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OTHAIR     RANNPHÁIRTÍOCHT 

IS TÁBHACHT DEARCAIDH NA N-OTHAR
Mar othair de gach aois is chaoi, mairimid gach lá lenár ngalar ainsealach agus úsáidimid seirbhísí shláinte go rialta.  Is sainiúil ár bpeirspictíocht ar chúram sláinte.  Is saineolaithe muid ó thaobh pé rud 

ab fhearr dúinn agus pé rud ba mheasa de.  Dá bhrí sin, féadaimid treoir a thabhairt do na cinnteoirí ionas go n-ofráilfí cúram ardchaighdeánach dúinn a bheifí cost-éifeachtúil freisin.

DAGHLÁIL LE HOTHAIR I GCOMHCHOITEANN AGUS GO RÉIMHGHNÍOMHACH TRÍ EAGRAÍOCHTA NA N-OTHAR  
MAIDIR LE CEAPADH BEARTAIS IONAS GO MBÍTEAR DEARFA GO LÉIRÍONN GACH POLASAÍ AGUS GACH CLEACHTADH 
RIACHTANAIS ÓN BHFÍORSHAOL NA N-OTHAR, AGUS A ROGHACHAIS IS A N-ACHMHAINNÍ.

IS SÓCMHAINN DON SOCAÍ IAD NA HOTHAIR CUMHACHTAITHE
Bíonn orainn a bheith i bpáirtíocht go hiomláin i mbainistíocht ár reachtaí de réir ár gcumais agus comhthéacsanna áirithe faoi seach.  Tá cumhachtú de dhíth orainn chun é seo a dhéanamh.  Tosaíonn 

an chumhachtú seo le faisnéis táilliúrtha ardchaighdeánach agus inniúlacht shláinte, go bhféadaimid roghanna eolacha a dhéanamh ar ár gcóir leighis agus cúraim.  Cuireann othair cumhachtaithe le 

córais leighis. Glacaimid freagracht as ár gcúram i gcomhpháirtíocht le gairmithe sláinte.  Freisin, déanaimid bearta coisctheacha; iarraimid fáthmheas níos luaithe agus cloímid le córacha leighis; Dá bhrí 

sin, laghadófaí costais cúraim leighis go fadtéarmach. 

GLAC STRÁITÉIS AE AR CHUMHACHTÚ OTHAR AGUS PLEAN GHNÍOMHAÍOCHTA INNIÚLACHTA SAN ÁIREAMH, 
AGUS EOLAS ARDCHAIGHDEÁNACH DO NA HOTHAIR MAIDIR LE GACH GNÉ DÁR GCÚRAM.

AG BRISEADH SÍOS CONSTAICÍ NEAMH-INROCHTAINEACHTA
Is de bhuncheart saoránaigh AE í an fháil ar chúram leighis ardchaighdeánach, ach go fóill, ní bhíonn an thaithí sin ag an gcuid mhaith dúinn – staid atá níos measa fós mar gheall ar an ngéarchéim gheil-

leagrach.  Ciallaíonn “rochtain” fáil ar chóir leighis ach inachmhainneacht chóra leighis san áireamh.  Freisin, ciallaíonn “rochtain” neamh-idirdhealú.  Bíonn rochtain chúraim chothromasach tuillte ag 

gach uile othar san AE.  Bíonn briseadh síos míchothromaíocht shláinte maith do chórais sláinte, freisin.  Mura bhfaighimid an cúram tráthúil de dhíth orainn, tiocfadh tinneas níos géire orainn.  Mar sin 

de, laghdaíotar ár n-achmhainní ó thaobh maireachtála torthúla iomláine de.  Cuirtear seo freisin le costais sláinte, sóisialta agus eacnamaíochta.  Tá deis chun cur le socaí tuillte ag gach duine againn. 

DÉAN TACA LE TIONSCNAMH AE CHUN ROCHTAIN CHOTHROM CHÚRAIM SLÁINTE A CHUR I GCRÍCH DO GACH 
SAORÁINACH EORPACH, TRÍ ARDÁN ILPHÁIRTITHE LEASMHARA.

RANNPHÁIRT OTHAR         EORAIP NÍOS SLÁINTIÚLA
Mar úsáideoirí cúraim sláinte, bíonn orainn (na hothair) a bheith bainte le dearadh cúraim sláinte níos éifeachtachtaí agus le taighde chun córacha nua feabhsaithe a chur i bhfeidhim.  Tabharfaidh  

rannpháirt thromchiallach na n-othar i dtaighde léi féin córacha fíor-luachmhara.  Nuair a bhíonn cúram sláinte imeasctha agus dírithe ar an othar, saoláthraíotar caighdeán maireachtála níos fearr dúinn 

agus dár gcúntóirí, agus san áireamh, córais sláinte a bheas níos cost-éifeachtiúla, níos cothroime agus níos inbhuainithe do gach duine -  sé sin le rá, Eoraip níos sláintiúla. 

FORBAIR CRUIT GLAN SOILÉIR I GCOMHAIR PHÁIRTICHIS OTHAR TRÍD SÍOS AN SPEICTREAM TAIGHDE SLÁINTE, 
TRÍ HCÚRSA AN TSLABHRA NUALA AR FAD.

CINNTIGH GO BHFUIL CEARTA OTHAR FAOI CHÚRAM AN CHÉAD COIMISINÉIR EILE.

Le tacaíocht eagrais othair in Éirinn


