
 An córas sláinte sa tír seo, An laige is mo atá againn? 

(The health system in this country, the biggest weakness 

we have?) 

 

Caithfidh mé a admháil go dtugann teideal na haiste seo ábhar machnaimh dom. 

(This essay gave mé a reason to think). Gan amhras, is ar éigean a theann lá 

tharainn (hardly a day goes by) nach mbíonn tagairt de shórt éigin faoin gcorás 

sláinte. De bharr sin, (Because of that) ba chóir dom an scéal go léir a iniúchadh 

(investigate) agus mo thuairim féin a thabhairt faoi na fadhbanna a bhíonn ag cur 

isteach ar ár gcóras sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhisí Sláinte (HSE). Tríd 

na haiste seo, (throughout this essay) beidh mé ag plé na liostaí feithimh (waiting 

lists) agus an ganntanas leapacha (lack of beds) atá ann, na dochtúirí a bhíonn ag 

obair de lo is d'oíche, faoi conas a chaitear le seandaoine sa chóras sláinte poiblí 

agus fadhb na hotrachta (obesity), a bhíonn ag cur brú uafásach ar na seirbhisí 

éigeandála. An córas sláinte in Éirinn -An laige is mo atá againn? 

Is léir don dall (It is clear to the blind) go bhfuil na liostaí feithimh sa 

chóras poiblí le haghaidh obráid (for an operation) dochreidte. Bionn daoine ar 

fud na tíre ag fanacht agus ag fulaingt, ag fanacht agus ag fulaingt, ag fanacht 

agus ag fulaingt (suffering) agus is mór an scannal é seo. Sin an chúis is mo go 

bhfuilim den tuairim gurb é an córas sláinte an laige is mó atá againn sa tír nua-

aimseartha (modern) seo.  



Anuas ar sin (Ón top of that) nuair a fhaigheann na daoine an dáta 

cinniúnach (faithful) don obráid, bíonn orthu fanacht arís ar feadh cúpla uair an 

chloig ar na trálaithe (trolleys) i bpasáistí ospidéil mar thoradh ar an nganntanas 

leapacha ar fud na tíre. An gcreidfeá?  (Would you believe?) Ni haon slí i seo 

caitheamh le daoine a bhfuil tinneas (sickness) orthu! 

Níos measa fós (worse still) bíonn na h-oibrithe sna hospidéil thíos leis 

chomh maith mar is minic a bhíonn orth uaireanta fhada a dheanamh gan 

nóiméad sos a bheith acu. Sin an chúis go bhfuil an-chuid dochtúirí ag fágaint na 

tíre (leaving the country) chun post níos fearr a fháil thar lear (abroad) Mar 

thoradh ar na h-uaireanta míréasúnta, bíonn seans níos mo go ndéanfaidh na 

hoibrithe botúin agus dá bhrí sin sílim (I think) go bhfuil an córas sláinte an laige 

is mo atá againn. 

Ar mhí-amhraí an tsaoil (unfortunately) creidim go láidir (I strongly believe) 

go bhfuil na fadhbanna atá ag an gcóras lochtach seo (this faulty system) ag 

méadú (increasing).Ar an gcead dul síos (firstly), tá daonra na tíre seo ag dul in 

aoise (the population of the country is getting older) agus ar an dara dul síos tá 

fadhb na hotrachta (the problem of obesity) ag cur brú dochreidte ar na seirbhisí 

éigeandála. 

Dar leis na staitisticí ó Pharlaimint na hEorpa, is é an otracht an cúis le 2-8 

% de chostas sláinte in Éirinn agus té leath de dhaonra an "AE" (EU) ró-throm. Ní 

haon ionadh (it's nó surprise) é mar sin go bhfuil an córas sláinte ina phraiseach. 



Nílimid in ann (we're not able) aire a thabhairt dúinn féin (to take care of 

ourselves!) 

Ar an nóta sin, ceapaim gurb é an córas sláinte an laige is mo againn sa tír 

seo mar níl Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ag deanamh a ndíchill chun stop 

a chur leis an otracht in Éirinn. Meastar (It is thought) go bhfuil triocha faoin 

gcéad do dhaoine sa tír seo róthrom agus níl faic déanta ag an rialtas faoi 

(nothing is done by the government about it). Ba chóir don rialtas níos mo airgid 

a infheistiú (invest) chun nathanna sláintiúla a chur chun cinn agus cáin a chur ar 

bhia míshláintiúil. Sa tslí sin, bheadh muintir na tíre níos sláintiúla agus ní bheadh 

orthu a bheith ag fanacht sna hospidéil! Faoi mar a deir an seanfhocal "Is fearr 

cosc na leighis!" (Prevention is better than a cure!) 

An fhírinne a chuireann déistin orm ná conas a raibh an córas sláinte le 

linn ré an Tíogair Ceiltigh (during the Celtic Tiger). In ainneoin an t-airgead go 

léir a bhí ag muintir na tíre, níor tháinig aon fheabhas ar an gcóras sláinte. Chaith 

an rialtas airgead go fánach in ionad (the government spent money foolishly 

instead of) airgead a chur i scéimeanna fiúntacha. Nuair a bhí tithe móra a 

dtógail o cheann ceann na tíre, bhi droch-chaoi ar chuid de na hospidéil agus 

easpa leapacha iontu. Ba chóir go mhothaíodh an rialtas náirithe! 

Gan aon agó, feictear dom go bhfuil dul chun cinn le deanamh sa chóras 

sláinte agus go bhfuil sé in am (about time) don Rialtas dul i ngleic leis an laige 

is mo atá againn. 


