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Daeth ymgyrch ‘Egwyl Te Mawr Gofalwyr’ 
Hafal i Barc Gwledig Porthceri ym Mro 
Morgannwg ar 29 Gorffennaf.

Roedd digonedd o de, teisennau, 
gwybodaeth a maldod ar gael, a 
darparwyd cerddoriaeth jazz ragorol 
fyw gan ‘Music in Hospitals’.  Cafodd 
gofalwyr y cyfle i gael cyngor a 
gwybodaeth allweddol am faterion sydd 
yn effeithio arnynt, ac i fwynhau egwyl 
yn y prynhawn mewn lleoliad a oedd yn 
falm i’r enaid a chanddo olygfeydd gwych 
- roedd yr haul yn tywynnu ar gyfer y 
digwyddiad.

Am fwy o wybodaeth am yr  
ymgyrch ‘Egwyl Te Mawr Gofalwyr’, ac 
i gael gwybod pryd mae’r ymgyrch yn 
cyrraedd Caerdydd, mae croeso i chi 
gysylltu â Hafal, Caerdydd ar  
02920 565959 neu ewch i 
www.hafal.org/egwyltemawrgofalwyr/

Os hoffech chi ddysgu am grwpiau 
cefnogi gofalwyr Hafal ar draws y Fro, 
neu dderbyn diweddariad deufisol Hafal 
i Ofalwyr drwy’r post neu drwy e-bost, 
mae croeso i chi gysylltu.

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Medi  2016

A wnewch roi eich cyfeiriad e-bost i ni os nad oes gennym mohono eisoes. Byddai 

hynny o gymorth mawr i’r Tîm Gofalwyr.  Anfonwch eich cyfeiriad e-bost diweddaraf 

i Carersservices@valeofglamorgan.gov.uk er mwyn inni allu anfon gwybodaeth am 

ddigwyddiadau addas, yn ogystal â Gwasg Gofal, atoch yn gynt.

Egwyl Te Mawr 
Gofalwyr

mailto:Carersservices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
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Rydym yn awyddus i hybu lles ymhlith ein preswylwyr 
ym Mro Morgannwg, ac rydym o’r farn y bydd 
defnyddio’r llyfrgell leol yn ychwanegu at ymdeimlad 
pobl o les.  Mewn ymchwil a gynhaliwyd ar ran yr 
Asiantaeth Ddarllen, canfuwyd tystiolaeth gref fod 
darllen er boddhad yn gallu cynyddu empathi, gwella 
perthnasoedd ag eraill, lleihau symptomau iselder a 
gwella lles ar hyd ein hoes. (‘‘Literature review: The 
impact of reading for pleasure and empowerment’. BOP 
Consulting, 2015.)  Os nad ydi hyn yn eich argyhoeddi, 
does ond angen ichi ofyn i’ch ffrindiau a’ch perthnasau 
sut mae ymweld â’r llyfrgell a dewis llyfrau o fudd iddynt 
hwy! 

Yn ogystal ag ystod enfawr o lyfrau ffuglen a 
ffeithiol, gyda rhywbeth at ddant pawb, mae gan Fro 
Morgannwg hefyd sawl casgliad penodol o lyfrau a 
gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi:

‘Llyfrau ar Bresgripsiwn’ a ‘Bibliotherapi Plant a 
Theuluoedd’

Cynllun yw Llyfrau ar Bresgripsiwn sy’n anelu i helpu 
pobl a chanddynt fân broblemau emosiynol ysgafn 
i gymedrol er mwyn manteisio i’r eithaf ar lyfrau 
hunangymorth o ansawdd uchel.  Mae Llyfrgelloedd 
Bro Morgannwg yn cadw cyfres o’r llyfrau defnyddiol a 
phoblogaidd hyn.  Os ydych yn derbyn presgripsiwn llyfr 
gan feddyg teulu neu weithiwr iechyd arall proffesiynol, 
gallwch fynd â hwnnw i’ch llyfrgell leol a bydd staff yn 
cael hyd i’r llyfr i chi.  Un o nodweddion hanfodol y 
cynllun ‘Bibliotherapi Plant a Theuluoedd’ yw ei fod yn 
cynnig llyfrau hunangymorth i’r teulu, er mwyn i’r teulu 
allu helpu’r plentyn. Mae rhai o’r llyfrau hefyd yn addas 
i’w darllen gan blentyn.

Llyfrau Codi Calon

Detholiad o nofelau, llyfrau ffuglen a barddoniaeth a 
argymhellwyd gan ddarllenwyr yn y DU yw Llyfrau Codi 
Calon. Mae pawb yn hoffi llyfr da, felly chwiliwch am y 
symbol isod ar ein llyfrau llyfrgell, a byddwch yn siŵr o 
gael boddhad o’u darllen.

Gwasanaeth Llyfrgell Cartref

Yn methu cyrraedd y llyfrgell?   
Gadewch i ni ddod atoch chi!

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn cynnal 
Gwasanaeth Llyfrgell Cartref lle bydd pobl yn darparu 
llyfrau i bobl yn eu cartrefi.  Mae’r gwasanaeth hwn 

a gynigir yn rhad ac am ddim yn ddelfrydol i unrhyw 
un nad yw mwyach yn gallu cyrraedd y llyfrgell ei 
hun oherwydd cyfrifoldebau gofalu neu broblemau 
eraill.  Gellir darparu llyfrau i’r sawl sy’n gofalu ac i’r 
sawl y gofelir amdano.  Bob pedair wythnos, bydd 
gwirfoddolwr yn gollwng bag llawn llyfrau i’r darllenydd 
ac yn casglu llyfrau’r mis blaenorol.

Gall y gwirfoddolwr ddarparu llyfrau mewn sawl fformat 
- print cyffredin, print bras neu lyfrau llafar.  Yr unig beth 
sydd angen i chi ei wneud fel darllenydd yw rhoi syniad 
o’r llyfrau yr ydych yn eu mwynhau - llyfrau gan awdur 
arbennig, er enghraifft, neu lyfrau hanesyddol, llyfrau 
am drosedd, rhamant neu lyfrau ffeithiol - chi piau’r 
dewis! 

Os mai dyma’r union wasanaeth yr ydych wedi bod yn 
chwilio amdano, neu os ydych yn adnabod rhywun a 
allai elwa arno, cysylltwch â Melanie ar  
01446 773941 am fwy o wybodaeth.

Adnoddau ar-lein

Yn ychwanegol at yr holl wasanaethau a ddisgrifiwyd 
uchod, drwy Lyfrgelloedd Bro Morgannwg cewch hefyd 
gyrchu amrywiaeth eang o wasanaethau ar-lein o gysur 
eich cartref.

eLyfrau a Llyfrau eSain - rydym wedi tanysgrifio i 
amryw o wasanaethau eLyfr ac eSain.  Cewch ddewis 
o blith cannoedd o deitlau i’w lawrlwytho, rhwng llyfrau 
poblogaidd sydd wedi gwerthu orau a llyfrau plant, 
rhwng cofiannau a llyfrau teithio.  Cyn gynted ag y 
byddwch wedi cofrestru a chreu cyfrif, cewch fynediad 
yn syth at y casgliadau. Ceir mwy o fanylion yn adran 
Llyfrgelloedd y Fro ar wefan Cyngor Bro Morgannwg.  
Drwy’r gwasanaethau hyn, cewch fynediad 24/7 at 
filoedd o lyfrau a theitlau sain y gallwch eu lawrlwytho 
i’ch ffôn clyfar, PC/MAC, iPad neu lechen neu 
ddyfeisiau tebyg. Cynigir mynediad a ddim i aelodau 
Llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

eGylchgronau - Cewch ddewis o blith y 250 o 
gylchgronau gorau i’w darllen ar-lein - a’r cyfan eto yn 
rhad ac am ddim! 
Zinio yw’r gwasanaeth eGylchgronau newydd sydd yn 
darparu dros 250 o’r cylchgronau gorau - o gylchgronau 
sy’n trafod beicio i goginio, neu ffasiwn i ffitrwydd - i 
aelodau llyfrgell yn rhad ac am ddim drwy ffôn clyfar, 
PC/MAC, iPad neu lechen neu ddyfeisiau tebyg.

Am fwy o wybodaeth am y rhain, ac am y 
gwasanaethau eraill niferus a ddarperir gennym, ewch 
i wefan y Llyfrgell yn www.valeofglamorgan.gov.uk/
libraries neu gysylltu â’ch llyfrgell leol.

Iechyd a Lles - Llyfrau Llesol!

www.valeofglamorgan.gov.uk/libraries
www.valeofglamorgan.gov.uk/libraries
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Diweddariad Gofalwyr 
Ifanc Caerdydd a’r Fro 
yn Codi Llais!
Fel y nodwyd yn rhifyn Mai 2016 o Gwasg 
Gofal, mae Cynghorau Caerdydd a’r Fro, 
YMCA a Bwrdd Iechyd y Brifysgol, wedi bod 
yn gweithio gyda grŵp o ofalwyr ifanc lleol 
i gynllunio amrywiaeth o weithgareddau er 
mwyn canfod dull(iau) o ymgysylltu, ac o 
ddarparu gwasanaethau a chymorth i ofalwyr 
ifanc.  

Bu’r digwyddiad Gofalwyr Ifanc yn Codi Llais! 
a gynhaliwyd ym mis Mawrth yn hynod o 
lwyddiannus, a bu’r gweithdai a gynhaliwyd 
ar y diwrnod hwnnw yn gyfle i ofalwyr 
ifanc rannu eu profiadau.  Mae Cascade 
wedi dadansoddi canfyddiadau’r arolwg 
a’r gweithdy a llunio Adroddiad Terfynol.  
Rhennir adborth ar y canfyddiadau yn rhifyn 
nesaf Gwasg Gofal, ym mis Ionawr 2017.

Gwefan newydd MindHub
Mae lansio gwefan newydd MindHub yn destun 
cyffro mawr i Gyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC).  
Datblygwyd y ganolfan ddigidol hon gan aelodau 
o’r cyngor ieuenctid mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd y Brifysgol (BIP) o ganlyniad uniongyrchol i’r 
ffaith bod pobl ifanc ar draws Caerdydd wedi nodi 
bod Iechyd Meddwl yn flaenoriaeth iddynt am ddwy 
flynedd yn olynol.

Mae’r Ganolfan yn darparu gwybodaeth a 
chysylltiadau i wasanaethau yn gysylltiedig â’ch 
iechyd a lles emosiynol.  Nod CIC yw ymdrin â’r 
her o ddarparu gwybodaeth am amrywiaeth o 
destunau iechyd meddwl (er enghraifft, Rhywioldeb a 
Hunaniaeth Ryweddol a Thymer/Oriogrwydd) mewn 
ffordd slic a hawdd ei deall.  Ewch i  
www.mindhub.wales i weld yr adnodd ar-lein hwn.

Yn ogystal â hyn, agorwyd gwasanaeth cymorth 
ymyrraeth gynnar newydd i bobl ifanc dan 18, 
sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, ar 1 
Gorffennaf 2016. Dechreuodd y gwasanaeth newydd 
hwn, o’r enw Newid, Tyfu, Byw, weithredu ar draws 
Caerdydd a’r Fro yr haf hwn. 

Mae’r gwasanaeth yn canolbwyntio ar ymyrraeth a 
chefnogaeth gynnar i blant a phobl ifanc sydd yn byw 
gydag anawsterau emosiynol a meddyliol, yn ogystal 
â’r rhai a allai fod yn ymddwyn yn beryglus, ee drwy 
gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.  Am fwy o 
wybodaeth ewch i www.wales.nhs.uk/news/41714 
neu ffoniwch y rhif Rhadffôn ar 0800 0086879.

Roedd rhifyn mis Chwefror 2016 o Gwasg Gofal yn cynnwys erthygl am Gynllun Achredu 
Meddygon Teulu ar gyfer Gofalwyr.  Ceir cofrestr gofalwyr ym mhob meddygfa, ac yn y rhan 
fwyaf o feddygfeydd ceir hefyd unigolyn cyswllt penodol, Eiriolwr Gofalwyr.  Mae gwaith 
wedi bod yn parhau gyda Rheolwyr Meddygfeydd er mwyn darparu gwybodaeth berthnasol 
a chyfredol i staff a chleifion am ofalu ac ar gyfer gofalwyr.

Mae gwaith yn parhau gyda Meddygfeydd y Fro, 
a bydd y rhai hynny sydd yn gallu rhoi tystiolaeth 
eu bod yn bodloni’r meini prawf yn derbyn 
tystysgrif lefel Efydd.  

Mae’n bleser gan Gwasg Gofal gael cyhoeddi 
bod y meddygfeydd ychwanegol a ganlyn wedi 
ennill y lefel Efydd yn y Fro:

• Meddygfa Sili, Llawfeddygaeth

• Practis Teulu Gorllewin y Fro, Y Bont-faen

• Practis Meddygol y Bont-faen a’r Fro

 

Mae hyn yn golygu bod unarddeg o feddygfeydd 
yn y fro bellach wedi ennill y lefel Efydd (o 
gyfanswm o un ar bymtheg).

Bydd mwy o feddygfeydd, ym Mhenarth a hefyd 
yn Llanilltud, yn cael eu hasesu yn y dyfodol 
agos.  Chwiliwch am y dystysgrif Efydd yn eich 
Meddygfa leol chi! 

Os ydych chi fel meddygfa am gael eich ystyried 
ar gyfer Achrediad Lefel Efydd, cysylltwch 
â James Livingstone, Swyddog Datblygu 
Gofalwyr, ar 01446 704604 eu anfonwch e-bost i 
CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk

www.wales.nhs.uk/news/41714
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Y Groes Goch Brydeinig
Cymorth Cyntaf Bob Dydd - Does ond angen ychydig o 
sgiliau syml mewn argyfwng.

Yn ddiweddar, mae tîm Addysg Oedolion y Groes Goch 
Brydeinig wedi bod yn gweithio gyda Gwasanaeth 
Gofalwyr Bro Morgannwg yn darparu sesiynau Cymorth 
Cyntaf Bob dydd i Ofalwyr a chanddynt gyfrifoldebau 
gofalu am oedolion.  Bydd pob sesiwn nid yn unig 
yn helpu Gofalwyr i gael gwybodaeth cymorth cyntaf 
hanfodol, ond hefyd yn rhoi hyder iddynt weithredu 
mewn argyfwng.

Credwn y dylai cymorth cyntaf fod yn hawdd ei ddysgu, 
ei gofio a’i ddefnyddio mewn argyfwng.  Mae’r holl 
weithgareddau a’r sgiliau a ddefnyddir gennym yn ein 
sesiynau wedi’u dylunio i fodloni anghenion gofalwyr a’r 
bobl y maent yn gofalu amdanynt.  Mae rhai o’r sgiliau 
sydd ar gael yn cynnwys sut i helpu rhywun: sydd yn 
gwaedu’n drwm; sydd wedi llosgi; ag anaf i’w ben; sydd 
wedi cymryd rhywbeth niweidiol; sydd wedi dioddef 
strôc, trawiad ar y galon neu ffit.  Am restr lawn o’r 
sgiliau a gynigir, ewch i: http://www.redcross.org.uk/ 

Dyma rai sylwadau gan ddysgwyr diweddar:

“Mae Cymorth Cyntaf Bob Dydd yn sgìl hanfodol i 
Ofalwr; yn dilyn cwrs y bore yma mae gen i fwy o 
wybodaeth sylfaenol a hyder i ddefnyddio’r sgiliau hyn.  
Bore pleserus. Diolch yn fawr.”

“Llawn gwybodaeth. Byddwn yn argymell y cwrs i 
unrhyw un. Mae’n rhoi hyder i chi allu helpu pobl.”

“Rhoddodd yr hyfforddiant yr hyder imi ddefnyddio 
cymorth cyntaf.”

Mae’r tîm Addysg Oedolion hefyd yn darparu sesiynau 
i amrywiaeth eang o grwpiau, gan gynnwys: Grwpiau 
Cymorth y Galon, Grwpiau Ffoaduriaid a’r Digartref, 
Grwpiau Cymorth Dementia yn ogystal â grwpiau 
Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau.

Am fwy o wybodaeth, neu i holi ynghylch archebu 
cwrs, cysylltwch â: James Harris 02920 695 740 neu 
JHarris@redcross.org.uk 

Mae gan y Groes Goch Brydeinig hefyd ddau ap gwych 
ar gyfer ffonau clyfar sydd yn llawn sgiliau cymorth 
cyntaf.  Mae ein apiau rhad ac am ddim yn cynnwys 
cyngor hawdd a syml ar 18 o senarios cymorth cyntaf 
bob dydd, yn ogystal â chynghorion ynghylch sut i 
baratoi am argyfwng, gan drafod tywydd garw’r gaeaf 
hyd at ddamweiniau traffig ffordd.  Gyda fideos, cwisiau 
rhyngweithiol a chyngor cam wrth gam syml, ni fu 
erioed mor hawdd i ddysgu cymorth cyntaf.  Mae’r 
holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wedi’i chadw 
ar yr ap ei hun, gan olygu nad oes angen cyswllt â’r 
rhyngrwyd. Oherwydd hynny mae’r wybodaeth ar gael 
yn gyflym ac yn rhwydd.  Gellir defnyddio’r apiau ar eu 
pen eu hunain neu maent yn ffordd wych o barhau i 
ddysgu ar ôl bod i sesiwn Cymorth Cyntaf Bob Dydd.  
Gellir cael hyd i’r ap drwy ymweld â’ch Siop Apiau a 
chwilio am ‘British Red Cross’.

Y Fynegai yn fyw yng Nghaerdydd!
Mae’r Fynegai i blant a phobl ifanc 
ag anableddau ac anghenion 
ychwanegol bellach ar gael yng 
Nghaerdydd.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd (GGD) y Fro wedi 
bod yn gweithio’n agos â GGD 
Caerdydd i ddatblygu Mynegai 
Caerdydd, ac rydym wedi 
cynhyrchu ein cylchlythyr cyntaf ar 
gyfer Mynegai Caerdydd a’r Fro.  
Mae hyn yn golygu bod teuluoedd 
yn cael mwy o wybodaeth am yr 
hyn sydd yn digwydd ar draws y naill sir a’r llall.  Mae 
cylchlythyr yr haf yn darparu gwybodaeth am yr holl 
gynlluniau chwarae, gweithgareddau chwaraeon a 

digwyddiadau i blant a 
phobl ifanc ag anghenion 
ychwanegol yn ystod gwyliau’r haf.

Ar hyn o bryd, mae gennym 420 
o blant ar Fynegai’r Fro ac mae’r 
rhif hwnnw’n tyfu.  Os hoffech chi 
ychwanegu enw eich plentyn at 
y Fynegai, cysylltwch â Julia Sky 
01446 704736, disabilityindex@
valeofglamorgan.gov.uk neu ewch 
i’n gwefan am fwy o wybodaeth: 
www.valeofglamorgan.gov.uk/
disabilityindex   Byddwch hefyd 

yn cael hyd i’n hysbysfwrdd lle cewch yr wybodaeth 
ddiweddaraf am ddigwyddiadau. A wnewch hefyd hoffi 
ein tudalen Facebook: Vale Family Information Service.

Ch i Dd: Kelly James Swyddog Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd; Sally 
Davies, Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol 
yn y Tîm Iechyd ac Anabledd Plant, Cyngor 
Dinas Caerdydd; Julia Sky, Gweinyddwr y 
Fynegai Anabledd, Cyngor Bro Morgannwg
Hyrwyddo’r Fynegai Anabledd a gynhelir ar y 
cyd rhwng y Fro a Chaerdydd.

www.valeofglamorgan.gov.uk/disabilityindex
www.valeofglamorgan.gov.uk/disabilityindex
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Wythnos Gofalwyr y Prosiect Gofalu am Ofalwyr 2016

Ddydd Mawrth 7 Mehefin, cynhaliodd prosiect 
Gofalwyr Marie Curie Gaffi Mawr i Ofalwyr, er 
mwyn dathlu’r wythnos gofalwyr. 

Gwahoddwyd gofalwyr i Hosbis Caerdydd a’r Fro 
ym Mhenarth lle cawsant gyfle i ymlacio mewn 
amgylchedd cyfeillgar ac i fwynhau te prynhawn. 
Roedd deg o ofalwyr yn bresennol ar y diwrnod.  
Roedd tri arbenigwr wrth law, sef:

 ❖ Lucas Law, yn cynnig cyngor yn RHAD AC 
A DDIM ynghylch pwerau twrnai parhaus ac 
ewyllysiau. 

 ❖ Gofal Canser Tenovus, a gynigiai gyngor 
ynghylch budd-daliadau, 

 ❖ Nyrs Staff Marie Curie, Sam Clements, i 
gynnig cyngor am anghenion clinigol ac i 
ddweud wrth bobl am yr adran newydd i 
gleifion allanol

Roedd y Caffi yn siop un stop ddelfrydol lle gallai 
Gofalwyr gael gwybodaeth mewn un man.

Cynhelir Caffi Gofalwyr Marie Curie ar ddydd 
Mawrth cyntaf ac olaf pob mis rhwng 2pm a 4pm. 
Mae’n rhad ac am ddim  i Ofalwyr, sydd yn gofalu 
am rywun sydd yn byw gyda salwch angheuol.

Bydd y caffis hyn yn parhau i gael eu cefnogi 
gan Gofal Canser Tenovus, er mwyn rhoi cyngor 

ynghylch budd-daliadau.  Am fwy o wybodaeth 
ynghylch y Caffis Gofalwyr nesaf, cysylltwch â 
Sarah Johnson ar 02920 426000 neu 
sarah.johnson@mariecurie.org.uk 

Ar ddydd Iau 9 Mehefin, cynhaliodd Sue 
Sugarman, o’r Prosiect Gofalu am Ofalwyr, 
stondin wybodaeth yng nghanolfan wybodaeth 
Ysbyty Llandochau.  Cafodd gofalwyr a gweithwyr 
proffesiynol gofal iechyd gyfle i siarad â Sue am y 
Caffi Gofalwyr a’r gwasanaethau a ddarperir gan 
Marie Curie yn yr ardal leol.

O’r stondin wybodaeth, bu modd inni helpu unrhyw 
ofalwyr a oedd yn gofalu am anwyliaid.  Dywedodd 
gofalwyr wrthym fod eu rôl fel gofalwr yn aml yn 
gwneud iddynt deimlo’n rhwystredig, a bu modd 
inni eu cyfeirio i’r Caffi Gofalwyr am egwyl, ac i 
siarad â gofalwyr eraill mewn sefyllfa debyg.

Bydd Sue yn bresennol yng nghanolfan 
wybodaeth Llandochau rhwng 1-4pm ar 
brynhawniau Llun ac Iau. Dyma’r dyddiadau 
nesaf:

• Dydd Iau 27 Medi

• Dydd Llun 3 a Dydd Iau 27 Hydref 

• Dydd Llun 7 a dydd Iau 24 Tachwedd 

• Dydd Llun 5 Rhagfyr

Teuluoedd Anghofiedig - Lleoliadau Newydd ar gyfer Cyfarfodydd
Dyma grŵp cymorth i gymheiriaid, a’i nod 
yw helpu ein ffrindiau a’n perthnasau drwy 
gyfnodau anodd.  Rydym yn canolbwyntio 
ar helpu pobl sydd yn gofalu am anwyliaid 
y mae materion sy’n ymwneud â dibyniaeth 
yn effeithio arnynt; yn enwedig camddefnydd 
o alcohol a sylweddau.  Cofiwch nad chi 

yw’r unig un. Mae pobl eraill wedi wynebu’r 
problemau hyn, wedi canfod ffyrdd o ymdopi 
ac am estyn allan i helpu pobl fel chi.  Dewch 
draw i gwrdd â ni ar nos Lun rhwng 5-7pm yn: 
Eglwys Deuluol Coastlands, Heol Tennyson, 
Y Barri, CF62 9TN  Croeso i bawb! Ffoniwch 
07938 935284
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Lleisiau’n Gweithredu yn 
Erbyn Canser yr Ofari
Ydych chi’n gofalu am rywun sydd yn dioddef 
Canser yr Ofari?  Ydych chi am helpu i godi 
ymwybyddiaeth ynglŷn â’r clefyd?  Canser yr 
ofari yw clefyd gynaecolegol mwyaf marwol y DU, 
gyda thros 7,000 yn derbyn diagnosis o’r clefyd 
bob blwyddyn.  Bob dwy awr, bydd menyw yn y 
DU yn marw o ganser yr ofari, ac mae’r gyfradd 
sydd yn goroesi’r clefyd ar ei hisaf yng Nghymru.  
Os ceir hyd i’r clefyd yn fuan, gall menywod fyw 
yn hirach, a dyna pam ei bod hi mor bwysig codi 
ymwybyddiaeth ynglŷn â’r symptomau.

Alicia Roberts yw Swyddog Rhanbarthol Cymru 
ar gyfer Ovarian Cancer Action  Mae hi’n ceisio 
codi ymwybyddiaeth ynghylch symptomau 
canser yr ofari, ac yn gobeithio recriwtio nifer o 

“leisiau”, sef gwirfoddolwyr o Fro Morgannwg a 
all helpu i wneud hynny drwy gynnal sgyrsiau a 
digwyddiadau yn eu cymuned.  Lleisiau sydd yn 
Gweithredu yn Erbyn Canser yr Ofari yw pobl a 
chanddynt ganser yr ofari/sydd wedi cael canser 
yr ofari, neu berthnasau neu ffrindiau agos i 
rywun sydd yn dioddef o’r clefyd, sydd yn helpu i 
godi ymwybyddiaeth drwy adrodd eu stori.

Os hoffech chi fod yn Llais sydd yn Gweithredu 
yn Erbyn Canser yr Ofari, neu os ydych yn 
gwybod am unrhyw grwpiau yn ardal Bro 
Morgannwg a fyddai’n awyddus i gynnal sgwrs 
codi ymwybyddiaeth, cysylltwch ag Alicia.

Alicia Roberts - Swyddog Rhanbarthol Cymru   
alicia@ovarian.org.uk  07761511927

Os yw eich cartref yn anodd ei 
gynhesu, ffoniwch Nyth
Pwrpas Cynllun Nyth Cartrefi Cynnes Llywodraeth 
Cymru yw eich helpu i gadw’n gynnes ac arbed arian 
ar eich biliau ynni.

Mae Nyth ar agor i bob deiliad tŷ yng Nghymru ac yn 
rhoi cyngor ynghylch arbed ynni, rheoli arian, tariffau 
ynni, a hawl i dderbyn budd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen 
ar eich cartref neu’n ei osod i’w rentu’n breifat, a’ch 
bod chi neu rywun yr ydych yn byw gyda nhw yn 
derbyn budd-dal sydd yn seiliedig ar brawf modd, 
efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn gwelliannau 
am ddim i’ch cartref.  Gall y rhain gynnwys boeler 
gwres canolog newydd, inswleiddio atig, neu 
inswleiddio waliau ceudod a waliau solet.

Yn ôl Pennaeth Nyth, Lee Parry:  

“Mae Nyth yn cynnig amrywiaeth eang o gyngor a 
chymorth er mwyn helpu pobl sydd yn ei chael hi’n 
anodd cynhesu eu cartrefi.  Rhwng 2011 a 2015, mae 
dros 68,000 o ddeiliaid tai wedi cysylltu â Nyth, ac 
oddeutu 2,342 o’r cysylltiadau hynny o fewn y Fro. 
Mae 17,700 ohonynt wedi derbyn gwelliannau am 
ddim i’w cartref ac wedi arbed £477 ar eu biliau ynni ar 
gyfartaledd.”

Os yw’n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â 
Nyth ar Radffôn 0808 808 2244 am gyngor am ddim, 
ac i weld a ydych yn gymwys i dderbyn gwelliannau 
arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk am 
fwy o wybodaeth.  Mae cynllun tlodi tanwydd Nyth gan 
Lywodraeth Cymru yn cynnig hyfforddiant am ddim 
ar Nyth i holl ofalwyr y Fro. Cysylltwch â’ch rheolwr 
datblygu partneriaeth lleol, Daniel St John, drwy 
e-bost ar Daniel.stjohn@est.org.uk i drefnu.
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Caffi Cof newydd yn Ninas Powys
Ymunwch â ni am goffi a theisen ar ail ddydd Mercher y mis.  Mae’r 
caffi rhad ac am ddim ar agor i unrhyw un sydd yn dioddef y cyfnodau 
cyntaf o golli’r cof, gan gynnwys gofalwyr, ffrindiau a pherthnasau.  
Fe’i cynhelir yng Nghanolfan Gymuned Murchfield, Sunnycroft Lane, 
Dinas Powys, CF64 4QQ.  Ffoniwch 07765 513424 am fwy o fanylion.

Côr newydd Forget-me-Not ym Mhenarth!
Yn ddiweddar, dechreuodd Forget-me-Not gôr 
newydd yn Ysgol y Deri, Heol Sili, Penarth, 
CF64 2TP i bobl â dementia a’u teuluoedd.  
Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio’n arbennig i 
bobl â dementia a’u gofalwyr, ac wedi’u lleoli 
mewn mannau hawdd eu cyrraedd gyda llefydd 
parcio gerllaw.

Rydym yn cwrdd bob dydd Iau rhwng 7pm a 
9pm, ac mae’r sesiynau’n cynnwys te, coffi a 
theisennau! Dyma ddyddiadau’r sesiynau nesaf 
ar gyfer yr hydref:

22, 29 Medi;  6, 13, 27 Hydref;  3, 10, 17 
Tachwedd;  1, 8 Rhagfyr gyda chyngerdd ar 

15 Rhagfyr ym Mhafiliwn 
Penarth.

Mae gennym hefyd 
sesiwn rhoi cynnig arni 
i bawb sydd â diddordeb yn y Côr.  Fe’ch 
gwahoddir i ymuno â ni yn Neuadd y Dref, y 
Bont-faen ar 17 Medi am 2pm.  Bydd y sesiwn 
yn un hwyliog a difyr, ac yn rhoi syniad i chi o’r 
hyn y mae’r côr yn ei wneud, ac yn cynnwys 
paned a theisen ar y diwedd! 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch/testunwch Sarah 
ar 07968 169424 / 02922 362064 neu anfonwch 
e-bost i hello@forgetmenotchorus.com

Ydych chi’n helpu ffrind agos, 
cymydog neu berthynas â dementia?
Gall gofalu am 
rywun â dementia 
fod yn straen, ac 
weithiau gall gofalwyr ddioddef gorbryder neu 
iselder. Mae ymchwilwyr yn Ymddiriedolaeth 
Sefydledig y GIG Iechyd Rhydychen yn 
treialu pecyn ar-lein newydd i helpu gofalwyr 
i ddatblygu strategaethau ymdopi.  Nod yr 
astudiaeth hon yw cymharu pa mor ddefnyddiol 
yw’r rhaglen gyfrifiadurol Therapi Ymddygiad 
Gwybyddol ‘Gofalu amdana i ac amdanat ti’, 
gyda chefnogaeth/heb gefnogaeth dros y ffôn, 
a phecyn addysg seicolegol ar-lein er mwyn 
lleihau  straen ac iselder ymhlith gofalwyr.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr dros 18 oed 
sydd yn byw yn y DU i’n helpu i brofi tri phecyn 
cymorth a gyflwynir drwy’r rhyngrwyd yn eich 
cartref eich hun.  Does dim angen i chi fod yn 
brif ofalwr - gellir gwahodd plant, wyrion ac 
wyresau a ffrindiau, er enghraifft, i gofrestru.

Mae cymryd rhan yn yr astudiaeth yn cynnwys:

 ❖ cwblhau 20 o sesiynau cymorth 20 munud o 
hyd ar-lein

 ❖ cwblhau’r rhaglen yn eich pwysau dros 
gyfnod o 6 mis

Bydd angen ichi gael mynediad at:

 ❖ Gyfrifiadur neu liniadur Windows

 ❖ cyswllt â’r rhyngrwyd

Bydd angen ichi hefyd gwblhau rhai holiaduron 
ar y dechrau er mwyn canfod a ydych yn 
gymwys i gymryd rhan.  Am fwy o wybodaeth, 
ac i gofrestru, ewch i:  
www.caringformeandyou.org.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr 
astudiaeth hon, cysylltwch â’r tîm ymchwil ar  
01865 902833 neu anfonwch e-bost i 
caringformeandyou@alzheimers.org.uk

WORRIED ABOUT CHANGE? 

 

 Has someone you know or care for with a learning disability 
recently been diagnosed with dementia? 

 Are you caring for a relative with a learning disability aged 40+?  
 Would you like to know more about the early signs and 

symptoms? 

This free workshop aims to inform families on: 

 Dementia and Learning Disabilities – what we know now. 
 Symptoms checker – what can we look out for? 
 What existing support is there for individuals? 
 What can we do better to support individuals and their families 

Friday 22nd May, arrive at 10.15 
 starts 10.30  ends 2.30. 

Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, Cardiff CF5 3EF 
 

To book, please contact the All Wales Forum Office on  
029 20811120 or email admin@allwalesforum.org.uk  
Please give your name, address and a contact number.
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*Fel rhan o ddeiet iach, mae’r rysáit hon yn 
cynnig pwdin ac ynddo lai o fraster a llai o siwgr. 
Y mae hefyd yn cynnwys blawd gwenith cyfan ac 
ynddo fwy o ffibr. Cewch hefyd ychwanegu eich 
dewis o ffrwythau eraill a defnyddio blawd sbelt 
yn lle blawd gwenith cyfan.

Dyma’r manteision: 

• Mae mwyar duon yn rhad ac am ddim i’w hel 
oddi ar wrychoedd (ond gwell holi yn gyntaf)

• Gallwch eu cynnwys fel un o’ch ‘5 y dydd’

• Dyma’r manteision o ran iechyd: gweithgaredd 
corfforol a phwdin iachach (gweler y rysáit)

• Maen nhw’n flasus, ac mae’n gyfle gwych i 
dreulio amser gyda ffrindiau a pherthnasau.

Croeso Medi, fis fy serch, 
Mis y porffor ar y ffriddoedd; 

Pan y ceni’th glychau mêl 
Casgl y gwenyn o’r dyffrynnoedd

Cerdd gan Eifion Wyn

Am fwy o wybodaeth ewch i:
www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/
Goodfoodhome.aspx  neu anfonwch e-bost 
i Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk. 
Fel arall, os oes angen unrhyw wybodaeth arall 
arnoch, ein rhif ffôn yw 02920 907699.

Hel Mwyar Duon - Hen Draddodiad Prydeinig

Cobler Mwyar Duon
50g o fargarîn
25g o siwgr
65g o flawd gwenith cyfan
60g o flawd plaen
1 llwy de o flawd ŷd
1 llwy de a hanner o bowdwr codi
¼ llwy de o halen
60ml o laeth
1 wy (wedi’i guro)
150g o fwyar duon
2 lwy de o siwgr Demerara

Ym Mhrydain, mae hel mwyar duon wedi bod yn hen draddodiad ers blynyddoedd, 
lle bydd teuluoedd yn chwilio drwy wrychoedd er mwyn cael hyd i’r ffrwythau hyfryd 
i’w defnyddio mewn amrywiaeth eang o ryseitiau blasus.  Yn ddiweddar fodd bynnag, 
mae gwrychoedd wedi cael eu torri i lawr, felly mae’n rhaid chwilio mwy nes cael hyd 
iddynt.  Yn ystod mis Awst a mis Medi y byddwch yn cael hyd i fwyar duon yn tyfu’n 
wyllt yn y gwrychoedd. Dyna’r adeg ddelfrydol i hel mwyar, ac mae blas y rhai gwyllt 
yn aml yn well na’r mathau a dyfir yn fasnachol.

Dull

Taenwch y mwyar duon ar hyd gwaelod 
dysgl.  Ysgeintiwch y siwgr Demerara a’r 
blawd ŷd drostynt a chymysgu’n ysgafn.

Mewn powlen gymysgu, cyfunwch y blawd 
gwenith cyfan, y blawd plaen, y siwgr mân, y 
powdwr codi a’r halen. Rhwbiwch y margarîn 
i mewn nesa bo’r gymysgedd yn edrych 
fel briwsion bara.  Ychwanegwch y laeth 
a’r wy wedi’i guro, a chymysgu’r cyfan nes 
bo popeth wedi’i gyfuno (peidiwch a gor-
gymysgu).

Drwy ddefnyddio llwy fwrdd fawr, rhowch 
lwyeidiau o gymysgedd y cobler dros y mwyar 
duon. (Dylent edrych yn debyg i sgoniau).

Pobwch y cyfan ar 375ºF (190ºC/nwy 5) am 
oddeutu 45 i 50 munud, neu nes bo’r haen 
uchaf wedi dechrau brownio.

www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/Goodfoodhome.aspx
www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/Goodfoodhome.aspx
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Rhaglen Hunan-reoli Parkinson’s UK
Mae Parkinson’s UK wedi bod yn cyflwyno 
rhaglen hunan-reoli wedi’i harwain gan 
gymheiriaid o dan yr enw ‘Llwybr drwy 
Parkinson’s’, ers 2013.  Lluniwyd y rhaglen drwy 
gydweithio’n agos â phobl sydd yn dioddef o’r 
cyflwr.

Mae Llwybr Drwy Parkinson’s yn galluogi pobl 
i rannu profiadau a thrafod effaith ymarferol 
ac emosiynol y cyflwr.  Mae’n cynnwys chwe 
sesiwn a gyflwynir dros tair  neu chwe wythnos 
olynol, a dylai pobl fod yn bresennol ym mhob 
sesiwn gan eu bod yn adeiladu at sesiwn 
derfynol lle trafodir cynllun gweithredu ar gyfer y 
dyfodol.  

Mae’n wahanol i’r gefnogaeth gwirioneddol 
werthfawr a ddarperir gan ein Canghennau, 
a’r grwpiau cymorth lleol, drwy gynnig cyfle 
strwythuredig wedi’i gyfyngu gan amser i siarad 
drwy rai o’r cwestiynau mwy sydd yn gysylltiedig 
â bywyd gyda Parkinson’s.  Mae pob grŵp 
hunan-reoli yn cynnwys 8-12 o bobl. Gall y rhain 
fod yn bartneriaid, yn ofalwyr ac yn bobl sydd 
wedi bod yn byw gyda Parkinson’s am gyfnodau 
amrywiol o amser.  Cewch fynd i grwpiau hunan-
reoli yn rhad ac am ddim, gan mai Parkinson’s 
UK sydd yn talu cost y rhaglen.

Mae nifer dda o lefydd yn dal i fod ar gael i bobl 
â Parkinson’s ac/neu ofalwyr cyfredol pobl sydd 
â’r cyflwr.  Bydd pob croeso yn y sesiwn i bobl 
sydd yn byw yn y Fro,  ond disgwylir iddynt 
drefnu eu trafnidiaeth eu hunain i’r lleoliad.

O’n profiad ni, mae pobl yn gwerthfawrogi’n 
fawr y cyfle i gwrdd ag eraill a siarad drwy 

rai o’r cwestiynau mwy ynghylch bywyd gyda 
Parkinson’s.

O ganlyniad i’r rhaglen, mae pobl yn dweud 
wrthym eu bod yn teimlo:

• eu bod wedi’u harfogi â gwybodaeth 

• yn fwy hyderus a chadarnhaol, bod ganddynt 
reolaeth ar eu bywyd a’u bod yn barod i 
symud ymlaen

• yn llai unig ar ôl cwrdd â phobl eraill

Mae cyfranogwyr hefyd yn dweud bod ganddynt:

• fwy o hunan-ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 

• bod ganddynt gynllun gweithredu personol er 
mwyn gwneud pethau penodol fel ymarferion, 
diddordebau a gweithgareddau therapiwtig

• lleferydd gwell ar ôl siarad yn y grŵp 

Bydd y Grŵp Hunan-reoli nesaf yng Nghaerdydd 
yn cyfarfod ar y dyddiadau/amserau a ganlyn:

Dydd: Dydd Mercher

Dyddiadau: Dydd Mercher 14, 21, 28 Medi,  
5, 12, 19 Hydref

Amser: 10:30am-1:00pm

Lleoliad: Coleg Caerdydd a’r Fro, Campws 
Canol y Ddinas, Heol Dumballs, 
Caerdydd CF10 5BF

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.parkinsons.
org.uk/selfmanagement; lle cewch wylio ein ffilm 
fer am y rhaglen a chlywed barn cyfranogwyr 
diweddar.  Am fwy o wybodaeth, neu i archebu 
lle, dylech anfon e-bost i selfmanagement@
parkinsons.org.uk neu ffonio 020 7963 3924.

Prosbectws Cyrsiau’r Fro ar gyfer Mis Medi 2016
- Ar gael nawr!

Gallwch godi eich copi o’r Swyddfeydd Dinesig, Swyddfa’r Dociau, Llyfrgelloedd neu 
Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen, neu ewch i www.Valecourses.org.  
Bydd gofalwyr yn derbyn gostyngiad ar ein cyrsiau wythnosol os ydynt yn derbyn 
budd-dal gofalwyr neu unrhyw fath arall o fudd-dal sydd yn ddibynnol ar brawf modd. 
(Sylwch na cheir unrhyw ostyngiadau i unrhyw un ar ein Cyrsiau Undydd).

www.Valecourses.org
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Ydych chi’n barod i roi’r gorau i smygu?
Yn ogystal â’r manteision o ran iechyd 
a’r hyder a gewch o roi’r gorau i smygu, 
gallech fod wedi arbed dros £800  
erbyn y Nadolig (os ydych chi’n smygu 
20 sigarét y dydd).

Mae Dim Smygu Cymru y GIG yn 
darparu gwasanaeth rhad ac am ddim 
dros gyfnod o saith wythnos er mwyn helpu pobl 
i roi’r gorau i smygu.  Bydd cynghorydd cyfeillgar 
yn trafod y cynnyrch sydd ar gael am ddim ar 
bresgripsiwn er mwyn rhoi’r gorau i smygu. Gall 
y rhain fod yn ddefnyddiol iawn drwy gydol yr 
wythnosau cyntaf hynny ar ôl ichi roi’r gorau.  
Yn ystod y sesiynau, bydd eich Cynghorydd yn 
trafod symptomau diddyfnu, ymdrin ag ysfeydd, 
ymdrin â straen a sut i’ch atal eich hun rhag 
llithro’n ôl. Mae’r sesiynau hyn o gymorth mawr i 
smygwyr dorri’n rhydd o’u caethiwed - peidiwch 
â gwrando arnom ni, gofynnwch i’n cleientiaid 
sydd eisoes wedi defnyddio ein gwasanaeth i 

roi’r gorau i smygu, drwy http://www.
dimsmygucymru.com/hafan

Cofiwch, pan fyddwch yn rhoi’r gorau i 
smygu gyda Dim Smygu Cymru, rydych 
4 gwaith yn fwy tebygol o lwyddo! 

Ym Mro Morgannwg, rydym yn cynnal 
sesiynau yn Ysbyty’r Barri, Practis 

Meddygol Parc Highlight, Meddygfa Court Road, 
Canolfan Feddygol Cei’r Gorllewin a Meddygfa 
Eryl. Mae sesiynau ar gael ledled Cymru, gan 
gynnwys apwyntiadau gyda’r hwyr.

Ffoniwch 0800 085 2219 i archebu apwyntiad.  
Ewch i’n gwefan er mwyn cael mwy o wybodaeth, 
neu i ofyn i aelod cyfeillgar o’n tîm eich ffonio’n 
ôl www.dimsmygucymru.com neu http://www.
dimsmygucymru.com/ffurflen-ffonio-yn-ol

Dilynwch ni ar Twitter: @dimsmygucymru  

Hoffwch ni ar Facebook: facebook.com/
dimsmygucymru

Grym i rieni sy’n gofalu
Mae Elaine Gee yn fam ac yn ofalwr 
amser llawn i’w merch anabl. Am 
flynyddoedd, bu’n rhaid iddi ymdopi â’r 
rhwystredigaeth o newid ei merch mewn 
toiledau cyhoeddus budr pan fyddai’n 
mentro allan i’r gymuned.  Roedd hyn yn 
ei gwylltio i’r fath raddau, fel y cysylltodd 
â Mencap Cymru ac elusen Changing 
Places i lobïo am rwydwaith eang o 
doiledau cwbl hygyrch ar draws y wlad.  
Ymunodd rhieni eraill sydd yn ofalwyr 
o Ffederasiwn Gofalwyr Caerdydd 
a’r Fro â hi i bwyso am gyfleusterau 
lle gall plant a phobl anabl, pobl hŷn 
ac eiddil ymdrin â’u hanghenion 
naturiol yn ddiogel a chydag urddas.  
Mae toiledau Changing Places yn 
cynnwys lle i gadeiriau olwyn, gofalwyr, 
byrddau newid a hoistiau yn ogystal 
â chyfleusterau ymolchi.  Mae hyn yn 
golygu bod oedolion a oedd cyn hynny’n 
ofni gadael eu cartref rhag iddynt gael 
damwain bellach yn gallu mynd allan a 
mwynhau’r mannau yr ydym oll yn eu 

cymryd yn ganiatáol, a does dim rhaid i 
ofalwyr bellach wynebu’r straen o orfod 
cael hyd i lawr glân.

Gall gofalwyr y Fro gael hyd i’r 
cyfleusterau hyn ar draws y sir a 
thu hwnt. Ceir manylion amdanynt 
ar fap rhyngweithiol hawdd ei ddilyn 
yn www.changing-places.org/  ac 
mae lleoliadau newydd yn cael eu 
hychwanegu drwy’r amser.  Rydym wrth 
ein bodd fod ymwelwyr â Chanolfan 
Gelfyddydol Chapter bellach yn gallu 
manteisio ar gyfleuster newydd, tra 
bo Elaine a’r tîm yn lobïo i gynnwys 
cyfleusterau yn yr orsaf fysus ganolog 
newydd yng Nghaerdydd ac ym maes 
awyr Cymru Caerdydd (y Rhws).  Mae 
hyn yn dangos yn glir sut y gall gofalwyr 
wneud gwahaniaeth - efallai ei bod 
yn cael pethau’n anodd ar ein pen ein 
hunain, ond gyda’n gilydd gallwn godi 
ein lleisiau yn ein miloedd a gwneud yn 
siŵr bod pawb yn clywed!

Elaine (yn y canol) yn 
agoriad diweddar toiled 
Changing Places yng 
Nghanolfan Gelfyddydau 
Chapter

http://www.dimsmygucymru.com/hafan
http://www.dimsmygucymru.com/hafan
http://www.dimsmygucymru.com/ffurflen-ffonio-yn-ol
http://www.dimsmygucymru.com/ffurflen-ffonio-yn-ol
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Brechlynnau Ffliw Tymhorol  
Rhad ac Am Ddim i bob gofalwr!
Gall gofalu gael effaith sylweddol ar iechyd meddwl, 
iechyd corfforol a lles cyffredinol.  Fel gofalwr 
byddwch yn ymwybodol iawn o hyn.  Nid yw hi bob 
amser yn hawdd rhoi’r flaenoriaeth i’ch lles eich 
hunan, ond mae’n bwysig i chi wneud hynny.

Un ffordd o wneud hyn yw sicrhau eich bod yn 
derbyn y brechlynnau a gynigir yn rhan o’r rhaglen 
genedlaethol: brechlynnau ffliw tymhorol i bob 
gofalwr; niwmonia, ar ôl i chi droi’n 65 oed; a’r eryr, 
cynigir y brechlyn hwn eleni i rai 70, 71, 72 a 78 a 
79 oed.  Mae brechlynnau yn bwysig, nid yn unig er 
mwyn diogelu’r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt, 
ond hefyd er mwyn eich diogelu eich hun a’ch 
teulu. 

Nid oes llawer ohonom yn edrych ymlaen at weld 
y nosau’n tywyllu a’r tywydd yn oeri. Fodd bynnag, 
bydd y nosau hynny’n cyrraedd yn gynt na’r 
disgwyl, a’r risg o gael y ffliw yn cynyddu.  Efallai 
y gwelwch yn fuan fod eich meddygfa wedi gosod 
posteri yn gofyn i bobl fynd i gael brechlyn.

Mae gan bob gofalwr hawl i dderbyn brechlyn ffliw 
tymhorol.  Os ydych wedi cofrestru fel gofalwr 
gyda’ch meddyg teulu, dylech dderbyn gwybodaeth 
ganddo/ganddi ynghylch sut i dderbyn y brechlyn.  
Os nad ydych wedi cofrestru fel gofalwr gan mai 
gofalwr di-dâl ydych chi, gallwch wneud cais 
i’ch meddyg teulu am y brechlyn.  Os yw hi’n 
anodd cael gafael ar eich meddyg teulu, mae rhai 
fferyllfeydd yn darparu’r brechlyn i gleifion y GIG.  
Bydd yn rhaid i chi gadarnhau eich od yn ofalwr di-
dâl, a bydd manylion y brechlyn yn cael eu hanfon 
at eich meddyg teulu fel bo modd eu cynnwys 
ar eich cofnod.  Edrychwch yn y papur newydd 
lleol i weld pa fferyllfeydd sydd yn cymryd rhan yn 

eich ardal chi.  Os yw’r 
unigolyn yr ydych yn 
gofalu amdano yn gaeth 
i’r tŷ ac yn methu mynd i’r feddygfa i gael brechlyn, 
gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’r derbynnydd 
yn fuan ac yn gwneud trefniadau i’w frechu gartref.

“Er mai salwch ysgafn yw’r ffliw ar adegau, gall 
hefyd fod yn salwch difrifol iawn, yn enwedig i bobl 
hŷn, plant ifanc iawn a rhai a chanddynt gyflyrau 
iechyd hirdymor. Gall olygu bod yn rhaid i rywun 
fynd i’r ysbyty, a gwneud rhywun yn analluog am 
gyfnod hir, ac yn anffodus bydd pobl yn marw o’r 
ffliw bob blwyddyn.  Cynigir y brechlyn yn rhad ac 
am ddim ac mae’n helpu i ddiogelu rhag y ffliw.”

Dr Tom Porter, Ymgynghorydd Meddygaeth Iechyd 
y Cyhoedd

Brechlynnau Niwmonia a’r Eryr

Mae gofalwyr o bob oed i’w cael, ond mae nifer 
ohonynt sydd yn fwy aeddfed yn ein plith.  Yng 
nghanol prysurdeb sicrhau bod y sawl yr ydych 
yn gofalu amdano yn derbyn gofal iechyd priodol, 
gallwch anghofio eich anghenion eich hunan fel 
y gofalwr.  Ar ôl troi’n 65 oed, mae angen i bawb 
gael brechlyn niwmonia, er mai ond unwaith y mae 
angen y brechlyn hwn.  I rai sy’n hŷn na hynny, 
yn 71, 72, 73, a 78, 79 oed, mae brechlyn yr eryr 
hefyd ar gael.  Os nad yw eich meddyg teulu wedi 
eich ffonio i drefnu’r rhain, cysylltwch chi â’ch 
meddyg teulu i wneud apwyntiad.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Nuala Mahon, 
Cydgysylltydd Imiwneiddio,  
Nuala.mahon@wales.nhs;uk neu 
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/

Digwyddiad ‘Paratoi am y Gaeaf’
Mae Gofal a Thrwsio 
Caerdydd a’r Fro yn 
estyn gwahoddiad i chi 

ymuno â’u tîm ar Ddydd Mercher 21 Medi 2016 
rhwng 10am a 2pm yn Ystafelloedd Paget, 
Victoria Road, Penarth yn eu digwyddiad 
‘Paratoi am y Gaeaf’.  Galwch heibio er mwyn 

cael gwybodaeth a chyngor AM DDIM am 
effeithlonrwydd ynni, diogelwch yn y cartref a 
chynnal a diogelu’r cartref, a llawer mwy.  Bydd 
lluniaeth ar gael.  Edrychwn ymlaen i’ch gweld 
ar y diwrnod.  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 
â: Julie Swain ar 029 20473337 neu anfonwch 
e-bost i Julie.swain@crcv.org.uk

http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
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Gwasanaeth lles cymunedol newydd yw Wellbeing 
4U a lansiwyd ym Mro Morgannwg ym mis Mai.

Darperir y gwasanaeth yng Nghaerdydd ac ym 
Mro Morgannwg gan dîm Ffynnu o Gymdeithas 
Tai Unedig Cymru ar ran GIG Cymru. Nod y 
gwasanaeth yw: cyflawni blaenoriaethau iechyd 
cyhoeddus drwy ymyrraeth gymdeithasol, gan 
ganolbwyntio ar weithgarwch corfforol, gwella 
deiet, y defnydd o wasanaethau imiwneiddio 
a sgrinio a helpu i leihau arferion niweidiol fel 
camddefnyddio sylweddau, yfed gormod o alcohol 
a smygu.

Mae tîm o Gydgysylltwyr Lles a Chynorthwywyr 
Lles wedi’u lleoli mewn meddygfeydd teulu er 
mwyn helpu pobl i gyrraedd eu nodau iechyd drwy 
wasanaeth hyblyg sydd wedi’i gynllunio’n arbennig 
ar eu cyfer.

Dywed y Cynorthwyydd Lles 
Michaela Harding, sydd yn 
gweithio ym Meddygfa Parc 
Highlight a Court Road, “Mae 
gweithio ar y gwasanaeth 
newydd hwn yn gyfle cyffrous i 
mi.  Rwyf yn teimlo’n angerddol 
iawn ynghylch helpu pobl 

i gyflawni eu nodau a’u dyheadau am ffordd 
hapusach ac iachach o fyw, ac mae gallu gweithio 
un wrth un gydag aelodau’r gymuned er mwyn 

gwneud gwahaniaeth yn wych.”

Bydd y tîm yn cyflenwi Wellbeing 4U drwy 
ddarparu cymorth un wrth un a mynediad at 
wasanaethau sydd yn bodoli eisoes.

Drwy ddefnyddio ymagwedd sydd yn seiliedig 
ar gryfderau, sydd yn canolbwyntio ar gryfderau 
a brwdfrydedd pobl, bydd y tîm yn cynorthwyo 
pobl mewn ffordd sydd yn cydnabod eu potensial, 
eu gallu a’u taith unigryw drwy fywyd, i’w helpu i 
wneud y newidiadau angenrheidiol.

Gall meddygon teulu neu weithwyr gofal iechyd 
sylfaenol eraill gyfeirio pobl i ddefnyddio’r 
gwasanaeth.

Yn ôl Hugh Irwin, Pennaeth tîm Ffynnu o 
Gymdeithas Tai Unedig Cymru,  Mae pobl a 
chanddynt ymdeimlad da o les yn llai tebygol  
ddibynnu ar wasanaethau statudol a phroffesiynol.

“Rydym yn edrych ymlaen i ddefnyddio’r 
ymagwedd hon ac at fanteisio ar ein cysylltiadau 
gwych â’r cyhoedd, a sefydliadau gwirfoddol 
a phreifat i helpu pobl sydd yn defnyddio’r 
gwasanaeth Wellbeing 4U i wneud newidiadau 
cadarnhaol ac aros yn iach.”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Wellbeing 
4U ar 029 2085 8148 / 
wellbeing4u@unitedwelsh.com 

Lansio Wellbeing 4U

Wythnos Gofalwyr 2016 - Stondinau Gwybodaeth (ar gyfer gofalwyr y Fro)
Yn ystod yr Wythnos Gofalwyr - 6 - 12 Mehefin 
2016, cynhaliodd Tîm Profiadau Cleifion 
(TPC) y Bwrdd Iechyd nifer o ddigwyddiadau 
gwybodaeth, gan roi cyngor a chefnogaeth i 
ofalwyr yng Nghaerdydd ac ym Mro Morgannwg.  
Nod y digwyddiadau oedd codi ymwybyddiaeth 
ynghylch hawliau gofalwyr a hysbysu gofalwyr 
am wasanaethau a sefydliadau sydd ar gael i’w 
cefnogi yn eu rôl fel gofalwr.

Cynhaliwyd y digwyddiadau ar hyd a lled 
Caerdydd a’r Fro, ac roeddent yn cynnwys 
partneriaid y trydydd sector fel Bipolar UK, 
Marie Curie ac Age Connects.  Darparwyd 
pecynnau gwybodaeth i ofalwyr, a rhoddwyd 
cyfle iddynt siarad â staff a oedd yn gallu darparu 
gwybodaeth a chyngor iddynt a’u cyfeirio at 
ffynonellau cymorth perthnasol.  Yn ystod yr 

wythnos, bu modd i TPC Caerdydd a’r Fro roi 
cymorth uniongyrchol i dri deg tri o ofalwyr, 
gan roi gwybodaeth iddynt am faterion fel 
asesiadau gofalwyr, tai, cymhorthion symudedd 
ac addasiadau tai.  Cyfeiriwyd gofalwyr at 
sefydliadau perthnasol fel y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Gyrfa Cymru ac amrywiaeth o 
bartneriaid trydydd sector. 

Gall gofalu am rywun fel trefniant rhan-amser neu 
amser llawn olygu taro cydbwysedd anodd rhwng 
eich rôl fel gofalwr, gwaith ac ymrwymiadau eraill 
teuluol.  Mae’n bwysig sicrhau bod gofalwyr yn 
cael cymorth addas i’w helpu i gadw’n iach ac i’w 
galluogi i barhau i ofalu am eu hanwyliaid.

Am fwy o wybodaeth i ofalwyr, cysylltwch â 
Suzanne Becquer-Moreno, Cynghorydd Cefnogi 
Profiadau Cleifion ar 029 2074 5307


