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ADRODDIAD: GOFALU AM 
RYWUN SY’N BYW Â DEMENTIA
DARGANFYDDIADAU O DAIR SESIWN BORD GRON, YN 
CWMPASU CYMRU’N GENEDLAETHOL, A RHANBARTHAU 
ABERTAWE A GOGLEDD CYMRU
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CYFLWYNIAD

Amcan y tair sesiwn bord gron hyn oedd mynd ati’n rhagweithiol i ymgysylltu 
â gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes gofal dementia neu sydd â 
chysylltiad â hyn. Y bwriad oedd y byddai’r sesiynau’n gyfle i drafod cefnogaeth 
i ofalwyr, ac roedden nhw hefyd yn caniatáu i weithwyr proffesiynol ymgysylltu 
â gwaith y naill a’r llall, nodi heriau ac atebion ynghylch cefnogaeth i ofalwr 
dementia a deall gwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn y maes hwn. 
Cyflwynwyd canllaw roedden ni wedi’i gyhoeddi’n ddiweddar ar gyfer gofalwyr 
pobl â dementia i’r rhai a fynychodd ac anogwyd defnyddio’r adnodd hwn o fewn 
eu harfer eu hunain.

Roedd y cwestiynau i’w trafod yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol:

 – Heriau’n ymwneud â chefnogaeth i ofalwyr pobl â dementia y mae pandemig 
parhaus COVID-19 wedi’u creu neu eu hamlygu, a sut y mae gwasanaethau 
wedi addasu i’r heriau hyn

 – Pa wybodaeth a chefnogaeth allai fod ar gael i ofalwyr pobl â dementia, yn 
lleol ac yn genedlaethol

 – Yr heriau penodol y mae gofalwyr hŷn sy’n darparu gofal i rywun sy’n byw â 
dementia’n eu hwynebu

 – Adborth ac argymhellion ar gyfer addasiadau yn y dyfodol a’r defnydd 
o ganllaw Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar gyfer gofalwyr pobl â 
dementiaTrust Wales’ guide for carers of people with dementia

CRYNODEB GWEITHREDOL 

Yn ystod tair sesiwn, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi 
nodi nifer o heriau ac argymhellion i gefnogi gofalwyr pobl sy’n byw 
â dementia yng Nghymru. Er y cynhaliwyd trafodaethau ar wahân, 
nodwyd a thrafodwyd nifer o themâu a oedd yn codi drosodd a thro, 
gan gynnwys yr angen am:

• fwy o gydweithredu rhwng y trydydd sector, llywodraeth leol a 
darparwyr gwasanaeth; 

• blaenoriaethu cefnogaeth trwy gyfrwng seibiannau a gofal ar ôl y 
pandemig, ac 

• yr angen am gyllid mwy cynaliadwy i ddiwallu’r galw cynyddol am 
wasanaethau
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SESIWN BORD GRON GENEDLAETHOL

Roedd y sesiwn hon yn cynnwys mynychwyr o ledled Cymru, a 
chanolbwyntiodd y drafodaeth ar sut roedd pob pwnc yn berthnasol i 
Gymru fel gwlad, yn hytrach nag i’w rhanbarthau ar wahân.

Roedd yr heriau a ddaeth i’r fei yn y sesiwn hon yn canolbwyntio’n 
arbennig ar wybodaeth a chyfathrebu – i’r gofalwr a hefyd i’r rheini sy’n 
darparu gwasanaethau a chefnogaeth i ofalwyr. Yn benodol, roedd y sgwrs 
yn ymwneud â diffyg rhannu gwybodaeth a gwersi a ddysgwyd rhwng 
y trydydd sector, darparwyr gofal cymdeithasol ac awdurdodau lleol, yn 
enwedig o ran gofalwyr unigol. Yn aml, roedd gofalwyr yn gorfod ailadrodd 
eu profiadau ar gyfer pob gweithiwr achosion newydd neu bob person sydd 
â wnelo â’r achos. 

Roedd materion a oedd yn ymwneud â chyfathrebu hefyd yn edrych ar y 
syniad o bersonoldeb, a sut roedd personoldeb y sawl â dementia ei hun yn 
cael ei gyfathrebu neu, fel arall, ei anwybyddu. Mae ymgysylltu ag atgofion, 
diddordebau a hobïau unigolyn yn gallu caniatáu i ofalwyr neu ddarparwyr 
gwasanaeth gynnig gofal effeithiol, wedi’i bersonoli, ac mae’n gallu dod â 
synnwyr o bersonoldeb hyd yn oed i unigolion â dirywiad gwybyddol difrifol. 
Yn yr un modd, trafodwyd effaith dirywiad gwybyddol ar berthnasoedd, a 
sut y mae synnwyr cynyddol o bersonoldeb yn gallu lleddfu hyn.

Roedd trafodaeth ynghylch COVID-19 yn bresennol gydol y sesiwn ond, 
yn anad dim, roedd yn ymwneud â chyfathrebu digidol a gwasanaethau 
seibiant. 

Roedd yna ryw 5-10 o fynychwyr ym mhob sesiwn, yn cynrychioli amrywiaeth 
eang o gefndiroedd proffesiynol perthnasol, gan gynnwys ymchwilwyr, gweithwyr 
cymdeithasol, eiriolwyr dros dementia a gweithwyr proffesiynol y trydydd sector. 
Darparodd bob grŵp drafodaeth drylwyr a chynhwysfawr ynglŷn â phob pwnc 
trafod a chyflwynwyd atebion ac argymhellion ar gyfer yr heriau dan sylw.

Roedd y rheini a fynychodd y sesiynau’n cynrychioli sefydliadau fel: GIG Cymru, 
Sefydliad Shaw, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor, Shared Lives Plus, Gofal 
Cymdeithasol Cymru ac Alzheimer’s Cymru, yn ogystal ag awdurdodau lleol a 
phartneriaid rhwydwaith a oedd yn berthnasol i’r rhanbarthau. Ar gyfer y sesiynau 
rhanbarthol, gofynnwyd i’r mynychwyr a fydden nhw’n dweud eu bod yn teimlo 
bod eu sefydliad yn gweithio o fewn yr awdurdod lleol, neu un o’r awdurdodau 
lleol, a oedd yn cynrychioli’r rhanbarth hwnnw.

TRAFODAETH
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Nododd darparwyr gwasanaeth eu bod yn derbyn adolygiadau cymysg 
oddi wrth ofalwyr ynglŷn â defnyddio technolegau digidol i gyfathrebu â 
chymheiriaid, anwyliaid a’u cymuned ehangach – roedd rhai yn ei chael 
hi’n hawdd ymdopi â hyn tra’i fod yn rhywbeth arall i achosi straen i 
eraill. Roedd yn amlwg, er bod ymateb rhai gofalwyr yn negyddol, roedd 
defnyddio cyfathrebu digidol a’r rhyngrwyd yn eithaf angenrheidiol i 
gynnal y cysylltiadau rhwng y gofalwr a’r byd y tu allan i ofalu. Codwyd 
pwyntiau ynglŷn â sut y mae’r rhyngrwyd yn gallu caniatáu synnwyr o 
ddianc a chynnig rhywbeth arall i’r gofalwr ganolbwyntio arno – boed 
hynny’n rhedeg busnes bach ar-lein, neu’n cysylltu â chymunedau ar-lein 
yn ymwneud â hobïau neu ddiddordebau. Gall hyn hefyd feithrin hyder 
gofalwyr, gan eu bod o bosibl wedi’u hynysu am amser hir ac y gallen nhw, 
fel arall, fod wedi’i chael hi’n anodd ailgysylltu â’u diddordebau

I’r rheini a oedd yn darparu cyfleoedd seibiant i ofalwyr, mae’n debygol 
y bydd cyfathrebu digidol yn parhau hyd yn oed ar ôl y pandemig, gan 
ganiatáu iddyn nhw gyrraedd cynulleidfa o ofalwyr a allai fod yn gaeth i’r 
tŷ neu’n methu â mynychu digwyddiadau yn y cnawd. Yn hyn o beth, mae’r 
pandemig parhaus wedi gorfodi darparwyr gwasanaeth seibiant i fod yn 
fwy arloesol a hyblyg fyth yn y pethau y maen nhw’n eu cynnig. 

Roedd yr ymchwil a nodwyd yn y sesiwn hon yn cynnwys rhaglen ‘Cyd-
dynnu’ Damien Murphy, sy’n astudio ac yn cefnogi cyplau y mae dementia 
wedi effeithio arnyn nhw, i’w helpu i ddeall sut y mae dementia wedi 
effeithio ar eu perthynas. 

Awgrymodd y grŵp hefyd y dylid cynnal ymchwil i effeithiau cyfarpar 
diogelu personol ar ba mor dda y mae unigolyn â dementia’n gallu adnabod 
y rheini sy’n darparu gofal. Roedd yna bryder ynglŷn â pha mor ‘estron’ 
y gallai cyfarpar diogelu personol llawn edrych i rywun sy’n dirywio’n 
wybyddol oherwydd dementia, a sut y gall hyn achosi gofid neu orbryder. 
Yn ei dro, mae’n rhaid i’r gofalwr yna ymdopi â’r straen cynyddol hwn ac 
efallai y bydd yn ei chael hi’n fwy anodd cyflawni cyfrifoldebau gofalu.

Nododd y mynychwyr atebion ac argymhellion, gan gynnwys:

 – Parhau i ddefnyddio dulliau cyfathrebu digidol ar ôl y pandemig i wella 
cyrraedd gwasanaethau a’r ymgysylltu â nhw

 – Gwella’r cyfathrebu rhwng y trydydd sector, darparwyr gwasanaeth ac 
awdurdodau lleol i leddfu cyfrifoldeb y gofalwr am gyfathrebu

 – Ystyried pa fath o iaith allai fod yn ansensitif i ofalwyr a dod o hyd i 
ffyrdd newydd i gyfathrebu pynciau sensitif

 – Creu adnodd o derminoleg y gallai gofalwr dementia ddod ar ei thraws, 
fel termau meddygol a chyfreithiol
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SESIWN BORD GRON RANBARTHOL 
GOGLEDD CYMRU

Roedd heriau a gyflwynwyd yn y sesiwn hon yn canolbwyntio’n 
bennaf ar gapasiti darparwyr gwasanaeth, a sut y mae cynnydd yn y 
rheini sy’n ceisio gwasanaethau a chefnogaeth wedi rhoi darparwyr 
dan bwysau ac arwain at fethu ag ymdopi â’r galw. Mae gwasanaethau 
yng Ngogledd Cymru wedi gweld cynnydd yn yr achosion diogelu y mae 
eu hawdurdodau lleol yn cael gwybod amdanyn nhw, ac mae eu gallu i 
gyflenwi gwasanaethau wedi amrywio’n aruthrol.

Roedd y drafodaeth ynglŷn â COVID-19 eto’n canolbwyntio’n bennaf 
ar seibiant a chyfathrebu digidol, a pha mor anodd y bu i gael gofalwyr 
hŷn, yn benodol, i fanteisio’n fwy ar blatfformau cyfathrebu digidol. 
Mae gwasanaethau wedi bod yn darparu canllawiau ar sut i ddefnyddio 
platfformau fel Zoom i ofalwyr, ac mae eiriolwyr dros dementia wedi’u 
hyfforddi mewn diogelu a rheoli argyfyngau yn ystod digwyddiadau ar-
lein.

Roedd yr ymchwil a nodwyd yn ystod y sesiwn hon yn eang iawn. Dygodd 
y rheini a fynychodd o Brifysgol Bangor sylw at eu hymchwil eu hunain, 
gan gynnwys offeryn ar-lein a oedd wedi’i ddatblygu ochr yn ochr â 
Sefydliad Iechyd y Byd i helpu gofalwyr i ddarparu gofal da, a gwaith a 
gynhaliwyd gyda’u grŵp ymchwil gofalwyr dementia Asiaidd a oedd yn 
galluogi unigolion i ddod yn addysgwyr Dementia. Roedd yna drafodaeth 
helaeth hefyd ynglŷn â grwpiau archwilio, fel y grŵp Sgyrsiau Creadigol a 
Grŵp Caban.

Roedd atebion ac argymhellion o’r sesiwn hon yn tueddu i ganolbwyntio 
ar swm mawr y cydymdrechion yng Ngogledd Cymru, a sut y gellid 
defnyddio’r rhain. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys Grŵp Caban, 
Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru, Cymru Ddigidol a Sgyrsiau 
Creadigol.

Dyma oedd rhai o’r atebion a’r argymhellion a awgrymwyd:

 – Cydnabod sut y mae pob achos o dementia’n gallu cyflwyno heriau 
unigryw, ac y dylid trin pob un â synnwyr o unigoliaeth

 – Defnyddio meddalwedd cydweithredol, fel Docuflow, i rannu 
gwybodaeth yn rhwydd o fewn y sector

 – Defnyddio parseli hunanofal a hobïau i hoelio sylw gofalwyr a phobl 
sy’n byw â dementia yn ystod cyfnodau cwarantin

 – Lledaenu’r Canllaw i Dementia ymhellach, gan ei wneud yn llyfrynnau 
neu’n adnoddau llai
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SESIWN BORD GRON 
RANBARTHOL ABERTAWE

Roedd yr heriau a gyflwynwyd gan y mynychwyr yn anochel 
yn gysylltiedig â nifer gynyddol y bobl a oedd yn manteisio ar eu 
gwasanaethau (yn rhannol oherwydd y pandemig parhaus) a diffyg cyllid 
i ddelio â’r cynnydd hwn. Mae gwasanaethau’n gorfod blaenoriaethu 
gofalwyr mewn argyfwng, gan adael llawer o ofalwyr heb unrhyw 
gefnogaeth.

Roedd y drafodaeth ynglŷn â COVID-19 yn ystod y sesiwn hon yn 
canolbwyntio ar arloesedd a ddaeth i’r fei o reidrwydd – gan gynnwys mwy 
o wasanaethau ar-lein a thros y ffôn. Mae gofalwyr gofal hefyd wedi dod o 
hyd i ffyrdd newydd i ofalu am gleifion heb orfod mynd i mewn i’r cartref. 
Er enghraifft, yn lle mynd i mewn i dŷ un cleient bedair gwaith y dydd i’w 
hatgoffa i gymryd ei meddyginiaeth, maen nhw wedi gosod system larwm 
i’w hatgoffa yn lle.  

Roedd mynychwyr yn pryderu ynglŷn â sut roedd y pandemig parhaus 
wedi amharu ar drefn feunyddiol pobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr, 
a allai arwain at ddirywiad gwybyddol cyflymach. Awgrymwyd y dylen ni 
ystyried y trawma posibl a allai ddod i ran gofalwyr, diolch i fisoedd o ynysu 
a diffyg seibiant, a gwneud trefniadau priodol ar ôl y pandemig ar gyfer 
cefnogaeth a seibiant penodol. 

Roedd y drafodaeth hefyd yn canolbwyntio ar sut y gallen ni barhau i 
arloesi ar ôl y pandemig, i wneud gofalu’n haws i’r gofalwr ei hun lywio 
trwyddo. Mae’r awgrymiadau wedi’u cynnwys isod.

Roedd ymchwil a nodwyd yn ystod y sesiwn hon yn cynnwys ymchwil 
roedd un o’r mynychwyr wedi’i chynnal, ynglŷn â gofal dementia a rheoli 
anymataliaeth. Mae’r ymchwil hon yn dwyn sylw at yr anawsterau wrth 
gyfathrebu a rheoli pynciau y mae wiw ichi sôn amdanyn nhw, sy’n aml yn 
gwneud i ofalwyr deimlo nad ydyn nhw’n gallu gofalu’n ddigon da. 

Soniwyd am nifer o brosiectau eirioli hefyd, gan gynnwys Prosiect 
Eiriolaeth Dementia a Phrosiect Gobaith.

Ymhlith atebion ac argymhellion o’r sesiwn hon oedd:

 – Mapio’r gwasanaethau a’r darpariaethau sydd ar gael i ofalwyr yn y 
rhanbarth

 – Cynnal cyfarfodydd amlddisgyblaeth i ganiatáu mwy o gydweithredu 
rhwng y trydydd sector, darparwyr gwasanaeth ac awdurdodau lleol

 – Ail-bwyslais ar y model cymdeithasol a gyflwynwyd gan Ddeddf Gofal 
Cymdeithasol a Llesiant (2014)

 – Ariannu eiriolwyr mewnol, fel y Nyrsys Admiral  
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Y pryder a drafodwyd yn fwyaf cyson 
yn ystod y tair sesiwn hyn oedd diffyg 
y cyfathrebu rhwng y trydydd sector, 
yr awdurdod lleol a sefydliadau darparu 
gwasanaeth. Dygodd mynychwyr 
sylw at y ffaith bod hyn yn ei gwneud 
hi’n fwy anodd fyth i ofalwyr pobl 
sy’n byw â dementia lywio trwy’r holl 
fiwrocratiaeth. Felly, argymhellwyd 
mwy o gydymdrechion rhwng y 
grwpiau hyn i leddfu’r pwysau ar 
ofalwyr a chwtogi ar yr amser y mae’n 
rhaid i ofalwyr ei dreulio’n esbonio’u 
sefyllfaoedd personol ac yn ceisio’r 
gefnogaeth iawn. Gellid cyflawni hyn 
trwy becyn cymorth neu adnodd ar-
lein sy’n mapio’r gwasanaethau sydd 
ar gael yn yr ardal leol ac sy’n hygyrch i 
ddarparwyr gwasanaeth a gofalwyr fel 
ei gilydd.

Pryder arall roedd y mynychwyr yn ei 
rannu oedd diffyg seibiant i ofalwyr 
yn ystod y pandemig. Rhai o’r ffyrdd 
i ddatrys y broblem hon oedd anfon 
parseli gweithgareddau gartref i 

ofalwyr, digwyddiadau digidol a 
galwadau ffôn anffurfiol. Er bod y rhain 
i gyd yn atebion rhagorol, ni all unrhyw 
rai gystadlu â rhyngweithio corfforol a 
gadael y cartref. Felly, ar ôl cwarantin, 
eu cyngor oedd y dylai darparwyr 
gwasanaeth ganolbwyntio ar gynnig 
cymaint o seibiant i ffwrdd o’r cartref â 
phosibl. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru’n gweithio gyda Phrifysgol 
Abertawe a Phrifysgol Bangor ar hyn o 
bryd, trwy brosiect y mae Llywodraeth 
Cymru’n ei ariannu, i archwilio modelau 
seibiant effeithiol ac i greu map 
trywydd ar gyfer darpariaeth seibiant 
ar ôl y pandemig. 

Yn olaf, pwysleisiodd y grwpiau’r angen 
am ragor o gyllid i wasanaethau cefnogi 
gofalwyr, fel y Nyrsys Admiral neu 
weithwyr gofal sy’n ymweld â’r cartref. 
Gallai hyn ganiatáu atal argyfwng 
a lleddfu’r pwysau ar ddarparwyr 
gwasanaeth fel bod modd cefnogi’n 
effeithiol y nifer gynyddol o ofalwyr y 
maen nhw’n eu cefnogi.

Y CAMAU NESAF
Wrth ystyried yr argymhellion uchod, bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru’n ystyried yr opsiynau a ganlyn, fel rhan o’n hymrwymiad i sicrhau 
bod mwy o weithwyr proffesiynol yn gallu nodi a chefnogi gofalwyr pobl sy’n 
byw â dementia.

Dyma’r opsiynau:

• Creu templed ‘proffil gofalwr’, fel nad oes yn rhaid i ofalwyr esbonio’u 
hunain i bob gweithiwr proffesiynol y maen nhw’n dod ar eu traws yn eu 
rôl ofalu. Dylid rhannu’r proffiliau hyn rhwng sefydliadau.

• Creu dogfen ‘sgyrsiau positif’ ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n 
gweithio yn y sector gofal dementia, gan gynnwys awgrymiadau a 
thriciau ynglŷn ag iaith briodol a diffiniadau i leygwyr o dermau y gallai 
gofalwyr ei chael hi’n anodd eu deall.

• Sefydlu sesiynau rhannu gwybodaeth ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio 
ym maes dementia.

ARGYMHELLION
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