
65%

58%
YN CYRRAEDD O
FEWN 8 MUNUD

Diolch yn fawr am yr ymateb gwych a gafwyd i fy
Arolwg Gofal Iechyd diweddar. Bu dros 1,200
ohonoch chi ymateb gyda sawl un yn canmol ein

gwasanaethau iechyd. Roedd hyn yn galonogol iawn -
mae parch a gwerthfawrogiad i’r nyrsiau, meddygwyr a
parafeddygiau yn glir.

Fodd bynnag, bu i mi hefyd ddarllen llawer o straeon i’r
gwrthwyneb – roedd hi’n amlwg iawn o’ch adborth ein
bod yn gwynebu problemau dybryd gyda’r gwasanaethau
gofal brys

“
MEDDYGON
TEULU

82%Mae                         ohonoch
chi’n hapus  gyda’r gwasanaeth
yn eich meddygfa leol.

96%Mae pwysigrwydd
ein meddygfeydd
lleol i’w weld yn glir.

Amseroedd
Aros
Mae traean ohonoch chi’n anhapus
gyda’r amser sy’n rhaid disgwyl.

AMSEROEDD
AMBIWLANS

O’ch profiad chi dim ond un
ambiwlans o bob pump
gyrhaeddodd o fewn 15 munud.

Y targed yng
Nghymru ydy

Bargen wael
ofnadwy

Ar draws Sir
Drefaldwyn mae
ambiwlansys
ymhell o gyrraedd y
targed hwn.

ohonoch chi  yn
ymweld â’ch
meddygfa yn
y ddwy flynedd
ddiwethaf.

Jane Dodds yn rhannu’ch sylwadau ynglyn â
chadw’r Uned Ddamweiniau ac Argyfwng yn yr
Amwythig. Gyda hi mae’r Gweinidog
Gwladwriaethol Norman Lamb sy’n gyfrifol am Ofal
a Chefnogaeth.

Lawrlwythwch ein hadroddiad llawn o www.montlibdems.org.uk

YSBYTAI
20 wythnos

Ysbyty’r Amwythig
Dyma’r ysbyty mae trigolion yr ardal
hon yn ei defnyddio fwyaf. Does ar
neb eisiau i’r Uned Ddamweiniau ac
Argyfwng symud i Telford.

Dim Dewis
Ychydig iawn ohonoch chi sy’n cael
dewis pa ysbyty i fynd iddi am
driniaeth. Mae hyn yn ein gorfodi i
deithio’n bell iawn am lawdriniaeth.

Mae ymgyrchydd lleol y
Democratiaid Rhyddfrydol,
Jane Dodds yn arwain yr
ymgyrch i weithredu ar
fyrder i leihau amseroedd
aros yn ein hysbytai.

“Mae’n amlwg fod y
rhestrau aros yn ein
hysbytai yn rhy hir ac mae
hyn yn broblemus iawn,”
medd Jane.

Byddaf yn brwydro i gadw’n
gwasanaethau allweddol ac
i gael y gofal sydd ei angen
arnom ni yma yn ein hardal.

Yn Lloegr mae pobl yn
disgwyl am uchafswm o
ddeunaw wythnos am
lawdriniaeth. Yng Nghymru
rhaid disgwyl hyd at 26
wythnos. Mae hi’n hen bryd
cael cydraddoldeb i bobl
Cymru.”

DYMA’R HYN DDYWEDOCH CHI . . .

“Mae angen lleihau
miseroedd aros”  medd Jane

Bu chwarter
ohonoch chi’n aros mwy na phum mis
am apwyntiad fel claf preswyl.

Bu YN CYRRAEDD O
FEWN 8 MUNUD

Jane Dodds
Yn brwydro dros ein Gwasanaeth Iechyd

“
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Cadw gwasanaethau ysbytai
Bronglais a’r Amwythig, gan gynnwys
yr Uned Ddamweiniau ac Argyfwng.

Ymgyrchu i sicrhau bod amseroedd
aros Cymru a’n targedau ambiwlans
yr un fath â rhai Lloegr.

Agor Canolfan Gofal Brys yn Sir
Drefaldwyn sy’n darparu gofal a
thriniaeth 16 awr y dydd.

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn lansio cynlluniau i gael gwell gofal iechyd meddwl

Canolfan Gofal Brys i Sir Drefaldwyn

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol
wedi cyhoeddi cynlluniau i osod
triniaeth iechyd meddwl yn uwch
ar yr agenda gofal iechyd.

Bydd un o bob pedwar person yn
dioddef o ryw fath o broblem
iechyd meddwl yn ystod eu
bywyd. Fodd bynnag, ychydig
iawn o sylw gaiff y mater ar hyn o
bryd.

“Byddaf yn pwyso am dargedau
amser aros ar gyfer iechyd
meddwl yn union fel sydd gennym
ni ar gyfer iechyd corfforol,” medd
Jane.

“Dyma fesur y mae disgwyl mawr
amdano ac rwy’n falch fod fy
mhlaid yn ymgyrchu drosto. Dim
ond y Democratiaid Rhyddfrydol
sy’n brwydro am gymdeithas
decach i bawb.”

Cynllun iechyd tri phwynt Jane ar gyfer Sir Drefaldwyn

Efallai bydd y Democratiaid Rhyddfrydol a'u cynrychiolwyr etholedig y defnyddio'r wybodaeth yma i gysylltu â chi ar faterion o ddiddordeb i chi. Efallai y bydd rhai o'r rhain yn awtomataidd. Gallwch
ddewis peidio derbyn rhai neu holl gysylltiadau ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni. Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg fod eich barn wedi newid, cysylltwch â ni i roi gwybod.

Jane Dodds
Yn brwydro dros ein Gwasanaeth Iechyd

Jane yn siarad yng Nghynhadledd
Rhyddfrydwyr yn Hydref am
gwasanaethau iechyd dros Cymru a

montlibdems.org.uk/urgentcare
Arweiniwch y deiseb ar-lein

Mae Jane Dodds yn dechrau ymgyrch am Canolfan Gofal Brys yn Sir Drefaldwyn.  Fydd y
canolfan yn rhoi trinaeth i anafiadau sydd ddim yn peryglu bywydau pobl, fel esgyrn wedi eu
torri neu gymalau wedi eu troi.

Mae pobl Sir Drefaldwyn yn gorfod teithio i’r Amwythig neu Aberystwyth neu hyd yn oed ymhellach
ar hyn o bryd. Y dewis mwyaf synhwyrol fyddai darparu canolfan yn yr ardal i drin anafiadau o’r fath.


