomh Séamas amhail an 31 Nollaig 2011

ACHOIMRE 30 60 90 120 150 182 210 240 365 545 730 >730 IOMLÁN

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2009 3579 2847 1220 704 0 0 0 0 0 0 0 0 8350

Liosta Feithimh amhail an 31/12/2010 3302 2530 1279 821 380 152 58 29 9 0 0 0 8560

Athraitheas -8% -11% 5% 17% >100% >100% >100% >100% >100% 0% 0% 0% 3%

SPEISIALTACHT Stádas Reatha amhail an 31/12/2012

30 60 90 120 150 182 210 240 365 545 730 >730 IOMLÁN

SEIRBHÍSÍ CÚRAM BROLLAIGH 332 4 4 1 45 40 0 2 0 0 0 0 428

CAIRDEOLAÍOCHT 78 97 65 42 18 5 0 0 1 0 0 0 306

DEIRMEOLAÍOCHT 334 301 233 161 95 54 24 15 2 0 0 0 1219

DIAIBÉITEAECH/ 
INCHRÍNEOLAÍOCHT

36 54 23 14 6 0 0 0 0 0 0 0 133

E.N.T. 108 130 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0 326

GAISTREINTREOLAÍOCHT 74 154 109 81 51 8 0 2 0 0 0 0 479

GEIRIATRACH 41 38 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 94

GUIDE 83 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 84

GÍNÉICEOLAÍOCHT 101 59 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196

HAEMAITEOLAÍOCHT 85 93 24 7 4 2 0 0 0 0 0 0 215

HEIPITEOLAÍOCHT 184 285 65 16 1 1 0 0 0 0 0 0 552

IMDHÍONEOLAÍOCHT 63 24 24 8 9 0 0 0 0 0 0 0 128

MASCAILL GHNÚISE 135 65 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 241

MÍOCHAINE 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

NEIFREOLAÍOCHT 10 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36

NÉAREOLAÍOCHT 100 77 37 57 0 0 0 0 0 0 0 0 271

OINCEOLAÍOCHTA 22 3 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 33

OFTAILMEOLAÍOCHT 42 50 18 14 9 5 7 2 3 0 0 0 150

ORTAIPÉIDIGH 169 114 55 31 0 0 0 0 0 0 0 0 369

OISTÉAPÓRÓIS AGUS 
COSAINT CNÁMH

113 104 73 105 2 24 13 0 1 0 0 0 435

BAINISTÍOCHT PÉINE 56 58 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137

CÚRAM MAOLAITHEACH 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

PLAISTIGH 219 286 152 50 5 2 2 0 0 0 0 0 716

SÍCIATRACHT 46 21 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 98

RAIDITEIRIPE 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

RIOSPRÁID 83 55 24 28 3 1 0 0 0 0 0 0 194

RÉAMAITEOLAÍOCHT 51 35 54 37 49 5 9 3 2 0 0 0 245

MÁINLIACHT 226 88 33 19 0 0 1 0 0 0 0 0 367

MÁINLIACHT THÓRACSACH 56 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

ÚIREOLAÍOCHT 207 176 23 20 22 1 2 5 0 0 0 0 456

SOITHÍOCH 187 122 85 68 58 2 0 0 0 0 0 0 522

CLINIC WARFARIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Iomlán 3302 2530 1279 821 380 152 58 29 9 0 0 0 8560

Nóta: Taispeánann an tuarascáil seo an fad ama a bhíonn othair ag fanacht ó dháta áirithinte go dtí dáta na tuarascála, i.e. AN 31 NOLLAIG 2010. 
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Tuarascálacha na Rannóige Corparáidí l Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

An Roinn Airgeadais

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais don tréimhse an  
1 Eanáir 2010 go dtí an 31 Nollaig 2011

2011  
€’000

2010  
€’000

Easnamh/(Barrachas) Tosaigh -28,311 -28,034

Caiteachas Pá 251,880 256,706

Caiteachas Neamhphá 142,114 157,339

Ollchaiteachas móide easnamh 365,683 386,011

Ioncam -64,447 -60,618

Glanchaiteachas don bhliain 301,236 325,393

Tobhach Pinsin na hEarnála Poiblí 14,032 14,165

Cinntiúchán don bhliain 317,095 339,539

Easnamh/(Barrachas) Deiridh -29,891 -28,311

Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2011

2011 
€’000

2010 
€’000

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Inláimhsithe 200,264 212,069

Sócmhainní Reatha

Féichiúnaithe 94,909 77,304

Stoic 7,172 5,786

Iarmhéideanna Bainc agus Airgid 411 21,660

102,492 104,750

Creidiúnaithe – níos lú ná bliain amháin

Creidiúnaithe -64,023 -74,220

Rótharraingt Bainc

-64,023 -74,220

Glansócmhainní Reatha 38,469 30,530

Sócmhainní Iomlána 238,733 242,599

Creidiúnaithe – breis agus bliain amháin

Glansócmhainní Iomlána 238,733 242,599

Caipiteal agus Cúlchistí

Ioncam Neamhchaipitiúil agus Barrachas an Chuntais 
Chaiteachais/(Easnamh)

29,891 28,311

Easnamh an Chuntais Ioncaim agus Chaiteachais 8,578 2,219

Cuntas Caipitlithe 200,264 212,069

238,733 29,891 28,311

242,599 8,578 2,219

Capitalisation Account 200,264 212,069

238,733 242,599

An tUasal Brian Fitzgerald 
Stiúrthóir Airgeadais
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D’eascair barrachas €1.58 milliún ó na Ráitis Airgeadais don 
tréimhse thuairisce an 1 Eanáir 2011 go dtí an 31 Nollaig 2011. 
B’ionann ollchaiteachas an Ospidéil agus €393.994 milliún, agus 
b’ionann cistiú agus ioncam an státchiste agus €395.574 milliún.  
Sa mhullach ar bharrachas 2011, bhí barrachas tosaigh €28.311 
milliún ag an ospidéal a tugadh anonn ó 2010 agus ó bhlianta 
roimhe sin. Ar an ábhar sin, b’ionann an barrachas carnach a 
tugadh anonn amhail an 31 Nollaig 2011 agus €29.891 milliún.

Forléargas ar Chaiteachas agus ar Ioncam
Bhí laghdú €20.051 milliún (5.09%) tagtha ar an 
nglanchaiteachas i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, 
as ar tháinig laghdú €4.826 milliún (1.92%) ar phá agus ar 
phinsin, tháinig laghdú €15.225 milliún (10.71%) ar chaiteachas 
neamhphá agus tháinig méadú €3.829 milliún (5.94%) ar 
Ioncam.

Baineann príomhghnéithe méaduithe/laghduithe ar chaiteachas 
agus ar an ioncam don bhliain leis na nithe seo a leanas:

Cur Síos ar Chaiteachas/Ioncam         €’000

Bainteach leis an bPárolla

Soláthar Foirne, Ragobair agus Comhghaolmhar Laghduithe (€3.171m)

Pinsin, Cnapshuimeanna agus Aiscí (€4.014m)

Breiseanna agus ÁSPC ER €1.626m

ÁSPC ER (méadú buiséid) €0.399m

Soláthar Breise Foirne – Clár Rialaithe Ailse €0.334m

Fo-iomlán an Phárolla (€4.826m)

Bainteach le Neamhphá

Drugaí agus Cógais (€1.163m)

Fuil/Táirgí Fola (€2.908m)

Míochaine agus Tomhaltáin Mháinliachta (€1.193m)

Tomhaltáin/Trealamh Saotharlainne (€1.593m)

Trealamh Míochaine agus Cothabháil 
Trealamh(€1.367m)

(€1.367m)

Raideolaíocht (€0.133m)

Seirbhísí Gairmiúla, Árachais, Iniúchta agus Dlí €0.701m

Costais Oifige €0.316m

Drochfhiacha (€2.566m)

Trealamh Cothabhála agus Ábhair (€4.224m)

Téamh, Cumhacht agus Solas €0.659m

Trealamh/Soláthairtí Ríomhaire (€0.934m)

Oideachas agus Oiliúint (€0.221m)

Nithe Ilghnéitheacha Eile (€0.599m)

Fo-iomlán bainteach le Neamhphá  (€15.225m)

Ioncam ó Chóiríocht Othar, lena 
n-áirítearTobhaigh Rialtais

(€4.868m)

Aoisliúntas (laghdú ar líon na rannpháirtithe) €0.555m

Paiteolaíocht/Cógaisíocht/Aonaid Mhiondíola/
Carrpháirceáil/ Eile

€0.484m

Fo-iomlán bainteach le hIoncam (€3.829m) €0.484m

Fo-iomlán bainteach le hIoncam (€3.829m) (€3.829m)

Tráchtaireacht
Sháraigh an tOspidéal, arís eile, spriocanna seachadta 
seirbhíse na bliana, agus sinn thíos le laghdú maoinithe 
€22.6 milliún. Rinneadh an chuid is mó den laghdú seo a 
sheach-chur ag tabhairt isteach moratóra agus laghduithe 
pléite praghais ar chatagóirí caiteachais neamhphá. Ina 
theannta sin, chuir cruthú ioncaim sprioctha leis an suíomh 
meá ar mheá. Bhí ar an mbainistíocht, áfach, bearta breise 
a chur i bhfeidhm chun brúnna boilscithe, breis éilimh ar 
sheirbhís, costais mhéadaithe bhreiseanna pá, pinsean agus 
chnapshuimeanna pinsin a sheach-chur.  Ar an iomlán, 
chríochnaigh an tOspidéal an bhliain agus mionbharrachas 
€1.58 milliún acu.

Bhí an bhainistíocht an-airdeallach ar an gcúlra geilleagrach 
a raibh an geilleagar thíos leis. Ag tús na bliana, rinneadh na 
straitéisí a díríodh ar fheabhsú leanúnach ar éifeachtúlacht 
a fheidhmiú níos mó laistigh de gach seirbhís ar fud an 
ospidéil, agus i gcomhthráth, bhíothas ag pleanáil d’aon 
turas chun barrachas airgeadais a sheachadadh a chosnódh 
an tOspidéal i gcás laghduithe breise ar chroíchistiú. Bhí an 
dealramh air go raibh an rath ar an straitéis agus déanann an 
tOspidéal barrachas airgeadais €29.891 milliún a thabhairt 
anonn, ar cheart dó tionchar na timpeallachta srianta 
airgeadais phoiblí, go pointe áirithe, a sheach-chur as leanúint 
ar aghaidh.

Bhí an chreatlach mhaoinithe/mhonatóireachta seachadta 
seirbhíse agus idirbheartaíochta a bhí faoi stiúir ag 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tar éis bheith á feidhmiú 
ar feadh sé bliana agus bhí iarrachtaí breise á ndéanamh chun 
acmhainní a aistriú ó ospidéil chuig seirbhísí pobail i gcroílár an 
phróisis

Ba chóir na Stiúrthóirí Cliniciúla, na Bainisteoirí 
Corparáideacha agus na Foirne Bainistíochta, faoi seach, 
a mholadh de bharr a bhfeidhmíochta um bainistíocht 
airgeadais.

Samhail Mhaoinithe an Mheascáin Chásanna 
Fuair an tOspidéal méadú/éifeachtúlacht mhaoinithe bheag 
€2.1 milliún mar gheall ar shamhail mhaoinithe an mheascáin 
chásanna agus le caiteachas comhghaolmhar don bhliain 
2010.

Caiteachas Caipitil/Bonneagair
B’ionann €1.549 milliún agus an caiteachas ar 
mhiontionscadail chaipitil in 2011, i gcomparáid le €2.987 
milliún in 2010. Léiríonn seo an mórlaghdú ar an bhfáil ar 
mhaoiniú caipitil le dul i ngleic le hionadú bonneagair.

An tAonad Soláthair
In Eanáir 2011, rinneadh an Rannóg Bainistíocht Ábhar a 
athchumrú isteach in dhá aonad ar leith, lena n-áirítear an 
tAonad Lóistíochta faoi Stiúrthóireacht Chorparáideach an 
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GSS faoin Stiúrthóireacht Chorparáideach Airgeadais.

Tá ag an Aonad Soláthair sainchúram amháin i leith 
na ngníomhaíochtaí uile ceannaigh, tairisceana, 
conraitheoireachta agus idirbheartaíocht tráchtála ar son an 
Ospidéil. Déanann an tAonad Soláthair bainistíocht ar fheidhm 
sholáthair an Ospidéil seachas 

táirgí Cógaisíochta. Tá an cumrú seo ar aon dul leis na 
dea-chleachtais idirnáisiúnta slabhra soláthair agus chuir sé 
ar chumas an Aonaid chun díriú go hiomlán ar limistéir an 
tsrianta costais, an chomhlíonta tairisceana, na cáipéisíochta 
conartha, agus na hidirbheartaíochta praghais mar aon le cláir 
um bainistiú díola.

In 2011, ghlac an tAonad Soláthair ceannas ar 
chomhthionscnaimh sholáthair ar son Ospidéal Adelaide 
agus na Mí, a rinne Ospidéal Náisiúnta na Leanaí agus 
Ospidéal Mhuire, Cromghlinn. Sa mhullach air sin, rinneadh an 
fheidhm a shíneadh go dtí rannpháirtíocht i soláthar ar bhonn 
Náisiúnta, go háirithe FSS.

Staitisticí
In 2011, b’ionann an luach iomlán a soláthraíodh tríd an 
Aonad Soláthair agus €118.6 milliún. Amach ón tsuim iomlán 
tá €100m ar conradh faoi láthair agus beidh cuimsiú breise 
conarthach á fháil ag tionscnaimh bheartaithe nua níos faide 
ar aghaidh in 2011-2012. Seo €15.2 milliún breise le luach 
iomlán €84.8 milliún in 2010.

Forbhreathnú ar Chonarthaí 2011

Earraí/Seirbhísí faoi chonradh foirmiúil in 2011 €100,618,6951

Líon Iomlán na gconarthaí i bhfeidhm 184

Líon Iomlán na gceannach a rinneadh in 2011 26,835 

1 Is i ngeall ar an méadú ar chatagóirí táige/seirbhísí atá anois faoi shainchúram an Aonaid Soláthair atá an méadú ar Earraí/Seirbhísí faoi chonradh foirmiúil.
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Acmhainní Daonna

A n tUasal Ken Hardy  
Stiúrthóir Acmhainní Daonna

An tUasal Gerry Heffernan  
Leas-Stiúrthóir Acmhainní Daonna

An tAonad Faisnéis Fórsa Oibre
Ba thionscadal suntasach ar cuireadh tús leis in 2011 aistriú 
Ospís Mhuire (OLH), Chrois Araild, chuig an gcóras SAP de 
chuid Acmhainní Daonna. Roimhe seo, d’fheidhmigh OLH 
córas páipéarbhunaithe Acmhainní Daonna agus córas párolla 
Megapay. Bhí an tionscadal seo á bhainistiú ag Ospidéal 
Naomh Séamas le cabhair ó Fhoireann Náisiúnta Acmhainní 
Daonna SAP FSS agus ó fhoireann tionscadail OLH.  Bhain 
breis tábhachta leis an tionscal seo mar gheall gurbh é an 
chéad aistriú gníomhaireacht ar chóras SAP Acmhainní 
Daonna ó bhí 2005 ann. Ba é cuspóir an tionscadail córas 
iomlán comhtháite Acmhainní Daonna agus Párolla ar nós 
chóras Ospidéal Naomh Séamas a chuir ar fáil do OLH. Ba é 
an 1 Eanáir 2012 an dáta beo.

Cuireadh tús leis an dara céim den chóras Íomháithe Cáipéise 
Acmhainní Daonna in 2011. Is éard a bhí i gceist leis an gcéad 
chéim den tionscadal aistriú chomhaid na n-iarfhostaithe uile 
ó fhormáid chruachóipe go dtí formáid bhog agus cuireadh 
seo i gcrích in 2010. Bhain an dara céim den tionscadal le 
comhaid reatha fostaí. Is éard atá i gceist ná gach cáipéisíocht 
reatha fostaí a cruthaíodh a scanadh agus na cáipéisí siúd 
a nascadh le córas SAP Acmhainní Daonna. Éascóidh seo 
foireann AD chun rochtain a fháil ar na comhaid agus iad a 
fháil ar bhealach níos fusa agus níos tapúla. Ina theannta 
sin, laghdóidh sé na hearráidí láimhe lena mbaineann 
cruachóipeanna a chomhdú. 
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Sa bhreis ar an méid thuas, lean an t-aonad le tacaíocht agus 
cabhair a chur ar fáil do gach úsáideoir den chóras SAP AD 
thar réimse fairsing limistéar, lena n-áirítear, i measc cinn eile, 
tacaíocht theicniúil córais, fiosrúcháin faoi neamhláithreacht, 
tuarascálacha agus fiosrúcháin ar an líon foirne. Rinneadh 
gach uasghrádú córais, athrú buiséid, athrú reachtaíochta 
agus athrú beartais a thástáil go rathúil agus a chur i bhfeidhm 
ar an gcóras.

Caidrimh Fostaithe
I gcomhthéacs na timpeallachta dúshlánaí geilleagraí, buiséid 
laghdaithe ospidéil agus an mhoratóra earcaíochta, ba 
bhisiúil agus cuiditheach caidrimh thionsclaíocha. Ar aon dul 
leis an gComhaontú Seirbhísí Poiblí (2010-2014), d’oibrigh 
an tOspidéal i gcomhar leis na ceardchumainn chun coigiltí 
suntasacha a bhaint amach thar réimse seirbhísí, go háirithe i 
Seirbhísí Saotharlainne agus Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta. 
I ngeall ar iarrachtaí na foirne, na mbainisteoirí, na Sláinte 
Ceirde, AD agus na comhpháirtíochta ag oibriú leis na 
ceardchumainn, baineadh amach Sprioc neamhláithreachta 
an Ospidéil (3.5%), agus thuairiscigh 91% de na rannóga 
leibhéil fheabhsaithe freastail ón mbliain roimhe seo.

Earcaíocht
In Aibreán 2011, cuireadh córas earcaíochta ar líne (eCore) 
beo do gach catagóir foirne ar fud an Ospidéil. Tacaíonn sé 
le riarachán an phróisis earcaíochta d’Iarratasóirí, Bainisteoirí 
agus foireann AD, agus déanann sé an próiseas earcaíochta 
ar fud an Ospidéil a chuíchóiriú. Éascaíonn an córas an 
próiseas riaracháin ó chruthú VAF a fhad le Faomhadh VAF, 
Fógraíocht, Iarratais ar líne, Gearrliostú agus an próiseas 
Agallaimh. Ina theannta sin, tacaíonn sé leis an éileamh ar 
thuairisciú cothrom le dáta don Choiste VAF, POF agus FSS 
etc.

Pearsanra Ginearálta
Le linn na bliana, lean Rannóg an Phearsanra Ghinearálta le 
tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do gach bainisteoir 
agus foireann agus chun maoirsiú a dhéanamh ar thabhairt 
isteach na reachtaíocht nua, mar shampla:

• athrú ar an aois uasta do leanaí faoin Acht um Shaoire do 
Thuismitheoir.

• athruithe ar shaoire d’artharthacht agus ar shaoire speisialta 
ar phósadh faoin Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus 
Cearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comháitritheoirí, 
2010.

• scálaí nua pá d’iontrálaithe – óna dteastaíonn seiceáil níos 
sonraí cúlra ar stair oibre fostaithe ionchasacha leis an scála 
ceart tosaigh tuarastail a dheimhniú.

Comhionannas agus Éagsúlacht
Rinneadh cur i láthair um Dhínit san Ionad Oibre agus 
Éagsúlachta Cultúrtha a chur ar fáil do chohóirt éagsúla 
fostaithe mar chuid dá gcláir struchtúraithe foghlama. Dhírigh 
an cur i láthair seo ar chaitheamh comhionann san ionad 
oibre agus ar rochtain chomhionann nuair a bhíonn seirbhísí á 
gcur ar fáil. Rinneadh líon uirlisí seirbhísí a chur ar fáil d’othair 
ó éagsúlacht fhairsing chúlraí cultúrtha agus eitneacha a 
thabhairt chun solais le linn na seisiún seo.

Rinneadh modúl ríomhfhoghlama um fheasacht ar 
mhíchumas a chur i gcrích agus cuireadh san áireamh é ar 
an gclár treorshuímh chorparáidigh le linn 2011. Tá modúl 
ríomhfhoghlama um Fheasacht ar Éagsúlacht Chultúrtha á 
fhorbairt agus cuirfear san áireamh é sa chlár treoshuímh 
chorparáidigh agus beidh fáil ag gach fostaí air.Tá Dínit san 
Ionad Oibre mar mhodúl ar an gclár Ceannaireachta agus 
Bainistíochta a chuireann CLD ar fáil agus críochnaíodh 
modúl ríomhfhoghlama atá le cuimsiú sa chlár treoshuímh 
chorparáidigh.

Forbraíodh líon beartas le linn 2011 agus cuirfear i gcrích iad 
in 2012: Comhdheiseanna; agus Éagsúlacht; Rochtain ar 
Sheirbhísí; agus Rochtain ar Fhaisnéis faoi Sheirbhísí.

Sláinte Cheirde
Cuireann an Rannóg Sláinte Cheirde (OHD) seirbhís 
chuimsitheach ar tairiscint do bhreis agus 3,800 ball foirne in 
Ospidéal Naomh Séamas.

Glacann an Rannóg Sláinte Cheirde suíomh 
réamhghníomhach maidir le tacú le sláinte agus le 
sábháilteacht na foirne uile. Tá an fhoireann ina bhfuil Lia 
lánaimseartha Ceirde, beirt Altraspeisialtóirí Cliniciúla, 

 rúnaí/rúnaithe agus Bainisteoir Sonraí - gníomhach san uile 
ghné de shláinte agus de shábháilteacht agus iad dírithe ar 
rialú ionfhabhtaithe, bogadh agus láimhsiú, bainistíocht riosca, 
cosaint radaíochta agus cur chun cinn na sláinte.

I measc na bpríomhsheirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil tá 
an méid seo a leanas:

• Measúnú a dhéanamh ar ghuaiseacha ceirde — a 
d’fhéadfadh bheith ina nguaiseacha Fisiceacha, 
bitheolaíocha (pataigin fhuil-iompartha), Ceimiceacha nó 
síceasóisialta

• Clár vacsaínithe do Heipitíteas B

• Scagthástáil TB agus rianú conartha i ndiaidh bheith 
nochtaithe do TB

• Cúram a thabhairt don fhoireann i ndiaidh dóibh gortú 
tréchraicneach a fháil agus gortuithe nochta a stealladh
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• Cuireadh seirbhísí comhairleoireachta atá nasctha lenár EAP 
(Clár Cúnaimh d’Fhostaithe) ar fáil le linn na bliana Lean 
an deargrath air seo agus bhí glacadh maith leis i measc 
na foirne  Tá sé thar a bheith dírithe ar an gcliant, agus 
an rogha ann idir freastal intí (80% den lucht freastail) nó 
freastal lasmuigh

• Oideachas agus oiliúint na foirne (altraí, dochtúirí, 
freastalaithe cúraim, míochaine, mic léinn altranais)

• Scagthástáil radharc na súl VDU-bhainteach

• Scagthástáil agus vacsaíniú do Varicella, Bruitíneach, 
Leicneach agus do Bhruitíneach Dhearg Tá ollmhéadú 
tagtha ar an ngné seo dár n-obair mar gheall go mbíonn líon 
i bhfad níos mó de HCWanna ag daoine ar rugadh lasmuigh 
d’Éirinn orthu nach bhfuil imdhíonach agus bíonn siad 
tugtha don ionfhabhtú seo.

• Vacsaíniú Taistil do chuspóirí ceirde amháin

• Scrúduithe míochaine inphoist

• Atreoruithe Bainistíochta do mheasúnú oiriúnachta le hoibriú 

Forbairtí in 2011
• B’ionann an freastal iomlán ar an Rannóg/Clinicí agus 4,790 

duine, ar méadú foriomlán é seo aníos ó fhigiúirí na bliana 
roimhe seo agus bhí méadú 16% le sonrú ar na líonta a 
d’fhreastail ar an gComhairleach Míochaine Cheirde. 

• Úsáideadh arís eile na prótacail chun líonta móra foirne 
a vacsaíniú d’fhonn fliú na n-éan séasúrach a chosc i 
dtréimhse ghearr ama agus ina theannta sin, úsáideadh 
foireann oiliúna chun tástáil oiriúnachta masc don fhoireann 
amhail a rinneadh anuraidh.

• Thug OHD agus 92 altra ainmnithe ar fud an ospidéil 
faoi riar na vacsaíne séasúraí i leith fhliú na n-éan agus 
úsáideadh na prótacail réamhbhunaithe a forbraíodh le linn 
Eipidéim H1N1 in 2009/2010. Bhí clinicí iomadúla breise ar 
bun ag OHD ar mhaithe le riar na vacsaíne i leith an fhliú. 
Rinneadh 897 ball foirne a vacsaíniú le linn shéasúr Fliú 
2011/2012; ar laghdú 22% é seo, a léiríonn an laghdú ar an 
mbagairt mheasta ó eipidéim H1N1 (“Fliú na Muc”).

• Bhí méadú le sonrú ar ghníomhaíocht na Rannóige a bhain 
le hearcaíocht agus méadú 136% ar Thástálacha Míochaine 
Ionduchtaithe as ar eascair méadú ar an líon vacsaínithe 
(10%), scagthástáil TB (193%), Fleibeatóime (22%).

• Tháinig méadú 16% ar na líonta a d’fhreastail mar gheall ar 
ghortuithe ó bhairr snáthaide ach chuir laghdú suntasach 
(35%) ar an líon nochtadh do dhoirteadh ina leith seo – a 
chiallaíonn gur bheag a d’athraigh an líon iomlán.

Rinneadh athbhreithniú ar an bhFoirm Drochtheagmhais 
chun mír a chuimsiú ina n-iarrtar ar an bhfostaí ar mian leo go 
rachadh Sláinte Cheirde i dteagmháil leo agus rinneadh seo 
próiseas níos éifeachtúla as an bpróiseas.

Ba bheag athrú a tháinig ar rianú teagmhála lena mbaineann 
nochtadh ó 2010 agus d’fhan an líon íseal, ach b’ann 
d’eisceacht amháin nochta i Saotharlann Brucella as ar 
eascair ualach breise oibre agus moladh go hard Sláinte 
Cheirde ag an Micreashaotharlann mar gheall ar an mbealach 
inar déileáladh leis.

Cuireadh tús le líon iniúchtaí maidir le hInniúlacht Ghairmiúil 
Mhíochaine, a rinne iniúchadh ar láimhseáil teagmhas ar 
nós Gortuithe ó Bhairr Shnáthaide, Drochtheagmhais etc. 
ar gnách go dtugann an Rannóg Sláinte Cheirde fúthu.  Tá 
sé beartaithe chun iniúchadh a dhéanamh ar láimhseáil an 
fhreastail ar an Rannóg maidir le pian dhroma.

B’ann do mhéadú ar mheasúnuithe eirgeanamaíochta (25%); 
bhí an dealramh orthu seo go raibh siad ina gcabhair mhór 
don fhoireann agus féadtar iad a dhéanamh sula ndéanann an 
Comhairleach Sláinte Cheride measúnú.

Leanadh le dlúthchaidreamh a choinneáil le roinnt coistí a bhí 
bainteach sna drochtheagmhais/drochthorthaí seo a chosc, ar 
nós an Choiste Bainistíocht Riosca, an Tascfhórsa um Ghortú 
ó Bhairr Shnáthaide a Chosc, an Coiste Stiúrtha Rialaithe 
Ionfhabhtaithe, an Coiste um Chosaint Radaíochta agus an 
Fhoireann TB.

An tIonad Foghlama agus Forbartha (CLD)

Réamhrá
Is iad Anailís Bhliantúil ar Riachtanais Foghlama i gcomhar 
le measúnacht agus aiseolas leanúnach ó bhainisteoirí agus 
ón bhfoireann na príomhbhealaí a dhéantar cláir oideachais 
agus oiliúna a shainaithint agus tosaíocht a dhéanamh díobh 
agus cuireann siad faisnéis ar fáil don Réamheolaire CLD/na 
deiseanna um Chlár Foghlama agus Forbartha a fhoilsítear 
gach bliain.

Agus éiteas an Ospidéil mar bhonn agus taca an CLD – 
oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin a chur ar fáil ar a 
bhfuil rochtain gan stró agus atá freagrach do riachtanais uile 
na foirne agus na n-othar, lean an CLD lena gclár deiseanna 
foghlama a fhorbairt agus a éascú níos mó in 2011.

Príomhfhorbairtí in 2011

Ríomhfhoghlaim
Rinneadh breis forbartha ar an ardán ríomhfhoghlama agus 
ar Mhol Foghlama ONS in 2011 mar chuid dár bhfís agus 
dár straitéis chun líon dár gcláir a oiriúnú do riachtanais 
an fhoghlaimeora. Rinneadh na sochair lena mbaineann 
ríomhfhoghlaim i dtaobh rochtain níos fusa ag an bhfoireann a 
thabhairt faoi deara cheana féin, go háirithe maidir le hoiliúint 
éigeantach – féach Tábla 1 trasna uaidh seo chun teacht ar 
bhreac-chuntas ar staitisticí agus ar ghníomhaíocht foirne go 
dtí seo a léiríonn rannpháirtíocht fhoriomlán na foirne.
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Tábla 1 (Sonraí amhail an 08/01/2012)

Mol Foghlama ONS (seolta in Aibreán 2010) 1350 úsáideoir cláraithe

Cláir Ríomhfhoghlama:

Láimhsiú Níos Sábháilte (seolta i Márta 2011) 564 críochnú an mhodúil teoirice 
* 194 críochnú breise mar chuid de chlár píolótach ó D.F.  

’10 agus Márta ’11 (758 ar an iomlán)

Sábháilteacht Riartha Cógais ONS (seolta i Nollaig 2010) 1070 críochnú

Aerú Meicniúil (seolta Eanáir 2011) * Spriocghrúpa foireann an ICU/HDU 73 críochnú

Cannúlú Imeallach IV (seolta trí FSS 2010) 116 críochnú

Féithpholladh (seolta trí FSS 2010) 120 críochnú

‘In the Line of Fire’ (seolta in Eanáir 2010) 2350 críochnú (01/01/11 go dtí seo)

Foréigean agus Ionsaí ag an Obair (seolta i M.F. 2011) 385 críochnú
*70 críochnú breise i dtástáil phíolótach Meitheamh/Iúil ’11  
(455 ar an iomlán)

Acmhainní Leabharlainne Ar an Líne 1, 220 úsáideoir cláraithe

Oiliúint Éigeantach
Cruthaíonn cláir éigeantacha oiliúna cuid de shraith 
‘Príomhthosca Feidhmíochta’ an ospidéil agus maidir le 
comhlíonadh cheanglais chreidiúnaithe agus reachtúla 
an Ospidéil a chinntiú agus áirítear leo Treoshuíomh 
Corparáideach; Láimhsiú (othar, neamhothar); Oiliúint 
ar Shábháilteacht Dóiteáin; Idirghabháil Géarchéime 
Neamhfhoréigneach; Bainistíocht Cógais; Tacaí Bunúsach 
Beatha (BLS) agus Ardtaca Beatha Cairdiach (ACLS).

Cláir Speisialtóra Altranais Iarchéime
In 2011, lean an CLD le dlúthoibriú lenár gcomhpháirtithe 
acadúla i Scoil an Altranais agus Cnáimhseachais, 
TCD, Éascaitheoirí Cliniciúla, Bainisteoirí Altra, agus 
comhghleacaithe in AMNCH i seachadadh agus i measúnú 
na gCúrsaí Iarchéime san Altranas Speisialtóra (e.g. ICU, RÉ, 
Haemaiteolaíocht Imobráide etc).  Ba mhórfhorbairt dul chun 
cinn an chúrsa speisialtóra iarchéime go dtí MSc Speisialtóra 
a cuireadh i bhfeidhm go rathúil i Meán Fómhair 2011.

Oideachas/Oiliúint Chliniciúil le hAltraí/Cúntóirí 
Cúram Sláinte (HCAanna) a áireamh
Dhlúthoibrigh an Fhoireann CLD, chomh maith, leis an Aonad 
Forbartha Cleachtas Altranais agus ar fud na ndisciplíní maidir 
le gearrchúrsaí bunaithe ar chúrsaí cliniciúla agus laethanta 
staidéir a éascú agus a chomhordú, mar aon le cúrsaí teastais 
de chuid Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus 
Oiliúna (FETAC) a éascú le haghaidh Cúntóirí Cúram Sláinte.

Oideachas/Oiliúint Chliniciúil
(1-15 lá) arna sheachadadh (i gcomhar leis an NPDU, 
Altranas, Comhghleacaithe Ildisciplíneacha) lenar áiríodh 
Cúram Maolaitheach Speisialtóra; Cúram Ionscópachta; An 
tOthar Aeráilte a Bhainistiú (sa timpeallacht Imobráide) Cúram 
Néaltraithe; Aistir Dheireannacha (Cúram Deireadh Saoil); 
ALERTtm; Anaifiolacsas; Cleachtas IV; Féithpholladh/Cannúlú; 
Cúram Traicéastóime, Laethanta Altra Foirne/Staidéir CNM.

FETAC [Comhairle na nDámhachtainí 
Breisoideachais agus Oiliúna] agus SKILL [Daingniú 
Eolais laistigh d’Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil]
Is soláthróir creidiúnaithe FETAC an CLD tar éis gur 
chomhaontaigh siad a mBeartais agus a Nósanna Imeachta 
um Dhearbhú Cáilíochta le FETAC in 2007 – tá measúnú 
leanúnach agus próisis mhonatóireachta i bhfeidhm ar leibhéal 
CLD agus bíonn FETAC ag súil leis go bhfuil, lena chinntiú go 
gcoimeádtar Dearbhú Cáilíochta agus Creidiúnú. 

Lean Tionscadal Mhais Chriticiúil FSS SKILL FETAC in 
Ospidéal Naomh Séamas in 2011, faoi stiúir Cheann an L&D 
agus na nÉascaitheoirí Oideachais sa CLD agus le tacaíocht ó 
Ghrúpa Stiúrtha Thionscadal SKILL.

Chríochnaigh 64 foireann tacaíochta de ONS Cláir FETAC 
thar an mbliain acadúil 2010/2011 ar Leibhéal 3, 4, 5 agus 6. 
Éascaíodh na cláir seo i gColáistí VEC (foireann neamh-HCA) 
agus sa CLD (foireann HCA).

Cláir Forbartha na Foirne Ginearálta/an Lucht 
Bainistíochta
Forbraíodh Clár Forbartha Bainistíocht Ceannaireachta 3 
lá in 2011 le tacaíocht ó bhainisteoirí sinsearacha ar fud na 
heagraíochta. Tugadh dhá chlár isteach thar an mbliain, agus 
rinne gach duine de na 75 rannpháirtí measúnú dearfach 
orthu siúd go léir.

Éascaíodh réimse fairsing de Chláir Forbartha na Foirne 
Ginearálta/an Lucht Bainistíochta, chomh maith,  ar nós 
Seimineáir Thaighde/Iniúchta; Cúram Custaiméirí; Bainistíocht 
Tionscadal; Oiliúint Agallamh Inniúlachtbhunaithe; Socrú 
Cuspóra agus Athbhreithniú; Bainistíocht Feidhmíochta 
Fhoireannbhunaithe; Glacadh Miontuairiscí; Pleanáil Scoir; 
Oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta; SAP agus Oiliúint TF. 
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Tionscnaimh Náisiúnta
Lean Ceann an L&D le dul i dteagmháil le comhghleacaithe 
ar leibhéal náisiúnta, ABA agus le Stiúrthóir Oifig na Seirbhísí 
Altranais maidir le tacú le forbairt roinnt tionscnaimh agus clár 
um oideachas altraí.  Tá tionchar díreach ag an obair seo, atá 
ar bun go leanúnach ar oideachas/fhorbairt inniúlachta altraí 
ar leibhéal cliniciúil agus leanfaidh sé le bheith lárnach maidir 
leis na Cláir Náisiúnta Chúraim Chliniciúil a thabhairt isteach 
agus le feabhas a chur ar chúram othar agus ar sheachadadh 
seirbhíse.

Cistiú do Bhreisoideachas
Bunaithe ar bhuiséad Oideachais/Oiliúna lárnach teoranta a 
bhí á choimeád sa CLD, próiseáladh roinnt cláir oideachais, 
oiliúna agus forbartha foirne do chistiú páirteach i rith 2011. 
Tá rochtain ar oideachas agus chistiú bunaithe ar chur chuige 
cothrom agus comhsheasmhach le tosaíocht á thabhairt 
d’oideachas, d’oiliúint agus d’fhorbairt atá bainteach go 
dlúth le hobair agus a chruthaíonn tairbhí soiléire d’fheabhsú 
cháilíocht na seirbhíse agus cúram sláinte. Déantar cinntí 
maidir le cistiú a fhaomhadh, chomh maith, tríd an gCoiste 
Stiúrtha Foghlama agus Forbartha a dhéanann ionadaíocht 
don Stiúrthóir AD, foireann L&D agus don bhainistíocht 
shinsearach.
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Iniúchadh Inmheánach

An tUasal Cathal Blake  
Ceann na Rannóige

Ba bhliain 2011 inar thit athrú amach ar sholáthar Seirbhísí Iniúchta 
Inmheánaigh laistigh den ospidéal. Bhí ar an Rannóg iad féin a 
chur in oiriúint do bhealaí cruthaitheacha de sholáthar seirbhíse a 
chur ar fáil tar éis gur cailleadh foireann mar gheall ar an bpacáiste 
luathscoir in 2010 agus cur chun cinn na bPróiseas Iniúchta 
Inmheánaigh chuig limistéir nua thábhachta.

Sa mhullach ar phlean Iniúchta Inmheánaigh níos dírithe a bheith 
ann, rinneadh an cinneadh chun taithí sheachtrach a thabhairt 
isteach chun tabhairt faoi líon iniúchtaí sonracha. Bhí an dealramh 
air go raibh an-rath air seo.

Fostaíodh gnóthas speisialtóra chun tabhairt faoi iniúchadh chóras 
TF an ospidéil. Agus aird ar chineál teicniúil an iniúchta seo, bhí an 
chuma air gur chinneadh maith é agus is cleachtas coitianta an 
cleachtas seo, go háirithe i dtaobh córais TF, in áiteanna eile sa 
tionscal.

Fostaíodh gnóthas eile chun tabhairt faoi iniúchtaí sonracha párolla 
d’fhonn cur le hacmhainní na rannóige a bhí ar an ngannchuid 
agus le cumas na Rannóige Iniúchta Inmheánaigh dá bharr sin.

Tugadh faoi na hiniúchtaí seo sna limistéir a leanas:

• Íocaíochtaí Comhairligh.

• Aisíocaíochtaí Tuarastail.

• Párolla DID.

• Párolla TSD.

Bhí bliain ghnóthach ag Rannóg Iniúchta Inmheánaigh ONS chomh 
maith agus tugadh iniúchtaí chun críche sna limistéir a leanas:

• Banc na nAltraí.

• Párolla Riarachán Bainistíochta.

• Stocáireamh Dheireadh na Bliana 2010.

• Comhaontú Clinice Príobháidí.

• Tionscadail Chaipitiúla.

• Ioncam fadtéarma othar.

• Cuntais Bhainc ar a bhfuil ainm Ospidéal Naomh Séamas.

• Taighde 2010.

• Earcú agus ionadú foirne agus grinnfhiosrú an Gharda Síochána.

• Athleanúint torthaí agus moltaí iniúchta. 

Ba dhearfach, ar an iomlán an taithí a bhí againn ag oibriú le 
gnóthais sheachtracha tá an chuma air go gcuirfear seo chun cinn 
amach anseo faoi réir na n-acmhainní bheith ar fáil. Chabhraigh 
tacaíocht leanúnach na Bainistíochta agus an Coiste tréan Iniúchta 
leis an tseirbhís Iniúchta Inmheánaigh go mór mar gheall go 
leagann siad béim ar fheidhmeanna agus ar neamhspleáchas an 
Iniúchta Inmheánaigh.

Mhol athbhreithniú Rialachais Chorparáidigh ar tugadh faoi in 
2011 athruithe ar fheidhm an Choiste Iniúchta agus ar théarmaí 
Tagartha. Cuirfear na hathruithe seo i bhfeidhm in 2012 agus is 
éard a bheidh i gceist go ndéanfar an Coiste Iniúchta agus Riosca 
den Choiste Iniúchta agus beidh siad freagrach as maoirsiú Riosca 
Chorparáidigh agus an Chórais Rialaithe Inmheánaigh.
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An Rannóg Seirbhísí Faisnéise  
agus Bainistíochta (IMS)

An tUasal Finian Lynam  
Bainisteoir IMS (a)

An tUasal Marie Sinnott  
Bainisteoir Oibríochtaí TFC

An tUasal Feargal McGroarty  
Bainisteoir an Chórais Náisiúnta Haemaifilia

Réamhrá
Is é misean na Rannóige IMS creatlach nuálach agus 
athléimneach Seirbhísí Faisnéise a sholáthar chun tacú leis an 
uile ghné de ghnó an Ospidéil.

Córais Faisnéise
Lean an tOspidéal le feabhas a chur ar a chreatlach faisnéise, 
chumarsáide agus theicneolaíochta ar fud 2011. Príomhghné 
i mbaint amach seirbhísí éifeachtacha agus éifeachtúla is 
ea cur i bhfeidhm córas agus feidhmiúlachtaí comhtháithe 
leictreonacha.

Mórfhorbairtí Córais a rinneadh ar fud an 
Fhiontair:

PAS-Clinicom
• Cuireadh feidhmiúlacht bhreis le modúil éagsúla chun 

tacú le próisis othar agus infheictheacht mhéadaithe na 
gcéimeanna ar leith a éascú. Rinneadh na hathruithe seo a 
chur i bhfeidhm laistigh de na Rannóga Othar Seachtrach 
agus Éigeandála as ar eascair feabhsúcháin ar aistear an 
othair.

Mílaois an EPR/PACS-Cerner 
• Bhí cur i bhfeidhm suntasach an EPR ar bun i stiúrthóireacht 

GUIDE laistigh de na limistéir othar seachtrach agus chúram 
lae. Cuireadh réiteach tíosach ar pháipéar a chur i bhfeidhm 
agus lig seo do cheann de na limistéir is gnóthaí san 
ospidéal chun feabhsúcháin shuntasacha a bhaint amach 
in éifeachtúlacht agus in éifeachtacht ar fud na bhfoirne 
sláinte uile. Ba phríomh-mhodúil i gcur i bhfeidhm an-rathúil 
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a bhaint amach an glacadh le forordú leictreonach agus le 
sceidealú acmhainní. 

• Cuireadh breis atreoruithe seirbhíse cliniciúla i bhfeidhm, 
is ionann iad seo anois agus breis agus 100. Ligeann 
atreoruithe do sheirbhís amháin chun seirbhís chliniciúil 
eile a ordú, i.e. atreorú comhairligh, diagnóiseach agus 
comhshláinte etc. Is iad seo ceann de phríomhbhunchlocha 
an EPR.

• Tá fairsingiú leanúnach á dhéanamh ar ghlacadh agus 
rianú dhoiciméadaithe chliniciúil, agus i measc na samplaí 
tá: ghlac an tSeirbhís Cliseadh Ainsealach Croí go 
hiomlán le doiciméadú; achoimre dhíscaoilte a rinneadh 
a chomhtháthú go hiomlán; scóir chliniciúla CAT/BODE; 
MDTanna le haghaidh brollach/craicinn; modúl an Aonaid 
Mheasúnaithe Riospráide.

Saotharlann – Teilirian (Telepath)
• Cuireadh forbairt cumais bhreise chomhtháite i gcrích chun 

úsáide idir an PAS, an EPR agus an tSaotharlann.

• Uasghrádú iomlán ar an timpeallacht bhainistíochta 
ionstraimí curtha i gcrích.

• Cuireadh i bhfeidhm bogearraí le haghaidh ordú 
leictreonach ó institiúidí seachtracha agus leas á bhaint as 
barrchóid 2D. Rinneadh Imdhíoneolaíocht ó Thamhlacht a 
thástáil go rathúil agus cuireadh beo í.

• Ag deireadh na bliana bhí tuarascálacha á bhfáil ag 450 
cleachtas LG go leictreonach agus bhí ordú leictreonach á 
dhéanamh agus breis agus an tríú cuid díobh trí Healthlink.

Deachtú Digiteach agus Aitheantas Urlabhra-G2
• Tá an córas seo á thabhairt isteach go leantach, ba 

é an mórlimistéar inar tugadh seo isteach laistigh de 
Stiúrthóireacht CResT.

• Ghlac roinnt bardaí othar cónaithe leis an gcóras chun 
altranas a éascú ina lámh féin in ionad an phróisis chúraim.

• Tá an córas comhtháite go hiomlán anois isteach san EPR.

Íomháú Cáipéise - Therefore
• Uasghrádú mór córais.

• Rinneadh an córas a fhairsingiú go dtí na Rannóga 
Airgeadais/AD agus Cógaisíochta.

• Comhtháthú isteach go dtí SAP AD a éascaíonn cumas 
scanta uair amháin.

Gabháil Leictreonach Ama agus Tairseach Fostaithe 
- CORE
• Modúl breise curtha i bhfeidhm le ligeann d’údarú, foilsiú 

agus feidhmiú leictreonach folúntais a fháil. 

• Rinneadh an modúl Ama agus Freastail a fhairsingiú go dtí 
Stiúrthóireacht DiagIm.

SAP HR, SAP FI, SAP MM - SAP
• Comhthátú soláthróir FI SAP.

• Comhthátú SAP AD le córas Therefore, a éascaíonn 
rochtain a fháil ar cháipéisí scanta trí SAP.

Mórfhorbairtí na Stiúrthóireachta/an Chórais 
Chliniciúil

EPR Cliniciúil Haemaifilia Náisiúnta - Clintech 
• Síneadh an córas go dtí Ospidéil Luimnigh agus na 

Gaillimhe. Éascaíonn siad rochtain iomlán ar an EPR 
Náisiúnta Haemaifilia ó na suíomhanna seo.

• Tugadh rochtain iargúlta (baile) do chúramóirí in ONS agus i 
ngach ionad cóireála eile.

• Tugadh guthán póca do nócha othar ag a bhfuil Aip scanta 
a ligeann dóibh a gcógas a dhearbhú sula ndéantar é a 
iondoirteadh iad féin ina dteach féin. Mhéadaigh seo go 
mór comhlíonadh taifeadadh cógais. Ina theannta sin, 
feabhsaíonn an aip sábháilteacht othar trína gcógas a 
sheiceáil i leith critéir áirithe, e.g. dáta éagtha, agus cuirfidh 
sé an t-othar ar an airdeall láithreach má tharlaíonn athghlao 
ar tháirge.

Córas Faisnéise Cliniciúla Diaibéití - Daimond
• Uasghrádú córais. Ina measc bhí uasghrádú iomlán 

freastalaí/feidhmchlár gréasáin le aistriú bunachar sonraí.

Córas Faisnéise Warfarin - DAWN
• Cuireadh rochtain ar DAWN ONS trí Healthlink do 3 chlinic 

dáileoige LG atá a reáchtáil ag cleachtais SICP LG sa 
phobal. D’fhéadfadh 32 cleachtas SICP LG fáil a bheith 
acu ar an tseirbhís seo trí Healthlink. Ligeann seo don 
altra cleachtais a ndáileog a thabhairt dá n-othair chlinice 
i lialann an LG trí leas a bhaint as prórtacal ONS do 
Dháileogacht Warfarin, a bhaineann an gá don othar freastal 
ar an ospidéal trí iad a aistriú ar ais go dtí an pobal don 
dáileogacht.

• Go dtí seo, fuair 240 othar fearais Coagucheck Warfarin, a 
ligeann dóibh féintástáil a dhéanamh sa bhaile ionas nach 
mbíonn orthu freastal ar chlinicí OPD. Sa mhullach air sin, 
tugadh isteach córas teachtaireachta téacs Warfarin isteach 
ar bhonn píolótach i measc 10 de na hothair féintástála. 
Ligeann seo don othar a dtorthaí Coagucheck a chur 
ar aghaidh chugainn i dteachtaireacht téacs go díreach 
chuig Córas DAWN an Ospidéil. A luaithe a dhéanann altra 
athbhreithniú ar a dtorthaí tástála Warfarin agus a dhéantar 
a ndáileog a ríomh, faigheann an t-othar a dtreoracha 
nuashonraithe dáileoige agus dáta a gcéad choinne eile trí 
theachtaireacht. Mar aon leis an líon glaonna gutháin ar an 
gclinic agus ón gclinic a laghdú, bainfidh an córas earráid 
fhéideartha ó threoracha dáileoige a chur in iúl ó bhéal.

• Uasghrádú córais. Ina measc bhí uasghrádú iomlán 
freastalaí/feidhmchlár gréasáin.
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Glaonna ar an Deasc Chabhrach /2011

Córas Faisnéise Cúraim Chriticiúil - ICIP
• Mór-uasghrádú ón gCóras Carevue roimhe seo. Is éard a 

bhí i gceist córas nua a chur i bhfeidhm go héifeachtach; 
chuir an córas seo feabhsúcháin shuntasacha feidhme agus 
eile i bhfeidhm. Freisin, i ngeall ar an ardán teicneolaíochta 
a úsáideadh, baineadh sochar ón gcumas méadaithe  
comhtháite agus athléimneachta. 

Córas HSSU - Fingerprint
• Is sinne a chuir an Córas Náisiúnta HSSU i bhfeidhm ar dtús 

agus lean seacht n-ospidéal eile le hé a chur i bhfeidhm 
inár ndiaidh. Córas traiceála agus rianaithe iomláin atá ann 
ina ndéantar monatóireacht, rialú agus doiciméadú ar gach 
céim sna córais dí-éillithe agus steirilithe go leictreonach 
trí leas a bhaint as barrchódú caighdeánach GS1. Déantar 
gach sraith mháinliach a bharrachódú ionas gur féidir a 
n-úsáid a nascadh leis an othar atá san obrádlann. Is éard a 
d’eascair as seo méadú suntasach ar na héifeachtúlachtaí, 
an comhlíonadh agus an tsábháilteacht a baineadh amach.

Clárlann Barrets - PATanna
• Cuireadh an Clárlann Náisiúnta Píolótach i bhfeidhm mar 

mhodúl laistigh de Chóras PATanna. Chuir sé rochtain ar fáil 
ar Ospidéil Beaumont, na Trócaire agus Naomh Uinseann i 
dtosach ach is é an cuspóir anois an córas a fhairsingiú le 
clárlann chomhiomlán náisiúnta a chruthú don riocht seo.

Bonneagar TFC 2011

Líonra
Lean an fhoireann Líonra IMS le barr feabhas a chur ar líonra 
fairsing comhtháite an ospidéil, a áiríonn an méid a leanas 
anois:

• Guth.

• Sonraí.

• CCTV.

• Gléasanna idirchumarsáide.

• Cáblú analógach.

Ag freastal ar bhreis agus 3,000 úsáideoirí deiridh. 
Suiteáladh Croílasc nua sa seomra IPT. Cabhróidh seo 
dúinn athléimneacht iomlán a bheith againn thar an suíomh. 
Cuireadh tús le tionscadal nua le Sraith 3 de bhonneagar 
líonraithe agus leanfaidh seo ar aghaidh isteach go dtí 2011. 
Cuireann seo slándáil bhreise ar fáil ar ár líonra.

Rinneadh breis feabhsú ar an líonra gan sreang agus 
suiteáladh breis nóid rochtana le freastal ar an bhfairsingiú 
agus chun leas a bhaint as teicneolaíochtaí atá ag teacht chun 
cinn.

Uasghrádaíodh an bonneagar IPT a chuir ardán níos 
athléimní ar fáil. Áirítear leis seo suiteáil Leagan 8.5 de 
Cisco Call Manager ag a bhfuil go leor gnéithe nua agus 
a ligeann idiroibriú níos fusa le córais reatha, ar nós an 
réitigh oibreora ARC a úsáidtear inár lasc-chlár. Tá seo suite 
anois ar Bhonneagar Fíorúil ar leith a sholáthraíonn breis 
athléimneachta agus a bhaineann an bhagairt a chruthaíonn 
cliseadh crua-earraí as dáta.

Bainsitíocht Freastalaí
I measc na hinfheistíochta leanúnaí sa bhonneagar freastalaí 
TFC, bhí SAN HP4400 a shuiteáil le déileáil le héilimh 
chumais. Uasghrádaíodh an bonneagar VMWare ó 3.5 go dtí 
vSphere 4.1. Uasghrádaíodh ár seomra cumarsáide tánaistí, 
chomh maith, agus méadaíodh agus feabhsaíodh na córais 
chumhachta agus aerchóirithe.

An Deasc Chabhrach – rinneadh breis agus 20,397 glao a 
logáil in 2011, i gcomparáid le 17,668 in 2010 go príomha 
i ngeall ar thabhairt isteach pasfhocail thréana. Féadtar 
miondealú ar na glaonna seo a fheiceáil sa ghraf thíos.
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Am freagartha ar Ghlaonna IMS na Deisce Cabhrach in 2011

  2010 2011 2010 2011

 
Lasmuigh 

den 
Sprioc

Lasmuigh 
den 

Sprioc

Laistigh 
den 

Sprioc

Laistigh 
den 

Sprioc

Criticiúil 7 1 8 4

Tábhachtach 117 8 112 31

Ísealtábhachtach 81 72 1125 1335

Gnáthghlao 1256 1429 13015 15041

2 sheachtain 179 149 1759 2319

Measúnú 9 8

Fáil ar Chóras Freastalaí na Rannóige

2011 % na Fála ar an gCóras

99.99%

Ríomhphost – In 2011, rinne ár mbonneagar slándála, Ironport, 
ríomhphoist gan iarraidh a bhainistiú go fíor-rathúil.   Fuarthas 
23.8 milliún ríomhphost agus ní raibh ach 1.6 milliún díobh seo 
bailiú. Seoladh 1.4 milliún ríomhphost ón ospidéal.

Slándáil
Tugadh faoi iniúchadh slándála in 2011. Lena linn seo, cuireadh i 
bhfeidhm an méid a leanas:

• Ainmneacha uathúla úsáideora.

• Pasfhocail thréana.

• Criptiú USB.

Níor chaill an tOspidéal aon seirbhís mar gheall ar bhagairtí. Mar 
thoradh ar mheicníochtaí daingne slándála ar a ndéanann an 
fhoireann bainistíocht réamhghníomhach atá an rath seo.

An Gréasán
Leanann Láithreán Gréasáin an Ospidéil (www.stjames.ie) le 
faisnéis chothrom le dáta a sholáthar dá bpríomhleantóirí agus 
dírítear ar Othair, Cuairteoirí, LGanna/Gairmithe Cúram Sláinte 
agus na páirtithe leasmhara móra eile. B’ionann a leanas an úsáid 
a baineadh as an láithreán gréasáin in 2011:

thug 293,244 cuairteoir aonair cuairt ar an láithreán - 803 
cuairteoir ar an meán gach lá agus ba chuairteoirí nua 62% díobh 
siúd.

Líon iomlán na leathanach a chonacthas: 1,148,793 - 3,147 ar an 
meán sa lá.

Amhail a leanas a bhí na cúig Leathanach ba mhó éileamh le linn 
na bliana:

• Déan teagmháil linn.

• Gairmeacha Beatha – Deiseanna Gairme.

• Léarscáileanna agus Treoracha.

• An tOspidéal a bhaint amach.

• Uaireanta Cuairte.

Leanann inlíon an Ospidéil bheith ina phríomhfhoinse d’fhaisnéis 
chothrom le dáta agus ina thairseach chumarsáide do bhaill 
foirne, agus rinneadh breis agus 28,927 amharc ar an leathanach 
gach lá – ar méadú 7% é seo ar fhigiúirí 2010. Ina theannta sin, 
leanann gné idirghníomhach an láithreáin ag fás agus tugadh breis 
agus 91,076 aighneacht ar líne chun críche le linn na bliana, ar 
méadú 37%% é seo ar an líon aighneachtaí a tugadh chun críche 
in 2010.

Seirbhísí Faisnéis Bhainistíochta (MIS):
Tuairisciú Stórais-Sonraí – Chuir an tSeirbhís Faisnéis 
Bhainistíochta tacaíocht phríomha ar fáil ar fud 2011 do líon mór 
tionscnaimh oibríochtúla agus straitéiseacha, lenar áiríodh:  Liostaí 
feithimh; úsáid RÉ; pleanáil cumais OPD; FSS-BIU, Costáil ar 
Leibhéal na nOthar, FSS-Healthstat; Cásmheascán.

D’eascair brath méadaithe ar stóras na gcroíshonraí agus 
ar a thairseach sheachadta cliant araon as an riachtanas 
méadaitheach le feidhmíocht agus le torthaí a thomhas do 
ghníomhaireachtaí bainistíochta inmheánaí agus seachtraí araon, 
ar bhonn ad-hoc agus sceidealaithe araon. Tá creatlach an 
stórais sonraí á síneadh i gcónaí agus cuimsítear anois inti sonraí 
a chuimsíonn an uile mhórghné de ghníomhaíocht an Ospidéil, i 
measc an mhórchuimsithe bhí modúl bainistithe sreabhadh oibre 
do leapacha éigeandála, comh-mhodúl tomhais ualach oibre don 
tsláinte mar aon le mart comhtháite sonraí raideolaíochta.

Príomhacmhainn a bhí sa tairseach faisnéise MIS leis an éileamh 
seo a bhainistiú. Cuireann an tairseach seo feidhmiúlacht 
atá furasta le húsáid ar fáil, agus cuireann sí ar chumas an 
úsáideora údaraithe deiridh rochtain a fháil ar an stóras sonraí 
agus le hanailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis is déanaí san 
fhíor-am. Chumasaigh cuimsiú foláirimh faisnéise bunaithe ar 
príomhpharaiméadair, seachadadh tráthúil príomhfhaisnéis ghnó.

Comhtháthú Córas – Leanann an tseirbhís chomhtháite le réimse 
fairsing de chomhéadain oibríochtúla a bhainistiú agus a fhorbairt 
le haghaidh príomhchóras amhail a chuirtear i bhfeidhm iad, ar 
nós an EPR, PAS, chomhéadan na Saotharlainne, Healthlink, 
Dheachtú Digiteach G2, Carevue, Diamond, Dawn, Adam, 
Éileamh, etc. Rinneadh go leor díobh seo a fheabhsú le linn 2010. 
I measc na gcomhéadan príomha nua breise a cuireadh le linn na 
bliana bhí Córas Lónadóireachta agus atreoruithe LG Healthlink 
do roinnt seirbhísí cliniciúla. Tá an tseirbhís chomhtháite seo 
ríthábhachtach i bhforbairt agus i gcothabháil an Stórais Sonraí. 
Rinneadh faisnéis nua a gabhadh ag córais oibríochtúla, a raibh 
a comhtháthú indéanta, a chuir i gcomhéadan d’fhonn ligean do 
bhaint na sonraí agus dá lódáil isteach sa stóras láir.

Códú Cliniciúil – Lean an tseirbhís Códaithe Chliniciúil lena clár 
le cruinneas, cáilíocht agus le tráthúlacht a fheabhsú. Bhí na 
hathruithe seo dírithe ar roinnt príomhlimistéir chlinciúla agus 
tháinig feabhas suntasach ar an gcáilíocht a rinneadh a thomhas 
ag cruinneas agus ag iomláine mar thoradh air seo. Baineadh seo 
amach trí ghníomhú leanúnach iniúchta agus cliniciúil. Fanann 
an tráthúlacht ag 100% curtha i gcrích laistigh de thrí mhí agus 
95% curtha i gcrích laistigh de 6 seachtaine. De bharr go bhfuil an 
tseirbhís seo mar bhonn agus taca do go leor cláir feidhmíochta, 
phleanála agus thaighde, leanfaidh an próiseas leanúnach 
feabhsaithe cáilíochta agus éifeachtúlachta.





Tuarascálacha na Rannóige Seirbhísí





41

Stiúrthóireachtaí Cliniciúla I Stiúrthóireacht CResT

Stiúrthóireacht CResT

An Dr Finbarr O’ Connell 
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Catherine Tobin  
Altrabhainsiteoir

An tUasal Patricia Malone 
Altrabhainsiteoir

Cuimsíonn Stiúrthóireacht CResT na speisialtachtaí a leanas: 
Míochaine Riospráide, Cairdeolaíocht agus Máinliacht 
Chardathóracsach, agus cuireann sí seirbhís chuimsitheach 
mhíochaine ar fáil d’othair ar a bhfuil galar croí agus scámhóige.

Cairdeolaíocht
Is ann do chúigear cairdeolaithe comhairleacha lánaimseartha 
ag oibriú ag Ospidéal Naomh Séamas a chuireann seirbhís 
osréigiúnach ar fáil ar bhonn othair sheachtracha, othair 
chónaitheacha agus cúram lae.

Tá ag Ospidéal Naomh Séamas dhá shaotharlann 
Chataitéaraithe Cairdeolaíochta ina dtugtar faoi réimse 
gnáthaimh roghnacha agus éigeandála. Le linn 2011, 
freastalaíodh ar 3,760 othar agus tugadh faoi 4,752 gnáthamh 
sa tsaotharlann chataitéaraithe.

Is gnáthamh nua é Inphlandú Comhla Aortaigh Traschataitéir 
(TAVI) d’othair atá thíos le steanóis aortach agus nach n-oireann 
máinliacht dóibh. Is gnáthamh ionrach íosta é agus tugtar faoi 
sa tsaotharlann chataitéaraithe agus ní theastaíonn ainéistéis 
ghinearálta. Ó cuireadh tús leis an ngnáthamh seo in 2009, 
b’ann do 56 ionadú comhla Traschataitéir ar an iomlán, agus bhí 
torthaí iontacha le sonrú ina measc go léir.

Bunaíodh an tseirbhís um stop a chur le Caitheamh Tobac agus 
an clár Athshlánaithe Chairdiaigh mar chuid de na seirbhísí 
um chur chun cinn na sláinte a dhéantar a thairiscint faoin 
speisialtacht Chairdeolaíochta. 

Cuireann an tseirbhís um stop a chur le Caitheamh Tobac 
oideachas agus oiliúint ar fáil don fhoireann chliniciúil ar fud an 
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ospidéil agus freisin d’othair.  Cuireann an Clár Athshlánaithe 
Cairdiaigh cosc, oideachas agus tacaíocht thánaisteach ar 
fáil d’othair i ndiaidh teagmhas cairdiach. Tá an tseirbhís á 
comhardú ag altraí agus cothaítear cur chuige ildisciplíneach. 
B’ann do 503 othar a chuir tús leis an gclár trí chéim seo in 
2011.

Sa ráithe deiridh in 2011, bhunaigh an tOspidéal go foirmiúil 
an tSeirbhís For-Rochtana um Chliseadh Croí, faoi stiúir an 
Dr Caroline Daly. Rachaidh an clár seo go hiomlán i ngleic le 
riachtanais othar a bhfuil cliseadh croí laistigh de chreatlach 
ildisciplíneach; beidh sé de chumas ag an bhfoireann shannta 
chliniciúil chun cuspóirí soiléire an chláir a sheachadadh.

Bhí an 8ú comhdháil Live PCI ar bhun agus leanann an rath 
dearg bheith uirthi maidir leis an bhfaisnéis/na teicnící a roinnt 
le haghaidh foireann Mhíochaine agus Altranais a oibríonn sa 
limistéar seo.

Máinliacht Chardathóracsach
Osclaíodh an tAonad Mainliachta Cardathóracsaí ag Ospidéal 
Naomh Séamas in 2000 agus tá ann ceathrar máinlianna 
Cardathóracsacha mar aon le foireann ildisciplíneach thiomanta 
a sholáthraíonn cúram saineolaíoch máinliachta ar fáil d’othair 
iarghnáthaimh agus réamhghnáthaimh araon ó áiteanna ar fud 
na hÉireann.

Glacann máinlianna cairdiacha ón Ospidéal le hatreoruithe 
ó cheantar for-réigiúnach ospidéil agus freastalaíonn siad ar 
chomhdhálacha cairdeolaíochta i líon ospidéil atreoraithe, lena 
n-áirítear Ospidéal Adelaide na Mí agus Ospidéal Náisiúnta na 
Leanaí (AMNCH).

Tá Aonad Keith Shaw ag Ospidéal Naomh Séamas i measc na 
gceithre aonad máinliachta cairdiaiche in Éirinn go fóill. 

Ta borradh suntasach tagtha ar líonta na n-othar a 
fhreastalaíonn ar an aonad do mháinliacht Thoracsach le blianta 
beaga anuas; is é an t-aonad seo an príomhionad cóireála 
leighis d’othair ar a bhfuil ailse scamhóg. In 2011, tugadh faoi 
176 athghearradh mór scamhóige san aonad, a léirigh thart 
ar leath na n-athghearrthaí móra scamhóige faoinar tugadh in 
Éirinn.

D’fhorbair Ospidéal Naomh Séamas clár ailse scamhóg ar aon 
dul le straitéis forbartha an Chláir Náisiúnta Rialaithe Ailse do 
chóireáil ailse ar bhonn náisiúnta. De bharr go bhfuil Ospidéal 
Naomh Séamas anois ina aonad tiomanta d’ailse scamhóg, 
bunaíodh nasc straitéiseach le hOspidéal Beaumont i mBaile 
Átha Cliath. Freastalaíonn máinlia Cardathóracsach ó Ospidéal 
Naomh Séamas ar chruinniú na foirne ildisciplíní ag Ospidéal 
Beaumont. I gcás othar a atreoraíodh le haghaidh máinliachta, 
tugtar faoin gcúram máinliachta in Ospidéal Naomh Séamas 
agus ina dhiaidh seo, atreoraítear iad ar ais chuig Ospidéal 
Beaumont le haghaidh a gcóireála leantaí. Tá fáil anois ar chlinic 
réamhiontrála atá faoi stiúir Ardchleachtóir Altra do na hothair 
seo anois.

Is Oideasóirí cáilithe Altra beirt de na hArdchleachtóirí Altra in 
altranas Cardathoracsach agus tá an tríú duine ag tabhairt faoin 
gcúrsa faoi láthair.

D’éascaigh foireann ó Keith Shaw dhá chúrsa Ardtacaí 
Beatha Cardathoracsaigh (CALS) don fhoireann Altranais agus 
Míochaine a bhío ag oibriú le máinliacht Chardathoracsach ar 
fud na hÉireann.

Míochaine Riospráide
Cuireann speisialtacht na Míochaine Riospráide seirbhísí ar fáil 
d’othair a thagann chuig Ospidéal Naomh Séamas agus réimse 
fairsing de ghalair lena mbaineann Riospráid ag gabháil dóibh. 
Tá cúigear comhairleach ag an speisialtacht anois, ceithre phost 
lánaimseartha agus post amháin atá tiomanta do thaighde.

Tá saineolas ar leith ag an Rannóg Riospráide i limistéir na 
heitinne, na hailse scamhóg agus an COPD.

Aistríodh seirbhísí eitinne ó Ospidéal Mhullach na Pise go dtí 
Ospidéal Naomh Séamas in 2005. Comhaontaíodh forbairt 
foirgneamh tiomanta eitinne le FSS mar chuid den aistriú seo 
seirbhísí, a chuimseoidh níos mó áiseanna nua-aimseartha 
d’othair chónaithe agus sheachtracha ag a bhfuil eitinn 
chasta (lena n-áirítear eitinn atá friotaíoch ar ildrugaí), agus 
an tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Míceabhaictéarach. Tá 
an clár eitinne á stiúradh ag an Dr Joseph Keane agus tá 
clár aistritheach taighde den chéad scoth á stiúradh aige i 
gcomhar leis Coláiste na Tríonóide agus an Institiúid Míochaine 
Móilíní, arna bunú ag an mBord Taighde Sláinte, Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann agus Iontaobhas Ospidéal Ríoga Chathair 
Bhaile Átha Cliath   (Sráid Bhagóid). Is í Anne-Maire McLaughlin 
an príomhchliniceoir le haghaidh eitinne. I mBealtaine 2011, 
reáchtáil an fhoireann eitinne ó Ospidéal Naomh Séamas 
an chéad Chomhdháil Náisiúnta Eitinne, i gcomhar lenár 
gcomhghleacaithe sa tSláinte Phoiblí, le 220 toscaire ó 
dhisciplíní éagsúla ar fud na tíre.

Tá an fhoireann ildisciplíneach um ailse scamhóg (MDT) á 
reáchtáil i ndlúthpháirtíocht lenár máinlianna cardathoracsacha 
agus lenár gcomhghleacaithe i Stiúrthóireachtaí Diagim, Labmed 
agus HOPE. Leanann borradh ag teacht ar an tseirbhís, agus 
bhí 570 othar ag freastal ar ONS in 2011 chun cúram ailse 
scamhóg a fháil agus léiríonn seo breis agus 30% de gach 
othar Éireannach ar a bhfuil an galar seo. Cuireann an rannóg 
riospráide réimse fairsing de sheirbhísí diagnóiseacha ar fáil 
do go leor ospidéil atreoraithe. Ta bunú maith faoin tseirbhís 
ultrafhuaime ionbhroinchí (EBUS) a bunaíodh in 2007 agus 
leanann borradh ag teacht uirthi. Tá baint dlúth ag na cliniceoirí 
leis na Seirbhísí Náisiúnta Ailse, lena n-áirítear an NCCP, Fóram 
Ailse Scamhóg Uile-Éireann agus Cumann Ailse na hÉireann.

Léiríonn COPD an diagnóis iontrála ar leith is mó is coitianta 
in ospidéil na hÉireann. Cuirtear cúram ghéarCOPD ar othair 
i mbarda John Houstan, lena n-áirítear Aerú Neamhionrach, 
a laghdaíonn nach mór 200 iontráil ar an ICU gach bliain mar 
gheall ar COPD. Léiríonn an graf thíos an borradh a tháinig ar na 
líonta othar ag a bhfuil an chóireáil seo á fáil ó cuireadh tús léi 
mar thionscadal píolótach in 2000. 
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Aerú Neamhionrach ag Ospidéal Naomh 
Séamas
Sonraí Píolótacha 2000-2011
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Seachadtar cúram leanúnach d’othair sheachtracha maidir le 
COPD trí chlár For-Rochtana COPD an Aonaid Mheasúnaithe 
Riospráide (RAU), a bhain dámhachtain mhór Chúram Sláinte 
in 2007.

Cúram Cuimsitheach COPD

An tAonad Measúnaithe Riospráide 
Lean an tAonad Measúnaithe Riospráide (RAU) le seirbhís 
chuimsitheach a chur ar fáil d’othair ar a raibh galair 
scámhóg neamhurchóideach in 2011. Coimeádadh an 
líon othar a atreoraíodh ann agus a díscaoileadh tríd an 
gclár luathdhíscaoilte COPD agus is ionann go fóill an 
mheántréimhse a chaitheann othair 2.33 lá, i gcomparáid 
le 11.9 dóibh siúd nár glacadh ar an gclár. Leag an 
Clár Náisiúnta Cúraim Chliniciúil COPD príomhtháscairí 
feidhmíochta atá le baint amach ag cláir nua for-rochtana 
a bunaíodh in 2011. Tugann anailís ar shonraí RAU ó 2011 
le fios gur bhaineamar na spriocanna seo amach, nó gur 
sháraíomar iad.

• B’ionann an mheántréimhse feithimh le haghaidh gach othar 
for-rochtana ar glacadh leo (109) agus 2.33 lá.

• B’ionann an mheántréimhse feithimh le haghaidh othar nár 
glacadh leo (89 a fhad leis an 19/09/2011) agus 11.9 lá.

• B’ionann an meánlíon cuairteanna in aghaidh an othair agus 
2 chuairt. 

1. Díscaoileadh Luath

Clár For-Rochtana

Dianú Géar COPD
• Tréimhse an fhaid a laghdú

• Cúram athleantach ‘ospidéal 

   sa bhaile’ go mbaintear 
   lántéarnamh amach

 

  

2. RAU Leantach

COPD cobhsaí i ndiaidh dianú
• Rochtain gan stró le haghaidh 
   othar/LGanna
• Cógais a optamú
• Úsáid agus comhlíonadh analóra
• Teiripe néalaitheora
• Measúnú agus teiripe ocsaigine
• Comhairle faoi chaitheamh tobac 
   a stopadh
• Tacaíocht ghutháin
• Féinbhainistiú dianaithe
• An ráta athiontrála a laghdú

 

  

3. Athshlánú Scamhógach

Comharthaí leantacha nuair 
a bhíonn an t-othar cobhsaí
• Cáilíocht beatha a fheabhsú

• Cumas aclaíochta a fheabhsú

• Dispné a laghdú 
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Stiúrthóireacht HOPe 

An tOllamh Kenneth O’Byrne  
Stiúrthóir Cliniciúil 

An tUasal Suzanne Roy/an tUasal Shona Schneemann 
(Deireadh Fómhair 2011)  
Bainisteoir Gnó

An tUasal Margaret Codd  
Bainisteoir Altra

Réamhrá
Is iad speisialtachtaí Stiúrthóireacht HOPe Haemaiteolaíocht, 
Oinceolaíocht Mhíochaine agus Radaíocht agus Cúram 
Maolaitheach. Ionchorpraíonn na speisialtachtaí seo an Lárionad 
Náisiúnta um Thrasphlandú Smeara Daoine Fásta agus an 
Lárionad Náisiúnta um Staidéar Téachta Oidhreachtúil, lena 
n-áirítear an Chlinic Warfarin, agus freisin an tSeirbhís Géinitic 
Ailse. Cuireann Stiúrthóireacht HOPE cúram comhtháite ar fáil 
le Líonra Oinceolaíocht Radaíochta Naomh Lúcas agus leis 
an gClár Trialacha Cliniciúla Ailse. Tacaíonn an tIontaobhas 
‘Smiorr do Leoicéime’ (‘Bone Marrow for Leukaemia Trust’) agus 
Cumann Ailse na hÉireann leis an tseirbhís.

Forbairtí Stiúrthóireachta in 2011
• D’fhág an tUasal Suzanne Roy Ospidéal Naomh Séamas 

in Iúil 2011 i ndiaidh 8 mbliana a chaitheamh ann mar 
Bhainisteoir Gnó HOPE. Is mian le foireann na Stiúrthóireachta 
rannpháirtíocht Suzanne le seirbhísí ailse a aithint agus gach 
rath a ghuí uirthi ina gairm amach anseo.

• Osclaíodh Ionad Lus an Chromchinn (‘Daffodil Centre’), atá 
á thacú ag Cumann Ailse na hÉireann i Meán Fómhair 2011. 
Cuireann an t-ionad nuálaíoch faisnéis faoi ailse ar fáil ar 
réimse fairsing faisnéise, comhairle, cabhrach agus tacaíochta 
go háitiúil d’othair, gaolta, gairmithe cúram sláinte agus don 
phobal mór ar pointe na diagnóise agus na cóireála. Tá an 
tIonad lonnaithe go straitéiseach i ngar don phríomh-halla, áit 
a bhfuil rochtain gan stró air má bhíonn fiosrúchán agat. Tá 
altra taithíoch ailse mar fhoireann ann, agus tacaíonn deontóirí 
oilte leis.

• Rinneadh an tAonad Cúram Lae Oinceolaíocht 
Haemaiteolaíochta a shíneadh le trí tholg bhreise cóireála agus 
áis aonraithe a áireamh. 
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• Feabhsaíodh an tseirbhís triáis gutháin le haghaidh othair 
sheachtracha trí líne thiomanta oifige agus gutháin a bhunú 
agus treoirlínte caighdeánaithe agus uirlisí measúnaithe a 
thabhairt isteach. Tugadh isteach córas chun idirghníomhú uile 
na n-othar a thaifeadadh ar EPR an taifid leictreonaigh othar.

• Athchóiríodh 8 seomra othair san Aonad Náisiúnta Smeara 
le tacaíocht ón Iontaobhas ‘Smiorr do Leoicéime’. I measc 
na n-oibreacha bhí clár Open Windows a uasghrádú agus 
áiseanna feabhsaithe idirlín do na hothair.

• Tugadh Fóram um Shábháilteacht Chógais isteach go 
réamhghníomhach agus go córasach d’fhonn athbhreithniú 
a dhéanamh ar gach bagairt agus earráid a sainaithnítear 
maidir le bainistíocht cógais agus chun treochtaí a shainaithint, 
bunchúiseanna a dheimhniú agus chun athruithe córais 
a fheidhmiú le feabhas chur ar shábháilteacht othar. 
Freastalaíonn comhairligh, NCHDanna, foireann altranais, 
chógaisíochta agus riaracháin agus an tOifigeach um 
Shábháilteacht Chógais ar an bhfóram míosúil.

Treochtaí Seirbhíse
Lean méadú ag teacht ar Haemaiteolaíocht agus ar 
Oinceolaíocht in 2011. D’fhreastail 229 othar breise ar an ionad 
cúram lae Haemaiteolaíochta agus Oinceolaíochta in 2011.

Freastal ar Chúram Lae 2002-2011

Gníomhaíocht Othar Cónaithe
Is beag a d’athraigh Gníomhaíocht Othar Cónaithe - rinneadh 
914 díscaoileadh Haemaiteolaíochta agus 1,281 díscaoileadh 
Oinceolaíochta in 2011.

Díscaoiltí de réir Speisialtachta 2002-2011

Gníomhaíocht Othar Seachtrach
Tháinig méadú ar fhreastail ag Othair Sheachtracha 
Haemaiteolaíochta agus Oinceolaíochta agus bhí 885 freastal i 
gceist i measc othair sheachtracha oinceolaíochta in 2011.

Freastail Othar Seachtrach 2008-2011

Oinceolaíocht Mhíochaine
Leanann an tSeirbhís Oinceolaíocht Mhíochaine in Ospidéal 
Naomh Séamas le cúram a sheachadadh d’othair ag a bhfuil 
siadaí agus Liomfóma crua. Tá sé de chuspóir ag an tseirbhís 
cáilíocht beatha othar a fheabhsú agus chun básanna de 
dheasca ailse a laghdú trí theiripe ailse a chur chun cinn trí 
thaighde. Léiríonn méadú in 2011 ar fhoilseacháin taighde 
in irisí móra le rá an méid seo. D’fhág an Dr O’Mahony 
an tOspidéal le filleadh ar a teaghlach agus chun glacadh 
le post Comhairligh i gCorcaigh. Is mian le foireann na 
Stiúrthóireachta rannpháirtíocht Dheirdre le hOinceolaíocht 
Mhíochaine in ONS a aithint. 

Forbairtí Altranais in 2011
• Chláraigh cúigear altraí breise mar oideasóirí Altra in 2011.

• Arduithe céime: Emma Hayes, CNM2; Eilish Duignan, 
CNM1; Claire Naughton, Éascaitheoir Cliniciúil; Antonia 
Tierney, Altraspeisialtóir Cliniciúil.

• Tabhairt isteach pleananna cúram ceimiteiripe, pleananna 
píolótacha trasphlandaithe BMT.

• Taifeadadh leictreonach an chórais triáis othar agus an 
córas a chur ar bhonn foirmeálta.

• Aistriú go dtí pleanálaí ar líne sa bharda lae.

• Athbhreithniú ar an bpróiseas buanordaithe sheasta le 
haghaidh táirgí fola in DBW.

• Comhoibriú le TCD ar na comhthionscadail taighde a 
leanas:

 – Clinic thástála iompróir haemaifilia – suirbhé pt. satis. 
E.O’Shea

 – Photopheresis-patient perspective of effectiveness. 
K. Mullarkey/E. Rowan

 – Nurse-led risk assessment tool for neutrapaenic sepsis. 
C. O’Brien

 – Evaluation of infection rates with US guided PICC lines. 
Foireann Cheimiteiripe

 – Sábháilteacht Traicéastóime. 
M.Codd

 – Sásamh na n-othar leis an gclinic haemaifilia. 
A. Grogan 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011201020092008200720062005200420032002

Year

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
Héamaiteolaíocht Oinceolaíocht

Year

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000 Héamaiteolaíocht Oinceolaíocht

2008200920102011



46

Stiúrthóireachtaí Cliniciúla I Stiúrthóireacht HOPe 

 – Haemaphilia - Dental care -inclusding prophylaxis. 
C. Egan

 – Evaluation - practice outcomes following  
palliative care course. 
M. O’Hanlon

Oideachas Altraí
Leanann Seirbhís Altranais HOPE le cláir speisialtóra 
oideachais a chur ar fáil, lena n-áirítear:

• Cúrsa Téachta dhá lá.

• Cúrsa Haemaiteolaíochta ceithre lá.

• Cúrsa Oinceolaíochta ceithre lá.

• Dioplóma Iarchéime in Altranas Haemaiteolaíochta agus 
Oinceolaíochta.

Comhdháileacha na Foirne Ildisciplíní Ailse 
(MDT)
Tionóltar 8 gcruinniú den fhoireann ildisciplíneach ailse 
gach seachtain le diagnóis tuairime agus le pleananna 
cóireála go gach othar ailse a dheimhniú. Tacaíonn foireann 
Chomhordaitheora MDT leo seo a théann i gcomhairle leis 
na speisialtachtaí laistigh de Ospidéal Naomh Séamas agus 
d’ospidéil eile go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Sonraítear sa léaráid thíos an líon cásanna a tháinig chun cinn 
le trí bliana anuas.

Líon iomlán na gcásanna a pléadh ag cruinnithe Ailse MDT le 
tréimhse thrí bliana.

Cúram Maolaitheach
Foireann ildisciplíneach is ea an Fhoireann Chúraim 
Mhaolaithigh (PCT) in ONS a chuireann cúram speisialtóra 
maolaitheach ar fáil d’othair chónaithe agus sheachtracha 
araon. Is é bunchuspóir an chúraim mhaolaithigh an cháilíocht 
beatha is fearr a chur ar fáil d’othair ar a bhfuil galair a 
chuireann teorainn orthu, e.g. ailse, galar néarón luadrach. 
Áirítear le cúram speisialtóra maolaitheach:

• Bainistíocht comharthaí.

• Saincheisteanna síceashóisialta.

• Cúram deireadh saoil.

• Dul i gcomhairle le foirne ospíse agus cúram baile.

Forbairtí Seirbhíse in 2011
• Chuir an PCT, i gcomhar le hOspís Mhuire Mháthair, Crois 

Araild agus an Oifig Réigiúnach Oinceolaíochta DVD faisnéise 
i dtoll a chéile d’othair agus do theaghlaigh a thugann 
forbhreathnú ar sheirbhísí speisialtóra cúraim mhaolaithigh.

• D’fhág an Dr Liam Ó Síoráin ONS i Lúnasa 2011 i ndiaidh 
go leor blianta oibre. Is mian le foireann na Stiúrthóireachta a 
rannpháirtíocht le seirbhísí cúraim mhaolaithigh a aithint. 

Oinceolaíocht Radaíochta
Osclaíodh Ionad Oinceolaíocht Radaíochta Naomh Lúcas ag 
Ospidéal Naomh Séamas in Aibreán 2011, agus rinneadh 
feabhsúcháin shuntasacha ar thréimhsí feithimh na n-othar 
mar thairbhe air. Anois, cuireann 90% de na hothair tús lena 
radaiteiripe laistigh de 10 lá oibre óna scanadh pleanála CT.

Bhí an t-ionad ar an gcéad ionad in Éirinn le IMRT RapidArc a 
thabhairt isteach. Féadtar anois cóireáil a dhéanamh laistigh de 2 
nóiméad nuair a ghlacadh sé 15-30 roimhe seo chun an chóireáil 
a dhéanamh.

Meastar go gcoimisiúnófar an tríú luasaire líneach agus go 
mbeidh fáil air i mBealtaine 2012 agus go mbeidh an ceathrú 
ceann ar fáil faoi dheireadh 2012, agus go n-osclófar leapacha 
othair sa phríomhospidéal, a éascóidh cóireáil a chur ar 
chásanna níos casta ar an suíomh.

Géinitic Ailse
Cuireann an tSeirbhís Ghéinitic Ailse measúnú riosca agus 
comhairleoireacht ar fáil do dhaoine agus do theaghlaigh atá i 
mbaol níos mó ailse. Cuireann an tseirbhís an méid a leanas ar 
fáil:

• Measúnú riosca d’ailse chíche agus d’ailse ubhagánach.

• Comhairleoireacht agus oideachas d’othair agus do 
theaghlaigh.

• Tástáil dhiagnóiseach.

• Tástáil thuarthach.

• Comhairleoireacht Shonrach Réamhthástála agus Iarthástála.

• Cóimheas agus rianú sonraí.

• Rannpháirtíocht chomhoibritheach sa taighde/trialacha 
ábhartha.

Feabhsaíodh an tseirbhís in 2011 nuair a ceapadh an Dr David 
Gallagher, Oinceolaí/Géineolaí Comhairleach Míochaine.

Haemaiteolaíocht
Leanann an tSeirbhís Haemaiteolaíochta le cúram a sholáthar 
d’othair ar a bhfuil neamhoird ghinearálta agus urchóideacha 
haemaiteolaíochta, lena n-áirítear leoicéime, mialóma agus 
liomfóma. Is í an tseirbhís an tAonad Náisiúnta Trasphlandaithe 
Gaschille Fuilghinte do Dhaoine Fásta agus tugadh faoi 
85 trasphlandú uathlógach gaschille agus 64 trasphlandú 
allaigineacha gaschille in 2011. Bailíonn seirbhís thiomanta 
bainistíocht sonraí bunachar sonraí gach othair ar ar cuireadh 
cóireáil laistigh de na seirbhísí Haemaiteoalíochta in Ospidéal 
Naomh Séamas, mar aon leis an mbunachar sonraí a choimeád. 

2009 2010 2011
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Fíor 1. Trasphlandaithe  Fuilghinte Cleachtaidh Ghaschille 
Ospidéal Naomh Séamas 1984-2011

Fíor 2. Trasphlandú Allaigineach Fuilghinte Gaschille in 2011 de 
réir Shaghas an Deontóra

Fíor 3. Trasphlandú Caighdeánach Fuilghinte Cleachtaidh 
Ghaschille in 2011 de réir tásc galair

Fíor 4. Trasphlandú Uathlógach Fuilghinte Cleachtaidh 
Ghaschille in 2011 de réir tásc galair

Oifig na dTrialacha Cliniciúla Ailse Office
Stiúrthóir Cláir: An Dr Dearbhaile O’Donnell 

Stiúrthóir Eolaíochta:  An tOllamh John Reynolds 

Bainisteoir Trialacha Cliniciúla:  An tUasal Ingrid Kiernan

Déanann an Oifig Trialacha Cliniciúla Ailse trialacha cliniciúla ag 
Ospidéal Naomh Séamas a riar agus téann siad i gcomhairle 
leis an nGrúpa Comhoibritheach Uile-Éireann um Thaighde 
Oinceolaíochta (ICORG), an HRB agus Bord Leigheasra 
na hÉireann. Iniúchtaí, oiliúint, taighde agus scaipeadh na 
faisnéise toraidh ó chroílár ghníomhaíochtaí an ghrúpa.

An Clár um Thrialacha Cliniciúla Ailse 2011
Ba bhliain an-bhisiúil 2011 don oifig trialacha cliniciúla ag 
an ospidéal. Cuireadh tús le 16 thriail nua drugaí agus 2 
staidéar ar cháilíocht beatha. Earcaíodh 85 othar ar thrialacha 
oinceolaíochta/haemaiteolaíochta agus 60 othar ar staidéir 
thrasnáisiúnta thaighde. Leantar le tabhairt faoi thrialacha leis 
an mórchuid de chuideachtaí cógaisíochta agus le grúpaí 
idirnáisiúnta i limistéir na hailse cíche, na hailse scamhóg, na 
hailse colaireictí, na hailse ubhagánaí, mheileanóma, liomfóma 
agus leoicéime mialóidí ainsealaí. 

An Lárionad Náisiúnta do Neamhoird Téachta 
Oidhreachtúil (NCHCD)
Cuireann an NCHCD cúram speisialtóra ar fáil d’othair le 
réimse fairsing neamhoird um chur fola agus téachta ar bhonn 
othair chónaithe agus sheachtracha. Cuireann an t-ionad 
cúram cuimsitheach ar fáil le cur chuige ildisciplíneach leis an 
méid a leanas a áireamh; altranas, fisteiripe, obair shóisialta, 
comhairleoireacht agus fiaclóireacht.

Forbairtí in 2011
• Tugadh faoin gceathrú hiniúchadh UKHCDO ar sheirbhísí an 

NCHCD i nDeireadh Fómhair 2011.

• Cuireadh tús le háis thiomanta Haemaifilia agus 
Heipiteolaíochta d’othair chónaithe a thógáil i Samhain.

• Ceapadh an Dr James O’Donnell mar Ollamh George 
Gabriel Stokes na Haemaiteolaíochta.

• Bunaíodh Painéal Comhpháirtíochta Othar lena chinntiú go 
bhfreastalaíonn na seirbhísí ar riachtanais agus ar roghanna 
na n-othar lena chinntiú go gcuirtear ionchur na n-othar san 
áireamh i ngach forbairt seirbhíse amach anseo. Is éard atá 
sa phainéal seisear ionadaithe othair agus príomhchomhaltaí 
ildisciplíneacha an NCHCD.

• Tugadh isteach gutháin chliste láimhe ar a raibh feidhmchláir 
scanta le haghaidh othair haemaifilia mar chóras nuálaíoch 
le sásamh iomlán na gcomhdlúthúchán toisc théachta 
a chinntiú. Tá leas á bhaint ag 70 othar faoi láthair as na 
fearais láimhe. Éascaíonn na fearais cumarsáid fhíor-ama 
agus idirghabháil ag an bhfoireann speisialtóra mar aon le 
rianú úsáid toisce a éascú sa bhaile. 
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ALL - 6

Liomfóma - 1

CML – 2

MDS – 2

CMMoL – 1

HD – 1

Fanconi – 1

AML – 12

NHL – 2

MM – 45

Gaiméit – 18

DLBCL – 7

Limfe Falacaile – 1

AML – 2

Liomfóma Cill Mhaintlín – 4

Sarcóma Ewing – 1

Néarabhlastóma – 1

HD – 4
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• Rinneadh an tseirbhís féintástála chun leibhéil INR a 
thomhas sa bhaile i measc othair Warfarin a fhairsingiú. 
Tá leas rathúil á bhaint ag 235 othar faoi láthair as na 
Fearais Coagucheck. Déantar cóireáil frith-théachta a 
thoirtmheascadh ag an nguthán agus laghdaíonn seo an 
líon freastal ar an ospidéal a theastaíonn ag othair. Cuirtear 
dearbhú cáilíochta ar fáil ag trí Chlinic faoi Stiúir Altra.

• Forbraíodh foirm nua um Measúnú Fisiteiripe Haemaifilia.

• Forbraíodh leabhráin faisnéise ar Mháinliacht Ghlúine agus 
Rúitín i gcomhoibriú leis an tSeirbhís Ortaipéideach.
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Stiúrthóireacht MedEL 

An tOllamh J. Bernard Walsh/an Dr Conal Cunningham  
Stiúrthóir Cliniciúil 

Carol Murphy  
Bainisteoir Gnó 

Michelle Carrigy  
Bainisteoir Altra

Tá bardaí iontrála, athshlánaithe agus cúraim leantaigh mar 
aon le hospidéal lae a chuireann seirbhísí míochaine agus 
athshlánaithe ar fáil d’othair ar bhonn freastal lae sa Rannóg 
Míochaine do Dhaoine Breacaosta.  Tá ag an Rannóg rannóga 
gnóthacha agus cuimsitheacha othar seachtrach agus 
cuireann sí réimse clinicí speisialaithe cúram siúil ar fáil chomh 
maith.

Leanadh ar aghaidh le taighde lena mbaineann tábhacht 
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon i réimse an dul in aois i 
mbliana in Institiúid Mercer um Aosú Folláin.

Forbairtí in 2011
Thit go leor leor eachtraí amach do Rannóg na Míochaine do 
Dhaoine Breacaosta in 2011.

• Bhí tuilleadh forbairtí suntasacha déanta ar Institiúid 
bheartaithe nua Mercer um Aosú Folláin.

• Chríochnaigh an tOllamh J.B. Walsh a dhara téarma mar 
Stiúrthóir Cliniciúil agus chuir an Dr Conal Cunningham tús 
lena chéad téarma i Meán Fómhair 2011.

• Chuaigh an Dr David Robinson leis an Rannóg i Lúnasa 
2011 mar ionadaí an Ollaimh Coakley.

• Ceapadh Michelle Carrigy mar Bhainisteoir Altra na 
Rannóige i Meitheamh 2011.

• Leanann fás ag teacht ar ghníomhaíocht na Stiúrthóireachta 
san uile sheirbhís, lena n-áirítear sláinte chnámh, stróc, 
cuimhne, titim agus sioncóipis.
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• Leanann fairsingiú agus forbairt ag teacht ar 
mhórthionscadail taighde agus deontais nua taighde á 
mbronnadh. 

• Sheol an Dr James Reilly, an tAire Sláinte, na chéad torthaí 
ón TILDA go hoifigiúil atá le sonrú san fhoilseachán ‘Fifty 
Plus in Ireland’ an 9 Bealtaine 2011.

• Lean fairsingiú agus forbairt ag teacht ar an Ionad Faisnéise 
agus Forbartha Seirbhísí Néaltraithe le linn na bliana.

Institiúid Mercer um Aosú Folláin – Tionscadal 
Caipitiúil
Ó thaobh cúrsaí pleanála agus bainistíocht tionscadail de, 
is deas linn a rá go ndearnadh dul chun cinn suntasach i 
rith 2011 chun forbairt MISA ar champas Ospidéal Naomh 
Séamas a chur chun cinn. I ndiaidh próiseas tairisceana, 
roghnaíodh Healy Kelly Turner & Townsend mar an ngrúpa 
bainistíocht tionscadail chun an tionscadal a bhainistiú agus a 
sheachadadh.

Cuireadh tús le soláthar na Foirne Dearaidh i mBealtaine 
2011 tar éis athbhreithniú mór a dhéanamh ar an gcoimre 
dhearaidh. Tá sé sceidealaithe go gcuirfear i gcrích ceapadh 
na Foirne Dearaidh in Eanáir 2012.

Cuirfidh Institiúid Mercer um Aosú Folláin samhail ar fáil de 
na seirbhísí ardteagaisc, taighde agus cliniciúla a bheidh ag 
teastáil chun dul i ngleic leis an daonra méadaitheach atá ag 
dul in aois.

Déanfaidh an plean don Ionad nua nuálaíoch seo go leor de na 
dúshláin is tromchúisí maidir le haosú a chomhrac. Seachas ó 
áiseanna cliniciúla den chéad scoth a chur ar fáil, déanfaidh an 
tIonad áiseanna taighde, oiliúna agus oideachais a chuimsiú.

Forbairtí Seirbhíse Cliniciúla

Seirbhís Stróc
Leanann an tAonad Stróc lena cuid gníomhaíochtaí cliniciúla 
agus taighde araon a fhairsingiú faoi cheannaireacht 
dhinimiciúil an Ollaimh Joe Harbison. Chríochnaigh an tUasal 
Suzanne Walsh, altraspeisialtóir stróc, dioplóma oideasóra 
d’altraí i mbliana, agus ba í an chéad altra le hamhlaidh a 
dhéanamh sa Rannóg. Tá cumas níos mó ag Suzanne chun 
chun bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar bhrú fola an 
othair laistigh den chlinic thánaisteach choiscthe. Ina theannta 
sin, chomhordaigh Suzanne lá náisiúnta um oideachas stróc le 
haghaidh altraí.

An tAonad um Shláinte Chnámh agus 
Oisteapóróise
Lean an tAonad um Shláinte Chnámh agus Oisteapóróise 
de bheith an-ghníomhach i ndiagnóis agus i mbainistíocht 
chliniciúil othar ar a bhfuil oisteapóróis.

Tháinig breis méadú ar sheirbhís an DXA agus scanadh 2,507 
othar in 2011, a léiríonn méadú 5% aníos ón mbliain roimhe 
seo. Déantar tosaíocht d’othair bunaithe ar a dtosca riosca 
agus atreoraítear iad go díreach ó LGanna pobail agus ó 
chomhairligh ospidéil.

Leanann na clinicí réamh-mheasúnaithe CNS le bheith mar an 
gcéad phointe teagmhála d’othair a atreoraítear le haghaidh 
measúnú a fháil ar a sláinte chnámh agus ar riosca scoilte. Ar 
an iomlán in 2011, cuireadh cóireáil ar 1,222 othar sna clinicí 
seo, ar méadú 58% é seo aníos ón mbliain roimhe.

Ina theannta sin, bhí an tAonad páirteach i staidéir áitiúla, 
náisiúnta agus Eorpacha ar shláinte chnámh agus ar 
oisteapóróis.

An tAonad Titime agus Lándorchaithe
Is clinic mheasúnaithe othar seachtrach an tAonad Titime agus 
Lándorchaithe le haghaidh othar ag a mbíonn titim, sioncóipis 
agus réamhshioncóipis gan mhíniú agus déantar iad a fhiosrú 
le húsáid a bhaint as teicneolaíocht chardashoithíoch den 
chéad scoth. In 2011, cuireadh cóir leighis ar 2,810 othar san 
Aonad agus ba ón Rannóg Éigeandála agus ó LGanna sa 
phobal mór a tháinig mórchuid na n-atreoruithe.

Leanann taighde leanúnach laistigh de na clinicí, lena n-áirítear 
éagobhsaíocht néarchardashoithíoch agus an bhaint atá aige 
le titim, lándorchú agus easnaimh chognaíocha.

Institiúid Mercer um Thaighde ar Aosú (MIRA)
Leanadh ar aghaidh le taighde lena mbaineann tábhacht 
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon i réimse an dul in aois i 
mbliana in Institiúid Mercer um Aosú Folláin.

Chuir an tOllamh Tom Mitchell an Léacht Tionscnaimh ar 
Institiúid Mercer um Aosú Folláin “Ageing and the Life of the 
Mind”, i láthair an 9 Bealtaine 2011 sa Halla Bia i gColáiste 
na Tríonóide. Ba phlé sár-mhaith agus fiúntach an léacht ar a 
gcuireann an aigne aibí le saibhreas na sibhialtachta ón aimsir 
ársa anonn go dtí lá na linne seo.

Bronnadh Comhaltacht ar an Ollamh J.B. Walsh ó Choláiste 
Ríoga na Lianna i nDún Éideann agus toghadh é mar 
Uachtarán ar Chumann Seaneolaíochta na hÉireann in 2011.

Clinic Chuimhne
Bhí an Chlinic Chuimhne an-ghníomhach in 2011 agus 
freastalaíodh ar níos mó othar agus ach luathchéim bainte 
amach acu ina ngalar. Thug 1,041 othar cuairt ar an gclinic 
chuimhne le linn na bliana, a áiríonn 54% d’atreoruithe nua.

D’eagraigh an chlinic chuimhne, i gcomhar leis an Ionad 
Forbartha Faisnéise Seirbhísí Néaltraithe an chéad chomhdháil 
náisiúnta chlinic chuimhne a bhí ann riamh, a bhí ar siúl i Márta 
2011. Thionóil seo gairmithe cúram sláinte ó chlinicí cuimhne 
ar fud na hÉireann agus ó ghrúpaí eile sainspéise. Tharla go 
raibh an-rath ar an gcruinniú seo agus rinneadh é a mholadh 
ag Dámhachtainí Cúram Sláinte na hÉireann i Samhain.

Taighde ar Theicneolaíocht do Mhaireachtáil 
Neamhspleách (TRIL)
Is ionad taighde náisiúnta TRIL a eagraíodh chun an próiseas 
aosaithe a shainiú agus a phróifíliú d’fhonn teicneolaíochtaí a 
fhorbairt chun aosú níos fólláine a éascú. Tugadh an chéad 
chéim de mheasúnú leantach fadaimseartha 450 rannpháirtí 



51

Stiúrthóireachtaí Cliniciúla I Stiúrthóireacht MedEL 

ón mbunchohórt. In 2011, lean TRIL lena gclú fada le 
foilseacháin ar a ndéantar athbhreithniú piaraí agus cur i láthair 
ardleibhéal comhdhála, lena dtorthaí nua taighde a scaipeadh 
go háitiúil agus go hidirnáisiúnta araon.

Staidéar TUDA
Is staidéar mór comhoibritheach TUDA ina bhfuil baint ag 
Institiúid Mercer um Aosú Folláin, Ranna Sheaneolaíochta, 
Shíciatrachta Seanaoise agus Bhithcheimice Choláiste na 
Tríonóide. Go nuige seo, ghlac breis agus 3,000 othar páirt sa 
staidéar ag ONS. Is í an sprioc bunachar náisiúnta géinitíopa/
feinitíopa a chruthú le galair áirithe a bhaineann le haois. Nuair 
a bheidh cúrsaí críochnaithe, is ionann a bheidh an daonra 
iomlán staidéir in TUDA agus 5,550, agus ar an ábhar sin, 
beidh sé ar cheann de na staidéir is mó dá chineál in Éirinn.

An Staidéar Fadaimseartha Éireannach ar 
Aosú
Ba bhliain ghnótach 2011 do TILDA agus cuireadh Céim 1 
den staidéar i gcrích. Idir 2009 agus 2011, roghnaíodh breis 
agus 8,000 duine aois 50 bliain go randamach ar fud na tíre 
agus cuireadh faoi agallamh iad faoi go leor gnéithe dá saol, 
lena n-áirítear saincheisteanna, ar nós sláinte, cúinsí airgeadais 
agus cáilíocht beatha. Ina theannta sin, thug nach mór 85% 
de na rannpháirtithe faoi mheasúnú dian sláinte.

Sheol an Dr James Reilly, an tAire Sláinte, na chéad torthaí ón 
TILDA go hoifigiúil atá le sonrú san fhoilseachán ‘Fifty Plus in 
Ireland’ an 9 Bealtaine 2011.

An tIonad Faisnéise agus Forbartha 
Seirbhísí Néaltraithe (DSIDC)
Bhain an DSIDC líon éachtaí tábhachtacha amach in 2011, 
go háirithe i limistéar an chuir chun cinn, na feasachta, an 
oideachais agus taighde.

Cur chun cinn na feasachta ar Néaltrú
Ba dheas linn bhieth mar óstach ar thrí mhórimeacht phoiblí i 
mbliana agus ba léir go raibh an-rath orthu uile.

Bhí an DSIDC mar óstach ar an gcéad Chomhdháil Náisiúnta 
den Chlinic Chuimhne i Márta. D’fhreastail 150 gairmí cúram 
sláinte ó áiteanna ar fud na hÉireann ar an gcomhdháil agus 
oibríonn go leor díobh i gClinicí Cuimhne.

Bhí Feachtas Feasachta ar bhun ag an Ionad an 30 
Meitheamh a thug chun solais ár dtrí chroísheirbhís ghairmiúla. 
Chuir foireann ón DSIDC an leabharlann agus an t-ionad 
acmhainní chun cinn ónár seastán sa phríomhchumar in 
Ospidéal Naomh Séamas. Thug muintir an phobail agus an 
ospidéil cuairt ar an seastán le linn an lae agus thug siad leo 
go leor dár réimse bileoga faisnéise leo. Bhí an rath dearg ar 
an lá agus tá súil againn go mbeidh seo mar imeacht bliantúil 
don DSIDC.

D’fhreastail 140 gairmí cúram sláinte ar Chomhdháil an 
Fhómhair i Samhain. Ba í Cumarsáid téama na comhdhála. 
Thionóil sí go leor cainteoirí saineolach a thug tuiscint 
dhomhain ar shaincheisteanna seasmhacha maidir le 
cumarsáid a fheabhsú do dhaoine ar a bhfuil néaltrú. 

An tOllamh Brain Lawler, Síciatraí Comhairleach Seanaoise, Stiúrthóir na Clinice Cuimhne
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Scaipeadh nuachtlitreacha an DSIDC go fairsing trínár 
mbunachar sonraí ríomhtheagmhálaithe ina bhfuil breis agus 
800 teagmhálaí anois. Áiríodh leis na nuachtlitreacha ailt ar go 
leor gnéithe de néaltrú agus faisnéis ar imeachtaí lenar bhain 
néaltrú.

Oideachas
Lean Seirbhís Oideachais an DSIDC le réimse éagsúlaithe 
cúrsaí a thairiscint do ghairmithe cúram sláinte. Le linn 2011, 
cuireadh cúrsa nua leis an gclár – “Cúram Deireadh Saoil do 
Dhaoine ar a bhfuil Néaltrú”, atá in ainm is pearsanra cúram 
sláinte a thabhairt isteach go dtí cúram deireadh saoil do 
dhaoine ar a bhfuil néaltrú.

Le linn 2011, cuireadh 88 seisiún ar leith lenar bhain 
oideachas nó faisnéis néaltraithe, agus d’fhreastail 1,515 
duine ar na seisiúin seo ar an iomlán. Baineadh seo amach in 
ainneoin bheith ar an ngannchuid maidir le hacmhainní in go 
leor institiúidí, a chuir srian ar chistiú do rannpháirtithe chun 
taisteal chun freastal ar chúrsaí. Bhí iad seo ar siúl i láithreacha 
éagsúla i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre.

Rialachas, Straitéis agus Foireann
Bhí cruinnithe den Choiste Stiúrtha ar bhun i bhFeabhra, 
Meitheamh agus Deireadh Fómhair 2011. Sheas an tOllamh 
Rose Anne Kenny anuas mar Chathaoirleach an Choiste 
Stiúrtha agus chuaigh an Dr Siobhán Ní Bhriain leis an gCoiste 
mar Chathaoirleach. Ina theannta sin, d’éirigh an tOllamh 
Greg Swanwick agus Robbie Gilligan as an gCoiste. Ba 
mhian linn buíochas a ghlacadh leis an Ollamh Kenny agus 
an tOllamh Swanwick agus Gilligan as ucht a dtiomantais 
agus a dtacaíochta le linn a dtionachta agus fáilte ó chroí a 
chur roimh an Dr Ní Bhriain. Sa mhullach air sin, is mian linn 
buíochas a chur in iúl don Uasal Bob Carroll agus an Dr Donal 
McCafferty a d’éirigh as an nGrúpa Comhairleach le linn 2011 

agus fáilte a chur roimh na comhaltaí nua, an tUasal Emer 
Begley, an tUasal Sarah Marsh agus an tUasal Adrian Lewis.

Chuir cúigear ball foirne agus líon comhoiliúnóirí seirbhísí 
an DSIDC ar fáil. Le linn 2011, ghlac Matthew Gibb, Oibrí 
Sóisialta Sinsearach leis an DSIDC, le post mar Stiúrthóir 
Gníomhach an Ionaid.

Taighde
Tacaíonn an Clár LiD le cúigear mac léinn PhD anois, a 
gcruthaíonn a n-ábhair thráchtais pacáiste comhleanúnach 
de thaighde síceashóisialta sa néaltrú faoina bhfuil trí 
phríomhthéama; tionchar teiripeacha grúpmhaireachtála 
agus tithíochta dídeanaí do dhaoine ar a bhfuil néaltrú; 
eispéireas suibiachtúil an néaltraithe agus idirghabhálacha 
neamhchógasúla agus oiliúint agus riachtanais oiliúna 
ghairmithe seirbhís sláinte. Ina theannta sin, rinne LiD 
máistreacht a bhronnadh ar chúigear mac léinn Máistreachta 
a scríobh a dtráchtais ar néaltrú. 

An Dr Kennedy, an tOll. Kenny, Prof. Mitchell, an tOll. Coakley, an tOll. Walsh agus an tOll. Harbison ag Léacht Bhliantúil Ionad Mercer um Aosú Folláin
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Stiúrthóireacht SaMS

An tOllamh Colm Bergin  
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Sharon Slattery  
Altrabhainisteoir

Ms. Paula Corby  
Altrabhainisteoir

Réamhrá
TCuimsíonn Stiúrthóireacht SaMS naoi speisialtacht, lena 
n-áirítear Rannóg na Míochaine Úraiginitiúla agus na nGalar 
Ionfhabhtaíoch (GUIDe), Deirmeolaíocht, Inchríneolaíocht, ENT, 
Gíneolaíocht, Néareolaíocht,  Néarfhiseolaíocht Chliniciúil, 
Oftailmeolaíocht agus Réamaiteolaíocht. Cuimsíonn sé 
Ospidéal Naomh Eoin, Ospidéal Victor Synge agus 3 bharda 
othar cónaitheach in Ospidéal 5 Aonad 3, an Seomra Scaoilte, 
agus na hionaid lae siúil ag an gClinic GUIDe, an tIonad 
Cúram Sláinte, an tIonad Lae Dhiaibéitigh agus an tIonad Lae 
Réamaiteolaíochta.

Forbairtí Stiúrthóireachta in 2011
• Le linn 2011, méadaíodh gníomhaíocht na Stiúrthóireachta i 

dtaobh cúrsaí othair chónaithe agus cúram lae.

• Cuireadh cuíchóiriú clinicí OPP i measc go leor 
speisialtachtaí chun cinn in 2011, lena n-áirítear na Seirbhísí 
Diaibéiteacha OPD a atreoraíonn a gclinicí go dtí H5 DDC.

• Chuir comhairligh suirbhé cumarsáide agus straitéise ar fud 
na Stiúrthóireachta i gcrích. Chuir seo le hathbhreithniú a 
rinneadh ina dhiaidh sin ar straitéis chumarsáide ar fud na 
stiúrthóireachta agus ar fhorbairt cur chuige struchtúraithe i 
leith comhcheangal comhchuspóra.

• Forbraíodh plean chun bainistiú a dhéanamh trí chuspóirí 
(MBO), lena n-áirítear an méid a leanas:

 – Cuspóirí a leagan amach.

 – Pleananna gníomhaíochta a fhorbairt.

 – An próiseas athbhreithnithe.

 – Breithmheas a thabhairt ar fheidhmíocht. 
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Leanadh le forbairt a dhéanamh ar Aitheantas Gutha agus ar 
fhairsingiú EPR laistigh de gach stiúrthóireacht in 2011 agus 
forbraíodh forbairtí QPIanna laistigh de na speisialtachtaí ar leith.

• Bhíothas buíoch gur tháinig an tUasal Paula Corby, 
iarBhainisteoir Gnó Stiúrthóireacht DiagIm, le hoibriú le 
Stiúrthóireacht SaMS ó Aibreán 2011 i leith.

• Go déanach in 2011, bogadh an Seomra Díscaoilte go 
dtí Stiúrthóireacht OMEGA, i ndiaidh go raibh sé suite le 
fada i Stiúrthóireaht SaMS. Cuireann Stiúrthóireacht SaMS 
a mbuíochas in iúl don Uasal Margaret Slyman, CNM11, 
an tUasal Jason Nagle, oifigeach cléireach agus an tUasal 
Catherine Flynn as ucht a rannpháirtíochta fiúntaí le 
Stiúrthóireacht SaMS.

Gníomhaíocht na Stiúrthóireachta

Seirbhísí Othar Seachtrach

An ráta iomlán freastail le haghaidh Othair Sheachtracha 
Stiúrthóireacht SaMS

Gníomhaíocht Stiúrthóireacht 
SaMS 2009 2010 2011

DEIRMEOLAÍOCHT 7927 7366 7328

ENT 4702 5023 5006

INCHRÍNEOLAÍOCHT 5465 5724 6002

GUIDe 17894 16267 17598

GÍNÉICEOLAÍOCHT 5290 5738 5698

NÉAREOLAÍOCHT 3291 3698 4057

OFTAILMEOLAÍOCHT 3268 3080 3110

RÉAMAITEOLAÍOCHT 3352 3339 3359

Iomlán SaMS 51189 50235 52128

Líon Iomlán na nOthar a Fhreastalaíonn ar OPD

Seirbhísí Altranais
Leanann na seirbhísí altranais i Stiúrthóireacht SaMS le cúram 
den scoth a chur ar fáil fad a chloítear leis na dea-chleachtais 
idirnáisiúnta i dtimpeallacht shábháilte agus aireach.

Leanann ordú ag altraí le dul i mbun forbartha ar fud go leor 
speisialtachtaí laistigh den Stiúrthóireacht.

Tá baint ghníomhach ag líon speisialtachtaí leis an gClár Cúraim 
Chliniciúil agus leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse. Is í Jacinta 
Grace Parker CNS an Ceann-Altra Náisiúnta ar chlár OPAT agus 
Debra McKnight CNS an Ceann-Altra Náisiúnta ar chlár Gínéa-
Oinceolaíochta.

Is é Barda Naomh Eoin an príomhbharda máinliachta cliniciúla 
le haghaidh an Ghrúpa Forbartha Cleachtais i gclár ‘Ospidéal 
Cairdiúil’ an Ospidéil ina leanann na caighdeáin shármhaitheasa 
i gcúram deireadh saoil le fás agus forbairt laistigh de 
shuíomhanna othar cónaithe agus seirbhís lae SaMS. 

Seirbhís Barda Lae
Cuireann Stiúrthóireacht SaMS seirbhís barda lae (míochaine 
agus máinliacht) i measc ocht speisialtacht.

Freastal ar an mbarda lae de réir rannóige:

Speisialtacht 2009 2010 2011

Deirmeolaíocht 5671 5761 5642

Diabéiteach/
Inchríneolaíocht 6435 5064 4421

E.N.T. 269 308 356

Guide 4036 4041 4511

Gínéiceolaíocht 461 495 535

Néareolaíocht 150 180 219

Néarfhíseolaíocht 1535 1614 1799

Réamaiteolaíocht 5672 5063 5151

Iomlán 24229 22526 22634

Deirmeolaíocht
Rinne an rannóg deirmeolaíochta athbhreithniú ar 7,328 othar ar 
an iomlán in 2011.

Sa mhullach ar chleachtas gnóthach cliniciúil, aithnítear an 
Rannóg Deirmeolaíochta mar ionad sármhaitheasa le haghaidh 
cóireálach nua bitheolaíocha le haghaidh sóiriáise agus tá baint 
acu sa BADBIR (Cumann na Breataine um Chlár Idirghabháil 
Bitheolaíochta Deirmeateolaithe).

Tá baint ag comhaltaí na rannóige leis an tseirbhís áitiúil agus 
forbairtí náisiúnta straitéis deirmeolaíochta, lena n-áirítear an 
tOllamh Barnes a leanann ar thús cadhnaíochta Cliniciúla le 
haghaidh an Chláir Náisiúnta Cúram Cliniciúil Deirmeolaíochta.

Chabhraigh roinnt tionscnaimh le linn 2011 le feabhas a chur 
ar rochtain ar sheirbhísí othar seachtrach agus máinliachta. 
I measc iad siúd ba shuntasaí bhí an laghdú ar an tréimhse 
feithimh le haghaidh mháinliacht MOH anuas ó 12 mhí i gcás 
gnáthchoinne, go dtí seacht mí. Sa bhreis air sin, laghdaíodh 
na tréimhsí feithimh d’othair sheachtracha ghinearálta 
dheirmeolaíochta chun coinne a fháil go dtí laistigh de 120 lá, 
arb é seo laistigh de na paraiméadair riachtanacha. 
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Leanann an fhoireann Epidermolysis Bullosa (EB), faoi stiúir an 
Dr R Watson, le cúram triomaithe aonraithe a sholáthar d’othair 
fhásta ar a bhfuil Epidermolysis Bullosa. In 2002, roghnaíodh 
Ospidéal Naomh Séamas don ionad náisiúnta le haghaidh 
cóireáil daoine fásta ar a bhfuil EB. Tá thart ar 200 teaghlach 
in Éirinn thíos le EB. Beidh an tseirbhís á cur ar fáil ar feadh 10 
mbliana go luath amach anseo agus tugann seo an deis dúinn 
chun smaoineamh siar ar an tseirbhís thiomanta den scoth a 
cuireadh ar fáil agus a chabhraigh le feabhas a chur ar cháilíocht 
beatha othair agus teaghlaigh EB.

Cur chuige na Foirne Ildisciplíní EB

Inchríneolaíocht
Leanann an tseirbhís dhiaibéiteach le dul i mbun fairsingiú agus 
cúram ardspeisialaithe a chur ar fáil do chohórt othar atá i 
mbun fáis. Cuirtear seirbhís speisialaithe agus threasach ar fáil i 
limistéir ar nós teiripe caidéal insline agus scagthástáil reitineach.

In 2011, b’ann do mhéadú 4.86% ar othair a bhí ag freastal ar 
chomhairliúchán.

2011 2010 Athraitheas %Athraitheas

6002 5724 278 4.86%

Cuireadh an Dr Faud Alsaraj, dochtúir ionaid, in ionad an Dr 
Mansud Hatunic, agus in ionad an phoist chomhairligh a bhí 
le líonadh ag an Dr Niamh Phelan ón 2 Aibreán 2012 (Is don 
bhliain 2011 an tuarascáil).   

Cluas, Srón agus Scornach (E.N.T)
Cuireann an tSeirbhís E.N.T seirbhís áitiúil, réigiúnach agus 
fhor-réigiúnach ar fáil d’othair ar a bhfuil ailse chinn agus 
mhuiníl. Bíonn trí chlinic E.N.T d’othair sheachtracha ar siúl 
gach seachtain a dhéanann comhairligh a sholáthar; tá foireann 
ildisciplíneach mar bhonn agus taca don tseirbhís seo, ina 

bhfuil altraspeisialtóirí cliniciúla teiripe Urlabhra agus Teanga, 
éisteolaíochta, agus oifigigh chléireacha, a chuireann cur chuige 
comhordaithe i leith seachadadh seirbhíse ar fáil. 

In 2011, b’ann do 5,006 comhairliúchán othar seachtrach ar an 
iomlán, d’fhreastail 356 othar ar bhonn cás lae.

Diagnóis Nua Ailse Chinn agus 
Mhuiníl 2011 2010 2009

Ceann agus Ceann 246 237 215

GUIDe
TDéanann an Rannóg Míochaine Uraiginitiúla agus Galar 
Ionfhabhtaíoch (GUIDe) seirbhís a ionchorprú a bhainistíonn 
sláinte ghnéis, ionfhabhtú HIV, cúram ginearálta galar 
ionfhabhtaíoch mar aon le seirbhís chomhairleach d’othair 
chónaitheacha atá ar fud an Ospidéil.

Cuireadh tús le tionscnamh um laghdú úsáid páipéir in 2011 le 
tabhairt isteach an chórais sceidealaithe EPR agus an chórais 
leictreonaigh taifeadta othar do na seirbhísí HIV agus sláinte 
gnéasaí.

Ina theannta sin, rinneadh uasghrádú ar an treoir i leith láithreán 
gréasáin GUIDe agus tugtar anois www.guideclinic.ie air.

I measc na dtionscnamh faoinar tugadh bhí fairnsingiú 
leanúnach naisc phobail le haghaidh seirbhísí sláinte 
gnéasaí, soláthar comhtháite oiliúna agus seirbhíse le cúram 
príomhúil agus forbairt Tionscnamh Cáilíochta Rannóige i 
gcomhpháirtíocht le Abbott.

Lean an tOllamh Bergin lena fheidhm mar Cheannaire FSS 
don chlár Náisiúnta OPAT agus i Lúnasa 2011, ceapadh é mar 
Dhéin na hOiliúna Iarchéime, Coláiste Ríoga na Lianna agus na 
Máinlianna in Éirinn. D’fhan an tOllamh Mulcahy agus an tOllamh 
Bergin mar stiúrthóirí náisiúnta speisialtachta le haghaidh oiliúint 
i Míochaine GU agus i nGalair Thógálacha, faoi seach.

GUIDe Outpatient Activity 2011

Sainiú Nua Athfillte Iomlán

Freastail ar sheirbhís HIV 207 4,001 4,208

Freastail ar sheirbhís STI 6,661 3,146 9,807

Freastail othar Galar Tógálach 132 859 991

Seirbhís do Dhaoine Óga 254 208 462

Freastal Othar Seachtrach HIV-Hep C 39 1,199 1,238

Freastail Nua Fill 4 55 59

Freastail ar an mBarda Lae 494 1,002 1,496

Torthaí/Freastail ar Chlinicí Altraí 1,467

Freastail vacsaínithe 697 2,311 3,008

Seirbhís Fleibeatóime 143 480 623

Gníomhaíocht Iomlán Othar 
Seachtrach

8,631 13,261 23,359

An Fhoireann Ildisciplíneach

Altra Idirchaidrimh EB An tUasal Sweeney
OT  An tUasal Howie
Deirmeateolaí 
Othar 
Fisiteiripeoir An tUasal Halford
MSW An tUasal Markey
Saineolaí Cothúcháin An tUasal Collura
Síceolaí An tUasal Kennedy
Grianghrafadóireacht 
Chliniciúil  An tUasal Edwards

 

  

Anéistéis An Dr Ellen O’Sullivan

Déidlia An tOllamh June Nunn

Gaistreintreolaí An Dr Mahmud

Máinlianna Ginearálta An tOll. Reynolds/
 an tUasal Ravi

Máinlia Plaisteach An tUasal Eadie

Inchríneolaí An Dr Healy

Lia ENT An tUasal Kinsella/
 an tOll. Tymon

Haemaiteolaí An tOllamh Paul Browne

Histeapaiteolaí An Dr McMenamin

Radeolaíocht 
Idirghabhála An Dr McEniff

Oftailmeolaí An tUasal Doyle/
 an tUasal O’Connor

Ortaipéidic An tUasal McKenna

Bainistíocht Péine An Dr McCrory/Fitzgerald

Cúram Maolaitheach An Dr Ó Síoráin

Fleibeatóime agus 
Oinceolaíocht Altraí do Rochtain IV
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Gínéiceolaíocht
Is é príomhchuspóir na Seirbhíse Oinceolaíocht 
Ghínéiceolaíochta in Ospidéal Naomh Séamas cóireáil agus 
luathdhiagnóis a chur ar fáil d’othair ar a bhfuil riochtanna 
ghínéiceolaíochta. Tagann breis agus 33% de na hatreoruithe ó 
atreoruithe for-réigiúnacha nó náisiúnta.

Déanann cúigear comhairleach, ar an iomlán, freastal ar an 
tSeirbhís Ghínéiceolaíochta: An Dr N Gleeson, an Dr H O 
Connor, an Dr Darcy, an Dr Astbury agus an Dr Anglim, tá seo 
nasctha leis na seirbhísí Gínéiceolaíochta in Ospidéal an Choim.

In Aibreán 2011, d’fhág an Dr Katharine Astbury Ospidéal 
Naomh Séamas agus ghlac an Dr Noreen Gleeson le post 
lánaimseartha mar chomhairleach i nGínéa-oinceolaíocht le 
sainspéis sa mháinliacht chasta pheilbheach gan comhábhar 
urchóideach.

Cuireann an tSeirbhís Oicneolaíocht Ghínéiceolaíochta in 
Ospidéal Naomh Séamas seirbhís fhor-réigiúnach ar fáil d’othair 
ar a bhfuil ailse ghínéiceolaíochta. D’fhreastail 3,000 othar ar na 
Clinicí Gínéa-Oinceolaíochta in 2011. Chonacthas 290 atreorú 
nua oinceolaíochta in 2011. Bhain cineál treasach le 60 díobh 
seo. Tugtar castacht othair faoi deara sna hilmhódúlachtaí 
cóireála a theastaíonn.

In 2011, thug 70% de na hothair faoi mháinliacht, 50% faoi 
cheimiteiripe agus 35% faoi radaiteiripe. Is iad na suíomhanna 
ailse ghínéiceolaíochta is coitianta ailse ubhagánach agus 
cheirbheacs.

Figiúirí nua Diagnóis Ghínéiceolaíochta 2011

Figiúirí Ailse Ghínéiceolaíochta 2011 2010 2009

297 278 285

Néarfhiseolaíocht Chliniciúil
Tá réimse d’fhiosrúcháin leictridhiagnóiseacha á dtairiscint 
ag an Rannóg Néarfiseolaíochta Cliniciúla.  Airítear leo seo, 
Staidéar ar Sheoladh Néaróg (NCS), Leictrimíografaíocht 
(EMG), Leictreinceifileangrafaíocht (EEG), Ionchais ó Spreagadh 
Sómatachéadfach (SSEPanna), Freagraí i Stoc na hInchinne 
ó Spreagadh Éisteachta (BAERanna), Freagraí ó Spreagadh 
Amhairc (VERanna) agus instealladh tocsain bhotalanaim. 
Áirítear leis an bhfoireann an Dr Yvonne Langan, Néarfhiseolaí 
Cliniciúil Comhairleach, Martina Healion agus Áine Sweeney, 
teicneoirí tomhais chliniciúil, agus an Rúnaí, Laura Whittle.  

Chuaigh an tUasal Martina Healion, teicneoir cáiliúil agus ar a 
raibh ardmheas, agus ball den Rannóg Néarfhiseolaíochta, ar 
scor i Nollaig 2011. Is mian leis an Stiúrthóireacht buíochas a 
ghabháil le Martina dá tiomantas agus dá rannpháirtíocht le 
linn go leor blianta seirbhíse agus gach rath a ghuí uirthi amach 
anseo.

Chuaigh an Dr Aoife Laffan leis an rannóg mar chomhalta 
taighde in 2010

agus tá sí ag tabhairt faoi thaighde ar íogaireacht bhara-athfhillte 
iontu siúd ar a bhfuil titimeas agus ar a feidhm i mbás gan 
choinne sa titimeas. Tá an obair seo faoi urraíocht ag Brainwave.

Leanann an t-éileamh ar an tseirbhís EEG otharchairr 24 uair 
an chloig le méadú agus is dócha go léiríonn seo go bhfuil 
méadú ag teacht ar an éileamh ar na Rannóga. Tugadh taithí do 
chruinniú Chumann Néareolaíoch na hÉireann.

Oftailmeolaíocht
Éascaíonn an cur chuige comhoibritheach i leith cúram othar ag 
an tseirbhís Inchríneolaíochta agus Oftailmeolaíochta chun galar 
súil diaibéiteach a bhrath go luath, agus is sciar mór den obair 
é seo don tseirbhís oftailmeolaíochta. Freastalaíonn gach othar 
diaibéiteach gach bliain chun scagthástáil reitineach a fháil. 
Tugadh faoi 2,089 athbhreithniú othair ar an iomlán in 2011.

Áirítear leis an bhFoireann Oftailmeolaíochta, an Dr Aoife Doyle, 
an Dr Susan Mullaney, an Dr O’Connor, Deirdre Nugent, altra 
foirne agus an tUasal Mary Ronney agus an tUasal Lisa Burke, 
oifigigh chléireacha. Tugann an t-altra foirne, Deirdre Nugent faoi 
thástáil réimsí amhairc i seomra 4.

Réamaiteolaíocht
The Rheumatology service incorporates:

• Cumsíonn an tSeirbhís Réamaiteolaíochta an méid a leanas:

 – 2 WTE Réamaiteolaí Chomhairleacha/poist Dóchtúra 
Ghinearálta/1 fhoireann NCHD/1 CNS/.5 Altra Iondoirte 
wte 0.8 fisiteiripe/0.5 teiripe saothair/0.25 ortótaiceoir/2 
WTE Rúnaí de Ghrád IV.

 – seirbhís speisialtóra airtrítis d’othair sheachtracha.

 – seirbhís threasach atreoraithe fíochán tacaíochta i gcomhar 
le hImdhíoneolaíocht agus Deirmeolaíocht:

 – Clinic sheachtainiúil Luathairtrítis.

 – clinic ghnáthamh san Ionad Lae Réamaiteolaíochta.

 – Clinic nua Spondailíteas Ancalósaithe.

 – seirbhís laethúil chomhairliúcháin d’othair chónaithe.

 – seirbhís speisialtóra fisiteiripe/teiripe saothair.

 – clár speisialtóra teagaisc sa réamaiteolaíocht a thugann 
comhairleach.

 – clár tiomanta taighde.

 – Baineann 50% le hualach oibre na Rannóige le 
géardhualgais Míochaine Inmheánaí. 

0

50

100

150

200

250

300

200920102011

Sraith 1



57

Stiúrthóireachtaí Cliniciúla I Stiúrthóireacht SaMS

Lean an Dr O’Shea leis lena fheidhm mar Cheannaire 
Réigiúnaí do cheantar Bhaile Átha Cliath-Lár Laighdean ar 
Chlár Réamaiteolaíochta FSS. Ina theannta sin, ba bhall 
gníomhach é den Ghrúpa Méasúnaithe Spondailíteas 
Ancalósaithe (ASAS), cumann idirnáisiúnta taighdeoirí i réimse 
an airtrítis spondailítis. Ghlac an Dr Michele Doran páirt i 
ngrúpa idirnáisiúnta athbhreithnithe ar vacsaíniú i ngalair 
réamatacha, as ar eascair dhá fhoilseachán thábhachtacha 
ar an ábhar seo. Lean an tOllamh Cunnae ina feidhmeanna 
mar Uachtarán Chumann Réamaiteolaíochta na hÉireann 
agus an Stiúrthóir Naisiúnta Speisialtachta le haghaidh 
Réamaiteolaíochta. I measc a freagrachtaí eile bhí Stiúrthóir 
Bunoiliúna Speisialtóra le haghaidh Scéim na Tríonóide, 
Teagascóir Intéirneach d’Ospidéal Naomh Séamas agus 
Stiúrthóir Ionad Iarchéime William Stokes.

Lean an Clár Taighde Réamaiteolaíochta lena 
thréanfheidhmíocht agus rinneadh breis foilseáchán agus cur 
i láthair ag cruinnithe idirnáisiúnta. Rinne an Dr Laura Durcan, 
SpR taighde, dul chun cinn i dtreo a tráchtais MD, agus rinne 
sí scrúdú ar thionchar na haclaíochta i measc othar ar a bhfuil 
airtríteas athlastach, agus thug cláraitheoirí cliniciúla faoi roinnt 
iniúchtaí a bhain le cleachtas laethúil míochaine.

Réamaiteolaíocht Altraspeisialtóra Chliniciúil

Díriú Cliniciúil
1. Arna Fhreastal ar an gClinic Othar Seachtrach trí huaire sa 

tseachtain.

2. Oideachas agus tacaíocht curtha ar fáil d’othair atá ag 
tosú cóireálacha nua agus iad siúd atá ar chóireálacha le 
tamall i measc othair sheachtracha agus chónaithe araon.

3. Réamh-scagthástáil, oideachas, tacaíocht leanúnach 
agus athleanúint na n-othar siúd a bhfuil tús á chur acu 
le Teiripí Bitheolaíocha i gClinic Bhitheolaíochta faoi Stiúir 
Altra arna gcur ar fáil. 

4. Tacaíocht agus comhairle leanúnach arna gcur ar fáil 
d’fhonn cabhrú le hothair glacadh le maireachtáil le galar 
ainsealach.

5. Bainistiú déantar ar líne gutháin chomhairle d’othair.

6. Faomhadh arna fháil ó Choiste Drugaí agus Teiripic ONS 
agus FSS chun tús a chur le hOrdú ag Altraí.

Ina theannta sin, cuireann an t-altraspeisialtóir réimse fairsing 
oideachais agus oiliúna ar fáil d’othair ar a bhfuil galair 
mhatánchnámharlaigh
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Stiúrthóireacht GEMS

An Dr Nap Keeling  
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Catherine Carey  
Altrabhainisteoir

Ms. Ann Dalton  
Bainisteoir Gnó

Réamhrá
Is iad na réimsí seo a leanas a thagann faoi chuimsí 
Stiúrthóireacht GEMS: Míochaine agus Máinliacht 
Ghastraistéigeach; Míochaine Ghinearálta, lena n-áirítear 
Heipiteolaíocht, Míochaine Dhuánach, Úireolaíocht agus 
Máinliacht Ghinearálta.

Aonad Iontrálacha Géarmhíochaine (AMAU)
Bunaíodh an tAonad Iontrálacha Géarmhíochaine (AMAU) 
chun glacadh le hothair ghéarbhreoite mhíochaine ar bhonn 
leanúnach. Lonnaítear othair i limistéar amháin don chéad 
tréimhse 72 uair dá gcúram éigeandála - éascaíonn seo 
rochtain gan stró ar chomhairligh agus ar speisialtachtaí 
éagsúla nuair a theastaíonn breis agus ceann amháin díobh 
seo. Mar gheall go mbíonn an fhoireann nach mór i gcónaí i 
nGéarmhíochaine, nó ann sin amháin, forbraítear saineolas 
- go hachomair, bíonn na haonaid ag feidhmiú i gceart. Dar 
ndóigh, baineann ríthábhacht le foireann ardchaighdeáin 
altranais, mhíochaine agus foireann ghaolmhar eile a 
mhealladh agus a choimeád d’fhonn cúram ardchaighdeáin a 
sholáthar. Bíonn brú gan solás le sonrú i nGéarmhíochaine; is 
gá an fhoireann a spreagadh chun oibriú agus chun sásamh 
ard poist a bhaint má táthar le leanúint sa réimse seo.

Ó bunaíodh iad in 2003, b’ann do laghdú 60% ar an riosca 
i leith báis san ospidéal lena mbaineann iontráil mhíochaine 
éigeandála. Sábháiltear saol duine i measc gach 12-14 othar 
ar a ndéantar cóireáil.
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Ceantar Ospidéil Ospidéal Naomh Séamas

Tá Ospidéal Naomh Séamas lonnaithe i gceantar ospidéil (Fíor 
1) ina bhfuil ardghanntanas ospidéal; chuimseofaí 46% den 
daonra i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, ar an meán, sa chúigil 
uachtarach ghanntanais. Inár gceantar ospidéil, tá an figiúr níos 
gaire do 64%. Is ó sheoltaí iad ochtó a seacht dár n-iontrálacha 
míochaine atá suite sa leath íochtarach de na céimeanna 
ganntanais. Léirigh obair a rinneamar go bhfuil ganntanas ina 
fháistineoir neamhspleách ar bhásmhaireacht 30 lá, fiú i ndiadh 
oiriúnú le haghaidh fáistineoirí eile ar a bhfuiltear feasach, ar 
nós comhghalrachta agus déine an ghalair. Ar an ábhar sin, cé 
go gcuirimid géarchúram ar fáil, caithfimid bheith feasach ar na 
tosca sóisialta níos fairsinge a imríonn tionchar ar sheachadadh 
géarchúraim.

Óna mbunachar sonraí mór, leanann an AMAU le hanailís a 
dhéanamh ar eispéireas cúram sláinte ár n-othar. Go deimhin féin, 
ní mór go mbeidh bonn fianaise faoinár gcúram cliniciúil, agus ní 
mór dúinn tabhairt faoi chúram othar níos fearr agus an tuiscint 
fheabhsaithe sin againn. Go dtí seo, d’fhoilsíomar breis agus 
30 páipéar sa litríocht idirnáisiúnta agus sa litríocht. Mar aon le 
heolas a chur chun cinn, is comhábhar tábhachtach d’oiliúint ár 
ndochtúirí iarchéime feidhmiú ár gcóras.

An Rannóg Cúram Brollaigh
D’ainmnigh an NCCP Aonad Cúram Brollaigh Ospidéal Naomh 
Séamas mar cheann d’ocht n-ionad speisialtóra Seirbhís Ghalar 
Siomtómach Brollaigh in Éirinn in 2007.  Mar gheall air seo, bhí 
méadú inár ndobharcheantar agus bhí méadú mór le sonrú ar 
atreoruithe don tseirbhís le blianta beaga anuas.

Cuireann an tAonad Cúram Brollaigh ag ONS seirbhísí ar fáil 
d’othair ar a bhfuil galar siomptómach brollaigh, lena n-áirítear 
ailse chíche. Áirítear leis an bhfoireann ildisciplíneach Speisialtóra 
Brollaigh, Máinlianna, Raideolaithe, Paiteolaithe, Oinceolaithe agus 
Altraí. Oibríonn an fhoireann le chéile lena chinntiú go gcastar le 
hothair agus go ndéantar scrúdú orthu go mear agus a luaithe a 
dhéantar iad a dhiagnóisiú, go dtugtar an chóireáil agus an cúram 
beartaithe ardchaighdeáin is fearr dóibh. 

Áirítear le Seirbhís Brollaigh Ospidéal Naomh Séamas:

• Clinicí Trímheasúnaithe agus Athbhreithnithe atá faoi stiúir 
Comhairligh.

• Rochtain mhear ar gach seirbhís agus cóireáil dhiagnóisithe a 
theastaíonn.

• Tá fáil ar Altraspeisialtórí Cúram Brollaigh a fhreastalaíonn ar 
na clinicí uile chun ceisteanna nó buarthaí othar a fhreagairt go 
díreach.

• Bíonn Cruinnithe Seachtainiúla Ildisciplíneacha ar siúl, áit a 
bpléitear agus a gcomhaontaítear plean bainistíochta gach 
othair.

• Tá seirbhís dhíreach atreoraithe ar fáil chuig Oinceolaithe 
Speisialtóra Míochaine agus Radaíochta agus chuig máinliacht 
Atógála Brollaigh.

• Tá rochtain ar fáil ar réimse seirbhísí tacaíochta fisiciúla agus 
síceolaíche.

• Tá seirbhís chineálach thiomanta measúnaithe riosca agus 
comhairleoireachta ar fáil.

Chonacthas 18% níos mó othair nua shiomptómacha in 2011 
ná mar a chonacthas in 2010. Chun freastal ar an éileamh breise 
ar sheirbhísí, b’ionann an líon clinicí siomptómacha Cúram 
Brollaigh a bhí ar siúl le linn na bliana agus 210. B’ionann an líon 
othar a chonacthas sa tSeirbhís Riosca Teaghlaigh agus 1,006 
agus déileáladh leis na hothair seo sa mhullach ar an tseirbhís 
shiomptómach.

In ainneoin an mhéadaithe ar fhreastail chlinice agus ar leibhéil 
ghníomhaíochta laistigh den aonad, lean Altranas le hoideachas 
agus oiliúint inseirbhíse a fhorbairt agus a chothabháil do gach 
foireann altranais. Cuireadh le héiteas oideachas foirne chun 
oideachas laistigh den phobal a cuimsiú le haghaidh gairmithe 
cúram sláinte a bhíonn páirteach i gcúram leantach othar Ailse 
Chíche. Déanann an tseirbhís iniúchadh rialta ar chaighdeáin trí 
Iniúchtaí Cliniciúla Othar agus trí Shuirbhéanna ar Shásamh Othar.

Léiríonn na táblaí/graif thíos conas mar a tháinig méadú ar leibhéil 
ghníomhaíochta siomptómaí agus riosca teaghlaigh ó bunaíodh 
an Chlinic Bhrollaigh i 1997.

Gníomhaíocht Cúram Brollaigh

Líon na nAilsí Cíche ar ar Cuireadh Cóireáil
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Máinliacht Cholaireicteach
Tá an tseirbhís cholaireicteach mar chuid den tSeirbhís 
Mháinliachta Ginearálta.  Lean forbairt ag teacht ar an 
tseirbhís Cholareicteach in 2011. Ionad sainithe ailse é 
Ospidéal Naomh Séamas faoin gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse. 
B’ionann líon na n-ailsí colaireicteacha a atreoraíodh chuig 
Ospidéal Naomh Séamas in 2011 agus 210.

Ghabh an tUasal O’Sullivan, Máinlia Comhairleach Ionaid, 
in éineacht leis an Uasal B. Mehigan agus an fhoireann 
cholaireicteach i Márta 2011.

Titeann cruinniú na foirne Ildisciplíní oinceolaíocht GI amach 
gach seachtain agus rinneadh plé ar 467* othar ag an 
gcomhdháil seo in 2011.  B’ann do mhéadú 43% ar ualach 
oibre chruinniú an MDT ó 2009 i leith. Rinneadh plé ar go leor 
othar roinnt uaireanta.

Cuireann an tAonad Colaireicteach an oiliúint speisialtóra 
chláraitheora den leibhéal is airde ar fáil i gCalaireicteolaíocht 
atá á chreidiúnú ag Comhlachas Calaireicteolaíochta na 
Breataine Móire agus na hÉireann.

An Rannóg Altranas Stóma
Cuireann an Rannóg Altranas Stóma in Ospidéal Naomh 
Séamas seirbhís fhreagrach, thacúil agus chuimsitheach ar 
fáil d’othair ag a bhfuil stómaí faoi láthair nó óna dteastaíonn 
foirmiú stomaí, nó máinliacht atógálach lamhnáin nó putóige 
mar aon le bainistíocht fistulae eintreachraicneach.

Leanann an Rannóg Cúram Stóma in ONS bheith an-
ghnóthach agus tá triúr Altraí Cúram Stóma ann faoi láthair i 
bpoist lánaimseartha:

An tUasal Anne-Marie Stuart, an tUasal Anna Fearon agus an 
tUasal Siobhán McGovern.

B’ionann líon rannóige na n-othar ar ar freatalaíodh sa chlinic 
OPD faoi stiúir altraí agus 376.

An tAonad Scaghdhealaithe Duánaigh
Is é Míochaine Dhuánach cúram othar ar a bhfuil galar duáin 
agus go háirithe bainistiocht cliseadh duáin. Oibríonn an 
tAonad seirbhís haema-scagdhealaithe i mBarda Naomh 
Caomhín, 1 chlinic OPD, clár oideachais réamhscagdhealaithe 
faoi stiúir Altraí agus seirbhís bhainistíochta ainéime 
dhuánaigh. Baineann ríthábhacht le hoideachas 
réamhscagdhealaithe d’othair d’fhonn gur féidir leo rogha 
fheasach a dhéanamh maidir le Haema-scagdhealú nó 
scagdhealú peireatóinéim. 

In 2011, tugadh faoi 471 cóireáil Scagdhealaithe ar an iomlán.
Rinneadh maoirsiú ar 80 othar ar chlár Bainistíochta Ainéime. 
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D’fhreastail 1,063 othar CKD ar OPD. B’ann do 164 othar ar 
an gclár Réamhscagdhealaithe (Cliseadh Duánach céim 3-5) 
agus in 2011, thit 59 seisiún Oideachais amach agus tugadh 
clár Vacsaínithe Heipitítis B do 85 othar   Bhí ochtar othar ar 
an gclár Céimnithe Trasphlandaithe Dhuánaigh.

Oideachas Leanúnach Foirne
D’fhreastail an tAltra Foirne, Tracey Lenard ar an ANNA – an 
Comhlachas Meiriceánach Altraí Neifreolaíochta i Nua-
Eabhrac. D’fhreastail an tAltra Foirne, Crina Voicu ar dhá 
lá staidéir den INNA (Comhlachas Altraí Neifreolaíochta na 
hÉireann) i Márta agus i nDeireadh Fómhair. D’fhreastail 
CNM2, Mairéad Murphy ar lá staidéir den INNA (Comhlachas 
Altraí Neifreolaíochta na hÉireann) i nDeireadh Fómhair.

Ceapacháin
Ceapadh an Dr George Mellotte mar Cheann-Neifreolaí 
Réigiúnach Cliniciúil FSS le haghaidh Bhaile Átha Cliath-Lár 
Laighean.

Ceapadh Mairéad Murphy chuig post Scagdhealaithe CNM2.

Leibhéil Soláthar Foirne
Laghdaíodh an tSeirbhís Dhuánach go dtí seachtain trí lá 
(Luan/Céadaoin/Aoine) go leor uaireanta le linn na bliana. Bhí 
seo mar thoradh díreach ar fholúntais foirne nár líonadh.

Ardaidhmeanna le haghaidh 2011
Leanaimid le naisc a chothú le hOspidéal Adelaide, an Mhí 
agus le hOspidéal Náisiúnta na Leanaí (AMNCH). Thug an 
tOllamh Mark Little, Ollamh na Neifreolaíochta, Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath, le fios go mbeidh sé ag tabhairt 
faoina thaighde in Institiúid na Míochaine Móilíní, Ionad 
Eolaíochtaí Sláinte Choláiste na Tríonóide, Ospidéal Naomh 
Séamas.

Tacóidh an t-aonad leis an ardaidhm chun Ionad Sláinte Duán 
na Tríonóide a fhorbairt, a bheidh lonnaithe idir Ospidéal 
Naomh Séamas, Ospidéal Thamhlachta agus Coláiste na 
Tríonóide.

Gaistreintreolaíocht

Haemacrómatóis Oidhreachtúil
B’ann do 67 atreorú nua chuig an gclinic um chóireáil 
haemacrómatóise in 2011. Tá 850 othar ag freastal ar an 
gclinic seo ar an iomlán.

Tugadh faoi 1,913 féithligean.

Chuir an rannóg cairdeolaíochta tús le staidéar taighde 
i mbliana ar othair ar tugadh diagnóis haemacrómatóise 
dóibh le déanaí. Déantar scanadh ECHO do na hothair sula 
dtosaítear an féithligean agus déantar athscanadh orthu a 
luaithe a laghdaítear a leibhéil bhreise feiritine.

Tástálacha Anála Úiré
Tugadh faoi 2,240 tástáil anála úiré. Is ionann an liosta feithimh 
faoi láthair agus 8 seachtaine.

Tá sé beartaithe againn i mbliana tabhairt faoi réamhthástáil 

anála ar othair ar an liosta feithimh le haghaidh OGD. Beidh 
na hothair seo faoi bhun 50 bliain d’aois agus ní bheidh aon 
chomharthaí tromchúiseacha acu ar atreorú dóibh. Más 
diúltach don tástáil anála, leanfaidh siad ar aghaidh chuig an 
OGD.

Más dearfach don tástail anála, cuirfear oideas ar aghaidh 
chucu le haghaidh trítheiripe agus déanfar tástáil anála 
leantach chun baint na mbaictéar a sheiceáil. Má baineadh 
na baictéir agus mura bhfuil aon chomharthaí ag an othar, 
díscaoilfear iad ar ais chuig a LG nó chuig a gcomhairleach 
atreoraithe. Má tá na baictéir fós ann, tabharfar trítheiripe den 
dara líne dóibh mar aon le tástail bhreise anála lena sheiceáil 
ar baineadh na baictéir. Má tá na baictéir fós ann ina dhiaidh 
sin, cuirfear ar aghaidh iad chun saothrú OGD plus a fháil 
agus déanfar íogaireacht i leith HPylori a sheiceáil.

Gaistreintreolaíocht
Tugann Gaistreintreolaíocht ANP faoi ghnáthaimh ionscópacha 
uachtaracha agus íochtaracha ar dhaonra roghnaithe othar.
Cabhraíonn an tseirbhís i scagthástáil polaipe, ionscópacht 
dhiagnóiseach agus cúram leantach comhghaolmhar sa 
mhullach ar shaincheisteanna gastraistéigeacha íochtaracha.

Gnáthaimh
Tugadh faoi 519 ionscópacht ar an drólann in 2011. Brathadh 
polaipí i 42% de na cásanna. Brathadh siadaí drólainne 
i 2.8% de chásanna (15 othar). Bhí 93% de na cásanna 
comhiomlán. Baineadh críoch an iléim amach in 83% de na 
cásanna. Ba iad na cúiseann a bhí le neamhchríochnú (in 
ord minicíochta): drochullmhúchán, éadulaingt othar, siadaí, 
lúbadh. Níor tréigeadh aon ghnáthamh gan dul i gcomhairle le 
comhghleacaí sinsearach míochaine.

Tugadh faoi 446 éasafagagastraionscópacht in 2011. Bhí 
99% díobh comhiomlán. Ba iad na cúiseanna a bhí le 
neamhchomhiomlánú: éadulaingt othar, daincheangal.

Támhú Gnáthaimh
Rinne dóchtúir leighis támhú a ordú agus a riar de 
réir prótacail. Rinneadh 878 othar a thámhú ag an 
Gaistreintreolaíocht ANP in 2011. Thug 13 faoi ionscópacht ar 
an drólainn gan támhú. Níorbh ann d’aon chásanna cúlaithe.

Foilseacháin Ghaistreintreolaíochta GEMS
In 2011, chuir an ANP páipéar i gcrích do Shaol Altranais na 
hÉireann (‘World of Irish Nursing’), foilsíodh seo i bhFeabhra 
2012. Ina theannta sin, bhí an ANP mar chuid d’fhoireann a 
bhí ag oibriú faoin Dr Zaheer a d’fhoilsigh dhá pháipéar.

Drochimeachtaí
Níorbh ann d’aon drochimeachtaí suntasacha in 2011.

Ordú ag Altraí
Leanann ordú ag altraí go rathúil. Ba iad an Dr D. O’Toole 
agus an Dr McCarthy na hiniúchóirí. Níor tugadh aon 
drochimeachtaí faoi deara. 

Oiliúint
Chríochnaigh an ANP oiliúint BLS agus ACLS le linn 2011, 
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d’fhreastáil siad ar chomhdháil um Ordú ag Altraí i Samhain, 
agus ar lá staidéir náisiúnta GI in AMNCH. Sa bhreis air sin, 
mhúin an ANP roinnt seisiún mar chuid den t-aon chúrsa 
oiliúna náisiúnta altraí ionscópachta atá ann a bhí ar siúl 
in Ospidéal Naomh Séamas. Tá oiliúint á cur ar fhoireann 
an aonaid agus ar mhic léinn, faoi mar atá freastal ar na 
seisiúin sheachtainiúla oideachais a chuirtear ar fáil don 
fhoireann mhíochaine – cur i láthair cásanna cliniciúla, an club 
irisleabhair, comhdháil histeapaiteolaíochta, ollbhabhtaí agus 
babhtaí barda leis an Dr Mahmud.

Iniúchadh
Déanann córas a bhaineann leas as taifid Microsoft Excel 
taifead ar iniúchadh tráthúil agus é a éascú i dtaobh sonraí 
gnáthaimh. I dteannta sin, ceadaíonn córas ADAM an 
aonaid ionscópachta iniúchadh níos sonraí a dhéanamh ar 
chleachtas.

Conclúid
Feidhmíonn an tseirbhís ANP i gcomhréir le caighdeán lena 
nglactar go hidirnáisiúnta. Cruthaíodh gur seirbhís shábháilte 
agus fhiúntach an tseirbhís ANP a chuireann leis na seirbhísí 
Gaistreintreolaíochta a sholáthraítear in Ospidéal Naomh 
Séamas.

An tAonad Feidhme GI
Lean éileamh méadaitheach ar staidéir Fiseolaíochta GI, 
agus tugadh faoi 3,736 gnáthamh in 2011, agus b’atreorú 
seachtrach 63% díobh. Léiríonn seo méadú 14% ar an mbliain 
seo caite. B’ann do mhéadú suntasach ar an líon atreoruithe 
agus cuireadh leis an liosta feithimh dá bharr agus bhí ar 
roinnt daoine fanacht 9 mí chun roinnt gnáthamh a fháil.

Tá anois i bhfoireann an Aonaid triúr Eolaithe um Thomhas 
Cliniciúil a oibríonn ar bhonn lánaimseartha agus ceapadh 
post bun in Eanáir. Níl fáil ar aon ghnáthfhiosruithe Feidhme GI 
in Ospidéil Ghinearálta eile ná in Ospidéil Phéidiatraiceacha; 
is sinn an t-aon soláthróir de sheirbhís náisiúnta atreoraithe. 
Is é an tAonad an t-aon aonad fiosruithe ag a bhfuil Creidiúnú 
iomlán mar Sheirbhís agus mar Aonad Oiliúna in Éirinn, agus 
tá ag an bhFoireann uile Theicniúil Creidiúnú iomlán mar 
Fhiseolaithe GI.

Heipiteolaíocht
Cuireann an tIonad Heipiteolaíochta seirbhís chuimsitheach ar 
fáil d’othair ar a bhfuil galar víreasach agus neamhvíreasach ae 
mar aon le galar gaistreintreolaíoch. Tá an tAonad otharlárnach 
agus cuirtear seirbhísí a sholáthraíonn comhairligh ar fáil 
d’othair chónaithe agus d’othair sheachtracha. Forbraíodh 
na seirbhísí agus na clinicí a chuirtear ar fáil chun freastal ar 
riachtanais shonracha na ngrúpaí éagsúla cliaint a úsáideann 
iad.

B’ann do bhreis agus 11,000 freastal ar na clinicí 
Heipiteolaíochta le haghaidh 2011. Léiríonn seo méadú 
10% ar fhreastal i gcomparáid le 2010. Is éard a bhí 
ann seo, atreoruithe nua agus othair fhillte ar na clinicí 
gaistreintreolaíochta, ginearálta ae, víreasacha agus 
haemacrómatóise, Heipitítis B agus C faoi stiúir comhairleach 
agus altraí.

Tá borradh comhsheasmhach ag teacht ar an ngníomhaíocht 
sna Clinicí Cóireála ó bunaíodh iad in 2002. Ba é seo 
an limistéar is mó fás san aonad in 2011. Is iontach do 
chomhlíonadh cóireála agus torthaí othar.

Mar ospidéal teagaisc, ghlac an tAonad páirt i líon staidéir 
thaighde in 2011.

Athbhreithniú Córasach agus Measúnú Geilleagrach chun 
measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht Chliniciúil agus ar 
Chostéifeachtacht Telapreivir agus Boceprevir i gCóireáil 
Heipitítis C Ainsealaigh in Éirinn. An Dr Jennifer Kieran.

Triail Chlinicúil Heipitítis C – VX95110 
An Dr Susan McKiernan.

Heipitíteas B Prophesys – Triail Bhreathnóireachta 
An Dr Susan McKiernan.

I measc na bhfeabhsacháin a rinneadh ar an Aonad in 
2011, bhí cruthú seomra breise le haghaidh othar ar thaobh 
na clinice den fhoirgneamh chun plé, oideachas agus 
comhairleoireacht a éascú. Cruthaíodh seo le cabhair ó 
dheontas beag ó Fhóndúireacht ONS. 
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Suiteáladh seirbhís uathoibrithe freagartha gutháin in 2011 
chun feabhas a chur ar chumarsáid ghutháin an aonaid. Tá 
athbhreithniú á dhéanamh air seo. Shuiteáil an Rannóg IMS 
bogearraí um Aitheantas Gutha ar ríomhairí na gCliniceoirí 
chun cabhrú le deachtú agus aschur éifeachtúil tuarascálacha 
do LGanna agus d’fhoinsí eile atreoraithe.

Leanann fás ag teacht ar an nasc lasmuigh den suíomh leis 
na Seirbhísí Andúile le haghaidh cóireáil othar ar a bhfuil 
Heipitíteas C. Síneadh seirbhísí chuig Seirbhísí Andúile 
Shráid an Chaisleáin, Seirbhísí Andúile Sheanbhóthar an 
Chontae, Cromghlinn, agus Seirbhísí Andúile Bóthar Belgard, 
Tamhlacht. Treisíonn seo na naisc idir an t-ospidéal agus an 
pobal.

Tá bonn maith faoin tseirbhís chóireála do Phríosúin Pháirc na 
Cruithneachta agus Mhuinseo anois. Cuirtear an tseirbhís ar 
fáil d’othair ar a bhfuil heipitíteas B agus C agus laghdaíonn 
an tseirbhís an líon cuairteanna OPD ón bpríosún go dtí an 
tAonad Heipiteolaíochta. Éascaíonn an tseirbhís seo cóireáil a 
thabhairt d’othair fad a bhíonn siad faoi choinneáil.

Is nasc an-tábhachtach an nasc um Idirchaidreamh Altraí 
le hOspidéal Naomh Uinseann d’othair atá á n-atreorú go 
dtí Ospidéal Naomh Séamas chun trasphlandú ae a fháil. In 
2011, rinneadh measúnú ar 22 othar maidir le hoiriúnacht do 
thrasphlandú ae. Tá ceathrar othar ar an liosta gníomhach 
um thrasphlandú ae, tá seisear á gcur chun cinn, rinneadh 
athghearradh ar thriúr othar, atreoraíodh beirt othar ar ais 
chuig ONS mar gheall gur tháinig siad i láthair rólúath agus 
chuaigh seachtar othar ar aghaidh chun trasphlandú ae a fháil.

In 2011, bunaíodh an tríú clinic Fibreascanadh san aonad. 
Úsáidtear fibreascanadh i measúnú neamhionrach an ae. Is 
féidir leis seo lámh mhór chúnta a thabhairt nuair nach mbíonn 
an t-othar oiriúnach le haghaidh bithóipse ae.

Is páirt lárnach an tseirbhís Fleibeatóime san Ionad 
Heipiteolaíochta de phróiseas an othair. Tá an chlinic fola 
faoi stiúir altraí agus cuireann sí réamhthástáil fola d’othair 
sheachtracha, scagthástáil ghéiniteach le haghaidh 
haemacrómatóis agus scagthástáil OGTT le haghaidh galar 
víreasach, HCT agus galar sailleach ae. Éascaíonn seo cuid 
den réamhobair a bhíonn i gceist roimh an gcomhairliúchán 
othar seachtrach.

Freastail Othar Seachtrach Heipiteolaíochta

Éasafagas Bhairéid
Rinneadh breis dul chun cinn ar chur i bhfeidhm na Clárlainne 
Náisiúnta d’Éasafagas Bhairéid in 2011 agus ghlac Ospidéal 
Naomh Séamas leis an bhfeidhm cheannais ina fhorbairt 
faoi stiúir an Ollamh John Reynolds. Tá chlárlann á cistiú 
ag an gCiste Ailse Éasafagaí agus éascóidh sé faireachas, 
oideachas agus taighde. I measc na n-ospidéal a ghlacann 
páirt sa chlárlann seo tá Ospidéal na Trócaire, Corcaigh, 
Ospidéal Beaumont, Opsidéal Naomh Uinseann agus 
Ospidéal Mater.

Uasghrádaíodh Clárlann Ospidéal Naomh Séamas go dtí 
an leagan gréasán Intellect agus rinneadh na sonraí uile 
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siarghabhálacha a léarscáiliú agus a aistriú ó bhunachar sonraí 
PATS go dtí an gréasán Intellect. Rinneadh an tacar sonraí seo 
a lódáil ar an gClárlann Náisiúnta anaithnid agus rinneadh na 
hathruithe oiriúnacha. Tá an Freastalaí Náisiúnta lonnaithe sa 
Rannóg IMS ag Ospidéal Naomh Séamas. Cuireadh Ospidéal 
na Trócaire, Corcaigh beo i Meitheamh 2011 agus cuireadh 
sonraí go díreach ar an bhFreastalaí Náisiúnta anaithnid. 
Rinneadh na sonraí uile ar chlárlann Ospidéal Naomh Séamas 
a uaslódáil ar an bhFreastalaí Náisiúnta agus rinneadh é 
a choigeartú go dtí uimhir anaithnid aitheantais. Chuaigh 
Ospidéal Beaumont beo i Meitheamh 2011 agus cuireadh 
sonraí ionchuir ar an bhfreastalaí áitiúil ag Ospidéal Beaumont 
agus uaslódáilfear na sonraí uile ar an bhFreastalaí Náisiúnta.

Déanfar an chlárlann a thabhairt isteach in Ospidéal Naomh 
Uinsean agus Ospidéal Mater in 2012. Tá córas nua 
tuairiscithe á fhorbairt sa chlárlann leantach ar dhul chun cinn 
Bhairéid agus torthaí a úsáidfear i mbainistíocht Éasafagas 
Bhairéid. Socrófar seoladh ríomhphoist Bhairéid agus nascfar 
é leis an gclárlann. Cruthóidh sé meabhrán trí mhí sula mbeidh 
an t-othar le tabhairt faoi ionscópacht lena chinntiú nach 
gcailltear coinne athleantach an othair.

Struchtúr na Clárlainne

Bíonn Clinic Bhairéid ar bun ar bhonn coicíse gach maidin 
Dé Máirt. D’fhreastail 88 othar nua agus 142 othar fillte ar an 
gclinic in 2011.

Fuair fiche a sé othar a gcéad chóireáil le haghaidh eisídiú 
radaimhinicíochta in 2011. Tá an gnáthamh seo le haghaidh 
othar ar a bhfuil diospláise ísealghráid, diospláise ardghráid 
agus carcanóma ionmhúcóis. Thug an tUasal Narayanasamy 
Ravi agus an Dr Dermot O’Toole faoin gcóireáil seo mar 
ghnáthamh cás lae. Is ionad dea-bhunaithe sármhaitheasa 
anois Ospidéal Naomh Séamas do chóireáil Éasafagas 
Bhairéid.

Máinliacht Ghastraistéigeach Uachtarach (GI)
Leanann méadú ag teacht ar mhinicíocht ailsí 
Gastraistéigeacha Uachtaracha in Éirinn. Tá an méadú ar 
éileamh ar sheirbhísí d’ailsí Gastraistéigeacha Uachtaracha 
léirithe ag an líon méadaitheach othar atá ag gabháil leis an 
tseirbhís – méadú 42% ó 2009 go dtí 2011.

Léiríonn an graf thíos an méadú a tháinig ar ghníomhaíocht 
seirbhíse le 5 bliana anuas, a dheimhníonn an treocht 
leanúnach aníos ar Urchóideachtaí GI Uachtair.

Ailsí Éasafagacha/Gastracha ONS 2007-2011

• B’atreoruithe treasacha iad 80% den uile atreorú chuig 
ONS. Is méadú 10% seo ar atreoruithe treasacha agus 
léiríonn seo go n-aithnítear ONS mar ionad sármhaitheasa 
d’fhiosrú, de phlé agus de chóireáil chuimsitheach ailse 
Éasafagaí agus Gastraí.

• Bíonn na clinicí Mear-Rochtana GI Uachtarach ar siúl gach 
Céadaoin agus Déardaoin, agus tugtar faoi mhórmháinliacht 
gach Luan agus Aoine.

• Tugadh faoi 114 mórmháinliacht in 2011.

• Astu seo, bhí Éasfaigeachtóime ag 71 othar, agus bhí 
Gaistreachtóime ag 36 othar.

• Rinneadh 94% d’úsáideoirí na seirbhíse a phlé ag cruinniú 
seachtainiúil na Foirne Ildisciplíní, agus rinneadh plé ar 
thromlach na n-othar ag céimeanna iolracha le linn a 
bpróiseas cóireála.

• Tá an tseirbhís faoi stiúir an Ollaimh J. Reynolds agus an 
Uasail N. Ravi. Bhain an tseirbhís tairbhe ó theacht an Dr F. 
McCarthy go dtí an fhoireann.

Líon na Mórmháinliachtaí 2007-2011

Chabhraigh aitheantas na n-éileamh síormhéadaitheach ar 
an tseirbhís le leithdháileadh sliotáin bhreise raideolaíocha 
agus dhiagnóiseacha ionscópachta lena bhfuil géarghá. 
Éascaíonn seo cosaint spriocanna am feitheamh d’atreoruithe 
práinneacha, in ainneoin méadú suntasach ar líon agus 
ar shaghas na bhfiosrúchán diagnóiseach a theastaíonn 
chun ullmhúchán cuimsitheach othar a dhéanamh, chomh 
maith le monatóireacht a dhéanamh ar fhreagairt othair ar 
idirghábhálacha cóireála. 
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Is cuid thábhachtach den fhoireann an tAltra Comhordaitheora 
Ailse GI Uachtarach, Jennifer Moore, agus an tAltra um 
Thaighde GI Uachtarach, Zieta Claxton agus éascaíonn siad 
othair tríd an bpróiseas casta cuimsitheach cúraim seo. 
Déanann na haltraí speisialtóra seo maoirsiú ar chúram na 
n-othar ailse Gastraistéigí Uachtair, agus tacaíocht othair 
agus teaghlaigh á cur ar fáil ag tráth na diagnóise, le linn 
cóireála agus le linn na céime iarchóireála agus bíonn fáil ag 
na hothair orthu i gcónaí. Rinne Zieta Claxton an réamhobair 
le haghaidh triail fhairsing agus mórthionchair chliniciúil - 
Triail Randamaithe Cliniciúil ar cheimiteiripe nua-aidiúvach 
agus aidiúvach (MAGIC) v.s ceimearadaíocht nua-aidiúvach 
(prótacal CROSS) in adanacarcanóma an éasafagais agus 
an acomhail éasafagaghastraigh a bhunú i rith 2010, agus 
cuirfear tús leis in 2011.

In 2011, foilsíodh 25 páipéar ar thaighde GI Uachtarach, ar an 
iomlán, in irisleabhair éagsúla náisiúnta agus idirnáisiúnta.

IBD
Cabhraíonn feidhm an altra um Ghalar Athlastach Putóige 
(IBD) le bainistiú agus le soláthar cúram ardchaighdeáin 
d’othair ar a bhfuil galar Crohn agus drólainníteas Othrasaithe. 
Cuireann an tAlraspeisialtóir IBD na seirbhísí a leanas ar fáil: 

• Bíonn rochtain ag othair ar an altra IBD tríd an nguthán, 
ríomhphost nó blíp agus dhéileáil siad le thart ar 2,304 
fiosrúchán ó othair in 2011.

• Oideachas othar maidir le gach gné dá ngalar.

• Réamhscagthástáil agus oideachas d’othair a mbíonn tús 
á chur acu ar theiripe FrithTNF. Cuireadh tús le 40 othar ar 
theiripe FrithTNF in 2011.

• Oideachas a chur ar othair ar theiripe imdhíon-sochtaithe 
agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

• Iondoirteadh Infliximab agus Iarainn a riar d’othair IBD. In 
2011, riar an tAltra IBD 153 iondoirteadh, ar an iomlán.

I measc na bpleananna amach anseo chun an tseirbhís a 
fheabhsú tá clinic ghuthán atá faoi stiúir altraí a bhunú d’othair 
IBD, suirbhé ar shásamh othar agus seisiúin ghrúpoideachais 
le haghaidh othair IBD..
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Stiúrthóireacht Éigeandála

An tUasal Patrick K Plunkett 
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Noelle Wallace  
Bainisteoir Gnó

An tUasal Caitríona McHale  
Altrabhainisteoir

Réamhrá
Cuimsíonn an Stiúrthóireacht Éigeandála (ED) an Rannóg 
Éigeandála agus an tAonad um Measúnú Pian Chliabhraigh 
(CPAU).

Is é misean na Stiúrthóireachta sárchúram a chur ar fáil 
d’othair a thagann chun na rannóige ar bhealach éífeachtach 
agus éifeachtúil laistigh de na hacmhainní sin a cuireadh ar 
fáil dúinn.  I measc na bhfeidhmeanna atá againn tá cúram 
díreach othar, seirbhísí tacaíochta, feidhmeanna riaracháin 
agus gníomhaíochtaí acadúla agus oiliúna.

Dúshláin
Ba bhliain an-dúshlánach 2011 don Rannóg Éigeandála ag 
Ospidéal Naomh Séamas. Is gá dul i ngleic leis na héilimh 
iomaíocha lena mbaineann an gá le feabhas a chur ar amanna 
idirthuras othar laistigh den Rannóg Éigeandála agus an 
deacracht lena mbaineann folúntais foirne a ionadú. Léiríonn 
na torthaí, áfach, an olliarracht a rinne comhaltaí foirne i ngach 
gairm agus grád agus iad ag iarraidh oibriú de réir mheanma 
Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.

Don chuid ba mhó den bhliain, bhí an Dr Úna Geary, 
comhairleach i míochaine éigeandála, ar iasacht go 
lánaimseartha d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don 
Stiúrthóireacht Cháilíochta agus Chúraim Chliniciúil, d’fhonn 
bheith i gceannas ar an gClár Míochaine Éigeandála. Táimid 
cinnte deimhin de go dtéann seo go mór chun sochar 
náisiúnta agus tacaímid léi go hiomlán faoina dtugann sí.  
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Ceapadh an Dr Geraldine McMahon mar Stiúrthóir an Chláir 
Iniúchta Chliniciúil agus mar Chathaoirleach an Choiste um 
Éifeachtacht Chliniciúil le haghaidh Ospidéal Naomh Séamas 
agus ghlac sí leis an bpost seo i Meán Fómhair 2011 sa 
mhullach ar a post lánaimseartha mar Chomhairleach i 
Míochaine Éigeandála.

Le linn na bliana, bhí sé d’ádh ar an RÉ seirbhísí an Dr Pat 
Naidoo, an Dr Mike Golding, an Dr Rachel Gilmore agus an 
Dr Niamh Collins a bheith ar fáil acu mar dhochtúirí ionaid 
chun iasacht an Dr Geary agus cuid de riachtanais na 
gcomhairleach eile sa rannóg éigeandála a chúiteamh. Ina 
theannta sin, cuireadh seirbhísí an Dr Elaine McDwyer ar fáil 
dúinn, a bhfuil cúlra fairsing aici i míochaine éigeandála agus 
is dochtúir ginearálta oilte í, le hoibriú go lánaimseartha laistigh 
den Rannóg Éigeandála. Chabhraigh na dochtúirí sinsearacha 
lenár bpróiseas chun díriú ar luas, sábháilteacht agus 
éifeachtúlacht chúram othar a chur chun cinn .

Ní raibh ár líon dochtúirí neamhchomhairligh ospidéil go 
hiomlán líonta go fóill, mar gheall ar easpa infhaighteachta. 
Chabhraigh líonadh páirteach le líon foireann 
ghníomhaireachta linn leanúint ar aghaidh, ach gan na 
folúntais go léir a ionadú. Ina theannta sin, rinneadh na 
hasláithreacha gearrthréimhseach saoire bhreoiteachta i 
measc na foirne eile go léir a líonadh den chuid ba mhó. Mar 
shampla, rinneadh ach 42% de na huaireanta altranais a 
cailleadh a ionadú le gníomhaireacht nó le ragobair.

Dá ainneoin seo, agus an mhéadaithe leanúnaigh ar fhreastail 
othar agus ghéire na n-othar, d’éirigh linn go mall réidh ach 
go deimhin chun an meánam a chaith othair linn laistigh den 
Rannóg Éigeandála a laghdú. Bhí seo le sonrú go smior i 
gcás na n-othar siúd a bhféadfaí freastal orthu go hiomlán 
laistigh den rannóg agus iad a scaoileadh abhaile. I gcás an 
ghrúpa mhóir othar ónar theastaigh iontráil le haghaidh cúram 
leanúnach, bhí an tionchar suntasach go fóill ach ní raibh sé 
chomh mór sin, mar gheall ar thosca nach raibh aon smacht 
againn orthu.

Léiríodh an buntáiste a bhain othair amach go soiléir i 
bpáipéar a comhfhoilsíodh idir an Rannóg Míochaine 
Éigeandála agus an AMAU, a léirigh gur eascair torthaí níos 
measa as tréimhsí méadaithe feithimh le haghaidh othar ar 
tugadh cead isteach dóibh. Ba cheart go bhfeabhsóidh ár 
ndíriú ar na tréimhsí feithimh seo a laghdú, amach anseo, na 
torthaí cúram sláitne a fheabhsú le haghaidh othar.

Limistéar eile inar fheidhmigh an rannóg seo go hiontach 
ná am fillte otharcharr, inar éascaigh ár ndíriú ar fhoirne 
otharchairr agus a bhfeithiclí a scaoileadh ar ais chun tabhairt 
faoina n-obair réamhospidéil sa phobal dúinn an t-am fillte is 
giorra i gceantar uirbeach Bhaile Átha Cliath bheith againn, in 
ainneoin an líon is mó de chuairteanna otharcharr éigeandála 
bheith againn.

Níl an buntáiste a bhaineann an fhoireann chomh soiléir 
céanna, ós rud é gur gá dóibh oibriú níos déine agus i bhfad 
níos éifeachtaí, ach téann focail chineálta bhuíochais ó na 
hothair agus a ngaolta chun a sochair, a chuireann áthas in 
iúl gur féidir leo an Rannóg Éigeandála a fhágáil i bhfad níos 
luaithe ná mar a raibh súil acu leis. Cabhraíonn an comhéadan 
gairmiúil idir pearsanra otharcharr agus ár bhfoireann chun 
strus a laghdú ar fud an ospidéil, in ainneoin an bhrú a bhíonn 
i gceist i dtaca le hoibriú i leith mheanma Chomhaontú Pháirc 
an Chrócaigh.

Molann an fhoireann bhainistíochta sa Stiúrthóireacht 
Éigeandála an olliarracht a dhéanann an fhoireann go léir 
agus ár mbunspriocanna á mbaint amach agus á sárú. De réir 
mar a dhruideann 2012 linn, tá coinne againn go dtiocfaidh 
méadú ar bhrúnna, ach tá súil againn go gcabhróidh an 
mheanma foirne laistigh den Rannóg linn chun freagairt fiú 
níos éifeachtaí, ar mhaithe lenár n-othair.

An tAonad Measúnaithe Pian  
Chliabhraigh 2011
Tugadh cead iontrála do 583 othar chuig an aonad 
measúnaithe pian chliabhraigh (CPAU) in 2011. D’eascair 
méadú ar ALOS gach othair go dtí 32 uair an chloig, 
aníos ó 13 huaire an chloig roimhe seo ó athruithe ar 
phróifíl um chead isteach othar go dtí an CPAU, a raibh an 
deacracht mhéadaitheach le rochtain a fháil ar leapacha 
faoi mhonatóireacht san ospidéal ina cúis leis. Leanann 
othair ar liosta an CPAU le tairbhe a bhaint, áfach, ó phróisis 
dhiagnóiseacha níos tapúla agus as díscaoileadh luath i níos 
lú ná 13 huaire an chloig. Bhí measúnú dearfach ag 33% de 
na hothair agus theastaigh breis measúnú diagnóiseach le 
hangagrafaíocht dhiagnóiseach nó angagrafaíocht choróach 
CT uathu. Theastaigh angagrafaíocht dhiagnóiseach ó 
131 othar, agus bhí 59% díobh siúd neamhghnách, ónar 
theastaigh idirghabháil thréchraicineach artaire chorónaigh 
agus/nó bainistíocht míochaine. Tugadh faoi angagrafaíocht 
chorónach CT i measc 170 othar, leis an ngá le breis 
angagrafaíocht dhiagnóiseach nó bainistíocht míochaine 
a dheimhniú. I ndiadh díscaoileadh ón CPAU, déantar 
athbhreithniú ar gach othar i gclinic athbhreithnithe CPAU 
faoi stiúir altraí, áit ina bhfuil an bundíriú ar mheasúnú agus ar 
mhodhnú tosca riosca. B’ann do ráta freastail 97%.

Feidhm na CNSanna agus an ANP i 
gCairdeolaíocht Éigeandála sa RÉ
In 2011, bhí an fhoireann altranais CNS/ANP i gcairdeolaíocht 
éigeandála freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar 
1,758 othar sa RÉ sa bhreis ar na 495 othar a bhí i gclinic 
athbhreithnithe an CPAU. I measc na bhfreagrachtaí breise bhí 
oiliúint in ateangaireacht ECG agus BLS le haghaidh na foirne 
altranais agus míochaine araon, an chlinic CPAU a reáchtáil, 
eagrú othar a bhí ag tabhairt faoi CTCA agus iniúchadh.

D’éirigh leis an Uasal Elizabeth Curtin agus an tUasal Lucy 
Blennarhasset a gcéim um Ordú ag Altraí a chríochnú le linn 
2011. 
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Iniúchadh ar Atréleathadh le haghaidh 
Ionfharchtadh Miócairdiach deighleog ST
I gcomhar leis an rannóg cairdeolaíochta, tá iniúchadh 
leanúnach ar siúl againn ar idirghabhálacha atá ‘criticiúil 
ó thaobh ama’ le haghaidh ionfharchtadh miócairdiach 
deighleoige ardaithe ST (STEMI). In 2011, tháinig 74 othar 
chuig an RÉ le STEMI géarchúiseach. B’fhir tromlach na 
n-othar (74%). Idir 32 agus 93 bliain a bhí aois na n-othar 
agus bhí meánaois 62 bliain i gceist. Tháinig 54% de na 
hothair i láthair le linn gnáthuaireanta oibre. Níor sháraigh an 
t-am a ghlac sé chun an chéad ECG a dhéanamh an t-am a 
shonraítear sna treoirlínte idirnáisiúnta cleachtais (9 nóiméad). 
In ainneoin gur tharla gurbh iomaí othar a tháinig lasmuigh 
de na huaireanta oibre, bhí an t-am a ghlac sé iad a aistriú 
chuig an tSaotharlann Chataitéaraithe laistigh de threoirlínte 
idirnáisiúnta dea-chleachtais agus aistríodh 58% de na 
hothair laistigh de 90 nóiméad, agus bhí meánam aistrithe 73 
nóiméad i gceist. Tá iniúchadh leanúnach le haiseolas don 
fhoireann ildisciplíneach i bhfeidhm, mar aon le tionscnaimh 
leanúnacha oideachais le tacú le feabhsúcháin leanúnacha ar 
phróiseas agus ar fheidhmíocht sa limistéar seo.

Miondealú an ama go dtí an tSaotharlann Chataitéaraithe

Ón Doras go dtí an PCI le haghaidh Othar a tháinig i láthair le 
STEMI le linn na bliana 2011. Bhí moill ar theacht i láthair, go 
ginearálta, mar an gcúis le hasluiteach agus bhí moill i gceist 
ar bhonn cliniciúil beartaithe.

An Meánam a Ghlac sé chun an chéad ECG a dhéanamh 
(nóiméid)

Feabhsúcháin leanúnacha ón doras go dtí an chéadtráth ECG 
12 sheolán le haghaidh othair STEMI

Seirbhís Ard-Altradhochtúra 2011

Gníomhaíocht Chliniciúil
Leanann an tseirbhís Altradhochtúra le cúram dírithe cliniciúil a 
chur ar fáil do riar cásanna discréideach othar a fhreastalaíonn 
ar an rannóg éigeandála ar a bhfuil riochtanna cliniciúla idir 
méanghéire agus ísealghéire.

Cuireann riachtanais na n-úsáideoirí seirbhíse tiomáint faoi na 
huaireanta seirbhíse agus an riar cásanna fairsingithe agus 
tá siad mar fhreagairt ar spriocamanna sonracha arna sonrú 
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an tAonad 
Seachadta Speisialta.

Leanann méadú ag teacht ar ghéire agus ar chastacht riar 
cásanna othair an ANP agus ar an ábhar sin, forbraíodh 
breis inniúlachtaí chun clár iomlán cúram a bhainistiú ar an 
mbealach is éifeachtúla agus is éifeachtaí don ghrúpa sin 
othar. 

I Márta 2011, b’ann do laghdú ar an líon ANPanna aníos ó 6.5 
WTE go dtí 5 WTE, ach b’ann do bhreis agus cúig mhíle othar 
arna mbainistiú ag na ANPanna in 2011, áfach.

Gníomhaíocht Oideachais
I Meán Fómhair 2011, thug cúigear iarrthóirí ANP ó na 
rannóga éigeandala in ospidéil i Loch Garman, Ciarraí, an 
Cabhán agus an Nás faoin modúl ardchleachtais. Méadaíonn 
seo go dtí 40 an líon iarrthóirí ar ar cuireadh oideachas a fhad 
le ardleibhéal cleachtais tríd an gclár seo.

Trí chomhpháirtíocht leanúnach idir an Rannóg Éigeandála 
agus an Scoil Altranais, Cnáimhseachais, 

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, rinneadh dul 
chun cinn mór maidir le clár oideachais níos daingne a 
fhorbarit le haghaidh altraí ar mian leo tabhairt faoi fheidhm 
an ard-altradhochtúra amach anseo. Athdhearadh agus 
uasghrádaíodh an modúl reatha ardscileanna cliniciúla isteach 
i nDioplóma Iarchéime i gCleachtas Ard-Altra - Altranas 
Éigeandála agus bhain sé faomhadh Chatagóir 2 amach ón 
mBord Altranais ar feadh tréimhse chúig bliana. Cuimsítear sa 
chlár comhábhair shonracha oideachais a ghabhann a fhad 
le Clárú mar Ard-Altradhochtúir agus Altra Cláraithe Ordaithe 
Táirgí Míochaineacha leis an mBord Altranais agus cuireann 
siad bealach acadúil ar fáil a ghabhann a fhad le MSc i 
gCleachtas Ard-Altra - Altranas Éigeandála.  Cuirfidh an clár 
seo go mór le rannpháirtíocht forbairt an altranais éigeandála 
mar chuid de straitéis um thógáil cumais don Chlár Naisiúnta 
Míochaine Éigeandála. Ainmníodh an tUasal Valerie Small 
bheith i measc ghrúpa oibre Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte, an Stiúrthóireacht Cháilíochta agus Chúraim Chliniciúil 
mar chomhairleoir an ANP agus chun comhairle a chur ar an 
gClár Míochaine Éigeandála ag a bhfuil sainchúram náisiúnta 
chun ardchleachtas altranais a fhorbairt le haghaidh altranas 
éigeandála. 
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Iniúchadh Cliniciúil
Thug na ANPanna faoi iniúchadh sonrach cliniciúil in 2011. 
Bhí ‘Measúnacht ar Chleachtais Ordaithe X-Ghathaithe 
Ard-Altradhochtúirí i Rannóg Éigeandála i mBaile Átha 
Cliath’ (‘An Evaluation of the X Ray Prescribing Practices of 
Advanced Nurse Practitioners in an Emergency Department 
in Dublin’) dírithe ar meashúnacht a dhéanamh ar chaighdeáin 
cháilíochta agus ar fhírinniú x-ghathaithe a ordaítear le 
haghaidh cohórt othar ar a ndearna na ANPanna bainistíocht 
thar thréimhse thrí mhí. Ba thionscadal comhoibritheach 
an t-iniúchadh ina raibh baint ag comhaltaí na bhfoirne 
ildisciplíneacha in íomháú éigeandála agus diagnóiseach.

Léirigh toradh an iniúchta comhlíonadh nach mór 100% 
na bpríomhtháscairí cáilíochta i gcáipéisíocht cás gach 
othair agus comhlíonadh 90% le nochtadh an othair do 
radaíocht ianaithe a fhírinniú. Cuirfear torthaí an iniúchta seo 
faoi bhráid an Stiúrthóir Altranais, an Aonaid um Fhorbairt 
Cleachtas Altranais, na Stiúrthóireachta Éigeandála agus 
na Stiúrthóireachta Íomháú Diagnóisí. Réitíodh páipéar lena 
chur ar aghaidh mar chur i láthair ó bhéil le haghaidh dhá 
chomhdháil a bheidh ag titim amach in 2012. Tá páipéar 
breise á réiteach lena chur ar aghaidh go dtí irisleabhar 
éigeandála agus go dtí irisleabhar míochaine éigeandála ar a 
ndéanfar athbhreithniú piaraí. 
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Stiúrthóireacht Omega

An tUasal Aisling O’Mahoney  
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Martina Kelly  
Bainisteoir Gnó

An tUasal Dympna St. John Coss 
Altrabhainisteoir

Réamhrá
Cuimsíonn Stiúrthóireacht Omega na speisialtachtaí a leanas:

• Máinliacht Phlaisteach agus Atógálach.

• An tAonad Náisiúnta Dónna (Daoine Fásta).

• Máinliacht Thóracsach.

• An tAonad Máinliacht Mhascaille Ghnúise.

• An tAonad Ortadóntaic/Próisteadóntaic Scoilte.

Cuimsíonn an stiúrthóireacht barda Anne Young, barda 
Abraham Colles, an Rannóg Máinliachta Plaistí d’othair 
sheachtracha a dhéanann iad seo a leanas a ionchorprú: 
mionmháinliacht; an Rannóg Ortaipéideach d’othair 
sheachtracha a ionchorpraíonn seomra tiomnaithe plástair, 
an tAonad Mascaille Ghnúise, Béil agus Ortadóntaic Scoilte 
a ionchorpraíonn seomraí ghnáthaimh Mhascaille agus Bhéil/
Ortadóntaic Scoilte/Próisteadótacha agus an tsaotharlann 
Mhascaille Ghnúise.

Gníomhaíocht na Stiúrthóireachta
Cuireann Stiúrthóireacht Omega na seirbhísí a leanas ar fáil 
d’othair:

• Máinliacht Phlaisteach – Seirbhís fhor-réigiúnach mhear-
rochtana tráma agus seirbhís fhor-réigiúnach mháinliachta 
plaistí agus atógálaí.

• Ortadóntaic Mhascaille Ghnúise/Scoilte – seirbhís fhor-
réigiúnach mhear-rochtana tráma agus seirbhís fhor-
réigiúnach ortadóntaic mhascaille ghnúise agus scoilte.

• Seirbhís réigiúnach tráma agus roghnach.
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Forbairtí in 2011
• Forbairtí Comhairleach.

 – Ceapadh an Uasail Kieran O’ Shea leis an Rannóg 
Ortaipéideach.

 – Ceapadh an Uasail Odhrán Shelley leis an Rannóg 
Phlaisteach.

Máinliacht Mhascaill Ghnúise
Ionad atreoraithe threasaigh atá san Aonad Náisiúnta Mascaill 
Ghnúise a dhéileáileann le:

• Tráma aghaidhe.

• Ceartú míchumaí comhbheirthe agus faighte aghaidhe agus 
géill.

• Ailse bhéil agus máinliacht atógálach.

• Galar faireoige seilí.

• Paiteolaíocht Fiaclailbheolach agus Ora-aghaidhe.

• Mínormáltacht chomhbheirthe.

• Ionchlanneolaíocht.

Othair Sheachtracha Mhascaill Ghnúise

Máinliacht Mhascaill Ghnúise – An Phríomhobrádlann

Máinliacht Mhascaill Ghnúise – Máinliacht Lae

Ailse Bhéil agus Mhascaill Ghnúise
Atreoraítear othair ó fhiaclóirí, LGanna agus Ospidéal 
Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath lena bhfiosrú, cóireáil agus 
le dul faoi mháinliacht le haghaidh ailse bhéil agus mhascaill 
ghnúise. Cuireann foireann ildisciplíneach ina bhfuil Máinlia 
Comhairleach Béil agus Mascaill Ghnúise, Comhordaitheoir 
Ailse, Foireann Altranais, Cothaitheoir Cliniciúil agus Teiripreoir 
Urlabhra agus Teanga cóireáil agus cúram ar fáil d’othair.

Ailse Mhascaill Ghnúise - Nuadhiagnóisithe

An tAonad Ortadóntaic Scoilte
Is seirbhís threasach atreoraithe é an tAonad Ortadóntaice 
Scoilte um bainistiú ortadónaice leanaí agus daoine fásta a 
rugadh le bearna mhíl, carball scoilte agus aimhrialtachtaí 
cráiniaghnúiseacha.

Tionóltar clinicí ildisciplíneacha scoilte rialta in Ospidéal Naomh 
Séamas, in Ospidéal Ollscoile na Leanaí Shráid Temple agus 
in Ospidéal Mhuire na Leanaí mar chuid de mhór-Lárionad 
Scoilte Bhaile Átha Cliath. Tionóltar comhchlinicí, chomh 
maith leis sin, le comhghleacaithe i Máinliacht Phlaisteach, 
Máinliacht Mhascaille Ghnúise agus i bhFiaclóireacht Aisiríoch.

Coimeádann an Comhordaitheoir Scoilte na bunachair shonraí 
scoilte agus comhordaíonn siad bealach ar leith cúraim an 
othair.

An tAonad Próisteadóntaice
Feidhmíonn an tAonad Próisteadóntaice mar ionad treasach 
atreoraithe go príomha do bhainistíocht Phróisteadóntach 
othar ag a bhfuil riachtanais bhearna mhíl agus charbaill agus 
cuimsíonn sé seirbhís theoranta um athshlánú inbhéalach 
próistéiteach othar ailse chinn agus mhuiníl ó Ospidéal Naomh 
Séamas agus ó Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn.

Gnáthaimh Othar Seachtrach
Cuireann an tAonad Mascaille Ghnúise/Ortadónaice agus 
Próisteadóntaice seirbhís ghnáthaimh agus chóireála ar 
fáil d’othair sheachtracha ag a dteastaíonn réimse fairsing 
gnáthamh, lena n-áirítear:

• Máinliacht dhéidailbheolach

• Bithóipse loit bhéil agus chuais, bheola agus chraicinn
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• Brac a chur ar othair agus é a bhaint díobh

• Pláta, scriú agus sreangán insín a chur ar othair agus iad a 
bhaint díobh

• loirg/samhlacha staidéir.

• Cóireáil ortódóntach d’othair ar a bhfuil mínórmáltachtaí 
Scoilte/cráiniaghnúiseacha

• Prótodontaic Sheasta agus Inbhainte agus Ionphlandaithe.

• Ionphlandú.

• Exodontia. 

Gnáthaimh Othar Seachtrach 2011

An tSaotharlann Mhascaill Ghnúise
Cuireann an tSaotharlann Mhascaill Ghnúise seirbhísí an-
speisialaithe ar fáil do na Comhairligh Mhascaille Ghnúise, 
Ortódóntacha agus Phróstodontacha, lena n-áirítear an méid 
a leanas:

• Pleanáil an Ghéill Uachtaraigh (Orthognathic) agus 
Máinliacht Samhla.

• Próistéitic Mhascaill Ghnúise.

• Tacaíocht Theicniúil do mhíchuma Scoilte/
Chráiniaghnúiseach.

• Maisc bhrú d’Othair ar a bhfuil dónna aghaidhe.

Ina theannta sin, cuireann an tSaotharlann Mhascaill Ghnúise 
Athchóiriú Próistéiteach ar fáil do gach othar óna dteastaíonn 
cóireáil speisialaithe. Teastaíonn saineolas cliniciúil agus 
teicniúil araon ón tseirbhís speisialaithe seo.

Cuireann an tSaotharlann próistéis chluaise, shúile agus sróine 
ar fáil d’othair.

Máinliacht Ortaipéideach
Déileálann an Rannóg Ortaipéideach le hualach suntasach 
tráma mar aon le speisialú sna limsitéir a leanas:

• Seirbhís ortaipéideach do Haemaifiliaigh.

• Máinliacht chasta choise agus rúitín.

Tá clinic chóireála faoi stiúir fisiteiripe curtha ar fáil d’othair 
choise agus rúitín.

Othair Sheachtracha Ortaipéideacha Patients

Máinliacht Ortaipéideach – an Phríomhobrádlann

Máinliacht Ortaipéideach – Máinliacht Lae

Máinliacht Phlaisteach agus Atógálach.
Leanann an Rannóg Mháinliachta Plaistí agus Atógalaí le 
máinliacht ghinearálta phlaisteach agus atógálach á cur ar fáil 
le comhairligh a bhfuil saineolas acu sna réimsí a leanas:

• Máinliacht Láimhe.

• Máinliacht Ghnúise.

• Dónna.

• Ailse Chraicinn.

• Atógáil Cinn agus Muiníl.

• Máinliacht agus atógáil cíche.

• Máinliacht Cluaise

• Beola agus carball scoilte.

Ortódóntach Próstadontach Mascaill Ghnúise
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Cuireann an rannóg cur chuige ildiscplíneach ar fáil agus tá 
seirbhísí Fisiteiripe agus Teiripe Shaothair ar fáil sna clinicí 
a chuireann cóireáil agus athshlánú ar fáil d’othair. Tá ag 
an rannóg foireann thiomnaithe altranais a chuireann clinicí 
cóireála agus cóirithe ar fáil d’othair. Ina theannta sin, tá fáil 
ar sheirbhís ghriangrafadóireachta cliniciúla ar mhaithe le 
coimeád taifid.

Mionobráidí
Tugtar faoi mhionobráidí i rannóg na n-othar seachtrach agus 
áirítear leo na nithe a leanas:

• Bithóipsí.

• Dítháthú cneá.

• Uamadh.

• Mionmháinliacht láimhe.

Othair Sheachtracha Phlaisteacha

Máinliacht Phlaisteach – an Phríomhobrádlann

Máinliacht Phlaisteach – Máinliacht Lae

Seirbhís Mhicrilí
Tá ag Stiúrthóireacht Omega seirbhís mhicrilí faoi stiúir altraí a 
chuireann deis ar fáil d’othair chun cóir leighis a chur ar choilm 
faidhbe agus chun seirbhís aireolach tatuála a chur ar fáil 
d’othair i ndiaidh atógáil cíche.

An tAonad Náisiúnta Dónna 
Leanann an t-aonad ar aghaidh ag cúram optamach á chur ar 
fáil d’othair a gortaíodh ag dó agus baintear leas as scileanna 
na foirne ildisciplíní ó chéim ghéire an ghortaithe ag dó go dtí 
céim athshlánaithe an ghortaithe ag dó.

Tá an fhoireann ildisciplíneach tiomanta d’fheabhas a chur ar 
cháilíocht an chúraim a sheachadtar d’othair agus cuireann 
siad an bhainistíocht is fearr ar othair a gortaíodh ag dó chun 
cinn trí oideachas a chur ar an bhfoireann altranais in ospidéil 
ghéire eile. Ina theannta sin, rinne an fhoireann altranais a 
bhfeidhm a fhairsingiú le cúram a chur ar fáil d’othair ag a 
dteastaíonn scagdhealú.

Tá sé de chuspóir ag an bhfoireann ildisciplíneach, i gcomhar 
leis an othar agus leis an teaghlach le saol a chaomhnú agus 
le cáilíocht beatha a chur chun cinn, lena mbainean tábhacht 
chomhionann, trí fheidhmiú fadtéarmach fisiciúil, gairmiúil agus 
síceasóisialta a uasmhéadú.
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An Rannóg Máinliachta Soithí agus Ionsoithí

An tUasal Dermot Moore  
Ceann na Rannóige

An tUasal Prakash Madhavan  
Máinlia Soithíoch

An Dr Mary Paula Colgan  
Léachtóir Sinsearach

An Dr Seán O’Neill  
Máinlia Soithíoch

Réamhrá
Tá trí fheidhm lárnacha ag an Rannóg Mháinliachta Soithí 
agus Ionsoithí laistigh den Ospidéal. Cuireann siad measúnú 
agus bainistíocht ar fáil d’othair ar a bhfuil galar artaireach; 
idir cheirbreashoithíoch agus fhorimeallach. Cuirtear seirbhís 
chuimsitheach fhéitheach ar fáil freisin agus ar an tríú dul 
síos, cuirtear measúnú neamhionrach soithíoch ar fáil don 
uile rannóg laistigh den Ospidéal agus do go leor ospidéil 
sheachtracha.

Tháinig an tUasal Zenia Martin i dteannta na rannóige mar an 
gceathrar Máinlia Soithíoch i bhFeabhra na mbliana seo, tar 
éis di teacht ó chomhaltacht i gClinic Cleveland.

Leanann fairsingiú ag teacht ar úsáid nóduithe steintíní do 
bhainistiú ainéarais bhoilge agus thóracsacha mar aon le galar 
aortailiach i measc othair mháinliachta ardriosca agus tá sár-
thorthaí á mbaint amach. Oibríonn an t-aonad go dlúth leis an 
rannóg chardatóracsach chun tabhairt faoi dheisiú hibrideach 
ar othar ardriosca.

Lean an rannóg le máinlianna ar cuairt a mhealladh ón RA a 
chaith sé mhí agus oiliúint shoithíoch á cur orthu.

Leanann Sheila Guinean, a ghlac le feidhm an 
Chomhordaitheora um scagthástáil Ainéarais leis an tseirbhís 
a fhairsingiú agus níos mó cleachtais a eacrú chun bheith 
páirteach sa chlár. Ar an drochuair, bhí cistiú na seirbhíse 
ríthábhachtaí seo ina dhúshlán dúinn agus tá an dealramh air 
go dtiocfaidh sé chun deiridh. 
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Leanann an tAonad Féitheacha le seirbhís den scoth a 
sholáthar d’othair ar a bhfuil othrais agus glactar g fairsing leis 
an tseirbhís mar an bpríomhaonad in Éirinn do bhainistiú galar 
féitheach. D’éirigh leis an rannóg an bonneagar a shuiteáil, ar 
deireadh thiar, chun cóireálacha féith bhorrtha a bhogadh go 
dtí suíomh othar seachtrach a chabhróidh le cruthú leapacha 
saora ospidéil agus acmhainní obrádlainne atá gann go leor 
a chruthú. Tá coinne againn leis go mbeidh an tseirbhís seo 
bunaithe agus ar bun go luath san Athbhliain.

Tá an tsaotharlann shoithíoch fós an-ghnóthach agus i 
dteannta fhairsingiú feidhm an íomháithe défhorimeallaigh 
maidir le hothair a roghnú do bhainistiú ionsoithíoch. Oibríonn 
an tsaotharlann go fíor-dhlúth leis an tseirbhís stróc chun mear-
rochtain a chur ar fáil ar áiseanna diagnóiseacha d’othair a 
thagann i láthair le comharthaí stróc. Ina theannta sin, tugadh 
méadú mear ar a seirbhísí DVT faoi deara agus is é Ospidéal 
Naomh Séamas ceann de na hionaid ailse is mó sa tír.

D’éirigh le Joanne Boyce agus Colette Choiseul araon agus 
rinneadh teicneolaithe creidiúnaithe soithíoch (AVT) díobh.

Rinneadh C-lámh (‘C-arm’) úrscothach a sheachadadh agus 
coimisiúnaíodh í, agus tá leas á bhaint aisti chun tabhairt faoi 
ghnáthaimh chasta ionsoithíocha sna hobrádlanna.

Tá ag an aonad clár taighde chliniciúil atá an-ghníomhach 
agus chuir an tUasal Martin páipéiar a cuireadh i dtoll a chéile 
i gcomhoibriú le Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn ag 
Cruinniú Bliantúil Chumann Máinliachta Soithí na hEorpa in 
Bologna.
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Síciatracht

An tUasal Thomas Frodl 
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Oliver Claffey  
Stiúrthóir Altranais

An tUasal Antoinette Barry 
Bainisteoir Seirbhísí Meabhairshláinte Manager

Réamhrá
Tá ag Síciatracht ag Ospidéal Naomh Séamas líon 
comhábhair ar leith.

Tá an tseirbhís phobail mar chuid de Sheirbhísí 
Meabhairshláinte Dheisceart Chathair Bhaile Átha Cliath agus 
cuireann siad seirbhís ar fáil do cheantar 134,700 duine.

I measc na seirbhísí tá:

• Cúram othar cónaitheach i gClinic Johnathan Swift. 

• Síciatracht Phobail atá earnáil-bhunaithe agus roinnte idir 
an chaithair istigh (an Chamóg agus Droimneach) agus an 
earnáil fho-uirbeach (an Dothra Bheag).

• Síciatracht na Seanaoise, a sholáthraíonn géarchúram othar 
cónaitheach in Aonad Connolly Norman, Aonad Johnathan 
Swift, seirbhís idirchaidrimh don ospidéal ginearálta do na 
hothair breis agus 65 bliain d’aois ar a bhfuil fadhbanna 
meabharshláinte agus seirbhís phobail do dhaonra de thart 
ar 20,000 duine os cionn 65 bliain d’aois.

• Cuireann an tSeirbhís Mhíochaine Síceolaíche, atá 
bunaithe san Ospidéal Ginearálta, seirbhís Idirchaidreamh 
Comhairliúcháin ar fáil don ospidéal ginearálta agus 
téann siad i dteagmháil go dlúth leis na seirbhísí ag Clinic 
Jonathan Swift.

I measc na ndisciplíní laistigh den Sheirbhís Mheabhairshláinte 
Dheisceart Chathair Bhaile Átha Cliath, tá míochaine, 
altranas, teiripe shaothair, obair shóisialta.  Soláthraíonn foirne 
ildisciplíneacha cúram trí leas a bhaint as pleananna aonraithe 
cóireála. 
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B’ann do 517 iontráil chuig Clinic Johnathan Swift in 2011. 
Iontrálacha nua iad 204 agus coimeádadh 65 othar faoin 
Acht Meabharshláinte, 2001. B’ann do 335 measúnú nua i 
Síciatracht Ghinearálta do Dhaoine Fásta. 

B’ann do 213 measúnú nua ar othair sheachtracha agus thart 
ar 650 atreorú nua Idirchaidrimh i Síciatracht Seanaoise. 

Forbairtí in 2011
Le linn 2011, thit athlonnú rathúil Fhoirne Ildisciplíneacha 
Earnáil Camac amach ó Ionad Naomh Martha go dti 
Ionad Cúraim Phríomhúil agus Meabhairshláinte Inse Chór. 
Is éard atá sa tseirbhís mheabhairshláinte seo earnáil 
cheanncheathrú, chlinicí othar seachtrach agus

Ospidéal géire Lae. Tá coinne leis go gcuirfidh comhlonnú na 
bhfoirne cúraim phríomhúil agus meabhairshláinte ar cumas 
comhoibriú feabhsaithe a dhéanamh agus feabhas a chur ar 
fáil na bealaí atreoraithe agus cóireála don othar trí shamhail 
chomhchúraim.

B’ann d’athruithe suntasacha ar an bpearsanra in 2011. 
Ghlac an Dr Gráinne Flynn agus an Dr Niall Crumlish le poist 
bhuana síciatraí comhairligh. Ceapadh an tOllamh Thomas 
Frodl mar Stiúrthóir Cliniciúil don tseirbhís agus leanann an Dr 
Ian Daly mar Stiúrthóir Cliniciúil Feidhmeannach. D’aistrigh an 
tUasal Ray Bonar go dtí post eile riaracháin laistigh de FSS 
agus ghlac an tUasal Antionette Barry leis an bhfreagracht 
fhoriomlán as seirbhísí Lár Dheisceart Bhaile Átha Cliath/
Ospidéal Naomh Séamas/Iardheisceart Bhaile Átha Cliath.

Obair Shóisialta
Le dhá mhí dhéag anuas, tháinig fairsingiú agus forbairt ar 
chlár grúpoibre na rannóige oibre sóisialta agus cuireadh le 
hobair 2010. Osclaíodh ospidéal nua lae i gceantar Inse Cóire 
agus bhí comhaltaí den fhoireann bainteach le clár ospidéal 
lae a fhorbairt agus a chur i dtoll a chéile. Leantar le go leor 
obair aonair a dhéanamh agus tá go leor de seo dírithe ar 
rochtain a fháil ar céard a d’fhéadfadh bheith ag teastáil ó 
chliaint, laistigh d’Aonad Jonathan Swift, chun a ndíscaoileadh 
a éascú agus chun a sláinte agus a bhfolláine optamach a 
chur chun cinn. Díríonn na hidirghabhálacha oibre sóisialta, 
ansin, ar rochtain a fháil ar na hacmhainní agus na seirbhísí 
riachtanacha sa phobal. Tá súil againn, sa bhliain amach 
romhainn, chun measúnú a dhéanamh ar riachtanais na 
gcliant siúd inár ndaonra athshlánaithe.

Seirbhís Mhíochaine Shíceolaíochta 2012
Déanann an tSeirbhís Mhíochaine Shíceolaíochta soláthar 
do chúram síceolaíochta othar a dtugtar cead isteach dóibh 
chuig an ospidéal ginearálta. Cuirtear seirbhís chliniciúil ar 
fáil ar fud na speisialtachtaí míochaine agus máinliachta uile. 
Cruthaíonn othair a thagann a fhad leis an rannóg éigeandála 
tar éis díobháil a dhéanamh dóibh féin d’aon turas, othair ar 
a bhfuil galar síciatrach agus ag a bhfuil suaitheadh iompair 

neamhdhifreáilte, mar shampla, mórchuid den éileamh ar 
an tseirbhís. Déanann Míochaine Shíceolaíochta soláthar do 
mheasúnú agus do bhainistíocht na n-othar seo agus déantar 
iad a atreorú chuig na seirbhísí cuí síciatracha, mí-úsáid 
substainte agus cúraim shóisialta sa chás gur gá. Cuirtear 
teagasc foireann altranais agus mhíochaine ar fáil. Atreoraíonn 
aonaid náisiúnta agus réigiúnacha, ar nós an Aonaid Dónna,

an Aonaid Haemaiteolaíochta, an Aonaid Chardthoracsaigh, 
an Aonaid Ghalar Ionfhabhtaithe etc. an t-othar go dtí an 
tseirbhís agus déileáiltear le hOthair ar bhonn othair chónaithe 
agus sheachtracha araon.

Cuireann an tSeirbhís Mhíochaine Shíceolaíochta teagasc 
agus oiliúint ar fáil maidir le gnéithe síciatracha agus 
síceolaíocha de chúram othar. Tá sé seo ar fáil d’fhoireann 
áitiúil agus náisiúnta araon, altranas Míochaine agus mic 
léinn síciatrachta – go príomha ó Choláiste na Tríonóide, 
agus bíonn ceangal cliniciúil acu leis an tseirbhís.  Gabhann 
cláraitheoirí thart timpeall na seirbhíse mar chuid de scéim 
oiliúna Síciatrachta Ollscoil Bhaile Átha Cliath i gcleachtas 
síciatrachta agus ginearálta araon. Thit forbairt post ginearálta 
oiliúna amach le haghaidh cleachtas ginearálta in 2011 agus 
bhí an dealramh air go raibh sé rathúil. Le linn na bliana, bhí 
an tSeirbhís Mhíochaine Shíceolaíochta i measc na gceithre 
sheirbhís sa tír inar roghnaíodh chun socrúcháin intéirneach 
a ghlacadh. Ó Iúil i leith, tá intéirnigh ag oibriú ar fud na 
seirbhíse. Threisigh seo na naisc leis an mbonn intéirneach 
agus cuireann sé deis ar fáil d’oiliúnaithe bheith nochtatithe do 
chleachtas síciatrach i suíomh gnóthach acadúil cliniciúil.

Leanann an tseirbhís bheith bainteach i réimse tionscadail 
taighde mórthimpeall an ospidéil. Tharla seoladh DVD 
agus leabhar oibre do thuirse iarailse le linn na bliana agus 
chruthaigh sé an bonn le haghaidh obair leanúnach aonair 
agus ghrúpa. Ina theannta sin, leanadh ar aghaidh le taighde 
ar stróc, dhúlgar agus neamhoird cheartaithe chomh maith.

Síciatracht Seanaoise
Lean borradh ag teacht ar ghníomhaíocht taighde in 2011 
agus bhí rinneadh taifead foilseachán a chur i dtoll a chéile 
mar aon le breis fairsingiú ar na Clinicí Cuimhne,

Sláinte Inchinne agus Stáidéar Cognaíoch.

Bronnadh deontas FP7 le haghaidh 6 milliún euro ar an 
Ollamh Brian Lawlor chun tabhairt faoi staidéar Eorpach dall 
dúbailte faoi rialú placebo ar Nilvadipine i nGalar Alzheimer.
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Stiúrthóireacht LabMed

An Dr Brian O’Connell 
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal John Gibbons  
Bainisteoir Saotharlainne

An tUasal Brian Kelleher  
Bainisteoir Cáilíochta

Réamhrá
Is seirbhís Stiúrthóireacht Mhíocaine Shaotharlainne (LabMed) 
atá go hiomlán creidiúnaithe agus tagann na rannóga 
saotharlainne cliniciúila a leanas faoina cuimsiú: 

• Bithcheimic (lena n-áirítear Bonn na Tástála). 

• Diagnóisic Mhóilíneach Ailse. 

• Haemaiteolaíocht (Téachtadh agus Crióibhitheolaíocht a 
ionchorprú). 

• Histeapaiteolaíocht (Cíteapaiteolaíocht a ionchorprú). 

• Imdhíoneolaíocht.

• Saotharlann Tagartha Micreabhaictéar na hÉireann (IMRL).

• Micribhitheolaíocht (Víreolaíocht agus Smachtú agus Cosc 
Ionfhabhtaithe a ionchorprú). 

• An tSaotharlann Tagartha Náisiúnta MRSA (NMRSARL). 

• Fleibeatóime. 

• Míochaine Aistrithe Fola (Haemafhaireachas a ionchorprú).

Tá Stiúrthóireacht LabMed freagrach as bainistíocht agus as 
forbairt foriomlán a dhéanamh ar Sheirbhísí na Saotharlainne 
Paiteolaíochta Cliniciúla mar thacaíocht d’Ospidéal Naomh 
Séamas, Lianna Ginearálta (LGanna), ospidéil agus 
gníomhaireachtaí eile seachtracha ar fud na tíre. Feidhmíonn 
an tsaotharlann mar shaotharlann tagartha ar fud na tíre, do 
mhórán speisialtóirí i míochaine shaotharlainne. 



79

Speisialtachtaí Seirbhíse Cliniciúla I Stiúrthóireacht LabMed

Creidiúnú/Ceadúnas
Tá anois gach disciplín mhíochaine saotharlainne creidiúnaithe, 
amhail a shonraítear thíos. Creidiúnaítear na disciplíní a 
leanas de réir chaighdeáin Chreidiúnaithe Paiteolaíochta 
(CPA) (ISO 15189 a ionchorprú) agus choimeád siad a stádas 
creidiúnaithe in 2011:

• Bithcheimic (lena n-áirítear POCT agus Fleibtóime).

• Diagnóisic Mhóilíneach Ailse. 

• Haemaiteolaíocht (lena n-áirítear Saotharlann Téachta 
an Ionaid Náisiúnta do Neamhoird Téachta Oidhreachtúil 
(NCHCD).

• Histeapaiteolaíocht (Cíteapaiteolaíocht a ionchorprú). 

• Imdhíoneolaíocht.

• Saotharlann Tagartha Micreabhaictéar na hÉireann (IMRL).

• Micribhitheolaíocht.

• An tSaotharlann Tagartha Náisiúnta MRSA (NMRSARL). 

Tá creidiúnú ag Míochaine Aistrithe, a chuimsíonn 
Haemfhaireachas, i leith chaighdeáin ISO 15189 agus AML-
BB (IR 360 de 2005) ón mBord Náisiúnta Creidiúnaithe (INAB).

Fuair Bunaíocht Fíocháin Ospidéal Naomh Séamas, a 
ionchorpraíonn an tSaotharlann Crióibheitheolaíochta, a 
gceadúnas le hoibriú mar Bhunaíocht Fíocháin ó Bhord 
Leigheasra na hÉireann (IMB) i ndiaidh imscrúdú a dhéanamh i 
gcomhréir le Treoracha AE 

2004/23/CE; 2006/17/CE agus 2006/86/CE (IR 598 de 2007 
agus IR 158 de 2006).

Forbairtí/Tionscadail

Forbairtí Bonneagracha
Thosaigh forbairt áis lárnach saotharlainne do chróais 
saotharlainne atá go hiomlán uathoibrithe do mheasúnachtaí 
ardtoirte i mbithcheimic, haemaiteolaíocht agus in 
imdhíoneolaíocht in 2009. Tugadh an áis seo chun críche 
in 2010, agus áiríodh léi athchumraíocht na seirbhísí seo 
ina raibh comhdhlúthú tástála ar ardáin nua anailíseacha le 
róbataic réamhanailíseacha. Sa bhreis air sin, rinneadh lárú 
ar ghlacadh eiseamail d’fhonn feabhas a chur ar phróiseáil 
eiseamail chliniciúla i gcomhréir le prionsabal agus dhea-
chleachtas saotharlainne Lean agus áiríodh seo mar chuid 
den phróiseas. Thit breis comhdhlúthú amach in 2011 ar 
an líon anailítí faoinar tugadh sa chroíshaotharlann agus is 
próiseas leanúnach seo. Tá seo in ainm is a chur ar chumas 
na saotharlainne déileáil le hualach oibre atá i mbun fairsingiú 
níos fusa, agus cáilíocht agus sábháilteacht a choimeád mar 
aon le costais a laghdú i gcomhthráth. Baineann tábhacht 
nach beag leis seo mar gheall go ndéanann an tsaotharlann 
iad féin a shuíomh chun tabhairt faoi na dúshláin sa 
chomhshaol seachtrach, go háirithe maidir le pleananna FSS i 
dtaobh nuachóiriú Seirbhísí Míochaine Shaotharlainne sa Stát.

B’ann d’fhorbairt na háise nua do dhiagnóis mhóilíneach 
neamhoinceolaíoch i dtosach, a chuimsigh Bithcheimic agus 
Micribhitheolaíocht, a osclaíodh sa chéad ráithe in 2011. Áis 
den chéad scoth inti seo chun díriú ar víreolaíocht mhóilíneach 
agus ar ghéinitic bhithcheimiceach agus is rannóg an-
ghníomhach í i bhforbairtí agus i bhfoilseacháin diagnóise. Ina 
theannta sin uile, ceannaíodh líon mór ionstraimí, comhéadain, 
micreacóip nua etc ar fud na rannóg uile de réir mar ba ghá.
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Léiríonn an grianghraf thíos an chroíshatharlann 
haemaiteolaíochta agus bhithcheimice le chéile, ar a dtugtar 
anois croí-áis saotharlainne na nEolaíochtaí Fola.

Forbairtí Seirbhíse
Mar chuid den Chomhaontú Seirbhíse Poiblí, 2011-2014, shín 
an tsaotharlan a lá oibre go dtí 8am-8pm ó Luan go hAoine 
ón 1 Márta 2011. Bhí tionchar díreach aige seo ar sheirbhísí 
a fheabhsú d’othair agus chuíchóirigh sé oibríochtaí na 
saotharlainne go héifeachtach.

Tionscadail Teicneolaíocht Faisnéise
Tharla forbairt agus tabhairt isteach modúl cumarsáid ordaithe 
LG (OCM) de Healthlink i Meitheamh 2009. Faoi Nollaig 2011, 
bhí leas rathúil á bhaint ag 40% d’úsáideoirí GP Healthlink as 
an gcóras. Tá breis feabhsachán ag dul chun cinn, go háirithe 
i gcomhéadan a chur le modúl i dtaca le córais bhainistíochta 
cleachtas LG. Is é an cuspóir úsáid 70% i measc LGanna faoi 
dheireadh 2012.

Cuireadh tús le líon tionscadal in 2011 chun naisc 
leictreonacha ó shaotharlann go saotharlann a fhorbairt ar 
mhaithe le hiarraidh agus le tuairisciú tástála. Cuirfear seo 
i gcrích sa chéad ráithe de 2012 do líon suíomhanna, lena 
n-áirítear na hospidéil lártíre agus ospidéal Dhroichead Átha 
agus saotharlann Ospidéal Naomh Séamas. Tá an nasc 
leictreonach idir Ospidéal AMNCH, Thamhlachta agus Naomh 
Séamas i bhfeidhm cheana féin agus ag oibriú mar is ceart.

Cuireadh tús le breis tionscadail TF in 2011 chun feabhas a 
chur ar éifeachtúlacht an chórais saotharlainne ar aon dul lena 
gclár nuachóirith agus cuirfear seo i gcrích faoin dara ráithe de 
2012. Tá sé beartaithe go gcríochnófar forbairt an chórais EPR 
d’ordú agus do thuairisciú leictreonach i Histeapaiteolaíocht 
faoi dheireadh 2012.

Ualach Oibre
Mhéadaigh an t-ualach oibre a cruthaíodh laistigh den 
ospidéal faoi leibhéal 4% ar leibhéil 2010.  Méadaíodh obair ó 
LGanna 9% agus méadaíodh obair a atreoraíodh ó AMINCH 
5% ar leibhéil 2010. B’ionann an líon iomlán iarratas ar thástáil 
a fuarthas agus €7.05 milliún.

Is é an céatadán tástálacha faoina dtugann an tsaotharlann 
ag an bhfoinse: Ospidéal Naomh Séamas – 66%; LGanna 
– 29% agus ospidéil sheachtracha – 5%. Is tábhachtach a 
thuiscint nach é go léiríonn gníomhaíocht a chur i gcomparáid 
ó fhoinsí seachtracha de réir an lín tástálacha faoinar tugadh 
úsáid acmhainní, mar gheall nach gcuirtear san áireamh 
coimpléascacht an ualaigh oibre.
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Tugtar breac-chuntas ar fhigiúirí ualach oibre 2011, atá 
bunaithe ar iarratais ar thástáil saotharlainne, i dTábla 1.

Iarratais Stiúrthóireacht LabMed 2011

Rannóg
2011 

Iomlán 
Carmach

2010 
Iomlán 

Carmach

% Méadú/ 
Laghú 
11/10

Haemaiteolaíocht 591,272 563,788 4.9
Téachtadh 189,817 195,427 -2.9
Fuilaistriú 58,539 61,696 -5.1
Bithcheimic 5,417,229 5,168,631 4.8
Micribhitheolaíocht 377,244 367,910 2.5
Histeabhloic 89,985 87,229 3.2
Cíteolaíocht 5,975 5,652 5.7
Imdhíoneaolaíocht 311,491 292,225 6.6
Cmd 5,243 4,889 7.2
Iomláin in aghaidh an 
Ospidéil

7,046,795 6,747,447 4.4

Oideachas agus Oiliúint
Is ionad oideachais í an tSaotharlann don MRCPath, BSc 
agus MSc in Eolaíocht Bithleigheas agus i bPaiteolaíocht 
Mhóilíneach.  Tá sí gafa go gníomhach le tionscadail taighde 
agus forbartha agus cáilíochtaí céime agus iarchéime mar 
thoradh orthu go dtí leibhéal MD agus PhD agus foilsítear 
go leor díobh in irisleabhair ar a ndéantar piarbhreithniú. Tá 
olltiomantas ann ó gach ball foirne gairmiúil don fhoghlaim 
agus don fhorbairt agus tá baint ag go leor díobh i gcláir 
leantacha forbartha gairimiúla agus i dteagasc in Ollscoileanna 
agus in Institiúidí Teicneolaíochta. Is í bunfheidhm sheirbhís na 
saotharlainne cliniciúla páirt ghníomhach a ghlacadh i dtaighde 
aistritheach, agus marcálaithe agus córais fheabhsaithe 
chóiréala do bhainistíocht othar ar a bhfuil galair shonracha 
mar thoradh air seo, mar aon le páirt a ghlacadh i bhfoirne 
ildisciplíneacha le bainistíocht éifeachtach othar a uasmhéadú.

An tSaotharlann Haemaiteolaíochta
Cuireann an Rannóg Haemaiteolaíochta seirbhís 
chuimsitheach dhiagnóiseach saotharlainne ar fáil d’Ospidéal 
Naomh Séamas, d’ospidéil cheantar Bhaile Átha Cliath agus 
do Dhochtúirí Ginearálta.

Faigheann an tsaotharlann atreoruithe náisiúnta le hagaidh 
iniúchtaí speisialaithe.  Cruthaíonn an tacaíocht saotharlainne 
d’obair Stiúrthóireacht HOPE, lena n-áirítear an Lárionad 
Náisiúnta Trasplandaithe Fola agus Smeara do Dhaoine 
Fásta agus an Lárionad Náisiúnta do Neamhoird Téachta 
Oidhreachtúil (NCHCD) croíghné obair na rannóige. Tá an 
rannóg lonnaithe i dtrí limistéar laistigh den Ospidéal: an 
Lárshaotharlann Paiteolaíochta (CPL); an Lárionad Náisiúnta 
do Neamhoird Téachta Oidhreachtúil (NCHCD) agus an Áis 
Ghaschealla Crióibhitheolaíochta atá lonnaithe in áis seomra 
ionghlan atá ar cíos i bhfoirgneamh IBTS. Taobh istigh den 
Lárshaotharlann Paiteolaíochta tá saotharlann áireamh na 
gceall agus moirfeolaíochta, an tsaotharlann cíteaméadrachta 
cliniciúla agus haemaglóibineapaite diagnóisí speisialta chomh 
maith leis an tsaotharlann haemaitinice agus trasplandaithe 
mhonatóireacht drugaí trasplandaithe.

Forbairtí
In 2011, thosaigh an tsaotharlann áirimh cheall agus 
mhoirfeolaíochta agus an ghnáthshaotharlann téachta le 
gnáthsheirbhís shínte a oibriú ó 8am go 8pm. Bhí tionchar 
tairbhiúil aige seo ar sholáthar seirbhíse do bhardaí lae (go 
háirithe an tIonad Lae Oinceolaíocht Haemaiteolaíochta 
agus an chlinic Warfarin), cleachtóirí ginearálta agus na 
géarbhardaí.  Tugadh isteach treoirlínte Saotharlainne 
don chomhlachas Cítiméadrachta Cliniciúla do dhiagnóis 
Haemaglóibionúire Thaomghoinideach Oíche (PNH) trí 
leas a bhaint as cíteaméadracht sreafa agus rinneadh iad 
a bhailíochtú sa tsaotharlann Cítiméadrachta Cliniciúla 
agsu Haemaglóibioneapaiteolaíochta in 2010. Go dtí seo, 
bhraith an tSaotharlann 37 duine ar a raibh an galar annamh 
haemaiteolaíochta seo.

Forbraíodh modh DNA-bhunaithe do dhiagnóisiú 
alfaThalassaemia i gcomhoibriú leis an tSaotharlann 
Bhitheolaíochta Haemastáise Móilíní mar chuid de thionscadal 
MSc.

An tSaotharlann Áirimh Cheall agus 
Mhoirfeolaíochta
Tugadh méadú 3% faoi deara ar an rannóg seo saotharlainne 
a phléann le tástálacha ardtoirte, mearshlánúcháin ar iarratais 
FBC chomh maith le méadú 5% ar scrúduithe sceo fola in 
2011. Cuireadh an lá sínte oibre i bhfeidhm go hiomlán sa 
rannóg seo.

Tugadh isteach ardán nua anailíseach, Siemens Centaur Advia, 
d’anailís Haemaitinice agus do mhonatóireacht a dhéanamh ar 
dhrugaí Trasphlandaithe. B’ann do mhéadú 16% ar an ualach 
oibre sa rannóg seo.

Cítreaméadracht Chliniciúil agus 
Haemaglóibineapaite 
Bhí an bhliain ba ghnóthaí ag Cítreaméadracht Chliniciúil 
go dtí seo in 2011 agus tugadh faoi 2,017 imscrúdú 
imdhíonfheinitíopa. Tugadh chun críche an Cíteaméadar 
Cliniciúil a chur i gcomhéadan leis an LIS agus le tuairisciú 
tuarascálacha imdhíonfheinitíopa in 2010. Chuir an fhorbairt 
seo feabhas suntasach ar na tréimhsí slánúcháin don tástáil 
seo agus bhí an tairbhe breise i gceist i dtaobh tuarascáil 
Imdhíonfheinitíopa a chur ar fáil do chliniceoirí i gcomhthráth 
le torthaí moirfeolaíochta agus cliniciúla. Rinneadh breis agus 
1,200 sampla smeara nuashuite a phróiseáil do mheasúnú 
moirfeolaíochta san aonad in 2011.

D’fhan an t-ualach oibre i Haemaglóibineapaitíocht ard in 
2010 agus próiseáladh 6,200 scágthástáil. Ionadaíodh 
roinnt trealamh, lenar áiríodh dhá lártheifneoir barr binse 
agus 37°C ag deireadh 2011. Tugadh an tionscadal 
mórspeictreascópachta do shainaithint an athraithigh Hb. chun 
críche in 2010 agus tabharfar é isteach sa ghnáthsheirbhís in 
2011.
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An tSaotharlann Téachta agus an 
Lárionad Náisiúnta do Neamhoird Téachta 
Oidhreachtúil (NCHCD)
Soláthraíonn an rannóg Téachta sa Lárshaotharlann 
Paiteolaíochta seirbhís scrúdaithe saotharlainne ar fáil do 
neamhoird téachta d’othair chónaithe agus sheachtracha 
an Ospidéil, mar aon le Dochtúirí Ginearálta agus ospidéil 
sheachtracha.

Déanann an tsaotharlann ag an NCHCD scrúdú ar shamplaí 
ó othair laistigh den Ospidéal agus freisin ó atreoruithe go 
náisiúnta ar a bhfuil neamhoird amhrasta lena mbaineann 
cur fola agus trombóis araon. Tá diagnóis neamhoird 
oidhreachtúla agus fhaighte, monatóireacht ar theiripe agus 
anailís sócháin ar neamhoird phrótroimibine mar aon le siúd a 
bhaineann le neamhoird fuilithe oidhreachtúla mar chuid den 
stór scrúdaithe sa tsaotharlann seo.

Forbairtí Seirbhíse ar Théachtadh 2011
Bhí an t-ualach oibre sa tsaotharlann comhsheasmhach leis 
an mbliaina roimhe seo agus rinneadh anailís ar bhries agus 
190,000 tástáil in 2011 (160,000 tástáil i ngnáth-théachtad 
agus 30,000 tástáil in NCHCD). Laistigh den tsaotharlann 
sa NCHCD, tugadh faoi anailís do 65 láthair éagsúil ar fud 
na hÉireann, agus don NCHCD agus d’Ospidéal Naomh 
Séamas. B’ionann atreoruithe samplacha ó ghníomhaireachtaí 
agus 70% de na fiosruithe faoinar tugadh do neamhoird 
thrombaifilia agus 30% de na fiosruithe ar neamhoird fuilithe.

Tugadh faoi líon tionscadail fochéime agus iarchéime 
taighde, lenar áiríodh measúnú ar chórais nua tástála do na 
hanailíseoirí uathoibrithe chomh maith le fiosrú ar neamhoird 
feidhme pláitíní, fiosrú ar mheicníocht nua sócháin, agus bunú 
modha chun an méid agus cáilíocht Toisc Von Willebrand a 
thomhas i measc pláitíní.

Thug Eagraíocht Dochtúirí Ionad Haemaifilia na RA (UKHCDO) 
faoi iniúchadh inmheánach ar sheirbhís na saotharlainne i 
Meán Fómhair 2011 mar chuid den iniúchadh ar an NCHCD.

An tSeirbhís Saotharlainne 
Crióibhitheolaíochta 2011
Tacaíonn Áis Ghaschill na Saotharlainne Crióibhitheolaíochta 
leis an gClár Náisiúnta Trasplandaithe Gaschealla ó Dhaoine 
Fásta in Ospidéal Naomh Séamas agus le Clár Deontóirí 
Neamhghaolta Smeara na hÉireann.

Tá an tsaotharlann chrióibhitheolaíochta lonnaithe i seomra 
ionghlan GMP atá ar cíos ó Sheirbhís Fuilaistriúcháin na 
hÉireann sa Lárionad Náisiúnta Fola. Cuireann sé gné na 
saotharlainne le Bunaíocht Fíocháin, a thacaíonn leis an gClár 
Náisiúnta Trasplandaithe Gaschealla do Dhaoine Fásta san 
Ospidéal.

Tá ceadúnas fíocháin ag an tSaotharlann Chrióibhitheolaíochta 
mar chuid den Bhunaíocht Fíocháin ó Bhord Leigheasra 
na hÉireann chun gaschealla allataignineacha ó smior agus 
ó ghaschealla imeallacha shlógtha fola, ó ghaschealla 
uathlógacha ó smior nó fuil imeallach shlógtha agus limficítí 

deontóra a phróiseáil agus a stóráil. Próiseáiltear na táirgí 
gaschill go léir in áis seomra íonghlan na Saotharlainne 
Crióibhitheolaíochta le húsáid láithreach (allataigineach) nó 
crióchaomnaítear agus stóráiltear iad i nítrigin leachtach pas 
gaile (uathlógach) le húsaid dhírithe.

I measc fhoireann na Saotharlainne tá ochtar Eolaithe 
Míochaine, Bainisteoir Cáilíochta agus Stiúrthóir Míochaine. 
Rinneadh lá oibre na Saotharlainne a shíneadh in 2011: ó 
8am go dtí 8pm. Tá an lá sínte seo curtha chun cinn ag an 
tseirbhís, agus d’éascaigh sé próiseáil ardmhéid gascheall fola 
imeallach a bhaintear sa tráthnóna, mar aon le mórmhéadú ar 
an ualach oibre.

Ar an iomlán, rinneadh 80 aonad táirgí smeara allaigineacha 
agus aifiréise a bhaint agus a phróiseáil in 2011. B’ionann an 
líon iomlán táirgí uathlógacha PBSC a próiseáladh agus 111 
agus agus rinneadh 121 táirge uathlógach a iondoirteadh. 
B’ionann líon iomlán na ngnáthamh saotharlainne agus 935. 
Seo méadú 21.5% ar 2010. Tá an méadú seo mar gheall ar 
an méadú ar ualach oibre uathlógach PBSC a atreoraíodh ó 
Chorcaigh.

In 2011, tugadh faoi sheasca a ceathair trasphlandú 
allaigineach. Ó dheontóirí deonacha neamhghaolta a bhí 
50% (n= 32) den uile thrasplandú. Táthar in ann smior nó 
fuil imeallach shlógtha a cuireadh ar fáil roimhe seo nuair a 
thaistealaíodh an fhoireann chuig Ionaid Idirnáisiúnta Bhailithe 
leis na gaschealla a bhailiú, agus tugann cuideachta thráchtála 
anois faoi seo faoi chonradh. Úsáid níos fearr as acmhainní is 
ea foireann ardoilte a choimeád sa tsaotharlann.

Diagnóisic Mhóilíneach Ailse 
Cuireann an rannóg Dhiagnóis Mhóilíneach Ailse (CMD) 
seirbhís tástála móilíní ar fáil do shainaithint seachráin fhaighte 
ghéinitiúla in ailse, go háirithe leoicéime agus liomfóma, nuair 
is cuí, tugtar faoi mheasúnú ar ghalar íosta iarmharach a 
chabhraíonn le bainistíocht othar ar a bhfuil urchóideacht 
áirithe haemaiteolaíochta. Ina theannta sin, cuireann 
an tsaotharlann tacaíocht tástála ar fáil do na lárionaid 
trasplandaithe smiora péidiatraice agus do dhaoine fásta ag 
Ospidéal Naomh Séamas agus ag Ospidéal Mhuire na Leanaí, 
faoi seach.

Seirbhís Saotharlainne
Fuair an tSaotharlann CMD 5,243 iarratas ar thástáil ar an 
iomlán in 2011, ar méadú foriomlán 7% é seo i gcomparáid 
le 2010. Chruthaigh iarratais ó ionaid chliniciúla lasmuigh 
den Ospidéal 68% den ualach oibre, rud a leagann béim ar 
fheidhm náisiúnta na saotharlainne.

Saotharlann lárnach mhóilíneach is ea an CMD le haghaidh 
dhá thriail chliniciúla idináisiúnta de chuid Ghrúpa Thaighde 
Oinceolaíochta Comhoibrithe Uile-Éireann (ICORG) a 
dhéanann monatóireacht ar fhreagairt i leith drugaí nua agus 
meascán drugaí a úsáidtear i gcóireáil Leoicéime Mialóidí 
Ainsealaí agus Leoicéime Limficítí Ainsealaí.
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Taighde agus Forbairt
Forbraíodh roinnt tástálacha nua móilíneacha in 2010 a 
chuireann go díreach le déanamh cinntí maidir le cúrsaí 
teiripeacha i measc othar ar a bhfuil leoicéime ghéar 
mhialóideach, leoicéime ainsealach mhialóideach agus 
liomfóma.

Tá a próifíl idirnáisiúnta á coimeád ag an tsaotharlann le 
taighde agus forbairt mar fheidhm lárnach na saotharlainne, 
agus tugann foilseacháin a chur i láthair agus cur i láthair 
iomadúil piarbhreithnithe a dhéanamh ag cruinnithe náisiúnta 
agus idirnáisiúnta an méid seo le tuiscint.

Tá soláthar scrúduithe nua, a bhaineann leis an stór reatha 
cuimsitheach, ríthábhachtach le bainistíocht ildisciplíneach 
othar ar a bhfuil urchóideacht haemaiteolaíochta.

Rannóg na Bithcheimice
Soláthraíonn Rannóg na Bithcheimice seirbhís chuimsitheach 
tacaíochta diagnóisí d’Ospidéal Naomh Séamas, chomh 
maith le líon institiúidí seachtracha cúram sláinte agus bonn 
fairsing cúraim phríomhúil. Glacann foireann mhíochaine 
na saotharlainne páirt i mbainistíocht ghalar meitibileach, 
Diaibéiteas, Neamhoird Inchríneacha, bainistíocht toisc 
riosca CVD, Oistéapóróis san áireamh agus feidhmíonn 
siad clinicí saineolaithe do Ghéarphorfainne agus 
Hipearcholaistéaróiléime. Tá an tsaotharlann ar an ionad 
náisiúnta tagartha de facto do dhiagnóis neamhoird 
mheitibileachta porfairine. Tá ag an rannóg éiteas, a thacaíonn 
le taighde agus forbairt, oideachas agus foghlaim araon 
laistigh d’Ospidéal Naomh Séamas agus i gcomhinstitiúidí 
acadúla.

Críochnaíodh comhdhlúthú na Gnáthbhithcheimice agus na 
Gáthinchríneolaíochta i Saotharlann mhór Chroíbhitheolaíochta 
in 2011.

Beidh an tseirbhís Bhithcheimice in ann tabhairt faoi athruithe/
dhúshláin amach anseo a eascróidh ón bPróiseas um 
Nuachóiriú Paiteolaíochta, a bhuíochas leis an gcomhdhlúthú 
seo.

Ina theannta sin, thit mórathruithe amach ar chleachtais oibre 
in 2011 nuair a tugadh isteach lá sínte oibre agus cuirtear 
gnáthsheirbhís ar fáil anois idir 08:00 agus 20:00.

Tugadh isteach cur i bhfeidhm mais-speictriméadracht 
teaindim chrómatagrafaíochta leachtaí in 2010 go dtí Rannóg 
na Bithcheimice.  Ba í saotharlann bhithcheimice Ospidéal 
Naomh Séamas an chéad cheann sa tír leis an teicneolaíocht 
shofaisticiúil seo a fháil. Baintear úsáid as faoi láthair le 
haghaidh anailís ar vitimín D atá éifeachtach i dtaobh costais 
de agus ligeann sé don rannóg difreáil a dhéanamh idir 
foirmeacha forlíontacha agus fiseolaíocha den vitimín. Cuirfear 
scrúduithe eile (e.g. téististearóin, metanephrine agus drugaí 
imdhíonchoisctheacha) leis amach anseo.

Lean an tsaotharlann agus forbairt á cur ar a seirbhísí 
diagnóiseacha móilíneacha porfairine, le bailíochtú 
mheasúnacht ghéine FECH do scagthástáil diagnóisithe agus 
chascáide do theaghlaigh a buaileadh le Prótaphorfairine 

Eiritreaspóéiseach (EPP). Ina theannta sin, leanadh ar aghaidh 
le hobair ar mheasúnacht scagthástáil chlaochlú géine 
LDLR a fhorbairt chun tacú le scagthástáil chascáide do 
Hipearcholaistéaróiléime i gClinic Mheitibileach an Dr Crowley 
agus i gClinic Thoisc Riosca CVD an Dr Barry agus an Ollaimh 
Feely.

Lean gníomhaíochtaí taighde taobh istigh den rannóg, le 
tionscadail chomhoibritheacha le hInchríneolaíocht agus le 
Diaibéiteas an Ospidéil, an Rannóg Máinliachta de chuid TCD 
agus le Clinic Chosanta Cnámh an Ospidéil. Tá an rannóg 
mar pháirtí leasmhar freisin sna Saotharlanna SPD Céim 1 
a athchóiríodh le déanaí. Bhí baint ag foireann na rannóige 
le líon foilseachán in 2011 agus chuir siad obair i láthair ag 
cruinnithe náisiúnta agus idirnáisiúnta i bhfoirm phóistaeir agus 
bhéil.

Leanann dlúthchomhoibriú idir Rannóg na Bithcheimice agus 
na Seirbhísí Titime, Dorchadaithe, Cosanta Cnámh agus 
Oistéapóróise san ospidéal. Cuireann an rannóg seirbhís 
chuimsitheach bithcheimic chnámh ar fáil don aonad seo, atá 
ar an tseirbhís is mó dá samhail sa tír. In 2011, rinneadh anailís 
ar thart ar 5,000 marcóir cnáimhe, hormón paraitíoróideach 
agus vitimín D don aonad. Baineann ríthábhacht leis an anailís 
seo sa réamhobair agus i gcúram leantach othar ag a bhfuil 
teiripe chógaisíochta á fáil.

Mheall Mais-Speictriméadracht a fháil chun anailís a 
dhéanamh ar vitimín D líon staidéir thaighde. Faoi láthair, tá an 
rannóg bainteach in dhá mhórstaidéar epidéimeolaíochta.

• Tá an Staidéar Fadaimseartha Éireannach ar Aosú 
(TILDA) ag scrúdú gach gné de shaol daoine d’aois 
50 bliain agus níos sine agus leanfaidh sé ar feadh 10 
mbliana. Déanfar measúnú ar 8,000 othar ar an iomlán. Is 
comhábhar suntasach í bithcheimic chnáimhe den staidéar.

• Tá sé de chuspóir ag Staidéar Choláiste na Tríonóide, 
Ollscoil Uladh agus na Roinne Talmhaíochta (TUDA) 
bunachar sonraí feinitíopa/geinitíopa chothaithigh a chruthú 
ina mbeidh 6,000 ábhar ar oileán na hÉireann (an Tuaisceart 
agus an Deisceart) ar a bhfuil galair áirithe aoisbhainteacha. 
Arís eile, is comhábhar suntasach í bithcheimic chnáimhe 
den staidéar.

Foilsíodh nó cuireadh i láthair gnéithe de na staidéir seo agus 
de thaighde eile i bhfoirm phóstaeir ag cruinnithe éagsúla 
idirnáisiúnta.

I ndiaidh naoi mbliana d’oibriú agus seirbhís gheinitíopála 
haemacrómatóise oidhreachtúla á cur ar fáil, athlonnaíodh 
an Rannóg Diagnóisice Mólíní den Rannóg Bithcheimice 
Cliniciúla, go dtí an chroíáis nua Diagnóisice Móilíní i Márta 
2011. Cuireann an tseirbhís tuarascálacha léirmhínitheacha 
ar fáil a chomhlíonann dea-chleachtas idirnáisiúnta. Tá 
méadú réidh ag teacht ar ualach oibre na geinitíopála 
haemacrómatóise le himeacht na mblianta. In 

2010, tháinig méadú 50% ar an ualach oibre i gcomparáid leis 
an mbliain roimhe, go príomha mar gheall ar thabhairt isteach 
SLAanna le hospidéil bhreise sheachtracha. Tháinig méadú 
15% ar an ualach oibre in 2011 go dtí 1,763 iarratas (3,526 
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anailís). Bhí clinicí Ospidéal Naomh Séamas ina gcúis le 12% 
de na hiarratais, ó LGanna a bhí 54% agus ó institiúidí eile a 
bhí 38%.

Tar éis aistriú go dtí measúnachtaí geinitíopála ar ardán 
leathuathoibrithe le linn 2010, tugadh isteach ardán 
uathoibrithe bainte DNA le linn 2011. Chuir na hathruithe seo 
ar an teicneolaíocht ar ár gcumas againn chun ár meánTAT 
a thabhairt anuas go dtí 14 lá i Samhain 2011. Ina theannta 
sin, oibríonn eolaithe ón Rannóg Porfairia ar gheinitíopáil 
porfairia sa chroíáis. Tugadh faoi go leor tionscadail bheaga 
taighde i measc mic léinn BSc, MSc agus MD le himeacht na 
mblianta. Le linn 2011, úsáideadh measúnachtaí géiniteacha 
a forbraíodh i dtionscadail roimhe seo do líon beag othair 
roghnaithe.

Tuarascáil ar Thástáil Pointe Tuarascáil Tástáil 
Pointe Cúraim (POCT)
Rialaíonn úsáid POCT san ospidéal ag Coiste Stiúrtha POCT 
an Ospidéil ar a bhfuil comhchathaoirligh an Dr Vivion Crowley 
agus an tUasal John Gibbons. Tháinig an Coiste Iniúchta le 
chéile trí huaire le linn 2011.

Déanann coiste ildisciplíneach LabMed POCT tuarascáil ar 
an ngrúpa stiúrtha agus casann siad ar a chéile dhá uair 
sa mhí chun athbhreithniú a dhéanamh ar bhainistíocht an 
POCT. Chas siad ar a chéile 6 huaire in 2011. I measc na 
scóipe tá na tástálacha a leanas faoina dtugan foireann 
neamhshaotharlainne ar na bardaí agus na clinicí: Glúcós, 
Céatóin, anailís ar Ghás Fola agus Leictrilíte, Warfarin, HbA1c, 
FBCanna, tástálacha toirchis agus Úranailís.

Díríodh go príomha in 2011 ar thabhairt isteach chóras 
tástálacha toirchis Siemens, lena n-áirítear meadar chun na 
torthaí a léamh agus a thaifeadadh. Ba é an chúis a bhí leis 
seo chun earráidí oibreora a dhíbirt, as a n-eascraíonn torthaí 
bréagacha. I ndiaidh thabhairt isteach an mhéadair sa 4ú 
ráithe de 2011, bhain an IMB an táirge i Nollaig mar gheall ar 
thorthaí débhríocha/bréagach dearfach ar an rialú diúltach. Ar 
an ábhar sin, bhí ar LabMed an buntrealamh Inverness agus 
oiliúint ar chur ar an bhfoireann uile bhainteach.

Rinne an Coiste an cinneadh, chomh maith, nár cheart ach 
go leanfadh limistéir ardúsáide ar aghaidh agus an tseirbhís 
POCT seo a chur ar fáil agus gur cheart gach limistéar eile iad 
a sheoladh chuig an tsaotharlann. Bheadh gá do na limistéir 
siúd athiarratas a dhéanamh ar an tseirbhís POCT seo dá 
mbraithfidís go raibh riachtanas cliniciúil ann nach bhféadfadh 
an phríomhshaotharlann comhlíonadh.

Eisíodh nósanna imeachta athbhreithnithe i dtaca le 
léirthuiscint na dtorthaí chun tacú le húsáideoirí cliniciúla 
agus POCT, go háirithe nuair a bhí toircheas eachtópach 
ina dhiagnóis fhéideartha. Ina theannta sin, dhírigh an coiste 
go mór ar rátaí rannpháirtíochta altraí a fheabhsú sa scéim 
EQA Glúcóis. Tháinig méadú air sin aníos ó 69% in 2010 go 
dtí 86% in 2011, a bhuíochas le mórchuid oibre ag an eolaí 
sinsearach POCT agus le húsáideoirí POCT.

Seirbhís na Saotharlainne Imdhíoneolaíochta
Is ionad d’imscrúdú, bainistíocht agus cóireáil othar ar a 
bhfuil neamhoird den chóras imdhíonachta an Rannóg 
Imdhíoneolaíochta. Chomh maith leis sin, bíonn an rannóg ag 
iarraidh tuiscint ar an gcóras imdhíonachta a chothú agus a 
feidhm i sláinte agus i ngalar i measc othar, cliniceoirí, eolaithe 
agus an phobail mhóir.

Seirbhís Saotharlainne
Tá méadú suntasach fós ag teacht ar ualach oibre na 
saotharlainne. I gcomhairliúchán le Stiúrthóireacht LabMed, tá 
an rannóg gafa le croíchoincheap na saotharlainne, a gcuirfidh 
ar a gcumas an méadú ar an ualach oibre a bhainistiú ar 
bhealach níos éifeachtúla. Beidh sé seo bunaithe ar fháil níos 
mó teicneolaíochtaí uathoibríocha le haghaidh bainistíocht 
ualach oibre.

Seirbhís Chliniciúil
Is éard a bhíonn i gceist leis na mórchatagóirí d’othair a 
fheictear ag clinicí othar seachtrach agus ag comhairliúcháin 
othar cónaitheach ar a bhfuil galar athlastach, ailléirge agus 
easpa imdhíonachta. Leanann an rannóg ag glacadh páirte 
i roinnt staidéar idirnáisiúnta ilionaid ar othair a bhfuil roinnt 
neamhord ar an gcóras imdhíonachta orthu.

Oideachas agus Foghlaim
Tá clár foghlama iarchéime substaintiúil ag an rannóg 
agus cuireann an rannóg le roinnt cláir mhúinte iarchéime 
MSc agus cláir eile mhíochaine iarchéime. Bhunaigh 
sí clár in imdhíoneolaíocht do chláraitheoirí speisialtóra 
míochaine. Chomh maith leis sin, cuireann sí go mór le 
múineadh fochéime i Míochaine, Eolaíocht Bhithleighis, 
Micribhitheolaíocht Chliniciúil, Míochaine Spóirt agus le 
Taighde ar Mhíochaine Spóirt. Sa bhreis air sin, cuireann an 
rannóg le roinnt comhdhálacha paiteolaíochta cliniciúla agus le 
“hOllbhabhtaí” Ospidéal Naomh Séamas.

Faoi láthair tá ochtar mac léinn iarchéime sa Rannóg 
Imdhíoneolaíocht, lena n-áirítear cúigear a bhfuil baint acu 
i dtaighde ar leibhéal PhD agus triúr atá a bhfuil staidéar 
á dhéanamh acu ar Mháistreacht Eolaíochta. Tugtar faoi 
thaighde in Institiúid na Míochaine Móilíní ar Champas Naomh 
Séamas agus freisin sa tsaotharlann imdhíoneolaíochta 
diagnóise in Ospidéal Naomh Séamas. I measc an leasa 
taighde tá: fiosrú a dhéanamh ar phataigineas galair chéiliaigh, 
agus fiosrú ar fheidhm marfóra nádúrtha, T-chillín marfóra 
nádúrtha inbheirthe, yST agus feidhm an t-cheall i ngalar 
córasach ‘vasculitic’, buneaspa imhdíonachta agus ionfhabhtú 
HIV. Áirítear le taighde faoinar tugadh sa tSaotharlann 
Imdhíoneolaíocht Diagnóise agus fiosrú an bhoinn mhóilínigh 
de bhun-neamhoird easpa imdhíoneolaíochta, taighde 
aistritheach, lena n-áirítear ruaimniú incheallach agus 
marcóirí ceallacha a úsáidtear chun neamhoird chlinciúla 
a leanas a dhiagnóisiú agus a fhorangú x-nasctha: 
Agammaglobulinaemia, easpa imhdíoneolaíochta Choiteann 
Athraitheach, neamhord x-nasctha-liomfa-iomadaithe agus 
Siondróm Liomfa-iomadaithe Uath-Imdhíonachta.
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Lean an rannóg le cur le cruinnithe idirnáisiúnta agus 
d’fhoilsigh siad seacht bhfoilseachán déag ar a ndearnadh 
athbhreithniú piaraí mar aon le cur i láthair póstaer ag líon 
comhdhálacha idirnáisiúnta anuraidh. 

An Rannóg Mhíochaine Aistrithí
Tairgeann an Rannóg Míochaine Aistrithe seirbhís 
chuimsitheach aistrithe d’Ospidéal Naomh Séamas, a 
áiríonn an tSeirbhís Trasplandaithe Gascheall Náisiúnta do 
Dhaoine Fásta, an tIonad Náisiúnta do Neamhoird Téachta 
Oidhreachtúil agus aonad máinliachta cardatóracsaí.

Aistríodh 2,188 othar le comhábhair fola le linn 2011. Aistríodh 
11,262 aonad de chealla fola deirge, ar laghdú 5% é seo ar 
2010. Aistríodh 5,311 pacáiste de phláitíní, agus is ionann seo 
agus méadú 8% agus, aistríodh 3,164 pacáiste de phlasma 
agus is ionann seo agus laghdú 10%. Ba iad na húsáideoirí 
ba mhó haemaiteolaíocht/oinceolaíocht agus máinliacht 
chardathóracsach.

Choimeád an rannóg a Creidiúnú ISO 15189 in 2010 agus 
is éard a bhí i gceist leis seo iniúchadh a dhéanamh ar 
gach limistéar den chóras cáilíochta mar aon le hiniúchtaí 
míosúla ingearacha ar ghnáthaimh shaotharlainne, ar phróisis 
chliniciúla agus ar inrianaitheacht. Tagann an Coiste um 
Úsáid Fola agus Táirgí Fola le chéile go rialta agus déanann 
siad athbhreithniú ar thorthaí iniúchta chomh maith le 
neamhchomhfhoirmithe tromchúiseacha agus tugann siad 
comhairle ar chleachtas aistrithe an Ospidéil.

Síneadh an módúl riartha cois leapan den chóras rianaithe 
leictreonaigh fola chun an fhuil a aistríodh sa Rannóg 
Éigeandála a áireamh. Tá an córas seo anois i mbun feidhme 
san Ionad Lae Heipiteolaíochta/Oinceolaíocht, i mBarda 
Denis Burkitt agus sa Rannóg Éigeandála. I gcomhar le córas 
bunaithe ar pháipéar ina dtugann an fhoireann chliniciúil 
dearbhú gach aistrithe don tsaotharlann, soláthraíonn a úsáid 
inrianaitheacht iomlán d’fhuil i gcomhlíonadh riachtanais 
Threoir Fola an AE, 2002/98/CE.

Thuairiscigh an fhoireann chliniciúil 84 imoibriú aistrithe 
amhrasta agus rinneadh thart ar an méid céanna a thuairisicú 
in 2010. I ndiaidh imscrúdú, cinntíodh 36 díobh seo mar 
imoibrithe aistrithe. Ní mór teagmhais agus imoibrithe 
tromchúiseacha aistrithe agus a thuairisciú don Oifig 
Haemafhaireachais Náisiúnta.  Chomhlíon 19 n-inoibriú 
thromchúiseacha agus 13 theagmhas thromchúiseacha na 
critéir um thuairisciú in 2011.

Cuireann iniúchadh rialta faisnéis ar fáil do riachtanais 
oiliúna agus lean an oifig haemafhaireachais le clár chun 
fianaise inniúlachta a léiriú i gcleachtas aistrithe d’fhoireann 
mhíochaine agus altranais araon le linn na bliana, agus 
cuireadh i dtaifead go raibh ag 85% de na haltraí agus 90% 
de na hintéirnigh fianaise inniúlachta.  Mar chuid den chlár 
oiliúna, tá fáil ar mhodúl ríomhfhoghlama d’aistriú fola, don uile 
bhall foirne.



86

Speisialtachtaí Seirbhíse Cliniciúla I Stiúrthóireacht LabMed

Seirbhísí na Saotharlainne 
Micribhitheolaíochta
Cuireann an tSaotharlann Mhicribhitheolaíochta seirbhís 
diagnóise, rialú ionfhabhtaíochta agus seirbhís chliniciúil ar 
fáil don Ospidéal, do LGanna Chomhpháirtíocht na Cathrach 

Istigh Theas agus do Bhaile Átha Cliath Thiar Theas mar aon 
le gníomhaireachtaí seachtracha.

IIn ainneoin méadú ar an ualach oibre sa tSaotharlann 
Mhicribhitheolaíochta in 2011, b’ann d’fheabhsú ar TAT do 
gach príomhfhiosrú, amhail a léirítear san Fhíor thíos.

Amanna athfhillte (TAT) do Cheithre Phríomheiseamal 
i Micrithbhitheolaíocht, Ráithe 4 2011
Sainmhínítear TAT mar an éagsúlacht ama idir an t-am a 
chláraítear an t-eiseamal i gCórais Ríomhaire na Saotharlainne 
agus an t-am a dhéantar é a thuairisciú.

Sprioc: Comhlíonann > 85% den eiseamal an TAT measta, 
amhail a shonraítear sa Lámhleabhar Micrithbhitheolaíochta 
d’Úsáideoirí

Céatadán na dtástálacha díreacha ar thocsain C.difficle a 
chomhlíonann an meánam athfhillte measta (1 lá) sa ráithe
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Tástáil dhíreach ar thocsain C. difficle, R4,  2011

An líon eiseamail a tástáladh 1483

TAT measta 1 lá

Sprioc Comhlíonann > 85% an TAT

% a chomhlíonann an TAT 96%

Comhlíontach leis an Sprioc Comhlíontach

Céatadán na dTástálacha Scagtha MRSA a chomhlíonann an 
t-am measta athfhillte (3 lá) sa ráithe
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Scagthástáil MRSA, Ráithe 4 2011

An líon eiseamail a tástáladh 5024

TAT measta 3 lá

Sprioc Comhlíonann > 85% an TAT

% a chomhlíonann an TAT 96%

Comhlíontach leis an Sprioc Comhlíontach

Ceithre Thomhas TAT ar Phríomheiseamal, Ráithe 4 
2011
Comhlíontach leis an sprioc:

• Tástáil dhíreach ar thocsain C. difficle 

• Triail Scagtha MRSA

• Chlamydia/N. gonorrhoea (CTNG)

• Tástáil séireolaíocht HIV

Céatadán na dtástálacha ar antasubstaint HIV a chomhlíonann 
an t-am measta athfhillte (4 lá) sa ráithe
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Tástáil séireolaíocht HIV, Ráithe 4 2011 

An líon eiseamail a tástáladh 3539

TAT measta 4 lá

Sprioc Comhlíonann > 85% an TAT

% a chomhlíonann an TAT 98%

Comhlíontach leis an Sprioc Comhlíontach

Céatadán na dtástálacha CTNG a chomhlíonann an t-am 
measta athfhillte (5 lá) sa ráithe
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Tástáil CTNG, Ráithe 4 2011

An líon eiseamail a tástáladh 6680

TAT measta 7 lá

Sprioc Comhlíonann > 85% meet an TAT

% a chomhlíonann an TAT 96%

Comhlíontach leis an Sprioc Comhlíontach
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Lean an tSaotharlann Mhicribhitheolaíochta ar aghaidh lena 
hobair i gcomhdhlúthú agus in uasmhéadú éifeachtúlachtaí 
trí ghlacadh teicneolaíochtaí.  Chomh maith leis sin, lean an 
tsaotharlann ar aghaidh le hobair forbartha agus anois is 
féidir léi measúnachtaí nua a thabhairt isteach do dhiagnóis 
víreolaíoch. 

Lean obair forbartha Míceolaíochta ar aghaidh agus tá an 
tsaotharlann in ann tástáil fheabhsaithe aitheantais agus 
so-ghabhálachta a chur i bhfeidhm do phataiginí fungasacha 
comónta.  Baineadh úsáid as sonraí frithsheasmhachta 
faireachais in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh, arna gcur 
le chéile ag eolaí faireachais na saotharlainne, chun treoirlínte 
frithmhiocróbacha eimpíreacha a leagan síos don ospidéal. 
Anuas air sin, tá príomhfheidhm ag an tsaotharlann, i dteannta 
na Foirne Rialaithe Ionfhabhtaithe, maidir le sonraí a bhailiú 
faoi ionfhabhtuithe cliniciúla. Chuir an fheidhm seo go mór 
le laghdú na n-ionfhabhtuithe cúram sláinte i measc othar a 
fhreastalaíonn ar Ospidéal Naomh Séamas. Anuas air sin, 
cuireann an tsaotharlann go mór le sonraí náisiúnta faireachais 
agus tá baint aici le líon tiosncadail náisiúnta faireachais.

Oideachas agus Taighde
Rinneadh obair shuntasach thaighde sa rannóg, go háirithe 
maidir le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh 
i measc baictéir Ghram-dhiúltacha, ionfhabhtú de bharr 
Stafalacocas aureus, Neisseria gónairith atá frithsheasmhach 
i leith meiticilline, agus Clamaidia, mar aon le vírís CMV agus 
fhliú na n-éan.  D’fhorbair an tsaotharlann an mheasúnacht 
mhóilíneach do bhrath Helicobactar pylori agus cinntithigh 
maidir le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh 
ó eiseamal bithóipse mar aon le fiosrú a dhéanamh ar ghnéithe 
cliniciúla, móilíneacha agus géiniteacha víreas BK a bhaineann 
le galar i bhfaighteoirí trasphlandú gaschealla fuilghinte.

Tá tiomantas suntasach ag an rannóg d’oideachas agus 
d’fhoghlaim agus tá baint ag roinnt baill foirne sa tóir ar 
ardchéimeanna, lena n-áirítear MSc agus MDanna.

Seirbhísí Rialaithe agus Cosicthe 
Ionfhabhtaithe
Tá na Seirbhísí Rialaithe agus Coiscthe Ionfhabhtaithe (IPCS) 
mar chuid den rannóg Micribhitheolaíochta Cliniciúla, atá faoi 
shainchúram Stiúrthóireacht LabMed.

Lean na Seirbhísí Rialaithe agus Coiscthe Ionfhabhtaithe 
ar aghaidh in 2010 agus cláir á gcur chun feidhme 
chun tionscnaimh Náisiúnta a chuimsiú agus chun rátaí 
ionfhabhtaithe a bhaineann le cúram sláinte a laghdú. Bhí 
roinnt dúshláin an-shuntasacha i gceist in 2010 a raibh ualach 
oibre suntasach agus dúshláin um chur chun feidhme don 
Ospidéal mar thoradh orthu. Láimhseáladh na dúshláin seo, 
lena n-áirítear fliú na n-éan paindéimeach agus treoracha go 
rathúil ag an bhfoireann Rialaithe agus Coiscthe Ionfhabhtaithe.

Ba iad seo a leanas na príomhthionscnaimh in 2011:

• Iniúchadh ar chomhlíonadh sláinteachas láimhe.

• Feachtais tuisceana ar shláinteachas láimhe.

• Rannpháirtíocht IPCS le scéim mheasúnaithe na seirbhísí 
sláinteachais.

• Leanúint d’fhaireachas shruth na fola a bhaineann le 
Cataitéar agus leathnú den fhaireachas chun faireachas 
suíomh máinliacht steirnim a chuimsiú, agus faireachas 
suíomh máinliacht cíche.

• Baint IPCS le caighdeáin lena mbaineann Cúram Sláinte 
Náisiúnta.

• Iniúchtaí spriocaithe ar chleachtas cliniciúil.

• Baint an choiste Steireafhaireachais le hiniúchadh náisiúnta 
ar Dhíshalú.

Seirbhísí Histeapaiteolaíochta
Cuireann an rannóg histeapaiteolaíochta agus 
cíteapaiteolaíochta seirbhísí diagnóiseacha ar fáil d’Ospidéal 
Naomh Séamas, do LGanna i mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, d’Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath agus 
cuireann siad an dara hathbhreithniú ar fáil ar phaiteolaíocht 
othar a n-atreoraítear iad chuig an Ospidéal ó áiteanna ar 
fud na hÉireann, chomh maith le tuairimí comhairliúcháin do 
phaiteolaithe eile.

Coinníodh le tuairisciú fospeisialtiachta, ar gné uathúil seo 
de rannóg Hispeapaiteolaíochta Ospidéal Naomh Séamas, 
in ainneoin an aistrithe d’fhoireann chomhairleach le linn na 
bliana. 

Coinníodh le tuairisciú fospeisialtachta, gné uathúil de Rannóg 
Histeapaiteolaíochta Ospidéal Naomh Séamas, in ainneoin go 
ndeachaigh cuid den fhoireann chomhairleach ar scor agus go 
raibh poist ionaid agus ceapacháin nua ann. Ghlac paiteolaithe 
comhairleacha páirt i ndeich gcruinniú sheachtainiúla agus i 
gceithre chruinniú choicíse MDT ospidéil.

Ceapadh histeapaiteolaí comhairleach, post nua, ag a bhfuil 
spéis sna scamhóga/úraphaiteolaíocht mar chuid den NCCP 
agus ceapadh ceann-haemaphaiteolaí ionaid tar éis go 
ndeachaigh duine eile ar scor.

Chuir an comhairleach a ceapadh le déanaí agus ag a bhfuil 
spéis i bpaiteolaíocht mhóilíneach cuireadh roimh an Dr Susan 
O’Reilly chun cuairt a thabhairt ar an tsaotharlann agus rinne 
siad cuairt an-rathúil a chomhordú. I measc na bhforbairtí 
sa limistéar seo bhí an méid a leanas: Tástáil sónaigh KRAS, 
BRAF agus EGFR arna bailíochtú agus tabhairt isteach i 
gcomhoibríocht Histeapaiteolaíochta CMD.

Tá staidéir bhreise ar bun chun EML4/ALK FISH a bhailíochtú.

Mar fhreagairt ar thairiscint a chur ar aghaidh, roghnaigh an 
NCCP ONS chun seirbhísí Her2 FISH a chur ar fáil d’ospidéil 
eile.

Forbairtí Seirbhíse Eile
B’ann d’aistriú ó asú mínsnáthaide (FSA) sa tseirbhís 
phaiteolaíocht bhrollaigh go dtí croíbhithóipse mar an 
bpríomhthástáil diagnóise réamhobráide, agus d’eascair 
méadú ar an líon bithóipsí croíshnáthaide brollaigh as seo.
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Bhí tabhairt isteach caiséid Multi-Well mar thoradh ar phróiseáil 
agus ar léamh níos éifeachtúla a dhéanamh ar bhithóipsí GI. 

Lean an rannóg leis an gclár um Dhearbhú Cáilíochta Dhamh 
na Paiteolaíochta a chur i bhfeidhm. Seoltar sleachta sonraí 
go dtí córas NQAIS Health Intelligence Ireland agus féadaimid 
féachaint ar ár sonraí rannóíge.

Tá an chéad aonad lialainne micreagrafaí Mohs (MMS) i 
seirbhís sláinte poiblí na hÉireann suite in Ospidéal Naomh 
Séamas. Leanann máinliacht Mohs agus tacaíocht bheirt 
eolaithe míochaine histeolaíochta i seomra lialainne Mohs á 
teastáil ar feadh thart ar 6 huaire sa tseachtain. Cuireadh breis 
tacaíochta ar fáil go déanach in 2011 chun an liosta feithimh a 
laghdú.

Lean bithbhailiú siadaí brollaigh agus drólainne ar aghaidh 
agus rinneadh é seo a chomhtháthú níos mó le taighdeoirí 
eile ón ngrúpa GI agus brollaigh. Atosaíodh bithbhailiú siadaí 
scamhóige.

B’ionad scrúdaithe an rannóg le haghaidh shuí fómhair an 
FRCPath a bhí ar siúl ag ionad i Londain mar “Baile Átha Cliath 
i Londain” i nDeireadh Fómhair 2011.

Saotharlann Taighde Aistrithigh  
Sir Patrick Dun
Rinneadh an tSaotharlann Aistritheach i Saotharlann Taighde 
Sir Patrick Dun a athchóiriú le déanaí le cúnamh maoinithe ón 
HEA.  Bhraith cliniceoirí a raibh páirt á glacadh acu i dtrialacha 
luathchéime um fhorbairt drugaí, marcóirí nua diagnóiseacha 
agus prognóiseacha, mar aon le heolaithe bunúsacha ar spéis 
leo measúnú a dhéanamh ar ábharthacht chliniciúil a gcuid 
ábhair thaighde go léir go raibh gá leis an acmhainn seo.

Tá an tsaotharlann aistritheach dírithe ar mheasúnachtaí atá 
in ainm agus luathdhiagnóisiú agus triáis níos soiléire othar 
isteach i gcohóirt atá freagrach do theiripí reatha nó nua.  Is 
é an cuspóir chun ionad acmhainní a chur ar fáil le feidhmiú 
mar idirchaidreamh idir lucht imscrúdaithe agus an tionscal.  
Tacaíonn an tSaotharlann Aistritheach le himscrúdaitheoirí ag 
a bhfuil sé de rún measúnachtaí agus trialacha nua a shocrú 
agus b’fhéidir chun rochtain níos fearr a thabhairt d’othair ar 
theiripí tionscal-fhorbartha.

Sa mhullach air sin, tá ag an tsaotharlann dlúthnaisc leis 
an tsaotharlann Dhiagnóiseach Mhóilíneach (Diagnóisic 
Ailse Móilíní) ag Ospidéal Naomh Séamas agus déanann sí 
measúnachtaí a fhorbairt agus a optamú dá n-aistriú chuig an 
tsaotharlann chliniciúil.  Agus aird ar an nganntanas náisiúnta 
atá ann ar imscrúdaitheoirí cliniciúla agus aistritheacha, tugann 
an t-ionad faoi oiliúint, faoi mheantóireacht agus faoi thacaíocht 
leanúnach a chinntiú don chéad ghlúin eile d’imscrúdaitheoirí 
freisin.

An tSaotharlann Náisiúnta 
Tagartha Stafalacocais Aureus 
Mheiticillinfhriotaíoch
Réamhrá
Tacaíonn an tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Stafalacocais 
Aureus MRSA (NMRSARL) le hiarrachtaí chun MRSA a 
rialú agus a chosc in Éirinn trí shaineolas a chur ar fáil do 
shaotharlanna i sainaithint cheart aonraíochaStafalacocas 
Aureus, trí thréithchineálacha ciorclaithe a rianú mar chuid 
de rialú ionfhabhtaithe, trí theacht chun cinn meicníochtaí 
nua frithsheasmhachta a bhrath i leith antaibheachtach, 
trí scagadh a dhéanamh le haghaidh láithreacht tosca 
nua víreasacha nó tocsainí, agus trí pháirt a ghlacadh i 
dtionscnaimh thaighde agus forbartha sa bhaile agus thar lear.

Ualach Oibre

Faireachas
Le linn 2011, rinne an NMRSARL saintréithe 226 
aonraíoch MRSA a dheimhniú a seoladh isteach mar 
chuid de thionscadal an Líonra Eorpaigh um Fhaireachas 
Frithmhiocróbach (EARS-Net) agus sholáthair siad sonraí ar 
rátaí frithsheasmhachta don HPSC i leith antaibheathaigh 
eile lena mbaineann áisiúlacht chliniciúil. I measc na sonraí 
breise a cruthaíodh ó na haonraíocha seo tá scagadh agair 
le haghaidh frithsheasmhacht glicipeiptíde agus dearbhuithe 
macramhodha E-test™ teicoplanin. Tháinig laghdú ar an 
gcomhréir d’aonraíocha S. aureus a baineadh ó shaothrú 
fola in ospidéil in Éirinn a ghlac páirt i Líonra Eorpach 
um Fhaireachas Frithmhiocróbach (EARS-Net) a léiríonn 
frithsheasmhacht mheiticilline le dhá bhliain anuas ó 42% in 
2006 go dtí 24.5% i ráithe 3 in 20111. Is é an tréithchineál 
ar leith, AR06, an ceann is coitianta i measc aonraíocha 
shruth na fola agus bíonn sé le sonrú i measc 80% de na 
haonraíocha a fhiosraítear.

Sa mhullach ar thionscadal EARS-Net, rinnea n NMRSARL 
fiosrú ar 449 aonraíoch ó ospidéil ar fud na tíre, lenar áiríodh 
aonraíocha a cuireadh isteach le haghaidh 27 fiosrú éagsúil ar 
bhriseadh amach. Leanann an NMRSARL le húsáid a bhaint 
as tástáil mhóilíneach chun marcóirí víreasacha a bhrath.

In 2011, ba dhearfach 20% de na haonraíocha (43/222) 
ar a ndearnadh fiosrú i leith láithreacht ghéine ag a raibh 
an ionchodú do PVL. Dheimhnigh saintréithe móilíneacha 
aonraíocha MRSA PVL-dhearfach gur léiríodh roinnt géinitíopaí 
(ST30, ST8, ST80 agus ST772) i measc na n-aonraíoch seo.

Forbairt Seirbhíse
Le linn 2011, rinne an NMRSARL a seirbhís a fhairsingiú 
chun fiosrú ar aonraíocha meiticillin-soghabhálacha S. aureus 
(MSSA) i gcásanna briste amach agus thug siad measúnacht 
fhíor-ama thríshrathach PCR isteach le haghaidh mecA, nuc 
agus PVL a bhrath agus rinne siad measúnacht chun mecA2 
nua a rinneadh a shainiú le déanaí a bhrath. 

Nóta 1:  Tuarascáil EARS-NET do Ráithe 3, 2011. http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/

MicrobiologyAntimicrobialResistance/EuropeanAntimicrobialResistanceSurveillan 

ceSystemEARS-NET/ReferenceandEducationalResourceMaterial/SaureusMRSA/ 

LatestSaureusMRSAdata/File,3989,en.pdf (Arna rochtain an 14/02/2012).

Nóta 2:  Shore et al., 2011 Antimicrob. Agents Chemother. Expand+Antimicrobial Agents 

and Chemotherapyaac.asm.org 2011. 55: 8; 3765-3773. 
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Ina theannta sin, ghlac an NMRSARL páirt i dtionscadal 
Eorpach ina raibh baint ag saintréithe aonraíocha áirithe 
MRSA agus MMSA a shainiú a bhí ina gcúis le hionfhabhtú 
shruth na fola ag tíopáil próitéine stafalococúla A (spa). Lean 
an comhoibriú i dtionscadal Taighde Aistrithe MRSA leis an 
Ollamh David Coleman (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath) agus Hilary Humphreys (Coláiste na Máinlianna in Éirinn 
agus Ospidéal Beaumont).

In ainneoin srianta ar an bhfoireann agus ar chistiú, tá sé 
ar intinn ag an NMRSARL leanúint ar aghaidh agus freastal 
ar riachtanais úsáideoirí amach anseo agus chun feabhas 
a chur ar shábháilteacht chúram othar trí anailís leanúnach 
a dhéanamh ar thréithchineálacha MRSA. Sa mhullach air 
sin, tá sé de chuspóir ag an NMRSARL feabhas a chur ar 
sheirbhísí trí bhreis fiosrú a dhéanamh ar ionfhabhtú a mbíonn 
tréithchineálacha MSSA ina gcúis leo, mar gheall gur féidir le 
MSSA bheith mar chúis leis an ngalar céanna tromchúiseach 
leo siúd a mbíonn MRSA ina gcúis leo.

Saotharlann Tagartha Míceabhaictéar 
na hÉireann (IMRL)

Réamhrá 
Thug IMRL faoi sheirbhís atreoraithe eiseamail agus saothráin 
do shaothrán TB do 15 ospidéal ar fud na tíre. Seo méadú de 
3 ospidéal i gcomparáid le 2009.

Ualach Oibre
D’fhan an t-ualach oibre maidir le heiseamal mar an gcéanna 
le blianta roimhe seo, agus rinneadh thart ar 6,000 eiseamal 
a shaothrú. Rinneadh 246 saothrán a atreorú chuig an 
tsaotharlann lena sainaithint agus le tástáil so-ghábhálachta a 
dhéanamh orthu.  Seo méadú 17% ar 2009 agus méadú 65% 
ar 2008. B’ann do 225 aonraíoch de M.eitinn arna dtíopáil ag 
tíopáil 24 MIRU/VNTR.

Forbairtí Seirbhíse
• Rinneadh úsáideoir seirbhíse d’Ospidéal Réigiúnach 

Phort Láirge den IMRL le haghaidh sainaithint, tástáil so-
ghabhálachta, tástáil agus tíopáil aonraíocha M.eitinne, mar 
aon le sainaithint Míceabhaictéir Neamheitinne.

• Chuir Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh aonraíocha “Deacra” 
de M.eitinn isteach le tástáil deimhnithe so-ghabhálachta a 
dhéanamh orthu.

• Cuireadh chun críche idirbheartaíochtaí le Becton 
Dickinson do thabhairt isteach chóras Braite Fáis MGIT 960 
Míceabhaictéar spp. isteach san IMRL. Cuireadh bailíochtú i 
gcrích in 2011.

• Rinne an IMRL ullmhúcháin dá stádas Creidiúnaithe ag CPA 
UK Ltd. agus bhain siad amach é.

• Tugadh cleachtadh LEAN i gcrích ar shreabhadh oibre 
saothrán dearfach tríd an tsaotharlann agus glacadh leis na 
torthaí.

• Tugadh isteach painéal nua de Rialuithe Cáilíochta trí 
INSTAND agus an ERLN.
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Stiúrthóireacht Diaqlm

An tOllamh Mary Keogan 
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Sandra Dobrei 
Altrabhainisteoir Cliniciúil

An tUasal Suzanne Dennan  
Bainisteoir Seirbhísí Radagrafaíochta

An tUasal Brendan O’Hagan  
Bainsteoir Gnó (A)

Réamhrá
Cuireann Stiúrthóireacht Diaglm seirbhís íomháithe dhiagnóisigh 
ar fáil d’othair agus do chliniceoirí Ospidéal Naomh 
Séamas. Cuirtear seirbhís ar fáil do dhochtúirí ginearálta sa 
dobharcheantar freisin, mar aon le cúram treasach d’ospidéil 
lasmuigh den ospidéalcheantar.

Forbairtí in 2011

Ceapacháin Nua
An Dr Gráinne Govender 
is rí-dheas leis an stiúrthóireacht íomháithe dhiagnóisigh fáilte 
a chur roimh an Dr Gráinne Govender, mar ár gcomhairleach 
is nua. Tá sainspéis ag an Dr Govender in íomháú oinceolaíoch 
ginearálta agus móilíneach. Sular ghabh sí le hOspidéal Naomh 
Séamas, chríochnaigh sí comhaltachtaí in Sloan Kettering 
Cuimhneacháin i Nua-Eabhrac agus le scoil leighis Harvard. 
Roimhe sin, thit a hoiliúint raideolaíochta ginearálta amach in 
Ospidéal Thamhlachta. In Ospidéal Naomh Séamas, chuaigh 
an Dr Govender le foirne íomháithe raideolaíochta a dhíríonn ar 
íomháú ailse scamhóg, Úireolaíochta agus Liomfóma.

An Dr Peter Beddy  
Is iarchéimí é an Dr Beddy de Choláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath agus chríochnaigh sé a oiliúint speisialtóra raideolaíochta 
in Ospidéal Naomh Séamas. Bhog sé go Cambridge ansin chun 
tabhairt faoi chomhaltacht in íomháú cliabhraigh in Ospidéil 
Addenbrookes agus Papworth. Ina dhiaidh sin, chríochnaigh 
sé a chomhaltacht in íomháú colainne in Ionad Leighis Beth 
Israel Deaconess i mBostún. Tá spéis ar leith ag an Dr Beddy 
in ultrafhuaim, MRI agus i ngnáthaimh íomhá-threoraithe. Ina 
theannta sin, tacaíonn sé le MDT Scamhóg agus Úireolaíochta. 
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Bhain ríthábhacht lena cheapachán chun cumas na rannóige 
ultrafhuaime in ONS mar aon le castacht an íomháithe agus na 
ngnáthamh faoina dtugtar a mhéadú.

An Dr Susannah Harte  
Is iarchéimí an Dr Harte de Choláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath. Thug sí faoina hoiliúint in Ospidéal Naomh Séamas sular 
thug sí faoina hoiliúint speisialtóra raideolaíochta in Ospidéal 
Naomh Uinseann. Chríochnaigh Suzannah comhaltacht 
in íomháú brollaigh in Ospidéal Naomh Uinseann, tar éis 
comhaltacht a dhéanamh in Íomháú Ban in Toronto. Is iad a 
limistéir speisialtóra íomháú brollaigh agus géinéiceolaíochta. 
Baineann ríthábhacht lena ceapachán i mbreisfhorbairt na 
seirbhísí siomptómacha brollaigh ag Ospidéal Naomh Séamas, 
atá ina ionad tiomanta sármhaitheasa do chúram brollaigh. 

Seirbhís Ultrafhuaime
Déanann an rannóg ultrafhuaime in Ospidéal Naomh Séamas 
réimse seirbhísí íomháithe agus idirghabhála a thairiscint don 
ospidéal agus don cheantar LGanna mórthimpeall. Rinne an 
rannóg íomháú ar bhreis agus 17,000 othar in 2011 agus 
chríochnaigh siad nach mór 2,500 gnáthamh. Ceapadh an 
Dr Peter Beddy i Lúnasa 2011 chun bheith mar cheann na 
rannóige agus rinne sé sprioc den liosta feithimh LG agus othar 
seachtrach a laghdú mar mhórthosaíocht. Fuair an rannóg 
tacaíocht iontach ón bhfoireann i raideolaíocht, cliniceoirí 
atreoraithe agus riarachán an ospidéil chun an cumas a mhéadú 
agus chun an tseirbhís ardchaighdeáin a choimeád. D’oibrigh 
an speisialtóir cliniciúil ultrafhuaime, Michelle O’Connor agus 
a foireann an-díchealach chun feabhas a chur ar an tseirbhís 
d’othair agus ar rochtain ar chliniceoirí. Ina theannta sin, rinne an 
rannóg an réimse teicnící íomháithe ar a bhfuil fáil a fhairsingiú, 
lena n-áiritear íomháú peilbheach 3D, sonaihistéireaghrafaíocht 
agus leaisteaghrafaíocht thíoróideach. Tá súil againn go mbeidh 
fáil ar ultrafhuaim chodarsnachta fheabhsaithe faoi dheireadh 
2012.

Seirbhís Bhrollaigh

Gnáthaimh Bhrollaigh 2007-2011

Bliain
Mama-
gram

Nóid 
Tháscacha

U/F 
Brollaigh

MRI 
Brollaigh

2007 2926 91 2401 41

2008 3429 111 2747 192

2009 4067 129 3927 306

2010 5392 159 5439 376

2011 6508 177 5289 679

Léiríonn an tábla thuas na figiúirí gníomhaíochta sa rannóg 
íomháithe den rannóg raideolaíochta ó 2007 do dtí 2011. 
Tabhair faoi deara, tá méadú 222% tagtha ar líonta na 
mamagram thar an tréimhse cheithre bliana seo. B’ann do 
mhéadú comhchosúil ar na líonta gnáthaimh idirghabhálacha 
bhrollaigh, go háirithe bithóipse croíshnáthaide faoi threorú 
ultrafhuaime. Léiríonn an t-ollmhéadú x16 ar MRI brollaigh 
feidhm mhéadaitheach MRI i gcéimniú áitiúil ailse chíche inár 
ndaonra siomptómach agus forbairt thábhachtach aonad 
brollaigh ONS i méasúnú othar ag a bhfuil baol teaghlaigh i 
leith ailse chíche.

Tiomsú Cistí
Mar chuid den chomhiarracht chun feabhas a chur ar 
eispéireas na n-othar laistigh d’íomháú brollaigh, athchóiríodh 
seomra nua cúram brollaigh laistigh de raideolaíocht agus 
cuireadh ann teilifís mhór scáileáin chomhréidh ar mhaithe leis 
na hothair.  Rinne Fondúireacht Marie Keating an t-athchóiriú 
seo a chistiú go flaithiúil. Mar chomhartha buíochais, ghlac 30 
comhalta foirne ONS, daoine muinteartha agus cairde páirt 
sa rith ‘10K Great Ireland Run’ an 10 Aibreán 2011 faoi theas 
aisteach gréine. Fuair an grúpa an ceann ab fhearr ar an aimsir 
fhíor-the agus chríochnaigh siad an cúrsa agus thiomsaigh siad 
nach mór €4,500 d’Fhondúireacht Marie Keating.

Sa phictiúr thuas tá an tOllamh Mary Keogan agus an Dr Sylvia O’Keeffe agus an 

tseic á tabhairt do bhaill Fhondúireacht Marie Keating.

Seirbhís Íomháithe Athshondais 
Mhaighnéadaigh (MRI)

Suiteáladh 2 chóras nua den scoth MRI 

Rinneadh an scanóir MRI deich mbliana d’aois a ionadú ar 
deireadh thiar go luath in 2011 le dhá chóras nua den chéad 
scoth Suiteáladh ceann de na córais isteach sa bhá reatha 
MRI, agus rinneadh an ceann eile a shuiteáil lena ais tar éis 
mórobair innealtóireachta a dhéanamh sa seomra feithimh 
agus sna cubhachailí. Rinneadh an dá chóras a shuiteáil ag 
tráthanna éagsúla le leanúint an chúraim chliniciúil a chinntiú 
agus tar éis tástáil ghlactha agus oiliúint foirne ar an gcéad 
chóras, suiteáladh an dara córas. Faoi lár na Bealtaine, bhí 
dhá chóras nua go hiomlán oibríochtúil. Baineann ONS 
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tairbhe anois as dhá chóras MRI chliniciúla lánaimseartha a 
d’fheabhsaigh an sreabhadh oibre go mór mar aon leis  na 
tréimhsí feithimh. Tá ceann amháin de na scanóirí tiomanta 
go mór do scanadh othar cónaithe, agus an ceann eile do 
scanadh othar seachtrach. Anuas ar rochtain fheabhsaithe 
do gach othar, ciallaíonn fáil bheith ar an dara scanóir gur 
féidir leanúint gan chur isteach uirthi ar an dara córas le hobair 
phráinneach sa chás go mífheidhmíonn an trealamh, agus ina 
theannta sin, tugtar faoi sheirbhísiú na scanóirí ar laethanta 
éagsúla lena chinntiú go leantar leis an tseirbhís a chur ar fáil.

Altranas – Raideolaíocht Idirghabhála
In 2011, thástáil triail a bhí faoi stiúir na bainistíochta altranais 
in DID, ar réimse fairsing táirgí nua a úsáidtear i Raideolaíocht 
Idirghabhálach. Rinneadh an cinneadh chun aistriú go dtí na 
táirgí nua i gcomhar leis na Raideolaithe IR, Bainistíocht Ábhar 
agus Altranas. D’eascair coigiltí luachmhara don rannóg as 
táirgí reatha a ionadú le cinn nua. Athdhíreofar na coilgiltí seo 
chun trealamh a fháil a úsáidfear chun tabhairt faoi ghnáthaimh 
nua sa Seomra Idirghabhála.

Léirítear thíos ceann de na coigiltí seo.

Táirgí 2011

Táirge
Línte 7F 
PICC 

Línte 5F 
PICC 

Micreapholladh 
Sraitheanna Leathóirí

Úsáid 440 249 1010 160

Cost/aonad 
€

117.00 90.13 41.28 9.39

Costas 
iomlán €

51,480 22,442 41,692 1,502

Táirgí Nua

Táirge
Línte 7F 
PICC 

Línte 5F 
PICC 

Micreapholladh 
Sraitheanna Leathóirí

Bunaithe 
ar úsáid na 
bliana seo 
caite

440 249 1010 160

Cost/
aonad €

85 85 33.80 7.50

Costas 
iomlán €

39,600 21,165 34,138 1,200

Meastar go mbeidh coigilt iomlán thart ar €21,013 i gceist ar na ceithre tháirge 
seo in 2012 (bunaithe ar úsáid 2011).

PACS/RIS/EPR
In 2011, thit Uasghrádú Chéim II agus III PACS amach. Le linn 
Chéim II, tugadh isteach bogearraí uasghrádaithe amhairc ar 
fud an ospidéil. D’éascaigh seo lódáil níos tapúla na bogearraí 
agus na n-íomhánna.

Chuaigh Céim III den tionscadal beo, go tráthúil in Aibreán. 
Le linn na céime seo den uasghrádú, cruthaíodh ardán nua 
uaghrádaithe amhairc do Raideolaithe. D’fheabhsaigh seo 
sásamh úsáideoirí i measc Raideolaithe mar aon le hamanna 
níos tapúla lódála íomhánna.

In 2011, thugamar isteach Athbhreithniú leictreonach Piaraí. 
Ligeann seo do Raideolaí chun rangú athbhreithniú piaraí 
a chruthú, agus éascaíonn seo athbhreithniú i gcruinniú 

inmheánach um Dhearbhú Cáilíochta Raideolaíochta. Seo an 
chéad Athbhreithniú leictreonach Piaraí a cuireadh i bhfeidhm 
in Éirinn.

Bhí Áine Quinn, Bainisteoir PACS, i láthair ag ImageAware 
State of the Union ag Comhdháil Sláinte Cerner (CHC). Ba é 
seo an chéad uair a thug Cerner cuireadh do chliant bheith 
páirteach sa seisiún seo, a léirigh na forbairtí a rinneadh ONS 
sa Raideolaíocht i measc lucht féachana idirnáisiúnta.

Radagrafaíocht
Tugann na Radagrafaithe faoi oiliúint leanúnach chliniciúil 
de mhic léinn fochéime radagrafaíochta laistigh den 
Stiúrthóireacht.

Rinneadh an MSc in Íomháú Míochaine le cláir sa Mhíochaine 
Núicléach, lena n-áirítear PET (Tomagrafaíocht Astaithe 
Posatróin), Íomháú Athshondais Mhaighnéadaigh agus 
Sábháilteacht Radaíochta a bhronnadh ar ís in 2011.

Mar chuid dá n-obair sheachtrach, d’éascaigh an Grúpa 
Oideachais Radagrafaíoch ag Ospidéal Naomh Séamas na 
cúrsaí scileanna a leanas:

• Cúrsa PET/CT do Radagrafaithe.

• Cúrsa ultrafhuaime do Radagrafaithe.

• Cúrsa CT do Radagrafaithe.

• Lá staidéir iniúchta chliniciúil.

• Cosaint radaíochta do Chleachtóirí Míochaine 
Neamhraideolaíochta agus do Phearsanra an Ospideil.

• Cúrsa dlí-liachta.

• Oiliúint scileanna IV do Radagrafaithe.

In 2011, ceapadh Laura Kenny go buan le post an Leas-
Bhainisteora Seirbhísí Radagrafaíocha. Chríochnaigh Laura 
a hoiliúint fochéime ag Coláiste na hOllscoile, Baile Átha 
Cliath agus a hoiliúint iarchéime ag Íomháú Athshondais 
Mhaighnéadaigh ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. 
Bhí Laura fostaithe mar Radagrafaí Maoirseachta ag Ospidéal 
Naomh Séamas roimhe seo.

Anailís ar Ghníomhaíocht Inchomparáide de réir Modúlachta

Módúlacht Íomháithe 2010 2011 Athraitheas

Raideolaíocht Ghinearálta + 
Mascaill Ghnúise

116,210 117,427 1%

G.I. (lena n-áirítear IVP) 1,532 1,534 0%

Mamagrafaíocht 5,392 6,508 21%

Ultrafhuaim 16,888 18,586 7%

C.T. 25,442 28,203 11%

Raideolaíocht Idirghabhála: 
Teiripeach

2,821 3,245 15%

Raideolaíocht Idirghabhála: 
Diagnóiseach

458 418 -9%

Míochaine Núicléach 4,065 5,201 28%

M.R.I 5,156 7,044 37%

PET/CT ** 9,488 10,361 9%

Iomláin 187,456 198,527 6%

** Seo figiúr ualaithe, amhuimhir iarbhír de PET/CTanna = 2,541
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Stiúrthóireacht ORIAN

An Dr Nikolay Nikolov  
Stiúrthóir Cliniciúil

An tUasal Cora Keary 
Bainisteoir Gnó

An tUasal Fiona Murphy  
Altrabhainisteoir

Réamhrá
Is éard atá i Stiúrthóireacht ORIAN Seomraí Obráide, 
Ainéistéise, an tAonad Dianchúraim (ICU), an tAonad 
Ardspleáchais (HDU), an tSeirbhís Mhíochaine Phéine, an 
tAonad Máinliacht Lae, an tAonad Ionsoithíoch agus LASER 
agus Soláthairtí Steiriúla, agus solathraíonn sí ainéistéise, 
obrádlann, cúram criticiúil, míochaine phéine agus seirbhísí 
steiriliúcháin don ospidéal.

Forbairtí in 2011
Ag tús 2011, tháinig an Dr Nikolay Nikolov in ionad an Carl 
Fagan mar stiúrthóir cliniciúil. 

D’eagraigh na héascaitheoirí Altranais mol ríomhfhoghlama 
ar láithreán gréasáin FSS chun tacú le hoideachas leanúnach 
don fhoireann uile. Áirítear leis seo ábhair thagartha agus cláir 
ríomhfhoghlama, e.g. anailís ABG agus aerú meicniúil.

Tugadh isteach Punann Faisnéise Cliniciúla Intellivue (ICIP) 
san ICU i bhFeabhra a tháinig in ionad Chóras cáipéisíochta 
Carevue. Seoladh an ICIP go rathúil sa HDU i Méan Fómhair 
2011.

Forbraíodh clár chun tacú le haltraí Ainéistéiseacha/Téarnaimh 
faoi chúram othar aeraithe. Chríochnaigh seisear altraí 
obrádlainne an clár sé mhí a áirigh léachtanna agus foghlaim 
fhéintreoraithe mar aon le dhá lá a chaitheamh ag oibriú le 
foireann an ICU ag tabhairt cúraim d’othar aeraithe. 
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• Chríochnaigh 263 duine an cúrsa ALERT™.

• Chríochnaigh 11 chomhalta foirne an bunchúrsa in Altranas 
Dianchúraim.

• Chríochnaigh seisear iarrthóirí an Dioplóma Iarchéime in 
Altranas Dianchúraim.

Forbairtí Struchtúrtha in 2011
Inslíodh aonad cúig leapa an ICU, agus cuireadh timpeallacht 
níos compordaí ar fáil d’othair agus don fhoireann.

Suiteáladh aonad aerchóirithe sa ‘Seomra ABG’, ina bhfuil 
dhá inneall ABG, táirgí fola agus cuisneoirí cothúchán 
tuismíochta chun teocht thimpeallach a choimeád le haghaidh 
oibriú sábháilte an trealaimh seo.

Obrádlann
Úsáideann gach speisialtacht mháinliachta, mhíochaine 
phéine, ghaistreintreolaíochta, heipiteolaíochta agus 
chairdeolaíochta na háiseanna agus na seirbhísí obrádlainne. 
Soláthraíonn an obrádlann seirbhís ionscópachta le haghaidh 
gnáthaimh éigeandála agus 2,807 eispeasóid athphróiseála 
ionscóipe aici. In 2011, rinneadh 8,923 gnáthamh sa 
phríomhsheomra obrádlainne, 6,823 ceann roghnach agus 
2,100 ceann éigeandála.  Léiríonn seo méadú 3% ar an 
tréchur in 2010.

Tugadh faoi 88 gnáthamh in Obrádlann Burns agus 198 
gnáthamh san Obrádlann Ionsoithíoch.

Ionad Máinliacht Lae
Aonad aonair é an tIonad Máinliacht Lae le 18 dtralaí othair 
réamh/iar-obráid lae. Tá dhá obrádlann ghinearálta ann, 
obrádlann mhionmháinliachta amháin, seomra téarnaimh, 
seirbhís ainéistéiseach réamh-mheasúnaithe, agus tolglann 
réamhscaoilte san Ionad.

Soláthraíonn an tIonad Máinliacht Lae seirbhísí d’othair atá ag 
dul faoi ghnáthaimh mháinliacht lae faoi ainéistéise ghinearálta, 
réigiúnach nó logánta do Mháinliacht Ghinearálta, Máinliacht 
Phlaisteach, Gínéiceolaíocht, Úireolaíocht, E.N.T, Ortaipéidic, 
Mascaille Ghnúise agus Béile, Máinliacht Shoithíoch, 
Bainistíocht Phéine, Cairdeolaíocht, Deirmeolaíocht agus 
Deonadh Smeara. Tá seirbhís theoranta á soláthar d’othair 
atá ag tabhairt faoi ghnáthaimh sa Phríomhobrádlann agus sa 
Rannóg Íomháithe Dhiagnóisigh.

Tá an tseirbhís réamh-mheasúnaithe ainéistéise faoi stiúir 
Altraspeisialtóir Cliniciúil faoi stiúrthóireacht Ainéistéisí 
Comhairleach. Déantar Réamh-mheasúnú ar Othair óna 
dteastaíonn Ainéistéise Ghinearálta, gníomh a chinntíonn go 
bhfuil na hothair optaimithe go cuí i dtaobh cúrsaí míochaine 
agus sóisialta de a bheidh ag tabhairt faoi mháinliacht siúil, 
agus laghdaíonn seo cealú ar lá na máinliachta.

B’ann do 7,218 freastal ar an Ionad Máinliachta Lae le linn 
2011. Seo méadú 11% ar an tréchur 2010. Ag deireadh 2011, 
bhain liostaí feithimh tréimhse feithimh 6 mhí amach.

Chuaigh CNM 1 M O’Hara, a d’oibrigh ar feadh tamall fada i 
Stiúrthóireacht ORIAN ar dtús sa HDU agus i Máinliacht Lae 
ina dhiaidh sin, ar scor ar deireadh na Nollag.

Gníomhaíocht Orian

ICU agus HDU
Baineadh úsáid 98% as an ICU ina bhfuil 16 leaba. B’ann do 
836 iontráil (AVLOS 6.80). Bhí 527 iontráil ann sa HDU ceithre 
leapa. Tá sé de chuspóir ag an rannóg beirt chomhairleach a 
bheith ag oibriú ar uainchlár i ndianchúram go laethúil.

Cuireann an ICU agus an HDU cúram míochaine ar fáil 
d’othair atá fíor-bhreoite agus ar a bhfuil riochtanna gur dócha 
nach féidir a leigheas agus óna dteastaíonn tacaíocht bhaill.

Míochaine Phéine
Ó bunaíodh Míochaine Idirghabhálach Phéine in Ospidéal 
Naomh Séamas in 2004, tá méadú tagtha ar atreoruithe othar 
cónaitheacha ó 116 in 2004 go dtí 1,716 in 2011. 

Gníomhaíocht Bhainistíocht Péine

Cuireann an tseirbhís saineolas ar na cóireálacha a leanas 
ar fáil: riseatóime-cheirbeacsach-thóracsach-lumbach, 
spreagadh chorda an dromlaigh, teiripe radaimhinicíochta 
bíogaí néaróige agus néarfhréimhe, néareisídiúchán 
trígheimineach, teiripe intéiceach agus bainistíocht phéine 
ailse idirghabhálach, sa mhullach ar theiripe eipeadúraigh 
agus PCA, teiripí idirghabhálacha phéine, clinicí comhairligh 
d’othair sheachtracha, clinic aireachais chomh maith le clinic 
oideachais faoi stiúir altraí.

Iomlán 2005
Iomlán 2006
Iomlán 2007
Iomlán 2008
Iomlán 2009
Iomlán 2010
Iomlán 2011
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An tAonad Léasair
Seirbhís d’othair sheachtracha é an tAonad Léasair atá á 
comhordú ag CNS do Mháinliacht Phlaisteach agus do 
chomhairligh Dheirmeolaíochta agus cuireadh 1,089 cóireáil ar 
fáil in 2011. 

Tá san Aonad ceithre inneall léasair do chóireáil riochtanna 
áirithe craicinn agus is iad an CNS an príomhoibreoir. Rinne 
an tInneall Nd:YAG/KTP an tInneall léasair Rúibín agus 
díchoimisiúnaíodh ceann amháin de na léasair bhíogacha 
ruaime (Sptl-1). Ceannaíodh inneall nua Smart Cool d’fhuarú 
le haer fuaraithe chomh maith.

Chuaigh an tUasal Ódhrán Shelley leis an bhfoireann 
mháinliacht léasair nuair a d’imigh an tUasal Denis Lawlor ar 
scor.

Chríochnaigh altra foirne amháin an clár inniúlachtbhunaithe 6 
seachtaine a chuireann saineolas ar fáil i dteiripe léasair.

Úsáidtear innill éagsúla léasair chun cóir leighis a chur ar na 
riochtanna a leanas:

• Díríonn Léasar V-Léas Bhíogach Ruaime ar loit shoithíocha, 
ar nós baill bhroinne, ruaimeanna portwine, coilm keloid etc.

• Díríonn léasar Alexandrite Gentlelase ar mheilinin i ngruaig 
agus ar roinnt haemangómaí níos doimhne.

• Díríonn NdYag(1064) Q-lasctha go roghnach ar cháithníní 
dúigh i dTatúnna Iar-Thrámacha agus Iar-Raideolaíochta 
agus díríonn KTP(532) ar mheilinin i loit lítheacha.

• Úsáidtear Léasar CO2 do loit cheireatóiteacha, roinnt 
carcanómaí dromchlach bonnchille agus ghalar Bowen 
agus oibríonn comhairligh amháin é.

Seirbhísí Steiriúla an Ospidéil
Chuaigh an HSSU beo le córas nua rianaithe agus 
inrianaitheachta sraith ionstraimí máinliachta in Iúil 2011.

Bhí an rannóg mar an suíomh píolótach do thionscadal 
náisiúnta rianaithe faoi chistiú FSS agus is é ONS an 
chéad ospidéal sa tír chun an leibhéal seo de rianú agus 
d’inrianaitheacht a bheith ann trí gach próiseas dí-éillithe. 
Áirítear leis nasc leictreonach idir na sonraí aonair othar agus 
na sraitheanna ionstraimí máinliachta a úsáidtear.

Ina theannta sin, chruthaigh an HSSU nasc idir a n-innill 
niteora/díghalraithe, steirileoirí agus an córas rianaithe chun 
leibhéal sonrach de dhearbhú cáilíochta a chruthú. Déanann 
seo an córas is comhtháite dá shamhail san Eoraip den 
chóras.

Lean an rannóg le méadú a thabhairt faoi deara ina n-ualach 
oibre ar fud 2011 tar éis dóibh 30,021 sraith d’ionstraimí 
máinliachta a dhí-éilliú thar 12 mhí. Léiríonn seo méadú 17% 
ar an ualach oibre in 2008.

Ualach Oibre an HSSU ó 2008 go dtí 2011 
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SCOPe

An tUasal Philomena Flood  
Bainisteoir

An tUasal Patricia Reilly 
Riarthóir

An tUasal Gina O’Donohue  
Ceann Rannóige na Teiripe Urlabhra agus Teanga 

An tUasal Siobhán Nunn 
Ceann Rannóige na hOibre Sóisialta Míochaine

An tUasal Sandra Brady  
Ceann Rannóige Cothúcháin Chliniciúil

An tUasal Aoife O’Gorman  
Ceann Rannóige na Teiripe Saothair

An tUasal Niamh Murphy  
Ceann Rannóige na Fisiteiripe 

Réamhrá
Cuimsíonn SCOPe Teiripe Urlabhra agus Teanga, Obair 
Shóisialta Míochaine, Cothú Cliniciúil, Teiripe Shaothair, agus 
Fisiteiripe agus ‘e’ le haghaidh ‘excellence’.

Forbairtí Nua/Tionscnaimh Cháilíochta
• Bhí suirbhé ar shásamh Fhoireann SCOPe ar bun i 

Meitheamh 2011. 

• Bhí suirbhé ar shásamh Fhoireann SCOPe ar bun i Samhain 
2011. Scaipeadh an suirbhé seo ar gach CNM san 
Ospidéal.

• Ó Mheán Fómhair 2011, scaipeann an Grúpa 
Feidhmeannach feasachán míosúil chun an fhoireann a 
choimeád ar an eolas faoi shaincheisteanna laistigh de 
SCOPe.

• Chuir SCOPe tús le Foghlaim idirdhisciplíneach le haghaidh 
Bainistíocht Feidhmíochta Mic Leinn Fhoireannbhunaithe.

• Shainaithin Feidhmeannas SCOPe Príomhlimistéar 
Feidhmíochta ar a ndéanann siad tuairisciú i bPlean 
Seirbhíse SCOPe.

• Cuireadh tús le grúpa comhtháite ildisciplíneach ina bhfuil 
foireann ospidéil agus phobail ag oibriú i gcúram stróc.

• Chríochnaigh Fisiteiripe agus Teiripe Shaothair iniúchadh 
ceithre mhí ar iontrálacha géarstróc a léirigh an gá le 
fhoireann tacaíochta luathdhíscaoilte do stróc in Ospidéal 
Naomh Séamas.
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Cothúchán Cliniciúil

Treochtaí Seirbhíse
Coimeádadh na leibhéil ghníomhaíochta de réir coibhéis 
lánaimseartha in 2009. Thit rátaí neamhfhreastail ag clinicí 
othar seachtrach 2% i gcomparáid le 2010.

Forbairtí Nua/Tionscnaimh Cháilíochta
• Thug CN agus SLT téarmaíocht chaighdeánaithe nua 

isteach le haghaidh aistí modhnaithe bia agus leachtanna 
comhsheasmhachta san ospidéal in Aibreán bunaithe ar 
an gcáipéis tuairimíochta arna comhfhorbairt ag Institiúid 
Cothúcháin agus Dhiaitéiteach na hÉireann (INDI) agus 
Comhlachas Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga na hÉireann 
(IASLT).

• Mar cuid den choiste ‘Hospital 4 Catering’, d’oibrigh an 
CN agus SLT chun biachlár ‘úrsheirbheála’ seachtainiúla a 
fhorbairt, mar aon le hacmhainní pictiúrtha do chónaitheoirí 
chun roghnú agus éascaíocht tuisceana a fheabhsú.

• Coimeádadh tréandíriú rannóige ar thaighde agus ar 
iniúchadh chun feabhsacháin seirbhíse a chur chun cinn in 
go leor limistéir chliniciúla, lena n-áirítear IBD, COPD, Stróc, 
Oinceolaíocht agus Máinliacht.

• Earcaíodh breis agsu 50 othar in 2011 chun triail chlinciúil 
leantach a éascú chun fiosrú a dhéanamh ar an tionchar 
fadtéarma atá ag cothúchán eintreach EPA-shaibhrithe níos 
faide ar chomhdhéanamh colainne, gníomhaíocht fhisiciúil, 
feidhm imdhíonach agus cáilíocht beatha i measc othar atá 
ag tabhairt faoi éasafaigeachtóime.

• Rinneadh iniúchadh ar chleachtais imobráide troscaidh le 
haghaidh othair roghnacha ailse colaireictí in ONS, agus 
cuireadh na torthaí i láthair ag an 4ú seimieár bliantúil 
taighde ildisciplínigh, iniúchta chliniciúil agus feabhsú 
cáilíochta. Ina theannta sin, bhí baint ag CN le forbairt clár 
Feabhsaithe Téarnaimh i ndiaidh Máinliachta (ERAS) le 
comhaltaí eile den fhoireann ildisciplíneach colaireicteach.

• Cuireadh oideachas ar líonta méadaithe othar ag CN i 
nDiaibéiteas ar úsáid modhanna áirimh charbaihiodráite mar 
chuid dá dteiripe chaidéal insline. Bhí ceardlanna oiliúna 
ar bun ar an ábhar seo ag foireann CN ag an seimineár 
Nuálaíochta i gCóireáil Diaibéitis (‘Innovation in Diabetes 
Treatment’).

• Ghlac CN páirt i Suirbhé Idirnáisiúnta Cothúcháin in ICU. 
Thagarmharcáil seo an cleachtas i leith threoirlínte cleachtais 
chliniciúil Cheanada le haghaidh tacaíocht cothúchain i 
measc othar atá aeraithe go meicniúil, agus othar fásta atá 
fíor-bhreoite.

Oideachas/Forbairt Leanúnach Ghairmiúil
• Chuir triúr mac léinn fochéime ag a raibh staidéar á 

dhéanamh ar BSc (Onóracha) i gCothú agus Diaitéitic 
Dhaonna chun deiridh a socrúchán cleachtais chliniciúil. 
Rinneadh samhail dhísithe oiliúint socrúcháin isteach ar 
bhonn píolótach don ghrúpa seo.

• Chríochnaigh Laura Healy (Saineolaí Cothúcháin Sinsearach 
Cliniciúil) a PhD ar Othracht agus ar Ailse.

• Chríochnaigh Claire Browne (Bainisteoir CN) a MA i 
mBainistíocht Cúram Sláinte.

• D’fhreastail saineolaithe cothúcháin cliniciúla a oibríonn 
in oinceolaíocht agus i máinliacht ar Chúrsa Sícea-
oinceolaíocht 2 lá i Méan Fómhair.

• D’fhreastail ceathrar comhaltaí foirne ar oiliúint ar 
mhaoirseacht cleachtas neamhbhainistíochta.

Obair Shóisialta Mhíochaine

Treochtaí Seirbhíse
Méadaíodh castacht na hoibre laistigh den Rannóg Obair 
Shóisialta Mhíochaine in ngeall ar strus ar othair agus ar 
theaghlaigh i dtaobh dífhostaíochta agus fiachais, mar aon le  
laghdú ar na hacmhainní atá ar fáil sa phobal, e.g. sa bhaile. 
Soláthar cúraim agus cártaí leighis.

Forbairtí Nua/Tionscnaimh Cháilíochta
• Forbraíodh bileog faisnéise d’othair GI uachtaraigh in OPD, 

ina sonraítear an próiseas iarratais ar chártaí leighis. Is éard 
a d’eascair as seo laghdú ar dhíscaoiltí ar a raibh moill le 
haghaidh othair chónaithe atá ag feitheamh le cártaí leighis.

• Beartaíodh, forbraíodh agus críochnaíodh dhá ghrúpa 
piarthacaíochta 6 seachtaine do dhaoine atá ag maireachtáil 
le HIV in 2011.

• Tá córas taifid othair nach n-úsáideann páipéar á oibriú ag 
oibrithe sóisialta míochaine (MSW) in GUIDE, i dteannta a 
gcomhghleachaithe.

• Oiriúnaíodh treoirlínte nua Cúram Baile laistigh den rannóg 
agus cuireadh oideachas ar fáil don ospidéal níos fairsinge 
maidir leis na hathruithe.

• Bunaíodh uaireanta sínte oibre ó 8am go dtí 6pm sa rannóg 
éigeandála.

• Ionchur oibre sóisialta i nDónna agus Plaistigh (othair 
sheachtracha).

• Athbhunú na Clinice do Dhaoine gan Dídean sa Rannóg 
Éigeandála gach maidin Chéadaoine le hOifigeach Leasa 
Pobail.

• Teagmháil le Seirbhís um Fhoréigean Teaghlaigh Bhaile Átha 
Cliath 12.

• An scéim ‘Síob chun Cúraim’ (‘Care to Drive’) arna bunú in 
Iúil 2011 le Cumann Ailse na hÉireann.

• Chuaigh beirt Oibrithe Sóisialta le ‘Coiste Comhairleach 
Míochaine ar Ailse Chraicinn agus Ailse Scamhóg Phainéal 
Saineolaithe Chumann Ailse na hÉireann’. 

• Críochnaíodh an cleachtadh Bainistíocht Feidhmíochta 
Fhoireannbhunaithe ar “Mhaoirseacht MSW” laistigh den 
Fhoireann Oibre Sóisialta.

• Rinneadh 37 tuarascáil um Chosaint Leanaí do Chúram 
Pobail le linn na bliana.
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Oideachas/Forbairt Leanúnach Ghairmiúil
• Bhí socrúcháin fisiteiripe in MSW ag seachtar mac léinn 

Oibre Sóisialta agus ag mac léinn amháin promhaidh.

Cúrsaí ar ar Freastalaíodh:
• Rinne MSWanna freastal ar na cúrsaí oiliúna a leanas: 

Saincheisteanna Dlí i gCúram Deireadh Saoil; Creatlach 
Marto Meo Bhall Breise, ag Tacú le Cúramóirí Óga; 
Ceannaireacht agus Bainistíocht; Cumarsáid Éifeachtach 
le hOthair atá ag fáil bháis; Comhairleoireacht Teiripe 
Iompraíochta Cognaíche, ceardlann réamhléiritheach; cúrsaí 
Ospidéal atá Cairdiúil le hOspís; Samhail Saor (Scagadh 
agus Idirghabhálacha Comair) d’Úsáid Alcóil atá ina fadhb 
sa RÉ agus i suíomhanna Géarchúraim; Gortú Faighte 
Inchinne agus an Cúramóir’ Caillteanas agus Daoine 
Scothaosta.

• Cúrsaí arna gcur ar fáil ag Cumann Oibrithe Sóisialta na 
hÉireann: ‘Leas Leanaí Óltóirí Faidhbe a Chur chun Cinn’ 
Comhdháil Bhliantúil ‘Comhionannas á chur chun cinn ag 
Oibrithe Sóisialta i Sochaí Éagothrom’; ‘Uirlísí agus Teicnící 
chun Cabhrú le Teaghlaigh agus le Daoine Eile Suntasacha 
a nDéanann Mí-Úsáid Substainte Difear Dóibh’; ‘Feidhm 
an Ombudsman’ agus ‘an Oifig um Shaoráil Faisnéise 
d’Oibrithe Sóisialta’.

Teiripe Shaothair

Treochtaí Seirbhíse
I gcomparáid le 2010, sonraíodh méadú foriomlán 4%  ar 
ghníomhaíocht Teiripe Shaothair. Tháinig méadú, go háirithe, 
ar ghníomhaíocht othar cónaithe faoi 14%.

Forbairtí Nua/Tionscnaimh Cháilíochta
• Lean an Rannóg Teiripe Shaothair le hoibriú le teiripe 

shaothair phobail agus trealamh ríthábhachtach cumasaithe 
á sholáthar do 107 othar chun díscaoileadh tráthúil abhaile 
a éascú ón ospidéal.

• D’oibrigh Teiripe Shaothair le Seirbhís Teiripe Shaothair 
Phobail Dheisceart Bhaile Átha Cliath chun comhphrótacal 
cúraim a fhorbairt d’othair réamaiteolaíochta neamhghéara. 
Cuireann seo ar chumas othar cóireáil sa phobal seachas 
an géarshuíomh. Thit plé amach d’fhonn próisis a 
chaighdeánú i gcúram Réamaiteolaíochta idir Ospidéal 
Naomh Séamas, Ospidéal Thamhlachta, agus Ospís Chrois 
Araild agus limistéir chúram pobal comhfhreagracha.

• Chuir an Rannóg Teiripe Shaothair beartas FSS ar 
bhainistíocht feistis leighis a chuimsigh seirbhísiú agus 
cothabháil choisctheach mar aon le hoideachas foirne agus 
othar.

• Fuarthas cistiú chun suíochánra speisialaithe, trealamh 
cúram iompar an choirp agus brú a cheannach do 
chónaitheoirí in ‘Hospital Four Home from Home’.

• Suiteáladh dhá áis nua in Ospidéal 2 chun feabhas a chur ar 
mheasúnú:

 – limistéar cithfholctha boinn leibheálta agus spás 
feabhsaithe i ngníomhaíochtaí an limistéir chóireála 
laethúla beo. 

 – fráma seasta feithicle agus trealamh aistrithe feidhmiúil 
chun athshlánú a éascú agus aird ar shoghluaiseacht 
fheidhmeach agus tabhairt faoi aistrithe gluaisteán.
Chistigh Fondúireacht an Ospidéil iad seo.

•  Athchóiríodh agus nuachóiríodh seomra folctha na Teiripe 
Saothair ag Ospidéal Lae Robert Mayne.

• Soláthraíodh trealamh Snoozelan agus ilbhraite a dearadh 
lena úsáid i measc daoine ar a bhfuil néaltrú.

• D’fhorbair agus d’fhoilsigh teiripeoir sinsearach soathair 
leabhrán oideachais d’othair chun faisnéis a chur ar fáil tráth 
réamhtheasctha.

Oideachas agus Oiliúint
• Thug an rannóg faoi anailís chuimsitheach ar riachtanais 

oiliúna le hionchur ón bhfoireann uile d’fhonn clár inseirbhíse 
a dhearadh.

• Ar mhaithe le hullmhú a dhéanamh do chlárú stáit, chuir 
an rannóg i bhfeidhm úsáid acmhainní forbartha leanúnaí 
gairmiúla (CPD). Ina theannta sin, dheonaigh an rannóg 
chun gníomhú mar shuíomh píolótach do chóras pointí CPD 
Chomhlachas na dTeiripeoirí Saothair in Éirinn.

• Éascaíodh oiliúint ar Mhaoirseacht Ghairmiúil agus oiliúint 
athnuachana don fhoireann shinsearach.

• D’fhreastail an fhoireann ar oiliúint de chuid Chomhlachas 
Teiripe Láimhe na Breataine.

• Chuir an Speisialtóir Cliniciúil i nDónna módúl inseirbhíse 
inniúlachtbhunaithe ceithínithe baill uachtaraigh i bhfeidhm 
don fhoireann go léir.

• Chríochnaigh teiripeoirí saothair bunchúrsaí, meánchúrsaí 
agus ardchúrsaí i mbainistíocht iompar coirp agus 
brúchúraim.

• Shín an fhoireann cúrsaí seachtracha ar phróiseáil amhairc, 
measúnú tiomána, agus measúnú ar scileanna próisis 
mar aon le grúpaí speisialta comhairleacha de chuid 
Chomhlachas Teiripeoirí Saothair in Éirinn.

• D’éascaigh an Rannóg Teiripe Shaothair a gcuóta iomlán de 
shocrúcháin fochéime ó Scoil na Teiripe Saothair, Coláiste 
na Tríonóide.

• Ghlac an fhoireann Teiripe Shaothair páirt in oiliúint 
fhochéime agus iarchéime ag TCD, Baile Áth Cliath agus in 
Ollscoil Uladh. 
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Fisiteiripe

Treochtaí Seirbhíse
In 2011 cuireadh 25,422 cóireáil fisiteiripe ar othair 
sheachtracha. Ba mhaith d’fheidhmíocht an liosta 
feithimh agus bhí feitheamh níos lú ná deich seachtaine 
ann le haghaidh gnáthchásanna ar feadh deich mbliana 
den bhliain agus baineadh amach níos lú ná sé mhí le 
haghaidh gnáthchásanna ar feadh cúig mhí. Is íseal go 
comhsheasmhach an ráta fisiteiripe DNA go fóill. Tháinig 
laghdú 3% ar an ngníomhaíocht fhoriomlán in 2011.

Forbairtí Nua/Tionscnaimh Cháilíochta
• D’éirigh leis an bhfisiteiripeoir MS a comhlonnaíodh in Ionad 

Cúram MS Ráth Gar úsáid na seirbhíse a éascú i measc 
430 duine. Áirítear leis an tseirbhís seo rochtain ar leapacha 
íoschéime agus ar sheirbhísí comhairleoireachta. Cistíodh 
an post seo ag tabhartais chorparáideacha ó Dheireadh 
Fómhair 2010 i leith.

• Freastalaíonn Fisiteiripeoir ar gach clinic bhriste chun 
feabhas a chur ar bhealaí cúraim, ar thorthaí agus chun an 
tréimhse feithimh a laghdú do dhaoine ar a bhfuil briseadh.

• Tugadh faoi iniúchtaí cliniciúla ar bhainistíocht fisiteiripe 
bristeacha rosta, fuiplasc, bristeacha rúitín, pian leanúnach 

íochtar na droma, athshlánú cúraim chriticiúil, COPD, stróc, 
cáipéisíocht, Galar Parkinson agus Titim agus leas á bhaint 
as na treoirlínte idirnáisiúnta is déanaí.

• Forbraíodh leabhrán ar nósanna imeachta coitianta 
ortaipéideacha in haemaifilia.

• Chabhraigh fisiteiripe i bhforbairt seirbhís áitiúil 
raidióshionvaiseachtóime do haemaifiliaigh ar gá dóibh 
taisteal go Londain faoi láthair don ghnáthamh seo.

Oideachas/Forbairt Leanúnach Ghairmiúil
• Cuireadh socrúcháin fochéime ar fáil do 62 de na mic léinn 

fisiteiripe ó TCD.

• Cuireadh socrúcháin ar fáil do mhic léinn Iarchéime ó UCD, 
iarchéimithe ó Ollscoil Pittsburgh, Nova Scotia, Amstardam 
agus Ollscoil Bhanríon Margaret i nDún Éideann.

• Thug an fhoireann fisiteiripe léachtanna ar fhisiteiripe 
fochéime agus iarchéime agus ar chláir altranais i gColáiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Baile 
Átha Cliath agus Ollscoil Pittsburgh. 
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An Rannóg Teiripe Urlabhra agus Teanga

Treochtaí Seirbhíse
Tháinig laghdú 5% ar na hatreoruithe iomlána chuig an 
rannóg.

Tháinig méadú 17% ar atreoruithe othar seachtrach.

Forbairtí Nua/Tionscnaimh Cháilíochta
• Dhírigh comhthionscnamh nua lena mbaineann Sú 

Iontraicéach idir an fhoireann Teiripe Urlabhra agus Teanga 
(SLT), Fisiteiripe agus Altranais ar fhorbairt SLT scileanna 
praiticiúla i sú iontraicéach. Seo an chéad tionscnamh dá 
shamhail i bPoblacht na hÉireann.

• Thug Bainistíocht Feidhmíochta Fhoireannbhunaithe – SLT 
agus Cothúchán Cliniciúil na tuairiscíní náisiúnta do bhia 
agus leachtanna modhnaithe do ONS. Áiríodh leis an 
tionscadal seo, chomh maith, iniúchadh ar chleachtais 
na rannóige maidir le cáipéisíocht. Forbraíodh clár 
ríomhfhoghlama d’oideachas na foirne altranais agus 
cúntóirí cúraim ar bhia agus ar leachtanna modhnaithe in 
Ospidéal Naomh Séamas.

• Bunaíodh comhthionscnamh idir SLT, Cothúchán Cliniciúil 
agus Lónadóireacht chun feabhas a chur ar chumarsáid. 
Cuireadh scarbhileog ar líne i dtoll a chéile a éascaíonn 

tuairisicú aon cheisteanna a thagann chun cinn ar na bardaí 
maidir le béilí othar.

• Tugadh córas gan pháipéar isteach ar thuairisciú anailís 
an aonaid físfhluarascópachta (VFU). Sábháiltear gach 
tuarascáil nua ar chóras an EPR chun rochtain níos fusa a 
fháil ag na comhaltaí MDT go léir.

• Chuir an fhoireann i míochaine/máinliacht ghinearálta tús le 
hiniúchadh ar lagú slogtha tar éis éasafaigeachtóime a fháil. 
Caitheann seo súil ar ‘Tharlú diosfaige orafharaingeach i 
measc othar tar tabhairt faoi éasafaigeachtóime céim a 2 
agus a 3’.

• Thángthas ar bhoird nua chumarsáide agus tugadh 
isteach iad in ICU agus ar fud an ospidéil le haghaidh 
othair thraicéastóime. Cabhróidh seo le hothair a mbíonn 
deacrachtaí acu chun cumarsáid bhéil a dhéanamh tar éis 
traicéastóime.

• Tugadh isteach bileoga gnáthamh míochaine ar gach 
barda MedEl chun feabhas a chur ar inrochtaineacht ar 
fhaisnéis d’othair ag a bhfuil lagú cumarsáide a thugann faoi 
ghnáthaimh choitianta mhíochaine.

• Bunaídh seirbhís FEES (measúnú ionscópach snáthoptaice 
ar shlogadh) chun measúnú cuspóireach ar othair a chur 
ar fáil a thagann i láthair le diosfaige i gcomhar leis an 
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ENT agus leas á bhaint as cistiú ó stróc chun an trealamh 
snáthoptaice a cheannach.

• Athbhunú na Comhchlinice Stróbascópachta chun 
measúnú ar othair ar a bhfuil diosfónia a éascú. 

Oideachas/Forbairt Leanúnach 
• Freastail ar chúrsaí CPD agus ar laethanta staidéir i limistéir 

éisteachas ceirbheacsach, teiripe raidíochta, deireadh saoil 
agus maoirseacht ghairmiúil don fhoireann bhunúsach agus 
ar leibhéal sinsearach.

• Bhí an rannóg mar óstach ar an ‘Líonra néareolaíochta 
náisiúnta do SLTanna’.

• Oideachas leanúnach diofaige ar leibhéal an bharda ar 
dhea-chleachtas reatha do bhia agus do leachtanna 
modhnaithe.

• D’fhreastail MedEl sinsearach ar chúrsa teagaisc ‘Talking 
Mats’ a éascaíonn comhaltaí rannóige agus MDT eile oiliúint 
a fháil sa chur chuige cumarsáide seo.

• D’éirigh le Teiripeoirí Sinsearacha in Ailse Chinn agus Mhuiníl 
SVR (Athchóiriú Gutha Máinliachta) a reáchtáil i Márta 2011 
chun oiliúint/oideachas a chur ar SLTanna (go náisiúnta) a 
oibríonn le hothair laraingeachtóime.

• Cuireadh léacht ar fáil inar tugadh breac-chuntas ar fheidhm 
an SLT do Mhic Léinn Fiaclóireachta Iarchéime.

• Solathraíodh oiliúint agus oideachas leanúnach do rothlú 
SLT Ailse Chinn agus Mhuiníl Bhunghráid.

• Comhthaighde leanúnach SLT/DIT ar ‘rialú méadaithe 
ar áiseanna soghluaiseachta agus próitéis’ (‘‘augmented 
control of mobility aids and prosthesis’) atá dírithe ar 
fheabhas a chur ar an gcumas cumarsáide le haghaidh 
othair laraingeachtóime.

• D’fhreastail beirt teiripeoirí ar chúrsa oiliúna Gutha Lee 
Silverman i bhFeabhra 2011 agus bhain siad teastas 
amach chun an cur chuige seo a úsáid le haghaidh 
cóireáil diosairtre i ngalar Parkinson agus i riochtanna 
néareolaíochta.

• Bhí baint ag Teagascóir Cleachtaidh SLT sna tionscadail a 
leanas:

• Tionscadal píolótach ‘Teleobs’ le hOllscoil Luimnigh. Is éard 
a bhí i gceist leis an tionscadal seo úsáid físchomhdhála 
chun cás cliniciúil a chur i láthair do mhic léinn agus viva ina 
dhiaidh sin idir Teagascóir Cleachtaidh agus mic léinn.

• Clár Comhrá Connect le mic léinn TCD ina raibh ranganna 
teagaisc ar bun ar an suíomh.
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An Rannóg Cógaisíochta

An tUasal Veronica Treacy 
Stiúrthóir Seirbhísí Cógaisíochta

An tUasal Gail Melanophy  
Príomhchógaiseoir 1 

An tUasal Sandra Conaty  
Bainisteoir Gnó

Réamhrá
Is í an Rannóg Cógaisíochta a cheannaíonn, a 
fhodháileann agus a leithdháileann táirgí cógaisíochta agus 
parachógaisíochta laistigh den Ospidéal. Cuirtear seirbhís 
chógaisíochta cliniciúla ar fáil don uile bharda agus do líon 
limistéir speisialtóra d’fhonn úsáid shábháilte, éifeachtach 
agus thíosach na dtáirgí seo a chinntiú. Cuimsímid ceimiteiripe 
inár nAonad Aiseipteach, cuirimid faisnéis chomhairle ar 
fáil faoi chógas do ghairmithe cúram sláinte in Ospidéal 
Naomh Séamas, dáileadh othar seachtrach chuig Ospidéal 
5 agus oideachas agus oiliúint d’othair agus d’fhoireann 
chliniciúil araon. Cuireann an Rannóg Cógaisíochta na 
seirbhísí uile cógaisíochta ar fáil d’Ospidéal Naomh Séamas 
agus d’Ospidéal Naomh Lúcás agus d’Ospís Mhuire 
Mháthair. Tá gach rannóg cógaisíochta anois cláraithe le 
Cumann Cógaiseoirí na hÉireann, faoi cheanglais an Achta 
Cógaisíochta, 2007.

Achoimre ar na Príomhéachtaí in 2011
• Críochnú agus seoladh Threoir an Oideasóra 2011.

• Coigiltí airgeadais ar chostas cógas.

• Cur i bhfeidhm Treorach Nua ar Fhoinsiú, Stóráil agus 
Diúscairt cógas i gcógaslanna. (Cumann Cógaiseoirí na 
hÉireann, Bealtaine 2011).

• Pleanálaí nua Comhtháite i gcomhar leis an IMS agus leis 
an bhfoireann Altranais do bhainistíocht próisis oibre, lena 
n-áirítear sceidealú agus soláthar ceimiteiripe d’othair lae 
Haemaiteolaíochta/Oinceolaíochta. 
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Seirbhísí Íoclainne agus Dáilte
Lean an tÍoclann leis an tseirbhís bhreisithe a chur ar fáil san 
Ospidéal in 2011.

B’ionann caiteachas an Ospidéil ar dhrugaí agus 3% níos ísle 
ná an méid a caitheadh in 2010, cé gur fhan an méid drugaí a 
dáileadh ar a shamhail de leibhéal. 

Líon Iomlán Carnach Idirbheartaíochtaí 2007-2011

I mBealtaine 2011, d’eisigh Cumann Cógaiseoirí na 
hÉireann treoirlínte ar fhoinsiú, stóráil agus ar dhiúscairt táirgí 
míochaine. Chun an treoir seo a chomhlíonadh, rinneadh 
athbhreithniú agus nuashonrú ar gach SOP íoclainne agus 
dáilte. Cuireadh breis seiceálacha i bhfeidhm le haiceantacht 
na soláthróirí agus le húdarú cuí gach táirge cógaisíochta a 
dheimhniú. Rinneadh measúnú ar stóráil na dtáirgí agus na 
gceimiceán uile agus tugadh isteach teocht an tseomra agus 
logálaithe taise, agus rinneadh nósanna imeachta diúscartha 
dramhaíola (go háirithe dramhaíl rialaithe drugaí) a mhodhnú.

I measc na miontionscadal faoinar tugadh in 2011, bhí an 
méid a leanas:

• Iniúchadh ar úsáid Solphadine®. 

• Tabhairt isteach an chórais ordaithe ar líne cógaisíochta 
neamhdhrugaí.

• Athbhreithniú ar tháirgí agus ar phróisis sábháilteachta a 
tugadh isteach gan mórán réitigh dóibh roimhe seo.

• Iniúchadh ar phatrúin ordaithe le linn an deireadh 
seachtaine.

Leanann an tSeirbhís Chógaisíochta Dualgas Éigeandála – atá 
ar fáil do sholáthar práinneach lasmuigh d’uaireanta oibre de 
chógas nó d’fhaisnéis don fhoireann san Ospidéal seo bheith 
an-ghnóthach. In 2011, ar chuma 2010, léirigh an tseirbhís 
5% den ghníomhaíocht iomlán 415,027 idirbheartaíocht.

Líon na nIdirbheartaíochtaí deireadh seachtaine 2008-2011

Seirbhís Chomhshuite Aiseiptigh
Déantúsaíonn an tAonad Comhshuite Aiseiptigh (ACU) 
réimse fairsing de tháirgí cíteatoscaineacha agus de tháirgí 
steiriúla eile d’othair chónaitheacha agus sheachtracha 
araon.  Léiríonn an graf thíos figiúirí táirgeachta an ACU, 
bliain i ndiaidh bliana, do 5 bliana anuas. B’ann do mhéadú 
ar an líon earraí a dáileadh le haghaidh othair an bharda lae 
haemaiteolaíochta/oinceolaíochta.

Táirgeadh ACU 2007-2011

In 2011, ba iad na príomhéachtaí san ACU:

1. Forbairt córas inmheánach iniúchta don ACU. 
Roghnaíodh cur chuige rioscabhunaithe agus 
forbraíodh é do limistéar amháin den phróiseas táirgthe. 
Críochnaíodh an t-iniúchadh in Iúil 2011 agus cuireadh 
torthaí an iniúchta i bhfeidhm. Tá sé beartaithe chun an 
próiseas iniúchta a fhairsingiú go dtí limistéir eile den 
phróiseas táirgthe in 2012.

2. Críochnú athbhreithnithe ar na córais cháilíochta thart ar 
sheoladh leis na bardaí ceimiteiripe. Is éard a d’eascair as 
an athbhreithniú líon athruithe ar nósanna imeachta seolta 
an ACU.

3. Tús a chur le seisiúin sheachtainiúla oiliúint foirne agus 
iad a fhorbairt. I  measc na gceisteanna a pléadh sna 
seisiúin seo bhí aiseolas ar na treochtaí a sainaithníodh 
i dturascálacha bainistíochta cáilíochta agus oiliúint 
ghinearálta ar nósanna imeachta ACU.

4. Breisfhorbairt a dhéanamh ar phróisis athchreidiúnaithe 
fhoireann an ACU agus beifear ag tabhairt faoi cheann 
amháin arís le Príomh-Chógaiseoir II an ACU.

5. Athbhreithniú agus forbairt a dhéanamh ar na nósanna 
imeachta comhshuite ar glao-dhualgas (éigeandáil) agus 
tabhairt isteach seisiún éigeantach bliantúil le haghaidh 
cógaiseoirí a ghlacann páirt sa tseirbhís ar glao-dhualgas.

6. Forbairt agus cur i bhfeidhm córas comhtháite pleanálaí 
do bhainistíocht próisis oibre i gcúram othar sa bharda 
lae haemaiteolaíochta/oinceolaíochta (HOD). Cuireadh i 
gcrích an obair seo i gcomhoibriú leis an IMS, le foireann 
altranais an HOD agus le cógaiseoirí cliniciúla.
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Seirbhísí Cógaisíochta Cliniciúla 2011
Tá baint na cógaisíochta ar leibhéal an bharda dírithe ar úsáid 
shábháilte, éifeachtach agus thíosach drugaí a chur chun 
cinn. I measc na seirbhísí tá:

• Tabhairt faoi chuairt laethúil a thabhairt ar othair le soláthar 
drugaí agus athbhreithniú oidis a chinntiú.

• Foilsíodh Treoir an Oideasóra 2011.

• Baint i mbabhtaí barda faoi stiúir comhairleach i roinnt 
limistéir speisialtóra.

• Modúil ríomhfhoghlama Insline a fhorbairt le haghaidh na 
foirne míochaine agus altranais a chuimsíonn ordú agus riar 
insline.

• Lean breis forbartha á cur ar an bpróiseas Réitigh Chógas 
in 2011. Cuimsíonn athdhearadh an druga  Kardex d’othair 
chónaithe ONS mír speisialta do cháipéisíocht Réitigh 
Chógas ar iontráil an othair.

• Tugadh treoirlínte nua imobráide Diaibéitis agus 
athdhearadh Kardex insline d’othair chónaithe le 
héascaitheoir sábháilteacht Mhíochaine.

• Oideachas a chur ar othair chónaithe (agus ar othair 
sheachtracha nuair is gá) faoi chogas sula ndíscaoiltear iad.

• Lean straitéisí chun feabhas a chur ar ordú próifiolacsas 
VTE in 2011. Stiúraigh an Rannóg Cógaisíochta forbairt míre 
speisialta sa chairt drugaí d’othair chónaithe le foláireamh 
réamhchlóite agus treoirlínte do phróifiolacsas míochaine 
VTE. Rinneadh iniúchadh ar thionchar na dtreoirlínte 
réamhchlóite ar an gcairt drugaí i Lúnasa 2011. Tá méadú 
suntasach tagtha ar ordú próifiolacsas VTE le haghaidh 
othair mhíochaine ó bhí 2009 ann.

• Soláthraíodh cártaí taifeadta cógais agus bileoga faisnéise 
d’othair chun feabhas a chur ar chomhlíonadh córais chasta 
chógais. Dul i dteagmháil le Cógaiseoirí Pobail lena chinntiú 
nach n-eascraíonn fadhbanna soláthair ar dhíscaoileadh.

• Baint leanúnach i dtrialacha cliniciúla i stiúrthóireacht MedEl.

• Ina theannta sin, tugadh isteach monagraif nuashonraithe 
infhéitheacha riartha drugaí le linn na bliana.

Seirbhísí Cógaisíochta Cliniciúla HOPe
Rinneamar feabhsacháin a tugadh isteach in 2010 a 
chomhdhlúthú; leanann an grúpa ildisciplíneach um 
shábháilteacht mhíochaine le tionól, agus bhí glacadh maith le 
hoiliúint struchtúrtha cláraitheoirí nua.

Cuirfear i láthair taighde ag comhaltaí foirne Chógaisíocht 
Chliniciúil HOPE ag comhdháil idirnáisiúnta i mBealtaine 2012. 
Chuimsigh an dá thionscadal taighde dáileog Cheimiteiripe 
a thabhairt d’othair mhurtallacha agus comhlíonadh Dea-
Chleachtais Chliniciúil i dtrialacha cliniciúla.

Leanann tionscadail leanúnacha phrótacail ordaithe 
Ceimiteiripe ar aghaidh, faoi mar a dhéanann forbairt orduithe 
réamhchlóite ceimiteiripe. Leanann gníomhaíocht trialach 
cliniciúla le haonáin agus cóireálacha nua drugaí. Tá iad seo 
mar chuid de chlár náisiúnta agus idirnáisiúnta triail chliniciúil 
ailse.

Seirbhísí GUIDe
Is í cógaslann GUIDe, cógaslann satailíte ar an suíomh, an 
soláthróir is mó de chógais d’othair HIV-dheimhneacha i 
bPoblacht na hÉireann.

Tá anois líon i bhfad níos mó othar ag a bhfuil drugaí frith-
aisvíreasacha (ART) á bhfáil agus leigheasra eile a bhaineann 
le HIV ó chógaslann GUIDe de thoradh ar an laghdú 
suntasach ar ghalracht agus ar mhórtlaíocht a bhaineann 
le cóireáil HIV, chomh maith le líon méadaithe othair HIV-
dheimhneacha nua-dhiagnóisithe go bliantúil agus an treoir 
idirnáisiúnta chun othair HIV-ionfhabhtaithe a thosú ar dhrugaí 
frith-aisvíreasacha (ART) níos luaithe i stair nádúrtha an 
ionfhabhtaithe.

Léirítear an méadú seo ar mhéid na gcógas arna sheoladh 
d’othair sheachtracha sa ghraf thíos agus sonraíonn 
cógaslann GUIDe méadú 19% ar leibhéil 2010.

Líon iomlán carnach na n-earraí a dáileadh 2005-2011

Bhí feidhm lárnach ag foireann chógaisíochta GUIDe in 
2011 i dtabhairt isteach córas nua ordaithe leictrigh ar líne le 
haghaidh othair sheachtracha shláinte gnéasaí agus othair 
sheachtracha HIV agus é ina chuspóir feabhas a chur ar 
chomhlíonadh caighdeáin scríofa ordaithe agus chun earráidí 
a laghdú mar gheall go mbeidh rochtain ag gach tráth ar nótaí 
agus ar chógais reatha.
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Anuas air sin, leanann an bhaint atá againn i dtriail chliniciúil ar 
aghaidh agus leanann ár bhfoireann le seirbhís chogaisíochta 
cliniciúla a sholáthar do gach othar cónaithe HIV-dhearfach, 
amhail a léirítear i mír na seirbhísí cógaisíochta cliniciúla.

MSc i gCógaisíocht Ospidéil
Cúrsa débhliana bunaithe ar chleachtas ag a bhfuil tionscadal 
taighde is ea an M.Sc. i gCógaisíocht Ospidéil. Tá deartha le 
heolas agus le scileanna cógaiseoirí ospidéil a optamú, agus 
a chur ar a gcumas cur go dearfach le cúram na n-othar 
san uile ghné de bhainistíocht cógas. Cuireann an Scoil 
Chógaisíochta agus Eolaíochtaí Cógaisíochta de chuid TCD 
an cúrsa ar fáil, i gcomhoibriú le roinnt ospidéil teagaisc agus 
déantar an cúrsa a chomhordú ó Ospidéal Naomh Séamas/
TCD. Tá sé de chuspóir ag an gcúrsa taithí a chur ar fáil 
i ngach limistéar de chógaisíocht ospidéil, lena n-áirítear 
cógaisíocht chliniciúil, an íoclann agus dáileadh drugaí, 
riarachán agus bainistíocht, comhshuíomh aiseipteach agus 
faisnéis faoi chógais. D’éirigh le naonúr mac léinn an clár a 
chur i gcrích i Nollaig 2011.

Gníomhaíochtaí Oideachais agus Taighde
Tá baint ag an Rannóg i dteagasc leanúnach do mhic léinn 
chógaisíochta, d’altraí agus do mhic léinn mhíochaine 
fochéime agus iarchéime.

Iarchéimithe rathúla cógaisíochta in 2011:

• Aisling Hickey agusSinéad Smith-MSc i gCógaisíocht 
Ospidéil, TCD.

• Aileen Ryan (bonn óir) agusEdel O’Dea - MSc i 
gCógaisíocht Chliniciúil, UCC.

• Aoife Meade, Mairéad Cullen agus Sarah Moloney - 
MPharm, RCSI.

Tráchtas MSc 
• Potentially inappropriate prescribing in older hospitalised 

patients - the impact of the STOPP/START criteria on 
prescribing appropriateness and an evaluation of the setting 
in which this screening tool is applied -a pilot study. Aileen 
Ryan.

• The development of an e learning module on the prescribing 
and administration of insulin, for junior medical and nursing 
staff in St. James’s Hospital. Aisling Hickey.

• Investigation of the QTc interval prolongation in the 
presence of risk factors, in HIV infected patients, treated 
with atazanavir in St. James’s Hospital - Edel O’Dea.

• The development and evaluation of an internal Audit 
Approach for Aseptic Compounding Unit in St. James’s 
Hospital-Sinead Smith.

Tionscadal Intéirnigh
• Strategies to improve VTE prescribing for medical inpatients 

- Aoife Meade.

• A review of Parkinson’s medication management at therapy 
initiation and transitions of care in hospital inpatients - Sarah 
Moloney.

• An audit of the Advanced Production Process and Quality 
system for re-using returned products in an aseptic 
compounding unit - Mairéad Cullen.

Cuireann na tionscadail thuas fiúntas leis an gCógaisíocht 
agus leis an ospidéal agus cinntíonn siad go bhfuil sinn 
ag coimeád cothrom le dáta agus go bhfuil an taighde 
fianaisebhunaithe is déanaí á chur i bhfeidhm againn.

Tugadh cuireadh do chomhaltaí na Rannóige Cógaisíochta 
mar gheall ar a saineolas ar líon Coistí Náisiúnta, lena n-áirítear 
Fóram Sláinte Chógais na Roinne Sláinte chun Treoirlínte a 
fhorbairt do Sheirbhísí Aiseipteacha Ospidéil - Aisling Collins.

Suirbhé bonnlíne Ghrúpa Stiúrtha Ospidéil Chumann 
Cógaiseoirí na hÉireann ar Sheirbhísí Cógaisíochta - Veronica 
Treacy.

Grúpa Comhairleach Naisiúnta FSS ar Shábháilteacht Chógais 
- Eileen Relihan.
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An tIonad Náisiúnta um Fhaisnéis Chógas (NMIC)

Claudine Hughes  
Príomhchógaiseoir II

An Dr Mary Teeling/an Dr Mary Jo MacAvin  
Comhairleoirí Míochaine

An Dr Michael Barry  
Stiúrthóir Míochaine 

Cuireann an NMIC faisnéis ar fáil ar aon ghné de theiripe 
dhrugaí do dhochtúirí cúram sláinte in Éirinn.

In 2011, tháinig breis agus 75% de na fiosrúcháin 
chuig seirbhís freagartha fiosrúchán an NMIC ó chúram 
príomhúil, agus ba í faisnéis maidir le riar/dáileog chógas, 
idirghníomhartha drugaí, rogha teiripe agus droch-imoibrithe 
drugaí na saghsanna is coitianta d’fhaisnéis a lorgaíodh.

Sa mhullach air sin, chuir an t-ionad faisnéis ar fáil ar chógais 
go réamhghníomhach trí an dá fhoilseachán a bhí acu – 
nuachtlitir mhíosúil um fheasacht reatha, “Therapeutics Today” 
agus feasachán démhíosúil teiripice. I measc na n-ábhar a 
cuimsíodh in 2011 (Imleabhar17), bhí Bainistíocht Néaltraithe, 
Stróc, Nuashonrú ar Ionfhabhtú Píolórai-Helicobacter, 
Hipirtheannas agus Diabetes Mellitus. Scaiptear gach 
foilseachán den NMIC ar dhochtúirí agus ar chógaiseoirí ar fud 
na tíre agus tá fáil acu ar www.nmic.ie

Lean an NMIC le tacaíocht faisnéise a chur ar fáil do 
ghníomhaireachtaí ar nós FSS agus chun oibriú le Coláiste 
Ríoga na Lianna in Éirinn chun oiliúint a sholáthar ar ordú 
sábháilte, mar chuid de chlár oiliúna ginearálta gairmiúla 
an NCHD. Sa mhullach air sin, soláthraíodh líon cruinnithe 
oideachasúla ar theiripic agus ar ordú sábháilte, chomh maith, 
i rith na bliana do Dhochtúirí Ginearálta, oiliúnaithe Dochtúra 
Ghinearálta, NCHDanna, mic léinn mhíochaine focheime, 
Cógaiseoirí agus Altraí Oideas.
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Fisic Mhíochaine agus Bithinnealtóireacht

An tOllamh Neil O’Hare  
Ceann na Rannóige

An Dr Geraldine O’Reilly 
Leas-Cheann na Rannóige

An tUasal John O’Meara 
Príomhtheicneoir

Réamhrá
Tá réimse leathan scileanna ag foireann fisiceoirí, teicneoirí 
agus innealtóirí na Rannóige Fisic Mhíochaine agus 
Bithinnealtóireachta chun seirbhísí a sholáthar d’Ospidéal 
Naomh Séamas i mbainistíocht trealaimh, tacaíocht 
chliniciúil, bainistíocht tionscadail agus i sábháilteacht. Go 
hoibríochtúil, oibríonn an rannóg i ngrúpaí a shainfheidhmíonn 
i dteicneolaíocht íomháithe, seirbhísí steiriúla, córais optacha/
ionscópacha mar aon le cúram criticiúil agus trealamh 
ginearálta míochaine.  Soláthraíonn an Rannóg freisin 
seirbhísí Dearbhaithe Cáilíochta agus Comhairleacha Cosanta 
Radaíochta do líon mór institiúidí seachtracha.

Forbairtí
• Lean an rannóg ag forbairt a córais TF Bainistíochta 

Trealamh agus gach limistéar ag baint leasa as an gcóras 
le haghaidh bainistíocht sócmhainne agus lógáil glaonna. 
Tacaíonn an rannóg, faoi láthair le breis agus 4,200 
sócmhainn ar a bhfuil luach caipitiúil thart ar €54 milliún mar 
aon le buiséad bliantúil tacaíochta beagán de bhreis ar €2 
milliún. Freagraíodh 5,400 glao in 2010 maidir le tacaíocht 
an bhoinn seo sócmhainne, ar méadú 6% é seo ar líon na 
bliana roimhe sin.

• Lean baill den rannóg bheith bainteach in go leor coistí agus 
tionscadail náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tacaíonn an rannóg 
go tréan leis an mbaint seo. I measc na samplaí, bhí:

 – Tionscal Lead – Tionscadal an Chórais Náisiúnta 
Chomhtháite Íomháithe Míochaine (NIMIS) (FSS); 
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 – Saineolaí Éireannach ar Ghrúpa Airteagal 31, grúpa 
comhairleach leis an gCoimisiún Eorpach um 
shábháilteacht radaíochta.  Rinne an grúpa Treoracha 
a dhréachtú agus a chur i dtoll a chéile maidir le 
sábháilteacht radaíochta d’oibreoir, d’othair agus do bhaill 
den phobal;

 – Ball den Choiste Comhairleach um Radaíocht Ianaithe 
(IRAC) – coiste comhairleach leis an Institiúid Éireannach 
um Chosaint Raideolaíoch (RPII);

 – Comhairleach leis an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta 
d’Fhuinnimh Adamhach (IAEA) i dtaca le Treoir um 
Shábháilteacht Radaíochta a fhorbairt ar Fhírinniú;

 – Comhalta Coiste de Ghrúpa Fisic Mhíochaine na 
hInstitiúide Fisice;

 – Beirt bhall den Ghrúpa Comhairleach Iniúchta ar 
Raideolaíocht Fiachlóireachta de Choiste Sábháilteachta 
Radaíocht Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh/
Bhaile Átha Cliath Lár Chúige Laighean;

 – Ball de Choiste Náisiúnta Clár Cónaitheachta i bhFisic 
Oinceolaíocht Radaíochta a bhunaigh clár náisiúnta 
oiliúna d’Fhisceoirí Míochaine;

 – Ball den Bhord Tionscadail ar Thionscadal Innéacs Cliant 
Náisiúnta (FSS);

 – Ionchur in athbhreithniú ar fhoilseachán de chuid an 
Choimisiúin Eorpaigh ‘Cosaint Radaíochta 91’ (‘Radiation 
Protection 91’);

 – Ballraíocht de Choiste Feidhmeannach Chumann 
Fisiceoirí Míochaine na hÉireann (IAPM);

 – Tá beirt ball ar choiste FSS freagrach as Critéir um 
Dhearbhú Cáilíochta agus Feidhmíochta a dhréachtú do 
Shuiteálacha Raideolaíochta agus Míochaine Núicléiche;

 – Ballraíocht d’Fhoghrúpa Saineolaithe Fisic Mhíochaine ar 
Fhiaclóireacht de chuid FSS;

 – Comhairleoir do Sholáthar FSS maidir le trealamh 
leictremhaighdnéadach a cheannach.

 – Measúnóir do cháilíocht “Innealtóir Cairte” na hInstitiúide 
Innealtóirí. 

Gníomhaíochtaí Oideachais/Oiliúna
Ó bunaíodh iad, bhí ardluach i gcónaí ag an MPBE ar 
oideachas, oiliúint agus ar thaighde agus meastar gur nithe iad 
seo a chuireann tiomáint faoin rath mar Rannóg fhorásach.

• An MSc Eolaíochtaí Fisiceacha i Míochaine a chomhordú 
agus a sheachadadh (TCD);

• Soláthar oiliúint chomhaltachta 2 mhí IAEA do chomhalta ón 
tSúdáin.

• Léachtóirí a chomhordú agus a chur ar fáil do chlár na Fisice 
agus do Chuid 1 den Chomhaltacht i Raideolaíocht, RCSI.

• Léachtóirí a chomhordú agus a chur ar fáil don Mhodúil 
Cosaint Radaíochta do Dhioplóma i Míochaine Núicléach, 
TCD.

• Modúil a sheachadadh i bhFisic Mhíochaine agus in Íomháú 
do líon institiúidí acadúla, lena n-áirítear Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath. 
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• Rinneadh líon socrúcháin oibre a éascú, lena n-áirítear 
socrúcháin shínte do mhic léinn na tríú bliana ó DIT agus 
DCU.

• Soláthar léachtanna don Chúrsa Altraí Náisiúnta 
Ionscópachta, á chomhordú ag TCD, ONS agus ag an 
mBord Altranais.

• Soláthar léachtanna don Bhord Altranais/cúrsa FSS – 
Údarás Altraí chun Radaíocht Ianaithe a Ordú.

• Tugadh cuireadh do chainteoir ag na comhdhálacha/
ceardlanna a leanas:

 – Ard-Dearbhú Cáilíochta in Oiliúint PET-CT, an Comhlachas 
Eorpach Míochaine Núicléiche.

 – Comhdháil Chúram Sláinte an Domhain (an Bhruiséil).

 – Institiúid Raideolaíochta na Breataine (Londain).

• Comhordú agus seachadadh Modúl Íomháithe Míochaine 
don MSc Faisnéisíocht Sláinte, TCD.

• Cuireadh líon cúrsaí um Chosaint Radaíochta ar fáil 
d’ospidéil agus d’fhoireann fiaclóireachta go náisiúnta.

• Ceapadh líon comhaltaí rannóige ina Léachtóirí Cliniciúla i 
Scoil na Míochaine, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Gníomhaíochtaí Taighde agus Forbartha
• Leanann an rannóg le maoirsiú agus le tacú le réimse 

tionscadail MSc agus PhD i limistéir ar nós Íomháú 
Diagnóiseach, Cosaint Radaíochta, Forbairt Feistis, 
Dáileogmhéadracht Radaíochta Ultraivialait, agus Íomháú 
Athshondais Mhaighnéadaigh.

• CAMI (An tIonad Ard-Íomháú Míochaine): Osclaíodh an 
córas taighde MRI 3T faoi mhaoiniú an HRB in 2008. Lean 

an MPBE agus ionchur tábhachtach á chur ar fáil san áis 
seo agus físeolaí lánaimseartha taighde fostaithe san ionad.

• Comhoibriú leanúnach le Máinliacht Shoithíoch maidir 
le tionscadal taighde agus scrúdú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna um dháileog radaíochta a bhaineann le 
gnáthaimh EVARanna.

• MPBE agus Institiúid Mercer um Aosú Folláin (MISA): Tá 
mol de sheirbhísí cliniciúla, gníomhaíochtaí taighde, oiliúna 
agus oideachais a bhaineann le cúram daoine breacaosta 
á chomhdhlúthú thart ar Institiúid Mercer um Aosú Folláin 
(MISA) ag ONS. Lean an MPBE ag tacú leis an bhforbairt 
seo lena mbaineann tábhacht straitéiseach mar aon le hí 
a mhúnlú trí oibriú taighde agus forbartha agus lena gcuid 
comhpháirtithe, agus trí na scileanna agus an cumas a 
thógáil chun tacú le forbairtí amach anseo. Ag an TRIL 
(Taighde Teicneolaiocht do Mhaireachtáil Neamhspleách), 
chabhraigh foireann an MPBE le tacú le forbairt 
teicneolaíochtaí do dhaoine breacaosta.

• TILDA (An Staidéar Fadaimseartha Éireannach ar Aosú): 
Leanann an MPBE le tacaíocht eolaíochta a sholáthar i 
mbailiú, léirthuiscint agus in anailís sonraí síceashóisialta 
tomhais. D’eascair gradam PhD a bhronnadh ar Ciaran 
Finucane (MPBE) as taighde an MPBE/MedEl i limistéar 
Titime agus Siomcóipise, agus thug foireann eile den 
MPBE faoi thaighde ar leibhéal PhD ar choisíocht agus ar 
chothromaíocht i measc daoine breacaosta agus ar thaighde 
faoi mhaoiniú an SFI ar thomhas crith shúile. Leathnaíodh 
an cumas le scileanna cuí taighde agus forbartha a fhorbairt 
trí chur i bhfeidhm snáithe Innealtóireachta Cliniciúla a 
d’fhorbair an MPBE don MSc Eolaíochtaí Fisiceacha i 
Míochaine ag TCD. 
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Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta

An tUasal Grace Rothwell 
Bainisteoir Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta 

An tUasal Vincent Callan  
Bainisteoir Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta

Réamhrá
Tá an Rannóg Seirbhísí Tacaíochta Ginearálta freagrach 
as seirbhísí glantacháin, bainistíochta dramhaíola, tailte, 
línéadaigh/níocháin, lónadóireachta, póirtéirí, slándála, 
cumarsáide, séiplínigh agus cumair ar fud choimpleásc an 
Ospidéil.

An Rannóg Lónadóireachta
Cuireann an Rannóg Lónadóireachta biachlár éagsúil ar fáil 
d’othair, agus réimse miasanna á dtairisicint, lena n-áirítear iad 
siúd a oireann d’othair atá ar aistí modhnaithe bia.  Réitíonn 
agus dáilealann sí thart ar aon mhilliún béile sa bhliain.

Forfheidhmíodh monatóireacht chuimsitheach an chórais 
lónadóireachta, bunaithe ar phrionsabail Phointe Chriticiúil 
Anailís Guaise (HACCP) go leanúnach ionas go ndearnadh 
gnáthaimh oibríochtúla a sheiceáil mar ghnáthbheart.  Sa 
mhullach air sin, cinntíodh breis bailíochtú comhlíonadh 
HACCP trí chuairteanna sceidealaithe ag Oifigeach Sláinte 
Chomhshaoil. Anuas air sin, lean an Rannóg le tabhairt faoi 
iniúchtaí seachtainiúla ar bhardaí mar chuid den phróiseas 
measúnaithe Sláinteachas bardaí.

Ba phríomhthionscnamh don Rannóg cur chun cinn Conradh 
Soláthróir Bia foinse single a bhí ina chúis le cónascadh 13 
chonradh i measc 26 soláthróir isteach i gConradh agus 
soláthróir singil do gach táirge bia.

Soláthróidh seo éifeachtúlachtaí suntasacha Riaracháin agus 
Lóistíochta agus an caiteachas Lónadóireachta foriomlán ar 
earraí bia a laghdú. 
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Mar chuid de phlean feabhsaithe Cailíochta na Rannóige, 
agus d’fhonn Caighdeáin Chúram Cónaithe san Ospidéal 
4 a chomhlíonadh, feidhmíodh líon feabhsachán, a d’áirigh 
tabhairt isteach seirbhís bheolíne bia úir lena ngabhann 
rogha biachláir atá sonrach i dtaobh othair de, solúbthacht 
mhéadaithe i leith amanna béile agus fáil ag cónaitheoirí ar 
amanna sneaiceanna lasmuigh d’amanna béile. Chabhraigh 
seo go leor le timpeallacht ‘Sa Bhaile ón mBaile’ a chruthú dár 
gCónaitheoirí.

Slándáil
Cinntíonn an Rannóg Slándála go gcoimeádtar timpeallacht 
shábháilte d’Othair, don Fhoireann agus don Phobal. Baintear 
seo amach trí mheascán d’Oifigigh Shlándála Ardoilte agus 
ardchórais Slándála TF, ar nós ceamaraí CCTV, rialú rochtana, 
brath ionróra, aláraim phráinne, agus córais fánaíochta othar. 
Tacaíonn an teicneolaíocht fheabhsaithe seo, mar aon le 
foireann ardoilte slándála leis an ospidéal chun timpeallacht 
shábháilte a choimeád d’othair, cuairteoirí agus don fhoireann 
agus cinntíonn sé freagracht mhear ar theagmhais iompair 
fhrithshóisialta.

Lean an Rannóg ag dlúthoibriú le gníomhaireachtaí 
seachtracha ar nós Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, 
seirbhísí Otharchairr agus an Gharda Síochána trínár nOifigigh 
thiomanta Idirchaidrimh den Gharda Síochána.

In 2011, chuir an Rannóg Slándála 3,095 teagmhas i dtaifead, 
ar an iomlán ónar theastaigh aird láithreach Slándála. Astu 
siúd:

• Baineadh 572 duine den suíomh i ngeall ar Iompar 
Frithshóisialta,

• Ghabh na Gardaí 100 duine de bharr cionta éagsúla, 

• faoi 306 coimhdeacht foirne,

• Freagraíodh ar 271 aláram dóiteáin.

Bhain freagairtí eile le Goid, Othair ar Iarraidh, Coimhdeachtaí 
Othair, Réadmhaoin a Cailleadh agus ar ar Thángthas chomh 
maith le haisghabháil agus le baint rudaí baolacha ó na Daoine 
a bhí ar an suíomh.

Leanadh le breis feabhsú a dhéanamh ar rialú rochtana ar 
bhardaí in 2011 le córas go hiomlán comhtháite a sholáthar i 
ngach barda othar. Tá méadú tagtha ar an líon iomlán doirse 
Ospidéil faoi Rialú Rochtana go dtí 330.

Soghluaiseacht
Mar chuid de Straitéis Soghluaiseachta an Ospidéil, tugadh 
faoi athbhreithniú tráchta chun measúnú a dhéanamh ar 
shreabhadh tráchta agus ar pháirceáil neamhdhleathac 
ar champas an ospidéil. Dá bharr seo, tugadh dhá 
phríomhthionscnamh isteach:

1. Cuireadh srian ar Gheata Rialto ach d’úsáideoirí údaraithe 
amháin trí leas a bhaint as córas uathoibríoch aitheantais 
chlárphláta.

2. Baineadh an limsitéar feithimh do thacsaithe ag an 
bpríomhchonair agus tugadh isteach limistéar bailithe 
agus tuirlingte amháin.

Mar thoradh air sin, tugadh na sochair faoi deara in 2011

• Tháinig laghdú ar an méid tráchta chuig an suíomh faoi thart 
ar 2,200 feithicil sa lá.

• Baineadh brú tráchta ar an bpríomhbhóthar máguaird.

• Feabhsaíodh rochtain phoiblí i ngluaisteáin tríd an mbealach 
isteach tiomanta poiblí chuig an Ospideál bheith lonnaithe ar 
Shráid Shéamais agus tá seo níos gaire do charrpháirceáil 
agus don áis tuirlingte ag an bpríomhospidéal.

• Baineadh páirceáil neamhdhleathach ag tacsaithe ar an 
gcampas, chinntigh seo gluaiseacht gan bac an tráchta ar 
an bpríomhbhóthar máguaird agus feadh na bpríomhphointí 
rochtana ar an gcampas.

• Bhí an dealramh air go raibh tabhairt isteach córas saor 
in aisce gutháin chun tacsaí a ordú mar rogha ar limistéar 
feithimh ar thacsaí níos éifeachtúla i dtaobh an mhéid a 
leanas:

 – Seirbhís, mar gheall go gcinntíonn sé cuimsiú 24/7 agus 
an t-íostréimhse feithimh agus gan bheith ar an bpobal 
costas breise a íoc.

 – Baint brú tráchta ar phríomhbhealach isteach an 
Ospidéil.

 – Cothaíonn sé timpeallacht shuaimhneach do choisithe, 
don fhoireann, d’othair agus do chuairteoirí.

 – Leagann sé cosc ar iompar frithshóisialta ag 
príomhlimistéar an Ospidéil, agus cuireann seo feabhas 
ar eispéireas an othair agus an phobail ag an Ospidéal.

Tuilleadh príomhthionscnamh a soláthraíodh faoi 
shoghluaiseacht do 2011:

• Cuireadh áiseanna páirceála rothar ar fáil don fhoireann 
agus don phobal.

• Seoladh branda agus láithreán gréasáin taistil Chliste 
Ospidéal Naomh Séamas, ‘Travel Wise’.

• Cuireadh ticéid taisteal saor comaitéara agus an scéim ‘Ar 
do Rothar chun na hOibre’ chun cinn níos mó.

An Rannóg Póirtéirí
Cuireann Póirtéirí seirbhís ar fáil don uile limistéar cliniciúil ar 
fud champas an Ospidéil ar bhonn 24 uair an chloig, 7 lá sa 
tseachtain. I measc na bhfeidhmeanna tá aistriú othar laistigh 
de bhardaí agus de shuíomh an Ospidéil, bailiú eiseamail, 
fola agus táirgí fola mar aon le bailiú agus seachadadh earraí 
cógaisíocht. Déantar an tseirbhís teachtaire réimse leathan 
de phost práinneach agus d’earraí eile ar fud Chathair Bhaile 
Átha Cliath.

Lean éifeachtúlachtaí oibríochta bheith mar phríomhdhíriú ag 
Póirtéirí d’fhonn seirbhís éifeachtach agus ardchaighdeáin a 
chur ar fáil ar fud champas an Ospidéil ar aon le cleachtais, 
caighdeáin agus treoirlínte dea-chleachtais, nua-aimseartha 
agus comhaimseartha.
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An Rannóg Teileachumarsáide

Tá feidhm ríthábhachtach ag an Rannóg Teileachumarsáide i 
gcinntiú oibriú sábháilte agus éifeachtúil chórais chumarsáide 
an Ospidéil, dá n-othair, dá gcuairteoirí agus dá bhfoireann. I 
dtimpeallacht theicneolaíoch atá ag teacht chun cinn de shíor, 
ní mór go mbeidh an Rannóg Teileachumarsáide bheith in ann 
teacht chun cinn agus oiriúnú do theicneolaíochtaí nua agus 
feabhsaithe chun a seirbhísí a choimeád agus a fheabhsú ar 
bhonn leanúnach.

Próiseálann líonra guthán Ospidéal Naomh Séamas breis agus 
50,000 

glao ar bhonn laethúil.  In 2011, chuaigh breis agus 20 milliún 
glao (isteach agus amach) trí líonra guthán an Ospidéil. 
Déileálann an t-ionad Teileachumarsáide le breis agus 2,000 
glao gach lá ó áiteanna lasmuigh agus laistigh den Ospidéal.

Sa mhullach ar bhainistíocht lasc-chláir, déanann an t-ionad 
teileachumarsáide 500 blíp a logáil agus a rianú. Ina theannta 
sin, déanann an t-ionad monatóireacht ar chórais éagsúla 
aláraim, lena n-áirítear aláraim Dhóiteáin, Gháis Ocsaíde 
Nitriúla agus Leictreachais.

Mar chuid de thástáil Phlean Móréigeandála an Ospidéil, 
tugadh faoi iniúchtaí rialta in 2011 ar gach córas gutháin 
éigeandála agus chúltaca, ar bhlípeanna inmheánacha 
agus ar bhlípeanna fadraoin. Ina theannta sin, bainistíonn, 
coimeádann agus tástálann an rannóg liosta teagmhála an 
Phlean Mórtheagmhais.

Le linn 2011, uasghrádaíodh an córas Teileafhoghraíocht 
teileachumarsáide. Cuireann an córas seo ar ár gcumas 
chun glaonna a uathoibriú ar an bhfoireann atá ar ár liostaí 
teagmhála éigeandála agus laghdaíonn seo an t-am a 
ghlacann sé chun teagmháil a dhéanamh le pearsanra agus 
éascaíonn seo am níos mire freagartha, dá bharr.

Tugadh isteach an córas Idirghníomhach Freagartha 
Gutha (IVR), atá ag oibriú go rathúil in go leor rannóg, in 
go leor príomhlimistéir chliniciúla. Ligeann an córas seo do 
ghlaoiteoirí an rannóg/duine is oiriúnaí a rohgnú chun déileáil 
lena bhfiosrúchán, agus cabhraíonn seo le seirbhísí othair a 
fheabhsú.

{0><}0{>Tá coinne ag an Rannóg le forbairt leanúnach na 
teicneolaíochta teileachumarsáide agus leis na feabhsacháin a 
bhainfimid uaidh seo.<0}

An Rannóg Lóistíochta

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an Rannóg Bainistíocht 
Ábhar go déanach in 2010, tugadh faoi athstruchtúrú ar aon 
dul le struchtúir nua-aimseartha slabhra soláthair. Rinneadh na 
gnéithe Soláthair lenar bhain Bainistíocht Ábhar a aistriú chuig 

an Rannóg Airgeadais agus athbhrandáladh na gnéithe eile 
den Slabhra Soláthair mar Lóistíocht a aistríodh chuig GSS.

Díríonn an Rannóg Lóistíochta ar dhearadh agus ar chur 
i bhfeidhm gach próisis slabhra soláthair lena mbaineann 
sreabhadh earraí agus seirbhísí ó ghníomhaireachtaí 
seachtracha tríd an eagraíocht nó go n-úsáidtear iad ar 
deireadh thiar.

Lean borradh ag teacht ar ghníomhaíocht na Rannóige in 
2011 agus leanadh ag dlúthoibriú le príomhsholáthróirí ar 
limistéir ar nós feidhmíocht díoltóra, tionscnaimh luacha ar 
airgead agus bainistíocht coinsíneachta.

Rinneadh gach gníomhaíocht slabhra soláthair do 26,000 
líne tháirgí do 133 custaiméir inmheánach a bhainistiú go 
hiomlán fad a cuireadh seirbhís lóistíochta ar fáil don Rannóg 
Cógaisíochta do sheachadadh gach táirge.

Gníomhaíocht Oibríochtúil 2011

Méid/Luach

Luach Iomlán Fáltais na nEarraí agus na Seirbhísí €118,624,514

Luach Fáltais Stoic € 11,109,161

Luach Stoc Bainistithe Coinsíneachta €2,997,998

Línte Táirgí Stoic a Bainistíodh 3902

Díoltóirí Stoic 138

Orduithe Stoic a próiseáladh 37,288

Stocáireamh dheireadh na bliana 2011
Tá an Rannóg freagrach as sócmhainní neamhsheasta a 
bhainistiú don Ospidéal agus chun na sócmhainní sin a 
chosaint, seachas táirgí Cógaisíochta agus Fola. Tugadh faoin 
stocáireamh bliantúil an 8 agus an 9 Nollaig, bhí ionadaithe 
ón Rannóg Lóistíochta, ón Rannóg Airgeadais, ó Iniúchadh 
Inmheánach, úsáideoirí cliniciúla agus an tArd-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste i láthair.

Chuimsigh an stocáireamh aithint, comhaireamh agus 
taifeadadh níos mó ná 5,000 táirge thar cheithre réimse atá 
faoi bhainistiú fardail mar aon le 79 limistéar nach bhfuil faoi 
bhainistiú fardail. Bainistíonn fardal na Rannóige a gcuid 
stoic ó cheithre láthair seachas ó chúig cinn i mblianta 
roimhe seo, baineadh seo amach trí lárú stóir TSD agus an 
Phríomhtrádstórais.

Luacháil Fardail 2011

Luach Bainistithe Fardail Luach Neamhbhainistithe Fardail

€852,872 €2,390,074

Tugadh isteach teicneolaíocht (Sainaithint Radaimhinicíochta) 
in Obrádlanna Cairdiacha, chuir seo faisnéis fhíor-ama úsáide 
ar fáil ar leibhéal na n-othar agus d’éascaigh sé uathoibriú 
athsholáthar táirgí.
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Seirbhísí Tacaíochta Sláinteachais

(Glantachán, Bainistí agus Seirbhísí 
Ilghnéitheacha Sláinteachais, Bainistíocht 
Dramhaíola agus Tailte, Línéadach agus 
Níochán)
Ar aon chuma le blianta roimhe seo, díríodh in 2011 ar 
thionscnaimh feabhsaithe cáilíochta a chur i bhfeidhm 
a shainaithint agus a chur i bhfeidhm, a chinntigh úsáid 
éifeachtúil acmhainní agus comhlíonadh na bparaméadar 
sonraithe cáilíochta.

Bhí na seirbhísí uile sláinteachais faoi réir athbhreithniú 
leanúnach in 2011 agus cuireadh dul chun cinn suntasach 
i bhfeidhm i dtaobh solúbthacht agus soghluaiseacht foirne 
de mar aon le soláthar seirbhísí ilfheidhmeacha sláinteachais i 
dtimpeallacht na n-othar. Tá an fhoireann go léir le haithint dá 
n-iarrachtaí leanúnacha maidir le caighdeáin sármhaitheasa a 
choimeád i seirbhísí sláinteachais.

I measc na bpríomhthionscnamh a cuireadh i bhfeidhm in 
2011, bhí:

• Dúnadh an áis níocháin intí in Eanáir 2011 agus 
athfhostaíodh an fhoireann níocháin i limistéir eile san 
ospidéil. Moltar agus aithnítear tiomantas agus seirbhís na 
foirne seo agus na foirne a d’oibrigh i níochán an ospidéil 
le go leor blianta anuas. Tá gach seirbhís línéadaigh agus 
níocháin á n-éascú anois ag ár gcomhpháirtí seirbhíse 
seachtrach trí chomhaontú foirmiúil leibhéal seirbhíse.

• Cruthaíodh rannóg níos solúbtha agus níos éifeachtúla 
mar gheall ar dhíbirt na ragoibre, tabhairt isteach uainchláir 
5/7 agus na leibhéil foirne le linn an deireadh seachtaine a 
laghdú sa Rannóg Seirbhísí Comhshaoil.

• Is éard a d’eascair as solúbthacht agus soghluaiseacht 
mhéadaithe fhoireann na seirbhísí bainistí, úsáid níos 
éifeachtúla a bhaint as acmhainní, caighdeánú na seirbhísí 
agus soiléireacht i dtaobh feidhmeanna agus freagrachtaí.

• B’éacht suntasach fairsingiú ‘na hUirlise Measúnaithe 
Sláinteachais’ go dtí ‘Uirlis Mheasúnaithe Barda’ in 
2011. Is éard atá i gceist leis an Uirlis Mheasúnaithe 
Barda’, critéir shláinteachais, um chosc agus rialú 
ionfhabhtaithe, shábháilteacht dóiteáin, shláinte agus 
shábháilteachta, lóistíochta, shlándála, shábháilteachta 
chógais, cháipéisíocht altranais, um taifead na n-othar agus 
critéir sheirbhísí teicniúla. Éascaíonn an uirlis seo amharc 
comhshuite ar chaighdeáin ar leibhéal an bharda, agus 
éascaíonn an tuarascáil a d’eascair as dea-chleachtais 
a chomhroinnt agus leanann an próiseas le feasacht a 
spreagadh agus a chur chun cinn i leith sláinteachais agus 
cosc a chur ar ionfhabhtú agus caighdeáin rialaithe ar 
leibhéal na rannóige agus an bharda.

‘Scóir Sláinteachais’/’Táscairí Feidhmíochta 
Sláinteachais’ 2011
Ar aon dul leis an ‘Uirlis Mheasúnaithe Barda’, lean ár 
bpróiseas daingean um measúnú sláinteachais, agus tá 
measúnuithe rannóige agus áitiúla fós ar bun.

 Is amhlaidh a leanas a bhí na meánscóir in 2011 do 
‘mheasúnuithe áitiúla’:

• Comhshaol 88%

• Trealamh 86%

• Cistineacha Barda 90%

• Bainistíocht Dramhaíola agus Earraí Géara 87%

• Línéadach agus Níochán 90%

• Áiseanna Sláinteachas Láimhe 86%

Nóta: teastaíonn >86%

An Rannóg Séiplíneachta agus Cúraim 
Thréadaigh
Cuireann an Rannóg Séiplíneachta seirbhís 24 uair an chloig 
ar fáil don Ospidéal.  Is éard atá san fhoireann, daoine 
Oirnithe agus Reiligiúnacha agus tá inti Séiplínigh d’Eaglais na 
hÉireann.  Sa mhullach air sin, tá ag an Rannóg breis agus 30 
oibrí deonach a fheidhmíonn mar Mhinistrí na hEocairiste agus 
a chabhraíonn le hothair a thabhairt chun Comaoineach ar 
bhonn laethúil.

Bhí na séiplínigh in 2011 i láthair ar bhreis agus 1,000 bás 
agus rinne siad 200 cuairt réamhobráide sa tseachtain 
ar othair a d’iarr ar chuairt agus thug siad cuairteanna 
leanúnacha neamhfhoirmiúla ar bhardaí agus ar rannóga.

Bhí Aifreann Speisialta Cuimhnimh ar siúl i Samhain do na 
baill éagtha Foirne, dá dteaghlaigh agus dá gcairde a thugann 
deis do bhaill Foirne agus dá dteaghlaigh agus cairde atá ag 
fulaingt de bharr an duine éagtha deis chun teacht le chéile 
agus cuimhneamh ar na daoine a bhfuil grá acu dóibh i 
‘Searmanas Coinnlí Cuimhnimh’.

Cumar
Is í an deasc fáiltithe atá suite sa Phríomhchumar an 
comhéadan tosaigh d’othair, cuairteoirí agus d’fhoireann a 
thagann isteach sa phríomhospidéal, agus tá sé de rún ag 
an bhfoireann íomhá éifeachtúlachta a chruthú a léiríonn áis 
ghairmiúil chúram sláinte.

Is í bunfheidhm an Phríomhchumair a chinntiú go n-éascaítear 
rochtain ar an láthair inmhianta sa phríomhospidéal trí mheán 
comharthaíochta éifeachtaí agus/nó cúnamh ón bhfoireann, 
agus le háiseanna tráchtála agus lónadóireachta a chur ar fáil 
d’othair, cuairteoirí agus don fhoireann i suíomh oiriúnach.
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An Rannóg Seirbhísí Teicniúla

Niall McElwee  
Bainisteoir Tionscadail agus Seirbhísí Teicniúla 

Peter Ford  
Oifigeach Sinserach Seirbhísí Teicniúla

Kim Featherstone  
Oifigeach Fuinnimh

Alan Sharp  
Bainisteoir Gnó

An Rannóg Seirbhísí Teicniúla
Is é príomhdhíriú na rannóige a chinntiú go leanann an fháil 
ar na seirbhísí i bhfoirgneamh an Ospidéil – gléasra agus 
trealamh – lena mbaineann buntábhacht le cúram cliniciúil a 
sheachadadh nuair a theastaíonn siad agus go mbíonn an 
uile shuíomh slán i gcónaí agus go gcomhlíonann siad an 
reachtaíocht do leas na n-othar, an phobail agus na foirne.

Is éard a bhí i gceist leis an ngníomhaíocht in TSD le linn 2011 
16,146 iarratas ar an deasc chabhrach agus 989 iarratas 
nua ar obair. Léiríonn na figiúirí seo laghdú 11% agus méadú 
76%, faoi seach, ar éileamh ar sheirbhísí ó TSD le linn 2011 i 
gcomparáid le 2010.

Glaonna ar an Deasc 
Chabhrach in Críochnaithe

16146 15517

Oibreacha Nua Críochnaithe

989 570

Ba thoisc ar leith acmhainní airgeadais an ospidéil chun dul 
i ngleic le costais bhliantúla chothabhála agus ionadaithe 
gléasra in oibreacha laghdaithe nua mar aon le srianta ar 
fhorbairtí cláir. Níor sholáthar FSS aon mhionchistiú caipitiúil 
breise le linn 2011 agus rinneadh tosaíocht d’oibreacha de réir 
riachtanas criticiúil. Réitíodh clár riosca an ospidéil agus rinne 
an fhoireann theicniúil tionscadail measúnú agus bainistiú ar 
na seirbhísí laistigh de na hacmhainní a bhí ar fáil.

Rinneadh seirbhísí ar conradh a atairiscint chun costais a 
laghdú níos mó agus éifeachtúlachtaí agus táirgiúlachtaí 
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suntasacha breise á mbaint amach. Ina theannta sin, cuireadh 
bearta coigilte costais i bhfeidhm i seirbhísí oibríochtúla gan 
aon laghdú ar shábháilteacht nó aon laghdú ar an leibhéal 
caighdeán a mbeifí ag súil leis in ospidéal. 

In ainneoin na srianta suntasacha airgeadais a bhí ar bhuiséad 
cothabhála an ospidéil, thug an TSD faoi miontionscadail 
mheánmhéide agus mórmhéide ar fud an champais agus 
rinneadh iad a bhainistiú.

Is sampla iad na tionscadail a leanas de na tionscadail faoinar 
tugadh in 2011 agus ag gluaiseacht ar aghaidh go dtí 2012.

• An mhórchéim dheiridh de chlár rollach trí bliana chun na 
córais aláram dóiteáin a ionadú le straitéis singil phrótacail 
oscailte.

• Dearadh agus uasghrádú córas ionaid teouisce i seomra 
gléasra H4.

• Rinneadh mórinfheistíocht i ndeisiú seachtrach agus in 
uasghrádú an fhoirgnimh fisiteiripe.

• Ionadú an chlachladáin ola in SS2.

• Cuireadh tús le Céim 1 de chlár beartaithe deisithe agus 
uasghrádaithe ar shoilsiú Éigeandála ar fud an ospidéil.

• Cuireadh tús le líon cláir mhórscála mhaisithe agus 
phéinteála inmheánaí in 2010 agus tugadh chun críche iad 
go luath in 2011, áiríodh leis seo na bardaí príobháideacha 

agus na staighrí nasctha, agus stráice den bhalla 
seachtrach ar ospidéal 7.

• Méadaítear an t-ualú leictreach sna Lár-Shaotharlanna 
Paiteolaíochta (CPL) ar bhonn leanúnach, mar gheall go 
bhfuil trealamh breisesuiteáilte le riachtanais chliniciúla a 
chomhlíonadh. Ionadaíodh an Lasc Athraithe Ghineadóir 
na CPL in 2011 chun an t-ualú méadaithe seo a shásamh. 
Dearfar córas caite ualaithe d’fhoirgneamh na CPL chun 
cosc a chur ar an nGineadóir ó mhúchadh mar gheall ar 
bhreis sreafa i gcás cliseadh príomhlínte.

• Idirbhearta le BSL do mhéadú ar chumas an tsoláthair 
leictreachais chun méadú ó 4.5 Meigeavata go dtí 5.2 
Meigeavata a sholáthar don Ospidéal.

• Críochnú tráthúil cláir chun go leor de na cáblaí reatha 
10,000 volta a ionadú idir an t-ionad fuinnimh agus 
roinnt fo-stáisiún ar fud an tsuímh ar chostas thart ar 
€760,000.00.

• Cuireadh tús leis an dara céim den chlár ionadaithe dorais 
dóiteáin go déanach in 2010 agus críochnaíodh í i lár 2011 
do shuiteáil 24 péire nua doirse i mbardaí criticiúla agus i 
gconairí ospidéil le linn tréimhsí gníomhacha ospidéil.

• Suiteáil cosaint titime i líon láithreacha, leis an gclár rollach 
dhá bhliain seo a chur chun críche.

• Céim 2 de chlár uasghrádaithe rannóg na lónadóireachta: 
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fuarsheomraí áthchóirithe a sheachadadh, an t-urlár a 
ionadú, Oileán Fóntas nua lárnach agus ionadú inneall 
fuaraithe soinneáin.

• Oibreachas athchóirithe agus uaghrádaithe do Sheomra 
OPD 6.

• Ionad Faisnéise Daffodil arna sholáthar. 

• Soláthar áiseanna nua seachtracha, mar chuid den 
Fheachtas um Stop a chur le Caitheamh Tobac atá ar bun 
ar fud an tsuímh.

• Tiontú an Stórais Reatha Bhruscair go spás don Seomra 
Gléasra do Ghineadóirí Sáile d’Innill Niteora

• Ionscópachta ar an Drólann.

• Áirítear leis na feabhsacháin trealaimh agus timpeallachta 
mar chuid de mhionchaitheamh caipitiúil:

 – An clár leanúnach uasghrádaithe agus feabhsaithe den 
chóras Bainistíochta Foirgnimh atá ar fud an tsuímh.

 – Ionadú Cithfholctha in Aonaid Mheasúnaithe 
Ghéarmhíochaine.

 – Ionadú 5 chóras glaoite ar altraí arna chríochnú.

 – Seomra cithfholctha agus seirbhísí sláinteachais, arna 
n-uasghrádú i gcóiríocht bharda othar.

 – Soláthróidh an tríú bliain de chlár rollach chun na sconnaí 
a uasghrádú, soláthróidh an clár 100 sconna breise in 
2011 mar chuid den chlár coiscthe Legionella.

 – Ionadú an CHP le haonad nua atá in ann a mhéid agus 
8.76 milliún aonad leictreachais sa bhliain a tháirgeadh.

 – Suilteáil Aerchóirithe i Seomra cuisneora fola an ICU agus 
uasghrádú 56 aonad caiséid chun na rialacháin nua a 
chomhlíonadh.

 – Uasghrádú agus modhnú na gcóras reatha braite 
Gáis san Ionad Fuinnimh, d’fhonn an reachtaíocht a 
chomhlíonadh.

 – Suiteáil comhlaí, méadair agus áiseanna seachanta nua 
dúnta le plab, do na soláthairtí gáis don Halla coire agus 
don seomra CHP san Ionad Fuinnimh.

An tIonad Fuinnimh
Tá Seirbhísí Fuinnimh freagrach as soláthar slán, sábháilte 
agus éifeachtúil seirbhísí fóntais do shuíomh an Ospidéil.  
I measc na bhfóntas seo tá leictreachas, gás nádúrtha, 
uisce agus gail.  Úsáidtear an ghail do théamh spáis agus 
do bhogtaise, do theouisce inmheánach agus chun na 
hUathchláibh éagsúla atá lonnaithe ar fud an Ospidéil a 
sholáthar.

Déanann Seirbhísí Fuinnimh an Mhonarcha Cumhachta is 
Teasa in Éineacht (CHP) a bhainistiú. Chuir an Mhonarcha 
bhunúil, a bhí ag feidhmiú ar feadh dhá bhliain, 25% de 
riachtanas leictreachais an Ospidéil mar aon le 16% de 
riachtanas Gaile an Ospidéil ar fáil ar bhealach éifeachtúil i 
dtaobh fuinnimh de.
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Rinne an tOspidéal aonad nua leis an seanmhonarcha a 
ionadú, a thástáil agus a choimisiúnú le linn an chéid ráithe de 
2011 cuireadh é go hiomlán chun feidhme le linn Aibreáin. 

D’oibrigh an CHP deireanach le linn uaireanta an lae 
amháin, mar gheall nár theastaigh an t-ualú leictreach ar 
fud an champais a oibriú leanúnach istoíche. Mhéadaigh 
uasghrádú agus tionscadail tógála faoinar tugadh le déanaí 
in ONS an t-ualú leictreach an oiread sin go mbíonn an CHP 
i mbun feidhme 24 uair sa lá, seacht lá sa tseachtain, agus 
soláthraíonn sé breis agus 30% den ualú leictreach, agus a 
mhéid le 20% den riachtanas gaile, agus cruthaíonn seo coigiltí 
thart ar €25,000 don ospidéal in aghaidh gach mí féilire.

Tá staidéar ar bun ar an bhféidearthacht chun dhá mhonarcha 
bhreise, níos lú CHP a shuiteáil chun cabhrú leis an ualú teasa 
sna háiseanna d’othair fadchónaithe in Ospidéal 2, 4 agus 5 
agus chun breis coigiltí costas leictreachais a chur ar fáil. Ina 
theannta sin, tá breis cumais do chláir mhóra chaipitiúla ag 
leagan béime ar na teorainneacha atá ar sholáthar reatha teasa 
agus cumhachta an champais.

Cuireadh tuarascáil agus plean gnó iomlán ar aghaidh le 
haghaidh fóirdheontais in 2011.

Tá Córas Bainistíochta Foirgnimh cuimsitheach á oibriú ag 
Seirbhísí Fuinnimh, a rialaíonn agus a dhéanann monatóireacht 
ar an ngléasra téimh, fuaraithe, aerchóirithe agus teouisce 
inmheánaigh uile atá ar an suíomh.   Ina theannta sin, oibríonn 
siad an Córas Monatóireachta agus Spriocaithe Fuinnimh, a 
chuireann an Córas Bainistíochta Foirgnimh i gcomhéadan le 
faisnéis bhainistíochta a chur ar fáil ar úsáid fuinnimh do na 
foirgnimh éagsúla ar an suíomh. Cuireadh tús leis an gcéad 
chéim de chlár ionadaithe d’fhonn iontaofacht an Chórais 
Bhainistíochta Foirgnimh amach anseo a chinntiú i rith 2011.

Seirbhísí
Ghlac Ospidéal Naomh Séamas páirt i gcomhthairiscint 
leictreachais FSS in 2010. Tháinig laghdú, go héifeachtach, ar 
na tairbhí a baineadh ó phróiseas 2010 de bharr na gcostas 
méadaitheach fuinnimh in 2011. Leanann costais fuinnimh ag 
méadú go hidirnáisiúnta agus leanann bearta chun astuithe 
carbóin a laghdú agus chun laghdú cur amú fuinnimh an chláir 
san Ospidéal.

Costais Fontais 2011

Leictreachas

€1,907,215 - Méadú €400,000 ar 2010

Gás Nádúrtha

€1,564,422 - Méadú €200,000 ar 2010

Uisce

€250,512 – cosúil le 2010

Iomlán

€3,722,149

Forbairtí
Tugadh faoi dheisiúcháin bhreise ar sheirbhísí Gaile i mbliana 
le bainistíocht a dhéanamh ar dhuchtanna seirbhísí a bhí ag 
sileadh go minic agus chun caillteanas a chomhdhlúthú. Tá 
an líonra de dhuchtanna gaile nach mór daichead bliain d’aois 
agus braitheann an tOspidéal ar an tseirbhís seo 24 uair/7 lá 
chun soláthairtí téimh agus teouisce a fháil ar fud thromlach an 
champais. Tá cláir bhreise deisithe le sceidealú le comhaontú 
ar dhúnadh limistéir lárnacha soláthairtí steiriúla agus seirbhísí 
eile criticiúla lena mbaineann.

Tugadh faoi uasghrádú breise na gcóras dáilte leictreachais 
i mbliana, agus bhí an bhéim ar iontaofacht a mhéadú trí 
threalamh níos sine a ionadú agus trí níos mó áiseanna cúltaca 
a chur ar fáil. Tá ionadú rollach an Chórais Bhainistíochta 
Foirgnimh ar bun, a bhaineann feidhmiúlacht níos fearr amach 
mar aon le ceadú le níos mó úsáideoirí a chur i gcomhéadan 
leis an gcóras.

Teastaíonn méadú suntasach ó na cláir chaipitiúla do 
mhórfhorbairtí ar chumas líonra na bpríomhsheirbhísí fóntais; 
cumhacht, gail, seirbhísí teouisce agus fuaruisce agus seirbhísí 
snáithíní/sonraí. Tá sé sainaitheanta sa phlean imlíneach 
rialaithe forbartha go mbeartófaí na forálacha seo seirbhísí 
agus go maoineofaí iad trí gach príomhfhorbairt; de bharr gur 
laghdaíodh clár forbartha caipitiúla FSS, áfach, tá dúshlán 
roimh na tionscadail níos lú, áitiúla forbartha dul i ngleic leis 
an easnamh atá ina bhonn le fíor-dheachrachtaí maidir le 
maoiniú deontais.  Is í an ghné dhiúltach lena mbaineann go 
bhféadfadh teorannú bheith ag tionscadail níos lú ar sheirbhísí 
reatha nó go bhfeadfaidís éileamh ró-mhór a chur orthu agus 
bíonn na seirbhísí seo i mbaol a gcliste nó a neamhfhónaimh.

Comhlíonadh an riachtanas ríthábhachtach le méid méadaithe 
de sheomraí aonraithe brú diúltaigh a chur ar fáil le freastal ar 
na seirbhísí atá faoi stiúir éilimh trí thabhairt isteach gléasra 
ionaid i limistéir áirithe amháin. Chuaigh soláthar seomraí singil 
san aonad dianchúraim chun sochair na seirbhíse seo go mór 
le ligean d’aonarú na n-othar leochaileach agus ardriosca, 
ach is síoraí don éileamh ar sheomraí brú diúltaigh, áfach, de 
bharr méadú ar chláir riospráide, ionfhabhtaithe aeriompartha 
agus is gá cláir bhreise le seomraí ardchaighdeáin aonraithe 
a fhorbairt. Cuireadh tograí ina leith seo faoi bhráid FSS agus 
leanann an tOspidéal le teacht ar réiteach meántéarmach agus 
fadtéarmach ina leith seo.

Ceanglóidh seo ar an uile bhall foirne feidhm amhghníomhach 
agus fhreagrach a ghlacadh ar bhainistíocht úsáid fuinnimh 
laistigh dá limistéar. Tá clár píolótach bunaithe againn le 
hoideachas a chur ar bhaill foirne ina leith seo agus tá sé de 
rún againn é a thabhairt isteach ar fud an tsuímh an bhliain 
amach romhainn. Tá scéim rathúil phíolótach le “Seaimpíní 
Fuinnimh” a roghnú i ngach stiúrthóireacht agus rannóg le 
leathnú isteach i limistéir ardúsáidte fuinnimh den Ospidéal. 
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Tá an tOspidéal ag oibriú le gníomhaireachtaí seachtracha mar 
iarracht chun córais neamhéifeachtúla fuinnimh a ionadú le 
córais a úsáideanna níos lú fuinnimh ar bhonn bliantúil.

Lean an Rannóg Seirbhísí Teicniúla le dlúthoibriú le foireann 
altranais agus chliniciúil an Ospidéil chun feabhsacháin a chur 
chun cinn ar an timpeallacht oibre agus othar.

I mbliana, thug an TSD faoi fheabhsacháin shuntasacha ar 
chithfholctha agus ar leithreas cóiríochta na n-othar agus 
bhain ríthábhachtacht le timpeallacht na n-othar leis na 
feabhsacháin seo.

Leanann an tosaíocht a rinneadh de shábháilteacht bheith den 
tábhacht is airde d’fhoireann na rannóige seirbhísí teicniúla. 
Theastaigh cothromú a dhéanamh ar oibreacha tosaíochta 
agus sláinteachais agus cáilíochta laistigh den chistiú a bhí 
ar fáil dúinn mar gheall ar laghdú ar an mbuiséad cothabhála 
agus ar mhiondheontais chaipitiúla chun gléasra agus 
trealamh a ionadú agus a dheisiú.

Tá mórdhúshláin fós amach romhainn in 2011 le leibhéal 
optamach de sheirbhísí cothabhála a choimeád, mar aon le 
laghdú na n-acmhainní agus na daonchumhachta mar gheall 
ar dhul ar scor.

Chuir soláthar printíseachtaí i gcomhpháirtíocht le seirbísí 
fostaíochta FÁS, breise acmhainní agus scileanna fiúntacha 
ar fáil do cheardaithe nuacháilithe. Tá an clár seo beartaithe le 
leanúint ar aghaidh isteach go dtí 2012.

Maidir lenár gcomhghleacaithe a chuaigh ar scor, Guím scor 
fada agus folláin oraibh.

Ina theantna sin, is mian liom tacaíocht agus gairmiúlacht 
gach comhalta dár bhfoireann sa Rannóg Seirbhísí Teicniúla a 
aithint agus tá ag dréim leis na dúshláin atá amach romhainn 
in 2012.
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Seirbhísí Altranais

Stiúrthóir Altranais  
Paul Gallagher

Réamhrá
Lean an fhoireann Altranais agus Chúnta Cúram Sláinte 
(HCA) lena dtiomantas a thaispeáint madir le cúram othar 
atá sábháilte ar ardchaighdeán a thabhairt i rith na bliana. 
Chuir an bhliain 2011 dúshláin mhéadaitheach i leith ár 
bhfoirne agus bhain an tromlach díobh le srianta earcaíochta 
agus leibhéal sásúil de mheascán scileanna a choimeád sna 
limistéir chliniciúla.

I dteannta na gcúinsí deacra seo, is mian liom an deis seo a 
ghlacadh chun m’fhíor-bhuíochas a chur in iúl dár bhfoireann 
as ucht gur dhírigh siad gan staonadh ar chúram optamach a 
chinntiú dár n-othair agus dá dteaghlaigh.

Leanann Riarachán Altranais le forbairt ghairmiúil, oideachas 
agus oiliúint d’altraí agus do Chúntóirí Cúram Sláinte a éascú. 
Ina theannta sin, tá siad freagrach as an Aonad Forbartha 
Cleachtas Altanais agus as an bhFoireann Bainistíochta 
Altranas Suímh a chomhordú don ospidéal.

D’fhág go leor dár gcomhghleacaithe altranais agus HCA 
in 2011, agus thar ceann an Riaracháin Altranais agus na 
bainistíochta sinsearaí, is mian liom mo bhuíochas caoin a 
chur in iúl dóibh a ucht a rannpháirtíochta fiúntaí i gcúram 
othar a chur ar fáil agus guím gach rath orthu amach anseo.
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Staitisticí Earcaíochta

Líon iomlán na foirne a earcaíodh 148  
(lena n-áirítear céimithe nua)

Miondealú de réir náisiúntachta

Éireannaigh 130

AE 5

NeamhAE 13

Líon iomlán na gclárúchán 154

Líon na bpinsinéirí 17

Láimhdeachas 7.5%

Príomhfhorbairtí agus Tionscadail
Le linn na bliana, lean ár bhfoireann le hathruithe ar chleachtas 
a fháiltiú agus a fheidhmiú. Ina theannta sin, chuireamar lenár 
dtionscadail agus lenár dtionscnaimh a imríonn tionchar ar 
an ngairm altranais ar leibhéal níos fairsinge agus féadftar 
achoimriú a dhéanamh orthu seo mar seo a leanas:

An tAcht Altranais agus Ban Cabhrach, 2011
Ritheadh an tAcht Altranais agus Ban Cabhrach, 2011 sa 
reachtaíocht le linn an ráithe deiridh den bhliain. Is garsprioc 
thábhachtach seo don ghairm mar gheall go gcuirtear é in 
ionad an tAcht Altraí, 1985. Chuir ár bhfoireann altranais le 
faisnéis a chur le hábhar an achta trí aighneacht i scríbhinn a 
dhéanamh agus páirt a ghlacadh i ngrúpaí fócais a thionóil an 
Roinn Sláinte agus Leanaí. Is é bunchuspóir an achta cosaint 
an phobail a fheabhsú breise agus cuirtear treoir ar fáil ann 
d’fhoireann altranais i gcomhthéacs córas nua-aimseartha, 
éifeachtúil, trédhearcach agus freagrach a chur ar fáil do rialú 
na gairme. Sainaithníonn an tAcht ceanglais na foirne altranais 
i gcomhthéacs bheith in ann inniúlacht a léiriú ar bhonn 
leanúnach. Thug Aonad Forbartha Cleachtas Altranais (NPDU) 
an ospidéil Clár Inniúlachta Altranais mar réiteach don athrú 
ar an reachtaíocht. Is é cuspóir na huachta seo a chinntiú 
go dtugann foireann altranais faoi thréimhse struchtúrtha 
oideachais i ndiaidh measúnacht inniúlachta i líon limistéir 
chleachtais ar a ndírítear go cliniciúil. 

Banc na nAltraí
Bunaíodh Banc na nAltraí in 2007 agus leanann sé le tacú leis 
an lucht saothair altranais ar bhonn laethúil i soláthar foireann 
altranais do na limistéir chliniciúla. Ina theannta sin, lean 
Banc na nAltraí le tacaíocht ríthábhachtach a chur ar fáil do 
bhainistíocht altranais i soláthar cúram othair ó thús deireadh 
na bliana.

Córas Áirithinte Leictreonaí
Le tacaíocht ó Fhoireann Bhanc na nAltraí, tugadh isteach 
Córas Áirithinte Leictreonaí go gach limistéar cliniciúil. 
Forbraíodh an próiseas nua chun foireann altranais agus 
cúram sláinte a chur in áirithe i gcomhpháirtíocht leis an 
IMS agus leis an Rannóg Airgeadais. Is é cuspóir an chórais 
faisnéis chruinn a chur ar fáil i gcomhthéacs áirithint foirne a 
chuíchóiriú

ar bhonn seal ar sheal. Cuireann an córas seo feidhmiúlacht 
tuairiscithe atá cothrom le dáta maidir le “rátaí líonta” nach 
raibh ar fáil roimhe seo.

Taighde Altranais
Cuireadh tús le Comhoibríocht Taighde Ospidéal Naomh 
Séamas/Coláiste na Tríonóide tar éis deontais a fháil a bhronn 
an Chomhairle Náisiúnta agus Oifig na Stiúrthóireachta 
Seirbhís Altranais agus Ban Cabhrach (FSS). Is é cuspóir an 
tionscnaimh seo chun tacú leis an bhfoireann altranais agus 
chun tabhairt faoi thaighde sa suíomh cliniciúil. Cuireadh tús 
leis an tionscnamh in Eanáir 2011 nuair a ceapadh Taighdeoir 
Cúram Sláinte a bhí ag oibriú i gcomhpháirtíocht thar an dá 
shuíomh. Ó tosaíodh an chomhpháirtíocht, cuireadh tús le 
dhá thionscadal déag taighde chun tacú le foireann CNS agus 
ANP. Faoi dheireadh na bliana, bhí seacht bpáipéar taighde 
ag céimeanna éagsúla d’fhoilsiú in irisleabhair athbhreithnithe 
agus d’éascaigh ár bhfoireann cur i láthair ó bhéil sa bhaile 
agus thar lear. Tá sé beartaithe go leanfaidh an comhoibríocht 
taighde seo le hoibriú le linn 2012 agus tá sé mar chuspóir 
próifíl taighde altranais Ospidéal Naomh Séamas a fheabhsú, 
a fhorbairt agus a mhéadú.

Oibríonn an Coiste Rochtana Taighde Altranais (NRAC) 
i gcomhpháirtíocht leis an Aonad Forbartha Cleachtas 
Altranais, Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais, 
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, an tIonad Foghlama 
agus Forbartha agus limistéir chliniciúla an Ospidéil. Is é 
cuspóir an choiste seo maoirsiú a dhéanamh ar rochtain ag 
taighdeoir ar fhoireann chúnta altranais agus cúram sláinte 
agus an rochtain a bhainistiú. Le linn 2011, ceadaíodh 
rochtain do sheisear déag mac léinn taighde ar an ospidéal.

Chomhordaigh an NRAC Seimineár Bliantúil Ildisciplíneach 
Cáilíochta agus Iniúchta Déardaoin an 19 Bealtaine. Chuir an 
seimineár deis ar fáil chun taighde a léiriú a cuireadh chun 
cinn laistigh den ospidéal le linn 2010 agus 2011. Rinneadh 
ceithre chur i láthair déag ó bhéil bhí trí chur i láthir póstaeir 
ar taispeáint. Leanfaidh an NRAC le maoirsiú agus comhordú 
a dhéanamh ar thaighde óna dteastaíonn baint na foirne 
altranais agus HCA.

Ordú Altraí (Táirgí Míochaine)
Lean forbairt ag teacht ar an tionscnamh seo in 2011. Faoi 
dheireadh na bliana bhí cáilíochtaí bainte amach ag 15 altra 
chun táirgí míochaine a ordú, bhí seisear foirne ag feithemah 
le ceadú comhaontuithe cleachtais chomhoibrithigh agus bhí 
triúr comhlataí foirne ag tabhairt faoin gclár oideachais ag 
an RCSI.  Deántar iniúchadh ar an gcleachtas seo ar bhonn 
ráithiúil agus leanann Ospidéal Naomh Séamas chun tacú leis 
na riachtanais forbairt leanúnú pearsanta do gach altra oidis 
agus iad a éascú.

Míochaine Éigeandála ANP (MSc Altranais)
D’éirigh le hOspidéal Naomh Séamas, i gcomhpháirtíocht le 
Scoil agus Altranais agus an Chnáimhseachais, Coláiste na 
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Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ceadú Chatagóir 2 an Bhoird 
Altranais a fhail do M.Sc. Altranas (Ardaltranas Cleachtas 
Éigeandála) as ar eascair Clárú mar Ard-Dhochtúir Altranais 
(RANP Éigeandála). Ina theannta sin, áiríonn an clár 
páirtaimseartha dhá bhliain seo modúil a réiteoidh foireann 
altranais bheith ina nOideasóirí Cláraithe Altra le haghaidh 
táirgí míochaine agus radaíocht ianaithe (X-Ghathaithe).

Clár Céime Fochéime
Thug an Bord Altranais faoi iniúchadh suímh don chlár 
altranais fochéime an 23 agus an 24 Samhain. Tugtar faoin 
iniúchadh gach cúig bliana agus is é cuspóir an iniúchta 
oiriúnacht an ospidéil a dheimhniú mar thimpeallacht foghlama 
cliniciúla do mhic léinn fochéime altraí. Ba an-spreagúil an 
t-aiseolas ó bhéil a fuarthas ó na hiniúchóirí agus cuirfear 
tuarascáil i scríbhinn faoi bhráid an ospideil in Aibreán 2012.

Chur 73 mac léinn tús le clár fochéime oiliúna ginearálta altraí 
an B.Sc. (Cur.) i Meán Fómhair 2011.

D’éirigh le 75 mac léinn an clár fochéime oiliúna ginearálta 
altraí a chríochnú i Meán Fómhair.

Chríochnaigh 43 foireann chláraithe altraí cláir iarchéime 
oideachais altranais do bhliain acadúil 2010/2011.

Cúram Deireadh Saoil
Chuir an Stiúrthóir Altranais Buanchoiste idirdhisciplíneach 
Ospidéil le chéile le maoirsiú a dhéanamh ar Chéim 2 de 
Chlár Cairdiúil le hOspís an Ospidéil do Chúram Deireadh 
Saoil. Ceapadh Bettina Korn mar Chomhordaitheoir Cúram 
Deireadh Saoil an Ospidéil agus tá an post seo á chistiú 
ar feadh tréimhse dhá bhliain ag Clár Cairdiúil le hOspís an 
Ospidéil. Tá Bettina freagrach as tacú agus as comhordú 
Céim 2 den tionscnamh seo agus tá uirthi, mar chuid dá 
feidhm, maoirsiú a dhéanamh ar thabhairt isteach Caighdeáin 
Náisiúnta Cháilíochta do Chúram Deireadh Saoil ar fud an 
ospidéil. Le linn an dá ráithe dheireanach in 2011, rinne 
an Buanchoiste maoirsiú ar phróiseas féinmheasúnaithe 
maidir leis na caighdeáin. Rachaidh an tionscnamh seo i 
ngleic le riachtanais an ospidéil a sainaithníodh i gcaighdeáin 
chreidiúnaithe ACHSI EQUIP 5.

Ina theannta sin, bunaíodh Tionscadal Forbartha Cleachtas 
Altranais mar chuid den tionscnamh seo agus dírítear é ar 
chleachtas fianaisebhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le 
cúram deireadh saoil sa suíomh cliniciúil. Seo tionscadal dhá 
bhliain agus tá sé á éascú ag Margaret Codd (Bainisteoir 
Altra Stiúrthóireacht HOPe) agus ag Bettina Korn. Tá baint 
ghníomhach as CNManna agus ag HCAanna ó shé limistéar 
chliniciúla sa tionscadal seo agus tá an tionchar a d’imir a 
mbaint ar an gcleachtas le moladh.

Bronnadh deontas ar an Stiúrthóireacht Éigeandála ó Chlár 
Cairdiúil le hOspís an Ospidéil chun áis teaghlaigh agus 
amhairc a fhorbarit agus titfidh an tionscadal athchóirithe 
amach in 2012.

An Clár Bainistíochta Titime
Bunaíodh coiste stiúrtha ildisciplíneach ospidéil chun maoirsiú 
a dhéanamh ar thabhairt isteach Clár Bainistíochta Titime. 
Tá an Stiúrthóir Altranais agus an Dr Conal Cunningham 
(Stiúrthóir Cliniciúil, Stiúrthóireacht MedEL) ina gcathaoirligh 
ar an ngrúpa seo. Ar bheartas ospidéil agus clár oideachais/
coiscthe a fhorbairt d’fhoireann ospidéil a bhí céad-díriú 
an ghrúpa seo. Rachaidh an tionscnamh seo i ngleic 
le riachtanais an ospidéil a sainaithníodh i gcaighdeáin 
chreidiúnaithe ACHSI EQUIP 5.

An tAonad Forbartha Cleachtas Altranas 
(NPDU)
Éascaíonn agus cuireann an NPDU cur chun cinn cleachtas 
ardchaighdeáin fianaisebhunaithe altranais do gach othar, dá 
dteaghlaigh agus do chúramóirí ag Ospidéal Naomh Séamas. 
Baintear seo amach trí bheith i gceannas ar thionscnaimh 
altranais agus iad a chomhordú, forbairtí nua ar an altranas 
a chur in iúl, beartais, prótacail agus treoirlínte altranais a 
chruthú agus iniúchadh a dhéanamh ar chleachtas altranais.

Glacann an NPDU páirt i bhforbairt ghairmiúil altraí agus a 
gcleachtas trí dhlúthoibriú le haltraí cliniciúla, Altrabhainisteoirí 
Cliniciúla (CNManna), Altrabhainisteoirí Stiúrthóireachta agus 
an tIonad Foghlama agus Forbartha.

Is éard atá i bhfoireann an NPDU Comhordaitheoir 
Forbartha Cleachtas Altranais, Éascaitheoir Forbartha 
Cleachtais, Éascaitheoir Inúchta agus Taighde, ceathrar 
Altraí Tacaíochta Cliniciúla, 9.5 Comhordaitheoir Socrúcháin 
Chliniciúil, Oifigeach Idirchaidrimh Leithdháilte Mic Léinn agus 
Altraspeisialtóir Inmharthanacht Fíocháin.

Tá an NPDU freagrach as comhábhair chliniciúla an chláir 
chéime fochéime a chomhordú. Tá ag Ospidéal Naomh 
Séamas meánghlacadh bliantúil 73 mac léinn altranais. 
Dlúthnascann an NPDU le foireann ó Scoil an Altranais agus 
an Chnáimhseachais, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath (TCD) i gcomhordú, measúnú agus forbairt leanúnach 
clár céime fochéime BSc Altranais agus i gcur chun cinn 
timpeallacht optamach foghlama cliniciúla.

Leantar le tacaíocht d’fhorbairt cleachtais tríd an NPDU a chur 
ar fáil trí struchtúr coiste agus/nó grúpaí oibre gearrthréimhsí 
le hionadaíocht ó limistéir/ranna cliniciúla agus gairmithe 
cúram sláinte de réir mar a theastaíonn. Gabhann na grúpaí 
seo ar aghaidh le feabhsacháin a dhéanamh ar chúram 
othar trí scrúdú a dhéanamh ar phróisis chúraim, prótacail 
fhianaisebhunaithe a bhunú, oideachas foirne a chomhordú, 
measúnú inniúlachta, cur i bhfeidhm agus measúnú a athrú.

Gníomhaíochtaí an NPDU in 2011
Tháinig na coistí, grúpaí oibre agus na tionscnaimh a leanas 
chun cinn nó rinneadh iad a fhorbairt in 2011 agus bhí baint 
acu i gcleachtas altranais a chur chun cinn trí obair bhuíne 
agus trí oiliúint oideachais agus inseirbhíse a sholáthar:

• An Grúpa Inseirbhíse Oideachas Altranas – Comhordaíodh 
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Aonach Scileanna Cliniciúla Altranais agus bhí freastal mór 
air (Foireann inmheánach – 126, foireann sheachtrach – 49).

• Feadáin ghastracha bheathaithe a ionlocadh tríd an srón 
agus a bhainistú, lena n-áirítear tabhairt isteach tástail pH le 
suíomh ceart feadán gastrach tríd an srón a dheimhniú.

• Tugadh isteach tiomántóirí steallaire fo-chraicneacha i 
ngach limistéar barda agus comhordaíodh an oiliúint foirne, 
prótacal cúram othar agus póstaeir oideachais lenar bhain.

• Cur chun cinn na ndea-chleachtais cháipéisíochta trí 
iniúchadh ráithiúil cáipéisíocht altranais agus trí thacú leis na 
haltraí um nasc cáipéisíochta.

• Clár leanúnach oideachais ar Imharthanacht fíocháin.

• Forbairt Inniúlacht Altranais agus athbhreithniú ar 
inniúlachtaí reatha ar fud an ospidéil.

• Forbairt agus athbhreithniú ar Bheartais, Prótacail agus ar 
Threoirlínte Altranais.

• Bainistíocht Cógais – leantar leis an tionscadail ‘Ná Suaith’ a 
thabhairt isteach ar fud an ospidéil. Forbraíodh Clár Cógais 
ríomhfhoghlama agus measúnú inniúlachta do gach altra a 
bhí ag oibirú san ospidéal.

• Cleachtais Infhéitheacha – i gcomhar le Rialú agus 
Cosc Ionfhabhtaithe, ghlac an NPDU páirt in iniúchadh 
a dhéanamh ar chúram feisteas lárnach agus imeallach 
rochtana féithí. Leantar le hoideachas ar Riar Drugaí 
Infhéitheacha a chur ar fáil d’altraí inmheánacha agus 
seachtracha araon.

• Ghlac foireann an NPDU páirt san Oideachas agus Oiliúint 
a leanas: Féithpholladh agus Cannúlú, Tacaí Beatha, Cúrsa 
ALERT, Clár Ionduchtúchán Intéirnigh Mhíochaine.

• Leantar le Aistriú Téipeáilte Altraí a thabhairt isteach ar fud 
an ospidéil.

Altraí Tacaíochta Cliniciúla
Lean na hAltraí Tacaíochta Cliniciúla le tacú le CNManna mar 
chuid dá bhfeidhm trí dhíriú ar fhorbairt leanúnach na naltraí 
uile ginearálta/míochaine/máinliachta in Ospidéal Naomh 
Séamas, agus trí chleachtas altranais a fhorbairt sa limistéar 
cliniciúil trí bheith páirteach sna tionscadail a ainmnítear thuas.

Altraí Thar Lear – Cláir Oiriúnaithe
In 2011, chríochnaigh 31 altra breise an clár ionduchtúcháin 
agus oiriúnaithe. Déanann altra (páirtaimseartha) tacaíochta 
cliniciúla an clár a chomhordú d’altraí thar lear in Ospidéal 
Naomh Séamas.  Is éard atá i gceist leis seo dlúthoibriú leis 
an mBainisteoir Altranais Acmhainní Daonna agus leis na 
Bainisteoirí Altranais Stiúrthóireachta/CNManna/an bhfoireann 
chliniciúil lena chinntiú go gcomhlíonann na haltraí seo na 
critéir riachtanacha agus na hinniúlachtaí cliniciúla le clárú 
leis an mBord Altranais agus le leanúint le breis eolais agus 
scileanna a fhorbairt le freastal ar riachtanais athraitheacha a 
n-othar.

BSc Clár Céim Fóchéime
Cuireann na Comhordaitheoirí Socrúcháin Chliniciúil 
(CPCanna) tacaíocht ar fáil do mhic léinn agus do 
theagascaithe leis an bpróiseas um measúnú inniúlachta 
agus cuireann siad oiliúint ar fáil ar theagasc i gcomhar le 
Coláiste na Tríonóide. Nascann na CPCanna go dtúth le TCD 
maidir le Réiteach chun Cleachtadh a chur ar fáil do gach 
mac léinn, Clár comhoibritheach struchtúrtha Cleachtais 
Mhacnamhaigh agus iondaíocht ar an gCoiste Inniúlachta 
chun athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an bpróiseas um 
measúnú inniúlachta. Ina theannta sin, reáchtálann na 
CPCanna Clár Ionduchtúcháin a mhaireann seachtaine 
mar aon le 2 lá bhreise staidéir don ghrúpa mac léinn um 
Intéirneacht Altranais.

Thug an Bord Altranais faoi chuairt a thabhairt ar an suíomh 
i Samhainn lena chinntiú gur soláthraíodh timpeallacht 
ardchaighdeáin foghlama do gach socrúchán mic léinn 
altranais san Ospidéal. Ba dhearfach go maith an t-aiseolas 
sealadach ón gcuairt, agus rinne sé Ospidéal Naomh Séamas 
a fhaomh le leanúint bheith mar an suíomh cliniciúil don chlár 
BSc Clárú Altra. Táthar ag feitheamh le tuarascáil fhoirmiúil, 
a gcuirfidh an Coiste um Thimpeallacht Chliniciúil Foghlama i 
dtoll a chéile.

I Nollaig, bhronn an tOllamh Diarmuid Shanley (Cathaoirleach 
Bhord Ospidéal Naomh Séamas) agus an tUasal Paul 
Gallagher (Stiúrthóir Altranais), suaitheantais agus teastais 
Ospidéal Naomh Séamas ar an séiú grúpa d’altraí den 
chlár céime fochéime BSc Altranais. Chuir an tOllamh Davis 
Coakley, an Roinn Seaneolaíocht Míochaine, Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath, Léacht bhliantúil Chuimhneacháin 
Anne Young ag an searmanas.

Chuir an NPDU, ar son Rannóg Altranais Ospidéal Naomh 
Séamas, tuarascáil faoi bhráid na Roinne Sláinte, a chuirfidh 
lena n-athbhreithniú ar an gclár reatha céime san altranas. 
Forbraíodh an tuarascáil seo ar bhonn comhoibritheach le 
haighneachtaí ó ionadaithe éagsúla altranais ó Ospidéal 
Naomh Séamas agus rinneadh athruithe agus forbairtí nua a 
bheartú inti a mheastar atá tábhachtach chun oideachas agus 
oiliúint a chur ar altraí amach anseo.

An tAonad Forbartha Cleachtas Altranas
Tá sé de chuspóir ag an NPDU cur chun feidhme an 
chleachtais altranais is fearr don uile othar, dá dteaghlaigh 
agus do chúramóirí ag Ospidéal Naomh Séamas a éascú. 
Tacaíonn Éascaitheoir Forbartha Cleachtais, Éascaitheoir 
Iniúchta agus Taighde, ceathrar Altraí Tacaíochta 
Cliniciúla, 9.5 Comhordaitheoir Socrúcháin, Oifigeach 
Idirchaidrimh Leithdháilte Mic Léinn agus Altraspeisialtóir um 
Inmharthanacht Fíocháin leis an gComhordaitheoir Forbartha 
Cleachtas Altranais (NPDC).

Oibríonn an NPDU le forbairt a dhéanamh ar chleachtas altraí 
agus altranais trí dhlúthoibriú le haltraí cliniciúil-bhunaithe, 
Bainisteoirí Altra Chliniciúil (CNManna), Bainisteoirí Altra 
Stiúrthóireachta agus leis an Ionad Foghlama agus Forbartha.
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Gníomhaíochtaí Oideachais

An tOllamh Gaye Cunnane 
Stiúrthóir

Ionad Iarchéime William Stokes
Cuireann Ionad Iarchéime William Stokes tacaíocht ar fáil do 
réimse gníomhaíochtaí oideachais a bhaineann le hOspidéal 
Naomh Séamas, le Coláiste na Tríonóide agus leis an 
bpobal níos fairsinge míochaine. I measc na n-áiseanna 
áirítear imeachtaí seachtainiúla sceidealaithe teagaisc, ar nós 
Ollbhabhtaí (8am gach Aoine), Uasghrádú Míochaine (1pm 
gach Céadaoin), Teagasc Intéirneach (1pm gach Máirt agus 
Déardaoin), Teagasc LGanna (1pm gach Aoine). Anuas air sin, 
bíonn imeachtaí rialta oideachais ar bun, ar nós Lá staidéir 
bliantúil móréilimh LGanna: (Gach Eanáir), cúrsa bliantúil 
Ionduchtaithe Intéirneach (gach Meitheamh), cúrsaí ACLS ar 
fud na bliana agus laethanta staidéir in go leor speisialtachtaí.  
Titeann measúnuithe foirmiúla bliantúla SHO amach i Samhain 
agus i Nollaig i gcomhar leis an RCPI. Riartar scéim SHO na 
Tríonóide, an scéim SHO is mó in Éirinn, tríd an ionad agus 
oibríonn thart ar 80 SHO i rothlúchán bliana nó dhá bhliain 
mar chuid dá mBunoiliúint Speisialtóra.

Ba bhliain ghnóthach don Ionad Iarchéime 2011. Rinne an 
Chomhairle Leighis measúnacht fhoirmiúil ar dheiseanna 
teagaisc agus oiliúna ag NOS in Márta. Bronnadh na Boinn 
bhliantúla Intéirnigh ar na Dochtúirí Aisling Geoghegan agus 
Johnny O’Mahony. Forbraíodh láithreán gréasáin nua: www.
williamstokespostgrad.ie le cabhair ó Mary O’Neill ó TCD.

Athraíodh lógó an Ionaid lena bhfís agus lena ndianiarrachtaí a 
léiriú. Seoladh Léacht Bhliantúil tionscnaimh agus searmanas 
Bronnta William Stokes i Meán Fómhair agus ag a raibh 
2 phríomhaidhm: a) chun na héachtaí dochreidte a bhain 
comhairligh amach in ONS a cheiliúradh agus b) chun fáilte 
fhoirmiúil a chur roimh dhianobair NCHDanna inár nOspidéal a 
aithint. Bhí an tOllamh Joe Keane chéadfhaighteoir na duaise 
seo agus thug sé léacht inar tugadh breac-chuntas ar a spéis 
chliniciúil agus taighde.

Is mian leis an ionad iarchéime na Dochtúirí Laura Durcan, 
Claire Donohoe agus Naoimh O’Farrell a aithint go háirithe 
mar gheall gur chabhraigh siad chun an Clár désheachtainiúil 
Teagaisc Intéirneach míochaine agus máinliachta mar aon 
leis an Dr Barry O’Shea a aithint a mhúscail fuinneamh nua 
i gcruinniú seachtainiúil an Uasghrádaithe Míochaine agus 
David Sweeney, Emma O’Reilly, Frances Hoolahan, Patricia 
O’Brien and Jo Casserley a aithint mar gheall gur sholáthair 
siad tacaíocht ríthábhachtach i reáchtáil laethúil an Ionaid 

Iarchéime.
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Institiúid Haughton
An tUasal Dara O’Mahony  
Stiúrthóir Feidhmiúcháin (Gníomhach)

Stádas/Rialachas Corparáideach
Is comhlacht neamhspleách corparáideach í Institiúid 
Haughton atá faoi úinéireacht iomlán ag a triúr ball – Coláiste 
na Tríonóide, Ospidéal Naomh Séamas agus Ospidéal 
Thamhlachta. Is comhlacht faoi theorainn ráthaíochta Institiúid 
Haughton.  Tá stádas carthanachta agus Bord de naonúr 
ball aici ar a bhfuil triúr ionadaithe ó gach ceann de na 
comhpháirtithe.

Cuspóirí/Aidhm
Is é cuspóir na hInstitiúide forbairt a dhéanamh agus 
barrfheabhas a chur ar chumas Choláiste na Tríonóide, 
Ospidéal Naomh Séamas agus Ospidéal Thamhlachta i 
dteannta a chéile. Chomh maith leis sin, tá sé mar chuspóir 
aici cur le hoideachas iarchéime, taighde, forbairt seirbhíse 
agus le comhairleacht sna heolaíochtaí sláinte. Cuireann an 
Institiúid ar chumas a gcomhaltaí a bheith níos éifeachtaí 
agus sármhaitheas á baint amach sna gníomhaíochtaí a bhfuil 
comhleas acu iontu.  Ina measc seo tá:

Oideachas agus Oiliúint Iarchéime
Is cuid mhór de ghníomhaíocht na hInstitiúide tabhairt isteach 
agus reáchtáil cláir oideachais agus oiliúna a éascú. San 
áireamh tá MScanna agus Dioplómaí bailíochtaithe go foirmiúil 
a soláthraíodh trí Choláiste na Tríonóide, ach a bhaineann 
úsáid as baill foirne agus áiseanna an Ospidéil go minic agus 
go fairsing.

Bainistíocht agus Maoiniú Taighde
Dírítear na seirbhísí atá i gceist faoin teideal seo ar fhoireann 
an Ospidéil ag a bhfuil baint i gconarthaí taighde agus i 
ngníomhaíochtaí comhghaolmhara. Cuireann an Institiúid 
seirbhís ar fáil chun cistí taighde a bhainistiú atá comhlántach 
i leith na mbeartas taighde ar ghlac na hOspidéil agus an 
Coláiste leo. Déanann an Institiúid cuntais taighde a bhainistiú 
a bhfuil luachanna idir €1,000 agus €700,000 iontu agus tá 
thart ar €7 milliún aici atá faoi bhainistiú. Tá na scileanna a 
bhaineann le bainistiú a dhéanamh ar chonarthaí taighde 
cothaithe aici le gníomhaíochtaí tráchtála agus Comhlachtaí 
Idirnáisiúnta agus Náisiúnta araon, ar nós an AE. Cruthaíonn 
seo seirbhísí atá ar ardchaighdeán agus furasta le húsáid i 
riarachán agus i dtacaíocht conarthaí taighde ar a bhfuil fáil 
ag an bhfoireann agus ag na gníomhaireachtaí lena n-oibríonn 
siad.

Oifig an Chláir Réigiúaigh 
Oinceolaíochta
An tOllamh John Reynolds 
Stiúrthóir Réigiúnach

Oifig an Chláir Réigiúaigh Oinceolaíochta
‘‘Baineann meascán d’Oideachas Sláinte, Feabhsú Seirbhíse 
agus Tacaíocht le Cumarsáid Sláinte agus cur chun cin na 
Sláinte’ (http://www.polity.co.uk)

Oideachas Sláinte do Ghairmithe Míochaine

Comhdháil Idirnáisiúnta Ailse 2011 “Cúram Ailse 
den Chéad Scoth”
Bunaíodh an Chomhdháil Idirnáisiúnta Ailse trí chomhaontú 
trípháirteach a forbraíodh i 1999 ag na Ranna Sláinte in 
Éirinn agus i dTuaisceart Éireann agus le Riarachán na SA. 
Comhoibriú a nascann Ionad Ailse Bhéal Feirste le hOspidéal 
Naomh Séamas/Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD) 
agus le hInstitiúidí Náisiúnta Sláinte (NIH), Bethesda, Maryland, 
agus d’eascair comhdháil bhliantúil ailse arna hóstáil ag 
Ospidéal Naomh Séamas/TCD ón ngaolmhaireacht seo. Bhí 
an NIH ag tacú leis an gcomhdháil seo trí rannpháirtíocht 
na foirne acadúla agus sholáthair siad gaolmhaireacht níos 
fairsinge trí chomhaltachtaí agus ceardlanna oiliúna. 
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Bhí breis agus 400 rannpháirtí ann i gComhdháil Ailse 
2011, agus ba í an cruinniú an 8ú cruinniú idirnáisiúnta dá 
chineál agus eagraíodh é i gcomhar leis Cumann Ailse na 
hÉireann. Bhí an chomhdháil ar siúl i Meán Fómhair agus 
bhí sí ar cheann de bhuaicphointí den Chlár Trí Chéad Bliain 
a rinne 300 bliain de Scoil Mhíochaine TCD. D’oscail an 
tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa an chomhdháil agus bhí sí ar 
an gcéad imeacht a bhí ar siúl in Institiúid nua Eolaíochtaí 
Bithmhíochaine na Tríonóide.

Agus iad mar an t-aon chomhdháil idirnáisiúnta a bhaineann 
leis an ailse, baineann an suntas a leanas léi:

• Chuir sí deis ar fáil d’eolaithe, cliniceoirí, altraí agus 
speisialtóirí eile Éireannacha idirghníomhú le ceannaitheoirí 
domhada i gcúram ailse.

• Léirigh sé éachtaí na n-eolaithe agus na gcliniceoirí 
Éireannacha trí dheiseanna plé agus líonraithe a chur 
ar fáil ag an gComhdháil agus san fhoirgneamh nua 
ceannródaíoch um thaighde bithmhíochaine, a rinne Éire a 

shuíomh mar thír atá ar thús cadhnaíochta na heolaíochta.

• Chuir an t-idirghníomhú le ceannaitheoirí domhanda 
i gcúram agus i dtaighde ailse deiseanna líonraithe 
ar fáil agus chuir siad le naisc níos dlúithe a éascú go 
hidirnáisiúnta.

• Chabhraigh an Chomhdháil le talainn seolaíochta a chothú: 
Cuireadh 54 póstaer isteach agus cuireadh 6 chur i láthair ó 
bhéil i láthair.

• Dhírigh Fóram Poiblí ar an téama “Ailse a Chomhrac trí 
Chosc” ar chosc ailse agus ar an dul chun cinn is déanaí i 
dteiripe le lucht féachana 250 duine.

Bhí an Chomhdháil á cistiú ag Amgen, Archimedes Pharma, 
Celgene, Eli Lilly, Genomic Health, GlaxoSmithKline, An 
Bord Taighde Sláinte, Cumann Ailse na hÉireann, Leo-
Pharma, Fondúireacht Marie Keating, MSD, Novartis, Pfizer, 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Ospidéal Naomh Séamas, 
Fondúireacht Ospidéal Naomh Séamas. 
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Oideachas agus Tacaíocht Sláinte

Is í do Shláinte do Tháinte – Lá Idirnáisiúnta 
na mBan
Sraith tráthnónta faisnéis phobail ar chosc agus ar bhrath 
luath ailse.

I gceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan, bhí sraith tráthnónta 
faisnéis phobail ar siúl ar fud Bhaile Átha Cliath inar pléadh 
cosc agus ar bhrath luath ailse.

D’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath iad i 
gcomhar le hOifig Réigiúnach an Chláir Oinceolaíochta 
(ROPO) agus thacaigh Cumann Ailse na hÉireann, 
Fondúireacht Marie Keating agus Ionad Tacaíochta Ailse ARC 
leo. Chaith an plé tráthnóna seo súil ar straitéisí coiscthe, lena 
n-áirítear otracht a laghdú, dea-chothúchán agus aclaíocht a 
mhéadú; cláir luathbhraite féinmheasúnaithe agus scagtha; 
agus na sochair a bhaineann le luathbhrath ar phrognóis 
roinnt de na hailsí níos coitianta.

Is cúis mhór bháis agus mhortlaíochta í an ailse in Éirnn. Is é 
luathbhrath ceann de na príomhbhearta coiscthe san ailse. Is 
bealach éifeachtach iad cláir phobail a fhorbairt chun muintir 
an phobail a spreagadh chun feasacht ar na luathchomharthaí 
agus ar na siomptóim agus oideachas á chur ar dhaoine chun 
freagracht a ghlacadh as a sláinte féin. D’fhonn dul chun chun 
cinn a dhéanamh, níl a shárú ar chomhoibriú ar gach bealach 
agus ní mór dúinn díriú go príomha ar rochtain optamach 
agus ar thorthaí cóireála d’othair.

Ag gach cruinniú, thug Comhairligh san Oinceolaíocht 
cainteanna ar chosc agus ar luathbhrath agus bhí seisiún 
ceisteanna agus freagraí ar bun ina dhiaidh sin. Rinneamar 
suirbhé ar mhuintir an phobail a d’fhreastail chun measúnú a 
dhéanamh ar thionchar an chláir.

Rinne an Dr Caoimhe Fahy, Comhalta HRB Chliniciúil, 
measúnú ar na freagraí ar na ceistneoirí agus rinne sí an 
achoimre a leanas orthu:

• Bhraith dhá thrian d’fhreagróirí níos cinnte faoi conas 
luathchomharthaí na hailse a bhrath ná mar a bhí siad roimh 
an gcruinniú.

• Bhraith 60% den lucht freastail go raibh sé de chumas 
níos mó acu faisnéis a thabhairt ar ailse agus luathbhrath 
do dhaoine muinteartha agus do ghaolta ón méid a 
d’fhoghlaim siad ag an gcruinniú.

• Luaigh 96% den lucht freastail gur thuig siad na téarmaí 
leighis a d’úsáid na comhairligh.

• Ina theannta sin, b’ann do mhéadú suntasach ina 
ndeachaigh 50% den lucht freastail chuig a LGanna 
má bhraith siad breoite roimh an gcruinniú, agus anois 
d’iarrfadh 80% ar a LG athbhreithniú a dhéanamh ar a 
gcomharthaí nuair a bheidís breoite mar gheall go raibh 
faisnéis níos fearr acu faoi bhrí comharthaí agus siomptóm 
níos sonraí.

Mar is gnách, tá tiomantas agus gairmiúlacht a bhfoirne 
an-tiomanta mar bhonn agus taca le rath aon chláir. Léirigh 
rannpháirtíocht na bhfoirne míochaine, na hearnála poiblí 
agus n-oibrithe pobail go soiléir díocas chun dul i dteagmháil 
lenár bpobail. Luaigh an tUasal Peter Finneagan, Sitúrthóir 
Idirchaidrimh Idirnáisiúnta agus Tionscadail Speisialta, 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoin tsamhail chláir ‘Is 
é do Shláinte do Tháinte’, ‘tá aird againne a oibríonn laistigh 
agus timpeall ár gcórais sláinte ar chur chuige coiscthe agus 
táimid ullamh, ina dtráth féin, chun dul i dteagmháil le pobail 
ina spás féin.’

Faisnéis agus Oideachas Sláinte 
d’Othair agus Teaghlaigh

DVD Faisnéise faoi Chúram Maolaitheach 
d’Othair
Chruthaigh an tseirbhís Churaim Mhaolaithigh ag Ospidéal 
Naomh Séamas, Baile Átha Cliath, i gcomhar le hOspís 
Mhuire Mháthair agus Seirbhísí Cúraim DVD oideachasúil a 
chuirfidh faisnéis chruinn ar fáil faoi speisialtacht an chúraim 
mhaolaithigh.e.g., céard atá ann, céard is féidir le hothair agus 
le teaghlaigh coinne bheith leis, agus céard a chialaíonn sé 
cóir a fháil ó sheirbhís chúraim mhaolaithigh.

Tá ag daoine atá ag maireachtáil le galair a chuireann a saol 
i mbaol riachtanais óna dteastaíonn aird ó chúram fisiciúil, 
síceolaíoch, mothúchánach agus spioradálta. Freagraíonn 
cúram speisialaithe maolaitheach ar na riachtanais seo trí 
dhlúthoibriú le príomhdhochtúir na n-othar. Féadfaidh an 
comhoibriú seo tarla ag tráth na diagnóise, le linn cóireáil 
ghníomhach agus nuair nach féidir cóireálacha íceacha a 
chur san áireamh a thuilleadh mar rogha. Ag an bpointe seo, 
díríonn cúram oiriúnach ar chothabháil cáilíocht beatha na 
n-othar agus é ina chuspóir go mairfidh an t-othar chomh 
folláin agus is féidir chomh fada agus is féidir ó speisialtacht 
an chúraim mhaolaithigh.

Tugann seirbhís an chúraim mhaolaithigh in Ospidéal Naomh 
Séamas (ONS) faoi chruinnihte teaghlaigh dóibh siúd atá 
ag fáil bháis sa ghéarshuíomh. Mar gheall ar leochaileacht 
mhothúchánach othar agus a dteaghlach, a bhí méadaithe ag 
tnáitheadh fisiciúil agus mothúchánach carntha, i dteannta gur 
féidir an dinimic, cumarsáid agus faisnéis chasta teaghlaigh a 
chuirtear ar fáil ag na cruinnithe a mhíthuiscint, nó d’fhéadfaí 
réadúlacht iomlán a gcáis a réadú, den chéad uair, nó b’fhéidir 
nach gcloisfidí an fhaisnéis in aon chor.

Tabharfaidh an DVD seo tuiscint shoiléir ar shuíomhanna 
éagsúla soláthar cúraim mhaolaithigh, e.g. an suíomh 
géarchúraim, suíomh cúram baile, suíomh ospíse, agus 
soláthraítear seirbhísí laistigh de na suíomhanna seo, e.g. 
cúram iomlán ildisciplíneach, othair sheachtracha, ospís lae. 
Tá coinne leis go bhféadfadh an fhaisnéis sin cuid den mhiotas 
a léirítear faoi chúram maolaitheach a dhíbirt.
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Forbraíodh agus táirgeadh an DVD seo in 2011 agus thug 
líon daoine cáiliúla móra le rá lámh chúnta chun cabhrú i 
bhfaisnéis a chur in iúl faoi chúram maolaitheach, ar nós Gay 
Byrne, Miriam O’Callaghan, Charlie Bird and Eva Orsmond. 

Tá an DVD sceidealatihe le bheith scaoilte sa chéad ráithe de 
2012.

Forbairt bileoga faisnéise d’othair i gcúram 
maolaitheach
Is gné ríthábhachtach cumarsáid agus oideachas de sholáthar 
cúram sláinte. Feabhsaíonn forbairt bileoga faisnéise d’othair 
eolas an othair ar na seirbhísí atá ar fáil. Féadfaidh na bileoga 
faisnéis ar an tseirbhís a threisiú a sholáthair na gairmithe 
sláinte cheana féin agus féadfaidh an t-othar tagairt a 
dhéanamh dóibh ionas gur fios dóibh céard atá ar fáil. Glactar 
leis, go ginearálta, go gcaitear le bileoga faisnéise d’othair mar 
uirlis ríthábhachtach chun oideachas agus eolas a thabhairt 
don othar faoi sheirbhísí.

Bileoga faisnéise d’othair faoi Chúram 
Maolaitheach 
Forbraíodh na bileoga faisnéise d’othair faoi chúram 
maolaitheach don tseirbhís chun faisnéis chuimsitheach 
a sholáthar faoina bhfuil i gceist le cúram speisialaithe 
maolaitheach.

Bíonn aird ag cúram maolaitheach ar an othar mar aonad 
cúraim agus déanann sé tacaíocht fhisiciúil, mhothúchánach 
agu spioradálta a thairiscint d’othair agus dá dteaghlaigh 
aroan de réir mar a bhíonn siad ag streachailt le tionchar galair 
a chuireann a saol i mbaol. Dearbhaíonn sé an saol agus 
caitheann sé le bás mar phróiseas nádúrtha. Laghdaíonn sé 
an fhulaingt trí bhainistíocht den péine agus siomptóm den 
chéad scoth a chur ar fáil trí fheabhas a chur ar cháilíocht 
beatha a thugann an deis d’othair conaí a fholláine agus 
is féidir leo a fhaide agus is féidir leo agus bás nádúrtha a 
fháil ina rogha áite ar deireadh thiar. Teastaíonn cur chuige 
ildisciplíneach lena mbaineann altranas, obair shóisialta agus 
séiplíneacht ón bpian eiseach a mbíonn othair thíos léi a 
mhaireann le galair a chuireann a saol i mbaol. Cothaíonn 
an cur chuige seo braistint go bhfuil daoine ag éisteacht le 
agus go dtuigtear thú, ar an ábhar sin, agus spreagann sé 
cumarsáid bhríoch idir othair agus a dteaghlaigh.

Rinne na bileoga seo cur síos ar na seirbhísí a chuireann an 
fhoireann ar fáil, conas a oibríonn an tseirbhís agus céard a 
dhéanann siad. Forbraíodh iad d’fhonn a chinntiú go raibh ag 
na hothair agus ag na teaghlaigh faisnéis a bhféadfaidís tagrú 
di agus chun a chur ar a gcumas bheith curtha ar an eolas 
faoin méid atá ar fáil..



Fondúireacht Ospidéal Naomh Séamas
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Fondúireacht Ospidéal Naomh Séamas

An tOllamh James FM Meaney (Raideolaí Comhairleach) 
Cathaoirleach

An tUasal Edwina Hogan 
PríomhfheidhmeananachTbigail  

Scrúdaigh Abigail, James Adam a Chlann Mhac teach bábóige Chrannchur na 
Nollag i dteannta Eva agus Zoe Van Den Bergh.

Bhain cách ardsult as an tríú Rith Spraoi sna Saoirsí de chuid Ospidéal Naomh 
Séamas.
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Is í feidhm Fhondúireacht Ospidéal Naomh Séamas 
ranníocaíocht phríobháideach airgeadais a mhealladh chuig 
an Ospidéal agus a éascú don Ospidéal.  Tá an Fhondúireacht 
bunaithe mar chuideachta uathúil theoranta agus déanann 
Bord deonach í a rialú.

Ar son an Ospidéil, déanann an Fhondúireacht tabhartais a 
fhaightear a phróiseáil agus a íoc amach, trí bhunú Cistí agus 
Cistí Taighde Speisialta, agus cuireann sí bealach slán agus 
freagrach ar fáil do rannóga an Ospidéil agus do bhaill foirne 
chun glacadh le tabhartais agus le deontais le hinfheistíocht 
a dhéanamh in áiseanna don Ospidéal agus chun foireann 
taighde a fhostú.

2007 2008 2009 2010 2011

Tabhartais a fuarthas agus tiomsú airgid

€581,815 €411,452 €570,260 €545,067 €633,743

Íocaíocht Amach ó Thabhartais

€138,975 €184,089 €709,138 €240,730 €312,238

Deontais Taighde a Fuarthas

€1,249,452 €1,208,969

Íocaíochtaí Amach ó Dheontais Taighde

€525,934 €1,308,797

Lean flaithiúlacht phoiblí i dtreo Ospidéal Naomh Séamas 
in 2011 bheith an-suntasach. Lean daoine flaithiúla ó 
áiteanna fud fad na tíre le tabhartais a thabhairt agus chun 
cistí a thiomsú don ospidéal agus sháraigh torthaí uile na 
n-imeachtaí cistithe faoinar thug an Fhondúireacht i rith 2011 
iad siúd a bhí ann sa bhliain roimhe seo.

Íocadh amach €1,643,781 ón bhFondúireacht i rith 2011. 

Taighde ag Ospidéal Naomh Séamas
Le linn 2011, rinne an Fhondúireacht bainistiú ar 22 Ciste 
Taighde ar son chomhairleach agus comhaltaí eile foirne 
ag Ospidéal Naomh Séamas. Íocadh amach €1,308,797 ó 
na cistí seo le linn na bliana. Úsáideadh na cistí seo chun 
infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar taighde agus chun 
tomhaltáin taighde a cheannach agus úsáideadh na cistí, 
chomh maith, chun foireann saotharlainn a fhostú chun 
oibriú laistigh den Institiúid Mhíochaine Mólíní agus d’oibrigh 
foireann taighde chliniciúil as lámh rannóg ar fud an ospidéil; 
dhírigh a dtaighde, i measc galair eile, ar ailse, HIV/SEIF agus 
néareolaíocht agus réamaiteolaíocht.

Tacaíocht leanúnach d’othair stróc
Le bliain anuas, lean an Fhondúireacht le tacú le forbairt na 
seirbhíse stróc. Soláthraíodh níos mó trealamh fisiteiripeora 
agus fisiteiripe, mar aon le breis trealaimh don tseirbhís 
chothúcháin chlinciúil. D’eascair an infheistíocht uile ó chistí a 
tiomsaíodh go sonrach don tseirbhís stróc.

Dul chun cinn d’othair ar a bhfuil cliseadh croí
Le bliain anuas, rinne an tOspidéal mórinfheistíocht sa 
tseirbhís a chuirtear ar fáil d’othair ar a bhfuil cliseadh 
croí. Thacaigh an Fhondúireacht leis an bhforbairt seo le 
cathaoireacha cóireála agus le bonneagar ardsonraíochta 
ríomhaire a sholáthar.  Rinneadh na cistí uile a thiomsú go 
sonrach don tseirbhís tacaíochta stróc.

Mórinfheistíocht san aonad dianchúraim
Fuarthas mórthabhartas ó mhic léinn mhíochaine Choláiste na 
Tríonóide ar mhaithe le feabhas a chur ar chompord limistéar 
feithimh an aonaid dianchúraim. Feabhsaíodh an dath agus an 
scéim soilsithe, dearadh leagan amach nua agus saintógadh 
troscán nua chun príobháideachas agus compord méadaithe 
a sholáthar do roinnt grúpaí ag an tráth céanna.

Díriú speisialta ar ailse
Úsáideadh tabhartais a fuarthas d’ailse le linn na bliana go 
léir. Thug an Barda Lae Oinceolaíocht Haemaiteolaíochta 
faoi thionscadal chun gach cathaoir chóireála a uasghrádú 
d’othair agus chuir Barda Walter Stevenson leapacha 
incheartaithe leictreacha ar fáil do gach othar. Úsáideadh 
tabhartas speisialta le 450 seisiún reifléacseolaícohta agus 
48 seisiún ióga teiripeach a chur ar fáil d’othair Naomh 
Séamas a fhreastalaíonn ar ionad tacaíochta ailse Arc ar an 
gCuarbhóthar Theas.

Trealamh nua do chúram othar
Cistíodh réimse trealamh beag a d’fheabhsaigh cúram d’othair 
le linn na bliana. Ina measc seo bhí trealamh speisialtóra chun 
cabhrú le hothair ailse chinn agus mhuiníl le haclaíocht bhéil, 
agus trealamh don Rannóg Teiripe Shaothair chun cabhrú le 
hoideachas a chur ar othair scothaosta filleadh ar an mbaile 
ón ospidéal. Suiteáladh cistin oiliúna a úsáidfidh an Rannóg 
Cothúcháin Chliniciúil chun cabhrú le hoideachas a chur ar 
othair Dhiaibéitis agus ceannaíodh bogearraí nua don Rannóg 
Fisic Mhíochaine a chuirfidh ar chumas na rannóige na 
monatóirí agus na scáileáin mháinliachta a ghrádú timpeall an 
ospidéil ar mhaithe le cruinneas feabhsaithe.

Feabhsú na timpeallachta ginearálta d’othair
Cuireadh deontas beag ar fáil ó thabhartais ghinearálta do 
chlár ealaíon an ospidéil a éascaíonn sraith réamhaithris 
d’othair. Cuireadh fuaraitheoirí uisce ar fáil d’othair ag 
roinnt láithreacha ar fud an ospidéil agus soláthraíodh both 
príobháideachais ó thabhartais ghinearálta a fuarthas don 
Limistéar Díscaoilte Ionscópachta. Uasghrádaíodh go mór an 
seomra teaghlaigh ag Barda Príobháideach 3 le linn na bliana 
mar thoradh ar thabhartas an-fhlaithiúil a tugadh ar mhaithe 
leis seo a dhéanamh.

Tá buíochas ó chroí tuillte ag gach ceann de na deontóirí 
a chabhraigh leis na hinfheistíochtaí seo a dhéanamh.
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An Clár Cáilíochta

An tUasal Angela Fitzgerald  
Bainisteoir DCEO/Oibríochtaí

An tUasal Úna Healy 
Bainisteoir Riosca

An tUasal Muireann Ó Briain 
Bainisteoir Dlíthiúil agus Árachais

An tUasal Carol Hickey  
Oifigeach Tionscnamh Cáilíochta

An tUasal Mary Fogarty  
Bainisteoir Creidiúnaithe

An tUasal Dermot Daly 
Oifigeaech Sláinte agus Sábháilteachta

An tUasal Neville Bradley  
Oifigeach Sábháilteacht Dóiteáin

An Clár Bainistíochta Riosca
Cuireann an Clár Bainistíochta Riosca laistigh d’Ospidéal 
Naomh Séamas cultúr réamhghníomhach de bhainistíocht 
riosca chun cinn i gcónaí laistigh den eagraíocht. Faigheann 
an Coiste Bainistíochta Riosca faisnéis agus tuarascálacha ó 
fhoghrúpaí i dtaca leis an uile shaincheist riosca. Faoin nGrúpa 
Stiúrtha um Shábháilteacht agus Riosca, atá mar fhochoiste 
de Bhord an Ospidéil, atá rialú iomlán corparáideach an chláir.

Cuireadh baill foirne ag gach leibhéal den eagraíocht ar an 
airdeall faoin tábhacht lena mbaineann rioscaí a thuairsicú. 
Éascaíonn sé seo cultúr oscailteachta agus déantar córas atá 
cóir agus cothrom i dtaobh anailísiú riosca de a chleachtadh.

Déantar rioscaí a thuairiscítear ar fud an Ospidéil a threochtú 
agus a anailísiú agus eisíonn an Bainisteoir Riosca tuairiscí do 
Stiúrthóireachtaí agus do Rannóga mar aon leis an gCoiste 
Bainistíochta Riosca.

Príomhthionscnaimh Riosca in 2011
Lean an fhoireann le tabhairt faoi thuairsciú leictreonach 
neasteagmhais/tuairisciú drochtheagmhais. Próiseáladh 
5,300 tuarascáil in 2011 agus baineann seo go 
díreach le cur chun cinn leanúnach agus le cur chuige 
réamhghníomhach i leith tuairisciú drochtheagmhais. 
Úsáidtear aighneachtaí leictreonacha i nach mór gach cás, is 
ann do roinnt eisceachtaí incheadaithe ina seoltar ar aghaidh 
cruachóipeanna. Ligeann seo fógra láithreach a thabhairt don 
Bhainisteoir Riosca, don Bhainisteoir Líne agus do na rannóga 
agus na grúpaí sábháilteachta ábhartha atá freagrach as na 
teagmhais shonracha. 
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Soláthraítear sonraí agus tuarascálacha drochtheagmhais 
do rannóga agus do ghníomhaireachtaí inmheánacha agus 
seachtracha do thuarascálacha infhógartha, ar nós an 
Choimisiún Mheabhair-Shláinte, Cúram Cónaithe HIQA, mar 
aon le Comhlachas Cosanta Radaíochta na hÉireann. 

• Leanann an Clár um Chosc a chur ar Thitim, SLIPS TRIPS 
AND FALLS, le bheith mar an limistéar aonair is mó ar a 
dtuairiscítear faoin gcóras tuairiscithe drochtheagmhais. 
Cé nach n-eascraíonn aon dochar as 99.6% de gach 
titim, theastaigh idirghabháil sprioctha ó na leibhéil sheasta 
bliain ina ndiaidh bliana, lena n-áirítear tagarmharcáil i leith 
gnáthaimh Idirnáisiúnta. Bunaíodh an Clár um Chos a chur 
ar Thitim faoi chomhchathaoirleacht an Stiúrthóra Altranais 
agus an Stiúrthóir Cliniciúil MedEl agus é ina chuspóir 
an líon titim othar a laghdú le creatlach oideachais agus 
oiliúna do limistéir bhuartha. Shocraigh an tOspidéal sprioc 
de <5 thitim in aghaidh gach 1,000 lá leapan, atá ar aon 
dul leis an gcaighdeán idirnáisiúnta tagarmhairc. Déantar 
monatóireacht ar gach titim i ngach limistéar cliniciúil ar 
bhonn míosúil amhail titim in aghaidh gach 1,000 leaba. 
Tugadh feabhsúcháin shuntasacha faoi deara ar an líon titime 
agus leanfaidh an próiseas ar aghaidh in 2012.

• Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Tascfhórsa um Ghortú ó 
Bhairr Shnáthaide a Chosc ar gach feisteas barr snáthaide 
le comhlíonadh thabhairt isteach Threoir an AE a chinntiú ar 
chosc a chur ar ghortuithe ó earraí géara i gcúram sláinte le 
tabhairt isteach feistis sábháilteachta atá le cur i bhfeidhm 
in 2013. Tá monatóireacht á déanamh ag an Tascfhórsa ar 
na feistis seo mar aon le sprioc a dhéanamh d’oideachas i 
measc gach úsáideoir deiridh na bhfeisteas nua seo.

• Baineadh amach Glasáil Anuas ar Othair Fánaíochta gach 
barda in 2011 agus tugadh isteach an Beartas Rialaithe 
Rochtana a Bhardaí. Bhí an beart seo in ainm is slándáil ar 
gach barda a fheabhsú trí rochtain a rialú agus cosc a chur 
ar imeacht. Bhí an chuma air gur éirigh le Wanderguard 
a úsáid i measc othair leochaileacha i limistéir theoranta 
chun an fhoireann an chur ar an eolas nuair a rinne othair 
leochaileacha iarracht bheith ag fánaíocht/siúl timpeall.

• Plean Móréigeandála. Is é cuspóir an Choiste Pleanála 
Móréigeandála a chinntiú go bhfuil beartas oiriúnach i 
bhfeidhm chun freagairt agus cur chuige comhtháite a 
chur ar fáil chun tacú leis an eagraíocht nuair a thiteann 
an teagmhas amach a d’fhéadfadh cur isteach ar 
sheirbhísí. Is éard atá sa choiste gach páirtí leasmhar ar 
fud na heagraíochta agus tuairiscíonn siad don Choiste 
Bainistíochta Riosca. Tugtar faoi 3 thástáil iomlána gach 
bliain. Mar chuid den fhoghlaim in 2011, tugadh faoi 
athbhreithniú ar fhreagairtí ar bhagairtí inmheánacha agus 
tionóladh foghrúpa den Choiste Pleanála Mórtheagmhais 
chun an tsnáithe inmheánach a chur chun cinn le freagairt 
dhaingean ar fud an ospidéil a chinntiú.

• Léirigh an Clár Steirifheasachta feabhsúcháin shuntasacha 
i limistéar an mheasúnú réamhobráide le haghaidh 
Spongiform Encephalopathies Inaistrithe agus in 
inrianaitheacht trealamh a úsáidtear in imeachtaí ionracha. 
Leantar le monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 
Fhoirm Mheasúnaithe Nochta TSE/CJD.

• Bhunaigh Sábháilteacht Othar na hEagraíochta Domhanda 
Sláinte an clár ‘Seicliosta um Shábháilteacht Mháinliachta – 
Sábhálann an Mháinliacht Shábháilte Saol Daoine’ (‘Surgical 
Safety Checklist The Safe Surgery Saves Lives’) chun an líon 
básanna máinliachta ar fud na cruinne a laghdú. Is é cuspóir 
an chláir tiomantas polaitiúil agus toil chliniciúil a fháil chun 
dul i ngleic le saincheisteanna tábhachtacha sábháilteachta, 
lena n-áirítear cleachtais leordhóthanacha um shábháilteacht 
ainéistéise, ionfhabhtú máinliachta inseachanta agus droch-
chumarsáid i measc comhaltaí foirne. D’fhonn cabhrú le 
foirne obráide chun an líon de na teagmhais seo a laghdú, 
shainaithin Sábháilteacht Othar an WHO deich gcuspóir 
ríthábhachtacha i dtaca le máinliacht shábháilte ar a dtugtar 
Seicliosta um Shábháilteacht Mháinliachta. Chuir Grúpa 
Úsáidte Obrádlainne Ospidéal Naomh Séamas an beart 
sábháilteachta seo i bhfeidhm i ngach Obrádlann. Is é 
cuspóir an tseicliosta cabhrú le cinntiú go leanann foirne líon 
céimeanna ríthábhachtacha go comhsheasmhach agus go 
n-íoslaghdaíonn said na rioscaí is coitianta agus na rioscaí 
inseachanta.

• Cruthaíonn agus cuireann an tseirbhís Rialaithe agus 
Coiscthe Ionfhabhtaithe (IPC) pleananna ardchaighdeáin 
i bhfeidhm trí ghrúpa teicniúil an IPC agus leas á bhaint 
as caighdeáin an HCAI HIQA mar chreatlach.  Forbraíodh 
pleananna um fheabhsú cáilíochta i dtaca le gach ceann 
de na 12 chaighdeán HCAI in 2011, e.g. chuir beartas 
Aspergillosis, forbairt oideachasúil ríomhfhoghlama, 
creatmheasúnú um shláinteachas láimhe na hEagraíochta 
Domhanda Sláinte faisnéis ar fáil do QIPanna um 
shláinteachas láimhe. Léiríodh feabhas leis an iniúchadh 
ar chomhlíonadh náisiúnta sláinteachas láimhe a cuireadh 
i gcrích le déanaí agus b’ionann 91% agus na scóir ar an 
iomlán. Tugadh isteach pacáistí venous cannula imeallacha 
in 2011. Glacadh páirt sa suirbhé Pan-Eorpach PROHIBIT. 
Leanadh le faireachas a dhéanamh ar shruth fola lenar 
bhain cataitéar agus le faireachas ar shuíomh máinliachta le 
QIPanna sprioctha. Cuirtear ONS i gcomparáid go fabhrach 
le rátaí Náisiúnta agus treasacha agus leantar le laghdú sínte 
agus suntasacha a thabhairt faoi deara ar ionfhabhtuithe 
sruth fola MRSA ó bhí 2008 ann, agus ar ionfhabhtuithe 
Clostridium difficile ó bhí 2008 ann. Tharla cruthú agus 
scaipeadh tuarascálacha ráithiúla fóraim Stiúrthóireacht an 
IPC le haghaidh gach stiúrthóireachta in 2011. Fairsingíodh 
iniúchtaí ar chleachtas cliniciúil ag a raibh feistis PDA in 
úsáid in 2011. Leanadh leis an gclár maoirseoireachta 
frithmhiocróbaí agus, mar chuid de, rinneadh athbhreithniú ar 
an iniúchadh ar shonraí friotaíochta frithmhiocróbaí agus ar 
fheidhmíocht fhrithmhiocróbach. Rinne an IPC athbhreithniú 
ar dhrochtheagmhais agus ar threochtaí ar bhonn ráithiúil.

Sláinte agus Sábháilteacht
Aithníonn Ospidéal Naomh Séamas a gcuid freagrachtaí agus 
dualgas faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an 
Obair, 2005, lena n-áirítear gach rialachán agus cód ábhartha 
cleachtais, agus tá sinn tiomanta do chinntiú, sa mhéid is 
féidir is réasúnta, sláinte agus leas fostaithe, othar, cuairteoirí 
agus daoine eile a bhféadfaí difear a dhéanamh dóibh ag 
gníomhaíochtaí an Ospidéil.
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Tugadh faoi athbhreithniú ar gach struchtúir in 2011 le 
coistí áitiúla sábháilteacht a chinntigh gur léirigh Ráiteas um 
Shábháilteacht Láithreach riachtanais na heagraíocht lena 
chinntiú go mbaintear amach na cuspóirí. Cuireadh tús le 
hathbhreithniú ar fheidhmeanna Sláinte agus Sábháilteachta 
ar fud an Ospidéil, lena n-áirítear athbhreithniú ar na Téarmaí 
Tagartha, ionadaíocht áitiúil, sannadh na ndaoine freagracha 
agus forbairt structhúr le tacaíocht Aon lena chinntiú go 
gcomhlíontar dualgais reachtúla ag gach tráth agus tá sé 
beartaithe ag  Ospidéal Naomh Séamas chun glacadh leis na 
caighdeáin um dhea-chleachtas idirnáisiúnta i mbainistíocht 
sláinte agus sábháilteachta.

Úsáidtear sonraí, lena n-áirítear táscairí feidhmíochta 
eagraíochtúla i Sláinte agus Sábháilteacht chun na críche seo 
(e.g. figiúirí timpiste/teagmhais, comhlíonadh na mbeartas, na 
nósanna imeachta, na bprótacal, na gcruinnithe sábháilteachta 
ábhartha). 

Sábháilteacht Chógais
Leanadh le próiseas an iniúchta agus an aiseolais chun 
ordú sábháilte a chur chun cinn, lenar cuireadh tús i Meán 
Fómhair 2009. Tráth dheireadh 2011, tháinig córas iniúchta 
bardabhunaithe fhíor-ama in ionad na n-iniúchtaí éagsúla ar 
fud fad an ospidéil agus é ina chuspóir breis feabhais a chur ar 
chomhlíonadh cáilíocht ordaithe.

In 2010, cuireadh clár éigeantach oiliúna maidir le sábháilteacht 
riar cógas i dtoll a chéile agus tugadh isteach é don fhoireann 
altranais in ONS. Tá dhá chomhábhar i gceist leis an gclár 
éigeantach oiliúna: oideachas a sheachadtar mar chlár 
ríomhfhoghlama agus tástáil phraiticiúil inniúlachta dá éis sin. 
Lean an clár seo ar fud 2011; tá 47% den fhoireann altranais 
anois tar éis tabhairt faoin gcomhábhar ríomhfhoghlama agus 
31% tar éis tabhairt faoin tástáil inniúlachta.

Tugadh isteach dearadh de leaganacha nuashonraithe de 
na bileoga rialta oideas cógais agus insline ar fud an ospidéil 
in 2011. Tá sa dá kardexe roinnt gnéithe sábháilteacht leis 
an bhfoireann a spreagadh chun ordú agus riar sábháilte a 
dhéanamh.

Cuireadh tús le tionscadal a bhí á stiúradh ag Forbairt 
Cleachtas Altranais agus faoi thacaíocht Shábháilteacht 
Chógais agus Fhisic Mhíochaine le tiomántóirí steallaire 
Graseby a ionadú le haghaidh othair chúraim mhaolaithigh 
le saghas nua tiomántóra ag a bhfuil roinnt gnéithe 
sábháilteachta. Bhí an cinneadh a rinneadh chun tiomántóirí 
Graseby a bhaint ón gcleachtas ar aon dul le moltaí ón 
nGníomhaireacht Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ina 
dTuarascáil Mearfhreagartha NPSA/2010/RRR019 ‘Tiomántóirí 
Steallairí Siúil Níos Sábháilte’. Laghdaigh an tionscadal seo 
earráidí cógais lenar bhain riar fochraicineach cógas ag 
tiomántóir steallaire.

Creidiúnú
In 2011, sheol Ospidéal Naomh Séamas Clár nua Creidiúnaithe 
idirnáisiúnta cúram sláinte agus cuireadh tús le hobair air, i.e. 
an Clár Measúnaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta (EQuIP). 
Is é EQuIP an Clár Creidiúnaithe Cúram Sláinte a chuireann 
Comhairle na hAstráile um Chaighdeáin Idirnáisiúnta 
Chúram Sláinte (ACHSi) ar fáil, arb údarás neamhspleách 
idirnáisiúnta iad a phléann le tomhas agus le cur i bhfeidhm 
córais feabhsaithe cháilíochta a dhéanann an Comhlachas 
Idirnáisiúnta um Cháilíocht i gCúram Sláinte (ISQua) a 
chreidiúnú.

Tá baint Naomh Séamas le EQuIP agus leis an ACHSi in ainm 
is creatlach a chur ar fáil don Ospidéal a choimeádann agus 
a thacaíonn leis an gclár reatha um Fheabhsú Leanúnach 
Cáilíochta agus a thugann cúnamh, i gcomhthráth, don 
eagraíocht chun réiteach a dhéanamh do chur i bhfeidhm cláir 
náisiúnta cháilíochta, lena n-áirítear clár ceadúnaithe rialála 
an Údaráis um Fháisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) atá 
sceidealaithe do 2015.

I Meán Fómhair 2011, bhunaigh an tOspidéal creatlach Foirne 
córparáideacha agus ildisciplíneacha cliniciúla Feabhsaithe 
Cáilíochta a léiríonn struchtúir reatha na heagraíochta. Tá na 
Foirne freagrach as measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht i 
leith chaighdeáin EQUIP; deiseanna a shainaithint le haghaidh 
feabhsú agus Pleananna Feabhsaithe Cáilíochta (QIPanna) a 
fhorbairt dá bharr sin.

I nDeireadh Fómhair, chuir Foirne Creidiúnaithe tús le hanailís 
bhearna ardleibhéil d’fhonn na príomhlimistéir a shainaithint 
agus dul i ngleic leo ónar theastaigh díriú tosaíochta.

Tabharfaidha n comhlacht Creidiúnaithe, i.e. an ACHSi cuairt 
ar Naomh Séamas in 2011 le tabhairt faoi anailís bhearna 
sheachtrach. Cabhróidh a dtorthaí leis an Ospidéal chun 
sceideal cuí a dheimhniú chun leanúint ar aghaidh leis an 
gcéad chéim eile de Chlár Creidiúnaithe EQUIP, i.e. an 
tuarascáil féinmheasúnaithe agus suirbhéanna suímh.

Thug an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) 
faoin iniúchadh tosaigh rialála ar Aonaid Chónaithe Cúraim 
Aoisithe MedEl an Ospidéil (Ospidéal 4) i Meán Fómhair/
Deireadh Fómhair 2010 lena dheimhniú cumas an Ospidéil 
chun na hAonaid a chlárú mar ionad sannta cónaithe cúram 
aoisithe.
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Tugadh faoi deara sa tuarascáil iniúchta a eisíodh in bhFeabhra 
2011 roinnt limistéar inar shainaithin na hIniúchóirí fianaise i 
leith de—chaighdeáin lenar bhain freastal ar riachtanais chúram 
sláinte na n-othar Cónaithe agus thug sé ‘tiomantas na foirne 
faoi deara chun cúram ardchaighdeáin a sholáthar atá dírithe 
ar an duine’. Ina theannta sin, sainaithníodh roinnt limistéar 
ónar theastaigh feabhsú, lena n-áirítear an gá le feabhas a 
chur ar eispéireas ite na n-othar Cónaithe, rochtain a chur ar 
fáil d’othair Chónaithe ar ghairdín slán agus chun socruithe 
foirmiúla a dhéanamh de na socrutihe d’úsáid chuí srianta.

I Lúnasa 2011, thug an HIQA faoi chuairt leantach gan fhógra 
ar an suíomh d’fhonn breithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn 
na ngníomhartha faoinar thug Naomh Séamas mar fhreagairt 
ar a moltaí. Eisíodh an tuarascáil iniúchta leantach i nDeireadh 
Fómhair 2011, agus sonraíodh inti go ndearnadh dul chun cinn 
maith ar an bplean gníomhaíochta ón iniúchadh deiridh agus 
go raibh tromlach na bhfeabhsúchán curtha i gcrích nó á gcur 
chun cinn. I Samhain, fuair an tOspidéal a ndeimhniú cláraithe 
mar Ionad sannta Cúraim Aoisithe d’Othair Chónaithe. Tá an 
clárú bailí go dtí Samhain 2014, agus cuirfidh an tIonad a gclár 
feabhsaithe leanúnaigh cáilíochta chun cinn lena linn sin agus 
beidh seo faoi réir iniúchta ag tráth ar bith.

Lean an tSeirbhís Ionscópachta le hoibriú i dtreo chreidiúnú 
JAG (Comhghrúpa Comhairleach ar Ionscópacht GI) agus 
i dtreo toscaireachta ina dhiaidh sin mar Ionad Náisiúnta 
Scagthástála Ailse Phutóg in 2011. D’eascair iarchur an 
tsuirbhé suímh in 2011 go dtí tráth luath in 2012 as moilleanna 
ar an gclár náisiúnta.

Ó thús deireadh 2011, choimeád an tOspidéal ag tabhairt 
faoi na cláir féinmheasúnaithe agus feabhsaithe cáilíochta 
ar chuir Stiúrthóireacht Chúram Cliniciúil Ardchaighdeáin 
(QCCD) Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tús leo i 
limistéar na Bainistíochta Cáilíochta agus Riosca, Sláinte agus 
Sábháilteacht Saothair, Bainisíocht Taifid Sláinte, Sláinteachais, 
Cosc agus Rialú Ionfhabhtaithe, Pleanáil Díscaoilte agus Dí-
éillithe... cé gur bhain an Fheidhmeannacht an riachtanas do 
thuairisciú seachtrach ar feitheamh athbhreithniú an Choiste 
Tacaíochta Othar.

Is foghrúpa an Coiste Tacaíochta Othar (PAC) de Bhord an 
Ospidéil. Is éard atá i gceist leis an mballraíocht ionadaithe ón 
bpobal agus ón Ospidéal. Is é príomhdhíriú an choiste

eispéireas othair Ospidéal Naomh Séamas a mhúscailt ón 
tráth a thagann siad i láthair go dtí go ndíscaoiltear leo, lena 
n-áirítear cúram leantach trí mheasúnú a dhéanamh ar a 
n-aiseolas ar inrochtaineacht, soláthar faisnéise, gairmiúlacht, 
áisiúlacht, timpeallacht agus cairdeas.

In 2011, rinne an coiste maoirsiú ar thabhairt faoi shuirbhéanna 
um shásamh othar sna limistéir a leanas:

• An tSeirbhís Cúram Siomptómach Brollaigh

• AMAU

• Ionad Lae Dhiaibéitigh

• MedEl – An tAonad Cónaithe

• MedEl – Ospidéal Lae Robert Mayne 

• An tAonad Ionscópachta

• Íomháú Diagnóiseach

Chuir an PAC dhá nuachtlitir ‘Fáilte’ i dtoll a chéile in 2011, ag a 
raibh sé de chuspóir faisnéis a sholáthar don phobal máguaird 
ar ghníomhaíochtaí, tionscnaimh nua agus éachtaí an Ospidéil.

In 2011, bhí dhá Chomhairliúchán Pobail ar bun in áiteanna sa 
phobal áitiúil. Ba é cuspóir na gcomhairliúchán seo deis a chur 
ar fáil chun casadh leis na daoine a gcuireann an tOspidéal 
seirbhísí ar fáil dóibh ina gceantair féin, amuigh ón Ospidéal.

Tá na cruinnithe struchtúrtha lena chinntiú go bhfuil rochtain 
acu siúd a fhreastalaíonn ar fhaisnéis, gur féidir leo foghlaim 
faoi fhorbairtí ag an Ospidéal, a dtuairimí a chur in iúl, 
díospóireacht a dhéanamh faoi smaointí, páirt a ghlacadh chun 
breis forbartha a dhéanamh ar sheirbhísí agus chun aiseolas 
a thabhairt don ospidéal ar limistéir a chreideann siad is gá a 
fheabhsú.
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Pleanáil agus Coimisiúnú

Niall McElwee  
Bainisteoir Tionscadail agus Seirbhísí Teicniúla 

Peter Ford  
Oifigeach Sinserach Seirbhísí Teicniúla

Kim Featherstone  
Oifigeach Fuinnimh

Alan Sharp  
Bainisteoir Gnó

An Rannóg Pleanála 

Réamhra
Tá an Rannóg Pleanála agus Coimisiúnaithe freagrach 
as feidhmeanna forbartha, tógála, trealmhaithe agus 
coimisiúnaithe na n-áiseanna nua nó athchóirithe ar champas 
an Ospidéil a bhainistiú. Is í aidhm na rannóige seachadadh 
seirbhísí den scoth atá dírithe ar othair i gcóiríocht chuí a 
éascú agus bainistíocht straitéiseach ar riachtanais mhóra 
agus bheaga bhonneagracha.

Rialaíonn agus stiúrann an Rannóg tionscadail atá maoinithe 
ag caipiteal trí chéimeanna ó chéim an choincheapa, an 
deartha agus an fhaofa, go dtí tairiscint, dámhachtain 
conartha, tógáil, trealmhú agus coimisiúnú go dtí críochnú an 
tionscadail.

Maoinítear Forbairtí Móra Caipitil trí  infheistíocht de chuid 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus déantar iad a 
thacú trí thionscadail tiomsaithe airgid éagsúla.  Soláthraíonn 
gníomhaireachtaí infheistíochta agus taighde maoiniú freisin 
do phríomhfhorbairtí faoina dtugtar ar aon dul le straitéis 
rialaithe forbartha an Ospidéil. 
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Ceaptar Foirne Tionscadail chun na forbairtí caipitil seo 
a mhaoirsiú agus cuimsíonn na foirne príomhpháirtithe 
leasmhara, grúpaí othar, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 
foireann seirbhísí cliniciúla, altranais agus um choiscthe 
ionfhabhtaithe an ospidéil mar aon le seirbhísí tacaíochta an 
ospidéil chun a chinntiú go ndéantar cinntí eolacha ar feadh 
forbairt deartha, ina measc:

• Comhairle a chur ar dhul chun cinn ar ghnáthaimh chóireáil 
mhíochaine:

• ceanglais agus moltaí reachtúla;

• i gcomhréir le prótacal agus gnáthamh earcaíochta poiblí.

Forbairtí in 2011
Cuireadh i gcrích tógáil Fhoirgneamh an Chláir Náisiúnta 
Oinceolaíocht Radaíochta (NPRO) (Céim 1).  Comhéadan 
a chur le coimisiúnú agus le haistriú na háise ar champas 
Ospidéal Naomh Séamas chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte agus chuig an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse. 
Rinneadh tástáil ar roinnt comhsheirbhísí, lena n-áirítear córais 
álaram dóiteáin agus slándála, seirbhísí fuinnimh, ocsaigine, 
cumhachta agus seirbhísí éigeandála agus rinneadh iad a 
choimisiúnú mar ullmhúcháin do chónaitheacht na foirne agus 
na n-othar san fhoirgneamh. Anuas air sin, sholáthair an áis 
seo Bealach Isteach/Foirgneamh Nasctha nua ag an deasc 
fáiltithe ag Ospidéal 1 agus Ospidéal 2 agus tógadh sráid nua 
ospidéil (conair nasctha) ar mhaithe le háisiúlacht na n-othar 
agus na foirne chuig an bpríomhchumar.

Cuireadh tús leis an gClár d’fhorbairt Chéim 2 (NPRO) i 
dteannta FSS don tionscadal scineála agus oibreacha 
cumasaithe; ina raibh (a) Athlonnú Fhostáisiún Naomh 
Caoimhín, (b) forbairt nua an Fhoirgnimh Lár-Riaracháin, (c) 
Síneadh a chur ar Fhoirgneamh na Marbhlainne le haghaidh 
Cartlanna Míochaine agus (d) Athchóiriú Ospidéal 1 (an 1ú 
agus an 2ra hurlár) chun seirbhísí othar a athlonnú ó shuíomh 
sannta an NPRO. Cuireadh tús le clár náisiúnta tairisceana 
sonraithe deartha do na forbairtí seo mar ullmhúcháin do 
Chéim 2 den NPRO. Cuireadh i gcrích céim dheartha na 
tairisceana agus eisíodh tuarascáil do FSS, agus táthar ag 
feitheamh le faomhadh a fháil don chonradh chun leanúint ar 
aghaidh.

Rinneadh uasghrádú mór bonneagrach ar an líonra cáblaí 
leictreacha Meánvoltais ón Ionad Fuinnimh trí Charrchlós 1 go 
dtí seomra gléasra fhoirgneamh na Marbhlainne.

Cuireadh i gcrích comórtas tairisceana na hÁise Haemaifilia 
agus Heipiteolaíochta d’Othair Chónaithe agus na hÁise 
Taighde Chliniciúil. Bronnadh conradh i Samhain le haghaidh 
clár tógála 12 mhí. Baineadh comhaontú amach le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus le hoibreoirí an LUAS, Veolia, 
chun úsáid a bhaint as an bpáirc ag Siúlóid Naomh Séamas 
mar  bhábhún suímh le linn na tréimhse tógála. Cuireadh tús 
le hoibreacha suímh i Nollaig 2011.

Cuireadh i gcrích an córas ioandaithe córais dí-éillithe 
ionscópachta le haghaidh iniúchadh agus chreidiúnú 
idirnáisiúnta JAG.

Uasghrádú an seomra feithimh do chuairteoirí ag fáiltiú 
Dianchúraim agus Cúraim Chorónaigh (cistí arna dtiomsú ag 
tiomsú airgid agus Fondúireacht Ospidéal Naomh Séamas).

Fairsingiú na mbánna cóiréala aonraithe sa limistéar lae 
Haemaiteolaíochta agus Oinceolaíochta, lena n-áirítear córas 
nua aeraithe. Cistithe trí thabhartas ón Iontaobhas ‘Smiorr do 
Leoicéime’ (‘Bone Marrow for Leukaemia’). 

Leanadh le clár oibreacha céimnithe Bearta Coisctheacha 
Legionella. Ionadaíodh na báisíní nite lámh ar leibhéal an 
bharda mar aon leis na haonaid stórála teouisce i seomraí 
gléasra.

Leanadh leis an gclár uasghrádaithe Gáis Mhíochaine ar 
leibhéal an bharda.

Leanadh le clár uasghrádaithe áis en-suite na mbardaí.

Cuireadh i gcrích soláthar córais UPS le haghaidh 
radagrafaíocht idirgabhála.

Leanadh le huasghrádú, ionadú agus fairsingiú an chórais 
mhonatóireachta dóiteáin ar fud an ospidéil.

Forbairtí Amach Anseo:

• Fuair an tIonad Sármhaitheasa d’Aosú Folláin faomhadh an 
Aire le haghaidh cisitú i bpáirtíocht le deontas suntasach 
daonchairdiúil ó The Atlantic Philantrophies. Cuireadh 
tús le hiomaíocht idirináisiúnta chun Foireann Deartha a 
cheapadh. Tá Grúpa Neamhspleách Comhairleach le bunú 
agus tá cuideachta Bhainistíochta Tionscadal le fostú, 
(Healy Kelly Turner & Townsend) le cúnamh a thabhairt don 
Bhainisteoirí Tionscadal agus Seirbhísí Teicniúla chun an clár 
a sheachadadh.

• Faoi réir fhaomhadh chistiú FSS, beidh Céim 2 den Chlár 
Náisiúnta d’Oinceolaíocht Radaíochta le tosú, lena n-áirítear 
na forbairtí a leanas:

 – Foirgneamh Bainistíochta Áiseanna do na limistéir 
riaracháin agus tacaíochta seirbhíse

 – Na huraláir uachtaracha in Ospidéal 1 a iompú chun 
úsáid limistéar tacaíochta cliniciúla a bhaint astu

 – Áis stórála le haghaidh sleamhnáin agus cairteacha 
míochaine

 – Athlonnú agus uasghrádú an fhostáisiúin leictrigh

• Ionadú/Uasghrádú na seomraí Scrúdaithe Ultrafhuaime 
agus na n-áiseanna lena mbaineann

• Fairsingiú na n-áiseanna seomraí d’othair sheachtracha 
(athchóiriú 4 sheomra Cóireála agus Comhairliúcháin)

• Dearadh forbartha ‘Fir in aghaidh na hAilse’ a fhorbairt

• Cur chun cinn na hÁise Réigiúnaí Eitinne agus na háise 
Saotharlainne le FSS

• Uasghrádú na limistéar feithimh d’Othair Sheachtracha i 
Seomra 2 agus sna Seomraí Plástrála. 
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