
FFURFLEN ASESIAD RISG TEITHIO – yn ddelfrydol i’w gwblhau gan y teithiwr cyn yr apwyntiad 
  

Enw:  Gwlad eich geni:  

Dyddiad geni:  

Gwryw    □      Benyw □  

E bost:  Rhis ffon:  
  

Ffon Symudol:  

Rhowch wybodaeth am eich taith isod 
  

Dyddiad ymadael:  
  

Hyd y daith :  

Y wlad rydych yn ymweld a hi  Union leoliad neu ranbarth  Dinesig neu weldig Hyd yr arhosiad  
1.        

2.        

3.        

A oes gennych yswiriant ar gyfer y daith?  

A ydych yn bwriadu teithio dramor eto yn y dyfodol?  

Math o daith a’i phwrpas – ticiwch bopeth sydd yn berthnasol 

□ Gwyliau                        □ Aros mewn gwesty        □ Backpack                       Gwybodaeth pellach  

□ Taith Busnes                □ Taith llong bleser           □ Gwersylla/Hostel 

□ Alltudio                        □ Saffari                              □ Antur  

□ Gwaith gwirfoddol     □ Pererindod                      □ Deifio 

□ Gweithiwr Iechyd       □ Twristiaeth Feddygol     □ Ymweld â theulu/ffrindiau  

Rhowch wybodaeth am eich hanes meddygol personol  
   IA NA Manylion 

Ydych chi’n iach heddiw         
Unrhyw alergeddau gan gynnwys bwyd, latec, 
meddyginiaeth 

      

Adwaith drwg i unrhyw frechiad        
Tueddiad i lewygu ar ol cael chwistrelliad       
Unrhyw lawfeddygaeth yn y groffenol yn cynnwys e.e. y 
ddueg neu chwarren thymws 

      

Cemotherapi/radiotherapi neu drawsblaniad yn ddiweddar        
Anaemia        
Gwaedu neu ceulo’r gwaed (gan gynnwys DVT)        
Clefyd y galon (e.e. angina, pwysedd gwaed uchel)        
Diabetes        
Anabledd        
Epilepsi/ffitiau        
Cwynion gastroberfeddol        
Problemau gyda’r iau (afu) neu’r arennau       
HIV/AIDS        
System Imiwnedd        



 

 IA  NA  MANYLION 
Problemau Iechyd meddwl gan gynnwys gor-bryder       
Newrolegol (system nerfol)        
Resbiradol – clefyd yr ysgyfaint       
Rhewmatoleg (cyflyrau’r cymalau)       
Problemau’r ddueg       
Unrhyw gyflyrau eraill        
Merched yn unig     
Ydych chi’n feichiog?        
Ydych yn bwydo o’r fron?        
Ydych yn cynllunio beichiogi tra i ffwrdd?        
A ydych wedi dioddef FGM/cael eich torri neu enwaedu        

 

 Rhowch wybodaeth am unrhyw frechiadau neu dabledi malaria a gymerwyd yn y gorffennol  

Tetanus/polio/diphtheria  MMR  Y ffliw  

Tyffoid  Hepatitis A  Niwmococol  

Cholera  Hepatitis B  Llid yr 
ymennydd 

 

Y gynddaredd  Enseffalitis Siapan  Tick borne 
encephalitis 

 

Y dwymyn felen  BCG  Arall 

Tabledi Malaria 

  
Unrhyw wybodaeth ychwanegol 
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A ydych yn cymeryd unrhyw feddyginiaethau ar hyn o bryd ? (Gan gynnwys rhai wedi eu 
rhagnodi, eu prynnu neu’r bilsen atal cynhedlu)  
 


