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A Chathaoirligh, a Theachtaí agus a Sheanadóirí, a chairde,Ar dtús báire, ba 

mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComhchoiste na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge, as an gcuireadh chun freastal ar 

an gcruinniú inniu.  

In éineacht liom inniu, tá:  

• Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta 

• Agus Jade Pepper, Oifigeach Gaeilge na Roinne Sláinte.  

 

Tugadh cuireadh dúinn a bheith anseo inniu, chomh maith lenár 

gcomhghleacaithe ón FSS, chun na teangacha éagsúla ina sholáthraíonn nó ina 

bhfógraíonn Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus an Roinn Sláinte a gcuid 

seirbhísí don phobal, a phlé, le tagairt shonrach ar an nGaeilge.  

Cíoradh trínár gcuntas maidir le soláthar seirbhíse trí mheán na Gaeilge go 

cuimsitheach i seisiúin le déanaí agus glacaimid go hiomlán leis an aiseolas a 

tugadh. Ceartaigh muid na botúin a tharla, go háirithe i gcomhthéacs na 

paindéime, chun a chinntiú go bhfuil ár seirbhísí ar fáil i nGaeilge do na daoine 

a bhfuil siad uathu. Táim sásta le fógairt, mar Roinn, gur neartaíodh ár gcumas 

le comhfhreagras a chomhordú agus le seirbhísí a chur ar fáil as Gaeilge. 

 

 

Covid: 



Cíoradh go cuimsitheach trínár n-iarrachtaí chun Gaeilge a lárnú i rith na 

paindéime cheana féin, le linn an chruinnithe is déanaí le m’oifigigh agus an 

Coiste seo. Is féidir a admháil go bhfuil ceachtanna foghlamtha againn agus tá 

feabhas mór tagtha ar ár gcumas le freastal ar mhuintir na hÉireann i dtaca leis 

an nGaeilge.  

Maidir leis na Teastais Dhigiteacha Covid, tá tairseach dhátheangach i 

bhfeidhm ó Lúnasa anuraidh, seirbhís gur féidir le daoine úsáid chun athruithe 

agus ceartúcháin a chur lena dteastais féin, i measc seirbhísí eile. Ó cuireadh i 

bhfeidhm í, tá méadú mór le feiceáil i dtaobh an méid daoine a úsáideann an 

tseirbhís seo as Gaeilge- leis na mílte idirghníomhaíochtaí taifeadta maidir leis 

an Líne Chabhrach agus an gComhrá Beo ó shin. 

Maidir le fógraí faoi shláinte phoiblí agus ábhair a phléann le cur chun cinn na 

sláinte, dearbhaím go ndearna an Roinn gach iarracht na dualgais faoi Acht na 

dTeangacha a chomhlíonadh i rith an tréimhse dhúshlánach seo.  Cuireadh 

gach ábhar clóite, eisithe ag an Roinn, ar fáil go dátheangach agus go 

comhuaineach, chomh maith le comhairle faoi shláinte phoiblí, trasna na 

meáin shóisialta uilig, i nGaeilge agus i mBéarla agus bhíodh ráitis an 

phríomhoifigigh leighis/ leas-phríomhoifigigh leighis, ag léiriú agus ag 

athdhearbhú comhairle faoi shláinte phoiblí, curtha ar fáil go dátheangach ar 

shuíomh na Roinne chomh luath agus is féidir. Gach fógra foilsithe sna 

nuachtáin áitiúla agus náisiúnta fosta, cuireadh ar fáil go dátheangach iad. 

Éiríonn le hOifig Preasa na Roinne seirbhís a chur ar fáil as Gaeilge do na meáin 

Gaeilge go cumasach.  

Athchóiriú agus Soláthar Seirbhíse: 

Maidir lenár dtiomantas le seirbhísí sláinte a fheabhsú agus an cur i bhfeidhm 

d’athchóiriú Sláintecare, tapóimid deiseanna an cur chuige mar gheall ar 



sholáthar seirbhíse a athnuachan, chomh maith le teangacha eile, seachas 

Béarla, a chur san áireamh.  Sa tseachtain atá amach romhainn, beidh Aire mo 

Roinne féin ag tabhairt plean nua chuig an Rialtas, a léiríonn an cur i bhfeidhm 

maidir le Limistéir Sláinte Réigiúnacha. 

Is í aidhm an cur i bhfeidhm dena Limistéir Sláinte Réigiúnacha ná soláthar 

seirbhíse sláinte agus seirbhísí cúram sóisialta a chinntiú, i gcomhréir le 

riachtanais an phobail áitiúil.  Ceaptar go gceadóidh seo cur chuige úr maidir le 

soláthar seirbhísí as Gaeilge, i measc teangacha eile, i gcomhréir leis na 

riachtanais inathraitheacha atá ag teaghlaigh agus pobail ar bhonn réigiúnach. 

 

Mo Roinn féin: 

Mar Ard-Rúnaí na Roinne, cinntím go bhfuil m’oifigigh ar an eolas faoi na 

freagrachtaí uilig, maidir le soláthar seirbhíse as Gaeilge, ach go háirithe.  Táim 

sásta gur gné í seo atá feabhsaithe go mór le déanaí. Anois, is cinnte go bhfuil 

sé de chumas againn ár ngnó go léir a dhéanamh trí Ghaeilge agus Bhéarla, de 

réir mar a theastaíonn. D’fhoghlaim muid go leor i rith na paindéime agus 

táimid meáite ar obair leis an FSS lena chinntiú go gcuirfear san áireamh 

riachtanais teanga san athchóiriú ar na seirbhísí sláinte agus i ndearadh agus 

soláthar na seirbhísí. 

Go raibh maith agaibh arís agus táim ag súil le bhur gceisteanna uilig.   

 

Críoch 


