Eich Iechyd Eich Dyfodol
Proses Gwrando ac Ymgysylltu Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda eisiau clywed eich sylwadau ar gyfer cynllunio gwasanaethau
iechyd i’r dyfodol o fewn yr ardal leol. Darllenwch y Ddogfen Drafod, Gwrando ac Ymgysylltu
cyn ateb y cwestiynau canlynol, a lle mae’n ymarferol bosib nodwch eich rhesymau. Dim ond
preswylwyr 16 oed neu'n hŷn ddylai lenwi’r holiadur hwn.
Llenwch yr holiadur ar lein: www.bihyweldda.cymru.nhs.uk/eichiechyd-eichdyfodol neu anfonwch
yr holiadur hwn yn ôl i Opinion Research Services, Freepost (SS1018), PO Box 530,
Abertawe, SA1 1ZL gan sicrhau ei fod yn cyrraedd erbyn 2il o Fawrth 2012. Dylai gymryd tua 10
munud i'w gwblhau.
Mae’r holiadur yn cael ei gynnal gan Opinion Research Services (ORS), ar ran Bwrdd Iechyd
Hywel Dda. Sefydliad annibynnol yw ORS, sy’n cyflawni ymchwiliadau cymdeithasol. Bydd ORS
yn prosesu’r ymatebion i gyd ac yn cynhyrchu adroddiad cyffredinol ar gyfer Bwrdd Iechyd Hywel
Dda. Gall yr ymatebion gael eu cyhoeddi; bydd sylwadau gan unigolion yn parhau'n ddienw tra y
bydd sylwadau ar ran sefydliadau yn cael eu henwi. Mae ORS yn gweithredu o fewn ffiniau y
Ddeddf Diogelu Data.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr holiadur, e-bostiwch:
hyweldda.ymgysylltu@wales.nhs.uk
neu ysgrifennu atom ar: FREEPOST HYWEL DDA HEALTH BOARD

Eich Iechyd Eich Dyfodol 2012
Ar gyfer pob cwestiwn, rhowch groes yn y blwch priodol fel hyn .
Marciwch un blwch yn unig ar gyfer pob cwestiwn, oni nodir yn wahanol.
Os marciwch y blwch anghywir, llenwch y blwch
a chroeswch yr un cywir
Bydd yr holl sylwadau y byddwch yn eu rhoi yn cael eu trin yn ddienw.

.

Gweledigaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Gofal yn Agosach at Adref
Fe ddylai Bwrdd Iechyd Hywel Dda anelu at ddarparu y rhan fwyaf (80%) o
wasanaethau’r GIG yn lleol, drwy dimau gofal sylfaenol, gofal yn y gymuned a thrwy
dimoedd gofal cymdeithasol i gyd yn gweithio gyda’i gilydd..
A1a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r weledigaeth yma?
Croeswch un blwch yn unig
Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

Dim yn cytuno nac
Tueddu i anghytuno
yn anghytuno

Anghytuno’n gryf

A1b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod

Ansawdd a Diogelwch Gwasanaethau
Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda angen sicrhau bod gwasanaethau’n cyrraedd safonau
ansawdd a diogelwch ar gyfer cleifion. Bydd hyn yn golygu gwell gofal i’r claf.
A2a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r egwyddor hon? Croeswch un
blwch yn unig

Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

Dim yn cytuno nac
Tueddu i anghytuno
yn anghytuno

Anghytuno’n gryf

A2b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod
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Poblogaeth sy’n heneiddio
Mae ein poblogaeth yn heneiddio, sy’n golygu bod nifer cynyddol o bobl yn dioddef o
gyflyrau cronig hir dymor.
A3a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y dylid trin hyn fel prif flaenoriaeth
wrth gynllunio gwasanaeth? Croeswch un blwch yn unig
Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

Dim yn cytuno nac yn
Tueddu i anghytuno
anghytuno

Anghytuno’n gryf

A3b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod

Gwasanaethau Arbenigol
Mae cyngor proffesiynol yn dweud bod cynnal yr holl wasanaethau ym mhob ysbyty yn
annymunol, oherwydd mae’n lledaenu adnoddau arbenigol yn rhy denau, ac yn ei
gwneud yn anodd recriwtio a chadw staff arbenigol, sy’n peryglu diogelwch cleifion.
A4a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y dylid sefydlu arbenigedd mewn
llai o ganolfannau, ond bod rheiny gyda’r offer pwrpasol llawn? Croeswch un blwch yn
unig
Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

Dim yn cytuno nac
yn anghytuno

Tueddu i anghytuno

Anghytuno’n gryf

A4b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod
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Mynediad
Mae datblygu gwasanaethau arbenigol yn golygu y bydd rhaid i rai cleifion deithio
ymhellach ar gyfer rhai gwasanaethau yn yr ysbyty.
A5a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno bod hyn yn rhesymol mewn
egwyddor? Croeswch un blwch yn unig
Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

Dim yn cytuno nac
yn anghytuno

Tueddu i anghytuno

Anghytuno’n gryf

A5b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod

Teithio
Bydd rhai cleifion sydd â chyflyrau meddygol penodol yn gymwys i gael cludiant i’r
ysbyty ar gyfer rhai gwasanaethau.
A6a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno bod angen gwella gwasanaeth
trafnidiaeth? Croeswch un blwch yn unig
Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

Dim yn cytuno nac
yn anghytuno

Tueddu i anghytuno

Anghytuno’n gryf

A6b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod
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Gwneud i bob ceiniog gyfrif
Mae’r GIG yng Nghymru yn wynebu heriau ariannol enfawr, felly mae’n rhaid i’r Bwrdd
Iechyd drefnu gwasanaethau a gwario’r arian sy’n cael ei ddyrannu mewn ffordd well, er
mwyn cyflawni gwerth am arian ac osgoi dyblygu.
A7a I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y dylai’r Bwrdd Iechyd wneud y
defnydd gorau o’r adnoddau prin? Croeswch un blwch yn unig
Cytuno’n gryf

Dim yn cytuno nac yn
Tueddu i anghytuno
anghytuno

Tueddu i gytuno

Anghytuno’n gryf

A7b Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod

Gwybodaeth
Mae amrywiaeth o wybodaeth ynghylch Eich Iechyd Eich Dyfodol ar gael ar gyfer y
broses gwrando ac ymgysylltu.
A8 Nodwch unrhyw wybodaeth yr ydych wedi ei darllen / ei gweld.
Rhowch groes yn erbyn pob un sy'n berthnasol

Ddim wedi darllen/gweld unrhyw wybodaeth

Ewch i A10a

DVD

Ewch i A9

Taflen

Ewch i A9

Dogfen Drafod Gwrando ac Ymgysylltu

Ewch i A9

Y Wefan – adnoddau ar-lein

Ewch i A9

Digwyddiadau Iechyd

Ewch i A9

Cyflwyniadau

Ewch i A9

Digwyddiadau Staff

Ewch i A9

Gwybodaeth Staff

Ewch i A9

Cyfryngau

Ewch i A9

Arall - Nodwch isod

Ewch i A9
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A9

Gan ystyried y ddogfen Eich Iechyd Eich Dyfodol i ba raddau ydych yn cytuno neu’n
anghytuno, bod y ddogfen …?
Croeswch un blwch ym mhob rhes

Dim yn cyCytuno’n Tueddu i
tuno nac yn
gryf
gytuno
anghytuno

Tueddu i Anghytun
anghytuno o’n gryf

(a)

yn weddol glir ac yn hawdd i’w deall?

(b)

yn egluro’r materion yn deg?

(c)

Rhowch eich rhesymau dros eich barn os ydych yn dymuno. Nodwch isod

Meysydd Gwasanaeth
Defnyddiwch y gofodau isod i wneud unrhyw sylwadau pellach.
A10a Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ynghylch Gofal yn Agosach at Adref
yn y blwch isod.

A10b Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ynghylch Gwasanaethau Menywod a
Phlant yn y blwch isod.

Page 6

A10c Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ynghylch Gofal wedi’i Gynllunio yn y
blwch isod.

A10d Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ynghylch Gofal heb ei Gynllunio yn y
blwch isod.

A10e Nodwch unrhyw sylwadau cyffredinol sydd gennych (gan gynnwys sylwadau ar
iechyd meddwl) yn y blwch isod.

B

Gwybodaeth bersonol

Rydym yn gofyn y cwestiynau canlynol er mwyn cymharu barn grwpiau gwahanol o
bobl. Mae cwblhau’r adran hon yn wirfoddol.
B1 Ydych chi …
Yn darparu eich barn bersonol chi →
Atebwch y cwestiynau ar y dudalen nesaf yng
ngholofn 'B'

Neu …

Yn cyflwyno barn ar ran sefydliad →
Atebwch y cwestiynau ar y dudalen nesaf yng
ngholofn 'C'
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B - Barn Bersonol
B2 Beth oedd eich oed ar eich pen-blwydd
diwethaf? Croeswch un blwch yn unig
O dan 25
25 - 34
35 - 44
45 -54

C - Barn ar ran Sefydliad
Nodwch mai ein polisi ni yw cyhoeddi ymatebion
sefydliadau i'n gweithgareddau ymgysylltu ac
ymgynghori ar ein gwefan

C1 Beth yw enw’r sefydliad yr ydych yn
ymateb ar ei ran? Byddwch mor fanwl ag y gallwch.

55 - 64

Felly, er enghraifft os ydych yn ymateb ar ran grŵp neu
adran, nodwch enw’r grŵp.

65 - 74

Ysgrifennwch eich ateb yma

75 neu drosodd
Mae’n well gennyf beidio â dweud

B3

Beth yw eich rhyw?
Croeswch un blwch yn unig

Gwryw
Benyw
Mae’n well gennyf beidio â dweud

B4

Beth yw eich grŵp ethnig?
Croeswch un blwch yn unig

Gwyn
Grwpiau ethnig cymysg neu luosog
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Du neu Ddu Prydeinig
Unrhyw grŵp ethnig arall- Nodwch isod

C2 Rhowch wybod pwy mae’r sefydliad yn
ei gynrychioli, a lle bo’n berthnasol sut yr
ydych wedi casglu a chrynhoi barn yr
aelodau.
Ysgrifennwch eich ateb yma

Mae’n well gennyf beidio â dweud

B5

Ydych gweithgareddau o ddydd i
ddydd yn gyfyngedig oherwydd
problem iechyd neu anabledd sydd
wedi para neu’n debygol o bara o leiaf
12 mis? Croeswch un blwch yn unig
Ydi, wedi’i gyfyngu llawer
Ydi, wedi’i gyfyngu ychydig
Na
Mae’n well gennyf beidio â dweud

B6

Ydych chi’n cael eich cyflogi gan y
GIG? Croeswch un blwch yn unig
Ydw
Nac ydw
Mae’n well gennyf beidio â dweud

B7

Beth yw cod post llawn eich cartref?
Nodwch bydd y wybodaeth hon yn cael ei
ddefnyddio’n unig i ddeall os yw barn yn amrywio
yn dibynnu ar ble mae pobl yn byw.

DIOLCH YN FAWR am gymryd yr amser i
lenwi'r holiadur hwn. Anfonwch yr holiadur
yn ôl fel ei fod yn cyrraedd erbyn
2 Mawrth 2012 i:

Opinion Research Services, FREEPOST
(SS1018), PO BOX 530, Abertawe, SA1 1ZL
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