
ASTUDIAETH IECHYD AC YMDDYGIAD  
CEISIO CYMORTH YNGHYLCH COVID-19

BETH WNAETHOM NI
Cynhaliodd tîm ym Mhrifysgol Caerdydd, gan weithio gydag 
Ymchwil Canser y DU, a ariennir gan ESRC drwy Ymchwil ac 
Arloesedd y DU, arolwg o dros 7,500 o oedolion o bob rhan 
o’r DU yn ystod Awst/Medi 2020 ac eto ym mis Chwefror/
Mawrth 2021 i ddarganfod sut roedd COVID-19 wedi effeithio 
ar agweddau pobl at sgrinio canser a cheisio cymorth 
amserol ar gyfer symptomau posibl o ganser. Gwnaethom 
hefyd gyfweld â 30 o bobl a gwblhaodd yr arolwg.

SUT MAE’R CANLYNIADAU  
WEDI’U RHANNU

   Mae tri adroddiad polisi wedi’u cyhoeddi a’u 
rhannu’n eang â gweithwyr proffesiynol yn y maes.  

   Mae canlyniadau’r astudiaeth wedi cael sylw eang 
yn y newyddion, ar y radio/teledu ac ar gyfryngau 
cymdeithasol. 

   Mae’r canfyddiadau wedi cyfrannu at ymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth dwy elusen canser genedlaethol. 

    Cyflwynwyd tystiolaeth mewn tri chyfarfod polisi/
llywodraeth, a chanlyniadau mewn dros 25 o 
ddigwyddiadau. 

   Mae nifer o erthyglau cyfnodolion academaidd 
wedi’u cyhoeddi.

Dywedodd y rhai a 
gafodd eu cyfweld, pan 
oeddent yn mynd i’r 
ysbyty am apwyntiadau, 
eu bod yn teimlo’n 
ddiogel ac yn gweld y 
profiad yn well nag yr 
oeddent wedi’i ddisgwyl.

Nid oedd bron i hanner 
y bobl a brofodd 
symptomau canser posibl 
wedi cysylltu â’u meddyg 
teulu hyd yn oed pan 
gawsant symptomau 
larwm fel pesychu gwaed 
neu lwmp anesboniadwy. 
Roeddent yn poeni am 
wastraffu amser y meddyg 
teulu, gorymestyn y GIG 
a’r risgiau o ddal COVID.

EIN CANFYDDIADAU

PRIF NEGESEUON
Mae  

canfyddiadau’r 
astudiaeth hon yn  

llunio blaenoriaethau’r 
dyfodol ar gyfer canfod 

canser yn gynnar  
a’i reoli.

Mae’r pandemig  
wedi newid 

agweddau pobl tuag 
at geisio cymorth 

rhag canser.

Dywedodd tua 1 o bob 
5 eu bod yn llai tebygol 
o gymryd rhan mewn 
sgrinio canser nawr na 
chyn y pandemig.

Mae’n bwysig  
siarad â’ch meddyg os 

byddwch yn sylwi ar 
unrhyw beth nad yw’n 

arferol i chi, ac ystyried 
cymryd rhan mewn 
sgrinio canser pan 
gewch wahoddiad.

Achosodd pandemig COVID-19 
aflonyddwch eang ar wasanaethau iechyd

Roedd y rhai a gafodd 
eu cyfweld yn hoffi’r 
defnydd o apwyntiadau 
meddygon teulu dros 
y ffôn ac roeddent am 
iddynt barhau yn ogystal 
ag apwyntiadau wyneb 
yn wyneb.
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