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GWYBODAETH I GLEIFION



CROESO I FEDDYGFA PENDRE
Lluniwyd y llyfryn hwn i'ch cyflwyno i'r feddygfa. Darllenwch yn ofalus a'i gadw mewn lle diogel o 
fewn cyrraedd (ger y ffôn efallai).   Mae'n eich hysbysu am y meddygon, y staff a'r gwasanaethau 
a gynigir a sut y gallwch chi ein helpu i wella'r gofal i gleifion.  

Y PRACTIS
Cafodd adeiladau presennol Meddygfa Pendre eu hadeiladu yn wreiddiol ym 1965 ac roeddent 
ymhlith y cyntaf i gael eu hadeiladu i’r pwrpas yng Nghymru. Cafodd y feddygfa ei hymestyn ym 
1990 ac yn 2000. Oherwydd bod yr Wyddgrug mewn ardal wledig, mae Meddygfa Pendre hefyd 
yn gwasanaethu’r pentrefi o amgylch y dref. Mae’r feddygfa ar gyffordd Trem y Gorllewin a Ffordd 
Clayton. Defnyddir y gydweithredfa Meddyg Teulu leol dros y penwythnos o 6.30pm ar ddydd 
Gwener hyd 8.00am ar ddydd Llun, a rhwng 6.30pm ac 8.00am ar ddyddiau’r wythnos.

MEDDYGFA  PENDRE RHIF CYSWLLT (01352) 759163 
Ar gyfer apwyntiad gyda meddyg a nyrs gan gynnwys brysbennu a cheisiadau am ymweliad a phob 
ymholiad, arhoswch os gwelwch yn dda, bydd eich galwad mewn ciw ac fe'i hatebir cynted â phosibl. 
Ar gyfer canlyniadau, ffoniwch rhwng 4.00pm a 6.00pm dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener. 
Sylwer os gwelwch yn dda, ni chymerir ceisiadau ail-bresgripsiwn dros y ffôn.

TÎM Y FEDDYGFA
Y PARTNERIAID 
Mae'r Meddygon yn cydweithio fel partneriaeth di-gyfyngedig.  Rydym yn hyfforddi myfyrwyr nyrsio 
israddedig ac yn mentora fferyllwyr a nyrs ymarferwyr.

Dr Martin Griffiths MB ChB (Lerpwl 1989)

Dr Gerry Louw MB ChB (Prifysgol Stellenbosch 1991)  

Dr Stephen Cotton    MSc MB ChB (Lerpwl 1991) MRCGP DTM&H DCH DRCOG   
 DS&RH

Dr Emma Poyner   MB ChB (Warwig 2005) MRCGP BSc (Anrh) Biological Sciences

Dr Veronika Hlinomazova MRCGP DRCOG DFSRH (Prifysgol Charles, Prague 1998)

Dr Hannah Owen (Meddyg Teulu cyflogedig) MB BCH MRCGP (Caerdydd 2009) 

Dr Samantha Burton  (Meddyg Teulu cyflogedig) BSc MB BCh (Caerdydd 2007) MRCGP

Dr Lauren Old  (Meddyg Teulu cyflogedig) BSc MB BCh (Caerdydd 2009)

Arhoswch mewn cysylltiad â'n gwefan: www.pendresurgery.co.uk

NYRSYS Y FEDDYGFA
Paula Rawlinson  RGN RMN, BSc (Anrh) Nyrs Practis, Ymarferydd Arbenigol  

Helen Robinson  RGN (ENB) 1987

Julie Moss RGN BSc (Anrh)

Mrs Jayne Bradbury  Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd

Cyngor am drefnu apwyntiadau yn briodol:

Ni fydd Meddygon Teulu’n gweld cleifion ar gyfer gwiriadau pwysedd gwaed fel mater o drefn, 
sgyrsiau/gwiriadau atal cenhedlu, HRT, profion ceg y groth neu bigiadau Zoladex/Prostap

Gallwch wneud apwyntiadau â’n nyrsys practis ar gyfer y canlynol:

Clinigau brechu plant, Clinigau cyngor a brechu i deithwyr, Rheoli clefydau cronig ee asthma, 
diabetes a gwirio traed cleifion diabetig, CHD, COPD ac ati. Cyngor atal cenhedlu, Gwiriadau coil, 
HRT, pigiadau Zoladex/Prostap a swabiau.

Gallwch wneud apwyntiadau â Chynorthwy-ydd Gofal Iechyd ar gyfer y canlynol:

Gwirio pwysedd gwaed, monitro pwysedd gwaed dros 24 awr, Clinigau Merched Iach/Dynion 
Iach, Gwiriadau meddygol i gleifion newydd, Spirometreg, ECGs, Brechu rhag y ffliw a niwmonia 
a phigiadau B12 a Rheoli pwysau.

STAFF Y FEDDYGFA
Rheolwr y Feddygfa  Mrs Alison Davies

Rheolwr Cynorthwyol y Feddygfa, Rheolwr Personél    Mrs Petra Lavin

Tîm cefnogol o 15 sy’n cynnwys ysgrifennydd meddygol, dadansoddwr contractau, goruchwylwyr 
derbynfa a derbynyddion. 

Y derbynyddion yw eich cyswllt gyda gweddill y feddygfa. Maent wedi eu hyfforddi i ymgymryd ag 
amryw o dasgau i sicrhau bod y feddygfa'n rhedeg yn llyfn.  Mae'n waith anodd ac yn gofyn llawer 
- byddwch yn amyneddgar ac yn gwrtais gyda'r staff trwy'r amser os gwelwch yn dda.   

AELODAU ERAILL O'R TÎM GOFAL IECHYD
NYRSYS CYMUNED, FFÔN 755527  
Mae'r nyrsys hyn yn gweithio yng Nghlinig Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug ac yn cynnig amrywiaeth 
o wasanaethau i gleifion sy'n gaeth i'r cartref, wedi eu rhyddhau o'r ysbyty'n ddiweddar, angen 
rhwymynnau neu bigiadau. Maent hefyd yn cynnig gofal iechyd a chyngor i'r sawl sy'n ddifrifol 
wael yn eu cartrefi a'u perthnasau.   

YMWELWYR IECHYD, FFÔN 753637  
Mae'r ymwelwyr iechyd yn gweithio dros ardal Yr Wyddgrug ac yn rhoi cyngor ar wasanaethau i 
blant cyn-ysgol a gwasanaethau i'r henoed ac yn annog imiwneiddiadau. Mae ymwelydd iechyd yn 
cynnal clinig arolwg iechyd plant ym Meddygfa Pendre bob dydd Mawrth rhwng 2.00pm a 3.00pm.   
Gellir cysylltu â'r ymwelwyr iechyd yng Nghlinig Stryd y Brenin ar y rhif uchod ar gyfer cyngor.   

BYDWRAGEDD Y GYMUNED, FFÔN 318437
Mae bydwragedd y gymuned yn gweithio gyda'r meddygon i gynnig gofal i ferched cyn ac ar ôl 
esgor a gofalu am y babi dros bythefnos cyntaf ei fywyd.   

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL, FFÔN 700175  
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol ar gael i helpu gyda phroblemau cymdeithasol.  
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NYRSYS MACMILLAN
Mae nyrsys Macmillan yn arbenigwyr gofal canser.   Maent yn rhoi cyngor ar y ffyrdd gorau i 
reoli poen a symptomau eraill; maent yn cynnig gofal arbenigol ar opsiynau triniaeth ac yn rhoi 
cefnogaeth seicolegol i bobl sy'n byw gyda chanser. Mae'r gefnogaeth a'r cyngor ar gael o'r eiliad 
y mae rhywun yn cael diagnosis, trwy gyfnod y salwch. Mae nyrsys Macmillan yn gweithio fel rhan 
o dîm o weithwyr proffesiynol gofal iechyd, yn gofalu am gleifion, cydlynu gofal a chynnig parhad 
rhwng ysbyty a'r gymuned. Gellir gwneud cais am nyrs Macmillan trwy'r meddyg teulu, nyrsys 
ardal, meddyg ymgynghorol, ysbyty a staff ysbyty. Gellir cysylltu â’r Nyrsys Macmillan ar eu llinell 
uniongyrchol yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar  01978 727177.

GALW IECHYD CYMRU 
Gall cleifion gysylltu â nyrs brysbennu am gyngor yn Galw Iechyd Cymru ar y rhif ffôn  
0845 4647. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd.  
www.nhsdirect.wales.nhs.uk  yw gwefan Galw Iechyd Cymru sy'n cynnig gwybodaeth ar iechyd a 
materion iechyd ar draws Cymru ac mae'n cyfannu gwasanaeth ffôn Galw Iechyd Cymru.

CYSYLLTU Â'R MEDDYG TEULU
Meddygfeydd – mae gan bob Meddyg Teulu 5 apwyntiad y gellir eu cadw o flaen llaw yn y bore, 
a 4 ar ddiwedd ei feddygfa gyda’r nos; gellir archebu lle hyd at 2 wythnos o flaen llaw; mae bob 
apwyntiad arall “ar y diwrnod”, naill ai ffoniwch cyn gynted â phosibl ar ôl 9.00am neu galwch 
heibio’r feddygfa i drefnu un o’r apwyntiadau “ar y diwrnod”.  Efallai y bydd yn rhaid i chi siarad 
gyda’r nyrs brysbennu i ddechrau; mae angen gwneud hyn er mwyn sicrhau bod pob achos brys 
gwirioneddol yn cael ei weld cyn gynted â phosibl. Mae'n helpu'r amseru os gallwch chi roi syniad 
bras o'r rhesymau dros eich apwyntiad.   Os na fyddwch yn gallu cadw apwyntiad, hysbyswch ni 
gynted â phosibl os gwelwch yn dda fel y gallwn gynnig eich apwyntiad i glaf arall.   Efallai y bydd 
cleifion sy'n methu 3 apwyntiad a ddim yn hysbysu'r feddygfa yn cael eu tynnu oddi ar restr y 
feddygfa.  Pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer apwyntiad, hysbyswch y derbynnydd cyn eistedd os 
gwelwch yn dda. Gall cleifion ddweud pa feddyg yr hoffent ei weld. Tra bydd y feddygfa'n ceisio 
cydymffurfio, efallai na fydd yn bosibl bob amser ac os mai dyma'r achos, rhoddir eglurhad. Gall 
claf weld unrhyw feddyg o'i ddewis os gallant aros nes bydd y meddyg ar gael ar gyfer yr apwyntiad 
nesaf, ond efallai na fydd hyn yn bosibl os bydd gan y claf broblem frys. Bydd y derbynnydd yn 
gallu rhoi gwybodaeth bellach ynglŷn ag apwyntiadau.  

ORIAU AGOR Y FEDDYGFA
Dydd Llun  9.00am - 1.00pm 2.00 - 6.00pm
Dydd Mawrth  9.00am - 1.00pm  2.00 - 6.00pm
Dydd Mercher  9.00am - 1.00pm  2.00 - 6.00pm
Dydd Iau  9.00am - 12 canol dydd 12 canol dydd hyd 6pm 
  (gwasanaeth cyfyngedig drwy'r drws ochr)
Dydd Gwener  9.00am - 1.00pm   2.00 - 6.00pm

AMSEROEDD APWYNTIADAU
Mae’r tabl isod yn dangos amseroedd apwyntiadau.  DS mae amseroedd yr apwyntiadau cynharaf 
a hwyraf yn amrywio o Feddyg Teulu i Feddyg Teulu, rhai o’r Meddygon Teulu’n unig sy’n dechrau 
eu meddygfeydd cyn 9.00am ac un ohonynt yn unig sydd â’i (h)apwyntiad olaf am 6.15pm. 
Dydd Llun  8.15am - 12.45pm 3.00 - 6.15pm
Dydd Mawrth  8.15am - 12.45pm 3.00 - 6.15pm
Dydd Mercher  8.30am - 12.40pm 3.00 - 5.50pm
Dydd Iau  8.30am - 12.40pm 3.00 - 5.50pm
Dydd Gwener  8.15am - 12.45pm 3.00 - 6.15pm

Arhoswch mewn cysylltiad â'n gwefan: www.pendresurgery.co.uk

Ar gyfer cleifion sy’n mynychu apwyntiadau cyn 9.00am ac ar ôl 6.00pm ar ddydd Llun, dydd 
Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener ac apwyntiadau ar ôl 12 canol dydd ar ddydd Iau, gallwch 
ddod i mewn i’r dderbynfa trwy’r drysau ochr. 
Mae gan bob meddyg un diwrnod i ffwrdd yn ystod yr wythnos waith.  Mae hyn yn seiliedig ar 
system rota a bydd yn newid.

Sylwer os gwelwch yn dda y croesewir galwadau ffôn â neges peiriant ateb pan fydd y feddygfa 
ar gau.  Rhoddir rhif ffôn cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau brys yn unig na all aros nes bydd y 
feddygfa'n ail agor.

Rydym ar gau ar brynhawn dydd Mercher neu ddydd Mawrth bob mis ar gyfer hyfforddiant.

APWYNTIADAU BRYS
Mae'r feddygfa'n gweithredu gwasanaeth brysbennu galwadau ffôn gan nyrsys. Os bydd gennych 
broblem sy’n methu aros am apwyntiad arferol, yna ffoniwch y derbynnydd apwyntiadau. Os na 
fydd unrhyw apwyntiadau “ar y diwrnod” ar ôl, bydd y derbynnydd yn cymryd eich manylion ac yn 
gofyn i'r nyrs sy’n brysbennu ddychwelyd eich galwad.   Bydd y nyrs yn trafod eich problem ac yn 
awgrymu'r camau mwyaf addas i'w cymryd. Gwnewch yr alwad ffôn cyntaf cyn gynted â phosibl 
ar ôl 9.00am os gwelwch yn dda.  

CYNGOR DROS Y FFÔN
Os hoffech gyngor y meddyg neu nyrs y feddygfa ynglyn â mater cyffredinol, ffoniwch yn y bore 
os yw'n bosibl a dywedwch wrth y derbynnydd os hoffech siarad gyda meddyg neu’r nyrs. Os 
hoffech siarad gyda nyrs, neu, os yw'n fater brys, defnyddiwch y system nyrs brysbennu (gweler 
Apwyntiadau Brys blaenorol). 

YMWELIADAU Â'R CARTREF
Os na fyddwch yn gallu dod i'r feddygfa, ffoniwch cyn 10.30am.  Mae hyn yn galluogi'r meddygon 
i drefnu eu hymweliadau.   Mae ymweliadau â'r cartref i'r sawl sy'n gaeth i'r cartref neu'n rhy sâl 
i ddod i'r feddygfa.   

CANLLAWIAU YMWELD
DYLID CADW YMWELIADAU Â'R CARTREF I'R SAWL SY'N RHY SÂL I DDOD I'R FEDDYGFA.  
MAE  YMWELIADAU Â'R CARTREF YN CYMRYD LLAWER O AMSER.   MAE'R CYN AWDURDOD 
IECHYD GOGLEDD CYMRU WEDI CYMERADWYO'R CANLLAWIAU CANLYNOL AR GYFER 
YMWELIADAU Â'R CARTREF A BYDD Y FEDDYGFA'N DILYN Y RHAIN: 

ARGYMHELLIR YMWELIAD GAN Y MEDDYG TEULU    
• SALWCH TERFYNOL

• Y CLAF SY'N GAETH I'R GWELY  

GALL YMWELIAD GAN Y MEDDYG TEULU FOD YN DDEFNYDDIOL     
• POEN YN Y FREST

• YN FYR EICH GWYNT DDIFRIFOL

• GWAEDU DIFRIFOL 

DYLID DEALL OS YW MEDDYG TEULU AR FIN DECHRAU APWYNTIAD WEDI'I DREFNU AC YN 
CAEL GWYBOD BOD EI GLAF YN DIODDEF SYMPTOMAU SY'N AWGRYMU TRAWIAD AR Y 
GALON, Y CAMAU MWYAF SYNHWYROL FYDDAI GALW AMBIWLANS PARAFEDDYGOL BRYS 
YN HYTRACH NA MYNYCHU. 

Cliciwch ar www.pendresurgery.co.uk am yr wybodaeth feddygfa ddiweddaraf



To advertise your business to our patients on low cost, easy payment terms call 0800 0234 196.

AD
VE

RT
IS

IN
G 

FE
AT

UR
E

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Your Local  
Independent Optometrists  
& Contact Lens Specialists 
 
Professional eye care and quality eyewear 
for all the family. 
 

We have a large range of designer and budget frames, 
along with a range of children’s spectacles, available 
with an NHS voucher. 
 
Book your appointment today, 
Mold: 01352 753560 – Earlcliffe, Earl Road 
Ruthin: 01824 704334 – 55 Well Street 
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Rayban    Versace    Lacoste   

Chloe     Silhouette     Bolle     

Emporio Armani  Ted Baker 

 

A clear vision of quality eyecare
For over 100 years our practice, which is now Smith Family Opticians, has been a 
reassuringly familiar sight in Mold, offering optometry services to generations of local 
people.
The Smith family have owned the practice for 40 years.  Optometrist Kevin and Dispensing 
Optician Lorraine work in the practice, with parents John and Barbara still involved.
We are proud to be independent, taking time to get to know our patients, providing them 
with an excellent level of service.  You can expect an honest service where you can be 
sure you will receive the right product for you.
With longer appointment times we provide thorough eye examinations, which gives time 
to fully assess our patient’s eyes.
We are the only practice in Mold to offer 3D retinal scans, allowing us to pick up eye 
conditions, such as macular degeneration and glaucoma, at an earlier stage. 
We offer enhanced eye examinations free under the NHS. All of our experienced 
Optometrists are accredited, meaning we can quickly assess urgent eye problems and 
manage the patient, easing the burden on the NHS. Patients can contact us directly or be 
referred to us by other medical professionals.
We offer contact lenses to suit everyone, from disposable to complex lenses.
We offer a large range of frames to suit every pocket from budget to designer and offer 
free spectacles to children. 
Six thousand people of Flintshire trust us with their eyesight. Are you one of them?  Call 
us today to make an appointment on 01352 753560.
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NID YW YMWELIAD GAN Y MEDDYG TEULU'N ARFEROL
Yn y rhan fwyaf o'r achosion hyn, ni fyddai ymweliad yn ddefnydd addas o amser meddyg teulu:
• Symptomau cyffredin plentyndod: twymyn, annwyd, peswch, pigyn clust, cur pen, dolur rhydd/
cyfogi a'r rhan fwyaf o achosion poen yn y bol. Fel arfer, mae'r cleifion hyn yn ddigon iach i deithio 
yn y car. Nid yw'n angenrheidiol yn niweidiol mynd â phlentyn gyda thwymyn allan.
Efallai na fydd y plant hyn yn ddigon iach i deithio ar fws neu i gerdded ond mae cludiant car ar 
gael gan ffrindiau, perthnasau neu gwmni tacsi. Nid gwaith meddyg yw trefnu cludiant o'r fath.  
• Oedolion gyda phroblemau cyffredin fel annwyd, peswch, dolur gwddf, y ffliw, poen cefn a phoen 
bol.   
• Byddai'n well trin problemau cyffredin ymysg yr henoed fel symudedd gwael, poen yn y cymalau 
ac anhwylder cyffredinol trwy ymgynghoriad mewn meddygfa.   

YMWELIADAU BRYS
Ffoniwch (01352) 759163 ddydd a nos. 

Y TU ALLAN I ORIAU
Mae meddyg ar alwad bob amser. Ar gyfer y gwasanaeth brys y tu allan i oriau, ffoniwch 759163 i 
gael rhif ffôn y meddyg ar ddyletswydd, a roddir fel neges wedi'i recordio. Gwrandewch ar y neges 
yn ofalus gan y gall gynnwys mwy nag un rhif ar rai achlysuron.  MEWN ACHOSION EITHRIADOL, 
FFONIWCH 999 AM AMBIWLANS OS BYDD YNA OEDI WRTH GYSYLLTU Â MEDDYG.   Gallwch 
gysylltu â Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Gogledd Cymru ar 0300 123 5566.

PRYNHAWNIAU HYFFORDDIANT MEDDYGFA
Sylwer os gwelwch yn dda y bydd y feddygfa ar gau o 1.00 tan 5.00pm ar un dydd Mercher neu 
ddydd Mawrth o bob mis ar gyfer hyfforddiant staff.  Bydd posteri ar y prif ddrysau bythefnos cyn 
y dyddiad cau.  Os bydd arnoch angen gweld Meddyg ar frys yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch rif 
arferol y feddygfa os gwelwch yn dda byddwch yn cael y rhif argyfwng ar y peiriant ateb.

GWASANAETHAU ERAILL
Cynhelir clinigau cyn-geni bob wythnos mewn cysylltiad â bydwragedd y gymuned.
Nyrsys y feddygfa sy'n gwneud profion ceg y groth. 

POLISI GWARCHODWR 
Mae gan bob claf hawl i gael gwarchodwr yn bresennol ar gyfer unrhyw ymgynghoriad, archwiliad 
neu driniaeth ble byddant yn teimlo bod angen.  Gall y gwarchodwr fod yn aelod o'r teulu neu 
ffrind.  Ar adegau, efallai y byddai'n well gennych i warchodwr ffurfiol fod yn bresennol e.e. aelod 
o staff hyfforddedig. 
Pan fydd hynny'n bosibl, gofynnwn i chi wneud y cais hwn adeg trefnu'r apwyntiad er mwyn 
gwneud trefniadau ac i osgoi unrhyw oedi ar gyfer eich apwyntiad.  Os na fydd hyn yn bosibl, 
byddwn yn ceisio cynnig gwarchodwr ffurfiol adeg y gwneir y cais.  Fodd bynnag, efallai y bydd 
angen aildrefnu'r apwyntiad weithiau.
Efallai y bydd y gweithiwr proffesiynol gofal iechyd angen gwarchodwr yn bresennol hefyd ar gyfer 
rhai ymgynghoriadau yn unol â pholisi gwarchodwr.  

GWYBODAETH BELLACH
TYSTYSGRIFAU 
Ar gyfer unrhyw salwch sy'n parhau am saith diwrnod neu lai, dylai cleifion gael ffurflen SC2 (hunan-
dystysgrif) gan eu cyflogwr.  Mae tystysgrifau meddygol sy'n angenrheidiol gan y meddyg am saith 
diwrnod  cyntaf salwch ar gael yn breifat yn unig, a chodir tâl gan y feddygfa. Mae tystysgrifau 
meddygol am salwch sy'n parhau mwy na saith diwrnod  ar gael am ddim gan y meddyg teulu. 

ˆ
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Is your MOT 
up to date?
It is illegal to drive on 
public roads without a valid MOT.

Did you know most MOT garages 
provide a reminder service?

Call your local MOT garage to book 
in and stay safe.

PROFESSIONAL SERVICE, PERSONAL ATTENTION

Garage & Motor Services
Gas Lane, MOLD
Flintshire, CH7 1UR
01352 758 687

jon@pittstop.wales
www.pittstop.wales
pittstop.mold

MOT Diagnost ics
General  Repairs
Air  Condit ioning

10% off 
MOT & Services 

QUOTE PENDRE-2017

 Did you know that stress can cause 
sleep loss and other health problems?
Massage provides physical and psychological 
benefits that counter the symptoms of stress, promotes 
muscle relaxation and improves both mood and sleep quality.
A massage is one of the most relaxing and enjoyable ways to 
let your daily stress simply disappear.

 RELAX • INDULGE • ALLEVIATE PAIN • MAINTAIN HEALTH
Mobile massage therapist offering 

a wide range of treatments.
To book an appointment

call Joanna on 
07904 286311

www.northspamassage.com

PER
MONTH

Your own superb business  
generating website from just

£26
with no up-front 

payment and no extras.

Call 0800 612 1408 
or email us at payasyougo@opg.co.uk

Let our practice 
publications promote  
your business for you!
To place an eye-catching advertising
feature in our vitally important
Practice Booklets, indispensable
Appointment Cards  
& Website  
simply phone
Veronica Smith
now on 
0800 612 1516
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PROFION CEG Y GROTH
Rydym yn argymell bod pob merch hyd at 65 oed yn cael prawf ceg y groth rheolaidd (o leiaf bob 
tair blynedd).  Cysylltir â chi ar gyfer hyn - trefnwch apwyntiad gyda nyrs y feddygfa a sicrhewch 
eich bod yn mynychu os gwelwch yn dda.  

PLANT DAN 16 OED
Rhaid i blant dan 16 oed ddod i'r feddygfa gyda rhiant neu warchodwr.   Os byddant yn dod eu 
hunain, byddant yn cael eu gweld mewn amgylchiadau eithriadol yn unig.   

MYNEDIAD AT WYBODAETH FEDDYGOL I RIENI PLANT 16 OED A 
THROSODD AC I  WYR/GWRAGEDD/PARTNERIAID AYYB
Dalier sylw: o 16 oed, yn ôl y gyfraith ni allwn roi canlyniadau profion nac unrhyw wybodaeth 
feddygol arall i rieni oni bai bod y claf wedi arwyddo ffurflen i roi caniatâd i ni wneud hynny.   Mae'r 
gyfraith hon yn berthnasol i wŷ r  a gwragedd ayyb. Mae ffurflen ar gael gan un o'rderbynyddion.   

BRECHU PLANT AC OEDOLION 
OED   PA FRECHLYN A RODDIR SUT MAE’N CAEL EI ROI 
2 fis oed Polio, Difftheria, Tetanws, y Pâs, Hib  wedi’u rhoi mewn 1 pigiad                        
 niwmococol cyfun (PCV) 1 pigiad
 rotafirws, brechiad meningitis B 1 dogn trwy’r geg
3 mis oed Polio, Difftheria, Tetanws, y Pâs, Hib  1 pigiad
 rotafirws,  1 dogn trwy’r geg
4 mis oed Polio, Difftheria, Tetanws,  1 pigiad 
 y Pâs, Hib 1 pigiad
 Pigiad niwmococol, brechiad meningitis B
rhwng 12 a 13 mis Pigiad atgyfnerthu Llid yr Ymennydd  1 pigiad 
 Hib/Llid yr Ymennydd C 1 pigiad 
 Brech Goch, Clwy Pennau, Rwbela 1 pigiad 
 Pigiad atgyfnerthu niwmococol
 brechiad meningitis B
2 i 5 oed ffliw (chwistrell ‘fluenze’ trwy’r trwyn)  chwistrell trwy’r trwyn neu bigiad 

os oes gwrtharwyddion i bigiad 
yn cael ei roi bob blwyddyn

3 blwydd 4 mis oed Polio, Difftheria, Tetanws, y Pâs 1 pigiad
neu’n fuan wedyn Brech Goch, Clwy'r Pennau, Rwbela  1 pigiad
merched 12 i 14 oed HPV yn cael ei roi yn yr ysgol  cwrs o 2 bigiad yn cael eu rhoi 

ag o leiaf 6 mis rhyngddynt
oddeutu 14 blwydd oed Difftheria, Tetanws, Polio 1 pigiad
 Llid yr ymennydd C 1 pigiad
65 oed a hyn Y Ffliw 1 pigiad bob blwyddyn
65 blwydd oed niwmococal 1 pigiad
  1 pigiad
70 blwydd oed Yr eryr 1 pigiad

PRYDERON
Mae gan y practis system ar gyfer delio â'ch pryderon. Os oes gennych bryder ynglyn â'r
gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, cysylltwch â Mrs Alison Davies, rheolwr y practis neu Mrs Petra 
Lavin, rheolwr personel. Bydd eich pryder yn cael ei ymchwilio a bydd y practis yn ceisio datrys 
eich problem.  Gan ddilyn y broses hon os byddwch yn parhau i fod yn anhapus, gallwch gysylltu 
â'r Tîm Pryderon yn ysgrifenedig:  Tîm Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd  LL57 2PW 
dros y ffôn: 01248 384194. 
Hefyd gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ar 0300 790 0203.
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CYFRINACHEDD A MYNEDIAD AT EICH COFNODION MEDDYGOL
Mae eich cofnodion meddygol yn gyfrinachol ac ni chânt eu trafod gydag unrhyw un arall heb eich 
caniatâd yn ysgrifenedig.   Mae'r feddygfa'n cydymffurfio gyda'r Ddeddf Amddiffyn Data. 
Rydym yn gofyn am wybodaeth amdanoch er mwyn i chi dderbyn y gofal a'r driniaeth iawn.  Rydym 
yn cadw'r wybodaeth hon, ynghyd â manylion eich gofal oherwydd y byddwn ei hangen efallai os 
byddwn yn eich gweld chi eto.  
Efallai y byddwn yn defnyddio rhywfaint o'r wybodaeth hon am resymau eraill; er enghraifft, i'n helpu 
i amddiffyn iechyd y cyhoedd a gweld y GIG yn rhedeg yn effeithiol, cynlluniau ar gyfer y dyfodol, 
hyfforddi ei staff, talu'r biliau a bod yn atebol am y camau a gymerwyd.  Efallai y bydd angen 
gwybodaeth i helpu i addysgu staff clinigol yfory hefyd a chynnal ymchwil meddygol ac ymchwil 
iechyd arall er lles pawb.  Weithiau mae angen trosglwyddo gwybodaeth oherwydd y gyfraith: er 
enghraifft, hysbysu am enedigaeth. 
Mae Cofrestr Ganolog GIG Cymru a Lloegr yn cynnwys manylion personol sylfaenol holl gleifion a 
gofrestrwyd gyda meddyg teulu.  Nid yw'r gofrestr yn cynnwys gwybodaeth feddygol.  
Mae'n ddyletswydd ar bawb sy'n gweithio i'r GIG gadw gwybodaeth amdanoch yn gyfrinachol.  
Mae'n bosibl y byddwch yn derbyn gofal gan bobl eraill yn ogystal â'r GIG.  Er mwyn gallu cydweithio 
er eich lles chi, mae'n bosibl y byddwn angen rhannu gwybodaeth amdanoch.  
Byddwn yn defnyddio neu'n trosglwyddo gwybodaeth amdanoch os bydd rhywun gwirioneddol 
ei hangen er eich lles chi a phawb arall.  Pan fydd hynny'n bosibl, byddwn yn tynnu manylion sy'n 
cynnwys eich enw.  Mae'r gyfraith yn rheoli rhannu rhai mathau o wybodaeth bersonol hynod sensitif.  
Bydd yn ddyletswydd gyfreithiol ar unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym i gynnal cyfrinachedd hefyd. 
Mae'r feddygfa hon yn cyfrannu data cleifion dienw i gronfa ddata a ddefnyddir ar gyfer ymchwil 
gofal iechyd.  Mae'r feddygfa'n derbyn ffi a hyfforddiant gan y cwmni sy'n cynhyrchu'r data i helpu 
i wella ansawdd ei gofnodion cyfrifiadurol.  
Bydd y cwmni sy'n cynnal y data dienw yn darparu'r data i ymchwilwyr ag awdurdod am ffi data.  
Cymeradwy-wyd y cynllun casglu data gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Aml-ganolfan y De Ddwyrain.  
Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio'r holl ymchwil a gynhelir ar y data hefyd.  
Bydd y gronfa ddata yn cynnal data ar filiynau o gleifion ac ni all unrhyw un y tu allan i'r feddygfa 
olrhain unrhyw glaf. 

CYNLLUNIO TEULU
Bydd y meddygon a'r nyrsys yn trafod ac yn argymell dewis o ddull atal cenhedlu.  Ar gyfer 'archwiliad 
y bilsen' arferol, trefnwch apwyntiad gydag un o nyrsys y feddygfa (nid ydych angen apwyntiad 
gyda'r meddyg).  Fodd bynnag, byddwch angen ail-archebu eich presgripsiwn gan dderbynnydd 
yn y feddygfa.   Ni all nyrsys y feddygfa roi presgripsiwn i chi. 

BRECHLYNNAU'R FFLIW
Rydym yn argymell brechlyn y ffliw i'r henoed a chleifion a ystyrir mewn perygl arbennig. Holwch 
yn ystod mis Medi os gwelwch yn dda.  

ARCHWILIAD MEDDYGOL
Codir tâl a argymhellir gan y Gymdeithas Feddygol Brydeinig i gwblhau ffurflenni ac archwiliadau 
meddygol di-GIG.  Mae'r rhain yn cynnwys tystysgrifau preifat, ffurflenni pasport, ffurflenni canslo 
gwyliau, ffurflenni yswiriant (pob math o ofal iechyd preifat), cyflogaeth, HGV a phrofion meddygol 
gyrwyr hyn ayyb.  Bydd y feddygfa'n cynnal archwiliadau meddygol i gwmnïau yswiriant, PCV ac 
LGV.  Cysylltwch â'r dderbynfa i drefnu apwyntiad.

CLEIFION NEWYDD
Ewch at ddesg dderbynfa gyda'ch cerdyn meddygol, os yw'n bosibl. Byddwch angen eich rhif GIG 
os ydych chi eisoes wedi cael eich cofrestru â'r GIG yn ogystal â’ch pasport neu ddull adnabod 
arall a thystiolaeth o’ch cyfeiriad e.e. cytundeb morgais neu rent neu fil. Bydd angen i gleifion tramor 
sy'n dymuno cofrestru yn barhaol am y tro cyntaf ddarparu dogfennaeth briodol ee   trwydded 
waith, pasport, Fisa mynediad, ac ati.  Byddwch yn cael cynnig prawf meddygol claf newydd gyda 
chynorthwy-ydd Gofal Iechyd a fydd yn gwirio eich pwysedd gwaed, taldra, pwysau, ac ati.
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Dewch â sampl wrin gyda chi i'r ymgynghoriad hwn. Os bydd unrhyw glaf yn newid ei enw 
neu gyfeiriad dylai e/hi roi gwybod i'r derbynnydd ei (d)doctor er mwyn i  ni allu newid ein 
cofnodion.   Byddwch yn cofrestru â'r practis cyfan yn hytrach na meddyg teulu penodol ond 
byddwch yn gallu gofyn i weld meddyg teulu penodol a byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu 
hyn ond efallai ni fydd yn bosibl bob amser.

DIM YSMYGU
Rydym yn gweithredu polisi dim ysmygu yn yr eiddo. 

PARCIO/MYNEDIAD I'R ANABL
Mae maes parcio o flaen yr adeilad a mynediad addas i'r anabl o flaen yr eiddo. 

ARDAL Y FEDDYGFA
Mae'r ardal a wasanaethir gan y feddygfa'n cynnwys Yr Wyddgrug, Gwernymynydd, Cadole, 
Maeshafn, Gwernaffield, Pantymwyn, Cilcain, Rhydymwyn, Sychdyn, Nercwys, Bryn y Baal a 
Mynydd Isa o Pren Hill i'r Wyddgrug.   

AIL - BRESGRIPSIWN 
Gellir cael ail-bresgripsiwn trwy:
• Ddod â'r ffurflen a gyhoeddir ar gyfrifiadur i'r feddygfa.
• Postio'r cais, gan gynnwys amlen â stamp.
• Os bydd gennych drefniant gyda fferyllydd lleol, gallwch archebu eich presgripsiwn fel y rhestrwyd 
uchod a gellir casglu'r feddyginiaeth yn uniongyrchol o'r fferyllfa.
Dylid archebu presgripsiynau GYDAG O LEIAF 48 AWR O RYBUDD. Ni dderbynnir ceisiadau am 
ail-bresgripsiwn dros y ffôn.  Adolygir eich gofynion meddyginiaeth yn rheolaidd.

GALLWCH DDEFNYDDIO'R RHYNGRWYD I WNEUD CAIS AM AIL-
BRESGRIPSIWN. PAM DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD?
Er mwyn gwneud bywyd yn haws ac yn fwy cyfleus i chi, rydym wedi cyflwyno’r opsiwn i ofyn am 
ail-bresgripsiynau dros y rhyngrwyd.
Nid oes rhaid i chi ddod i’r feddygfa i gyflwyno’r slip cais am ail-bresgripsiwn. Pan fyddwch wedi 
gwneud cais, gallwch gasglu’ch presgripsiwn yn ôl yr arfer.

PAM MAE HYN YN DIGWYDD YN AWR?
Mae Fy lechyd Ar-lein yn rhan o fenter gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella’r gofal i gleifion drwy 
ddefnyddio TG a gwybodaeth yn well.
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gweithio gyda’ch meddyg teulu sy’n cyflwyno’r gwasanaeth 
hwn.

CYCHWYN ARNI
Cyn i chi allu defnyddio Fy lechyd Ar-lein, mae’n rhaid i chi gofrestru eich manylion wrth y dderbynfa. 
Bydd rhaid i chi ddangos rhyw fath o brawf o bwy ydych. Ar ôl i chi wneud hyn rhoddir rhifau PIN 
i chi er mwyn cofrestru ar-lein a sefydlu eich cyfrif.

A YW FY NGWYBODAETH YN DDIOGEL?
Mae eich manylion personol yn cael eu diogelu gan ddefnyddio’r safonau uchaf o ddiogelwch 
ar y rhyngrwyd er mwyn atal unrhyw ymyrraeth a’ch manylion. Eich cyfrifoldeb chi fydd cadw’ch 
manylion mewngofnodi yn ddiogel. Dim ond chi a’ch meddyg teulu sy’n gallu gweld y wybodaeth 
hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, holwch yn y dderbynfa.
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SAMPLAU
Os bydd y meddyg wedi gofyn i chi fynd â sampl i Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug,gwnewch yn 
siwr ei fod yn cyrraedd cyn 12 canol dydd er mwyn ei anfon i Ysbyty Maelor Wrecsam i'w brofi.  
Ni chymerir gwaed ym Meddygfa Pendre. Os bydd angen cymryd gwaed, bydd y meddyg yn rhoi 
ffurflen i chi ac yn gofyn i chi fynd i'r Adran Achosion Brys, Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug ble 
byddant yn trefnu i'w anfon i Ysbyty Maelor Wrecsam i'w brofi. 

APWYNTIADAU AR GYFER PROFION GWAED
I wneud apwyntiad i gael prawf gwaed â’r fflebotomydd yn Ysbyty’r Wyddgrug, ffoniwch 01745 
448775 o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:00am a 4:00pm. 

CANLYNIADAU PRAWF
Ffoniwch y feddygfa ar ôl 2.00pm i holi am ganlyniadau'r profion.  Bydd y meddyg neu'r nyrs yn 
eich cynghori faint fyddwch angen aros cyn ffonio i gael eich canlyniadau. Bydd profion ceg y groth 
yn cymryd oddeutu chwe wythnos.

DOS ISEL DIFFTHERIA/TETANUS A BRECHLYN POLIO 
ANWEITHREDOL

Dylid rhoi hwn bob 10 mlynedd. Os byddwch yn ansicr, cysylltwch â'r derbynnydd y nyrsys yn y feddygfa.  

BRECHIADAU CYN TEITHIO 
Bydd y practis yn cyflawni’r gwasanaeth hwn. Cysylltwch â ni mwy na dau fis cyn teithio er mwyn 
gallu gweithio allan y cynllun brechu. Bydd angen codi ffi ar y claf ar gyfer rhai brechiadau cyn teithio. 
Os na fydd cleifion yn cysylltu â’r feddygfa ymhell ymlaen llawn, efallai y bydd angen i gleifion deithio 
i Gaer i gael brechiadau yn breifat.  I gael manylion pellach, cysylltwch â’r derbynnydd.

SAFONAU SIARTER Y FEDDYGA
Mae'r Feddygfa'n gwneud pob ymdrech i gynnig gofal o safon uchel i gleifion ac mae'n parhau i 
edrych am ffyrdd i wella gwasanaethau i gleifion. Rydym wedi rhestru safonau gwasanaeth y gallwch 
eu disgwyl gan, y feddygfa. Gofynnwn i chi gydweithio trwy drin staff yn gwrtais. 

SAFONAU GOFAL
• Fel claf GIG sydd wedi cofrestru gyda'r feddygfa, mae gennych hawl i:
• Gwrteisi a pharch gan y staff.
• Preifatrwydd a chyfrinachedd wrth siarad gydag unrhyw aelod o staff.
• Gwasanaeth iechyd sy’n gydymdeimladol ac yn ymateb i’ch anghenion unigol o fewn yr adnoddau 
sydd ar gael. 
• Cael cynnig apwyntiad yr un diwrnod os byddwch angen gweld y meddyg ar frys neu gynted â phosibl.
• Eglurhad clir o unrhyw driniaeth arfaethedig gan dîm y feddygfa.
• Adolygu eich meddyginiaethau'n rheolaidd os byddwch yn derbyn ail bresgripsiynau.
• Cael eich cyfeirio at Feddyg Ymgynghorol, sy'n dderbyniol i chi, pan fydd y meddyg teulu'n 
teimlo y bydd angen a’ch cyfeirio am ail farn os byddwch chi a'r meddyg teulu'n 
cytuno fod hyn yn ddymunol.
• Cael mynediad at eich cofnodion iechyd yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.  Ysgrifennwch at reolwr y 
feddygfa os hoffech weld y rhain neu eisiau copïau.  Efallai y codir tâl bychan am y gwasanaeth hwn.
• Ateb ymholiadau ffôn yn brydlon ac yn effeithiol.
• Cael eich hysbysu am ganlyniadau prawf, pelydr-x a chlaf allanol ar gais, ar ol 2.00pm.
• Byddwn yn ceisio delio gyda phob cais am apwyntiad gan gleifion.  
Yn ogystal:
• Gall cleifion cofrestredig 16-74 oed na welwyd ers tair blynedd ofyn am ymgynghoriad.
• Gall cleifion cofrestredig dros 75 oed na welwyd yn y flwyddyn ddiwethaf ofyn am ymgynghoriad.  
Os na fyddwch yn gallu dod i'r feddygfa ar gyfer yr ymgynghoriad oherwydd eich cyflwr meddygol, 
gellir trefnu ymweliad â'r cartref.
• Bydd y practis yn cyfyngu neu’n tynnu eich hawliau i ofal mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, 
pan fyddwch chi wedi methu ag ymddwyn mewn ffordd y tybir i fod yn annerbyniol.
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SUT ALLWCH CHI EIN HELPU NI I'CH HELPU CHI
• Trwy drin pob aelod o’n staff, cleifion eraill, gofalwyr ac ymwelwyr â’r practis yn gwrtais ac yn 
barchus bob amser.
• Rhoi'r holl wybodaeth berthnasol i'r meddyg am eich cyflwr â'ch hanes meddygol yn y gorffennol.
• Trwy roi gwybod i ni pan fyddwch yn symud neu newid rhif ffôn - rydym angen diweddaru ein cofnodion.
• Trwy gadw apwyntiad neu roi cymaint o rybudd â phosibl os bydd yn rhaid i chi ganslo.
• Trwy ddefnyddio eich apwyntiad ar gyfer un unigolyn yn unig
• Trwy beidio disgwyl presgripsiwn bob tro y byddwch yn gweld y meddyg - gall rhoi ein cyngor ar 
waith fod yn llawer mwy effeithiol na chyffuriau.
• Trwy roi 48 awr o rybudd cyn casglu ail-bresgripsiynau.
• Os byddwch angen ymweliad â'r cartref, cofio ffonio cyn 10.30am.
• Ffonio'r meddyg (y tu allan i oriau) mewn argyfwng yn unig ac nid ar gyfer triniaeth, 
apwyntiadau neu bresgripsiynau arferol.

• Trwy beidio ag yfed alcohol, ysmygu neu gymryd unrhyw ffurf o gyffuriau neu bresgripsiwn yn y feddygfa.

• Trwy ddeall, os byddwch chi’n arddangos unrhyw ymddygiad ymosodol, bygythiol neu dreisgar 
tuag at unrhyw aelod o staff a gyflogir yn y practis neu’n achosi i unrhyw aelod o staff neu’r cyhoedd 
ofni am eu diogelwch, byddwch chi’n cael eich tynnu o restr y practis a bydd y mater yn cael ei 
gyfeirio i’r heddlu.
Gallwch ein helpu trwy roi gwybod i ni pan fyddwch yn anhapus gyda'r gwasanaethau a ddarperir 
neu os bydd gennych sylwadau defnyddiol ynglyn â sut y gellir eu gwella.  Mae bocs awgrymiadau 
ar gael yn y dderbynfa ar gyfer eich cyfraniadau i wella'r gwasanaeth. 

GODDEF DIM 
Rydym yn derbyn yn llwyr y gall pobl fod yn fwy diamynedd nag arfer os ydynt yn sâl ac o bosibl yn 
bryderus. Fodd bynnag, nid oes unrhyw reswm pam y dylai ein staff ymroddgar ddioddef rhywun yn 
bod yn ddigywilydd, ymosodol a gofynion afresymol.  Dyluniwyd y polisi hwn i amddiffyn meddygon 
a staff ym meddygfa Pendre gan y lleiafrif o gleifion sy'n ddigywilydd, ymosodol ac yn gofyn llawer yn 
barhaus. Ni fyddwn yn oedi cyn tynnu cleifion sy'n methu dangos cwrteisi ac ymddygiad rhesymol 
tuag at ein staff oddi ar ein rhestrau.

DATGANIAD O FWRIAD YNGHYLCH CYDRADDOLDEB
Mae’r practis wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cleifion a’n staff i gyd wedi’u hamddiffyn rhag 
gwahaniaethu anghyfreithlon. 
Mae gwahaniaethu uniongyrchol yn digwydd pan fo rhywun yn cael ei drin yn llai ffafriol ac yn 
cael ei roi dan anfantais ar sail wahaniaethol o ran ei driniaeth.  Gall gwahaniaethu ddigwydd yn 
anfwriadol hyd yn oed.
Ni fydd unrhyw glaf yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, cred grefyddol neu 
athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol, partneriaeth sifil, anabledd, gogwydd 
rhywiol neu ailbennu rhyw.
Ni fydd unrhyw aelod o staff - meddyg teulu, nyrs, gweinyddwr neu aelod o staff y dderbynfa yn 
derbyn triniaeth lai ffafriol gan gleifion ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, cred grefyddol neu athronyddol, 
cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol, partneriaeth sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu 
ailbennu rhyw.
Anogir unrhyw glaf neu weithiwr sy’n credu ei fod ef neu ei bod hi wedi dioddef gwahaniaethu 
annheg i ddefnyddio ein Polisi Cydraddoldeb.
Bydd unrhyw glaf sy’n ymddwyn mewn modd gwahaniaethol (boed ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, 
cred grefyddol neu athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol, partneriaeth 
sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu ailbennu rhyw) tuag at glaf neu aelod o staff arall yn euog o 
gamymddwyn difrifol a bydd yn cael ei drin yn unol â’n Polisi Cydraddoldeb. 
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Bydd unrhyw aelod o staff sy’n ymddwyn mewn modd gwahaniaethol ( boed ar sail rhyw, tras, lliw, 
crefydd, cred grefyddol neu athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol , partneriaeth 
sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu ailbennu rhyw) tuag at glaf neu aelod o staff arall yn euog o 
gamymddwyn difrifol a bydd yn cael ei drin yn unol â’n Polisi Cydraddoldeb. 

RHYDDID GWYBODAETH - CYNLLUN CYHOEDDI
Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn mynnu bod y feddygfa'n llunio Cynllun Cyhoeddi.  
Mae Cynllun Cyhoeddi yn ganllaw i'r 'categorïau' gwybodaeth sydd ar gael gan y feddygfa.  Mae'r 
cynllun hwn ar gael yn y dderbynfa.

GWASANAETHAU MEDDYGOL CYCHWYNNOL
Gellir cael manylion gwasanaethau meddygol cychwynnol yn yr ardal hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr, Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1PZ, ffôn 01352 700227.

ZZ/JC 5.18 (eBook)                                                                                                                                                                             S09167N

The practice would like to thank the various advertisers who have helped to produce this booklet. However, it must be pointed 
out that the accuracy of any statements cannot be warranted, nor any products or services advertised, be guaranteed or endorsed.

PRACTICE BOOKLETS ARE SPECIALLY PREPARED BY

 Neighbourhood Direct Ltd
Barons Gate, Graceways, Whitehills Business Park, Blackpool, Lancs FY4 5PW   Tel: 01253 608014  Fax: 01253 608015     

Website: http://www.opg.co.uk    Email: info@opg.co.uk

COPYRIGHT WARNING: All rights reserved. No part of this publication may be copied or reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, 
mechanical, photocopy, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher.

NODIADAU



Practice Booklets are published by Neighbourhood Direct Ltd. 01253 608014

RHIFAU FFÔN DEFNYDDIOL
Meddygfa Pendre ...........................................................................................................759163

Nyrs Ardal .......................................................................................................................755527

Ymwelydd Iechyd ...........................................................................................................753637

Heddlu ...........................................................................................................................752321

Bydwraig y Gymuned .....................................................................................................752085

Gwasanaethau Cymdeithasol .........................................................................................700175

Gwasanaethau Galar Cruse ................................................................................0844 561 7856

Cyngor ar Bopeth ................................................................................................01352 753520

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr

Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) ...................................................................01352 752525

FFERYLLWYR

Boots .............................................................................................................................700325

Boots bach .....................................................................................................................752050

Hughes ...........................................................................................................................753393

Tesco .............................................................................................................................897447

Speeds ...........................................................................................................................759030

YSBYTAI

Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug .......................................................................................758744

Ysbyty Maelor Wrecsam .................................................................................... (01978) 291100

Ysbyty Iarlles Caer ............................................................................................. (01244) 365000

Ysbyty Glan Clwyd ............................................................................................ (01745) 583910

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr .........................................................................700227 

Ein nod yw cynnal gwasanaeth cynhwysfawr, effeithiol ac eto unigol.  Gofynnwn am eich 
cydweithrediad a'ch dealltwriaeth.  Os oes yna broblemau arbennig, gallwch gysylltu â rheolwr y 
feddygfa a fydd yn fwy na hapus i'ch helpu.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Shuffle
        
     Create a new document
     Group size: 16
     Shuffle type: Normal, or perfect bound
     Rule: 2 3 6 7 10 11 14 15 16 13 12 9 8 5 4 1
      

        
     D:20180503143053
      

        
     16
     1
     1
     2 3 6 7 10 11 14 15 16 13 12 9 8 5 4 1
     750
     963
     2
     2
     Normal
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     D:20180503143053
      

        
     Blanks
     1
     1
     1
     650
     957
     0
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     D:20180503143053
      

        
     Blanks
     1
     1
     1
     650
     957
     0
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     17
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 2 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     D:20180503143054
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20180125091326
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     738
     929
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





