
 

 

 

 

Rydym yn annog staff i sicrhau eu bod yn "Dewis yn Gall" dros gyfnod y Nadolig 

Isod ceir arweiniad ar ba wasanaeth iechyd i'w ddefnyddio a phryd. 
 

Adran Argyfwng (A&E) 
neu 999 

Ar gyfer salwch neu anafiadau difrifol.   Galwch 999 ar gyfer cyflyrau sy'n bygwth bywyd 
sydd angen sylw meddygol ar unwaith megis:  
Tagu, Poen yn y Frest, Llewygu, Colled gwaed difrifol, Anaf Difrifol, Amheuaeth o Strôc.  
Ewch i'r adran Ddaweiniau ac Argyfwng os yr amheuwch dor-asgwrn, os ydych wedi cael 
toriad dwfn, ag anafiadau pen, dryswch a sgaldiadau a llosgiadau difrifol.  

Gwasanaethau Mân 
Anafiadau 

Os nad yw eich anaf yn ddifrifol medrwch gael help gan uned mân anafiadau yn hytrach 
na mynd i'r adran Ddamweiniau ac Argyfwng.  Bydd hyn yn caniatau i staff Damwain ac 
Argyfwng ganolbwyntio ar bobl â chyflyrau difrifol sy'n bygwth bywyd a bydd yn arbed 
arhosiad hir i chi o bosib. 
Dylech geisio sylw meddygol o'r Uned Mân Anafiadau ar gyfer anafiadau megis Toriadau, 
Brathiadau ac Ysigiadau.  

Meddyg Teulu neu 
Wasanaethau y Tu Allan 
i Oriau   

Ar gyfer salwch llai difrifol ac anafiadau nad sy'n bygwth bywyd h.y. Chwydu parhaus, 
Poen Clust, Peswch Poenus, Symptomau sydd ddim yn diflannu  

Optegydd neu 
Ddeintyddion  Problemau Llygaid, Dannodd 

Fferyllfeydd  
Gall fferyllydd roi cyngor ar ystod o gyflyrau cyffredin a mân anafiadau megis: 
Doluriau a phoenau, Dolur Rhydd, Trwyn yn Rhedeg, Anhwylder ar y Stumog, Cur Pen, 
Cystitis, Cosi ar y Croen.   

Galw Iechyd Cymru.  

Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor a gwybodaeth ar iechyd ar gael 24 awr y 
dydd, pob dydd.  Medrwch wirio eich symptomau gyda'r Gwiriwr Symptomau Galw 
Iechyd Cymru neu eu galw ar 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n sâl ac yn ansicr beth i'w 
wneud nesaf.  

Hunan-Ofal  Peswch, Pengliniau wedi ysgythru, Dolur Gwddw, Trwyn yn Rhedeg, Pen Mawr a Mân 
Broblemau Eraill. 
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