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A Chathaoirligh, a Theachtaí agus a Sheanadóirí, a chairde, 

Ar dtús báire, ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh as an gcuireadh a bheith anseo ag 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge, chun labhairt 

faoi: ‘‘Seirbhísí Sláinte trí mheán na Gaeilge i gcomhair Phobal na Gaeltachta agus Phobal 

Labhartha na Gaeilge le linn phaindéim an Choróinvíris agus ina diaidh, chomh maith le 

Teiripe Urlabhra agus Sainteiripí eile.”  

Táimid sásta a bheith anseo chun stádas na Gaeilge sa chóras sláinte a phlé leis an 

gComhchoiste. Is mise Muiris O’Connor, Ard-Rúnaí Cúnta leis an Roinn Sláinte agus in 

éineacht liom, tá Jade Pepper, Oifigeach Gaeilge na Roinne.  

Le beagnach 20 mí anuas, ní féidir a shéanadh go raibh córas sláinte na tíre seo faoi bhrú as 

cuimse, de thoradh COVID-19 go háirithe. Anuas air sin, mar is eol do chách, d’fhulaing an 

Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cibirionsaí, a tharla i mí Bealtaine i 

mbliana. In ainneoin seo, d’fheidhmigh an córas go dícheallach, ag tabhairt aghaidh ar na 

dúshláin a bhí os a chomhair. Cuireadh an córas vacsaínithe i bhfeidhm, mar chuid den 

iarracht seo, chomh maith le Teastais Dhigiteacha COVID an AE. Faoi bhrú mór ama agus 

oibre, d’éirigh linn na córais sin a chur i bhfeidhm, le cabhair mhór ó eagraíochtaí agus 

Ranna eile.   

 



Ní ionann seo le rá go raibh an córas gan locht - admhaímid go hionraic gur deineadh éagóir 

ar an nGaeilge, go sonrach i gcomhthéacs an aistriúcháin Ghaeilge ar na Teastais féin, 

litreacha clúdaigh ar eisíodh i mBéarla amháin, agus síntí fada a bhí in easnamh ar 

ainmneacha i gcásanna áirithe, chun cuid de na lochtanna sin a lua anseo.  

Admhaíonn an Roinn Sláinte inniu go raibh botúin déanta agus gabhaimid leithscéal ó chroí, 

leis an ngealltanas go ndéanfar gach iarracht a bheith níos cúramaí le dualgais na Roinne i 

leith na Gaeilge amach anseo. In ainneoin na mbotún seo, dearbhaíonn an Roinn go bhfuil 

an Ghaeilge mar thosaíocht thábhachtach againn agus táimid lánsásta agus oscailte i gcónaí  

d’athruithe dearfacha, do mholtaí agus do cháineadh, ionas gur féidir linn soláthar na 

seirbhísí sláinte trí Ghaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú as seo amach.  

Ónar bhuail an Roinn leis an gComhchoiste an uair dheireanach, tá feabhas suntasach tar éis 

teacht ar an Roinn Sláinte maidir leis an nGaeilge de; scaiptear eolas go rialta le gach ball 

foirne, ag meabhrú dóibh faoi na dualgais reachtúla atá ar an Roinn maidir leis an nGaeilge, 

faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Chomh maith leis sin, tá Scéim Teanga nua 

dréachtaithe againn, a chuirfear i bhfeidhm go luath; tá líon maith daoine nua le Gaeilge 

líofa fostaithe sa Roinn agus líonra nua cruthaithe de chainteoirí Gaeilge trasna na n-aonad 

éagsúla. Trí thacú leis an líonra seo, táimid ag súil go spreagfaidh seo tuilleadh aitheantais, 

spéise agus airde ar an teanga, chun a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge lárnach i ngach togra, 

polasaí agus cinneadh a dhéanann an Roinn amach anseo.  

 

Go raibh maith agaibh. 

 


