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Mae unigolion sy’n cael eu heffeithio 
gan ganser wrth galon y rhaglen 
Trawsnewid Gwasanaethau Canser 
Gyda’n Gilydd, dyma pam rydym eisiau 
i chi ein helpu i lywio ein gwaith. 

Rydym yn chwilio am sbectrwm mor 
eang â phosibl o unigolion i rannu eu 
gwybodaeth a’u profiadau er mwyn llywio 
gwell gofal i gleifion. Rydym eisiau deall 
beth sy’n dda, beth sy’n wael neu beth 
sydd angen ei wella am daith y claf. Drwy 
rannu eich stori, gallwch ein helpu i wneud 
gwahaniaeth mawr.

Beth fydda i angen ei wneud?
Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth 
a’ch profiad i lywio ailgynllunio 
gwasanaethau, a dylanwadu arnynt, ac yn 
sicrhau bod anghenion unigolion sy’n cael 
eu heffeithio gan ganser wrth galon beth 
rydym yn ei wneud.

Sut gallaf i gymryd rhan?
Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan.
• Cyfarfodydd
• Grwpiau ffocws 
• Un i un 
• Arolygon
• Panel darllenwyr
• Cyhoeddusrwydd
Boed yn un o’r uchod, neu bob un ohonynt, 
byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth 
mawr. 

Beth fyddwch chi’n ei gynnig yn 
gyfnewid?
• Byddwn yn ad-dalu eich costau teithio 

i gyfarfodydd a digwyddiadau
• Byddwn yn rhoi gwybodaeth fanwl am 

y rhaglen a Macmillan i chi 
• Byddwn yn cynnig hyfforddiant 

yn seiliedig ar eich anghenion, a 
hyfforddiant pellach fel bo’n briodol

• Byddwch yn cael cefnogaeth barhaus 
gan aelod penodol o’r Tîm Rhaglen

Beth rydych yn chwilio amdano?
• Unigolion sydd â phrofiad diweddar 

o ganser y fron, yr ysgyfaint, canser 
colorectol neu wrolegol, un ai fel claf, 
gofalwr neu aelod o’r teulu

• Bydd gan unigolion sydd â phrofiad 
nad yw’n ddiweddar o’r canserau hyn 
(neu unrhyw ganserau eraill) gyfraniad 
gwerthfawr i’w wneud hefyd, ac 
rydym yn awyddus i glywed ganddynt 
hwythau.

• Os ydych yn mynychu cyfarfod ffurfiol 
neu drafodaeth grŵp, byddwch angen 
gallu cyflwyno unrhyw safbwyntiau 
mewn modd tawel, hyderus ac ystyriol.

• Byddwch yn gallu teithio i leoliadau 
ble mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal 
neu gael mynediad i gyfarfodydd drwy 
Skype neu rywbeth tebyg

Recriwtio unigolion sy’n cael eu 
heffeithio gan ganser
• Ni fyddwn yn gofyn i chi gwblhau 

ffurflen gais neu fynychu cyfweliad 
ffurfiol er mwyn bod yn rhan. Byddwn 
yn gofyn i chi rhoi eich manylion i ni,  
a fydd yn cael eu cadw yn gyfrinachol. 

• Yn dibynnu ar nifer yr unigolion sy’n 
cael eu heffeithio gan ganser sydd â 
diddordeb yn y cyfleoedd hyn, efallai 
y byddwn angen cynnal rhyw broses 
ddethol. Os mai dyma’r achos, bydd y 
dethol yn seiliedig ar gynrychiolaeth ar 
draws y mathau gwahanol o ganser a 
phrofiad perthnasol.

Er mwyn datgan eich diddordeb, 
e-bostiwch  
BCU.TransformingCancerServicesTogether 
@wales.nhs.uk

Cymorth Canser Macmillan, elusen gofrestredig yng Nghymru a 
Lloegr (261017), yr Alban (SC039907) ac Ynys Manaw (604). Hefyd 
yn gweithredu yng Ngogledd Iwerddon. 


