
 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, 

Llywodraeth Cymru, 

Tŷ Hywel, 

Caerdydd CF99 1NA. 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@gov.wales 

 

3ydd o Ebrill 2017 

 

 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet 

Croesawn gyhoeddiad Strategaeth gyntaf erioed Cymru ar Ddementia, ac fe hoffem gymryd y cyfle 

hwn i ymateb i’r ymgynghoriad.  Mae ein sefydliadau’n cynrychioli ac yn cefnogi ystod eang o 

gymdeithas, yn cynnwys pobl sy’n byw â dementia, gofalwyr, anwyliaid, a’u rhwydwaith cymorth 

ehangach, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae arnom 

eisiau gweld Strategaeth ar Ddementia sy’n uchelgeisiol ac yn gyraeddadwy, ac rydym yn uno yn 

erbyn dementia i wneud hyn, ac fe alwn ar Lywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau 

Lleol a darparwyr eraill i wneud yr un peth. 

Ers ein llythyr ym mis Rhagfyr 2016, mae’r Cynllun Gweithredu Strategol drafft ar Ddementia wedi’i 

gyhoeddi ar gyfer ymgynghori, ac mae yna barhad wedi bod mewn ymgysylltu eang ac ystyrlon â 

phobl yr effeithir arnynt gan ddementia.  Caiff y llythyr hwn ei oleuo gan y Strategaeth ddrafft a chan 

leisiau pobl yr effeithir arnynt gan ddementia, a gyfrannodd drwy waith ein sefydliadau unigol.  

Credwn y dylai’r Strategaeth ar Ddementia: 

 

1) Amlinellu amcanion a thargedau eglur.  Mae’n destun pryder inni nad yw amcanion y 

strategaeth wedi’u disgrifio’n fanwl.  Mae angen i’r holl weithredoedd allweddol a’r mesurau 

perfformio lefel uchel fod yn SMART fel y gellir mesur effaith y strategaeth yn effeithiol.  

Mae arnom eisiau sicrhau bod y Grŵp Sicrwydd Cyflawni i Bobl Hŷn yn derbyn cyfraniad go 

iawn yn y broses hon oddi wrth bobl yr effeithir arnynt gan ddementia, yn neilltuol yn ystod 

yr adnewyddu ymhen tair blynedd.  Mae’n rhaid inni sicrhau bod  Grŵp Sicrwydd Cyflawni i 

Bobl Hŷn yn adlewyrchu’n briodol anghenion pobl sydd â dementia cynnar (dementia sy’n 

dechrau’n iau na 65 oed) yn ei waith.  Dylai’r Strategaeth ar Ddementia geisio cael 

Archwiliad Cenedlaethol o Ddementiai i fonitro cynnydd ac i sicrhau bod pob ysbyty’n 

cymryd rhan.  

 

 

2) Strategaeth ledled Llywodraeth.  Credwn fod yna amryw o themâu nad ydynt yn cael eu 

cynrychioli’n dda ar hyn o bryd yn y strategaeth.  Dylai’r strategaeth hefyd estyn y tu hwnt i 

iechyd a gofal cymdeithasol ac i mewn i feysydd polisi eraill.  Credwn y byddai hyn yn gyson 

ag amcanion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a’r Ddeddf Llesiant 



 

Cenedlaethau’r Dyfodol.  Mae yna ddiffyg dealltwriaeth difrifol o bwysigrwydd, gwerth a 

buddion galluogi pobl i barhau i gymryd rhan mewn galwedigaethau, mewn rolau ac yn y 

gymdeithas.  Argymhellwn y dylai’r strategaeth gynnwys adran fwy eglur sy’n canolbwyntio 

ar alluogi pobl â dementia a’u gofalwyr i wella hyd yr eithaf ar eu lles eu hunain ac i fagu 

cadernid a sgiliau i’w cynnal drwy gydol eu taith, yn enwedig mewn perthynas ag atal ac 

ymyrryd yn fuan.  I ategu hyn, mae angen i’r strategaeth sicrhau nad yw meini prawf 

cymhwyster yn rhy uchel, er mwyn sicrhau y gall pobl yr effeithir arnynt gan ddementia gael 

at wasanaethau pan fo arnynt eu hangen ac osgoi’r peryglon o aros tan ei bod hi’n argyfwng 

cyn y gallant gael at ymyrraeth.  Mae ar bobl angen cefnogaeth i gynnal perthnasau, rolau, 

gwaith a galwedigaethau.  Dylid cydnabod ymwybyddiaeth a dealltwriaeth fel thema ynddi 

ei hun, yn rhywbeth gwahanol i leihau risg - Mae Cyfeillgarwch i Bobl â Dementia yn 

ymwneud â sicrhau bod pobl sy’n dioddef o ddementia yn teimlo’u bod yn cael eu deall, eu 

gwerthfawrogi a’u bod yn gallu cyfrannu at eu cymuned, nid dim ond ymwneud yn benodol        

â lleihau risg unigolion o fagu dementia.  Mae angen i’r Strategaeth ar Ddementia wneud 

cysylltiadau strategol ac o ran polisi â Thai, Trafnidiaeth a Diwylliant, y gall y cyfan ohonynt 

effeithio ar les unigolyn ac ar ei allu i gael at wasanaethau.  Er enghraifft, mae yna adroddiad 

cyfredol gan Grŵp Arbenigol ar ddiwallu anghenion tai poblogaeth sy’n heneiddio, y dylai’r 

Strategaeth ar Ddementia gael ei chysylltu ag ef. 

 

 

3) Sicrhau bod gwasanaethau dementia yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg.   Croesawn 

fod yna gydnabyddiaeth yn y strategaeth ddrafft bod y Gymraeg yn cynrychioli angen 

clinigol, nid dim ond blaenoriaeth i lawer o bobl.  Credwn y dylai’r Strategaeth ar Ddementia 

weithio i ledaenu arferion da ac i sicrhau y cymerir camau i brif ffrydio’r egwyddor  “Cynnig 

Gweithredol” i mewn i wasanaethau dementia wrth iddynt gael eu cynllunio a’u gweithredu.  

Mae angen ymagweddiad  mwy rhagweithiol tuag at angen a dewis o iaith, gyda chyfrifoldeb 

ar ddarparwyr i gynnig eu gwasanaethau yn Gymraeg, a thrwy hynny ddileu’r baich annheg 

ar gleifion i ofyn am wasanaethau yn Gymraeg.  Mae yna hefyd angen am wasanaethau yn 

Gymraeg.  Mae yna hefyd angen am ddata ar ddementia mewn cymunedau Cymraeg yng 

Nghymru, fel y gall fod yna well dealltwriaeth o’r berthynas rhwng dementia a’r iaith 

Gymraeg, yn ogystal â data ar y niferoedd o siaradwyr Cymraeg sy’n byw â dementia ym 

mhob un Bwrdd Iechyd fel sail ar gyfer cynllunio gwasanaethau Cymraeg. 

 

 

4) Sicrhau bod gwasanaethau dementia yn diwallu anghenion grwpiau prin y clywir 

amdanynt ac sydd wedi’u hymyleiddio, megis  y BAME, LGBT+, a chymunedau lleiafrifol 

eraill.  Mae gan Gymru gymunedau a diwylliannau amrywiol, ac fe allai fod gan bob un 

ohonynt ofynion penodol ar gyfer gofal dementia sydd angen cael sylw.  Croesawn fod 

Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod ar unigolion â dementia sydd efallai â nodweddion 

wedi’u diogelu anghenion unigol ond mae angen i’r strategaeth fanylu mwy, gyda chamau 

penodol y bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol eu 

bodloni.  Byddem yn argymell bod y camau a’r themâu hyn yn cael eu datblygu drwy 

ymgynghori ac ymgysylltu rhagweithiol  ac uniongyrchol â phobl o’r grwpiau hyn, gan roi 

enghreifftiau o faterion penodol sydd wedi’u hwynebu a’r canlyniadau i bobl â dementia, eu 

teuluoedd a’u hanwyliaid, a gofalwyr.  Fel man cychwyn, byddem yn argymell: 



 

 Bod angen i wasanaethau gael eu cyd-gynllunio gyda chymunedau sydd bennaf yn 

lleol.   

 Dylai teuluoedd fod yn gysylltiedig â darparu a chynllunio gofal.  

 Dylid gweithio i estyn allan i gymunedau BAME i gynyddu ymwybyddiaeth o 

ddementia ac i gynllunio gwasanaethau sy’n ddiwylliannol sensitif.  

 Dylai gwasanaethau weithio i ostwng rhwystrau sy’n atal y gymuned sipsiwn, roma a 

theithwyr (GRT) rhag cael at wasanaethau, sydd wedi bod ers amser maith yn un o’r 

grwpiau mwyaf difreintiedig ac ymylol mewn cymdeithas.  Dylid sicrhau 

cydraddoldeb ledled yr holl weithgareddau allweddol ar gyfer y gymuned GRT.   

 Cynnal ymchwil i sut mae dementia’n effeithio ar y gymuned GRT, yn cynnwys 

cyffredinolrwydd, er mwyn datblygu gweithredoedd allweddol a mesurau 

perfformio lefel uchel sy’n benodol i’r gymuned GRT fel adlewyrchiad o’r 

anghydraddoldebau pur hysbys y maent yn eu profi. 

 Dylai gwasanaethau anelu at fod yn rhagweithiol gyfeillgar tuag at y gymuned 

LGBT+, a hyrwyddo cynhwysiant amrywiaeth a chyflwyno’r amgylchedd fel elfen nad 

yw’n camwahaniaethu yn erbyn pobl.  

 Dylai ymwybyddiaeth o amrywiol hunaniaethau rhywiol ac o ran rhywedd (a’r 

amrywiaeth o fewn y rheiny) fod yn bresennol drwy gydol hyfforddiant iechyd a 

gofal cymdeithasol. 

 Ni ddylai staff wneud rhagdybiaethau am rywioldeb a hunaniaeth o ran rhywedd.   

 Sicrhau bod proses ddiagnosis, cymorth a gwasanaethau yn hygyrch i aelodau 

cymuned pobl fyddar a thrwm eu clyw, a all fod angen defnyddio Iaith Arwyddion 

Prydain, ac unigolion sy’n ddall neu sydd â namau ar y golwg.  Mae angen i bob 

amgylchedd gofal fod yn hygyrch i bobl â dementia ac sydd â nam ar y synhwyrau, 

megis namau ar y golwg neu’r clyw.    

 

 

5) Goresgyn yr heriau o fyw â dementia yng nghefn gwlad Cymru.  Yn rhy aml, cynllunnir 

gwasanaethau ar gyfer ardaloedd trefol, ac fe gaiff anghenion y rheiny yng nghefn gwlad 

Cymru eu hanghofio.  Mae diffyg mynediad at wasanaethau priodol, diffyg ymwybyddiaeth o 

ddementia, ac agweddau tuag at ddementia yn broblemau neilltuol i bobl sy’n byw â 

dementia mewn ardaloedd gwledig.  Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu gwell dealltwriaeth 

o raddfa, effaith a thwf dichonol dementia yng nghefn gwlad Cymru ac ymrwymo i weithio 

â’r Tasglu Dementia Gwledig a rhanddeiliaid eraill i roi sylw i’r heriau hyn.    

 

 

6) Amlinellu targedau eglur ac uchelgeisiol ar gyfer cynyddu cyfraddau diagnosis o ddementia 

yng Nghymru.  Croesawn gynigion ar gyfer safon ‘amser aros gofynnol cenedlaethol’  ar 

gyfer amser rhwng atgyfeirio a chysylltiad cyntaf o 4 wythnos a rhwng atgyfeirio a diagnosis 

o 12 wythnos ar gyfer pob gwasanaeth clinig cof (pan fo’n glinigol briodol) - mae diagnosis 

amserol yn hawl dynol i bobl yr effeithir arnynt gan ddementia a warantir gan Ddatganiad 

Glasgow.  Mae cael diagnosau amserol yn hanfodol i helpu i gael at wasanaethau yn gynnar 

yn hynt a thaith dementia.  Mae arnom eisiau gweld targed mwy uchelgeisiol ar gyfer 

diagnosis o ddementia.  Tra bod ymrwymiad i gynyddu cyfraddau diagnosis 3% yn gam 



 

cyntaf da, mae arnom ofn y bydd hi’n cymryd tan ddiwedd oes y Strategaeth i Gymru i allu 

dod yn gyfartal â Gogledd Iwerddon - nid yw hyn yn ddigonol.  Mae’n rhaid inni hefyd 

sicrhau bod yna wasanaethau cymorth ôl-ddiagnostig digonol i gefnogi nifer uwch o bobl â  

diagnosis o ddementia, er mwyn cefnogi pobl ar ôl diagnosis.  Credwn yn ddigamsyniol bod 

angen dull gweithredu amlddisgyblaethol a chydgysylltiedig rhwng iechyd a gofal 

cymdeithasol i gyflawni’r targedau hyn.  Dylai gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal 

cymdeithasol gael hyfforddiant uwch mewn dementia i gynorthwyo’u hymarfer perthnasol i 

gyfrannu’n llawn at wella cyfraddau diagnosis a chynorthwyo unigolion a’u gofalwyr drwy 

gydol y llwybr gofal.  Mae’n hanfodol bod canlyniadau’r asesiadau a’r gwasanaethau hyn yn 

cael eu cyfathrebu’n effeithiol i’r timau mewn gofal sylfaenol a gofal eilaidd.  Mae angen i 

systemau technoleg gwybodaeth fod yn gadarn ledled sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

 

7) Sicrhau mynediad i bawb sydd wedi cael diagnosis o ddementia at gymorth ardderchog.  

Croesawn gynigion i sicrhau y dylai pawb sydd newydd gael diagnosis o ddementia gael 

cynnig gweld gweithiwr cymorth - gwyddom fod Gweithiwr Cymorth  Dementia (DSW) yn 

berson cyswllt cyntaf pwysig ac a werthfawrogir a all oleuo a chynorthwyo pobl â dementia, 

yn ogystal â’u teulu a gofalwyr.  Fodd bynnag, gydag 20,000 o bobl â diagnosis o ddementia 

a chyda dyhead i gynyddu’r nifer hwn, bydd arnom angen llawer mwy o’r gweithwyr 

cymorth hyn - mae’n ymddangos hefyd nad yw’r addewid hwn yn cynorthwyo’r holl 

unigolion hynny a chanddynt ddiagnosis presennol sydd hefyd angen cymorth gan Weithiwr 

Cymorth Dementia.  Credwn y dylai’r cynnig o gael gweld Gweithiwr Cymorth Dementia gael 

ei gynnig i bawb yr effeithir arnynt gan ddementia, ni waeth beth fo’r angen, ac fe ddylai fod 

yn bosibl gweld Gweithiwr Cymorth Dementia yn ddiweddarach yn nhaith unigolyn â 

dementia os bydd arnynt angen cymorth rywbryd yn ddiweddarach.  Mae’n bwysig bod y 

strategaeth yn cydnabod y gall pobl yr effeithir arnynt gan ddementia elwa o’r gefnogaeth 

a’r cyfeirio a gynigir gan Weithiwr Cymorth Dementia.  Credwn y dylai’r hawl hwn i weld 

Gweithiwr Cymorth Dementia fod ar gael, fan bellaf, erbyn diwedd oes y strategaeth.  

Argymhellwn y dylai fod yna gysondeb ar gyfer darparu gweithiwr allweddol ac y dylid 

darparu un swydd-ddisgrifiad unedig ar gyfer Gweithwyr Cymorth Dementia i fyrddau 

iechyd.  Mae’n bwysig bod y strategaeth yn cydnabod lefel uchel y cymwysterau sydd gan 

Nyrsys Dementia Arbenigol a chredwn fod gan Nyrsys Dementia Arbenigol, Gweithiwr 

Cymorth Dementia, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a gweithwyr iechyd 

proffesiynol eraill sydd ag arbenigedd mewn gofal dementia rôl mewn darparu cymorth i 

bobl yr effeithir arnynt gan ddementia.  Credwn hefyd fod angen i’r Strategaeth gydnabod 

rôl gweithgareddau grŵp, cefnogaeth gan gymheiriaid, a grwpiau sy’n dylanwadu fel 

mecanwaith cymorth gwerthfawr i bobl yr effeithir arnynt gan ddementia, sy’n helpu i fagu 

hyder, i roi sgiliau newydd ac i brofi ei bod hi’n bosibl byw’n dda gyda dementia.  Gwyddom 

mai’r bobl orau i gynnig cymorth i bobl yr effeithir arnynt gan ddementia yw pobl eraill yr 

effeithir arnynt gan ddementia, sy’n deall eu profiadau ac a all gynnig cefnogaeth o’u hanes 

nhw’u eu hunain o fywyd - dylai Llywodraeth Cymru weithio i alluogi hyn, pa bryd bynnag y 

bo’n bosibl.    

 

 



 

8) Sicrhau bod pob lleoliad gofal sylfaenol, ysbytai a chartrefi gofal yn cyflawni statws ‘sy’n 

deall dementia’- mae yna ar hyn o bryd gynigion i’w croesawu yn y drafft ac fe edrychwn 

ymlaen at weld mwy o fanylion ynglŷn ag erbyn pa bryd y caiff ei gyflawni a pha safon a 

ddisgwylir.   Dylid ategu hyn drwy ledaenu arferion nodedig a dderbynnir, megis  Ymgyrch 

John / John’s Campaign a’r Cynllun Glöyn Byw / Butterfly Scheme i’r holl Fyrddau Iechyd 

Lleol – mae yna ormod o hanesion o beidio â derbyn y rhain neu eu bod yn cael eu 

camddefnyddio, pan wyddom y buddion a esgorant wrth gael eu gwneud a’u gwneud yn 

dda.  Dylai “Dyma fi” gael ei awdurdodi ym mhob lleoliad.  I sicrhau adrannau argyfwng sy’n 

deall dementia, mae arnom angen gwell llif drwy’r adran argyfwng – mae’r gordyrru’n sy’n 

deillio o ‘Bloc Gadael / Exit Block’ii yn cyfyngu’n ddybryd ar gyfleusterau i ddarparu 

amgylcheddau digyffro pwrpasol i gleifion â dementia mewn  adrannau argyfwng.   Mae’n 

rhaid i waith ar lif drwy’r ysbytai aciwt, ysbytai cymunedol a gofal cymdeithasol gael ei 

gynnwys yn y strategaeth.  Mae yna lawer o fodelau ar gyfer addasu lleoliadau gofal i fod yn 

fwy addas i anghenion pobl â dementia, y byddwn yn eu darparu mewn atebion unigol.  

Dengys ymchwiliii fod y nifer o nyrsys a gweithwyr cymorth gofal iechyd cofrestredig mewn 

tîm, yn ogystal â chymysgedd sgiliau’r tîm, yn gwneud gwir wahaniaeth i brofiad cleifion o 

ofal.  Mae’n hanfodol gan hynny ym mhob lleoliad sicrhau bod timau gofal iechyd yn 

cynnwys y niferoedd cywir a’r cymysgedd sgiliau cywir i ddarparu gofal priodol a sensitif i 

gleifion. 

 

  

9) Sicrhau bod hyfforddiant dementia priodol ac ymwybyddiaeth o ddementia yn digwydd 

ym mhob lleoliad.  Croesawn y nod cychwynnol y bydd  75% o staff a gyflogir yn y GIG sy’n 

dod i gysylltiad â’r cyhoedd yn cael eu hyfforddi mewn lefel briodol o ofal dementia, yn ôl y 

Fframwaith Gwaith Da.  Hoffwn ddeall yn well y diffiniad o ‘ddod i gysylltiad â’r cyhoedd’, ac 

argymhellwn, pryd bynnag y bo’n bosibl, y dylai’r nod hwn gynnwys contractwyr y GIG a staff 

eraill a gomisiynir.  Dylai’r strategaeth gynnwys yn eglur iawn ofyniad bod pawb â dementia 

yn derbyn y lefel uchaf o ofal gan weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd sydd wedi’u 

hyfforddi i lefel y gallant ddiwallu’u hanghenion yn briodol ac yn sensitif; hynny yw, os oes 

arnynt angen gofal dementia arbenigol, yna fe allant dderbyn gofal gan nyrs dementia 

arbenigol (neu rywun â lefel gyfwerth o hyfforddiant dementia arbenigol).  Ar hyn o bryd, 

mae yna ormod o amrywiad rhwng y lefel o hyfforddiant sydd mewn gwirionedd ar gael i 

staff sy’n cynorthwyo’r rheiny â dementia, a dyma fel y mae hi mewn ysbytai, yn y gymuned 

ac yn y sectorau annibynnol a chartrefi gofal.  Mae angen lefelau uwch o hyfforddiant i’r holl 

staff sy’n gweithio mewn amgylcheddau lle mae pobl â dementia yn derbyn gofal, ac mae 

hyn yn cynnwys nyrsys practis, nyrsys cymuned a nyrsys sy’n gweithio yn y sector 

annibynnol, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal cymdeithasol, staff gofal cartref, ac 

eraill sy’n gweithio mewn amgylcheddau lle mae pobl â dementia yn derbyn gofal, triniaeth 

neu gymorth.  Mae’n rhaid cael gwahaniaethau rhwng llwybrau hyfforddi ffurfiol ac 

ymwybyddiaeth o ddementia, ac er ei fod yn ddefnyddiol serch hynny i gynyddu 

dealltwriaeth ac empathi, nis bwriadwyd i ddisodli hyfforddiant trwyadl i weithwyr 

proffesiynol ym maes iechyd a gofal.  Mae’n rhaid i hyfforddiant gydnabod pwysigrwydd 

agweddau meddyliol a chorfforol dementia, cydnabod pryderon iechyd eraill pobl sy’n byw â 

dementia, a sicrhau bod gan staff y sgiliau i sicrhau bod ganddynt ddigon o wybodaeth a 

dealltwriaeth o ddementia i ymateb i’w hanghenion mewn modd priodol a sensitif sy’n 



 

diogelu’u hurddas ac sy’n parchu ac yn lleihau trallod.  Ble y bo’n bosibl, dylai pobl yr 

effeithir arnynt gan ddementia fod yn gysylltiedig â chyd-gynllunio a chyd-ddarparu 

hyfforddiant, gan fod staff wedi dweud wrthym ei fod yn hynod ei effaith ac yn cyflawni 

canlyniadau dysgu o ansawdd.  Dylai hyfforddiant ddangos hyfedredd diwylliannol a chan 

adlewyrchu’r gymuned y maent yn ei gwasanaethu.  Dylai fod yna hefyd hyfforddiant 

penodol mewn sgyrsiau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau / yr hyn sy’n cyfri’ ar gael i staff.  

Credwn y dylai pob cwrs iechyd a gofal cymdeithasol i fyfyrwyr israddedig gynnwys 

ymwybyddiaeth o ddementia a llwybrau hyfforddi mwy ffurfiol, yn cynnwys ar ddeliriwm, a 

dylai Llywodraeth Cymru ystyried gweithio â’r sectorau addysg uwch ac addysg bellach i 

fapio’r ddarpariaeth gyfredol.  Dylid canolbwyntio ar ehangu ymwybyddiaeth o, a 

hyfforddiant ar ddementia i sectorau eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan 

adlewyrchu’r niferoedd uchel o weithwyr rheng flaen fydd â chysylltiad dyddiol â phobl yr 

effeithir arnynt gan ddementia. 

 

 

10) Cefnogi gofalwyr, teuluoedd, a’r rhwydwaith ehangach o gymorth i bobl â dementia.  

Croesawn gynigion ar gyfer addysg gofalwyr a modd o gael at asesiadau gofalwyr, ond 

teimlwn y dylai’r strategaeth fynd ymhellach.  Mae arnom eisiau gweld targedau cadarnach 

ar gyfer asesiadau gofalwyr a chynllun iawn ar gyfer gofal seibiant.  Mae’n rhaid inni sicrhau 

bod asesiadau gofalwyr yn adlewyrchu’r realitioedd o fyw â dementia – er enghraifft, bod 

dementia’n gyflwr terfynol sy’n ddirywiol, ac efallai y bydd angen ei adolygu’n rheolaidd.  

Credwn y dylai’r strategaeth nodi’n eglur iawn y dylid cynnwys pobl â dementia a’u gofalwyr 

fel partneriaid cyfartal mewn gofal, gan gael cefnogaeth gan dîm amlddisgyblaethol yn 

ymwneud â’r unigolyn, gyda gweithwyr proffesiynol o wahanol arbenigeddau – dylid ategu 

hyn drwy weithredu Triongl Gofal mewn Dementiaiv, a chyflwyno dull cenedlaethol o 

weithredu tuag at gynnwys gofalwyr, yn cynnwys hyfforddiant i staff iechyd a gofal cartref 

mewn canfod, cynorthwyo a chynnwys gofalwyr pobl â dementia.  Mae’n rhaid inni 

gydnabod a gwerthfawrogi taith y gofalwyr a sicrhau ymrwymiad i seibiant, cymorth a 

hyfforddiant  digonol i ofalwyr.  Dylai pob gweithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd allu 

cael at wybodaeth am ofalwr claf er mwyn darparu cymorth.  Ar yr un pryd, mae’n rhaid i’r 

strategaeth gydnabod bod traean o bobl yr effeithir arnynt gan ddementia yng Nghymru yn 

byw ar eu pen eu hunain, heb deulu nac anwyliaid i’w cynorthwyo; mae’n rhaid i’r 

strategaeth ar ddementia ddarparu ar gyfer y grŵp hwn yn ogystal.  Dylai pob gweithred 

sefydlu llwybrau eglur i bobl â dementia nad oes ganddynt ofalwr gyda nhw mewn sefyllfa 

o’r fath. 

 

 

11) Sicrhau bod sgiliau Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn cael eu defnyddio i 

ddiwallu anghenion pobl yr effeithir arnynt gan ddementia: Mae gan Weithwyr Proffesiynol 

Perthynol i Iechyd sbectrwm unigryw o sgiliau proffesiynol sy’n anhepgor i helpu pobl â 

dementia i gael gwell ansawdd bywyd.  Ar hyn o bryd, mae’r Strategaeth yn methu cyfle 

hanfodol i amlinellu gweledigaeth newydd ar gyfer sut y gellid darparu gofal yn wahanol 

drwy gryfhau dull amlddisgyblaethol o weithredu tuag at ofal gartref ac mewn cartrefi gofal, 

ar ôl diagnosis, a hyrwyddo dull galluogi ac ail-alluogi o weithredu.  Dylai cymorth dementia 

ar ôl diagnosis gynnwys mynediad at gefnogaeth amlddisgyblaethol gan ystod o 



 

therapyddion (yn cynnwys therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, therapyddion 

lleferydd ac iaith, dietegwyr  a therapyddion celfyddyd, cerddoriaeth a drama) i hyrwyddo 

annibyniaeth a chynorthwyo pobl i ddatblygu’r sgiliau y bydd arnynt eu hangen yng 

nghyfnodau diweddarach dementia.  Dylai hyn gynnwys anghenion synhwyraidd, maeth, 

hydradu a mwy.  Gall dull gweithredu’r Alban, lle y caiff Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i 

Iechyd eu hadlewyrchu fel colofn allweddol o fewn y cyfnod ôl-ddiagnostig ac fe gânt eu 

hamlygu’n hollol eglur yn strategaeth 2013 a chynigion ar gyfer strategaeth 2017, ddarparu 

sail.  Mae hyn yn cynnwys gweithred allweddol o weithio’n gydweithredol â’r Cyd-fyrddau 

Integredig newydd i gynorthwyo cynllunio lleoledd ac ailgynllunio gwasanaethau dementia a 

gwella dull amlddisgyblaethol o weithredu tuag at ofal gartref,  yn cynnwys hyrwyddo rôl 

therapiwtig a galluogi Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i bobl â dementia.  Yn 

neilltuol, mae cyfeiriadau at therapi galwedigaethol yn wael ac wedi’u cyfyngu ond i 

addasiadau a chyfarpar.  Caiff galwedigaethau’u  cyfeirnodi ond ni chânt eu cydnabod fel 

bod yn sylfaenol i iechyd a lles person.  Mae therapyddion galwedigaethol yn gallu 

gweithredu fel catalydd i greu ethos o alluogi i helpu person i gyflawni nodau personol.  Gall 

cyngor gan therapydd galwedigaethol roi sylw i sut i gynnal gweithgareddau byw’n ddyddiol, 

addysgu technegau a chynghori ar dechnoleg, cyfarpar ac addasiadau cynorthwyol.  Mae gan 

hyn yr amcan cyffredinol o alluogi person i gadw’i annibyniaeth, lleihau costau gofal a 

pharhau’n ddiogel yn ei gartref.  Mae hyn hefyd yn helpu i ostwng y lefelau straen a brofir 

gan ofalwyr.  

 

 

12) Cefnogi pobl ag anghenion cyfathrebu, llyncu, a bwyta: Prin iawn yw’r cyfeiriadau at 

bwysigrwydd cyfathrebu a rôl therapi lleferydd ac iaith.  Mae problemau cyfathrebu’n 

digwydd yn aml i bobl â dementia, a dônt yn gynyddol heriol.  Anawsterau cyfathrebu yw un 

o’r profiadau amlaf ac anosaf ymdopi â nhw i aelodau teuluol, ac fe all fod yn dra blinedig i’r 

person â dementia, ac mae’n effeithio ar eu hunaniaeth a’u perthynas ag eraill.  Credwn yn 

gryf y dylai’r strategaeth gynnwys mwy o fanylion o anghenion cyfathrebu, o ystyried ei 

gysylltiad cryf â symptomau ymddygiadol, cynnal perthnasau, a materion diogelu a 

chaniatâd.  Dylai gweithredoedd arfaethedig gynnwys modd o gael at gymorth cyfathrebu i 

bobl â dementia a’u teuluoedd.  Yn ychwanegol, mae’n destun pryder nad oes yna 

gyfeiriadau at anawsterau llyncu, bwyta ac yfed a gweithredoedd cysylltiedig yn y 

strategaeth.  Mae dysffagia a dysffasia yn heriau cydnabyddedig i bobl â dementia, yn 

neilltuol yng nghyfnodau diweddarach y cyflwr.  Fel y peth lleiaf un, byddem yn disgwyl i’r 

anghenion hyn gael eu hamlygu o fewn adrannau allweddol y ddogfen, yn cynnwys: cymorth 

i gadw’n ddiogel ac yn sicr yn y cartref a’r gymuned, diogelu, mynd i’r afael ag anghenion 

hyfforddi’r gweithlu, cartrefi gofal.    

 

 

13) Cefnogi pobl â dementia gydag anghenion iechyd mwy cyffredinol.  Mae’n rhaid i’r 

Strategaeth ar Ddementia ystyried y ffaith bod gan bobl sy’n byw â dementia yn aml gyd-

forbidrwydd â chyflyrau eraill.  Amcangyfrifir fod gan 72% o bobl sy’n byw â dementia hefyd 

gyflwr meddygol neu anabledd arall.  Yn aml, mae’r cyflyrau hyn yn gronig, ac fe allant fod yn 

gysylltiedig â nam ar y synhwyrau, fydd yn arwain at anghenion penodol wrth gael at 

ddiagnosis, gofal, cymorth.  Mae hi felly’n hanfodol bod pawb sy’n byw â dementia yn gallu 



 

cael at ofal a chefnogaeth amlddisgyblaethol sy’n gallu rhoi sylw i gyfanrwydd anghenion 

iechyd person.  

 

 

14) Cefnogi pobl gyda’u meddyginiaethau ac atal defnyddio cyffuriau gwrthseicotig yn 

amhriodol.  Mae arnom eisiau gweld mwy o wybodaeth am sut y caiff hyn ei weithredu a’r 

hyn a adroddir wrth fyrddau partneriaeth iechyd meddwl lleol erbyn mis Mehefin, 2018.  

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod pobl yn gallu cael at fferyllydd am gymorth 

meddyginiaethol priodol gan sicrhau’u bod yn derbyn eglurhad llawn o’r feddyginiaeth y 

cânt bresgripsiwn amdani a’u bod yn cael eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus am eu 

meddyginiaeth ac am opsiynau triniaethau a meddygaeth.  Dylai’r Strategaeth ar Ddementia 

sicrhau bod gofalwyr, eu hanwyliaid neu eiriolwyr dros bobl â dementia sy’n derbyn 

presgripsiwn am gyffuriau gwrthseicotig yn cael eu hysbysu’n llawn am effaith y 

meddyginiaethau hynny a’u bod yn gallu darparu cefnogaeth briodol ym mhob lleoliad gofal.  

Dylai meddyginiaethau gwrthseicotig ond cael eu rhagnodi’n rheolaidd i drin symptomau 

ymddygiadol a seicolegol dementia.  Yn unol â chanllawiau NICE, pan fo angen 

meddyginiaeth wrthseicotig, dylid rhagnodi’r dos isaf am yr amser byrraf gydag adolygu 

rheolaidd gan fferyllydd sydd â’r sgiliau priodol fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol.  Dylai 

cefnogaeth amlddisgyblaethol ac adolygiadau rheolaidd o feddyginiaethau gan fferyllydd fod 

ar gael i bawb sydd â dementia, yn cynnwys y rheiny sy’n byw mewn cartrefi gofal, i helpu i 

optimeiddio  cyfundrefnau unigol ar feddyginiaethau ac i ostwng y defnydd amhriodol o 

feddyginiaethau gwrthseicotig.  Gyda chaniatâd y cleifion, dylai pob fferyllydd sy’n 

uniongyrchol gysylltiedig â gofal gael yr hawl lawn i ddarllen ac i ysgrifennu ar gofnodion 

iechyd claf er budd gofal effeithiol, diogel ac o ansawdd uchel.   

 

 

15) Cefnogi pobl sy’n byw â dementia yn llwyr hyd at ddiwedd oes.  Cydnabyddir dementia yn 

awr fel prif achos marwolaeth yng Nghymru a Lloegr.  Croesawn y ffaith y cyfeirir at hyn yn y 

Strategaeth, ond mae angen mwy o fanylion.  Croesawn gynigion ar gyfer pob aelod o staff  

iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol gael eu hyfforddi a’u cefnogi i helpu pobl â dementia 

i ddatblygu cynlluniau gofal.  O ystyried pwysigrwydd gofal diwedd oes, fe ddylai, yn 

ddichonol, ffurfio’i thema’i hun o fewn y strategaeth ar ddementia.  Argymhellwn fod y 

strategaeth yn cydnabod y gwahaniaethau rhwng gofal lliniarol, sy’n canolbwyntio ar drin a 

rheoli gwayw a symptomau corfforol, a gofal diwedd oes, sydd â’r nod o gynorthwyo pobl i 

fyw cystal â phosibl tan y byddant yn marw.  Argymhellwn fod y strategaeth yn sefydlu 

adolygiad cenedlaethol o’r ddarpariaeth gyfredol o ofal lliniarol a gofal diwedd oes, a  

sicrhau bod gwell hyfforddiant ar ddementia ar gael ar gyfer staff hosbisau.  Efallai y bydd ar 

deuluoedd pobl â dementia hefyd angen gwahanol gefnogaeth â phrofedigaeth i’r 

gefnogaeth ar gyfer y rheiny sy’n marw o gyflyrau eraill - y gofalwyr, eu hanwyliaid a 

theuluoedd pobl â dementia a all brofi gwahanol gyfnodau o golled wrth i’r cyflwr waethygu; 

er enghraifft, pan nad yw’r person â dementia yn eu hadnabod nhw mwyach.v Gall pobl sy'n 

byw gyda dementia yn profi amrywiaeth o emosiynau pan profedigaeth ac i bobl yr effeithir 

arnynt gan dementia, efallai y byddant yn ymdopi â rhai heriau ychwanegol ac unigryw o 

ganlyniad i'r cyflwr. Cruse Bereavement Care a Chymdeithas Alzheimer Cymru "mewn 



 

profedigaeth Dementia gan" prosiect yn gweithio i fynd i'r afael ag ateb anghenion cymhleth 

pobl â dementia, eu gofalwyr a'u teuluoedd sy'n wynebu profedigaeth.vi 

Byddem yn fwy na bodlon trafod rhagor ar y dadleuon hyn gyda chi pe byddai hynny o gymorth.  

Byddwn hefyd, wrth gwrs, yn cyflwyno atebion unigol i’r ymgynghori ar ran ein sefydliadau unigol 

ein hunain.  

Yr eiddoch yn gywir, 
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