
Cael dweud eich dweud ynglyn â gwella gwasanaethau ysbyty 
i bobl yn Sir Amwythig, Telford & Wrekin a chanolbarth Cymru

Mae Grwpiau Comisiynu Clinigol GIG Sir Amwythig a Telford & Wrekin yn cynnig gwneud rhai newidiadau i wasanaethau ysbyty a 
ddarperir yn Ysbyty Brenhinol Amwythig yn Amwythig ac Ysbyty’r Dywysoges Frenhinol yn Telford.

Mae’ch barn chi’n bwysig i ni. A fyddech cystal â chwblhau a dychwelyd yr arolwg hwn i’r cyfeiriad RHADBOST ar dudalen gefn yr 
arolwg hwn. Os yw’n well gennych chi, gallwch chi lenwi’r fersiwn ar-lein o’r arolwg hwn ar ein gwefan www.nhsfuturefit.org

Mae’r arolwg hwn hefyd ar gael yn Saesneg, fel dogfen Word ac mewn fformat print bras. Mae’r fformatau gwahanol hyn ar gael yn 
www.nhsfuturefit.org neu gallwch chi ffonio 0300 3000 903 neu anfon e-bost i nhsfuturefit@nhs.net Hefyd, mae croeso ichi gysylltu 
â ni os ydych chi eisiau’r arolwg hwn mewn iaith neu fformat gwahanol neu os oes angen help arnoch chi i’w lenwi. Os ydych chi’n 
teimlo bod angen mwy o le arnoch chi i fynegi’ch barn ar unrhyw rai o’r cwestiynau, yna defnyddiwch ddarn o bapur ar wahân.

Y model rydyn ni’n ei gynnig ar gyfer gofal ysbyty
Ein cynnig ydy i un ysbyty ddod yn safle Gofal Argyfwng ac i’r ysbyty arall ddod yn safle Gofal Cynlluniedig. 
Fe fyddai gan y ddau ysbyty Ganolfan Gofal Brys a fyddai ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. 
Yma, fe fyddech chi’n derbyn gofal ar gyfer clefydau ac anafiadau nad ydyn nhw’n bygwth colli bywyd neu 
aelod o’r corff ond sy’n galw am sylw brys. Yr opsiwn rydyn ni’n ei ffafrio ydy i Ysbyty Brenhinol Amwythig 
ddod yn safle Gofal Argyfwng ac i Ysbyty’r Dywysoges Frenhinol ddod yn safle Gofal Cynlluniedig. 

C1.  Defnyddiwch y blwch isod i ddisgrifio unrhyw effaith rydych chi’n meddwl y byddai’r model rydyn ni’n ei gynnig yn ei 
chael arnoch chi a/neu ar eich teulu.

 ADRAN 2: Eich barn ar Opsiwn 1

C2a.  I ba raddau ydych chi’n cytuno y byddai Opsiwn I yn diwallu’ch anghenion chi neu anghenion pobl rydych chi’n 
gofalu amdanyn nhw, neu anghenion y grwp neu’r sefydliad rydych chi’n ei gynrychioli? Ticiwch Run blwch yn unig. 

C2b.  A fyddech cystal ag esbonio’r rhesymau am eich ateb i C2a.

Datganiad Diogelu Data: Bydd cwmni o’r enw Participate Ltd yn prosesu’r holl wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi 
yn yr arolwg hwn ar ran Grwpiau Comisiynu Clinigol Sir Amwythig a Telford & Wrekin. Mae’r arolwg hwn yn rhan o’n 
hymgynghoriad ar wella ein gwasanaethau ysbyty. Caiff y data eu defnyddio at y diben hwn yn unig. Caiff yr holl ddata eu 
cadw’n ddiogel a chaiff y wybodaeth y byddwch chi’n ei darparu ei thrin yn gyfrinachol. Rydyn ni’n gofyn ichi beidio â rhoi 
unrhyw ddata personol ychwanegol yn yr arolwg hwn.

Yn cytuno’n gryf Yn cytuno
Ddim yn cytuno nac 

yn anghytuno
Yn anghytuno 

Yn anghytuno’n 
gryf

Dydw i ddim yn 
gwybod

1 2 3 4 5 6

Opsiwn 1: Ysbyty Brenhinol Amwythig yn Amwythig ydy’r safle Gofal Argyfwng ac Ysbyty’r Dywysoges 
Frenhinol yn Telford ydy’r safle Gofal Cynlluniedig. Opsiwn 1 ydy’r opsiwn y mae Grwpiau Comisiynu Clinigol GIG Sir 
Amwythig a Telford & Wrekin yn ei ffafrio

 ADRAN 1: Eich barn chi ynglyn â’r model rydyn ni’n ei gynnig ar gyfer gofal ysbyty
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 ADRAN 3: Eich barn ar Opsiwn 2

C3a.  I ba raddau ydych chi’n cytuno y byddai Opsiwn 2 yn diwallu’ch anghenion chi neu anghenion pobl rydych chi’n 
gofalu amdanyn nhw, neu anghenion y grwp neu’r sefydliad rydych chi’n ei gynrychioli? Ticiwch Run blwch yn unig.

C3b.  A fyddech cystal ag esbonio’r rhesymau am eich ateb i C3a.

C4a.  A allwch chi feddwl am unrhyw ffactorau eraill dydyn ni heb eu cymryd i ystyriaeth ond sy’n bwysig i chi? Os 
felly, manylwch arnyn nhw yma.

C4b.  Defnyddiwch y blwch isod i roi unrhyw sylwadau eraill am y newidiadau rydyn ni’n eu cynnig i’n gwasanaethau ysbyty.

 ADRAN 4: Unrhyw sylwadau eraill

Opsiwn 2: Ysbyty’r Dywysoges Frenhinol yn Telford ydy’r safle Gofal Argyfwng ac Ysbyty Brenhinol 
Amwythig ydy’r safle Gofal Cynlluniedig. Opsiwn 2 ydy’r opsiwn dydy Grwpiau Comisiynu Clinigol GIG Sir Amwythig a 
Telford & Wrekin ddim yn ei ffafrio

 ADRAN 5: Amdanoch chi
A fyddech cystal â llenwi’r manylion a ganlyn amdanoch chi’ch hun. Rydyn ni’n gofyn am y wybodaeth hon i 
wneud yn siwr ein bod ni wedi casglu adborth amrywiol ei ystod.

C5a.  A fyddech cystal â dweud p’un a ydych chi’n ymateb fel aelod o’r cyhoedd neu ar ran sefydliad (preifat neu 
wirfoddol/elusennol). Ticiwch Run blwch yn unig.

C5b.  Os ydych chi’n ymateb ar ran sefydliad, nodwch enw’ch sefydliad.

Sylwch – os ydych chi’n ymateb fel sefydliad ac eisiau ymateb fel unigolyn hefyd (neu’n unigolyn sydd eisiau ymateb fel sefydliad) yna gallwch chi 
gwblhau ail arolwg. Cysylltwch â ni i ofyn am gopïau ychwanegol neu cwblhewch yr arolwg ar-lein yn www.nhsfuturefit.org

C5c.  A fyddech cystal â nodi hanner cyntaf eich cod post, e.e. TF7, SY16 neu SY1. Os ydych chi’n ymateb fel aelod o’r 
cyhoedd, rhowch god post eich cartref. Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad, rhowch god post eich swyddfa. Fe fydd 
y wybodaeth hon yn helpu i sicrhau ein bod ni wedi cael barn ystod eang o bobl o ledled Sir Amwythig, Telford & 
Wrekin a chanolbarth Cymru.
   

Fel aelod o’r cyhoedd Ar ran sefydliad (preifat neu wirfoddol/elusennol)

1 2

Ddim am ddweud 1 

Yn cytuno’n gryf Yn cytuno
Ddim yn cytuno nac 

yn anghytuno
Yn anghytuno 

Yn anghytuno’n 
gryf

Dydw i ddim yn 
gwybod

1 2 3 4 5 6
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 ADRAN 6: Mwy o wybodaeth amdanoch chi
Nid oes yn rhaid ichi ateb y cwestiynau a ganlyn, ond os byddwch chi’n eu hateb fe fyddech chi’n ein helpu ni i 
wneud yn siwr ein bod ni’n casglu barn cynifer o bobl wahanol â phosibl.

C6.1.  Pa ryw ydych chi? Ticiwch Run blwch yn unig. 

C6.2.  Ailebennu rhywedd: Ydych chi wedi mynd trwy rhan o broses neu ydych chi’n bwriadu (gan gynnwys meddwl a 
gwneud rhywbeth) i ddod â golwg eich corff a/neu’ch rôl rywedd yn fwy unol â’ch hunaniaeth rywedd?
(Gallai hyn gynnwys newid eich enw, eich golwg, cymryd hormonau neu gael llawdriniaeth i gadarnhau’ch rhywedd).

C6.3.  Pa mor hen ydych chi? Ticiwch Run blwch yn unig.

C6.4.  Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio’ch ethnigrwydd orau? Ticiwch Run blwch yn unig.

C6.5.  Beth ydy’ch crefydd neu’ch credo? Ticiwch Run blwch yn unig.

C6.6.  Sut fyddech chi’n diffinio’ch cyfeiriadedd rhywiol? Ticiwch Run blwch yn unig.

     

Gwryw Benyw Rhyngrywiol Arall Ddim am ddweud

4 51 2 3

Heterorywiol Hoyw Lesbiaidd Deurywiol Arall Ddim am ddweud

1 2 3 4 5 6

16-26 27-37 38-47 48-58 59-69 70+ Ddim am ddweud

1 2 3 4 5 6 7

Gwyn
Gwyn Prydeinig Cymreig Gwyddelig Ewropeaidd Arall (nodwch beth) Arall (nodwch beth)

1 2 3 4 5

Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig

Indiaidd Pacistanaidd Bangladeshi Arall (nodwch beth)

6 7 8 9

Du
Caribïaidd Affricanaidd Prydeinig Arall (nodwch beth)

10 11 12 13

Ethnig 
Cymysg/
Lluosog

Caribïaidd Gwyn 
a Du

Affricanaidd Gwyn 
a Du

Gwyn ac Asiaidd Arabaidd Arall (nodwch beth)

14 15 16 17 18

Tsieineaidd 
neu grwpiau 
ethnig eraill

Tsieineaidd Ffilipino Fietnamaidd Thai Arall (nodwch beth)

19 20 21 22 23

Sipsiwn a Theithwyr
Gwyddelig Romani Arall (nodwch beth)

24 25 26

Hindwaeth Cristnogaeth Iddewiaeth Bwdïaeth Islam Siciaeth Arall Ddim am 
ddweud

Dim 
crefydd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ydw Nac ydw Ddim am ddweud
1 2 3
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Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r arolwg hwn, 
a fyddech cystal â’i blygu a’i roi mewn amlen a 
nodi’r cyfeiriad a ganlyn arni: FREEPOST NHS FF 

CONSULTATION. Ni fydd angen rhoi stamp ar yr amlen. 
Rhaid derbyn pob arolwg erbyn 12am (canol nos) ar        

4 Medi 2018.  

Diolch am roi o’ch amser. Fe fydd arbenigwyr ymgynghori, Participate 
Ltd, yn dadansoddi’ch sylwadau ac yna’n cynhyrchu adroddiad. Fe fydd 
yr adroddiad hwn yn darparu sail ar gyfer proses benderfynu Grwpiau 

Comisiynu Clinigol GIG Sir Amwythig a Telford & Wrekin ynglyn â dyfodol 
gwasanaethau ysbyty yn Sir Amwythig a Telford & Wrekin.

C6.7.  Ydych chi’n rhiant plentyn neu blant dan 16 oed? Ticiwch Run blwch yn unig.

C6.8.  Ydych chi’n ystyried bod gennych chi anabledd? Ticiwch Run blwch yn unig.

C6.9.  Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i gwestiwn 6.8, nodwch beth ydy’r anabledd.

C6.10.  Ydych chi’n ofalwr i unrhyw un? Ticiwch Run blwch yn unig. Yn ôl diffiniad yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr ‘unrhyw un sy’n 
gofalu heb dâl am ffrind neu aelod o’r teulu sydd, oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth, yn methu ymdopi 
heb eu cymorth’ ydy gofalwr.

Ydw Nac ydw Ddim am ddweud
1 2 3

Ydw Nac ydw Ddim am ddweud
1 2 3

Ydw Nac ydw Ddim am ddweud
1 2 3

Rhaglen Future Fit GIG dan arweiniad:
Grwp Comisiynu Clinigol GIG Sir Amwythig a Grwp Comisiynu Clinigol GIG Telford & Wrekin

  www.nhsfuturefit.org          @NHSFutureFit           facebook.com/nhsff                  
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