
                              Arolwg Boddhad Cleifion o Wasanaeth Peilot ‘Profi a Thrin’ 

  

Diolch am eich adborth. Os hoffech chi lenwi’r arolwg ar-lein, cliciwch ar y ddolen hon: 

https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/test-treat-tt-patient-satisfaction-survey-v2-welsh 
Os hoffech chi dderbyn copi o ganlyniadau’r arolwg, anfonwch neges e-bost at MantzouraniE1@cardiff.ac.uk 

Fersiwn 1 28/06/2018 

 

Mae gwasanaeth ‘Profi a Thrin’ yn cael ei beilota yn eich ardal. Nod yr arolwg hwn yw darganfod pa mor hapus ydych chi 
gyda’r gwasanaeth, a bydd eich atebion yn cyfrannu at ddatblygu’r gwasanaeth.   
 
Mae llenwi’r arolwg hwn yn wirfoddol.  

Os ydych chi rhwng 13 ac 18 oed, gallwch lenwi’r arolwg eich hun neu ofyn i riant/ofalwr wneud hynny ar eich rhan. Os 
yw’r claf o dan 12 oed, llenwch yr arolwg ar ei ran.  

Peidiwch ag ysgrifennu eich enw ar yr arolwg hwn. 

Ticiwch y blychau fel hyn  gan ddefnyddio ysgrifbin. Os byddwch yn newid eich meddwl, rhowch groes trwy eich ateb a 
gwnewch ddewis newydd.  

Dyddiad heddiw:   ____/____/________                 Enw’r fferyllfa:______________________________  

 
Seiliwch eich atebion ar y gwasanaeth gawsoch chi heddiw yn unig. 

 Anghytuno’n 
gryf 

Anghytuno Diim yn 
cytuno nac 
yn 
anghytuno 

Cytuno Cytuno’n 
gryf 

Amherthnasol 

Esboniodd y fferyllydd nod y gwasanaeth Profi a 
Thrin i mi yn effeithiol 

      

Rydw i’n fodlon â’r ffordd y gwiriodd y fferyllydd a 
oedd angen swob gwddf arnaf ai peidio 

      

• Os nad oedd angen swob – fe wnaeth 
canlyniadau’r archwiliad dawelu fy 
mhryderon am fy nghyflwr  

      

• Os cymerwyd swob – rydw i’n fodlon 
â’r ffordd y cymerodd y fferyllydd y swob  

      

• Os cymerwyd swob - fe wnaeth 
canlyniadau’r archwiliad dawelu fy 
mhryderon am fy nghyflwr   

      

Cefais gyfle i godi cwestiynau a phryderon am y 
gwasanaeth 

      

Rydw i’n teimlo’n fwy hyderus am reoli fy nolur 
gwddf yn awr 

      

Rydw i’n fodlon â’r gwasanaeth Profi a Thrin       

Byddwn yn argymell y gwasanaeth Profi a Thrin i 
eraill 

      

 
Nod y cwestiynau isod yw ein cynorthwyo ni i gategoreiddio eich atebion 

Eich oed              13-18        19-24        25-34         35-44       45-54       55-64        65+ 

Rhyw  Benywaidd                       Gwrywaidd                   Arall / Ddim eisiau dweud 

Rydw i’n llenwi’r holiadur hwn…  Fy hun         
 Ar ran plentyn o dan 12 oed             
 Ar ran rhywun arall 

Cyn ymweld â’r fferyllfa heddiw, ceisiais wneud apwyntiad i weld fy meddyg teulu am fy nolur 
gwddf                

 Do   Naddo       

Roeddwn yn gwybod bod posibilrwydd y byddwn yn gallu cael meddyginiaeth wrthfiotig o’r 
fferyllfa heddiw 

 Oeddwn   
 Nac oeddwn 

• Os oedd angen prawf – Cefais feddyginiaeth wrthfiotig oddi wrth y fferyllfa heddiw  Do   Naddo   
 Amherthnasol     

Y tro nesaf bydd gennyf ddolur gwddf, byddaf yn dychwelyd i’r fferyllfa yn hytrach na cheisio 
gwneud apwyntiad i weld fy meddyg teulu    

 Byddaf   
 Ni fyddaf       

 
Oes unrhyw beth arall yr hoffech chi rannu gyda ni am y gwasanaeth gawsoch chi heddiw?  

 
 

 

https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/test-treat-tt-patient-satisfaction-survey-v2-welsh
mailto:MantzouraniE1@cardiff.ac.uk

