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A Chathaoirligh agus a bhaill,Trathnóna mhaith daoibh. Is mise Antoin Ó 

Ceannabháin, Príomh fheidhmeannach an Ghrúpa Ospidéil Saolta agus in éineacht 

liom tá mo chomhghleacaithe:  

 

 Mark Brennock, Stiúrthóir Náisiúnta Cumarsáide 

 Cuimin  Mac Aodha Bhui,  Ceannasaí na Seirbhíse Gaeilge 

 

D’fhreastail FnaSS ar an gcoiste a bhí ann ag an am ar an 26 Feabhra 2019. Ag an am 

sin bhí muid ag tosú ag cur Straitéis na Gaeilge 2019-2023 i bhfeidhm. Is é fís na 

straitéise sin ná; 

“Feabhas a chur ar eispéireas daoine a úsáideann ár seirbhísí sláinte ar mian leo go 

ndéanfaí cumarsáid leo trí Ghaeilge agus an ghéilliúlacht do na ceanglais 

reachtaíochta agus reachtúla teanga a chothú ar bhealach níos fearr ” 

 

Léiríonn an straitéis a ullmhaíodh i 2018 gur ghlac FnaSS leis go raibh an Ghaeilge 

mar chéad teanga oifigiúil an stáit agus go raibh sé mar aidhm againn í a chothú a 

neartú agus úsáid na teanga a chur chun cinn. 

 

Nuair a bhí an straitéis á hullmhú glacadh leis go raibh dushláin áirithe ann sula 

bhfeadfaí an straitéis a chur i bhfeidhm go hiomlán. Ina measc bhí ganntanas 

cainteoirí Gaeilge i ngach speisialtacht chun seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge.  

Bíonn deacrachtaí ag aimsiú cainteoirí Gaeilge le folúntais nuair a fhágann ball foirne 

nó nuair a éiríonn siad as bpost chomh maith leis an mbrú de bharr athrú 

stuchtúrach, srianta airgeadais agus acmhainn foirne na seirbhísí sláinte. 

 

Tuigfidh baill an choiste gur tharla athruithe suntasacha sna seirbhísí sláinte ag tús 

2020 chun dul i ngleic leis an mbagairt ó COVID-19.  
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Bhí tionchar ag an athrú béime sa tseirbhís sláinte trí chéile ar ár gcumas an Straitéis 

Ghaeilge a fheidhmiú le 20 mí anuas freisin. 

 

Cé go ndearnadh méid áirithe dul chun cinn tuigim agus mé ag cur an ráiteas tosaigh 

seo os bhúr gcomhair nach ndearna muid an oiread dul chun cinn agus ba mhaith 

linn dá mbeadh cúinsí difriúil ann. 

 

Chuir an Fheidhmeannacht níos mo béime ar bhealaí éagsúla chun cumarsáid a 

dhéanamh leis an bpobal le 20 mí anuas. Rinneadh níos mó cumarsáide ar ardáin 

eagsúla ina measc na meáin shóisialta, Raidíó, Teilifís agus páipéar nuachta.  

 

Tá suíomh gréasáin FnaSS www.hse.ie  mar fhoinse eolais iontaofa anois don 

phobal. Is uirlis thábhachtach atá HSE Live chun a chinntiú go bhfuil teacht ag an 

bpobal ar eolas iontaofa agus cuireadh 108 leathanach d’ábhar COVID ar fáil i 

nGaeilge le cúnamh na Seirbhísí Gaeilge.  

 

Táthar ag leanacht ar aghaidh leis an obair seo.Is uirlis thábhachtach atá HSE Live 

chun a chinntiú go bhfuil teacht ag an bpobal ar eolas d’ardchaighdeán ó fhoinse 

iontaofa.  Chinntigh muid go raibh foireann le Gaeilge líofa ar fáil ag HSELive chun go 

bhféadfadh daoine clárú don vacsaín trí Ghaeilge. Cuireadh leis an méid cumarsáide 

seo in am éiginnte agus a bhí ag síor athrú ach in ainneoin sin thapaigh muid go leor 

deiseanna chun fógraíocht agus eolas a chur ar fáil d’othair i nGaeilge ach glacann 

muid leis freisin gur chaill muid deiseanna chun ár bhfís maidir leis an nGaeilge a 

chur chun cinn.  

 

Leagtar 5 Thaca amach inár Straitéis Ghaeilge chun ár bhfís a bhaint amach.  

http://www.hse.ie/
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Tá mé chun labhairt anois faoin dul chun cinn a rinneadh i ngach taca. Glacaim leis 

go bhfuil go leor le déanamh fós. 

 

1. Comhlíonadh na reachtaíochta agus Rialacháin  

2019, rinne an Fhoireann Ghaeilge 166 athbhreithniú géilliúllachta ar réimse seirbhísí 

sna hOspidéil agus sa Phobal. Ní dhearnadh ach 14 athbhreithniú i 2020 de bharr 

Covid 19. Cuireadh an bhéim seo ar an teagmháil leis an gCoimisinéir Teanga maidir 

le neamh ghéilliúlacht le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le 20 mí anuas. Ó 

Mhárta 2020 go Meán Fómhair 2021 fuarthas 45 gearán. I measc na ngearán bhí 

gearáin maidir le hábhar COVID-19, clárú breitheanna postaí agus básanna, iarratais 

ar Chártaí Leighis, seiirbhís teangaireachta agus dochtúirí teaghlaigh. Bhain formhór 

na ngearán ón gCoimisinéir Teanga sa tréimhse seo leis an bhfreagra a tugadh ar 

COVID-19 , agus le comharthaíocht sna hionaid tástála agus vacsaínithe, eolas faoi 

COVID-19 agus le déanaí an tairseach vacsaínithe.  

Is córas ríomhaireachta atá sa tairseach vacsaínithe chun gur féidir leis an bpobal 

clárú don vacsaín.Is i mBéarla amháin a bhí an táirseach seo ar fáil ag an tús. Ach le 

himeacht ama tógadh céimeanna éagsúla chun go bhféadfadh daoine clárú i mBéarla 

nó i mGaeilge agus tá muid i mbun oibre i gcónaí chun go mbeidh daoine ábalta a 

gclárúchán a dhéanamh go hiomlán trí Ghaeilge. 

Déanann FnaSS gach iarracht faoin Taca seo chun a chinntiú go mbeidh na seirbhísí a 

leanas i nGaeilge sa Ghaeltacht; Altraí Sláinte Pobail, Teiripe Urlabhra agus Teanga, 

Fisiteiripe, Teiripe Saothair agus seirbhísí fiaclóireachta. Coinnítear clár de bhaill 

foirne a chuireann seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge sa Ghaeltacht  agus tá 149 ball foirne 

ar an gclár seo faoi láthair.  

Cuirtear seirbhisí ar fáil trí Ghaeilge sna hAonaid Altranais Poiblí ina measc  Aras 

Mhic Dara An Cheathrú Rua, Áras Rónan Inis Mór, Ospidéal An Daingin, Áras An 

Fhál Charraigh.   
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2. Tacú le seirbhísí agus Feidhmeanna FnaSS 

Is foireann de 4 atá sa tSeirbhís Ghaeilge, Ceannasai agus 3 Oifigeach Gaeilge agus tá 

siad faoin Rannóg Cumarsáide Náisiúnta. Bíonn teagmháil laethúil acu le daoine ar 

nós mé féin sna Grúpaí Ospidéil agus sna hEagraíochta Cúraim pobail ar fud an stáit.   

Bhí an tseirbhís Gaeilge  páirteach freisin san obair a bhain le bileoga eolais, postaeir 

agus bileoga a bhain go sonrach le Covid chomh maith leis an obair a luaigh mé 

cheana.Bhí ról tábhachtach ag an tseirbhís chun a chinntiú gur cuireadh an 

chomharthaíocht ar fáil i nGaeilge sna hionaid tástála agus vacsaínithe. 

 

3. Oiliúint, Earcaíocht agus Forbairt 

Cuireadh stop  le rannganna/cúrsaú Gaeilge de bharr Chovid 19. Ach rinne an 

tSeirbhís  Gaeilge Measúnuithe Gaeilge  do 2 cheapachán Gaeltachta i nGaillimh i 

2020 

 

4. Cur chun cinn agus Cumarsáid trí Ghaeilge 

Faoi mar a léirígh mé cheana, thacaigh an tSeirbhís Ghaeilge le cur chun cinn agus 

cumarsáid i nGaeilge trí 51 giolc a d’eisigh An Rannóg Cumarsáide Náisiúnta, An 

Grúpa Saolta agus CHO1 a aistriú go Gaeilge. D'eisigh FSS gearrthóga físe i nGaeilge 

chun  an pobal a chur ar an eolas faoi na hionaid vacsaínithe sa gClochán, i mBéal an 

Mhuirthead agus in Ailt an Chorráin 

 

5. Dreasachtaí 3ú Leibhéal, Tacaíochta Oideachais agus Gairmthreoir 

Lean FSS ag éascú socrúchán do mhic léinn 3ú leibhéal le Gaeilge líofa  sa Ghaeltacht 

mar chuid dá gcuid oiliúna.  
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D'éascaigh agus spreag muid mic léinn Teiripe Urlabra, Teiripe Saothair Fisiteiripe, 

Altranas agus Leigheas ó OÉG agus OL a socrúcháin a dhéanamh in Ionaid FnaSS agus 

i gcleachtais Dochtúirí Teaghlaigh i nGaeltacht na Gaillimhe agus Thír Chonaill. 

Cuirtear dochtúirí le Gaeilge líofa  atá ar an scéim oiliúna Dochtúirí Teaghlaigh san 

Iarthar ar shocrúchán i gcleachtais Gaeltachta. 

  

Lean FSS i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta leis an scéim scoláireachtaí  do mhic 

léinn Gaeltachta sna disciplíní seo a leanas; Teiripe Urlabhra agus Teanga, Leigheas 

agus Fisiteiripe. 

 

Tá FSS tiomanta go hiomlán do mholtaí na straitéise a chur i bhfeidhm agus leanfar 

ag obair chun a chinntiú go bhfíorófar an fhís atá leagtha síos chomh maith agus is 

féidir. 

 

Sin a bhfuil i mo Ráiteas Tosaigh. 

  

Go raibh maith agaibh 

 

 

 
  


