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Grwpiau Ffocws Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPI)
(Topic information here)
Cefndir: efallai na fydd pynciau lle mae poblogaeth fach o gleifion neu unigolion a chwestiynau
cyfyngedig y gellir eu gofyn am y dechnoleg iechyd neu'r model gofal a chymorth a'i effeithiau posibl,
yn addas ar gyfer ymgysylltu drwy sefydliad cynrychioliadol. Efallai na fydd yn bosibl dod o hyd i
sefydliad perthnasol, neu efallai fod un wedi gwrthod cymryd rhan oherwydd y lefel fach o
ddiddordeb. Mewn achosion o'r fath, efallai y bydd yn bosibl cael gwybodaeth PPI drwy grwpiau
ffocws bach wedi'u teilwra sydd yn cael eu rhedeg gan HTW.
Bydd grwpiau ffocws yn:
- Cymryd lle'r sefydliad perthnasol a'u cyflwyniad
- Cynnwys 4- 8 o gleifion, unigolion a/neu ofalwyr
- Cymryd dim mwy na dwy awr
- Gofyn dim mwy na thri chwestiwn i'w hystyried
- Cael eu trefnu a'u hwyluso gan HTW
Byddwn yn chwilio am bobl i gymryd rhan drwy hysbysebion mewn clinigau/drwy gysylltu gyda
chlinigwyr neu randdeiliaid eraill/drwy bobl sydd yn cael eu recriwtio drwy HCRW. Er mwyn cymryd
rhan yn y grwpiau ffocws, gofynnir i gyfranogwyr anfon datganiadau o ddiddordeb i’r Rheolwr
Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd. Bydd cyfranogwyr yn cael eu dewis ar sail eu Datganiad o
Ddiddordeb a'u demograffeg (oedran, rhanbarth, cefndir ethnig ac ati), i sicrhau cynrychiolaeth deg
ar draws y boblogaeth iechyd/gofal.
Cynnig ar gyfer pwnc/pynciau: (ynghyd â gwybodaeth am y pwnc)
Rhestr wirio’r Grŵp Ffocws:
Cymeradwyaeth HTW wedi ei dderbyn: D/N
Cymeradwyaeth foesegol/caniatâd Felindre:
Gwahoddiadau/hysbysebion: gellir dod o hyd i dempled yma:
Dyddiad y grŵp ffocws:
Yr ymchwilwyr sydd ynghlwm:
Aelodau PPISG sydd ynghlwm:
Cymorth HTW:
Y gwahoddiadau/hysbysebion sydd yn cael eu hanfon:
Dyddiad y cyfarfod paratoi:
- Penderfynu ar y cyfranogwyr o’r Datganiadau o Ddiddordeb
- Cytuno ar yr agenda a’r cwestiynau i gleifion
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-

Cytuno ar gyfrifoldebau a rolau

Sleidiau cyflwyniadau yn cael eu paratoi gan:
Cwestiynau i gyfranogwyr:
Dylai gwybodaeth i gyfranogwyr gael ei dosbarthu wythnos cyn y grŵp ffocws, a chynnwys: briff,
agenda, cwestiynau, ffurflenni caniatâd, cyfrinachedd ac ati
Gallwch weld templed o’r agenda isod:
Eitem Agenda
•

•

Croeso a Chyflwyniadau

•

•
•

Pwrpas y gweithdy

•
•
•
•
•

•

Cwestiynau pwnc

•

Cau

Darparu trosolwg o HTW, beth yw technoleg iechyd, a
sut maen nhw’n cael eu harfarnu
Disgrifio’r arfarniad dan sylw hyd yma
Esbonio bod barn cleifion a gofalwyr yn bwysig
Nodi unrhyw feysydd penodol lle mae angen barn
cleifion neu ofalwyr
Dweud y byddwn yn ysgrifennu adroddiad ond bydd
unrhyw ddyfyniadau yn ddienw

•

•
•

•

Dywedwch eich enw, p'un a ydych yn glaf, yn
ofalwr neu'n deulu, a pha ardal rydych chi'n byw
ynddi.
Nodwch reolau sylfaenol ar gyfer trafodaeth –
ceisiwch sicrhau bod pawb yn cael llais cyfartal,
bod pob barn yn berthnasol, a’n bod ni eisiau
casglu safbwyntiau amrywiol
Gofynnwch am ganiatâd i recordio

Defnyddio hyfforddiant o’r
grwpiau ffocws i ddarparu
canllawiau ar drafodaethau

Dywedwch diolch i bawb am gymryd rhan
Cyfeiriwch gyfranogwyr at y camau nesaf, a sut y bydd
adborth yn cael ei gymryd
Gwnewch yn siŵr bod cyfranogwyr yn iawn, a
chyfeiriwch nhw at gymorth os yw'n berthnasol

