
 

     “Rydych wedi ail-gynnau fy angerdd tuag at fod yn Feddyg Teulu!” 

Nid siarad gwag yw hyn ond  dyfyniad  go iawn gan locwm presennol ac rydym yn chwilio am fwy o 
pobl i ymuno â'n tîm meddyg teulu - darllenwch ymlaen! 
 
Ydy'ch cariad at feddyginiaeth yn pylu? Wedi laru ar wleidyddiaeth yn cymryd blaenoriaeth dros 

gleifion? 

• Siaradwch â ni. Mae gennym brosiectau ar y gweill sy'n denu diddordeb cenedlaethol  gan 
wneuthurwyr polisi a chyllidwyr, gan gynnwys canolfan lles gwerth miliynau o bunnoedd. 
Dewch o hyd i rywbeth sy'n cyd-fynd â'ch sgiliau a'ch diddordebau chi. 

 
 
Ydych chi'n feddyg teulu newydd gymhwyso yn edrych i gymryd y camau cyntaf hynny? 

• Rydym ni yma i chi. Gallwn adeiladu pecyn hyfforddi / cefnogi / mentora i'ch siwtio 

chi. 

Wedi blino rhedeg yn yr unfan a chyrraedd unlle? Ydy’ch cydbwysedd gwaith / bywyd wedi mynd 

yn ffliwt? 

Gallwn newid hynny. Ymunwch â ni yn Eryri,  a gydnabyddwyd yn ddiweddar fel  'prifddinas antur y 
DU'.  
Yma, am bris fflat bach bach yn  Llundain, gallwch brynu tŷ Victoraidd ar lan y môr  neu ffermdy allan 
ynghanol y wlad. Mae’r ysgolion yma yn dda a bywyd yn hamddenol. 
 
Rydym yn bwriadu trefnu prynhawniau  'Dod i’ch adnabod' ar gyfer meddygon teulu sydd â 
diddordeb, felly dewch i ymuno â ni am ginio. Gwledd organig gan fwyty seren Michelin, pryd fegan 
blasus neu bysgod a sglodion arobyn- chi biau’r dewis! Dewch â ffrind, neu'ch partner, neu'r plant. 
Gellir trefnu  llety dros nos. 
Neu os hoffech sgwrs anffurfiol, ffoniwch ni. Fe gysylltwn  yn ôl a chi yr un diwrnod. 

 Ai hwn yw’r newid rydych yn chwilio amdano? Dewch i ddarganfod! 

Iechyd da! 

Jon, Louise a Sara, Tîm Iechyd Bro Ddyfi 

Y wybodaeth print mân diflas: 

Rydym yn chwilio am feddyg teulu cyflogedig neu locwm, gall arwain at bartneriaeth os dymunwch. 

Yn ddelfrydol 6-8 sesiwn. Rydym yn ehangu’r practis dau safle, maint ar y rhestr 7,000. 

Ffoniwch ni ar: 01650 511227 E-bost: work@DyfiValleyHealth.org 
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