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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Ireland (Irish Gaelic)

FL 404 - e-Health Literacy - IEI
D1
Cén aois thú?
(SCRÍOBH SÍOS - I gCÁS "DIÚLTÚ" CÓD '99')

D2

Inscne
Fireannach
Baineannach

1
2

R-fheasacht maidir leis an tsláinte
CUIR I nGACH CÁS
CUID A: Cé chomh minic a úsáidtear an tIdirlíon chun faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a
chuardach

Q1

Ar an meán, laistigh de na 12 mhí dheireanacha seo, cé chomh minic a d'úsáid tú an tIdirlíon
chun críocha pearsanta?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Gach lá/beagnach gach lá
Dhá uair nó trí huaire sa tseachtain
Thart ar uair sa tseachtain
Dhá uair nó trí huaire sa mhí
Ní chomh minic leis sin
Riamh
Níl rochtain ar an Idirlíon agam (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios\Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Laistigh de na 12 mhí dheireanacha seo, ar úsáid tú an tIdirlíon chun faisnéis a bhaineann
leis an tsláinte a chuardach? Amhail faisnéis maidir le gortú, galar, tinneas, cothú, sláinte a
fheabhsú, etc
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
D'úsáid, uair sa tseachtain nó níos minicí
D'úsáid, roinnt uaireanta sa mhí
D'úsáid, thart ar uair sa mhí
D'úsáid, thart ar uair gach dhá mhí
D'úsáid, cúpla uair sa bhliain seo chaite
Níor úsáid, riamh
Ní fhios\Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

CUIR CUID B (CEIST Q3) I gCÁS Q2=1 GO 5 (d'úsáid an freagróir an tIdirlíon chun faisnéis
a bhaineann leis an tsláinte a chuardach). I gCÁS Q2=6 TÉIGH GO CUID F. I gCÁS Q2=7
TÉIGH GO CUID G.
CUID B: Téamaí agus ábhair
Q3: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 4

Q3

Laistigh de na 12 mhí dheireanacha seo, cén cineál faisnéise a chuardaigh tú ar an Idirlíon?
Chuardaigh tú an tIdirlíon i gcomhair...
(LÉIGH AMACH OS ARD - DHÁ FHREAGRA AR A MHÉID)
Faisnéis ghinearálta maidir leis an tsláinte nó bealaí chun an tsláinte a
fheabhsú (mar shampla: faisnéis maidir le cothú, aiste bia, spórt agus
aclaíocht, toircheas, etc.)
Faisnéis maidir le gortú, galar, tinneas nó riocht sonrach (mar shampla: má
tá fadhbanna goile ort, má bhriseann do pháiste a lámh, má fhaigheann do
chéile diagnóisiú ailse etc.)
Faisnéis chun athbharúil a fháil tar éis dul i gcomhairle le do dhochtúir
Faisnéis shonrach maidir le cóir leighis nó gnáthamh leighis (mar shampla,
conas do leigheas a chaitheamh, faisnéis maidir le seach-chonair croí a
fháil, etc)
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
ROTHLAIGH CODANNA C1 GO C4 - CUIR 2 CHUID AR A MHÉID AR GACH FREAGRÓIR

CUIR CUID C1 (CEISTEANNA Q4 GO Q7) I gCÁS Q3=1 (chuardaigh freagróirí an tIdirlíon i
gcomhair faisnéis ginearálta maidir le hábhair a bhaineann leis an tsláinte nó conas feabhas
a chur ar a sláinte)
CUID C1: Taithí phearsanta ar an Idirlíon a úsáid chun faisnéis ghinearálta a rochtain
Q4: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 8
AGALLÓIR, LÉIGH AMACH OS ARD: Pléimis an chaoi a n-úsáideann tú an tIdirlíon chun
faisnéis ghinearálta a rochtain maidir le hábhair a bhaineann leis an tsláinte nó bealaí chun
do shláinte a fheabhsú (mar shampla: faisnéis maidir le cothú, aiste bia, spórt agus
aclaíocht, toircheas, etc.)
Q4

Go sonrach, agus tú ag iarraidh faisnéis ghinearálta maidir leis an tsláinte nó bealaí chun do
shláinte a fheabhsú a rochtain, cé acu cineál faisnéise a bhíonn tú ag iarraidh?

(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Faisnéis maidir le folláine intinne, dúlagar, strus
Faisnéis maidir le nósanna maireachtála (aiste bia, cothú, gníomhaíocht
choirp, caitheamh tobac, alcól, etc.)

1,
2,

2

Faisnéis maidir le toircheas, breith clainne, naíonacht
Faisnéis maidir le cógais
Faisnéis maidir le haire a thabhairt do dhuine aosta
Teistiméireachtaí nó taithí ó othair eile
Faisnéis maidir le gairmithe nó ionaid cúram sláinte
Faisnéis maidir le vacsaínithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

Ar an meán, sna 12 mhí dheireanacha seo, cé chomh minic is a d'úsáid tú an tIdirlíon chun
rochtain a fháil ar fhaisnéis ghinearálta maidir leis an tsláinte nó bealaí chun do shláinte a
fheabhsú?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Uair sa tseachtain nó níos minicí
Roinnt mhaith uaireanta gach mí
Thart ar uair sa mhí
Thart ar uair gach dhá mhí
Cúpla uair le linn na bliana seo caite
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTHLAIGH Ó MHÍR 1 GO MÍR 7
Q6

Cé acu foinsí a d'úsáid tú chun faisnéis ghinearálta a fháil maidir leis an tsláinte nó bealaí
chun do shláinte a fheabhsú?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Innill cuardaigh Idirlín
Nuachtáin nó irisí ar líne
Suíomhanna Gréasáin, blaganna nó fóraim shonracha tiomnaithe
Líonraí sóisialta ar líne
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí othar
Feidhmchláir shonracha tiomnaithe do ghléasanna móibíleacha amhail
táibléid nó fóin phóca
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí oifigiúla sláinte amhail an
Aireacht Sláinte, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Lárionad Eorpach
um Ghalair a Chosc agus a Rialú, etc.
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q7

Chun rochtain a fháil ar fhaisnéis ghinearálta maidir le ceisteanna a bhaineann leis an
tsláinte nó bealaí chun do shláinte a fheabhsú, cén duine ar cuardaigh tú an fhaisnéis ina
leith?

3

(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Tú féin
Do chéile nó páirtí
Do pháiste nó pháistí
Daoine eile den teaghlach
Cairde, comhghleacaithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
CUIR CUID C2 (CEISTEANNA Q8 GO Q11) I gCÁS Q3=2 (chuardaigh freagróirí an tIdirlíon
chun faisnéis a fháil maidir le gortú, galar nó riocht áirithe)
CUID C2: Taithí phearsanta ar an Idirlíon chun faisnéis maidir leis an tsláinte i ndáil le gortú,
galar, tinneas nó riocht sonrach a chuardach
Q8: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 7
AGALLÓIR, LÉIGH AMACH OS ARD: Pléimis anois an úsáid a bhaineann tú as an Idirlíon
chun faisnéis maidir le gortú, galar, tinneas nó riocht sonrach (mar shampla: má tá
fadhbanna goile ort, má bhriseann do pháiste a lámh, má fhaigheann do chéile diagnóisiú
ailse etc.)
Q8

Go sonrach, agus tú ag iarraidh faisnéis a aimsiú maidir le gortú, galar, tinneas nó riocht ar
leith, cé acu cineál faisnéise seo a leanas a raibh tú ag iarraidh?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Faisnéis maidir le siomptóim galair, tinneas nó gortú sonrach
Faisnéis maidir le galair, tinneas nó gortú a leigheas sonrach
Faisnéis maidir le torthaí tástálacha leighis
Faisnéis maidir le cógais
Teistiméireachtaí nó taithí ó othair eile
Faisnéis maidir le roghanna córa leighis
Tacaíocht mhothúchánach chun déileáil le ceist sláinte
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q9

Ar an meán, laistigh de na 12 mhí dheireanacha seo, cé chomh minic ar úsáid tú an tIdirlíon
chun faisnéis a fháil maidir le gortú, galar, tinneas nó riocht sonrach?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Uair sa tseachtain nó níos minicí
Roinnt mhaith uaireanta gach mí
Thart ar uair sa mhí
Thart ar uair gach dhá mhí

1
2
3
4

4

Cúpla uair le linn na bliana seo caite
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

5
6

NEW
Q10: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 7

Q10

Cé acu foinsí ar úsáid tú chun faisnéis a fháil maidir le gortú, galar, tinneas nó riocht
sonrach?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Innill cuardaigh Idirlín
Nuachtáin nó irisí ar líne
Suíomhanna Gréasáin sonracha tiomnaithe, blaganna nó fóraim
Líonraí sóisialta ar líne
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí othar
Feidhmchláir shonracha agus tiomnaithe do ghléasanna móibíleacha
amhail táibléid nó fóin póca
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí oifigiúla sláinte amhail an
Aireacht Sláinte, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Lárionad Eorpach
um Ghalair a Chosc agus a Rialú, etc.
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q11

Chun rochtain a fháil ar fhaisnéis ghinearálta maidir le gortú, galar, tinneas nó riocht sonrach,
cén duine ar cuardaigh tú an fhaisnéis ina leith?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Tú féin
Do chéile nó páirtí
Do pháiste nó pháístí
Baill eile den teaghlach
Cairde, comhghleacaithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
CUIR CUID C3 (CEISTEANNA Q12 GO Q15) I gCÁS Q3=3 (chuardaigh freagróirí an tIdirlíon
chun athbharúil a fháil tar éis dul i gcomhairle le dochtúir)
CUID 3C: Taithí phearsanta ar an Idirlíon a úsáid chun athbharúil a fháil tar éis dul i
gcomhairle le dochtúir
Q12: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 8

5

AGALLÓIR, LÉIGH AMACH OS ARD: Pléimis anois an úsáid a bhaineann tú as an Idirlíon
chun athbharúil a fháil tar éis dul i gcomhairle le do dhochtúir
Q12

Go sonrach, agus tú ag iarraidh athbharúil a fháil tar éis duit dul i gcomhairle le do dhochtúir,
cé acu cineál faisnéise a raibh tú ag iarraidh?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Faisnéis maidir le galar, tinneas nó fadhb sláinte sonrach (siomptóim, cóir
leighis nó gnáthamh leighis, etc.)
Faisnéis maidir le torthaí tástálacha leighis
Faisnéis maidir le toircheas, breith clainne, naíonacht
Faisnéis maidir le cóir leighis ordaithe (cógais nó rioscaí a bhaineann leis
an gcóir leighis san áireamh)
Teistiméireachtaí nó taithí ó othair eile
Faisnéis maidir le gairmithe nó ionaid cúram sláinte
Faisnéis maidir le roghanna eile cóir leighis
Tacaíocht mhothúchánach chun déileáil le ceist sláinte
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

Ar an meán, laistigh de na 12 mhí dheireanacha seo, cé chomh minic is a d'úsáid tú an
tIdirlíon chun athbharúil a fháil tar éis duit dul i gcomhairle le do dhochtúir?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Uair sa tseachtain nó níos minicí
Roinnt mhaith uaireanta gach mí
Thart ar uair sa mhí
Thart ar uair ach dá mhí
Cúpla uair le linn na bliana seo caite
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14 ROTHLAIGH Ó MHÍR 1 GO MÍR 7
Q14

Cé acu foinsí ar úsáid tú chun athbharúil a fháil tar éis dul i gcomhairle le do dhochtúir?

(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Innill cuardaigh Idirlín
Nuachtáin nó irisí
Suíomhanna Gréasáin, blaganna nó fóraim shonracha tiomnaithe
Líonraí sóisialta Gréasáin
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí othar
Feidhmchláir shonracha, tiomnaithe do ghléasanna móibíleacha amhail
táibléid nó fóin póca

1,
2,
3,
4,
5,
6,

6

Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí oifigiúla sláinte amhail an
Aireacht Sláinte, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Lárionad Eorpach
um Ghalair a Chosc agus a Rialú, etc.
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

7,
8,
9,

NEW

Q15

Agus tú ag iarraidh athbharúil a fháil tar dul i gcomhairle le do dhochtúir, cén duine ar
cuardaigh tú an fhaisnéis sin ina leith?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Tú féin
Do chéile nó páirtí
Do pháiste nó pháistí
Daoine eile den teaghlach
Cairde, comhghleacaithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
CUIR CUID C4 (CEISTEANNA Q16 GO Q19) I gCÁS Q3=4 (chuardaigh freagróirí an tIdirlíon
chun faisnéis shonrach a fháil maidir le cóir leighis nó gnáthamh leighis
CUIR C4: Taithí phearsanta ar an Idirlíon a úsáid chun faisnéis shonrach a fháil maidir le cóir
leighis nó gnáthamh leighis
Q16: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 8
AGALLÓIR, LÉIGH AMACH OS ARD: Pléimis anois an úsáid a bhaineann tú as an Idirlíon
chun faisnéis shonrach a fháil maidir le cóir leighis nó gnáthamh leighis (mar shampla: conas
do chógas a chaitheamh, faisnéis maidir le seach-chonair croí a fháil, etc)

Q16

Go sonrach, agus tú ag iarraidh faisnéis shonrach a fháil maidir le cóir leighis nó gnáthamh
leighis, cé acu cineál faisnéise a bhíonn tú ag iarraidh a fháil?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Faisnéis maidir le rioscaí a bhaineann le cóir nó gnáthamh leighis
Faisnéis maidir le nósanna maireachtála (aiste bia, cothú, gníomhaíocht
choirp, caitheamh tobac, alcól, etc.)
Faisnéis maidir le toircheas, breith clainne, naíonacht
Faisnéis maidir le cógais
Teistiméireachtaí nó taithí ó othair eile
Faisnéis maidir le gairmithe sláinte nó ionaid sláinte
Faisnéis maidir le leigheas malartach (hoiméapaite, snáthaidpholladh,
cumhartheiripe)
Tacaíocht mhothúchánach chun déileáil le cógas leighis nó gnáthamh
leighis

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

7

Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

9,
10,

NEW

Q17

Ar an meán, sna 12 mhí dheireanacha seo, cé chomh minic is a d'úsáid tú an tIdirlíon chun
faisnéis shonach a fháil maidir le cóir leighis nó gnáthamh leighis?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Uair sa tseachtain nó níos minicí
Roinnt mhaith uaireanta gach mí
Thart ar uair sa mhí
Thart ar uair gach dá mhí
Cúpla uair le linn na bliana seo caite
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q18: ROTHLAIGH Ó MHÍR 1 GO MÍR 7

Q18

Cé acu foinsí a d'úsáid tú chun teacht ar fhaisnéis shonrach maidir le cóir leighis nó
gnáthamh leighis sonrach?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Innill cuardaigh Idirlín
Nuachtáin nó irisí ar líne
Suíomhanna Gréasáin, blaganna nó fóraim shonracha tiomnaithe
Líonraí sóisialta ar líne
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí othar
Feidhmchláir shonracha tiomnaithe do ghléasanna móibíleacha amhail
táibléid nó fóin phóca
Suíomhanna Gréasáin de chuid eagraíochtaí sláinte oifigiúla amhail an
Aireacht Sláinte, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Lárionad Eorpach
um Ghalair a Chosc agus a Rialú, etc.
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q19

Agus tú ag iarraidh faisnéis shonrach a fháil maidir le cóir leighis nó gnáthamh leighis, cén
duine ar chuardaigh tú an fhaisnéis sin ina leith?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Tú féin
Do chéile nó páirtí

1,
2,

8

Do pháiste nó pháistí
Daoine eile den teaghlach
Cairde, comhghleacaithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

3,
4,
5,
6,
7,

NEW
CUIR CUID D (CEISTEANNA Q20 GO Q23) I gCÁS Q2=1 GO 5 (d'úsáid an freagróir an
tIdirlíon chun faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a chuardach).
CUID D. Sásamh leis an bhfaisnéis a fuarthas ar an Idirlíon
Q20: ROTHLAIGH Ó MHÍR 1 GO MÍR 7
Q20: IS CÓD SINGIL É FREAGRA 9 ("Ceann ar bith de na freagraí thuasluaite")

Q20

Pléimis anois caighdeán na faisnéise a fuair tú ar an Idirlíon...
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

B'éasca í a thuiscint
B'fhóinteach í
Bhí leibhéal cuí mionsonraithe ann (leordhóthanach/neamhiomarcach)
Ba chríochnúil í
Bhain an fhaisnéis le do chás féin
B'iontaofa í an fhoinse
B'éasca í a aimsiú
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ceann ar bith de na freagraí thuasluaite (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q21: ROTHLAIGH RÁITIS 1 GO 9

Q21

I leith gach ceann de na ráitis seo a leanas, ar mhiste leat a rá liom an aontaíonn tú go
hiomlán, an bhfuil claonadh ort aontú, claonadh ort easaontú, nó an easaontaíonn tú go
hiomlán leis.
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Aontaím
go
hiomlán

Claonadh Claonadh Easaontaí
Ní
orm aontú
orm
m go
fhios/Níl
easaontú hiomlán bainteach
(NÁ
LÉIGH
AMACH
OS ARD)

9

1

Is eol duit conas an tIdirlíon
a úsáid agus freagraí a fháil
ar do cheisteanna sláinte

1

2

3

4

5

2

Is leor an fhaisnéis maidir
leis an tsláinte ar an Idirlíon,
dar leatsa
Is eol duit conas teacht ar
fhaisnéis iontaofa maidir
leis an tsláinte ar an Idirlíon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

Tuigeann tú na téarmaí a
úsáidtear ar an Idirlíon
maidir le ceisteanna sláinte

1

2

3

4

5

5

Is eol duit idirdhealú a
dhéanamh idir faisnéis
sláinte ar ardchaighdeán
agus faisnéis ar
chaighdeán íseal ar an
Idirlíon
Is eol duit conas leas a
bhaint as faisnéis sláinte a
aimsíonn tú ar an Idirlíon
Téann tú i muinín ar an
bhfaisnéis ar an Idirlíon
chun cinntí sláinte a
ghlacadh
An taighde a dhéanann tú
ar an Idirlíon, cuireann sé le
do chuid eolais ar
cheisteanna sláinte
Tar éis duit dul ar líne chun
faisnéis maidir leis an
tsláinte a fháil, tagann
tuilleadh mearbhaill ort

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

6

7

8

9

NEW

Q22

Ar an iomlán, cé chomh sásta is a bhfuil tú leis an bhfaisnéis a bhaineann leis an tsláinte ar
aimsigh tú ar an Idirlíon?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
An-sásta
Sásta go leor
Níl tú ró-shásta
Níl tú sásta ar chor ar bith
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

NEW
CUIR Q23 I gCÁS Q22=3 NÓ 4 (ní ró-shásta nó níl tú sásta ar chor ar bith)

10

Q23: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 8

Q23

Cad iad na cúiseanna nach bhfuil tú sásta leis an bhfaisnéis a bhaineann leis an tsláinte ar
aimsigh tú ar an Idirlíon?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Ní bhfuair tú an fhaisnéis a bhí uait
Níor aimsigh tú faisnéis a oireann do do riachtanais féin
Ní raibh an fhaisnéis ar fáil i dteanga atá agat
Ní raibh léirithe nó faisnéis físe ag gabháil leis an bhfaisnéis
Bhreathnaigh tú go raibh leasanna tráchtála ag baint leis an bhfaisnéis, ag
iarraidh tú a mhealladh chun rud éigin a cheannach
Níorbh fhaisnéis iontaofa í
Ba dheacair an fhaisnéis a thuiscint/ba mhíshoiléir í
Ní raibh an fhaisnéis sách mionsonraithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
CUIR CUID E (CEISTEANNA Q24 GO Q25) I CÁS Q2=1 GO 5 (d'úsáid an freagróir an
tIdirlíon chun faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a fháil)
CUID E: Na chéad chéimeanna eile
Q24: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 6
Q24: IS CÓD SINGIL É FREAGRA A ("Rinne tú dada")

Q24

Ag cuimhneamh ar an uair is déanaí a d'úsáid tú an tIdirlíon chun faisnéis sláinte a
chuardach, cad a rinne tú ina dhiaidh sin?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Rinne tú coinne leis an dochtúir
Ghlac tú na céimeanna cuí chun cóir leighis a chur ort féin nó rinne tú
athruithe ar do nósanna maireachtála
Chuardaigh tú faisnéis bhreise ó fhoinsí eile (leabhair, irisí, teilifís, etc.)
Labhair tú le cairde nó le gaolta
Labhair tú le daoine eile a bhfuil an riocht céanna acu
D'úsáid tú an fhaisnéis chun cabhrú le daoine eile (céile, páiste, muintir,
etc.)
Rinne tú dada (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

11

Q25

An chéad uair eile a mbeidh faisnéis a bhaineann leis an tsláinte ag teastáil uait, cén seans
atá ann go n-úsáidfidh tú an tIdirlíon?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Gach seans
Seans réasúnta
Níl mórán seans
Beagnach seans ar bith
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

NEW
CUIR CUID F (CEISTEANNA Q26 GO Q31) I gCÁS Q2=6 (níor úsáid an freagróir an tIdirlíon
chun faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a chuardach le linn na 12 mhí seo caite). I
gCÁSANNA EILE, TÉIGH GO CUID G.
CUID F: Cúiseanna nár úsáid tú an tIdirlíon nó foinsí eile
Q26: ROTHLAIGH Ó MHÍR 1 GO MÍR 8

Q26

Cad iad na cúiseanna nár úsáid tú an tIdirlíon chun faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a
chuardach?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Ní gá duit faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a chuardach
Níl rochtain agat ar an Idirlíon
Ní heol duit cén áit/conas an fhaisnéis a chuardach ar an Idirlíon
Ní heol duit más iontaofa í an fhaisnéis ar an Idirlíon
Cuireann an fhaisnéis ar an Idirlíon mearbhall ort/is deacair í a thuiscint

1,
2,
3,
4,
5,

Rinne tú cuardach ar fhaisnéis a bhaineann leis an tsláinte ar an Idirlíon
roimhe seo ach níor aimsigh tú an mhéid a bhí ag teastáil uait
Rinne tú cuardach ar fhaisnéis a bhaineann leis an tsláinte ar an Idirlíon
roimhe seo ach ní raibh tú sásta leis an méid a d'aimsigh tú
Is deacair freagra soiléir a fháil ar an Idirlíon
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

Laistigh de na 12 mhí roimhe seo, cé chomh minic is a chuardaigh tú faisnéis a bhaineann
leis an tsláinte, cibé foinse a bhí i gceist? Faisnéis maidir le gortú, galar, tinneas, cothú,
sláinte a fheabhsú, etc.
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Uair sa tseachtain nó níos minicí

1

12

Roinnt mhaith uaireanta gach mí
Thart ar uair sa mhí
Thart ar uair gach dá mhí
Cúpla uair le linn na bliana seo caite
Riamh
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

2
3
4
5
6
7

NEW
CUIR 28-29-30 I gCÁS 27=1 go 5 (chuardaigh an freagróir faisnéis sláinte laistigh den 12
mhí seo caite)
Q28: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 4

Q28

Cén cineál faisnéise a ndearna tú cuardach uirthi?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Faisnéis ghinearálta maidir le ceisteanna a bhaineann leis an tsláinte nó
bealaí chun do shláinte a fheabhsú (mar shampla: faisnéis maidir le cothú,
aiste bia, spórt agus aclaíocht, toircheas, etc.)
Faisnéis maidir le gortú, galar/tinneas nó riocht sonrach (mar shampla: má
tá fadhbanna goile ort, má bhriseann do pháiste a lámh, má fhaigheann do
chéile diagnóisiú ailse etc)
Faisnéis chun athbharúil a fháil tar éis duit dul i gcomhairle le do dhochtúir

1,

2,
3,

Faisnéis shonrach maidir le cóir leighis nó ghnáthamh leighis (mar
shampla, conas do chógas a chaitheamh, faisnéis maidir le seach-chonair
croí a fháil, etc)
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTHLAIGH MÍREANNA 1 GO 6
Q29: IS CÓD SINGIL É FREAGRA 7 ("Ní gá duit faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a
chuardach riamh")

Q29

Nuair is gá duit faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a chuardach, cad a dhéanann tú de
ghnáth?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Cuireann tú ceist ar do dhochtúir
Cuireann tú ceist ar do chairde, gaolta nó daoine eile
Léann tú leabhair nó ciclipéidí
Léann tú irisí nó nuachtáin
Bíonn tú ag éisteacht le cláir nó cláir faisnéise míochaine ar an raidió
Bíonn tú ag breathnú ar chláir nó cláir faisnéise ar an teilifís

1,
2,
3,
4,
5,
6,

13

Ní gá duit faisnéis a bhaineann leis an tsláinte a chuardach riamh (NÁ
LÉIGH AMACH OS ARD)
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

7,
8,
9,

NEW

Q30

Agus tú ag iarraidh faisnéis a fháil maidir leis an tsláinte, cén duine a dhéanann tú cuardach
ar an bhfaisnéis sin ina leith?
(LÉIGH AMACH OS ARD - IS FÉIDIR NÍOS MÓ NÁ FREAGRA AMHÁIN A THABHAIRT)

Tú féin
Do chéile nó páirtí
Do pháiste nó pháistí
Daoine eile den teaghlach
Cairde, comhghleacaithe
Eile (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW

Q31

An chéad uair eile a bhfuil faisnéis maidir leis an tsláinte ag teastáil uait, cad é an seans go núsáidfidh tú an tIdirlíon?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Gach seans
Seans réasúnta
Níl mórán seans
Beagnach seans ar bith
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

NEW
CUIR I nGACH CÁS
CUID G: Faisnéis chúlra maidir leis an bhfreagróir

Q32

Ar mhiste leat a rá liom an aontaíonn tú go hiomlán, an bhfuil claonadh ort aontú, an bhfuil
claonadh ort easaontú nó an easaontaíonn tú go hiomlán leis an ráiteas seo a leanas. "Is
maith an uirlis é an tIdirlíon chun mo chuid eolais maidir le ceisteanna a bhaineann leis an
tsláinte a fheabhsú"
(FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Aontaím go hiomlán
Claonadh orm aontú
Claonadh orm easaontú

1
2
3

14

Easaontaím go hiomlán
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

4
5

NEW

Q33

Cad é do leibhéal ginearálta sláinte? An déarfá go bhfuil sí...?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
An-mhaith
Maith go leor
Dona go leor
An-dona
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

An bhfuil aon ghalar nó fadhb sláinte fhadtéarmach ort? Ciallaíonn 'fadtéarmach' fadhb a
mhair nó ar dócha go mairfidh sí 6 mhí nó níos mó.
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Tá, ceann amháin
Tá, breis is ceann amháin
Níl
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4

NEW

Q35

Cé chomh minic is a ndeachaigh tú féin chuig an dochtúir laistigh de na 12 mhí seo caite?

(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Riamh
1-2 uair
3-5 huaire
6 huaire nó níos mó
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Conas mar atá d'eolas ginearálta maidir le ceisteanna sláinte? An déarfá go bhfuil sé...?

(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
An-mhaith

1

15

Maith go leor
Dona go leor
An-dona
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

2
3
4
5

NEW

Q37

Cé chomh minic is a ndéanann tú aclaíocht nó spórt? Ciallaíonn 'aclaíocht' aon chineál
gníomhaíochta coirp a dhéanann tú i gcomhthéacs spóirt nó in ionad spóirt, amhail snámh,
traenáil in ionad nó club spóirt, rith sa pháirc, etc.
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
5 huaire sa tseachtain nó níos mó
3 go 4 huaire sa tseachtain
1 go 2 uair sa tseachtain
1 go 3 huaire sa mhí
Ní chomh minic leis sin
Riamh
Ní fhios/Níl bainteach (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

Cén aois a bhí tú nuair a d'fhág tú oideachas lánaimseartha?
(INT.: I gCÁS "FÓS AG STAIDÉAR", CÓD '00' - I gCÁS "NÍ BHFUAIR MÉ AON
OIDEACHAS" CÓD '01' - I gCÁS "DIÚLTÚ" CÓD '98' - I gCÁS "NÍ FHIOS" CÓD '99')

D5a

Maidir leis an ról atá agat faoi láthair, an ndéarfá go bhfuil tú féinfhostaithe, gur fostaí tú, gur
oibrí láimhe tú nó a ndéarfá go bhfuil tú gan gníomhaíocht ghairmiúil?
(FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Féinfhostaithe
Fostaí
Oibrí láimhe
Gan gníomhaíocht ghairmiúil
Diúltú (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

CUIR D5b MÁS DUINE FÉINFHOSTAITHE É AN FREAGRÓIR, CÓD 1 IN D5a
D5b

As na cineálacha gairmeacha seo a leanas, cé acu an cur síos is fearr ort féin...?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Feirmeoir, foraoiseoir, iascaire
Úinéir siopa, ceardaí
Duine gairmiúil (dlíodóir, liachleachtóir, cuntasóir, ailtire...)
Bainisteoir comhlachta
Eile\ Diúltú (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5

CUIR D5c MÁS FOSTAÍ É AN FREAGRÓIR, CÓD 2 IN D5a

16

D5c

As na cineálacha gairmeacha seo a leanas, cé acu an cur síos is fearr ort féin...?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Duine gairme (dlíodóir, liachleachtóir, cuntasóir, ailtire fostaithe...)
Bainsitíocht ghinearálta, stiúrthóir, ardbhainistíocht
Meánbhainistíocht
Státseirbhíseach
Cléireach oifige
Fostaí eile (díoltóir, altra...)
Eile\ Diúltú (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4
5
6
7

CUIR D5d MÁS OIBRÍ LÁIMHE É AN FREAGRÓIR, CÓD 3 IN D5a
D5d

As na cineálacha gairmeacha seo a leanas, cé acu an cur síos is fearr ort féin...?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Maoirseoir\ saoiste (bainisteoir foirne,..)
Oibrí láimhe
Oibrí láimhe neamhoilte
Eile\ Diúltú (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

1
2
3
4

CUIR D5e MÁS DUINE GAN GNÍOMHAÍOCHT GHAIRMIÚIL É AN FREAGRÓIR, CÓD 4 IN
D5a
D5e

As na cineálacha gairmeacha seo a leanas, cé acu an cur síos is fearr ort féin...?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)
Ag obair sa bhaile
Mac léinn (lánaimseartha)
Duine ar scor
Ag lorg poist
Eile\ Diúltú (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

D12

1
2
3
4
5

Cén contae ina bhfuil cónaí ort?
(LÉIGH AMACH OS ARD MÁS GÁ - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL)

D13

An déarfá go bhfuil cónaí ort i...?
(LÉIGH AMACH OS ARD - FREAGRA AMHÁIN AG TEASTÁIL
gCeantar tuaithe nó sráidbháile
mBaile beag nó meánmhéide
mBaile mór
Ní fhios (NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

D18

1
2
3
4

An bhfuil fón póca agat?
(NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)

17

1
2

Tá
Níl
D20

An bhfuil guthan líne talún?
(NÁ LÉIGH AMACH OS ARD)
1
2

Tá
Níl
D22

Ar mhiste leat a insint dom cé mhéad duine atá cúig bliana déag d'aois nó níos mó a bhfuil
cónaí orthu i do theachsa, tú féin san áireamh?
SCRÍOBH SÍOS - I gCÁS "NÍ FHIOS" CÓD '98' - I gCÁS DIÚLTÚ CÓD '99')
Líon na ndaoine atá cúig bliana déag d'aois nó níos mó sa teaghlach
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