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GOFALWYR 
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FFERYLLWYR A 
STAFF FFERYLLFEYDD



Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn 
rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, elusen 
genedlaethol uchelgeisiol sy’n gweithio i 
wella cefnogaeth a gwasanaethau i ofalwyr 
di-dâl trwy:

• Gydnabod a dathlu’r cyfraniadau hanfodol 
 y mae gofalwyr yn eu gwneud 

• Codi ymwybyddiaeth o’r rhwystrau a 
 wynebir gan ofalwyr o bob oed

• Gweithio gyda gwneuthurwyr 
 penderfyniadau i sicrhau bod cefnogaeth 
 briodol ar gael i alluogi gofalwyr i fyw 
 bywydau hapus a boddhaus  

Rydym yn gweithio gyda Phartneriaid 
Rhwydwaith – gwasanaethau lleol sy’n darparu 
cefnogaeth uniongyrchol i ofalwyr – gan wneud 
yn fawr o’r profiad, arbenigedd ac arloesiadau y 
gall pob un ohonom eu cynnig.

Ariannwyd y canllaw hwn gan Lywodraeth 
Cymru fel rhan o’r gwaith o gyflwyno’r Prosiect 
Cerdyn Adnabod Cenedlaethol i Ofalwyr Ifanc.

Cysylltwch â ni
 
  wales@carers.org

  0300 772 9702

  Carers.org/wales

  @CarersTrustWal



CYFLWYNIAD

Pwrpas y llyfryn hwn yw helpu fferyllwyr a staff fferyllfeydd i gael gwell 
dealltwriaeth o’r heriau y mae plant a phobl ifanc a chanddynt gyfrifoldebau gofalu 
yn eu hwynebu a sut orau y gellir eu cefnogi mewn sefyllfa fferyllfa. Bydd hefyd yn 
cyflwyno’r model Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc Cenedlaethol a beth allai hynny 
ei olygu i’ch practis chi.  

PWY YW GOFALWYR IFANC?

Mae gofalwyr ifanc yn blant a phobl ifanc hyd at 18 oed sy’n darparu gofal di-dâl i 
aelod o’r teulu neu gyfaill a chanddynt gyflwr corfforol neu iechyd meddwl, 
anabledd neu gaethineb.  

Mae gofalwyr ifanc yn gwneud nifer o weithgareddau allai gynnwys:

• Coginio, glanhau a thasgau eraill o gwmpas y tŷ

• Cefnogaeth emosiynol

• Cario a chludo a chefnogaeth gorfforol i bobl eraill (sydd weithiau’n
 cynnwys gofal personol)

• Cadw a rhoi meddyginiaethau

• Rheoli sefyllfa ariannol y teulu

Mae miloedd o bobl ifanc ledled Cymru sy’n darparu gofal ar gyfer aelodau’r teulu, 
cymdogion neu gyfeillion. Yn ôl cyfrifiad 2011 mae 21,611 o oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr (16-24 oed) a 7,544 o ofalwyr ifanc (dan 16 oed) yng Nghymru. Yn fwy 
diweddar, canfu arolwg Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion fod gan bron i 1 
disgybl o bob 6 yn ysgolion uwchradd Cymru gyfrifoldebau gofalu. 
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HAWLIAU GOFALWYR IFANC

Mae gan bob gofalydd yr hawl i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth o dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n diffinio 
gofalydd yn:

   “Berson sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal 
   ar gyfer oedolyn neu blentyn anabl”.  

Nid oes rhaid i ofalwyr fyw gyda’r person maent yn gofalu amdanynt na gofalu am 
nifer penodol o oriau i gael eu hystyried yn ofalydd.

Os yw awdurdod lleol yn credu y gall fod angen cymorth ar ofalydd ifanc mae 
ganddynt ddyletswydd i gynnig Asesiad o Anghenion Gofalydd ac i ddiwallu 
unrhyw anghenion cymwys am gymorth a amlygir ganddo.

Y MODEL CERDYN ADNABOD GOFALWYR IFANC 
CENEDLAETHOL

Soniodd gofalwyr ifanc wrthym am lawer o resymau pam yr hoffent gael cerdyn 
adnabod, gan gynnwys:

• Codi ymwybyddiaeth o’u cyfrifoldebau a rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i’w rôl
• Rhoi gwybod i bobl mewn ffordd ddisylw am eu cyfrifoldebau gofalu heb 
 orfod rhannu manylion personol dro ar ôl tro
• Rhoi hyder iddynt ofyn am help neu ddealltwriaeth gan weithwyr 
 proffesiynol. 

Mae pob awdurdod lleol ledled Cymru wedi ymrwymo i wneud cerdyn adnabod ar 
gael i ofalwyr ifanc erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2021/22. Bydd llawer o 
awdurdodau lleol yn gobeithio cynnig y cerdyn neu addasu’r cynllun sydd 
ganddynt yn barod yn gydnaws â’r model cenedlaethol yn gynt na hyn. Mae rhai 
awdurdodau lleol wedi mabwysiadu’r cynllun yn gynnar, sy’n golygu y bydd y 
cerdyn ar gael ganddynt ar ddiwedd 2020.

Gall y cardiau adnabod edrych yn wahanol gan ddibynnu ar ba ardal mae’r 
gofalydd ifanc yn byw ynddi. Fodd bynnag, bydd pob cerdyn yn cynnwys y logo 
cerdyn adnabod cenedlaethol a ddyluniwyd gan ddau ofalydd ifanc:
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Bydd hefyd yn cynnwys:

• Llun o’r gofalydd ifanc
• Eu henw llawn
• Eu dyddiad geni
• Manylion am y sefydliad a roddodd y cerdyn 

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ba awdurdodau lleol sy’n cynnig 
cerdyn adnabod a sut i gysylltu â nhw trwy fynd i carers.org/YCID

Mae’n bwysig cofio na fydd cerdyn adnabod gan bob gofalydd ifanc. Maent yn 
wirfoddol, nid yn orfodol. Felly, er y gallant fod yn arf defnyddiol i fferyllwyr a staff 
fferyllfeydd, ni ddylai polisïau a gweithdrefnau fynnu fod rhaid i ofalwyr ifanc sydd 
eisiau casglu rhagnodiadau gael cerdyn adnabod.

ADNABOD A CHEFNOGI GOFALWYR IFANC O FEWN SEFYLLFA 
FFERYLLFA

Mae fferyllfeydd mewn sefyllfa unigryw i adnabod plant all fod yn ofalwyr ifanc. 
Mae fferyllfeydd lleol ynghanol y gymuned ac mae fferyllwyr a staff fferyllfeydd yn 
aml yn datblygu perthnasoedd cefnogol gyda chwsmeriaid rheolaidd.

Mae fferyllfeydd cymunedol eisoes yn darparu nifer o wasanaethau cyngor a gofal 
iechyd allweddol ar gyfer gofalwyr, ond gallant hefyd chwarae rôl yn:

• Adnabod plant sy’n ofalwyr ifanc 
 
• Esbonio’r gwahanol wasanaethau y mae’r fferyllfa’n eu darparu i’r claf a’r 
 gofalydd ifanc

• Cyfeirio gofalwyr ifanc at eu hawdurdod lleol neu wasanaeth gofalwyr 
 ifanc er mwyn cael cymorth ychwanegol
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Rhestr wirio ar gyfer staff fferyllwyr a staff fferyllfeydd:

 Gofalwch eich bod yn gyfarwydd â chanllaw’r Gymdeithas Fferyllol 
 Frenhinol ar gyfer ‘Children Collecting Medicines From A Pharmacy’  
 https://www.rpharms.com/resources/quick-reference-guides/
 children-collecting-medicines-from-a-pharmacy a’ch Gweithdrefnau 
 Gweithredu Safonol (SOPs) mewnol eich hunain

 Os daethoch ar draws gofalydd ifanc neu glaf sy’n cael ei chefnogi gan   
 ofalydd ifanc, rhowch y wybodaeth hon ar eich cofnod meddyginiaeth 
 claf (PMR), ar gyfer eich hun a’ch cydweithwyr

 Rhowch wybod i deuluoedd a gofalwyr ifanc am yr holl wasanaethau   
 allai eu helpu:

 • Cymhorthion cydymffurfedd aml-adrannol (MCAs) (pan eu bod yn 
  briodol yn glinigol)
 • Cyflenwi rhagnodiadau 
 • Ymgynghoriad i gleifion
 • Brechlyn ffliw

 Cofiwch fod rhai pobl ifanc yn unig ofalwyr yn y teulu a bod ganddynt 
 ddealltwriaeth dda o reoli meddyginiaethau. Os yw meddyginiaethau 
 newydd yn cael eu casglu gofalwch eich bod yn rhoi digon o gyfle iddynt 
 ofyn unrhyw gwestiynau allai fod ganddynt 

 Penodwch ‘Arweinydd Gofalwyr’ neu ‘Eiriolydd Gofalwyr’ i fod yn 
 gyfrifol am sicrhau bod eich fferyllfa yn ymwybodol o ofalwyr a bod eich 
 polisïau a gweithdrefnau yn cydnabod a chefnogi’r heriau unigryw sy’n 
 wynebu gofalwyr ifanc

 Rhowch sylw i ymwybyddiaeth o ofalwyr yn eich fferyllfa trwy arddangos  
 posteri a gwybodaeth berthnasol

 Cysylltwch â’ch gwasanaeth gofalwyr lleol a’ch bwrdd iechyd lleol. Mae 
 ganddynt arfau, syniadau a chynghorion i gefnogi eich fferyllfa i fod yn 
 fwy ymwybodol o ofynion gofalwyr. Bydd llawer o wasanaethau lleol yn 
 darparu hyfforddiant, adnoddau neu gymorth allestyn i weithio gyda’ch 
 staff neu’n uniongyrchol gyda chleifion
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