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Amser i fynd adref? - Corff gwarchod iechyd yn gofyn am 

atborth 

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned ar draws Cymru yn cynnal 

adolygiad o brofiadau pobl sy’n gorfod aros yn rhy hir yn yr ysbyty, 

pan eu bod yn ddigon da i fynd adref.  

Dywedodd John Pearce, Cadeirydd y Bwrdd Cynghorau Iechyd 

Cymuned yng Nghymru:  

“Gwyddwn fod llawer o bobl yn gorfod aros yn yr ysbyty, er eu bod 

yn ddigon da i fynd adref, am resymau sydd y tu hwnt i’w rheolaeth 

nhw’n uniongyrchol.  Gall hyn fod oherwydd nad oes trefniadau yn 

eu lle yn eu cartref, neu nad oes lle ar gael mewn cartrefi gofal neu 

leoliadau gofal iechyd gwahanol. 

Gwyddwn fod aros yn yr ysbyty’n hirach nag sydd angen yn gallu 

effeithio ar iechyd, lles ac annibyniaeth pobl yn gyffredinol.  Rydym 

eisiau gwybod mwy gan bobl am eu profiadau, a’r effaith mae aros 

yn rhy hir yn yr ysbyty wedi ei gael arnynt.  

Hoffem glywed gan unrhyw un sydd wedi bod yn glaf, yn deulu i 

glaf neu’n gofalu am glaf, sydd wedi gorfod aros yn yr ysbyty yn 

hirach nag oedd angen, yn y 12 mis diwethaf. 
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Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i roi gwybod i’r GIG sut mae’n 

teimlo i fod yn yr ysbyty yn rhy hir, a pha gamau sydd angen eu 

cymryd i wella.”  

Mae nes 30 Mehefin 2019 gan bobl i rannu eu barnau a’u profiadau 

gyda ni.  Os am wybod mwy am yr adolygiad, neu i rannu eu 

profiadau, gall pobl gysylltu â ni drwy un o’r ffyrdd canlynol: 

E-bost yourvoice@waleschc.org.uk  

Ffôn 01248 679284, dewiswch opsiwn 3 

SMS / Neges 

Destun 

CHC i 6227 

Gwefan www.communityhealthcouncils.org.uk  

Ar bapur at: Amser i fynd adref 
CICau yng Nghymru 
Trwy law: Uned 11 
Llys Castan 
Parc Menai 
Bangor 

LL57 4FH 
 

Ap Survey Me  svy.at/6u8nn 

Côd QR  

 

-Diwedd- 
 

mailto:yourvoice@waleschc.org.uk
http://www.communityhealthcouncils.org.uk/
http://svy.at/6u8nn
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NODYN I’R GOLYGYDDION 
  

Mae’r Bwrdd CICau yn cynrychioli llais cyfunol y 7 CIC yng 
Nghymru.  
 
CICau yw corff gwarchod annibynnol gwasanaethau GIG yng 
Nghymru.  Maent yn ceisio annog a galluogi aelodau'r cyhoedd i 
gymryd rhan weithredol mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar 
gynllunio, datblygu a darparu gofal iechyd i'w teuluoedd a'u 
cymunedau lleol. 
 

Mae CICau yn gweithredu ar ran eu poblogaeth leol, trwy fonitro 

perfformiad gwasanaethau GIG yn eu hardal, fel mater o drefn, yn 

ogystal ag ymateb i ddatblygiadau a newidiadau i wasanaethau.  

 

Mae CICau yn cynnal dialog parhaus gyda’r cyhoedd, trwy ystod 

eang o rwydweithiau cymunedol, cyswllt uniongyrchol gyda’r claf, 

teuluoedd a gofalwyr, trwy ymholiadau, Gwasanaeth Eiriolaeth 

Cwynion, gweithgareddau ymweld, a thrwy arolygon y Claf a’r 

Cyhoedd. 

 

Mae pob un o’r 7 CIC yng Nghymru yn cynrychioli “llais y claf” yn 

eu hardaloedd daearyddol priodol. 

 

  
Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â Ffion Roberts neu Matthew Parr yn 

Working Word ar 02920 455 182 neu ffion.roberts@workingword.co.uk / 

matthew.parr@workingword.co.uk 
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