
 

GWASANAETHAU 

Gofal Nyrsio mae ein nyrsys ar gael i gynnal ECG, brechiadau, 

chwistrellu clustiau, ac asesu clwyf. Gallant hefyd roi cyngor am 

brechiadau gwyliau a rhoi cyngor iechyd syml a chymorth cyntaf. Mae 

brechiad ffliw am ddim ar gael bob mis Medi -Mawrth. i gleifion 

dros 65 oed, cleifion â clefydau cronig hirdymor a  phlant oedran     

2-3 blwydd oed.  
 

Cymuned Gwasanaeth Gofal Clwyfau: 
Ymdrinnir holl ofal clwyf yn cael ei gan y Gwasanaeth Gofal yn y 

Gymuned Clwyfau. Cysylltwch â: 01792 530783 
 

Clinig Goruchwylio Iechyd Plant / Clinig Babanod 

Dydd Mawrth 8.30-09.45, Nid oes angen apwyntiad. Mae meddyg ac 

ymwelydd iechyd i gyd ar gael ar gyfer archwiliadau iechyd rheolaidd a 

brechiadau. Gallwch fynychu unrhyw wythnos i gael cyngor a phwyso. 

Cofiwch bod cardiau yn cael eu hanfon i frechiadau ac am archwiliadau 

ar ddatblygiad y plentyn. 
 

Clinig Cyn-geni 

Mae cleifion yn cael eu gweld gan y bydwragedd ar ddydd Llun trwy 

apwyntiad. Argymhellir bod merched yn cymryd tabledi asid ffolig 

(400mcg bob dydd) o cyn beichiogi tan yr wythnos ar bymtheg o 

feichiogrwydd. Mae hyn yn lleihau'r risg o spina bifida. Mae'r tabledi ar 

gael dros y cownter yn y fferyllfa neu gellir eu darparu ar bresgripsiwn. 
 

Gwasanaeth Atal Cenhedlu 

Mae gwasanaeth atal cenhedlu llawn ar gael . Gwnewch apwyntiad 

llawdriniaeth arferol gyda Nyrs atal cenhedlu. 
 

Sytoleg serfigol (Profion) 

Dylai pob menyw 20-65 oed cael prawf smear serfigol bob tair blynedd 

i sgrinio ar gyfer canser ceg y groth, oni bai eu bod wedi cael 

hysterectomi. Archebwch apwyntiad smear serfigol gyda Nyrs y practis. 
 

Clinig diabetig 

Mae clinig diabetig yn cael eu chynnal pob mis: bydd apwyntiad yn cael 

ei anfon atoch ynghyd â ffurflen gwaed. 
 

Clefydau cronig 

Mae'r Practis yn cynnal clinigau rheolaidd ar gyfer yr amodau canlynol: 

Diabetes, clefyd coronaidd y galon, pwysedd gwaed uchel, ac Asthma 

& COPD. Mae yna hefyd nifer o amodau eraill y bydd y meddyg teulu a 

Nyrsys yn cynnal clinigau i roi cleifion gyda unrhyw adolygiad 

blynyddol angenrheidiol. 
 

Gwasanaeth Mân Lawdriniaeth 

Mae gwasanaethau ar gael drwy apwyntiad arbennig. 
 

Nyrs Cyswllt Iechyd Meddwl , darparu cymorth gyda iselder, straen a 

phryderl, drwy atgyfeiriad gan feddyg teulu. 
 

Profion Gwaed Mae'r rhain ar gael naill ai yn Singleton neu Dreforys 

rhwng 8.30-4.30 . Os ydych dros 70 oed neu os oes gennych Diabetes 

rydym yn cynnig gwasanaeth Fflebotomi. Gwnewch eich apwyntiad 

gyda’r Dderbynfa. 
 

Cyngor ar Bopeth: Am  apwyntiad cysylltwch a’r rhif ffon: 01792 

474882 
 

 

Canlyniadau Profion Ffoniwch y feddygfa rhwng 11yb-5yn ar gyfer 

ganlyniadau unrhyw ymchwiliadau, pelydrau-x neu brofion gwaed.  

Mae'n helpu os ydych yn esbonio i'r derbynyddion y dyddiad a pha 

brawf ei wneud. Mae'r rhan fwyaf canlyniadau cymryd tua wythnos i 

fynd yn ôl i'r feddygfa. 

 

Tystysgrifau salwch 

Os ydych yn absennol o'r gwaith i salwch am hyd at dri diwrnod, mae 

angen dim tystysgrif. Am gyfnodau hirach dylai ffurflen hunan-ardystio 

yn cael eu darparu, y gellir ei gweld ar-lein yn 

http://www.hmrc.gov.uk/forms/sc2.pdf . 

Mae angen tystysgrif meddyg yn unig ar gyfer salwch gwirioneddol sy'n 

para mwy na saith niwrnod. Mae angen i'r meddyg eich gweld yn 

bersonol oni bai eu bod wedi cael llythyr diweddar am eich salwch o’r 

ysbyty. 

 

Gwasanaethau Arbennig 

Nid yw rhai gwasanaethau ar gael ar y GIG a gall ffi cael ei godi. Maent 

yn cynnwys archwiliadau meddygol ar gyfer PSV, HGV a gyrwyr tacsi. 

Ffioedd hefyd yn drethadwy ar gyfer tystysgrifau meddygol preifat a 

rhai brechiadau. 

 

Cyfrinachedd 

Rydych yn sicr o gyfrinachedd llwyr gan bob aelod o'r tîm canolfan 

feddygol o ran y ddau cofnodion ysgrifenedig a chyfrifiadurol a ddelir 

gan ni ar eich rhan. 

 

Pobl anabl 

Mynediad i ddrws ffrynt y feddygfa ar hyd ramp. Mae hyn yn cael 

canllaw ond gall fod yn rhy serth i rai defnyddwyr cadair olwyn. Mae 

toiled yn ddigon mawr ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar gael hefyd. 

 

Os Ydych Wedi Symud neu Newid Eich Rhif Ffôn 

Rhowch wybod i ni os byddwch yn newid cyfeiriad fel y gallwn cadw 

ein cofnodion yn gyfoes, ac yn eich cynghori a yw eich cyfeiriad 

newydd o fewn ardal y practis. 

 

Cleifion Treisgar neu ddifrïol 

Os byddwn yn teimlo bod eich ymddygiad yn amhriodol efallai y 

byddwch yn anfon llythyr rhybudd ysgrifenedig neu eu tynnu oddi ar 

ein rhestr practis. Mae'r practis yn gweithredu mewn dull dim 

goddefgarwch, ymddygiad amhriodol yn peri pryder mawr i'n 

ymarferwyr, staff a chleifion. NI BYDD CLEIFION CAMDRINIOL 

NEU DREISGAR YN CAEL GWELD GAN MEDDYG NEU 

NYRS.  A BYDDANT YN CAEL EU SYMUD ODDI AR Y 

RHESTR AR UNWAITH. Ni fyddwn ynoedi galw’r heddlu os bydd 

angen. 

 

AR GAEL MEWN PRINT BRAS OS ANGEN 

  

Mae'r practis wedi cynhyrchu cynllun cyhoeddi o dan Adran 19 o 

Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Pwrpas y cyhoeddiad hwn yw 

gwneud chi'n ymwybodol o ba wybodaeth sydd ar gael. I gael copi 

rhowch eich cais yn ysgrifenedig a chyfeiriad at y Rheolwr Practis. 

 

DR D BENSUSAN & PARTNERS 
 

Fforestfach Medical Centre, Ravenhill 
Road,  Swansea, SA5 5AA 

 

   

Ffôn: 01792 581666 (oriau llawdriniaeth) 
Gwefan: www.fforestfachmedicalcentre.co.uk 

 
Mae'r drysau Ymarfer ar agor rhwng yr oriau 

08:30 & 18:00, Llun i ddydd Gwener. 

Gellir cysylltu Derbynfa rhwng yr oriau 

8.00am a 6:30, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

 

NODWCH: MAE GALWADAU FFÔN YN CAEL EU 
COFNODI 

 
Dr D Bensusan 

Dr ME McCarthy 

Dr S Clement 

Dr H James / Dr D Pacitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth yn y llyfryn hwn yn eich 

helpu i gael y gofal iechyd gorau posibl gan ein tîm practis. 

Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y gwasanaethau a ddarperir 

gennym ni, a phwyntiau eraill o gyswllt yn y llyfryn hwn. Cadwch y 

llyfryn hwn mewn lle diogel er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. 

 

 

 

http://www.hmrc.gov.uk/forms/sc2.pdf
http://www.fforestfachmedicalcentre.co.uk/


 

SUT I GOFRESTRU 

Mae'r Practis yn cwmpasu ardal fawr. Os ydych yn dymuno i fod yn 

glaf yma.  Dylech gofyn i’r derbynnydd am ffurflen gofrestru, neu i 

gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r feddygfa. 

 Bydd rhaid i chi lenwi ffurflen gofrestru ac efallai gofynwn ni am 

huniaethiad. 

 Mae'n rhaid i chi atodi eich ffurflen archebu ail bresgripsiwn olaf 

ar eich dogfennau cofrestru. 

 Os oes angen byddwn yn goffyn eich bod chi’n gweld un o’r 

meddygion mewn apwyntiad. 

 
PENODIADAU FEDDYGFA / PROBLEMAU AR Y DYDD 

I wneud apwyntiad ffoniwch y feddygfa ar 01792 581666. 

Apwyntiadau meddygon teulu (wyneb yn wyneb a thros y ffôn) Gellir 

archebu ar y diwrnod, o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 08:30yb. Bydd 

llinellau Archebu cau am 11:00yb, neu unwaith y bydd ein holl 

apwyntiadau ar gyfer y diwrnod yn cael eu llenwi, pa un bynnag ddaw 

gyntaf . Ar ôl y cyfnod hwn, bydd ceisiadau am gyngor neu 

driniaeth ar gyfer problemau meddygol brys yn unig. 

 
Pan fyddwch yn ffonio i ofyn am apwyntiad bydd ein derbynyddion yn 

gadarnhau eich manylion; cymryd ddisgrifiad byr o'ch problem 

feddygol, a rhif ffôn os oes angen. Mae gwybodaeth perthnasol yn 

ddarparu yn well er mwyn i’r derbynnydd ddelio â'ch galwad. Byddant 

yn eich darparu gyda phenodiad mwyaf priodol ar gyfer eich 

anghenion, neu eich cyfeirio yn unol â hynny i'r gwasanaeth cywir. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth mwyaf priodol, darllenwch 

ein taflen Pwy ddylwn i weld? yn y feddygfa neu ar ein gwefan. 

 

Gofynnwn yn garedig i chi gysylltu â'r feddygfa os nad ydych yn 

gallu bod yn bresennol at apwyntiad, gan ei bod yn bwysig ein bod 

yn ei gynnig i rywun arall sydd ei angen. Neu ganslo ar-lein trwy 

ein gwefan. 

 
YMWELIADAU CARTREF 

Mae ymweliadau cartref yn cael eu cadw ar gyfer y claf derfynol wael 

ac yn wirioneddol sal.  Os oes angen ymweliad cartref, ffoniwch 01792 

581666 rhwng 08:30 a 11:00. 

Bydd meddyg ffonio gyntaf i asesu'r angen am alwad tŷ. 

 

FFLIW BRECHLYNNAU 

Ar gael bob blwyddyn rhwng mis Medi a mis Mawrth - 

cyn-lyfr, galw i mewn neu fynychu clinigau Sadwrn. 

 

 

 

 

MYNEDIAD ERAILL 

Pan fydd y feddygfa ar gau 

Defnyddiwch y 1 1 1 gwasanaeth trwy ddeialu 111, AM DDIM. 

Byddwch yn siarad â Nyrs cymwys a fydd yn trafod eich problem ac yn 

eich cyfeirio at y ffynhonnell fwyaf priodol o ofal. 

 

Ffôn 1 1 1 

111 hefyd yw'r rhif i'w ffonio i gael cyngor meddygol, ar unrhyw adeg 

o'r dydd, gan gynnwys pan fydd y feddygfa ar agor. Mae'r rhif hwn yn 

disodli'r blaenorol Llinell Gyngor Galw Iechyd Cymru. 

Mae amrywiaeth o wybodaeth ar wefan Galw Iechyd Cymru a allai 

hefyd fod yn ddefnyddiol: www.nhsdirect.wales.nhs.uk 

 

Gallwch hefyd gael gafael ar wybodaeth leol drwy wefan Cyfeiriadur 

Dinas Iechyd www.healthycity.co.uk 

 

Cynllun Anhwylderau Cyffredin Fferylliaeth 

Weithiau, pan fyddwch chi neu eich teulu yn sâl, efallai na fydd angen i 

chi wneud apwyntiad i weld eich meddyg. Mae’r fferyllydd cymuned 

leol yn medru rhoi hyfforddiant broffesiynol meddygol am ddim a 

thriniaeth bellach AM DDIM am afiechydon cyffredin. Ewch i weld 

eich fferyllydd lleol am fwy o fanylion. 

 

WELL Fferylliaeth Gendros yn cynnig gwasanaethau eraill fel 

Therapi Amnewid Nicotin (NRT) a Atal Cenhedlu Hormonaidd Brys 

(EHC). Gallant hefyd awgrymu gwasanaethau eraill os nad ydynt yn 

gallu helpu. 

 

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cyfeiriadur Abertawe 

Mae gan y wefan amrywiaeth o wybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer 

gwasanaethau cymorth iechyd meddwl lleol. 

www.scvs.org.uk 

 

PRESGRIPSIYNAU 

Mae ail bresgripsiwn ar gyfrifiadur. Gofynnwn yn garedig i chi rhwygo 

yr ochr dde eich presgripsiwn diwethaf i gyfeirio atynt. 

I Archebu: Postiwch y copi , dicio'r pob eitem ei angen arnoch, gan 

amgáu amlen hunan-gyfeiriedig wedi ei stampio. Bydd eich 

presgripsiwn yn cael eu trin gyda throad y post. 

Gorchymyn Ar-lein : www.fforestfachmedicalcentre.co.uk  

Yn y meddygfa: Mae gennym flwch gollwng lleoli yn y cyntedd. 

Drwy eich Fferyllfa leol, Cysylltwch â'r fferyllfa a all roi cyngor i chi.  

Fel arfer bydd eich Presgripsiwn yn barod ar gyfer diwrnodau 

casglu 2 gwaith ar ôl y diwrnod y archebu a ar ôl 2pm. 

Noder, ar gyfer unrhyw geisiadau a wneir bresgripsiwn ar ôl 

4pm , rhaid i chi ganiatáu i 2 ddiwrnod o'r diwrnod gwaith 

canlynol. Peidiwch â gofyn am eitemau nad sydd wedi cael 

eu rhagnodi ar eich cyfer yn flaenorol. 

 
 

TÎM RHEOLI 

Rheolwr    Miss Morgan 

Nyrs Arweiniol   Nyrs Williams 

AD Arweiniol   Miss Isaac 

QOF / Arweiniol TG   Ms Rees 
 

YMWELWYR IECHYD - FFÔN 01792 586502 

Mae ymwelwyr iechyd yn cael eu ynghlwm wrth y practis. 
 

DISTRICT NYRSIO HUB CENTRAL 

08:00-5:00, Llun - Gwener: 01792 343360 

Tu Allan i Oriau; 01792 561155 
 

MEDDYGION MEWN HYFFORDDIANT 

Rydym yn bractis hyfforddi ac yn barhaus yn cael meddygion mewn 

Hyfforddiant gyda ni. Maent yn feddygon cymwysedig sy'n ymuno â'r 

practis i gwblhau eu hyfforddiant arbenigol, ac eisieos wedi treulio 3 

mlynedd yn gweithio yn yr Ysbyty. Efallai y byddwn yn gofyn i chi os 

gallwn gofnodi eich ymgynghori fel rhan o'r rhaglen hyfforddi ond nid 

oes rhaid i chi gytuno. 

 

Mae gennym hefyd fyfyrwyr meddygol sydd gyda ni am gyfnodau byr 

o amser i ddysgu am ymarfer cyffredinol ac ennill profiad gyda 

chleifion. Efallai y byddwn yn gofyn os byddwch yn caniatáu i fyfyriwr 

i eistedd i mewn ar eich ymgynghoriad, unwaith eto nid oes rhaid i chi 

gytuno i hyn. 

 

TRIGOLION DROS DRO 

Os yw perthynas neu ffrind y claf yn gofyn am sylw meddygol tra 

byddant yn aros gyda chi, gallwn eu trin o dan y system preswylydd 

dros dro. Noder gall ffioedd wneud cais am y gwasanaeth hwn. 

I'r gwrthwyneb, os ydych angen sylw meddygol tra tu allan i'n hardal 

ymarfer, gallwch gysylltu ag unrhyw feddyg sy'n gweithio yn yr ardal 

honno a gofyn i gael eu trin fel preswylydd dros dro. 
 

AWGRYMIADAU A CHWYNION 

Rydym yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl, ond efallai y 

bydd adegau pan fyddwch yn teimlo y gallai pethau gael eu trin yn well. 

Gobeithiwn y byddwch yn caniatáu i ni amser i ddadansoddi yr problem 

a nodwyd gennych. 

Os oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu gwynion, 

cysylltwch â Rheolwr y Practis mewn llythyr.  Yr unig ffordd y gallwn 

wella ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn yw drwy wrando ar eich 

awgrymiadau. Derbynnwn dymuniadau caredig hefyd. . 

Am ragor o wybodaeth am sut i wneud cwyn, cysylltwch â'r feddygfa a 

gofynnwch am y  Daflen Cwynion Ymarfer. 

http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
http://www.healthycity.co.uk/
http://www.scvs.org.uk/
http://www.fforestfachmedicalcentre.co.uk/

