
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardal Sir Gaerfyrddin – y 12 mis diwethaf 
 

Mae gwaith ardal Sir Gaerfyrddin wedi gorfod addasu i'r cyfyngiadau 

sy'n cyd-fynd â pandemig COVID-19. 

 

Cynhaliwyd ein cyfarfod wyneb yn wyneb olaf yn Neuadd y Tymbl ar 
11eg Chwefror 2020 ac ychydig a gredem y byddai'r tro nesaf y 
byddem yn gweld ein gilydd ar sgrin gyfrifiadurol. Er gwaethaf yr 
heriau hyn rydym yn parhau i gael cyfarfodydd bywiog ac rydym wedi 
cynnal ein gwaith o gynnig llais i bobl Sir Gaerfyrddin o ran darparu 
gofal iechyd a newidiadau i'r gwasanaethau hynny.  Mae'r materion yr 
ydym wedi'u trafod yn cynnwys mynediad at wasanaethau meddygon 
teulu, darparu gofal wedi'i drefnu a gofal heb ei drefnu, a chyflwyno'r 
brechiad.  Mae'r berthynas onest ac agored sydd gennym â rheolwyr 
Byrddau Iechyd, sy'n mynychu ein cyfarfodydd, yn golygu y gallwn 
gyfleu pryderon y gymuned leol gan ddefnyddio enghreifftiau go iawn 
o fywyd. 

 

Gan fod pethau'n dychwelyd, yn wyliadwrus, i ryw normalrwydd, mae 
gennym amser prysur o'n blaenau wrth i'r Bwrdd Iechyd symud 

ymlaen ar ei drawsnewidiad o wasanaethau clinigol a amlinellir yn 
‘Canolbarth a gorllewin iachach', yn enwedig y cynlluniau ar gyfer 
ysbyty newydd sbon.  Rydym i gyd yn edrych ymlaen at gwrdd wyneb 
yn wyneb a dychwelyd at gynnal ymweliadau ond yn y cyfamser, 
byddwn yn parhau i graffu ar ofal iechyd  bobl Sir Gaerfyrddin, er ei 
fod yn rhithiol. 
 

 

 

 

Ffocws ar Sir Gaerfyrddin:  

Pauline Griffiths Cadeirydd  

Ardal Sir Gaerfyrddin 

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda  

Newyddion Mehefin 

                 Mehefin 2021   

    



 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

                                                

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derbyniodd staff 

eiriolaeth 21 o bryderon 

newydd gan aelodau’r 

cyhoedd yn ystod y mis  

8654 Y nifer o weithiau 

y gwelodd defnyddwyr 

ein trydar. 

Roedd ein prif drydarid 

yn ymwneud â 

diwrnod cenedlaethol 

nyrsys, 606 golygfa 

CIC Hywel Dda Mai 2021 

ffeithiau a ffigurau 

Y post uchaf oedd 

gwasanaethau 

mamolaeth yn ystod 

pandemig gan gyrraedd 

16,177 o bobl, gyda 187 

o ymatebion, sylwadau 

a chyfranddaliadau 

Gofynnwyd am 14 

pecyn gwybodaeth ar 

broses gwynion y GIG 

gan aelodau o’r 

cyhoedd 

8654 

twee

t 

was 

abou

t a 

Beva
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Com
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Hoffai Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda glywed gan rieni sydd 

wedi defnyddio gwasanaethau mamolaeth yn ystod y pandemig gan 

ein bod yn gwybod bod profiadau pobl wedi bod yn wahanol iawn. 

Er mwyn i ni gael gwell darlun a dealltwriaeth o brofiadau pobl, 

byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau ein harolwg neu ei 

rannu â rhywun a allai fod â diddordeb. Dolen i'n harolwg yw: 

https://hywelddacic.gig.cymru/cymryd-rhan/arolygon-byw/ 

neu gallwn bostio copïau caled ar gais trwy ffonio 01646 697610 

neu e-bostio hyweldda@waleschc.org.uk 

 

 

 

 

 

Gall eich barn wneud gwahaniaeth 

 

 
Yn ystod 2019/2020 (hyd at y pandemig) ymwelodd aelodau Cyngor 
Iechyd Cymuned Hywel Dda â 27 o safleoedd y GIG yn y tair sir, 8 
yn Sir Gaerfyrddin; mae'r rhain yn cynnwys: 

 Ysbyty Enfys (Ysbyty maes), Parc y Sacrlets 
 Ward Derwen Ward, Ysbyty Glangwili  
 Adrannau Awdioleg, Ysbytau Glangwili a Thywysog Philip  

 Meddygfa Emlyn, Castellnewydd Emlyn 
 Gwasanaethau Menywod a Phlant, Ysbyty Glangwili  
 Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri  
 Meddygfa Llwynyfran, Llandysul 

 
Mae adroddiadau o'n holl ymweliadau a sut rydym yn 
defnyddio'r wybodaeth i helpu i wella eich profiad o Ofal y GIG 
ar ein gwefan.   
Beth yw eich profiadau, beth am ddweud wrthym?   

 

Gwasanaethau mamolaeth yng 

Nghymru: Yr hyn y mae CIC wedi'i 

glywed yn ystod y pandemig  

 

Dim ond rhan o'r hyn a wnawn 

https://hywelddacic.gig.cymru/cymryd-rhan/arolygon-byw/
mailto:hyweldda@waleschc.org.uk


 

 

 

 

Os hoffech chi'r cylchlythyr hwn mewn fformat a / neu iaith wahanol, 

rhowch wybod i ni. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o'r cylchlythyr hwn 

o'n gwefan.  

Mae ein hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan. 

 

https://hywelddachc.nhs.wales/  

 

01646 697 610     

       

@HDdCHC  

 
hyweldda@waleschc.org.uk  

 
@hywelddachc  

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gofyn am adborth y cyhoedd 

mewn perthynas â’i gynllun tymor hir i ddatblygu ac adeiladu ysbyty 

newydd yn ne ardal Hywel Dda, rhywle rhwng a chan gynnwys St 

Clears, yn Sir Gaerfyrddin, a Arberth, yn Sir Benfro.  Bydd yr 

ymarfer ymgysylltu yn rhedeg o: 

Dydd Llun 10 Mai tan ddydd Llun 21 Mehefin 2021. 

Os hoffech ddarganfod mwy a sut i gymryd rhan, mae'r Bwrdd 

Iechyd wedi cynhyrchu dogfen drafod Adeiladu dyfodol iachach 

yn dilyn COVID-19 

https://www.dweudeichdweud.biphdd.cymru.nhs.uk/adeiladu-

dyfodol-iachach-yn-dilyn-covid-19 

 

 

 

 

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda eisiau eich barn 

ar: Adeiladu dyfodol iachach ar ôl COVID-19 

 

Mae CIC Hywel Dda yn gweithio gyda’r gymuned trwy gwrdd â 

siarad â grwpiau cymunedol rydym yn gallu cael gwell dealltwriaeth 

o brofiadau pobl o wasanaethau’r GIG a’r cyfle i egluro ein rôl fel 

llais y ‘cleifion’. 

Rhai o'r grwpiau y gwnaethom siarad â yn ystod mis Ebrill / Mai: 

 Cyngor Tref Aberdaugleddau 
 Meddygfa Teulu Heol Margaret, Rhydaman 
 Cyngor Gwledig Llanelli 
 Cyngor Tref Abergwaun a Gwdig  
 Cyfweliad â radio Rhyngrwyd Aberteifi 

 
Os hoffech i ni fynychu eich grwpiau cymunedol, rhowch wybod i ni 

Dim ond rhan o'r hyn a wnawn 

 

https://hywelddachc.nhs.wales/
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