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COMHAD FÍRICÍ:
SLÁINTE & CÚRAM 
SÓISIALTA GCE

Tá sé tábhachtach a bheith ábalta cumarsáid 
éifeachtach a dhéanamh duine le duine agus i 
ngrúpa. Ní bhaineann cumarsáid go díreach leis na 
focail a úsáideann tú, ach leis an dóigh a labhraíonn 
tú chomh maith le do chomharthaíocht choirp, 
agus, thar rud ar bith eile, a éifeachtaí a bhíonn tú 
ag éisteacht. Le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh 
tá sé tábhachtach cultúr agus comhthéacs a chur 
san áireamh, mar shampla nuair is é an Béarla an 
dara teanga.
 

Tá sé tábhachtach ag cleachtóirí eolas a mhalartú 
lena dtuiscint a fhorbairt ar riachtanais an duine 
aonair leis an tacaíocht a chur ar fáil atá de dhíth 
air agus feabhas a chur ar cháilíocht soláthar 
seirbhíse.

D’fhéadfadh cumarsáid i suíomhanna bheith casta 
go leor. Beidh ar chleachtóirí a thuiscint go mbeidh 
a dhóigh féin ag gach duine le ciall a bhaint as na 
rudaí a deirtear.

Inneachar an Ábhair

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• a mhíniú cén dóigh a bhfuil tionchar dearfach ag 

na tosca a leanas ar chumarsáid le húsáideoirí 
seirbhíse:
– rúndacht, mar shampla príobháideachas 

a choinneáil nuair a bhítear ag plé faisnéis 
phearsanta le húsáideoirí seirbhíse;

– tosca fisiceacha amhail éadaí cuí, cóiriú 
pearsanta agus meas ar spás pearsanta;

– timpeallacht fhisiceach amhail leibhéil ísle 
fuaime, go leor solais agus aerála;

– tosca mothúcháin amhail féinmhuinín, 
dearcadh dearfach, muinín, comhbhá agus 
trua; agus

– scileanna cumarsáide cleachtóirí amhail 
soiléireacht, luas, agus tuin chainte, agus úsáid 
a bhaint as leideanna, fiosrúcháin, ciúnas, 
ceistiúchán, sealaíocht, athmhachnamh, 
amharc sa tsúil, gothaí gnúise, iompar an 
choirp, gothaí, teagmháil fhisiciúil nó breathnú;

Tosca a thacaíonn le cumarsáid éifeachtach

CUMARSÁID I SUÍOMHANNA SLÁINTE, CÚRAM SÓISIALTA & LUATHBHLIANTA 
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Rúndacht
Tá rúndacht ina cuid riachtanach den obair a 
dhéantar i suíomhanna sláinte, cúram sóisialta 
agus luathbhlianta. Ciallaíonn sin go gcinntítear 
nach gcuirtear eolas pearsanta ar aghaidh ach 
chuig na daoine siúd a bhfuil fáth cuí, gairmiúil acu 
leis an eolas a bheith acu agus sin a dhéanamh ar 
bhonn riachtanas eolais.

Plé príobháideach
Sna suíomhanna cúraim a chuireann 
príobháideacht chun cinn bíonn uchtach ag 
úsáideoirí seirbhíse a gcuid mothúchán agus 
fadhbanna a nochtadh. Tá sé tábhachtach spás 
a chur ar fáil do chomhráite agus do scairteanna 
gutháin atá príobháideach.

Taifid a chosaint
Leagtar síos rialacha san Acht um Chosaint 
Sonraí 1998 le faisnéis phearsanta a phróiseáil, 
agus baineann sé le taifid pháipéir chomh maith 
leis na cinn ar ríomhaire. Is féidir fostaithe a 
ionchúiseamh fosta as gníomh neamhdhleathach 
faoin reachtaíocht. D’fhéadfaí fíneálacha suas 
le £5000 a ghearradh má úsáideann tú nó má 
nochtann tú eolas faoi dhaoine eile gan a gcead nó 
gan údarú. Seans fosta go bhfuil tú ag déanamh 
coire má thugann tú eolas d’fhostaí eile nach 
bhfuil na sonraí de dhíth air lena ndualgais 
dhlisteanacha a chomhlíonadh. Ba chóir duit bheith 
an-chúramach agus tú ag úsáid an idirlín, ag cur 
ríomhphoist nó ar an ghréasán inmheánach. Is 
cóir a bheith ríchúramach le sonraí íogaire amhail 
bunús eitneach, creideamh reiligiúin/ polaitíochta, 
sonraí sláinte, míchumais, sonraí coireanna nó 
coireanna líomhnaithe, saol gnéis nó ballraíocht 
ceardchumainn.

Tá pleananna cúraim, measúnuithe riachtanais 
athbhreithnithe ar chásanna agus comhaid lae 
riachtanach, mar thaifid dhlíthiúla cúraim agus 
caithfear nótaí rúnda áirithe a choinneáil agus tá 
taifid a bhaineann le duine aonair/daoine aonair 
mar chuid riachtanach den chumarsáid agus de 
reáchtáil laethúil seirbhís ar bith.

Eolas a roinnt go cuí 
De ghnách ní nochtar eolas do dhuine ar bith ach 
do chomhgleacaithe oibre atá cóngarach duit 
faoi chúlra úsáideoir seirbhíse, faoi fhadhbanna 
pearsanta, faoi riachtanais chúraim nó ceisteanna 
sláinte ach le toiliú an úsáideora seirbhíse nó a 
neasgaoil. Mar sin féin, tá eisceachtaí leis an riail 
seo. Mar shampla, is féidir eolas rúnda a chur ar 
aghaidh má tá measúnú de dhíth ar dhuine nó 
saintacaíocht ó chleachtóir nach ball den fhoireann 
oibre agat é.

Tosca fisiciúla
Éadaí cuí agus cóiriú pearsanta 
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an dóigh a gcóiríonn 
daoine iad féin agus ag na héadaí a bhíonn orthu 
maidir leis an bharúil a bhíonn ag daoine eile orthu. 
Bíonn tionchar cinnte ag cuma fhisiciúil daoine 
agus a gcuid éadaigh ar an phróiseas cumarsáide. 
Nuair a bhítear ag obair i suíomhanna sláinte, 
cúram sóisialta agus luathbhlianta, ba chóir éadaí a 
chaitheamh a fhóireann don tasc, agus maidir leis 
an ghrúpa a bhfuiltear ag obair leo, mar shampla, 
nuair a bhítear ag freastal ar chruinniú, ba chóir 
éadaí a chaitheamh a léiríonn meas ar na daoine atá 
páirteach san ócáid, a gcultúr, a n-aois, a n-inscne 
etc. agus a fhágann lorg dearfach orthu.

I bhfad sula mbíonn siad faoi fhad cainte de dhaoine, 
d’fhéadfadh an chuma atá orthu rud a chur in iúl 
faoina n-inscne, a n-aois, a n-aicme eacnamaíoch, 
agus a n-intinní fiú, in amanna. Tosaíonn daoine 
a aithint na leideanna tábhachtacha cultúir a 
bhaineann leis sin nuair atá siad an-óg. San 
fhocalstór ar éadaí a fhoghlaimíonn muid ní 
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hamháin go bhfuil baill éadaigh ann ach stíleanna 
gruaige chomh maith, seodra, smideadh agus 
maisiúcháin eile coirp mar thatúnna. Sa chuid is mó 
de na cultúir, áfach, tugann an stíl chéanna éadaí 
teachtaireachtaí éagsúla ag brath ar aois, inscne, 
agus cuma fhisiciúil an duine a bhfuil na héadaí 
air. Trí chineálacha áirithe éadaigh a chaitheamh is 
féidir go n-athrófar iompar an duine agus
go n-athrófar iompar daoine eile ina leith féin. 
Nuair a thagann oifigeach póilíní faoi éide a fhad le 
duine b’fhéidir go dtiocfadh eagla ar an duine cé go 
bhfuil a fhios aige nach ndearna sé rud ar bith cearr. 
Bheadh a athrach d’iompar aige dá dtiocfadh póilín a 
fhad leis i ngnáthéadaí.

Meas ar spás pearsanta
I sochaí ilchultúrtha an lae inniu, tá sé 
tábhachtach cuimhneamh ar an réimse de chóid 
neamhbhriathartha a nochtar i ngrúpaí éagsúla 
eitneacha. Nuair a sháraítear fad ‘cuí’ idir dhaoine, 
b’fhéidir go mothódh daoine míchompordach nó 
cosantach. B’fhéidir go mbainfí an chiall chontráilte 
as an rud atá ar siúl acu.

I sochaí an Iarthair, sainaithnítear ceithre fhad de réir 
an chaidrimh idir na daoine atá i gceist.

Baineann na ceithre fhad sin leis na ceithre chineál 
caidrimh – dlúth, pearsanta, sóisialta agus poiblí.

Déantar dhá chuid de na faid sin, céim ghairid agus 
céim i bhfad amach, rud a fhágann ocht roinn ann ar 
fad. Is fiú a lua go meastar i sochaí an Iarthair gurb 
iad seo na gnáthfhaid.

•  Fad dlúth: 
Síneann fad dlúth ó dhlúth-theagmháil 
(teagmháil fhisiciúil) go dtí an chéim ‘i bhfad 
amach’15–45cm.

I sochaí na Breataine, de ghnáth meastar gur fad 
mífhóirsteanach atá ansin maidir le hiompar poiblí 
agus má théann tú isteach i ndlúthspás duine eile 
seans go gcuirfidh sin isteach go mór air.

• Fad Pearsanta: 
 Meastar gurb í an chéim ‘i bhfad amach’ d’fhad  
 pearsanta an fad is fóirsteanaí do dhaoine atá  
 ag comhrá le chéile. Má tá tú an fad sin ó  
 dhuine is furasta dreach an duine a fheiceáil  
 agus a chuid súl ag bogadh, chomh maith leis an  
 chomharthaíocht choirp ina hiomláine. Is féidir le  
 daoine lámh a chroitheadh le chéile nuair atá  
 siad faoi fhad pearsanta dá chéile.

• Fad Sóisialta: 
 Seo an gnáthfhad do ghnó neamhphearsanta,  
 mar shampla ag obair le chéile in aon seomra nó  
 ag ócáidí sóisialta.

Tá áit suí tábhachtach chomh maith; is mó i bhfad 
an seans go measfar cumarsáid a bheith ina 
chaidreamh foirmiúil má dhéantar an chumarsáid 
agus deasc idir an bheirt. Chomh maith leis sin, má 
tá na suíocháin socraithe ar dhóigh go bhfuil cuma 
ar dhuine amháin go bhfuil sé ag amharc anuas ar 
an duine eile, is féidir go mbeidh an chuma air go 
bhfuil duine amháin i gceannas. Nuair a bhítear 
faoi fhad sóisialta, caithfidh an chaint a bheith níos 
airde agus bíonn amharc sa tsúil riachtanach don 
chumarsáid, mura dtarlóidh sin is lú an t-aiseolas a 
bheidh ann agus seans go gcuirfear deireadh leis an 
idirghníomhaíocht.

• Fad Poiblí: 
 Bíonn múinteoirí agus cainteoirí poiblí faoi  
 fhad poiblí de ghrúpaí lena bhfuil siad ag caint.  
 Nuair a bhítear an fad sin ar shiúl tá cumarsáid  
 neamhbhriathartha áibhéalach riachtanach  
 le go mbeidh an chumarsáid éifeachtach. Ní fiú  
 gothaí caolchúiseacha gnúise nuair a bhíonn  
 an fad sin ann, mar sin is minic a úsáidtear  
 comharthaí láimhe ina n-áit. Is gnách go mbíonn  
 gluaiseachtaí móra cinn ag cainteoirí poiblí a  
 bhfuil taithí acu a thuigeann an dóigh a  
 mbraitear comharthaí coirp nuair a bhítear níos  
 faide ar shiúl.

Ba chóir smaoineamh go cúramach ar shuíocháin 
agus ar áiteanna suí nuair a bhíonn cumarsáid le 
daoine eile i gceist. Beidh an áit suí idir cleachtóirí 
agus daoine aonair ag brath ar chuspóir na 
cumarsáide a bheidh ar siúl. Mar shampla, má 
bhíonn an idirghníomhaíocht neamhfhoirmiúil 
idir beirt, b’fhearr b’fhéidir don bheirt suí in aice le 
chéile, agus an chomharthaíocht choirp chéanna a 
bheith ag an chleachtóir agus atá ag an duine eile. 
Más rud níos foirmiúla a bheidh sa chumarsáid, 
áfach, b’fhéidir gurbh fhóirsteanaí tábla a bheith 
ann ag leibhéal níos airde, na cathaoireacha a 
bheith cóngarach dá chéile ach gan iad ar an taobh 
amháin den tábla.
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Timpeallacht fhisiciúil
Leibhéil ísle fuaime. Uaireanta bíonn timpeallacht 
sláinte agus cúram sóisialta callánach, mearbhlach 
agus bíonn sé doiligh ag duine aird a choinneáil ar 
rudaí. Tá sé tábhachtach go dtuigeann cleachtóirí 
sin agus go laghdaíonn siad oiread agus is féidir 
den challán sa chúlra, mar shampla cad é chomh 
minic agus a chonaic tú daoine a cuireadh in aice 
le teilifíseán challánach nach raibh duine ar bith 
ag amharc air. Cad é an éifeacht a shíleann tú a 
bheadh aige sin ar a gcumas a n-aird a dhíriú nó 
comhrá le daoine eile? Tá sé tábhachtach fosta go 
gcinntíonn cleachtóirí go bhfuil rochtain éasca ar 
an áit, agus go socraítear an troscán ar dhóigh a 
spreagfaidh daoine le gníomhú le chéile.

Tá go leor solais ríthábhachtach chomh maith 
agus féadann sé feabhas a chur ar chumarsáid. 
Mar shampla má tá duine ann a bhfuil riachtanais 
chéadfacha aige nach bhfeiceann aghaidh an duine 
eile go soiléir b’fhéidir nach mbeadh sé ábalta 
beola a léamh ná an chomharthaíocht choirp agus 
na gothaí a léamh. Chomh maith leis sin uaireanta 
bíonn an léitheoireacht deacair má tá an solas lag.

Tá go leor aerála tábhachtach nó uaireanta bíonn 
timpeallacht róthe, rófhuar nó bíonn siorradh 
rómhór ann. Mar sin ba chóir na fuinneoga a shocrú 
ag cur san áireamh an rud is fearr le duine, a chuid 
riachtanas agus a chuid mianta.

Tosca mothúcháin
Muinín an téarma a bhíonn againn lena hinsint 
cad é mar a mhothaímid faoinár gcumas róil, 
feidhmeanna agus tascanna a dhéanamh. 
Bíonn úsáideoirí seirbhísí sláinte agus cúram 
sóisialta agus a ndaoine muinteartha ag iarraidh 
athdhearbhú ó chleachtóirí lena bhféinmhuinín 
a fhorbairt. Mar fhreagra, úsáideann cleachtóirí 
moladh agus teagmháil fhisiciúil agus tugann 
siad am agus aird mar dhóigh le luach saothair a 
thabhairt do dhuine as a chuid iarrachtaí agus an 
méid atá bainte amach aige agus chun é a chur 
ar a shuaimhneas. Úsáideann roinnt suíomhanna 
cúraim grúpaí tacaíochta fosta, cruinnithe foirne 
agus breithmheas mar dhóigheanna le tacaíocht 
agus athdhearbhú a thabhairt do chleachtóirí 
faoina bhfeidhmíocht san obair.

Dearcadh dearfach: Léirítear i dtaighde 
nach gcaithfidh bonn eolaíoch a bheith faoi 
smaointeoireacht dhearfach. Cé nach féidir le duine 
an domhan a athrú, is féidir leis a dhearcadh air 
agus an fhreagairt a bhíonn aige air a athrú. Thig 
leis sin an dearcadh atá ag duine air féin agus ar 
dhaoine eile a athrú, rud a bhfuil éifeacht aige ar a 
fholláine.

Muinín: Forbraíonn cleachtóirí sláinte agus cúram 
sláinte caidrimh le húsáideoirí seirbhíse, lena 
ndaoine muinteartha nó lena gcúramaithe agus 
comhghleacaithe, trí chur chuige cairdiúil, tacúil a 
choinneáil agus trí spéis a chur sna rudaí atá daoine 
eile a dhéanamh agus a bhraistint. Cuidíonn sin 
le húsáideoirí seirbhíse a mhothú go bhfuil siad 
compordach agus slán, agus gur féidir leo muinín a 
bheith acu as gairmithe agus bheith ag brath orthu.

Comhbhá agus trua: Is é atá i gcomhbhá dearcadh 
lách lena bhfeiceann duine níos mó ná a bharúlacha 
féin faoin domhan agus lena samhlaíonn sé 
smaointe agus mothúcháin duine eile. An t-oibrí 
cúraim a léiríonn comhbhá, is féidir leis na 
mothúcháin a shamhlú a bhaineann leis an phian 
agus leis an bhrón atá ar an duine eile.
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Scileanna cumarsáide an 
chleachtóra
Próiseas dhá bhealach a chaithfidh a bheith sa 
chumarsáid ina mbíonn gach duine den bheirt ag 
iarraidh an rud a deir an duine eile a thuiscint agus 
brí nó ciall a bhaint as.

Iompar an choirp: Thig leis an dóigh a mbíonn 
duine ina shuí nó ina sheasamh teachtaireachtaí 
a chur amach chuig na daoine a bhfuil siad ag 
déanamh cumarsáide leo. Má bhíonn iompar an 
choirp oscailte is féidir go gciallaíonn sé ‘Tá mé 
ag tabhairt aire ort’. Má chlaonann duine chun 
tosaigh meastar gur rud dearfach sin mar go 
léiríonn sé go bhfuiltear ag cur spéise sa rud atá an 
duine eile a rá. Má chlaonann duine rófhada chun 
tosaigh b’fhéidir go measfaí sin a bheith ina chur 
isteach agus ina bhagairt. Tá teicníc DOCSS (SOLER) 
éifeachtach i gcur chun cinn cumarsáid dhearfach:

• Amharc go Díreach ar an duine eile
• Bíodh staidiúir Oscailte agat
• Claon i dtreo an duine eile
• Coinnigh ag amharc sa tSúil orthu
• Bí ar do Shuaimhneas más féidir agus aird agat 

ar an duine eile

Soiléire, luas agus tuin chainte: Caithfidh 
cleachtóirí a chinntiú go labhraíonn siad go soiléir, 
go n-úsáideann siad comharthaíocht chuí choirp 
agus go n-éisteann siad go cúramach lena léiriú go 
bhfuil spéis acu sa rud atáthar a insint dóibh agus 
ag iarraidh sin a thuiscint.

Tá sé tábhachtach fosta a chinntiú go dtuigeann 
an duine mar is ceart. Go háirithe, nuair atá siad ag 
caint le daoine aonair ba chóir do chleachtóirí:

• labhairt chomh hard agus atá de dhíth le go 
gcluinfidh an duine

• focail agus nathanna cainte a úsáid a thuigfidh 
an duine;

• an rud atá i gceist acu a rá agus gan bheith ag 
rámhailleach

• labhairt go soiléir agus go gonta
• labhairt ar luas a dtig leis an duine aonair a 

leanúint; agus
• tuin chainte a úsáid a fhóireann don chomhrá

Leideanna agus fiosrúcháin
Tabhair leid don duine má tá an chuma air go bhfuil 
sé ag streachailt leis an rud atá sé ag iarraidh a 
rá. Mar shampla, “Bhí tú ag insint dom faoin rud a 
rinne tú inné.”

Ciúnas
Is féidir ciúnas a úsáid lena ligean duitse nó don 
duine eile a chuid smaointe a chur le chéile agus 
smaoineamh faoi rud ar bith eile ba mhaith leo a 
rá. Thig leis sin cuidiú leis an duine an rud a rá ba 
mhaith leis a rá ach am a thabhairt dó leis sin a 
dhéanamh.

Ceistiúchán
Ní dhéanaimid ach deich faoin gcéad dár 
gcumarsáid sa chaint, agus tá sé thar a bheith 
tábhachtach go mbaineann tú a oiread leasa 
agus is féidir as do chomhráite le daoine agus a 
dteaghlaigh, nó fágfaidh sin go mbeidh tú ábalta a 
riachtanais agus a mothúcháin a thuiscint. Is féidir 
go leor den eolas seo a bhailiú trí cheistiúchán, 
agus tá sé tábhachtach go smaoiníonn tú ar na 
teicnící éagsúla a d’fhéadfaí a úsáid le heolas 
a bhailiú gan cur isteach orthu barraíocht. Mar 
shampla, d’fhéadfá úsáid a bhaint as:
• ceisteanna druidte, mar shampla “An bhfuil tú ag 

iarraidh do lóin anois, a Milo?” Níl de fhreagra de 
dhíth ar an duine ach “Tá” nó “Níl”.

• ceisteanna oscailte, mar shampla “Inis dom 
faoin áit ar ghnách leat bheith i do chónaí, a Jia.” 
Cuideoidh sin leat comhrá a thosú.

• ceisteanna próisis, mar shampla “Cad é a shíl tú 
a bhí an dochtúir a rá leat, a Mina?” Thig leis an 
chineál sin ceistiúcháin a insint duit cad é mar a 
thuigeann an duine a chás.
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Sealaíocht mar go gcaithfear comhráite a eagrú, 
tá rialacha agus prionsabail ann lena shocrú cé 
a labhróidh agus cé a labhróidh ina dhiaidh sin. 
Sealaíocht a thugtar ar an phróiseas sin.

Tá dhá threoirphrionsabal i gceist i gcomhráite:
1. Níor chóir go labhródh ach duine amháin ar a 

sheal.
2. Ní féidir ciúnas a bheith ann.

Ba chóir go dtarlódh an bogadh ó chainteoir 
amháin go cainteoir eile chomh réidh agus is féidir 
gan briseadh ar bith.

Tá dóigheanna éagsúla ann lena léiriú go mbeidh 
seal ag duine eile:
1. Modhanna foirmiúla; mar shampla, an chéad 

chainteoir eile a roghnú trína ainmniú nó trí lámh 
a thógáil.

2. Péirí atá cóngarach dá chéile; mar shampla, tá 
freagra de dhíth ar cheist.

3. Tuin chainte; mar shampla titim i dtuinairde nó 
in airde an ghlóir. 

4. Gothaí; mar shampla, athrú ar an dóigh a bhfuil 
duine ina shuí nó léiriú fiosraithe.

5. Is é an dóigh is tábhachtaí le sealaíocht a chur in 
iúl treo na súl a athrú.

Agus tú ag caint, is thíos atá do chuid súl cuid mhór 
den am. Agus tú ag éisteacht, thuas atá do chuid 
súl cuid mhór den am.

Ar feadh go leor den am le linn comhrá, ní bhíonn 
an cainteoir agus an t-éisteoir ag amharc isteach 
i súile a chéile. Agus iad ag druidim le deireadh a 
seala b’fhéidir go n-amharcfadh cainteoirí suas níos 
minice agus go dtabharfadh siad amharc seasta 
sa deireadh. Léiríonn sin don éisteoir go bhfuil 
deireadh ag teacht leis an tseal agus go dtig leis 
féin teacht isteach.

Athmhachnamh: mar shampla, ‘Sílim gur dhúirt 
tú gur mhothaigh tú ní ba mheasa mar gheall air 
sin. An bhfuil sin fíor, a Leanna?’ Is dóigh úsáideach 
é sin le hathmhachnamh a dhéanamh ar thorthaí 
comhrá agus iad a shoiléiriú, agus taispeánann sé 
go bhfuil tú ag éisteacht.

Caithfidh cleachtóirí comharthaíocht choirp 
daoine a fheiceáil lena thuiscint cad é atáthar a 
rá ina iomláine. Mar sin de tá sé tábhachtach go 
gcoinníonn cleachtóirí fosta staidiúir airdeallach 
compordach.

Gothaí gnúise: Úsáidtear gothaí gnúise leis an bhrí 
a chur in iúl i gcumarsáid. Thig leo mothúcháin an 
duine atá ag déanamh cumarsáide a léiriú. Áirítear 
le gothaí gnúise, aoibh gháire, strainc, mala a ardú 
nó cruthanna eile a chur ar an bhéal. Má úsáidtear 
dreach fiafraitheach b’fhéidir nach dtuigeann an 
duine nó b’fhéidir go bhfuil ceist aige ba mhaith 
leis a chur. Má bhíonn dreach brónach ar dhuine 
b’fhéidir go bhfuil rud éigin cearr leis. Is féidir a 
aithint fosta ón dreach atá ar aghaidh duine go 
bhfuil duine i bpian nó go bhfuil iontas air.

Teagmháil fhisiciúil: Más cuí úsáid teagmháil 
fhisiciúil ach tá sé tábhachtach a chuimhneamh go 
bhfuil daoine ann nach bhfuil compordach le duine 
teagmháil leo go fisiciúil, agus tá daoine eile nach 
maith leo duine teacht isteach ina ‘spás féin’.

Breathnú: Breathnaigh ar chomharthaíocht 
choirp an duine; an léiríonn sé an rud atá sé a rá? 
Mura bhfuil an dá rud ag teacht le chéile b’fhéidir 
go mbeadh ort tuilleadh ceisteanna a chur lena 
chinntiú go bhfuil an rud atá an duine a iarraidh nó 
a rá soiléir.
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COMHAD FÍRICÍ:  SLÁINTE & CÚRAM SÓISIALTA GCE

Gníomhaíochtaí
Tá Michelle 56 bliain d’aois agus bhuail stróc í ar na 
mallaibh. D’fhág sin pairilis uirthi ar a taobh deas 
agus bac ar a teanga. Ní thig léi a cuid smaointe 
a chur i bhfocail agus ní thuigeann sí focail atá 
scríofa síos. Tuigeann sí cuid den rud a deirtear léi. 
Ní raibh Michelle riamh roimhe san ospidéal agus 
tá cuma imníoch go leor uirthi nuair nach dtagann 
a fear céile agus a hiníon ar cuairt aici. Is cosúil gur 
maith léi am béilí agus amharcann sí go minic ar 
ghrianghraif dá teaghlach agus dá peata madaidh. 
Uaireanta eile bíonn na deora léi agus bíonn cuma 
an-bhrónach uirthi. Tá fear céile Michelle i ndiaidh 
a insint duit go mbíonn a bhean uaigneach agus 
go mbíonn frustrachas uirthi mar nach dtig léi 
cumarsáid a dhéanamh leis na daoine eile thart 
uirthi faoi láthair.

• Luaigh trí rud a d’fhéadfá a dhéanamh le cuidiú le 
Michelle cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh 
leis an fhoireann sa bharda.

• Mínigh an fáth a bhfuil sé tábhachtach aird a 
bheith agat ar chumarsáid neamhbhriathartha 
Michelle nuair a bhíonn tú ag caint léi.

• Cad é mar a gheofá amach cad é ba mhaith le 
Michelle a ithe ag am dinnéir, ag cur san áireamh 
go bhfuil fadhbanna cumarsáide aici?


