Dweud eich dweud chi am ddyfodol ymchwil Clefyd Cynhenid y Galon!
Rydym yn cynnal astudiaeth genedlaethol i nodi a blaenoriaethu meysydd ymchwil yn y dyfodol mewn clefyd cynhenid
y galon sydd bwysicaf i gleifion, eu teuluoedd, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Gyda'ch help chi, bydd y canfyddiadau'n cael effaith fawr ar gyfeiriad ymchwil cynhenid clefyd y galon yn y DU - felly rydyn ni am glywed gennych chi!
Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar y ffordd yr ydym yn trin ac yn gofalu am y rhai sydd â chlefyd cynhenid y galon
trwy gydol oes, gan gynnwys cyn genedigaeth. Mae gennym ddiddordeb penodol yn eich cwestiynau sy'n ymwneud â:
• Diagnosis, yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl genedigaeth
• Triniaeth, fel therapi meddygol (ee cyffuriau), gweithdrefnau cathetr, llawfeddygaeth, trawsblaniad, ffordd o fyw a
chymorth seicolegol neu gymdeithasol
• Canlyniadau'r cyflyrau a / neu'r triniaethau, a'r effaith ar gleifion a'u teuluoedd, gan gynnwys effeithiau corfforol,
seicolegol a chymdeithasol byw gyda chlefyd cynhenid y galon

Nid ydym yn edrych ar feysydd fel achosion namau cynhenid y galon, clefyd y galon a gafwyd yn y rhai heb nam cynhenid ar y galon, neu agweddau ar anhwylderau cynhenid nad ydynt yn effeithio ar y galon, y tu allan i'r rhai uchod.
Pa gwestiynau yr hoffech chi eu gweld yn cael eu hateb gan ymchwil yn y dyfodol, sy'n ymwneud â diagnosis,
triniaeth neu ganlyniadau clefyd cynhenid y galon? Rhowch hyd at dri chwestiwn, un ym mhob un o'r blychau isod.
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Nawr hoffem wybod ychydig am bwy ydych chi a'ch diddordeb mewn clefyd cynhenid y galon, neu'r unigolyn yr ydych
yn cwblhau'r arolwg hwn ar ei ran. Ticiwch un blwch ar gyfer pob cwestiwn isod.
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Diolch i chi am gwblhau'r arolwg hwn. Os yw'n cael ei roi i chi yn y clinig, rhowch ef i mewn, neu sganiwch/llun ac ebostiwch ef: congenitalPSP@contacts.bham.ac.uk, neu ei bostio mewn amlen i: Freepost CONGENITAL PSP (nid oes
angen stamp). Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys ar eich data, ewch i: www.birmingham.ac.uk/congenital-psp

