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Info-Burst Hydref 2021 
 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn y Newyddion 

 Dynes yn credu fod ei gŵr yn chwyrnu - ond roedd yn cael 
ataliad y galon wrth gysgu 

 Dedfryd ohiriedig i ddyn a ymosododd ar barafeddyg  

 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn penodi parafeddygon gofal 
lliniarol - y cyntaf yn y DU  

 Canmoliaeth i staff theatr wedi drama feddygol  

 Y Lluoedd Arfog i gefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru  

 

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiadau Ymgysylltu 

Ar-lein yr Hydref: 
26 Tachwedd, Dysgwch am Wefan GIG 111 Cymru  

Sesiwn ymwybyddiaeth ac arddangos ynghylch sut mae gwefan GIG 

111 Cymru yn gweithio, sut i lywio'r wefan i chwilio am yr hyn mae 

arnoch chi eisiau a sut i ddefnyddio'r gwirwyr symptomau. 

 

29ain o Dachwedd - Gofalwyr, Ydych Chi'n Barod?  

Awgrymiadau, cynghorion a dulliau defnyddiol o gynllunio ymlaen, 
paratoi at Beth os? 

 
30ain o Dachwedd - Cefnogaeth Iechyd Meddwl a Lles 

Wrth i'r gaeaf nesáu, ble gallwch chi gael y gefnogaeth briodol i chi, i'ch 

anwyliaid, eich cymdogion neu'r bobl rydych chi'n gofalu amdanynt... 

 

Bydd rhagor o fanylion ynghylch cyfranogi yn 
Nigwyddiadau Ar-lein yr Hydref ar gael yn fuan. 
 

Defnyddiwch ein Gwasanaeth yn Ddoeth 
Mae'r hydref yma ac mae'r gaeaf ar ein gwarthau, ac rydym ni'n brysur 
iawn yma yn #TeamWAST. Defnyddiwch ein gwasanaeth yn ddoeth a 
chadwch 999 ar gyfer y rheiny y mae arnynt angen go iawn am 
ambiwlans. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn derbyn nifer uchel 
iawn o alwadau ar hyn o bryd. Nid oes angen ambiwlans ar bawb sy'n 
ffonio, ac efallai fod gwasanaethau eraill a allai gynorthwyo. Dyma 
rywfaint o ddolenni sy'n egluro rhagor: 

https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1833&lan=en
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1833&lan=en
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1834&lan=en
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1836&lan=en
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1836&lan=en
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1837&lan=en
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1838&lan=en
https://twitter.com/hashtag/TeamWAST?src=hashtag_click
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 Pa wasanaeth sydd arnaf i ei angen? 

 Darganfyddwch am Wasanaethau yn eich ymyl chi  
 

GIG 111 Cymru 

Mae GIG 111 Cymru yn ffordd newydd, hollol rad ac am ddim i gysylltu 
â'r GIG o linellau tir a ffonau symudol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth 
ar ein gwefan. Os byddwch chi'n teimlo'n sâl, gallwch chi droi at wefan 

GIG 111 Cymru. Mae A-Y Iechyd Gwefan GIG 111 Cymru hefyd yn 

cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol ynghylch llawer o bynciau. 
 
Ar y wefan, fe wnewch chi hefyd ganfod ein gwirwyr symptomau ar-lein 
sy'n caniatáu i chi wirio eich symptomau pan fo hynny'n gyfleus i chi ac 
yn eich cynghori ynghylch eich camau nesaf. Gellir dewis o blith dros 30 
o wirwyr symptomau, yn cynnwys salwch cyffredinol, chwydu, brech a 
phoen dannedd, felly trowch at y gwiriwr symptomau i gael rhagor o 
wybodaeth. 
 

Syndrom Ôl-Covid 19 / Covid Hir 

I rai pobl sydd wedi cael Covid, gallant barhau i ddioddef gyda 
symptomau parhaus, y cyfeirir atynt yn aml fel COVID Hir neu hyd yn 
oed Syndrom Ôl-COVID-19.  Ar hyn o bryd, nid oes diffiniad meddygol 
na rhestr o symptomau disgwyliedig; gall dau berson y mae COVID hir 
arnynt gael profiadau gwahanol iawn. I gael gwybodaeth ar sut i'ch 
cynorthwyo trwy'ch adferiad, trowch at wefan GIG 111 Cymru. 
 

Datganiad diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch 

Covid 19: 

Mae hwn ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  
 

Rhwydwaith Pobl a Chymuned  

Bydd Rhwydwaith Pobl a Chymuned Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn 
eich galluogi i chwarae mwy o ran gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 
a dweud eich dweud am sut mae ein gwasanaethau'n cael eu darparu. 
Os hoffech chi ymuno â'n rhwydwaith Pobl a Chymuned, llenwch y 
ffurflen ar-lein hon. 
 

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru: 

 Cynllun Gweithredu Strategol Urddas Mislif 
 

https://111.wales.nhs.uk/what-service-do-i-need/
https://111.wales.nhs.uk/localservices/Default.aspx
https://111.wales.nhs.uk/SelfAssessments/default.aspx
https://111.wales.nhs.uk/encyclopaedia/c/article/coronavirus(2019ncov)
https://covid19-phwstatement.nhs.wales/
https://bit.ly/3cdznEE
https://gov.wales/period-dignity-strategic-action-plan


 
 

 

3 
 

Gofalwyr Di-dâl 

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio ymgyrch newydd yr hydref hwn, 
wedi'i chefnogi gan Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru. Nid yw llawer o ofalwyr di-dâl yn ymwybodol o'u hawliau, ac mae 
llawer ohonynt heb hunan-adnabod fel gofalwr di-dâl hyd yn hyn. Fe 
wnewch chi glywed a gweld galwad at #makeyourselfknown a chanfod 
rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael i chi fel gofalwr di-dâl.  
 

Isod, ceir Pecyn Cymorth yr Ymgyrch sy'n cynnwys rhagor o fanylion am 

yr ymgyrch a sut gallwch chi gyfranogi. 

Tool Kit for Carers 

Rights Awareness Campaign FINAL.pdf

CRAC Briefing 

24.9.21 FINAL.pdf
 

 
Hyfforddiant Gofalwyr Cymru  
Cynrychioli gofalwyr – Hyfforddiant rhagarweiniol ar y 12fed o Hydref 
am 5.30yh i'r bobl hynny sy'n dymuno gwybod rhagor am sut i gyfranogi 
a dylanwadu ar wasanaethau yn lleol ac yn genedlaethol. 
Cynrychioli gofalwyr – Hyfforddiant Uwch ar y 13eg o Hydref ar gyfer y 
sawl sydd eisoes â lefel resymol o brofiad o gynrychioli gofalwyr di-dâl a 
dylanwadu ar wasanaethau yn lleol. 
 
Hyfforddiant Hawliau Gofalwyr a Hunan-eiriolaeth 
Sesiynau ar yr 2il o Ragfyr, y 27ain o Ionawr a'r 24ain o Chwefror 2022. 
Nod yr hyfforddiant hunan-eiriolaeth hwn yw eich helpu chi i ddeall eich 
hawliau fel gofalwr, deall y system, ac ystyried dulliau y gallwch chi eu 
defnyddio i allu cyd-drafod â gweithwyr proffesiynol mewn modd 
cadarnhaol. Cofrestrwch ar-lein.  
 
Diwrnod Hawliau Gofalwyr Tachwedd 2021  
Digwyddiadau yng Ngheredigion: 
Mae Ceredigion wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer Diwrnod 
Hawliau Gofalwyr. 
 

Pobl Hŷn 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Cadw'n Iach y Gaeaf hwn  

Older People 

Leaflet (E).pdf   
Older People 

Leaflet (W).pdf    

https://gov.wales/carers-rights
https://www.eventbrite.co.uk/e/being-a-carer-representative-introductory-training-tickets-166146814595
https://www.eventbrite.co.uk/e/advanced-carer-representation-training-tickets-166151249861
https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-rights-and-how-to-advocate-for-yourself-tickets-159409611439
http://www.ceredigion.gov.uk/resident/social-care-wellbeing/support-for-carers/carers-rights-day-2021/
http://www.ceredigion.gov.uk/resident/social-care-wellbeing/support-for-carers/carers-rights-day-2021/
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Cymryd Camau yn erbyn Oedraniaeth - Hyfforddiant ar gyfer 

Rhanddeiliaid 

Mae hyfforddiant ar-lein yn cael ei ddarparu gan Gomisiynydd Pobl Hŷn 

Cymru ar gyfer pobl hŷn a’r rhai sy’n gweithio gyda hwy i gydnabod a 

herio oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran. Archebwch eich lle ar-

lein.  

 
Mentro Gyda'n Gilydd 
Crëwyd cyfres o fideos i helpu pobl â dementia neu Anabledd Dysgu i 
ddychwelyd i'r gymuned. Maent ar gael ar-lein yn 
Saesneg neu yn Gymraeg. Gallwch chi hefyd gael rhagor o wybodaeth 
am y fideos ar wefan Comisiwn Bevan neu gallwch ddarllen y datganiad 
gan  Gymdeithas Alzheimer. 
 

Iechyd a lles 

 Ydych chi'n cadw'n gorfforol iach, yn gofalu am eich iechyd meddwl, 
yn cadw cysylltiad ac yn helpu eraill?  Sut ydych chi?  

 Mae Lles Cymru wedi lansio arolwg cyhoeddus, yn asesu sut mae 
pandemig presennol coronafeirws wedi effeithio ar les poblogaeth 
Cymru. 

 Mae taflen Cefnogaeth Iechyd Meddwl Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru yn adnodd defnyddiol a all eich cyfeirio at nifer o linellau 
cymorth rhagorol.  

 Gall unrhyw un sy'n profi trais domestig gysylltu â Byw Heb Ofn, yn 
rhad ac am ddim, trwy ffonio, sgwrsio ar-lein, tecstio neu e-bostio – 
0808 80 10 800. 

 

Coleg Adfer a Lles Caerdydd a'r Fro 

Autumn Term 

Prospectus.pdf  

Prosbectws newydd, yn llawn cyrsiau gwych i unrhyw un 
sy'n byw gyda materion iechyd meddwl, gofalwyr a'r rhai 
sy'n gweithio ym maes iechyd meddwl.  

 

Involvement_Matters

_1_Oct21.pdf  

Cylchlythyr Involvement Matters gan Gweithredu Dros 
Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro. 

 
 
 

https://tocyn.cymru/event/fba98533-1817-41ee-8403-03c9adbd6b8b/s
https://tocyn.cymru/event/fba98533-1817-41ee-8403-03c9adbd6b8b/s
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/
https://wales-wellbeing.co.uk/en
https://111.wales.nhs.uk/pdfs/Helplines_leaflet.pdf
https://gov.wales/live-fear-free/contact-live-fear-free
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Hoffai Gwasanaeth Ambiwlans Cymru glywed gennych chi! 
Mae eich profiad yn bwysig i ni, ac mae eich adborth yn hanfodol i wella 
ansawdd y gofal rydym ni'n ei ddarparu. Gallwch chi roi eich adborth ar-
lein i ni gan ddefnyddio ein ffurflen ‘Dweud Eich Dweud’.  
 
Edrych ymlaen at fis Tachwedd: 
Mis Ymwybyddiaeth o Nam ar y Synhwyrau 

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 
 
Cysylltwch â ni: 
  
Y Tîm Profiad Cleifion ac Ymgysylltu â'r Gymuned  
Rhif ffôn: 0300 123 9207 E-bost: Peci.team@wales.nhs.uk 
Trowch at y dudalen Cymryd Rhan ar ein gwefan: 
www.ambulance.nhs.uk 
Dilynwch ni ar Twitter: @WelshAmbPIH 

https://www.ambulance.wales.nhs.uk/en/66
http://wcb-ccd.org.uk/single_post.php?var=3468
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/national-stress-awareness-day-2021/
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/carers-rights-day-2021/
mailto:Peci.team@wales.nhs.uk
http://www.ambulance.nhs.uk/

