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Fformatau hygyrch 
 

Os hoffech y cyhoeddiad hwn mewn 

fformat a/neu iaith arall, yna 

cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.  

Gallwch ei lawrlwytho oddi ar ein 

gwefan neu ofyn am gopi trwy 

gysylltu â’n swyddfa. 
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Cyflwyniad 
 

Paratowyd yr adroddiad hwn gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd 

Cymuned, ar ran y 7 Cyngor Iechyd Cymuned (CICau) yng 

Nghymru.  

 

CICau yw cyrff gwarchod annibynnol gwasanaethau GIG yng 

Nghymru, ac yr ydym yn ceisio annog a galluogi’r cyhoedd i 

chwarae rhan weithgar mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar 

gynllunio, datblygu a darparu gofal iechyd i’w teuluoedd a’u 

cymunedau lleol. 

 

Mae CICau yn ceisio gweithio gyda’r GIG a chyrff archwilio a 

rheoleiddio, i ddarparu’r cyswllt hanfodol hwnnw rhwng y 

rheiny sy’n cynllunio a darparu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

yng Nghymru, y rheiny sy’n ei archwilio a’i reoleiddio, a’r 

rheiny sy’n ei ddefnyddio.  

 

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

ystod eang o rwydweithiau cymunedol, cyswllt uniongyrchol 

â chleifion, teuluoedd a gofalwyr, trwy ein Gwasanaeth 

Ymholiadau, ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion, 

gweithgareddau ymweld, a thrwy arolygon y Claf a’r 

Cyhoedd.  Mae pob un o’r 7 CIC yng Nghymru’n cynrychioli 

“llais y Claf” yn eu hardaloedd daearyddol priodol.  
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Beth ofynnon ni 
 

Gwyddwn, trwy ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion annibynnol, 

fod cyfathrebu gwael yn ffactor, yn aml, pan fo pryderon gan 

bobl am y GIG.  Gall gynyddu’r perygl o niwed posib oherwydd 

camddealltwriaethau, gall arwain at ddiffyg hyder ar ran y claf, 

a gwastraffu adnoddau gwerthfawr y GIG.  

 

Gwyddwn, trwy ein gweithgareddau ymgysylltu ar draws 

Cymru, fod pobl yn gallu teimlo’n ddryslyd a rhwystredig wrth 

geisio gwybodaeth am eu hiechyd neu driniaeth.  

 

Mae CICau o’r farn bod angen ailgychwyn yr ymgyrch am well 

cyfathrebu rhwng y claf a’r GIG.   

 

Gofynnon ni i bobl ar draws Cymru i roi gwybod i ni am eu 

profiadau nhw o gyfathrebu â’r GIG, byddent yn dda neu’n 

ddrwg, ac i roi i ni eu hawgrymiadau ar sut i wella cyfathrebu.  

Yn ôl ei natur, mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar beth 

sydd angen ei wella.  Nid yw hyn yn golygu fod profiad pawb o 

gyfathrebu yn y GIG yn wael. 

 

Gofynnon ni am awgrymiadau, yn seiliedig ar brofiadau pobl o 

gyfathrebu o bob math.  Roeddem eisiau clywed gan gymaint 

o bobl â phosib, gan gynnwys y rheiny ag anghenion 

cyfathrebu penodol.   

 

Defnyddion ni amryw ffyrdd i gyrraedd pobl.  Roedd hyn yn 

cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, ap ffôn clyfar, negeseuon 

testun, cyfeiriad Rhadbost a pheiriant ateb pwrpasol.  Hefyd, 

cyfarfu aelodau a staff CIC gyda phobl ym mhob cwr o Gymru 

yn ystod haf 2018.  Derbynion ni 1,306 o sylwadau ac 

awgrymiadau a, thrwy’r cyfryngau cymdeithasol, gwnaethom 
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dros 70,000 o argraffiadau. 

 

 

Beth ddywedodd pobl wrthym 

 

Rhannodd pobl o bob cwr o Gymru eu profiadau a’u syniadau 

am beth ellir ei wneud i wella cyfathrebu yn y GIG.  

 

Tra bo profiadau pawb yn wahanol, canfuwyd bod nifer o 

themâu cyffredin.  

 

Rydym wedi cynnwys pob un o’r themâu, fel adrannau 

gwahanol, yn yr adroddiad hwn.  Tra nad oedd modd i ni 

ddefnyddio pob ymateb unigol, gobeithiwn ein bod wedi 

casglu pob un o’r problemau a godwyd gyda ni.  Dilëwyd 

unrhyw gyfeiriadau at bobl neu wasanaethau penodol. 
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Agwedd, deall a gwrando 

 

Dywedodd llawer o bobl wrthym mor bwysig ydoedd fod y bobl 

a oedd yn ymwneud â’u gofal a’u triniaeth yn gwrando arnynt.  

Dywedodd pobl wrthym nad oedd hyn yn digwydd bob amser. 

 

“Gwrandewch ac yna holwch gwestiynau.  

Yn aml iawn, rwy’n gadael y MT yn teimlo 

mai’r cyfan mae’r meddyg wedi’i ddweud 

wrthyf yw’r hyn a ddarllenodd oddi ar 

ddarn o bapur – a gallai fod yn ymwneud 

ag unrhyw un.  Nid yw’r un dull yn addas i 

bawb, ac yr ydym yn haeddu cael ein trin 

gan rywun sydd â diddordeb mewn clywed 

ein safbwynt ni.  Hoffwn hefyd pe na 

fyddwn yn cael fy ngwneud i deimlo fel 

poendod wrth i fi geisio trefnu apwyntiad 

dilynol yn dilyn diagnosis difrifol, neu’n 

ceisio deall amserlen ar gyfer triniaeth. 

Mae bod yn agored a chyfathrebol yn gallu 

tawelu meddwl y claf.” 

 

 

Clywsom gan rai pobl bod staff yn ymddangos weithiau eu 

bod yn bell eu meddwl, neu’n brin o amser.  

 

 

“Y broblem yw – nid yw pobl (meddygon) 

yn gwrando.  Pan fyddwch yn siarad â 

meddygon, maen nhw’n rhy brysur yn 

darllen / teipio ar y cyfrifiadur, a dydyn 

nhw ddim yn edrych / siarad wyneb yn 

wyneb â’r claf.” 

 

“Mae angen i feddygon wella’r ffordd maent yn 

cyfathrebu.  Yn anaml iawn fyddai’n gweld fy MT 
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– bu’n rhaid i fi fynd yn ddiweddar, gan fy mod 

i’n anhwylus.  Ni wnaeth ef wrando arnaf.  

Roeddwn i’n ceisio esbonio pan ddywedodd y 

Meddyg wrthyf “mae eich 10 munud wedi dod i 

ben, does gen i ddim mwy o amser i roi i chi 

nawr!”  Ni allai aros i gael fy ngwared i!” 

 

Roedd eraill yn teimlo nad oedd staff yn gwrando ar bobl bob 

amser, oherwydd nodweddion personol, megis eu hoedran.   

 

“Hoffwn pe byddai Meddygon Teulu yn gwrando 

arnaf ac nid dim ond gwenu, heb fy nghymryd i o 

ddifrif.  Maen nhw’n gwneud llawer o 

ragdybiaethau amdanaf fel merch ifanc.” 

 

“Byddai’n haws petai staff GIG yn gallu cofio 

trafod problemau’r claf gyda’r claf ei hun, pryd 

bynnag y bo modd.  Mae fy mam yn 98, ond 

nid oes arni ddementia.  Yn gyson, mae staff 

iechyd, yn enwedig mewn ysbytai, yn fy holi i 

neu fy mrawd neu chwaer, yn hytrach na fy 

mam, ac mae hi mewn sefyllfa llawer yn well 

i’w hateb nhw.  Mae hyn yn cynnwys 

cwestiynau pwysig iawn am ei dyfodol.  Fel 

llawer o bobl ei hoed hi, mae ychydig yn drwm 

ei chlyw ac, yn hytrach na chodi eu llais rhyw 

ychydig mae nyrsys, yn enwedig, ond eraill 

hefyd, yn dueddol o’i hanwybyddu hi a siarad 

amdani fel petai hi ddim yno.  Hyd yn oed petai 

arni ddementia i ryw raddau, fe fyddai’n llawer 

mwy boneddigaidd a chwrtais i geisio cynnwys 

y claf fan lleiaf, ni waeth beth fo ei oedran neu’i 

freuder.” 
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Roedd llawer o bobl yn teimlo nad oedd staff yn rhoi digon o 

bwyslais ar yr hyn roedd cleifion yn ei ddweud am eu 

hiechyd nhw eu hunain, neu iechyd eu teuluoedd.  

 

“Mae gen i ganser y croen dychweliadol ac rwy’n 

98 erbyn hyn.  Rwy’n mynychu’r clinig dermatoleg 

yn rheolaidd… Rwy’n adnabod fy nghroen yn dda 

iawn, ac wedi dysgu i adnabod y gwahaniaeth 

rhwng y gwahanol fathau, ond ni theimlaf fod fy 

marn i’n cael ei ystyried cymaint ag ydoedd”.  
  

“Mae gen i brofiad personol o feddygon yn 

gwrthod gwrando, maen nhw’n tybio mod i’n 

gwybod dim.  Rwy’n adnabod fy mhlentyn.  

Gwrandewch ar y rhiant / gofalwr pan ei fod yn 

sôn am gyflwr y plentyn.” 

 

“Roedd fy mherthynas yn glaf iechyd meddwl 

tymor hir, a threuliodd 8 mis fel claf preswyl, a 

doedd neb fel petai nhw’n gwybod y sefyllfa’n 

iawn.  Gall staff fod yn amddiffynnol gyda 

theuluoedd, ac yn amharod i weithio gyda nhw, 

neu ganiatáu iddynt gael mewnbwn.  Gwrandewch 

ar gleifion a theuluoedd, os gwelwch yn dda.” 

 

 

Dywedodd llawer o bobl wrthym ei bod yn bwysig, nid yn 

unig bod staff GIG yn gwrando, ond eu bod yn dangos hefyd 

eu bod wedi deall.   

 

“Mae angen iddynt wrando ar gleifion a’u 

teuluoedd.  Yna, dylent ofyn am gadarnhad eu 

bod wedi llwyr ddeall yr hyn a ddywedwyd 

wrthynt.  Yn bendant mewn perthynas â 

symptomau, materion, problemau, lefel 

llesgedd ayb.” 
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“Mae angen i feddygon wrando a deall yn 

wirioneddol, yn lle dim ond nodio.” 
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Ystyriwyd hefyd ei bod yn bwysig cofnodi gwybodaeth a 

ddarparwyd gan bobl yn fanwl gywir.  

 

“Mae angen i staff WRANDO ar beth sydd 

gennych i’w ddweud.  Cefais asesiad cyn 

llawdriniaeth, wedi i fi dorri fy arddwrn ychydig 

flynyddoedd yn ôl.  Holodd tair nyrs wahanol fi 

am fy nannedd.  Atebais i’n gywir, ond roedd yr 

wybodaeth yn dal i fod yn anghywir erbyn i’r 

anaesthetegydd fy ngweld i.  Cywirodd ef y 

cofnod pan siaradais i ag ef.  (Roedd yn 

ymwneud â dant rhydd (roedden nhw’n cadw 

dweud mai corun ydoedd, a minnau’n cadw 

dweud ei fod yn rhydd).  Rwy’n gwybod mai 

mater bach oedd hwn, ond gallai fod wedi 

achosi problemau.” 

 

 

Roedd cyfathrebu’n dda, defnyddio’r ymagwedd a’r 

agwedd gywir yn hollbwysig i bobl. 

 

 

“Wedi mynd â fy mhlant bach i’r ysbyty, am fy 

mod i’n amau fod arnynt lid yr ymennydd, ac 

ymdrechu’n galed i siarad â’r plant, i dawelu eu 

meddwl a sicrhau nad oeddent yn bryderus, 

daeth meddyg ymgynghorol i mewn ac, ymhen 

dim, roedd wedi dadwneud yr holl waith yma 

gydag agwedd a dull gwbl amhriodol o gyfathrebu 

â fy mhlant.”   

 

“Mae rhai clinigwyr yn cyfathrebu’n effeithiol 

iawn gyda chleifion, ond mae diffyg sgiliau gan 

eraill, ac weithiau maent yn defnyddio eu 

hawdurdod mewn ffyrdd diraddiol iawn.  Rydw i 

wedi profi hyn yn rhy aml.”  
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Roedd rhai pobl yn teimlo fod angen i’r GIG fuddsoddi mwy 

mewn datblygu a gwerthuso sgiliau cyfathrebu staff gofal 

iechyd.  
 

“Mae angen mwy o hyfforddiant / gwell 

hyfforddiant ar Feddygon Teulu a chlinigwyr 

eraill, ar sut i gyfathrebu’n effeithiol mewn iaith 

y mae eu cleifion yn deall.” 

 

 “Mae angen rhoi mwy o amser a gwell 

addysg i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, 

mewn cydweithrediad â’r claf, er mwyn 

ennyn gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n 

ofynnol, fel bo cleifion yn teimlo eu bod yn 

gwrando arnynt ac yn diwallu eu hanghenion 

yn llawn – yn seicolegol, yn ogystal ag yn 

gorfforol.” 

 

“Dylai sgiliau cyfathrebu clinigwyr gael eu 

gwerthuso mewn modd llawer mwy cadarn, gan 

gynnwys detholiad annibynnol o gleifion i roi 

atborth, o bosib.  Rydw i wedi gweld meddygon 

profiadol yn dewis cleifion i roi atborth – yn amlwg, 

mae’r dull hwn yn agored i gael ei gamddefnyddio.” 

 

 

Clywsom hefyd mor bwysig ydoedd bod y GIG, yn 

gyffredinol, yn cydweithio gyda phobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau GIG, er mwyn sbarduno newid a gwneud 

gwelliannau.   
 

“Mae angen gwrando ar, a gweithredu ynghylch yr 

hyn sydd gan y bobl sy’n defnyddio’r GIG i’w 

ddweud.  Mae angen defnyddio profiadau a 

gwybodaeth pobl, i yrru gwelliannau yn eu blaen a 

gwneud gwelliannau. Mae angen sicrhau bod pobl 

yn cael eu cynnwys, eu bod yn cyfranogi ac yn cael 

eu grymuso.” 
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Empathi wrth roi newyddion drwg 
 

Dywedodd pobl wrthym mor bwysig oedd sgiliau 

cyfathrebu da wrth roi newyddion drwg.  Clywsom gan 

bobl a oedd wedi cael profiadau da, ond hefyd gan y 

rheiny a oedd wedi eu siomi gan y ffordd rhoddwyd 

newyddion drwg iddynt. 

 
 

“Meddyg anhygoel yn (yr ysbyty).  

Rhoddodd newyddion trist i mi mewn 

modd tyner a thrugarog.  Cefais brofiad 

gwael i raddau gyda nyrs.” 

 

“Mynychodd fy mrawd apwyntiad ymgynghori, pan 

oedd yn 29 oed.  Dywedwyd wrtho yn ddi-flewin ar 

dafod "mae gen ti atacsia serebelaidd ac fe fyddi 

di’n gaeth i gadair olwyn yn y pen draw”.  Cafodd 

fy mam a fy mrawd eu llorio’n llwyr, a gadawon 

nhw’r ysbyty heb unrhyw ofal pellach.  Ni 

chawsant eu hatgyfeirio i gael unrhyw gymorth.  

Dim cwnsela, dim esboniad, dim ond diagnosis.” 

 

“Mae gen i bryderon ynghylch y ffordd 

mae rhai clinigwyr yn esbonio diagnosis, 

gweithdrefnau a sut maent yn rhoi 

newyddion drwg yn enwedig.”   
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Gadael i bobl wybod beth sy’n digwydd a’u 
cynnwys nhw 
 

Dywedodd llawer o bobl wrthym y gallai, a dylai’r GIG wneud 

mwy i roi gwybod i bobl am eu hiechyd, eu gofal a’u triniaeth.  

Dywedodd pobl wrthym hefyd y gallai fod yn anodd deall yr 

hyn oedd yn mynd ymlaen, pan fo llawer o wahanol weithwyr 

proffesiynol yn gysylltiedig.   

 

“Pan fyddwch yn yr ysbyty, yn enwedig os ydych yn 

ddifrifol wael, yn aml, mae llawer o weithwyr 

proffesiynol yn gysylltiedig.  Er enghraifft, yn yr 

adran gofal dwys, gall fod yna feddygon GD a 

llawfeddygon hefyd.  Yn aml, mae rowndiau’r 

meddygon yn digwydd tu allan i oriau ymwelwyr.  

Hoffwn awgrymu bod un meddyg yn cael ei enwebu i 

roi’r diweddaraf, yn ffurfiol (h.y. bod cofnod ohono), 

i ‘brif’ berthynas y claf, bob deuddydd.  Byddai hyn 

yn osgoi toriad mewn cyfathrebu.  Yn fy achos i, ni 

chafodd holl ganlyniadau ymchwiliad llawfeddygol eu 

trosglwyddo i fy mherthnasau, a phan drafodwyd 

rhai o’r rhain ym mhen hir a hwyr, cafodd fy 

mherthnasau dipyn o syndod.  Doedd dim bwriad 

yno, mae’n debyg iawn fod un person wedi meddwl 

fod person arall yn gyfrifol am roi’r diweddaraf i fy 

ymwelwyr.” 

 

“Y broblem fwyaf yw trefnu gofal yn ei 

chartref.  Nid yw byth yn gwybod pryd mae’r 

nyrsys ardal yn dod, mae’n gorfod gadael y 

drws heb ei gloi, a threfnu a chyd-drefnu 

rhwng gwasanaethau.”  

 

Roedd pobl yn teimlo hefyd nad oedd yr iaith a ddefnyddiwyd 

yn y GIG yn hawdd ei ddeall bob amser.  
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“Pan eu bod yn rhoi gwybodaeth, fe ddylent ei 

esbonio mewn iaith bob dydd, nid mewn 

termau meddygol.  Mae angen mwy o amynedd 

wrth roi gwybodaeth.”   

 

“Defnyddiwch iaith syml - nid jargon, neu 

‘swmp’ o wybodaeth ddiangen.” 

 

 

Clywsom weithiau nad oedd staff yn cymryd amser i esbonio.  

 

“Esboniwch neu cynigwch daflen ffeithiau, i 

esbonio pethau i gleifion preswyl.  Roeddwn i’n 

teimlo’n sâl wedi bwyta cinio yn dilyn 

llawdriniaeth.  Pan ddywedais i wrth y nyrs beth 

oeddwn i wedi’i fwyta, dywedodd "beth wyt ti’n 

disgwyl, ti newydd gael llawdriniaeth."  Roedd 

fel petai’n cymryd yn ganiataol fy mod i’n 

arbenigwr ar gael llawdriniaethau, fy mod i’n 

cael un bob mis, ac y dylwn i wybod yn union 

beth i’w wneud wedyn, felly dylwn i fod yn 

gwybod hyn!  Dydw i ddim yn disgwyl ei bod hi’n 

gallu tynnu cyfrifiadur yn ddarnau, ei ailosod at 

ei gilydd a’i ailsefydlu, felly dydw i ddim yn 

gweld pam oedd hi’n tybio fy mod i’n arbenigwr    

yn ei gwaith hi.” 

 

“Fy mhrofiad personol i oedd mai ychydig iawn o 

amser oedd gan y llawfeddyg, yn dilyn fy 

llawdriniaeth, i esbonio effaith y llawdriniaeth ar fy 

mron yn llawn.  Mae angen gwell cyfathrebu, ar 

draws y bwrdd.” 

 

“Pan oeddwn i yn yr ysbyty ar ôl geni fy 

mabi, roeddwn i wedi colli llawer o waed, a 

bu’n rhaid i fi gael llawer o brofion, ond 
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ddywedodd neb wrthyf pam fod yn rhaid i fi 

gael profion – ni wnaeth unrhyw un 

gyfathrebu â fi – roeddwn i’n ofnus iawn.  

Rydw i’n caru’r GIG, ond byddai’n dda gen i 

pe byddai’r nyrsys yn siarad mwy gyda ni!” 

 

“Pan oeddwn i’n 7, cefais lawdriniaeth.  Roedd y 

Meddygon a’r Nyrsys a fu’n gofalu amdanaf yn 

anhygoel, er, fe fyddwn i wedi hoffi petawn i’n 

gwybod mwy am beth oedd yn digwydd.  Diolch yn 

fawr iawn.” 

 

Byddai rhai pobl yn hoffi mwy o wybodaeth ysgrifenedig i 

fynd adref gyda nhw, fel na fyddent yn anghofio’r hyn a 

ddywedwyd wrthynt. 

 

“Allwn i ddim amgyffred popeth a ddywedwyd 

wrthyf.  Fe fyddai’n ddefnyddiol petai gen i 

rywfaint o wybodaeth ar bapur, mewn llaw 

ysgrifen hyd yn oed, fel y gallwn ei ddarllen eto’n 

nes ymlaen a’i rannu gyda fy nheulu”.   

 

“Taflenni clir mewn print o faint da” 

 

 

Rhannodd pobl eu gwahanol brofiadau a syniadau am gael 

eu diweddaru a’u hysbysu wrth aros i gael apwyntiad mewn 

lleoliadau GIG.  

 

 

“Ar ymweliad diweddar i’r Adran Damweiniau ac 

Achosion Brys – bu’n rhaid i fi aros am amser 

hir, ond roeddwn yn cael fy niweddaru.” 

 

“Ni chafodd arwyddion yn dweud ‘amser aros 

o 7 awr' eu newid o gwbl tra’r oeddwn yn yr 
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Adran D ac AB – felly, doeddwn i ddim yn 

siŵr a oedd y system yn gweithio’n iawn.” 

 

“Roeddwn i’n teimlo fod cyfathrebu yn yr adran D 

ac AB yn iawn.  Bu’n rhaid i fi gadw gofyn am yr 

amser aros diweddaraf, ac roedd rhai staff yn 

eithaf gwamal, ond llwyddais i gael gwybod faint 

o amser fyddai’n rhaid i fi aros.” 

 

“Cael gwybod faint o bobl sydd o’ch blaen chi 

yn yr Adran D ac AB - sgrin arddangos 

weledol, wedi i chi gael eich brysbennu.” 

 

“Dylai fod hysbysfwrdd yn yr Adran D ac AB, i 

roi gwybod i gleifion faint o amser y rhagwelir 

bydd cyn iddynt gael sylw.”  

 

“Arhosiad hir yn yr adran mân anafiadau, ond 

dim cyfathrebu o gwbl i ddweud pam." 

 

“Ystafell aros meddygon - os ydynt ar ei hôl hi, 

dylai fod neges yn cael ei harddangos i roi 

gwybod i chi.  Fel hynny, mae gennych ffrâm 

amser, a gallwch fynd a dod yn ôl nes ymlaen.” 

 

Dywedodd rhai pobl wrthym eu bod yn hapus gyda’r cyfathrebu 

gan wahanol adrannau o’r GIG.  

 

 

“Cyfathrebu da gyda’r MT wrth gael fy 

atgyfeirio i’r adran iechyd meddwl.  Rydw i wedi 

bod dan ofal iechyd meddwl am flwyddyn, wedi 

cael cymorth da gan y ddau ac wedi 

cyfathrebu’n dda gyda’r holl wasanaethau sy’n 

gysylltiedig.” 
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Clywsom hefyd gan nifer fawr o bobl a ddywedodd fod 

cyfathrebu’n arbennig o wael wrth aros i glywed am 

driniaeth, neu le’r oedd gofal wedi cael ei drosglwyddo o un 

adran o’r GIG i un arall. 

 

 

“Pan fo cleifion yn cael eu rhyddhau [o’r ysbyty], 

dydyn nhw ddim yn gwybod beth i’w wneud.  Gall 

fod cwpl o wythnosau cyn iddynt dderbyn unrhyw 

ofal.” 

 

“Gofal clwyfau – nid yw’r nyrs wedi troi i fyny 

bob tro i newid dresins – dim cyfathrebu.  

Dydych chi ddim eisiau holi rhag ofn bod mwy 

o angen ar rywun arall.” 

 

 

“Dim cyfathrebu, neu gyfathrebu’n hwyr iawn, h.y. 

cefais wybod ar fore fy llawdriniaeth ei bod wedi’i 

chanslo." 

 

“Rydw i wedi bod yn aros chwe mis i weld dau 

feddyg ymgynghorol gwahanol, ac eto dydw i 

ddim wedi cael gwybod pwy na phryd.  Beth am 

fod yn dryloyw ac yn llawn gwybodaeth?  

Anfonwch e-bost i’r claf yn nodi at bwy mae 

wedi cael ei atgyfeirio, a phryd all ddisgwyl cael 

ei weld.” 

 

“Cefais fy atgyfeirio at Arbenigwr ENT yn Hydref 

2017.  Cefais archwiliad clyw yn Rhagfyr 2017, 

ond ni dderbyniais unrhyw ohebiaeth nes 

Gorffennaf 2018.  Mynychais sesiwn grŵp yng 

Ngorffennaf 2018, lle cefais wybod bod fy enw 

wedi cael ei dynnu oddi ar restr aros ENT, heb 

ymgynghori â fi neu fy MT o gwbl.” 
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“Dywedwch y gwir wrth bobl, gan gynnwys am 

amserau rhestrau aros.  Dywedwyd wrthyf 

byddai’n rhaid i fi aros blwyddyn (2.5 mlynedd 

mewn gwirionedd).  Meddygon / Cyfarwyddwr 

IVF Cymru – rhoddodd neb amser aros 

realistig, ac mae hynny’n lleihau’r opsiynau 

sydd ar gael.  Mae’n bosib byddem wedi dewis 

llwybr arall pe byddem wedi gwybod y realiti.” 

 

“Ni chefais wybod pryd fyddai fy apwyntiad - 

llawdriniaeth cataract ac archwiliad osteosgopi.  

Ni esboniwyd yr amser aros posib, na beth 

fyddai’n digwydd yn ystod y weithred.” 

 

“Ar hyn o bryd, rwy’n aros am lawdriniaeth ar 

fy mhen-glin – ail-luniad.  Rwy’n rhwystredig 

am nad ydw i’n gwybod pryd fydd y 

llawdriniaeth yn digwydd, yn enwedig am fod 

gennyf deulu ifanc i ofalu amdano, ac mae’n 

rhaid gwneud trefniadau ar eu cyfer.   

 

Dywedodd rhai pobl wrthym y gall fod yn anodd darganfod 

yr wybodaeth sydd arnynt ei angen, pan fo angen. 

 

“Does dim digon o wybodaeth ar gael i roi gwybod i bobl 

“beth sydd ar gael” yn y gymuned, "gyda phwy mae 

cysylltu i osgoi mynd i’r Adran D ac AB", "Pa wasanaethau 

sydd ar gael mewn Ysbytai Cymunedol a phryd". 

 

“Angen dweud yn glir â phwy ddylech chi 

gysylltu, os oes gennych bryderon difrifol am 

iechyd meddwl aelod o’ch teulu?  ....Rydw i wedi 

bod yn mynd rownd mewn cylchoedd.” 

 

“Does dim cyfathrebu pan fo gwasanaethau’n 

newid mewn Meddygfeydd e.e. amserau agor, sut 

i drefnu apwyntiad brys ayb.” 
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Clywsom fod llawer o wybodaeth ar gael ar wefannau GIG, 

ond ei bod, yn aml, yn anodd dod o hyd i’r wybodaeth sydd 

arnoch ei angen.  Nid oedd bob amser yn hawdd gweld pa 

wefannau a ddyluniwyd ar gyfer trigolion Cymru.  

 

 

“Dylai gwefannau Meddygfeydd gael eu 

dylunio gan ddylunwyr gwe, a dylent addasu i 

sgriniau o wahanol faint.”   

 

“Byddai’n help i gael cyfathrebu clir o ran llwybrau 

atgyfeirio.  Rydw i wedi cael trafferth dod o hyd i’r 

llwybr atgyfeirio priodol, a gallwn i ddim dod o hyd 

i’r wybodaeth yma ar-lein.”  

 

“Ni allai fy meddyg ddod o hyd i’r wybodaeth 

yma hyd yn oed.  Byddai adnodd ar-lein, i 

helpu cleifion i weld llwybrau atgyfeirio, fel eu 

bod yn gallu deall sut fydd eu triniaeth yn 

digwydd, yn hynod ddefnyddiol.” 

 

“Mae gwefan “Iechyd yng Nghymru” yn ofnadwy.  

Mae fel tomen o wybodaeth, ac mae wedi’i 

chynllunio heb boeni rhyw lawer am lywio’r 

wefan.”   

 

“Mae pentyrru gwasanaethau gydag ymchwil 

ac ystadegau, gwybodaeth am yr hanes ayb., 

yn un lle, yn golygu bod yna wybodaeth i bob 

math o gynulleidfa, ac eto nid yw’n werth dim 

i neb.”   

 

“Yn ddiweddar, bues i’n chwilio am wybodaeth 

am glinigau, gan ddefnyddio’r swyddogaeth 

chwilota, a daeth 1,089 rhestriad i fyny, mewn 

trefn na allwn i mo'i ddeall - roedd y canlyniad 

cyntaf yn ymwneud â chlinig sy’n bell o fy ardal i, 
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ac roedd yr ail yn cynnwys enw meddyg 

ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd gwahanol.”   

 

“Mae angen gweddnewid y safle cyfan, er 

mwyn ei symleiddio a sicrhau bod pobl sydd 

angen gwybodaeth yn gyflym – fel nad ydynt 

yn gorfod ffonio – yn gallu dod o hyd iddo!” 

 

“Mae Dewisiadau GIG yn ffordd dda o 

gyfathrebu, ac rwy’n defnyddio’r safle’n aml.  

Ond, pan fyddaf yn siarad â meddygon a nyrsys 

arbenigol, o fewn y GIG, nid ydynt yn 

ymwybodol o’r cynnwys perthnasol i’w maes 

sydd ar gael ar wefan Dewisiadau GIG.  

Ymddengys hyn ychydig yn wirion ac mae’n 

rhoi’r argraff nad yw’n wasanaeth di-dor - mae 

cleifion yn ystyried eu bod yn cael eu trin (rwy’n 

meddwl) gan y GIG, ac nid gan eu Bwrdd Iechyd 

perthynol, e.e. Dylai bydwragedd wybod pa 

wybodaeth sydd ar safle Dewisiadau GIG, sy’n 

berthnasol i eni plant a gofal ôl-eni.” 

 

“Rydw i wedi bod yn byw yng Nghymru ers 14 

mlynedd, ac ond wedi gweld Meddyg ychydig 

droeon.  Roedd fy mhrofiad personol yn 

ardderchog.  Rwy’n hanu o Dde Corea, ac rydw 

i wrth fy modd gyda chysyniad y GIG.  Nawr, 

fel Prydeiniwr balch, rwy’n falch ofnadwy o’r 

system GIG.  Yr unig broblem welaf i - os oes 

arnaf angen unrhyw gyngor, dydw i ddim yn 

gwybod ble i droi, oherwydd mae’r GIG yn 

gymhleth.  Byddai pobl sy’n dod i’r wlad yn 

elwa o well gwybodaeth, mwy hygyrch.” 
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Apwyntiadau 
 

Dywedodd llawer o bobl wrthym fod cyfathrebu gyda 

gwasanaethau GIG, i drefnu a newid apwyntiadau, yn anodd 

yn aml.  

 

“Mae’n hunllef gorfod aros pythefnos i weld MT 

ym Meddygfa (enw), mae’r broses atgyfeirio ar-

lein trwy’r gwirydd symptomau yn aneffeithiol, 

cyfyngol ac yn rhwystro mynediad.  Gallai fod yn 

adnodd defnyddiol, ond mae’n rhwystro 

mynediad.”   

 

“Bu’n rhaid i fi ganslo fy apwyntiad llawfeddygol 

ar y funud olaf, oherwydd argyfwng meddygol.  

Ffoniais y rhif ar y llythyr, a gadewais nifer o 

negeseuon ar y peiriant ateb, i ddweud na 

fyddwn i’n gallu mynychu.  Yna, cysylltodd y 

ward â fi, i holi pam nad oeddwn wedi troi i 

fyny.  Mae’n debyg mai rhif y tîm bwcio canolog 

yw’r rhif ar y llythyr, a doedd ganddo ddim i’w 

wneud â’r ward.  Dylid gwneud hyn yn glir, a 

darparu rhif y ward hefyd.” 

 

“Canslodd y gofalwr apwyntiad podiatreg y claf, 

gan fod y gofalwr yn anhwylus ac ni fyddai’n gallu 

hebrwng y claf.  Rhoddwyd pryd o dafod i’r 

gofalwr, a gosodwyd y claf yng nghefn y ciw am 

apwyntiad arall.  Ychydig iawn o empathi a 

ddangoswyd.”  

 

“Dylent ateb y ffôn pan fo claf yn ffonio i ganslo 

neu newid apwyntiad.  Rydw i wedi bod yn 

ceisio ffonio ers wythnos, ond does neb yn ateb 

fy ngalwadau.  Nawr, mae’n bosib byddaf yn 

colli fy lle am i fi golli’r apwyntiad.” 
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Clywsom enghreifftiau lawer o lythyrau’n cyrraedd yn rhy 

ddiweddar yn y post.  

   

“Mae fy merch yn derbyn llythyrau’n aml, sy’n 

cynnwys apwyntiad ac, ychydig ddyddiau’n 

ddiweddarach, mae’n cael llythyr yn canslo’r 

apwyntiad ac yn rhoi dyddiad newydd.  Mae hyn 

wedi digwydd ar gyfer bron bob apwyntiad mae 

wedi cael yn y ddwy flynedd ddiwethaf.  Mae 

angen gwella’r system apwyntiadau, fel nad yw 

apwyntiadau’n cael eu hail-drefnu o hyd.” 

 

“Derbyniodd fy nhad oedrannus ddau lythyr 

gan yr ysbyty lleol; roedd y cyntaf yn 

dweud nad oedd wedi mynychu’r 

apwyntiad, ac yna cyrhaeddodd yr ail gyda 

manylion yr apwyntiad.  

Ffoniais i’r ysbyty a datryswyd y mater.  

Dywedwyd wrthyf fod problem gyda’r system, 

ond fe achosodd rwystredigaeth a phryder 

mawr ar y pryd.” 

 

“Gellid llwytho llythyrau i fyny ar Borth 

Apwyntiadau GIG ac anfon e-bost i’r claf, yn 

rhoi gwybod fod llythyr yn aros i gael ei 

ddarllen." 

 

"O ran llythyrau, weithiau mae’r rhain yn cael 

eu dosbarthu ychydig ddyddiau’n unig cyn yr 

apwyntiad.  Gellid anfon llythyrau ar e-bost, fel 

eu bod yn cyrraedd y claf yn gynt.”   
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Clywsom hefyd nad oedd llythyrau, bob amser, yn cynnwys 

yr holl wybodaeth oedd ei angen.  Roedd hyn yn cynnwys 

diffyg gwybodaeth am ba glinig oedd yr apwyntiad. Roedd 

hyn yn arbennig o anodd i bobl a oedd yn derbyn triniaeth 

am fwy nag un cyflwr.  

 

 

“Roeddwn i’n aros am 2 apwyntiad gwahanol, a 

phan gyrhaeddodd llythyr, doeddwn i ddim yn 

gwybod pa apwyntiad ydoedd.” 

 

“Rhowch rifau ystafelloedd a/neu fap bach ar 

lythyrau apwyntiadau ysbyty oherwydd, yn 

aml iawn, rwy’n treulio amser yn cerdded ar 

hyd coridorau di-ben-draw yn chwilio am le, y 

dylai fod yn hawdd dod o hyd iddo.  Byddai’n 

llai o straen, yn arbed amser, ac yn golygu 

byddai llai o bobl yn cyrraedd eu 

hapwyntiadau’n hwyr.” 

 

 

Dywedodd pobl wrthym, pan fo apwyntiadau’n cael eu 

canslo, nad oedd rhai newydd yn cael eu trefnu’n awtomatig 

bob amser.  Dywedodd sawl person wrthym eu bod yn teimlo 

ei bod i fyny iddyn nhw i fynd ar drywydd apwyntiad 

newydd.  

 

“Rwy’n dioddef o glefyd y siwgr ers amser maith, mae 

popeth yn iawn, ond mae angen hefyd i fi weld 

meddyg ymgynghorol ynglŷn â chanser y croen.  Ar 

ddau achlysur, cafodd fy apwyntiadau eu canslo ac, oni 

bai fy mod i’n mynd ar drywydd apwyntiad arall, does 

neb yn anfon apwyntiad newydd i fi.  Mae’r cyfrifiadur 

yn dweud fod apwyntiadau newydd wedi cael eu 

hanfon ataf, ond dydw i ddim wedi’u derbyn.” 
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Defnyddio technoleg 
 

Roedd llawer o bobl yn teimlo gallai’r GIG ddefnyddio 

technoleg fodern yn well, er mwyn gwneud cyfathrebu yn y 

GIG yn gyflymach ac yn haws.  Roedd ehangu’r defnydd o 

systemau trefnu apwyntiadau ar-lein, gwella systemau ffôn a 

defnyddio negeseuon testun, fel atgof, yn awgrymiadau 

cyffredin.  

 

 

“Beth am gael gwefan lle gallwch weld a oes 

unrhyw apwyntiadau wedi’u canslo ar y funud 

olaf?” 

 

“Defnyddiwch ddulliau cyfathrebu modern.  

Dylech chi fod yn gallu canslo apwyntiad trwy 

neges destun neu e-bost.”  

 

“Wedi dweud 'Helo, fy enw i yw...', byddwn i’n 

hoffi’n fawr petai’r GIG yn dod o hyd i ffordd o 

alw rhywun i mewn am apwyntiad, yn lle 

bloeddio enw’r person o ben draw’r ystafell.  

Mae’n ddiraddiol iawn ac mae’n dangos yn glir 

nad oes gan y staff syniad am gwrteisi.  Maent 

wedi arfer trin cleifion fel gyr o wartheg, ac nid 

unigolion â theimladau.  Fy musnes i yw fy enw 

i, ac ni ddylid ei roddi i bobl nad ydw i’n eu 

hadnabod.  Mae’n fater GDPR, yn ogystal â’r 

mater bach o gwrteisi.” 

 

“Trefnu apwyntiadau yn y feddygfa ar-lein.  

I’r rheiny sy’n gweithio’n llawn amser, nid yw 

ffonio ar amser penodol, ar ddiwrnod 

penodol, ac yna gorfod ceisio ffonio droeon 

cyn llwyddo i gael ateb, yn ymarferol.” 

 

“Rydw i wedi helpu fy mam a thad i gofrestru ar ‘fy 
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iechyd ar-lein’ – syniad gwych.  Mae’n ei gwneud yn 

haws trefnu apwyntiadau ar-lein i’r rheiny sy’n 

gweithio.” 

  

“Byddai galwad ffôn, neges destun neu e-

bost, i atgoffa pobl am eu hapwyntiadau, 

yn yr ysbyty neu’r feddygfa, yn 

ddefnyddiol.  Mae fy nhriniwr gwallt a fy 

neintydd yn cynnig y gwasanaeth hwn, felly 

ni ddylai fod yn broblem i’r GIG!!” 

 

 

“Yn fy marn i, mae derbyn e-byst a negeseuon 

testun, yn fy atgoffa am apwyntiadau, yn llawer 

gwell na derbyn llythyrau drwy’r post, yn enwedig 

pan fo angen newid apwyntiadau.  Fel claf sy’n 

ddall gyda chi tywys, mae hyn yn ei gwneud yn 

llawer haws trosglwyddo i fy nghalendr, fel na 

fyddaf yn colli apwyntiad.” 

 

“Gwell defnydd o e-byst i gyfathrebu – gan 

nad yw bob amser yn bosib dod o hyd i le i 

gael sgwrs gyfrinachol wrth siarad â 

meddyg.” 

 

“Cynyddu nifer y llinellau ffôn sy’n derbyn 

galwadau i fy MT, fel bod yna system aros, yn 

hytrach na gorfod clywed y dôn ‘prysur’ am hyd 

at 3 awr wrth geisio ffonio’r feddygfa.” 

 

 

Roedd rhai pobl yn teimlo dylid mynd gam ymhellach wrth 

ddefnyddio technoleg.  Roedd yr awgrymiadau’n cynnwys 

negeseuon testun, e-byst, porth ar-lein neu ‘ap’ i gael 

mynediad at ganlyniadau profion a chofnodion meddygol, yn 

ogystal â manylion apwyntiadau.  
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"Mynediad at gofnodion ar-lein, er mwyn 

gallu cyfathrebu gydag amryw weithwyr 

iechyd proffesiynol.”  

 

“Dylai pob claf gael ffeil bersonol i’w chadw 

gartref - er mwyn cofnodi manylion a roddwyd 

gan weithwyr iechyd proffesiynol, a sicrhau bod 

cleifion yn derbyn apwyntiadau dilynol, gan fod y 

Bwrdd Iechyd yn colli’r rhain weithiau.  Dylid 

rhoi gwybodaeth bwysig mewn iaith syml, sy’n 

gwneud i’r claf deimlo’n fwy cysylltiedig, a 

chyfrifol am ei iechyd ei hun.  Wrth gwrs, gellid 

datblygu ap i’r rheiny â sgiliau TG i ddilyn eu 

gofal iechyd.” 

 

“Rwy’n hoffi’r system negeseuon testun yn y 

feddygfa, byddai’n braf gallu trefnu 

apwyntiad, neu ofyn am ddychwelyd galwad 

am fater difrys, trwy neges destun, yn 

enwedig yn y nos gyda phlant.” 

 

“Mae angen i’r GIG ddefnyddio mwy o adnoddau 

Technoleg – dyna’r dyfodol.  Fy Iechyd Ar-lein – 

trefnu apwyntiadau, casglu canlyniadau profion…” 

 

“Ffordd hir i deithio i’r ysbyty am apwyntiad 5 

munud gyda llawfeddyg y galon - oni fyddai 

apwyntiad Skype yn well?” 

 

“Galwyd fy mrawd o un dref i un arall i weld 

Niwrolawfeddyg.  5 munud yn unig barodd y 

cyfweliad.  Pam mae’n rhaid gwneud i bobl 

deithio mor bell? – gallai’r cyfweliad fod wedi 

cael ei gynnal trwy alwad Skype.” 

 

“Yn dilyn profion diweddar, bu’n rhaid i fi aros 

pythefnos i gael y canlyniadau gan fy MT.  

Roedd popeth yn iawn.  Parodd yr apwyntiad 
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ddim mwy na 5 munud.  Bues i’n poeni am 

bythefnos, pan allwn i fod wedi derbyn neges 

destun neu alwad ffôn.” 

 

“Fe allai rhai apwyntiadau gyda meddygon 

ymgynghorol gael eu cynnal dros y ffôn...  Yn lle 

mynd ac aros mewn ciw am awr, i gael gwybod 

bod fy lefelau thyroid yn iawn a byddant yn fy 

ngweld ymhen blwyddyn?  Byddai galwad ffôn yn 

iawn.  Byddai hynny’n arbed i fi orfod talu am y 

bws ac yn rhyddhau apwyntiad i rywun arall.” 

 

 

Dywedodd rhai pobl wrthym nad oedd yn gweithio i bawb, a 

bod angen ystod o opsiynau i ddiwallu anghenion unigolion.  

 

“Dibynnu gormod ar dechnoleg – nid yw’n 

addas bob amser i’r henoed.” 

 

“Dywedwyd wrthyf mai dim ond ar-lein allaf i 

drefnu apwyntiad yn fy Meddygfa i.  Does gen 

i ddim ffôn clyfar na chyfrifiadur.  Sut ydw i 

fod i drefnu apwyntiad pan fo angen?” 
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Cyd-drefnu gofal a chyfathrebu ar draws 

gwasanaethau  
 

Clywsom rai enghreifftiau da, lle’r oedd pobl wedi derbyn 

gofal cydgysylltiedig.  Fodd bynnag, dywedodd llawer o 

bobl wrthym hefyd am y problemau a gawsant pan fethodd 

y GIG gyfathrebu’n iawn, rhwng gwahanol adrannau neu 

gyda gwasanaethau eraill. 

 

“Treuliais 5 mis fel claf preswyl yn Ysbyty (enw) 

llynedd.  Cafodd y ffordd yr oedd yr ysbyty, y MT a’r 

Nyrs Ardal yn cyfathrebu dipyn o argraff arnaf.” 

 

“Gellid gwella cynllunio a chymorth rhyddhau ar 

gyfer gwasanaethau cartref mewn ardaloedd 

gwledig.  Dylid darparu cymorth i ofalwyr i 

ddarparu gofal yn y cartref, gan gynnwys 

addysg i roi meddyginiaeth gartref, mewn 

modd amserol.  Mae angen gwasanaethau 

cymorth cyfrwng Cymraeg ar gyfer cleifion 

dementia.” 

 

“Dywedodd y MT wrthyf am fynd allan i wneud 

apwyntiad i weld triniwr traed (podiatrist).  

Doeddwn i ddim yn gyfarwydd â’r term – rydw i’n 

gwybod beth yw ceiropodydd.  Pam na allai’r MT 

drefnu apwyntiad i fi?” 

 

“Cefais fy atgyfeirio at Niwrolegydd, er nad 

oedd fy symptomau’n nodweddiadol.  

Dywedwyd wrthyf y byddai’n fy atgyfeirio at 

rywun arall, ond y byddai’n siarad â hwnnw.  

Yna, yn annisgwyl, cefais lythyr gan y clinig 

MS.  Hefyd, cefais ystod o lythyrau’n defnyddio 

iaith dechnegol ayb., yn sôn am bethau fel 

symptomau clefyd niwronau motor.” 



 
 

32 
 

“Cefais brawf ym mis Mawrth - ond roedd hi’n 

ganol mis Gorffennaf cyn i fi allu gweld rhywun i 

drafod y canlyniadau.  Gofynnais i am e-bost i 

gadarnhau’r apwyntiad, fel y gallwn drefnu amser 

i ffwrdd o’r gwaith - ni allent wneud hynny, ond 

gallent anfon ffacs i bobl eraill.  Roedd 

atgyfeiriadau’n mynd ar goll o hyd.  Dywedwyd 

wrthyf, yn y pen draw, y byddai rhywun yn ei 

ddanfon yn bersonol.” 

 

“Angen gwella meddwl yn gydgysylltiedig, o ran 

amserau clinigau ar wahanol ddyddiau.  

Anfonwyd llythyr i berson ymadawedig, 3 

wythnos wedi iddo farw yn yr un ysbyty!” 

 

“Bu’n rhaid i fi hebrwng fy mrawd i gael sgan MRI.  

Cefais alwad i ddweud bod y sgan wedi’i ganslo, gan 

fod y peiriant MRI wedi torri - deall yn iawn.  

Dywedon nhw gallent aildrefnu’r sgan y diwrnod 

wedyn - iawn unwaith eto.  Wrth sgwrsio â fi, fe 

wnaethant awgrymu fy mod i’n mynd i ysbyty gerllaw 

yn hytrach.  Grêt - aethom i’r ysbyty arall.  Pan 

gyrhaeddon ni, dywedwyd wrthyf mai ni oedd yr unig 

gleifion yr oeddent wedi’u gweld yr wythnos honno, 

ac nad oeddent wedi gweld unrhyw un yr wythnos 

gynt.  Pam fod y gwasanaeth yn orlawn yn un ysbyty 

a’i fod yn segur mewn un arall?” 

 

“Mae angen mwy o gyfathrebu rhwng 

adrannau.  Mae’r GIG wedi colli golwg ar yr 

hyn a gynigir yn eu hardal.” 

 

“Mae angen gwella cyfathrebu trawsffiniol.  Cefais 

belydr x mewn ysbyty yng Nghymru, ond nid 

oeddent yn gallu cael mynediad ato yn yr ysbyty yn 

Lloegr.” 
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“Gall cludiant fod yn broblem – collais i 

apwyntiad oherwydd bod yr ambiwlans 

gwirfoddol yn hwyr.  Talais i £10 am dacsi y tro 

nesaf, fel bo fy rhieni ar amser.” 

 

 

“Diffyg cyfathrebu – digwyddiadau yn un ysbyty 

ddim yn cael eu hadrodd wrth un arall – byddech yn 

disgwyl i’r system gofnodion hysbysu’r meddyg 

ymgynghorol yn yr ail ysbyty am yr hyn oedd wedi 

digwydd.  Roedd ef yn syfrdan pan ddywedais i 

wrtho!” 

 

“Rydw i eisoes wedi aros 12 mis, wedi 2 

lawdriniaeth, am apwyntiad dilynol.  Cefais fy 

atgyfeirio gan ffisiotherapydd, nôl ym mis 

Ebrill llynedd, eto ym mis Medi, ac rwy’n dal i 

aros – ac eto nid oes gan yr Adran Trawma ac 

Orthopedeg unrhyw waith papur oddi wrth y 

ffisiotherapydd, ond mae’r ffisiotherapydd 

wedi dangos 5 e-bost mae wedi eu hanfon.  

Os na allwch chi ymdopi â’r pethau sylfaenol, 

sut allwch chi ymdopi â’r gweddill?" 

 

“Yn anffodus, nid yw fy ysbyty wedi digido cofnodion 

- roedd un ysbyty yn Llundain eisoes wedi digido 

cofnodion yn 2003.  Pam mae [fy Mwrdd Iechyd] 

mor bell ar ei hôl hi?  Mae gen i broblemau iechyd 

cymhleth, mae amryw weithwyr iechyd proffesiynol 

yn gofalu amdanaf, ac mae cofnodion papur yn 

gwneud rheoli apwyntiadau a throsglwyddo 

dogfennau, rhwng byrddau iechyd, yn hunllef lwyr.  

Rydw i wedi gweld gwaith papur yn mynd ar goll, 

oherwydd diffyg digido." 

 

“Gwell cyfathrebu rhwng Meddygon Teulu a 

meddygon ymgynghorol.  Pan fo angen mwy 

nag un meddyg ymgynghorol, dylent 
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ymgynghori ynghylch afiechydon cleifion a’u 

trin ar y cyd, yn hytrach na gwahanol 

feddygon ymgynghorol yn trin pob symptom 

yn unigol – rhannwch y diagnosis.” 

 

“Meddygon Teulu a systemau apwyntiadau – bu’n 

rhaid i fi gael profion ac apwyntiad gyda meddyg 

ymgynghorol, ond cefais apwyntiad gyda’r meddyg 

ymgynghorol cyn y profion – roedd angen 

canlyniadau’r profion ar y meddyg ymgynghorol yn 

gyntaf.  Derbyniais sawl llythyr ar gyfer yr un 

apwyntiad.”   

 

 

“Arhosais i 18 mis am lawdriniaeth ar fy 

nghlun – yna, cefais apwyntiad 3 wythnos yn 

ôl.  Gofynnais am gludiant ceir ysbyty – ond 

ni throsglwyddodd yr ysbyty’r neges i’r 

gwasanaeth ceir – ni chyrhaeddodd y car.”   

 

“Ni wnaeth yr ysbyty asesu’r hyn fyddai angen 

gartref.  Ni chefais weld therapydd galwedigaethol 

am yr hyn fyddai angen.  Ni wnaethant gysylltu â’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol am ofal.  Canslwyd 

llawdriniaethau dwsinau o weithiau - ac ni fyddent 

byth yn dweud wrthyf nes fy mod wedi aros oriau.  

Bues i mewn ac allan o’r ysbyty am 18 mis." 

 

“Diffyg cyfathrebu rhwng yr ysbyty a’r tîm 

cymunedol gofal y galon, wedi i fi gael fy 

rhyddhau, bu’n rhaid i fi aros 5 mis am 

ymweliad gan y tîm.  Bu’n rhaid i fi fynd ar 

drywydd apwyntiad gyda’r MT, i holi pam bod 

oedi.  Roedd yna ddiffyg cyfathrebu rhwng y 

MT a’r tîm cymunedol gofal y galon.” 
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“Gadewais yr ysbyty â’m dwy goes mewn plastr, 

roedden nhw fod i drefnu apwyntiad ymhen 

pythefnos - ond ni wnaeth neb.  Cefais 

apwyntiad wedi i ni eu siaso, a dywedwyd wrthyf 

fod arnaf angen brês i ddechrau cerdded.  

Roedden nhw i fod archebu brês, a dywedon 

nhw wrthym eu bod wedi gwneud, ond yna 

darganfuom nad oeddent wedi gwneud.  Yna, 

pan aethant ati i drefnu brês, roedd y 

mesuriadau ar goll - a gofynnon nhw a oeddent 

gyda ni!  Nid yw gwybodaeth yn llifo rhwng 

adrannau; rhaid i chi ailadrodd y stori gyfan bob 

tro”. 

 

“Siomedig gyda’r diffyg cyfathrebu rhwng 

gwasanaethau / adrannau, e.e. troesom i 

fyny ar gyfer apwyntiad fy mam yn yr 

ysbyty – doedd ei chofnodion ddim wedi 

cyrraedd!  Bu’n rhaid i ni aildrefnu – cwbl 

anghyfleus.” 

 

Clywsom am atgyfeiriadau heb eu cwblhau, neu wedi mynd 

ar goll rhwng gwahanol adrannau o’r GIG.  

 

“Roedd problemau gan fy merch gyda’i stumog, a 

oedd yn achosi poen iddi’n gyson.  Dywedodd y 

Meddyg fod y boen yn idiopathig, a bod dim allai 

wneud.  Gwthiais iddi gael gweld pediatrydd ac, 

yn y diwedd, rhoddwyd hi ar y rhestr aros, mae’n 

debyg, ond anghofiodd y MT anfon yr atgyfeiriad, 

felly, bu’n rhaid iddi aros 6 mis arall.  Mae’n 

ymddangos bod arni IBS, felly, roedd angen iddi 

weld maethegydd.  Mae wedi gwneud erbyn hyn 

ac mae’n gwneud yn dda.” 

 

“Roeddwn i’n teimlo’n wanllyd yn gyffredinol - 

roedd lefel fy siwgr gwaed yn uchel.  Dysgais 
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fod arnaf apnoea cwsg wedi’i gadarnhau, pan 

ofynnwyd i fi ymuno ag arolwg gan y 

brifysgol.  Roeddwn i fod gael fy atgyfeirio ym 

mis Medi 16, ond fe aeth ar goll - yn y 

diwedd, cefais apwyntiad ym mis Ebrill eleni 

[2018].  Mae’r meddyg ymgynghorol wedi 

bod yn eithriadol o dda - mae ganddi amser i 

esbonio pethau, mae’n empathig, ac mae’n 

gwneud pethau pan ei bod yn dweud ei bod 

yn mynd i.” 

 

“Atgyfeiriadau sy’n mynd ar goll.  Rydw i wedi 

bod yn aros 20 mis am lawdriniaeth cataract – 

cefais fy atgyfeirio ym mis Chwefror 2017 – dim 

llythyr hyd yn oed – cefais fy atgyfeirio eto ym 

mis Chwefror 2018.” 

 

“Cefais brofiad lle’r oedd meddyg ymgynghorol 

wedi ysgrifennu llythyr cyflymu, ond [gadawyd 

ef] ar ei ddesg am ddau fis.  Treuliais fis cyfan 

yn siaso a siarad â gwahanol bobl.  Cafodd ei 

basio ymlaen yn y pen draw.  Roeddwn i’n 

rhwystredig iawn, mae angen gwell cyfathrebu 

rhwng gwahanol adrannau - yn hytrach na 

gofyn i’r claf ffonio un person ar ôl y llall.” 

 

“Cefais fy atgyfeirio gan fy MT, a chefais lythyr yn 

esbonio’r cyfan i’w gyflwyno yn yr Adran D ac AB.  

Cymerodd yr Adran D ac AB ddim sylw, ac eisteddais 

yn y dderbynfa am 4 awr, cyn cael fy nerbyn i gael 

llawdriniaeth frys.” 

 

 

Dywedodd llawer o bobl wrthym mor rhwystredig oeddent eu 

bod yn gorfod ailadrodd gwybodaeth wrth wahanol bobl. 

 

“Nid yw un sifft yn siarad â’r sifft sy’n dilyn – 
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mae’r trefniadau trosglwyddo yn annigonol.  

Mae cleifion yn gorfod ailadrodd eu stori / 

profiad gymaint o weithiau, mae’n rhwystrol.  

Nid yw’r system gweithiwr allweddol yn 

gweithio, oherwydd does dim dilyniant mewn 

gofal.”   

 

“Mae angen i feddygon a nyrsys siarad â’i gilydd 

am anghenion gofal cleifion ar y pryd.  Byddai 

cleifion yn gwerthfawrogi, ac yn teimlo’n llai fel 

‘rhif’, pe na fyddai’n rhaid iddynt ailadrodd beth 

sy’n eu poeni bob 5 munud.” 

 

 

“Pan oeddwn i yn yr ysbyty lleol yn 

ddiweddar, roedd yn rhaid i fi ailadrodd fy 

hun bob bore.  Oni byddai’n bosib i gofnodion 

fod yn ddigidol?  Ar ipadiau?  I wneud y 

system yn fwy modern.  Er mwyn sicrhau bod 

pawb yn cael eu diweddaru’n gyson ac yn 

swyddogol.” 
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Defnyddio’r Gymraeg 
 

Clywsom gan lawer o bobl mor bwysig oedd gallu cael 

mynediad at wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Rhannodd pobl brofiadau da, a rhai profiadau nad oeddent 

mor dda: 

 

“Mae popeth yn gweithio’n dda.  Roedd yn 

wych cael siaradwyr Cymraeg yn y feddygfa 

– mae’n help mawr.” 

 

“Angen mwy o siaradwyr Cymraeg.  Dylai pobl 

gael cynnig siaradwr Cymraeg bob tro.” 

 

“Lle rwy’n byw, mae llawer o bobl hŷn yn 

methu cael apwyntiad gyda meddyg sy’n 

medru’r Gymraeg.  Maent yn cael trafferth 

esbonio eu problemau yn Saesneg.” 

 

“Rwy’n derbyn llythyrau dwyieithog ond, pan 

fyddai’n ffonio i gadarnhau apwyntiad ac yn 

dewis yr opsiwn Cymraeg, mae’r ‘Gymraeg’ ar y 

system ffôn yn ofnadwy!  Gwnewch bopeth yn 

ddwyieithog yw’r un peth syml fyddwn i’n ei 

hoffi.” 

 

“Yn fy nhref i, dim ond un MT sy’n siarad 

Cymraeg, er gwaethaf y ffaith fod dros 

50% o’r gymuned yn siaradwyr Cymraeg.  

Sicrhewch fod gennych ddigonedd o staff, 

meddygon, deintyddion ayb., sy’n medru’r 

Gymraeg, os gwelwch yn dda.” 

 

 

“Gwnewch ddefnydd mwy teg o’r Gymraeg yn 

narpariaeth y GIG.  Mae angen i’r cyfieithwyr fod 

yn well.” 
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“Digonedd o Gymraeg – cefais brofiad da 

eleni!” 

 

Llythyrau apwyntiad - gwybodaeth dda yn 

ddwyieithog - da iawn.  Cyfle i ffonio a chael 

sgwrs yn Gymraeg - bwriad cadarnhaol.” 

 

“Mae’r negeseuon testun i atgoffa cleifion 

yn wych, ond nid yw’r gwasanaeth ar gael 

yn Gymraeg.” 

 

“Dylai fod gwell amser ymateb gan y llinell 

Gymraeg wrth fwcio cludiant cleifion.” 

 

“Hoffwn weld mwy o Feddygon Teulu yn 

siarad Cymraeg – cefais brofiad lle’r oedd y 

MT yn cael trafferth rhoi diagnosis, 

oherwydd problemau cyfathrebu â’r claf.” 

 

“Mae’n gwbl bwysig bod pobl hŷn yn cael siarad 

eu hiaith gyntaf [os] mai Cymraeg yw hi – yn 

enwedig rheiny â dementia." 

 

“Rydw i’n byw yn (tref), mae llawer o bobl 

hŷn yn methu cael apwyntiad gyda meddyg 

sy’n medru’r Gymraeg.  Maent yn cael 

trafferth esbonio eu problemau yn 

Saesneg.” 
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Diwallu anghenion unigolion 
 

Dywedodd llawer o bobl wrthym mor bwysig oedd hi fod y 

GIG yn ystyried, ac yn ymateb yn effeithiol, er mwyn 

diwallu anghenion cyfathrebu unigolion wrth ddarparu 

gwasanaethau. 

 

 
“Mae fy nhad 92 oed wedi cael diagnosis o 

Ddementia cynnar.  Roeddem yn croesawu’r 

ymweliad cymunedol, ac roedd y staff yn 

broffesiynol iawn.  Nid oeddem yn gwybod pa 

gymorth i ofyn amdano, neu os oedd angen 

ymweliad hyd yn oed, felly, cawsom ein cysuro 

gan y taflenni, y llinellau ffôn a’r alwad ddilynol.  

Mae’n gynorthwyol pan fo’r arbenigwyr yn 

cymryd y cam cyntaf, oherwydd mae’n sefyllfa 

mor anghyfarwydd i’r perthnasau ac, wrth gwrs, 

mae’n emosiynol iawn.  Roedd yr ymweliad yn 

ymlaciedig ac nid yn frysiog, cafodd argraff fawr 

arnom.” 

 

“Mae fy mrawd yn gwbl fyddar, ac mae’n 

cael anhawster dod o hyd i ladmerydd pan 

ei fod yn mynychu’r Adran D ac AB.  Mae’n 

dueddol o fynd yn ddryslyd ac ofnus.” 

 

“Gofal nyrsio i’r henoed – nid ydynt yn meddwl 

am yr hyn mae’r claf yn gallu gwneud – mae’n 

siaradwr Cymraeg ac yn drwm ei glyw, a 

chymerwyd yn ganiataol fod arno ddementia.  

Nid oeddent yn goresgyn synau yn y cefndir.  

Mae angen gwneud mwy o ymdrech i gyfathrebu 

â’r henoed, oherwydd mae ganddynt wahanol 

anghenion cyfathrebu.” 
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“Rhywun heblaw meddyg / nyrs i siarad ag 

ef.  Roedd ein mam-gu yn yr ysbyty ac, fel 

teulu a oedd yn delio â’r realiti fod arni 

ddementia, teimlwn na roddwyd digon o 

gefnogaeth i ni.  Yn aml, byddai mam-gu’n 

cael ei gadael heb ddŵr i’w yfed, ac nid 

oedd yn gallu gofyn am ddŵr / mynd i’r 

toiled.” 

 

“Credaf fod diffyg cyfathrebu ar draws y bwrdd.  

Yn yr ysbyty, ni fyddai nyrsys, meddygon ayb., 

yn dweud wrth fy mam, sy’n ddall, beth oeddent 

yn ei wneud, er iddi ofyn iddynt esbonio wrthi ar 

sawl achlysur.”   

 

“Cymerwch amser i wrando, yn enwedig ar 

rheiny â dementia a’r henoed, a’u trin 

nhw’n gyfartal.” 

 

“Mae fy mam angen rhywun gyda hi i esbonio 

beth mae’r meddyg wedi’i ddweud wrthi, gan 

nad yw’n gallu clywed bob amser.”   

 

“Fel rheolwr cartref gofal, teimlaf fod angen 

i wasanaethau GIG wella’r ffordd maent yn 

cyfathrebu gyda phobl ag anableddau 

dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl.  

Mae angen sgiliau arbennig i gyfathrebu 

gyda’r grwpiau cleientiaid penodol yma, ac 

mae angen llai o aros am apwyntiadau 

ysbyty, gan na fyddai llawer o oedolion ag 

anableddau dysgu yn gallu deall pam fod yn 

rhaid aros am apwyntiad, neu byddent yn 

mynd yn orbryderus a dan straen o wybod 

fod arnynt angen triniaeth, ond bod yn 

rhaid aros amdano.” 
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“Mae cyfathrebu’n anodd o hyd, yn enwedig pan 

fo cleifion yn methu amgyffred yr holl 

wybodaeth, ac nid yw’r teulu’n gallu cael gweld 

meddyg i drafod anghenion.  Byddai mwy o 

argaeledd yn ystod amserau ymweld yn help.” 

 

"Mae’n grêt cael manylion / gohebiaeth gan 

y MT / nyrs / deintydd trwy neges destun.  

Rydw i’n drwm fy nghlyw – mae hyn yn 

gwneud bywyd yn haws i fi." 

 

 
 

“Yn y dderbynfa, bu’n rhaid i fi bwyso botwm i 

ddweud pa iaith oeddwn i eisiau, ond doedd fy 

sbectol ddim gen i, felly fe bwysais y botwm 

anghywir, ac ni allwn ddeall beth oeddent yn ei 

ddweud.” 

 

 “Gwraig 88 oed yn byw ar ei phen ei hun.  

Mae’r teulu’n byw ymhell i ffwrdd.  Nid yw’n 
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gallu anadlu’n dda iawn, nid yw’n gallu 

cerdded yn dda iawn, nid yw’n gallu gweld yn 

dda iawn – mae ei meddwl yn eithaf craff o 

hyd, OND pan mae’n rhyngweithio â’r 

proffesiwn meddygol – byddai rhywun i 

ymddwyn fel y ‘ferch’ – i fynd gyda hi’n 

gwmni i apwyntiadau penodol – i fod ar gael i 

esbonio, yn ei hamgylchedd ei hun, yn araf, 

yr hyn a esboniwyd yn ystod apwyntiad MT 

byr – yn gwneud pethau’n llawer llai 

'dychrynllyd'.  Mae newid i bobl hŷn yn cael ei 

chwyddo’n fawr.” 

 

“Os yw claf yn drwm ei glyw, edrychwch ar y 

ffaith hon a siaradwch yn glir.”   

 

“Braille – doedd dim gwybodaeth ar gael 

h.y. beichiogrwydd.  Arwyddion a 

rhybuddion – dywedwyd wrthyf 'gallwn ni 

ddim gwneud hyn ym mhob iaith yn y 

gymuned, felly sut allu di ddisgwyl hyn’.  

Ymgyrchoedd rhagweithiol mewn Braille.” 

 

“Nid yw’r practis yn defnyddio llinell iaith, sy’n 

golygu fod pobl yn dibynnu ar ffrindiau a 

pherthnasau – a phlant weithiau.  Mae hynny’n 

golygu nad oes preifatrwydd neu gyfrinachedd gan 

y claf, a gall fod yn anodd iawn i’r person sy’n 

cyfieithu’r wybodaeth.” 

 

“Dylai unrhyw fath o gyfathrebu gan 

weithwyr iechyd proffesiynol fod yn 

BARCHUS a phroffesiynol.  Defnyddiwch 

iaith briodol bob amser, sydd wedi’i 

theilwrio i’r derbynnydd, i’w helpu i ddeall 

ac osgoi unrhyw gamddealltwriaeth a 

gwrthdaro.” 
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“Rydw i’n awtistig, felly, rydw i’n siarad gormod 

pan fyddai’n gweld pobl fel meddygon.  Nid yw 

apwyntiadau’n ddigon hir, mae angen mwy o 

amser arnaf i.  Nid yw Deintyddion ayb., yn 

anfon llythyrau bellach.  Mae’n fy helpu pan fo 

pethau’n cael eu hysgrifennu ar bapur.”  

 

“Mae angen rhoi hyfforddiant i staff iechyd 

meddwl, nad sy’n gweithio ym maes 

niwroleg, ar broblemau cyfathrebu wedi 

dioddef anaf i’r ymennydd.  Mae problemau 

cyfathrebu’n dwysáu gofid a gorbryder, ac 

maent yn atgyfnerthu’r teimlad sydd 

ganddynt eisoes eu bod yn ddiwerth.  Mae 

angen amser ychwanegol, a rhaid peidio 

anwybyddu cyfathrebu ysgrifenedig.  Mae 

Headway UK yn paratoi llawer o lyfrynnau 

cyngor, sy’n costio dim ond £3.50, a 

chredaf dylai’r rhain fod yn orfodol, fan 

lleiaf, i wardiau iechyd meddwl, 

meddygfeydd, Timau Iechyd Meddwl 

Cymunedol ac eraill.” 

 

“Dylen nhw wrando arnaf i - mae gen i 

anableddau gweld a chlywed - rhaid iddynt fy 

wynebu, fel fy mod i’n gwybod eu bod yn 

gwrando.  Mae fy ffrind angen gofalwyr sydd yn 

rhoi digon o amser iddi.” 

 

“Mae Dementia ar fy mam.  Mae llawer o 

weithwyr iechyd proffesiynol yn wael iawn 

am gyfathrebu h.y. Nid oedd y Nyrs Ardal 

yn gallu trefnu amser ar gyfer ei 

hymweliad, fe wnaeth ymweld â mam, ond 

ni adawodd hi unrhyw wybodaeth.  

Cymerodd bedair galwad ffôn i fi 

ddarganfod pwy oedd wedi ymweld, a beth 

a ddywedwyd.” 
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“Mae angen gwell ymwybyddiaeth ar rai 

gweithwyr iechyd proffesiynol o ddefnyddwyr 

gwasanaethau iechyd meddwl, a sut i ddelio â 

nhw.” 

 

 “Pan fo gennych anawsterau gyda’r clyw, 

rydych yn cael problemau wrth geisio trefnu 

apwyntiad dros y ffôn.  A oes modd trefnu 

addasiadau? (ar gyfer rheiny sydd heb 

deulu i ffonio am apwyntiad).” 

 

“Gwell addysg a dealltwriaeth o iechyd meddwl.  

Nid yw’n gynorthwyol dweud wrth rywun am 

edrych ymlaen at y dyfodol, pan fo’r person 

hwnnw’n delio â phwl gwael o iselder.” 

 

  



 
 

47 
 

Codi pryderon 
 

Dywedodd pobl wrthym nad oedd, bob amser, yn hawdd codi 

pryder am wasanaethau GIG, neu gael pobl i wrando ac 

ymateb i’w pryderon yn gyflym, heb wneud cwyn ffurfiol. 

 

“Angen ffordd syml i fynegi barn, heb wneud 

cwyn e.e. Os yw’r ward yr ymwelwyd â hi’n 

frwnt - wrth bwy fyddech chi’n dweud am 

lanhau?!” 

 

“Gwnewch hi’n haws siarad â’r person 

cywir.  Gwnewch hi’n haws gwneud cwyn 

neu ddatrys problem.  Ewch ati i gael 

canlyniad, trwy siarad â’r bobl gywir.” 

 

“Byddwch yn agored, onest a chryno.  Byddwch 

yn barod i gael sgwrs, wyneb yn wyneb, gyda 

chleifion pan fo cwyn.  Byddwch yn barod i 

ddweud "sori" pan fo pethau’n mynd o chwith.” 

 

“Cynigwch ddrws agored ar gyfer cwynion, 

a gwnewch y broses yn haws.” 

 

“Peidiwch â chreu rhwystrau pan fo cleifion yn 

dymuno gwneud cwyn.  Bydd llawer o 

wasanaethau ond yn derbyn cwyn ar bapur, a 

byddant yn gwrthod cofnodi anfodlonrwydd, oni 

bai y derbynnir cwyn ysgrifenedig.  Dylid 

cofnodi’r holl gwynion, ymdrin â nhw, a’u 

cymryd o ddifrif, byddent ar lafar neu ar bapur.  

Mae’n ymddangos nad yw mwyafrif y 

Meddygfeydd yn caniatáu i chi anfon cwyn ar e-

bost hyd yn oed, rhaid i chi anfon llythyr 

ysgrifenedig.” 
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“Ymchwiliodd neb i fy nghwyn am driniaeth 

fy ngwraig yn yr ysbyty, a pham nad oedd 

ganddi gynllun gofal, neu pam nad oedden 

nhw’n fodlon dweud wrthyf pam ei bod 

wedi marw, ar ôl iddynt ddweud, bythefnos 

cyn hynny, ei bod yn iawn a’i bod yn "blocio 

gwely" i bob diben, ond ni allent ddweud 

beth oedd yn bod arni, er iddi dreulio deg 

mis a hanner yn yr ysbyty.” 

 

“Wel, mi dreuliais ychydig fisoedd yn yr ysbyty, 

a bu’n rhaid i fi wneud sawl cwyn … mewn 

ymateb, cefais fy mygwth gan staff y ward y 

byddai fy nhriniaeth yn stopio pe byddwn yn 

cwyno eto... nid yw’n neis iawn pan eich bod yn 

paraplegig a’ch bod yn dod o hyd i bethau fel 

nodwyddau chwistrellau yn y gwely!!! .. yna, 

ceisiais gwyno wedi i fi ddychwelyd adref.”   

 

‘Gwnaethant hi’n amhosib, cymaint fel eu 

bod yn canslo cyfarfodydd yn gyson, felly, 

rhoes i’r gorau i geisio...cefais fy ffieiddio.” 
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I grynhoi 
 

Mae nifer a natur yr ymatebion a gawsom yn dangos mor 

angerddol mae llawer o bobl yn teimlo am bwysigrwydd 

cyfathrebu da yn y GIG.  

 

Dywedodd pobl wrthym fod cyfathrebu da yn gwneud 

amserau anodd yn ddioddefadwy, yn helpu i feithrin hyder 

yng ngofal y GIG ac yn gwneud i bobl deimlo’n ddiogel.  

 

Roedd rhai o’r enghreifftiau gorau a glywsom yn dangos 

bod cyfathrebu da yn golygu bod pobl mewn sefyllfaoedd 

bregus yn teimlo’n gysylltiedig, wedi’u grymuso, a bod 

ganddynt reolaeth dros eu hiechyd a’u gofal eu hunain.  

 

Ar y llaw arall, clywsom hefyd fod cyfathrebu gwael, neu 

ddiffyg cyfathrebu, yn gwneud i bobl deimlo’n rhwystredig 

ac ofnus.  Nid oedd pobl yn teimlo, bob amser, bod 

ganddynt unrhyw lais neu reolaeth dros eu hiechyd a’u 

gofal, ac nad oeddent yn gallu mynegi eu pryderon yn 

hawdd o hyd.  

 

Roedd yna lawer o enghreifftiau lle’r oedd pobl wedi ceisio, 

a methu, dod o hyd i’r wybodaeth oedd arnynt ei angen i 

gael mynediad at wasanaethau GIG, neu i ofalu amdanyn 

nhw eu hunain.  Roedd hyn yn cynnwys diffyg gwybodaeth, 

yn ogystal â gwybodaeth amhriodol, wedi dyddio, aneglur 

neu anghyson.  

 

Dywedodd pobl wrthym hefyd fod yr iaith a ddefnyddir, yn 

aml, yn y GIG, ddim yn gwneud unrhyw synnwyr iddyn 

nhw.  
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Clywsom rwystredigaeth pobl nad oedd pethau syml, sy’n 

gwneud bywyd beunyddiol yn haws, megis negeseuon 

testun ac e-byst, yn cael eu defnyddio fel mater o drefn, ar 

draws y GIG.  Clywsom hefyd, lle bo’r pethau yma wedi 

cael eu cyflwyno, yn aml, roeddent yn cymryd lle ffyrdd 

mwy traddodiadol o gyfathrebu, yn gyfan gwbl.  Dywedodd 

pobl wrthym na allent bellach godi’r ffôn i siarad â rhywun, 

pan oedd angen arnynt.  

 

Un maes a oedd yn achosi dryswch mawr a 

rhwystredigaeth i bobl oedd pan na fyddai gwahanol 

adrannau o’r GIG yn siarad, neu’n rhannu gwybodaeth, â’i 

gilydd.  Nid oedd pobl yn gallu deall, gyda’r dechnoleg sydd 

ar gael heddiw, pam nad oedd yn bosib gwneud hyn yn 

iawn gan amlaf. 

 

Rhannodd pobl rhai storiâu calonogol am eu gallu i 

gyfathrebu yn Gymraeg, lle roeddent eisiau.  Clywsom 

hefyd nad yw hyn yn gyson, a bod angen gwella 

gwasanaethau cyfieithu. 

 

Clywsom, er bod technoleg yn dechrau gwella cyfathrebu i 

rai pobl â nam ar y synhwyrau, bod mynediad at Iaith 

Arwyddion Prydain (BSL) a Braille yn wael iawn. 

 

Dywedodd pobl â nam ar y synhwyrau, a’r rheiny a oedd 

yn siarad ieithoedd eraill, eu bod nhw eu hunain yn cael 

trafferth cyfathrebu â’r GIG, a’u bod nhw’n dibynnu ar 

ffrindiau a theulu yn aml.  

 

Ar y cyfan, mae angen i’r GIG yng Nghymru i wella trwy 

addasu’r ffordd mae’n cyfathrebu, er mwyn diwallu 

anghenion unigolion.   
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Gwyddwn fod y GIG yng Nghymru wedi ymrwymo i wella 

pethau yn ei gynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, 

“Cymru Iachach”.  Mae’r cynllun hwn yn nodi 10 egwyddor 

i sbarduno newid, gan gynnwys: 

 

 Llais - grymuso pobl gyda’r wybodaeth a’r cymorth sydd 

angen arnynt i ddeall a rheoli eu hiechyd a’u lles, i wneud 

penderfyniadau am ofal a thriniaeth, yn seiliedig ar ‘yr hyn 

sy’n bwysig’ iddyn nhw, ac i gyfrannu at wella ein 

hymagwedd system gyfan at iechyd a gofal; cyfathrebu 

syml, clir ac amserol, ac ymgysylltu cyd-drefnedig priodol i 

oed a lefel dealltwriaeth. 

 

 Personoledig - gwasanaethau iechyd a gofal wedi’u 

teilwrio i ddiwallu anghenion a dewisiadau unigolion, gan 

gynnwys eu dewis iaith; meddyginiaeth drachywir; 

cynnwys pobl mewn penderfyniadau am eu gofal a’u 

triniaeth; cynorthwyo pobl i reoli eu gofal a’u canlyniadau 

eu hunain. 

 

 Gwasanaeth di-dor – gwasanaethau a gwybodaeth sy’n 

llai cymhleth, ac wedi’u cyd-drefnu’n well, ar gyfer yr 

unigolyn; integreiddio proffesiynol agos, cydweithio a 

rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau a darparwyr, er 

mwyn osgoi newid rhwng gwasanaethau, sy’n creu 

ansicrwydd i’r unigolyn.   

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Rhaglen Drawsffurfiol, i 

helpu i wneud hyn i ddigwydd. Mae angen i bawb sy’n 

gysylltiedig â’r rhaglen hon i gydnabod bod yn rhaid i wella 

cyfathrebu fod wrth wraidd y newidiadau mae angen i’r GIG 

eu gwneud.   
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Mae’r adroddiad diweddar ‘Systemau Gwybodeg yn GIG 

Cymru’, a’r bobl y clywsom ganddynt, yn dangos sut all 

technoleg fod yn rhan allweddol o hyn – os caiff ei wneud yn 

iawn, a’i fod yn ymateb i’r hyn mae pobl wedi dweud wrthym 

sydd angen ei wella.   
 

Yn syml, mae angen i’r GIG yng Nghymru i flaenoriaethu 

a buddsoddi mewn: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 datblygu a gwerthfawrogi sgiliau cyfathrebu ei 

weithlu presennol a dyfodol  

 

 dal i fyny gyda’r defnydd o dechnoleg, i wneud 

cyfathrebu’n gyflymach, yn haws a symlach  

 

 systemau sy’n ymateb i amrywiaeth pobl yng 

Nghymru, ac sy’n galluogi cyfathrebu da gyda 

phawb  

 

 sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd uchel ar 

gael, mewn amrywiaeth o ffyrdd hygyrch.  



 
 

53 
 

Cydnabyddiaethau 
 

Diolchwn i’r bobl a gymerodd yr amser i roi gwybod i ni am 

eu profiadau a rhannu eu syniadau.  Gobeithiwn byddant yn 

dylanwadu ar bawb yn y GIG, i gydnabod a gwerthfawrogi’r 

hyn maent yn gwneud yn dda, ac i wneud gwelliannau, fel 

bo’r pethau sy’n achosi gwir rwystredigaeth i bobl sy’n 

defnyddio’r GIG yn gwella.  

 

Manylion cyswllt 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng 

Nghymru 

33 / 35 Heol y Gadeirlan 

Caerdydd 

CF11 9HB 

 

 

 

02920 235 558 

 

 

 

 

enquiries@waleschc.org.uk 

 

 

 

 

www.communityhealthcouncils.org.uk 

 
 

 

 

@CHC_Wales   

 

mailto:enquiries@waleschc.org.uk
http://www.communityhealthcouncils.org.uk/
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