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Ail-frandio'r wefan 

Mae gwefan Galw Iechyd Cymru a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol 

wedi cael eu hail-frandio i GIG 111 Cymru. Roedd hyn er mwyn sicrhau 

negeseuon cyhoeddus cyson, ac osgoi unrhyw ddryswch yn enwedig yn 

ystod pandemig COVID-19. 

 

Bydd unrhyw ddolenni sy'n bodoli eisoes y gallech fod wedi'u nodi ar 

wefan Galw Iechyd Cymru yn parhau i gael eu hailgyfeirio i gyfeiriad 

newydd y wefan. Mae rhif ffôn 0845 46 47 GIG Uniongyrchol Cymru yn 

parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn gysylltiedig 

â Covid-19 yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle nad yw'r gwasanaeth 111 

llawn ar gael eto. 

Pa wybodaeth sydd ar gael? 

Mae gwefan GIG 111 Cymru yn cynnal 

amrywiaeth o wybodaeth am nifer o bynciau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brechiadau - o fabanod i 

bobl ifanc, yr holl ffordd 

drwodd i oedolion, mae'r 

adran hon yn cynnwys y 

cyfan. 

Mae'r canllaw 

beichiogrwydd a babi yn 

cynnwys gwybodaeth o 

feichiogi i wehyddu, 

diogelwch a damweiniau, 

efeilliaid, dysgu chwarae 

a datblygu. 

Byw'n dda - mae'n cynnwys 

gwybodaeth amrywiol am 

ffordd o fyw gan gynnwys 

alcohol, iechyd emosiynol, 

gofalwyr a rheoli straen. 

Gwyddoniadur A-Z - 

Gwybodaeth am ystod o 

gyflyrau a thriniaethau. 
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Gwirwyr Symptomau 

Er hwylustod a sicrwydd, mae'r gwiriwr symptomau yn eich cynghori ar 

ba wasanaeth sydd ei angen arnoch neu a allwch aros gartref, yn 

seiliedig ar eich symptomau. Dewiswch o blith ystod o dros 30 o wirwyr 

symptomau gan gynnwys problemau anadlu, deintyddol, clefyd y gwair, 

pigiadau, toriadau, yn gyffredinol sâl a brechau. 

Rydym yn gwerthfawrogi y gall brechau fod yn anodd eu hesbonio felly 

mae sioe sleidiau brech ar gael hefyd! 

 

Gwasanaethau Iechyd Lleol 

Defnyddiwch chwiliad y Gwasanaethau Lleol i ddod o hyd i ystod o 

wasanaethau ledled Cymru gan gynnwys deintyddol, fferyllfeydd (gan 

gynnwys y tu allan i oriau) ac optegwyr i enwi ond ychydig. Yn ogystal â 

darparu manylion cyswllt ac amseroedd agor, mae gwybodaeth sy'n 

benodol i'r gwasanaeth hwnnw ac adran gwestiynau cyffredin hefyd ar 

gael. 

 

Taflenni Gwybodaeth Hawdd i'w Darllen 

Er mwyn sicrhau bod pawb yn y gymuned yn gallu 

cyrchu'r wybodaeth ddiweddaraf, mae taflenni Hawdd 

ei Ddeall ar amrywiaeth o bynciau bellach ar gael ar 

wefan GIG 111 Cymru. 

 

GIG 111 Cymru - Arolwg Profiad 

Mae'r profiad sydd gennych chi ar wefan GIG 111 Cymru yn bwysig i ni. 

Er mwyn ein helpu i barhau i wella'r wefan, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech gwblhau'r arolwg hwn fel y gallwn ddeall hyn yn well. 

 

Cysylltwch â ni: 

Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned 

Ffôn: 01792 311773 

E-bost: peci.team@wales.nhs.uk  

Twitter: @GIG111Cymru 

Facebook: GIG 111 Cymru 

 

https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/default.aspx
https://111.wales.nhs.uk/LiveWell/SkinRashes/
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx
https://111.wales.nhs.uk/easyreads/
https://111.wales.nhs.uk/easyreads/
https://111.wales.nhs.uk/contactus/feedback/default.aspx?locale=cy
mailto:peci.team@wales.nhs.uk

