
EICH LLEOL 'GIG WARCHOD' CEFNOGI EICH LLAIS YN Y GIG 
YNG NGHAERDYDD A BRO MORGANNWG 

Croeso i'n edrych Cylchlythyr newydd gan eich bod Cyngor Iechyd 

Cymuned. Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth 

yn ddefnyddiol a byddem yn croesawu eich sylwadau a'ch barn wrth i 

ni ganolbwyntio ar Wasanaethau GIG lleol. 

Rhaglen De Cymru 
Gan y gall rhai ohonoch yn 
ymwybodol yn ymgynghori'n ddi-
weddar y Gwasanaeth Iechyd ar 
draws y pum Bwrdd Iechyd Lleol ar 
eu cynigion ar gyfer rhai gwasanae-
thau trydyddol lefel uchel. Yn dilyn 
y cyfnod ddau CIC yn y De 
Ddwyrain gyrraedd farn wahanol 
na'u Byrddau Iechyd, sef Cwm Taf a 
Chaerdydd a'r Fro CICau. 
 
Ar ôl rhai trafodaethau gyda'r 
Byrddau Iechyd a oedd yn cynnwys 
nifer o oriau adolygu gwybodaeth a 
chleifion llif. Ystyriodd yr Aelodau 
yr opsiynau ac yn seiliedig ar y 
wybodaeth ychwanegol, ffurfio barn 
mai'r opsiwn eu bod yn cefnogi 
ddechrau yn "gam yn rhy bell" yn y 

ail-gyflunio gwasanaethau ac y 
byddai'n anodd i'r cyhoedd i 
dderbyn symud i Opsiwn bedwar 
safle ar gyfer gwasanaethau hyn, 
tra'n derbyn y gall hyn fod yn lle y 
bydd ad-drefnu yn y pen draw yn 
arwain at. 
  
 
Felly cytunodd yr Aelodau i gefnogi 
Opsiwn ffit orau 3, gyda nifer o 
gafeatau i'w gweithredu gan y 
Bwrdd Iechyd. Rydym yn deall CIC 
Cwm Taf hefyd wedi ystyried eu 
sefyllfa ac wedi cefnogi Opsiwn 3.  
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 
ein gwefan. 

Gwylio Iechyd 
Mae'r Cyngor Iechyd Cymuned ers nifer o flynyddoedd sefydlu grŵp gwylio     
Iechyd unigolion sydd â diddordeb cyffredinol mewn Gwasanaethau Iechyd.    
Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter ac os oes gennych ddiddordeb mewn 
mynychu, cysylltwch â Mr Daniel Price yn y Swyddfa CIC fydd yn eich ychwanegu 
at y rhestr bostio. Bydd croeso mawr ichi a byddwn yn darparu paned o de a   
bisged. Mae aelodau'r grŵp yn cael cyfleoedd amrywiol i holi'r GIG ar ddarpari-
aeth gwasanaeth felly pam na ddewch chi draw a dylanwadu ar sut mae  
gwasanaethau yn cael eu darparu. 

T.E.P ar Pryderon yn y GIG a 
Rhybudd o Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol CIC ym mis Gorffen-
naf 
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T.E.P ar Pryderon a 
Chanmoliaeth yn y 
GIG 
Nid yw codi pryder neu roi cyflenwad yn y GIG 

bob amser yn hawdd, pwy ydych chi'n siarad? 

Arall Pynciau Poeth 
cyfredol  

Ysbyty Dewi Sant  
Ysbyty'r Barri  
Effeithiau Rhaglen 
De Cymru ar 
Wasanaethau   
Caerdydd a'r Fro  
Adolygiad o 
wasanaethau      
Gerontology (Adain 
y Gorllewin CRI)  
amseroedd aros  

 
Bydd diweddariadau pel-
lach ar y pynciau hyn ac 
eraill yn cael eu cynnwys 

Yr ydym i gyd yn gwerth-
fawrogi gwaith y GIG ac 
mae'r rhan fwyaf o'r amser 
y gofal a gewch o'r an-
sawdd uchaf, gyda gofalu 
staff a deilliannau rhagorol 
i gleifion. Fodd bynnag, 
cydnabyddir bod pethau'n 
mynd o chwith o bryd i'w 
gilydd ac mae angen mynd 
i'r afael mewn modd bod-
dhaol y materion hyn. Fodd 
bynnag, rydym yn gwybod 
fod y rhan fwyaf o bobl 
eisiau eu pryder trin cyn 
gynted ag y bo modd.    
Felly, rydym wedi sefydlu 
mewn partneriaeth â'r 
Bwrdd Iechyd, gwasanaeth 
cymorth i gleifion ar hyn o 
bryd yn gweithredu yn   
Ysbyty Llandochau ar 
ddydd Mawrth a nos Iau; 

4:00-6:00 hwn yn rhoi 
mynediad ar unwaith i   
Aelod eiriolwr a hefyd yn 
aelod o Fwrdd Iechyd   
Pryderon Tîm, a fydd yn 
gallu eich cynorthwyo. 
Gellir eu lleoli yn y      
Ganolfan Gwybodaeth a 
Chymorth ger yr ystafell 
fwyta yn Ysbyty          
Llandochau. Yn ogystal, 
mae sefydliadau cymorth 
eraill ar gael hefyd trwy 
gydol yr wythnos. 

“ROEDD Y GWASANAETH GAN Y 

TÎM EIRIOLAETH A PHRYDERON 

YN DDEFNYDDIOL IAWN EU BOD 

YN YMDRIN YN SENSITIF Â FY 

MHRYDER AC YN RHOI CYNGOR 

I MI”  

HYSBYSIAD O  
 

Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol CIC 

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol y CIC Caerdydd a'r 

Fro yn cael ei gynnal yn Neu-

add y Sir Caerdydd ddydd 

Llun 14 Gorffennaf am 18:30  

 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth 

ddiweddaraf i chi am y gwaith 

eich Cyngor Iechyd Cymuned 

a bydd yn lansio ein 

Hadroddiad Blynyddol ar 

gyfer 2013/14 yn ogystal ein 

Hadroddiad ar Ymweld Med-

dygaeth Teulu 

www.communityhealthcouncils.org.uk/cardiffandvale 

Third Floor  
Park House  
Greyfriars Road  
Cardiff CF10 3AF 

Ffon: 029 20 377407  

EBost: chief.officer@cavogchc.org.uk  

www.facebook.com/cavog.chc     www.twitter.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn dilyn rhaglen tair blynedd o ymweliadau ac arolygon boddhad 

cleifion, byddwn yn cyhoeddi ein canfyddiadau yn seiliedig ar 67 

arolygiadau i bractisau meddygon teulu lle'r oedd dros 8,000 o 

ymatebion. Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion ar 

gyfer ymateb y Bwrdd Iechyd. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei 

gyhoeddi yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Gorffennaf. 

 

 

 

 

Cynhaliodd y Cyngor Iechyd Cymuned brosiect 
gyda Chymdeithas Henoed Tsieineaidd     

Caerdydd oedd yn cael anawsterau wrth gael 

mynediad Gwasanaethau Iechyd. Yn benodol, 

cael apwyntiad gyda'u meddyg teulu gan fod 

rhaid iddynt ymgysylltu cyfieithydd. Mae hyn yn 

cael effaith ehangach ar y grwpiau sy'n cael   

anawsterau wrth ddefnyddio'r Saesneg. Roedd 

yr adroddiad i'r Bwrdd Iechyd yn cynnwys nifer 

o argymhellion allweddol a fydd yn cael eu 

monitro gan y Cyngor Iechyd Cymuned mewn 

partneriaeth â'r gymuned CHTC. 


