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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon 

Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn. Mae’r geiriau a’r 
hyn maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u 
deall. 

Efallai na fedrwch chi ddarllen a deall y ddogfen 
hon heb help. Gofynnwch i rywun rydych chi’n ei 
adnabod i’ch helpu. 

Efallai bydd rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r 
rhain wedi cael eu hysgrifennu mewn glas trwm a 
dywedir beth maen nhw’n feddwl mewn bocs o dan 
y gair. 

Os bydd y gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto bydd 
yn cael ei ysgrifennu mewn glas cyfredin. Gallwch 
edrych beth maen nhw’n feddwl yn geiriau anodd 
ar dudalen 42. 

Pan fydd yr adroddiad yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Bae’r Gorllewin. I gael mwy o wybodaeth 
cysylltwch â: 

E-bost: western.bay@swansea.gov.uk 

Ffôn: 01792 633805 

Gwefan: www.westernbay.org.uk 

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd ei 
deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols. 
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Ynglŷn â’r adroddiad hwn 

Ni yw Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r 
Gorllewin. Ein gwaith yw helpu gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd. 

Rydyn ni’n gofalu am: 

▪ Ben-y-bont ar Ogwr 

▪ Castell Nedd Port Talbot 

▪ Abertawe. 

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r pethau 
wnaethon ni o Ebrill 2017 i Fawrth 2018. 

Fe gychwynnon ni Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol 
Bae’r Gorllewin yn 2016 
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Mae’r Bwrdd Partneriaeth yn grŵp o bobl sy’n: 

▪ gweithio i’r cynghorau lleol a’r bwrdd iechyd 

▪ defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol 

▪ gofalwyr 

▪ gweithio yn y sectorau elusennol a gwirfoddol. 

Maen nhw’n cynllunio sut y gall iechyd a gofal 
cymdeithasol weithio’n well gyda’i gilydd. 

Rydyn ni wedi gwneud llawer o waith i helpu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i 
weithio gyda’i gilydd yn well. 
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Dyma rai o’r pethau rydyn ni wedi’u gwneud y 
fwyddyn hon: 

▪ Fe helpon ni bobl i fyw’n fwy annibynnol. 

▪ Fe arbedon ni arian ar wasanaethau nad ydyn ni 
eu hangen bellach. 

▪ Fe enillon ni wobrau am ein gwaith. 

▪ Fe helpon ni elusennau a grwpiau cymunedol 
trwy roi arian iddyn nhw i redeg gwasanaethau. 

Fe ysgrifennon ni gynllun pum mlynedd sy’n cael ei 
alw’n Gynllun Ardal Bae’r Gorllewin. Mae hyn yn 
dangos beth sydd arnon ni angen ei wneud a phryd. 
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Mae gwasanaeth newydd hefyd i bobl ag awtistiaeth. 

Gall pobl ag awtistiaeth deimlo bod rhai 
pethau’n anodd. Fel cyfathrebu, bod yng 
nghwmni pobl eraill neu’r fordd maen nhw’n 
meddwl a theimlo ynglŷn â phethau. 

Bydd y gwasanaeth hwn yn rhoi mwy o gefnogaeth 
i bobl ag awtistiaeth, eu teuluoedd a’u gofalwyr. 

Bydd yn agor ar ddiwedd 2018. 

Mae rhai newidiadau wedi bod hefyd. Er enghraift, 
bydd pobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 
cael gofal iechyd a chefnogaeth gan Fwrdd Iechyd 
Cwm Taf. 
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Y pethau mae arnon ni eisiau eu 
gwneud 
Mae arnon ni eisiau helpu pobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i fod yn 
fwy annibynnol. 

Mae arnon ni hefyd eisiau i bobl gael y 
gwasanaethau gorau. 

Mae arnon ni eisiau i fudiadau weithio gyda’i gilydd 
i benderfynu beth sydd angen ei wneud. 

Dyma yw ein nodau: 

▪ Helpu pobl i aros yn iach. 

▪ Helpu pobl cyn gynted ag sy’n bosibl pan fydd 
arnyn nhw angen cefnogaeth. 

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn dod yn gyntaf. 
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▪ Cael gwasanaethau i weithio’n dda gyda’i gilydd. 

▪ Rhoi mwy o ddewis i bobl a’r cyfe i gymryd rhan. 

▪ Gweithio gyda’n gilydd i gadw plant ac oedolion 
yn ddiogel. 

▪ Gwneud gwasanaethau’n well. 

▪ Rhwystro costau gwasanaethau rhag mynd yn 
uwch. 

▪ Gwneud yn siŵr ein bod yn dal i fedru rhedeg 
gwasanaethau yn y dyfodol. 
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Y pethau wnaethon ni o Ebrill 
2017 i Fawrth 2018 

Fe weithion ni gyda’n gilydd i helpu i arbed arian. 

Mae cynghorau wedi gweithio gyda’i gilydd i wneud 
gwasanaethau newydd fel: 

▪ Helpu teuluoedd. 

▪ Helpu i fabwysiadu plentyn. 

▪ Rhannu ofer yn yr ardal. 

▪ Gweithio gyda phobl ifainc sydd wedi torri’r 
gyfraith. 
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Fe ysgrifennon ni Gynllun Ardal Bae’r Gorllewin. 
Mae hwn yn edrych ar anghenion pobl a’r pethau a 
ddylai gael eu gwneud i helpu pobl. 

Rydyn ni’n meddwl bod gweithio mwy gyda’n 
gilydd yn bwysig iawn wrth weithio gyda’r grwpiau 
hyn o bobl: 

1. Pobl hŷn. 

2. Plant a phobl ifainc. 

3. Pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. 
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Mae pobl yn cael problemau  iechyd 
meddwl  pan fydd arnyn nhw angen help a 
chefnogaeth â’u meddyliau a’u teimladau. 



4. Pobl sydd ag anableddau dysgu ac awtistiaeth. 

Mae pobl ag anableddau dysgu yn ei chael hi’n 
anodd i ddysgu rhai pethau. 

5. Gofalwyr. 

Gallwch ddarllen Cynllun Ardal Bae’r Gorllewin a’r 
Cynllun Gweithredu yma: www.westernbay.org.uk/ 
areaplan. Mae cynllun hawdd ei ddeall ar gael hefyd. 

Cymryd rhan 

Roedd arnon ni eisiau i bobl gael rhoi eu barn am y 
pethau rydyn ni’n ei wneud. 

Felly fe gychwynnon ni grŵp sy’n cael ei alw’n Banel 
Dinasyddion Rhanbarthol Bae’r Gorllewin. 

Gall pobl yn y grŵp hwn ddweud wrthyn ni beth maen 
nhw’n feddwl am ein cynlluniau 
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Y pethau wnaethon ni i helpu 
pobl sydd angen gwasanaethau 
iechyd a gofal 

1. Pobl hŷn 

Mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni geisio 
gwella iechyd a lles pobl hŷn. 

Mae pobl yn byw’n hirach. Mae hyn yn meddwl bod 
mwy o bobl hŷn angen cefnogaeth. 

Mae’n rhaid i wasanaethau weithio’n well gyda’i 
gilydd i helpu pobl hŷn. 

Fe wnaethon ni roi cynllun ar waith i’n helpu i 
wneud hyn. 

Mae’r cynllun ar gyfer gwneud yn siŵr bob pobl yn 
cael eu rhoi yn gyntaf. 
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Rydyn ni’n ceisio gweithio mwy gyda’n gilydd. I 
wneud hyn rydyn ni wedi rhoi Gwasanaethau Gofal 
Canolraddol ar waith. 

Mae Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn 
meddwl bod gwahanol fudiadau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd yn ardal 
Bae’r Gorllewin. Maen nhw’n gweithio gyda’i 
gilydd i gefnogi pobl i fyw yn eu cartref. 

I wneud yn siŵr bod gwasanaethau’n dda a theg 
rydyn ni wedi gwneud y newidiadau hyn: 

▪ Dim ond un rhif mae’n rhaid i bobl ei fonio i gael 
help a gwybodaeth. 

▪ Bydd meddyg, nyrs neu therapydd yn cysylltu’n 
gyfym â’r bobl sydd angen help. Bydd hyn o 
fewn pedair awr os ydyn nhw’n fonio rhwng 8 o’r 
gloch y bore ac 8 o’r gloch y nos unrhyw ddydd 
o’r wythnos. 
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▪  Mae’n haws i bobl sydd â dementia ddefnyddio’r 
gwasanaethau. 

Mae dementia yn salwch difrifol sy’n efeithio ar 
y cof a’r ymennydd. Gall wneud pobl yn ddryslyd. 



 

 

 

▪ Gall gofal gael ei roi am hyd at chwe wythnos i 
helpu pobl i fod yn fwy annibynnol. Mae hyn i helpu 
i arbed pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty. Neu i’w 
helpu pan fyddan nhw’n dod allan o ysbyty. 

▪ Gall pobl gael cefnogaeth i ddysgu medrau y 
maen nhw efallai wedi eu colli oherwydd eu bod 
yn sâl. 

▪ Gall mudiadau eraill fel elusennau helpu pobl 
hefyd. 

Rydyn ni’n casglu gwybodaeth i weld a yw’r 
Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn helpu pobl. 

Ysgrifennodd dau gwmni adroddiadau am beth 
mae’r Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn ei 
wneud. 
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Dyma beth ddywedon nhw: 

▪ Mae’r Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn helpu 
pobl sydd angen gofal iechyd a gofal cymdeithasol. 
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▪ Maen nhw’n helpu pobl i fyw gartref a bod yn fwy 
annibynnol. 

▪ Nid oes rhaid i bobl aros yn yr ysbyty mor hir. 

▪ Mae mwy o ofal yn y gymuned. 

▪ Mae llai o bobl yn gorfod mynd i gartref gofal neu 
gartref nyrsio. 

▪ Mae mwy o bobl yn byw’n annibynnol. 



 

 

 

 

 

 

• Mae gwasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd yn 
well i gwrdd ag anghenion pobl. 

• Mae mwy o driniaeth gartref nag yn yr ysbyty. 

• Mae gwasanaethau’n cael eu trefnu’n well. Mae 
hyn yn helpu i arbed pobl rhag bod yn yr ysbyty 
pan nad oes angen iddyn nhw fod. 

• Mae gwasanaethau ar gael bob diwrnod o’r 
wythnos. 

• Rydyn ni’n dod i wybod yn gynt bod dementia ar 
bobl. Ac mae mwy o gefnogaeth i bobl â dementia. 

• Mae’r newidiadau wedi arbed llawer o arian. 
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Gofal a chefnogaeth gartref 

• Rydyn ni wedi gwneud gwaith i helpu 
gwasanaethau i roi cefnogaeth well i bobl gartref. 

• Mae mudiadau wedi rhannu syniadau ac wedi 
dysgu gan ei gilydd. 

• Mae gennym ni gynllun i helpu mudiadau roi 
gofal a chefnogaeth dda i bobl gartref. 

• Rydyn ni wedi gwneud gwaith i wneud yn siŵr 
bod gan bobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau 
gofal a chefnogaeth y gwerthoedd iawn. 

Cartref gofal 

• Mae llawer o newidiadau wedi bod mewn cartref 
gofal yn y blynyddoedd diwethaf. Er enghraift, 
mae rhai cartref gofal wedi cau ac mae mwy o 
bobl angen cefnogaeth. 

• Rydyn ni wedi gweithio gyda mudiadau eraill i 
geisio gwneud yn siŵr ein bod yn gallu cwrdd ag 
anghenion pobl yn well. 
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• Rydyn ni wedi bod yn edrych sut y gall 
gwasanaethau roi arian gyda’i gilydd i dalu am 
gartref gofal i bobl hŷn. 

• Rydyn ni wedi rhoi Fframwaith Ansawdd 
Rhanbarthol ar waith. 

Mae Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol yn 
meddwl y rheolau y mae’n rhaid i gartref gofal 
eu dilyn i roi’r gofal a’r gefnogaeth orau. 

Bydd cartref gofal yn cael eu harchwilio i wneud 
yn siŵr eu bod yn rhoi gofal a chefnogaeth dda i 
bobl. Fe ddylen nhw weithio’n galed i wneud eu 
gwasanaethau’n well. 

Bydd hyn yn helpu pobl i wybod pa mor dda yw’r 
cartref gofal. 

Bydd yn helpu pobl i ddewis pa gartref gofal mae 
arnyn nhw eisiau talu amdanyn nhw. 
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Pobl sy’n hawdd eu clwyfo 

Mae timau yn gweithio ar draws ardal Bae’r 
Gorllewin i benderfynu sut i helpu pobl maen nhw’n 
meddwl sydd fwyaf hawdd eu clwyfo. 

Mae pobl hawdd eu clwyfo yn meddwl pobl a 
allai fod angen help a chefnogaeth i aros yn 
iach a diogel. 

Mae’r timau yn cynnwys gwahanol bobl sy’n gweithio 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, fel meddygon, 
nyrsys, gweithwyr cymdeithasol neu therapyddion. 

Maen nhw’n ysgrifennu cynlluniau ar gyfer y bobl 
hŷn mwyaf hawdd eu clwyfo fydd efallai angen 
gofal a chefnogaeth yn y dyfodol. 

Mae’r cynlluniau’n ymwneud â phethau sy’n 
bwysig i’r person. A beth maen nhw’n gobeithio 
fydd yn digwydd os bydd arnyn nhw angen gofal a 
chefnogaeth. 
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2. Plant a phobl ifainc 

Mae ein cynllun ar gyfer plant a phobl ifainc yn 
bwriadu: 

▪ Cynllunio a thalu am wasanaethau sy’n gweithio 
yn yr un fordd ar draws ardal Bae’r Gorllewin. 

▪ Cytuno sut y mae pob gwasanaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol angen cefnogi plant a phobl ifainc. 

▪ Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau’n cael eu 
rhedeg yn dda. 

Plant sydd ag anghenion cymhleth 

Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn 
cefnogi plant sydd ag anghenion cymhleth yn y 
fyrdd gorau. 

Gall person sydd ag anghenion cymhleth: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

gael mwy nag un anabledd 

gael problemau iechyd 

fethu defnyddio geiriau i siarad 

ymddwyn mewn fordd y mae pobl eraill yn 
ei chael hi’n anodd. 
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Mae arnon ni eisiau edrych i weld a yw pob 
gwasanaeth yn rhoi gofal a chefnogaeth dda i blant 
sydd ag anghenion cymhleth. 

Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr bod 
gwasanaethau yn helpu plant a phobl ifainc i fod yn 
fwy annibynnol. A bod yn iach ac yn hapus. 

A bod cwmnïau gofal yn gweithio gyda 
gwasanaethau iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol i gynllunio gofal a chefnogaeth o 
amgylch y plentyn a’i anghenion. 

Dylai gwasanaethau helpu plant i fod mor 
annibynnol â phosibl wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn. 
Gallai hyn feddwl na fyddan nhw angen cymaint o 
gefnogaeth yn y dyfodol. 

Rydyn ni’n edrych sut y mae pobl yn talu am 
wasanaethau i blant sydd ag anghenion cymhleth. 

Mae arnon ni eisiau gweld a oes unrhyw 
newidiadau a allai wneud talu am y gwasanaethau 
hyn yn haws ac yn well 
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Plant sydd â phroblemau iechyd meddwl a 
phroblemau eraill 

Mae tîm o staf iechyd a gofal cymdeithasol 
yn helpu plant sydd â neu sy’n debygol o fod â 
phroblemau iechyd meddwl neu broblemau eraill. 
Er enghraift, problemau â theimladau neu’r fordd 
maen nhw’n ymddwyn. 

Mae 91 o blant wedi cael cefnogaeth gan y 
gwasanaeth hwn hyd yma. Rydyn ni’n gobeithio y 
bydd y gwasanaeth hwn yn helpu mwy o blant yn y 
dyfodol. 

Cefnogaeth ychwanegol i weld a oes gan 
blant broblemau iechyd meddwl 

Mae arnon ni eisiau: 

▪ Dod i wybod mor fuan ag sy’n bosibl a oes gan 
blant a phobl ifainc broblemau iechyd meddwl. 

▪ Gweithio gyda’n gilydd yn well i helpu plant a 
phobl ifainc cyn gynted ag sy’n bosibl. 
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▪ Cefnogi plant a phobl ifainc sydd angen y mwyaf 
o help. A’u teuluoedd a’u gofalwyr. 

▪ Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc yn cael 
y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw cyn 
gynted â phosibl. 

Help i blant sydd â phroblemau â datblygiad 
eu hymennydd 

Mae tîm ar gael i helpu plant sydd â phroblemau â 
dagtblygiad eu hymennydd i gael cefnogaeth dda. 

Maen nhw hefyd yn ceisio rhwystro plant rhag cael 
problemau eraill fel problemau iechyd meddwl neu 
broblemau â’r fordd maen nhw’n ymddwyn. 
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Mae’r amser aros i weld y tîm hwn wedi mynd yn llai. 

Rhannodd y tîm holiadur i gefnogi grŵp o bobl 
sydd ag Anhwylder Difyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd (ADHD). 

Mae Anhwylder Difyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd (ADHD) ar blentyn pan fydd 
yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio. Efallai 
y bydd hefyd yn ei chael hi’n anodd cadw’n 
llonydd neu’n dawel. 

Roedd yr adborth o’r holiadur yn dda. 
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3 a 4: Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu 
ac Awtistiaeth 

Comisiynu ar gyfer Rhaglen Anghenion 
Cymhleth 

Mae Comisiynu ar gyfer Rhaglen Anghenion 
Cymhleth yn ymwneud ag asesu pobl sydd ag 
anabledd dysgu sy’n byw mewn cartref gofal neu 
fyw gyda chymorth. 

Mae’n ymwneud â gwneud yn siŵr bod anghenion 
pobl yn cael eu cwrdd. A’u bod yn cael eu cefnogi i 
fod yn annibynnol. 

Mae’r prosiect hwn yn gwneud yn siŵr bod pob 
mudiad yn gweithio tuag at yr un safonau uchel. 

Mae tîm o staf iechyd a gofal cymdeithasol yn 
edrych ar y gofal y mae pobl yn ei gael. 

Mae’n nhw’n edrych pa mor dda yw’r gofal. Maen 
nhw’n penderfynu a yw gofal pobl angen newid. 

Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu 
cefnogi i fod mor annibynnol â phosibl. 
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Maen nhw’n ceisio dod o hyd i’r lleoliadau gorau i 
bobl fyw ynddyn nhw. 

Mae’r prosiect wedi helpu i wneud yn siŵr bod pobl 
yn byw gwell bywydau. 

Mae wedi arbed pedwar miliwn punt er iddo 
ddechrau yn 2014. 

Mae wedi ennill gwobrau am y newidiadau y mae 
wedi’i wneud. 

Helpu mwy o bobol sydd â phroblemau iechyd 
meddwl 

Fe dalon ni i gwmni i edrych a oedd mwy o bobl 
angen help â phroblemau iechyd meddwl. 

Fe ysgrifennon nhw adroddiad oedd yn dweud 
wrthyn ni pa bethau y mae’n rhaid eu gwneud i 
helpu pobl wella. 
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Dod o hyd i gartref gofal neu gartref nyrsio 
i bobl ag anabledd dysgu a/neu broblemau 
iechyd meddwl 

Mae’r gwasanaeth hwn yn ceisio dod o hyd i leoedd 
newydd i bobl fyw ynddyn nhw. 

Mae wedi helpu pobl fod yn fwy annibynnol. 

Mae’r gwasanaeth hwn wedi arbed arian hefyd. 

Talu am wasanaethau iechyd meddwl a 
gwasanaethau anabledd dysgu 

Rydyn ni wedi ysgrifennu cynllun i helpu mudiadau 
i benderfynu pwy sy’n talu am wasanaethau iechyd 
meddwl ac anabledd dysgu. 

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cynllun hwn yn helpu 
mudiadau wneud penderfyniadau da sydd ddim 
yn rhwystro pobl rhag cael y gofal sydd ei angen 
arnyn nhw. 
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Cynllun 

Cynllunio gwasanaethau ar gyfer iechyd 
meddwl ac anableddau dysgu 

Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i 
gilydd i gynllunio gwasanaethau ar gyfer: 

▪ oedolion ag anabledd dysgu 

▪ oedolion â phroblemau iechyd meddwl 

▪ pobl â dementia. 

Maen nhw’n edrych ar bedwar prif beth: 

• sut mae pobl yn cael gwasanaethau 

• pobl sy’n cymryd cyfuriau neu sy’n yfed gormod 
o alcohol 

• cartref gofal a chartref nyrsio sy’n costio llawer 
o arian 

• sut mae pobl yn cael eu hasesu pan fydd angen 
help arnyn nhw’n gyfym 

Tudalen 29 



 

Fe ysgrifennon ni gynllun sy’n dweud sut y dylai 
gwasanaethau iechyd meddwl weithio ar draws 
ardal Bae’r Gorllewin. 

Yn fuan fe fydd rheolwr newydd i edrych sut mae’r 
cynllun yn gweithio. 

Mae arnon ni eisiau dod o hyd i fyrdd newydd da i 
gefnogi pobl a’u helpu i ddod yn fwy annibynnol. 

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda theuluoedd, 
gofalwyr a staf i edrych a yw gwasanaethau yn 
gwneud bywydau pobl yn well. 

Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu 

Mae’r Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu 
yn gweithio gyda phobl sydd angen llawer o help a 
chefnogaeth. 

Weithiau mae’n rhaid i bobl ag anabledd dysgu fynd 
i ysbytai arbennig sy’n cael eu galw’n Unedau Trin 
ac Asesu. 
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Fel arfer mae gan bobl sy’n mynd i Unedau Trin ac 
Asesu anghenion cymhleth. 

Anghenion 

Dylai pobl gael yr help a’r gefnogaeth sydd eu 
hangen arnyn nhw yn yr Uned Trin ac Asesu cyn 
gynted ag y bo modd. 

Mae’n rhaid i gynllun fod ar gael i wneud yn siŵr 
nad yw pobl yn aros yn yr Unedau Trin ac Asesu yn 
rhy hir. 

Mae Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu 
wedi helpu pobl i adael yr Uned Trin ac Asesu cyn 
gynted â phosibl. 

Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 

Ar draws Cymru, mae gwasanaethau yn gweithio 
gyda’i gilydd i roi mwy o gefnogaeth i bobl ag 
awtistiaeth. Mae hyn yn cael ei alw’n Y Gwasanaeth 
Awtistiaeth Integredig. 
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Mae’r gwasanaeth ar gyfer plant ac oedolion sydd 
ag awtistiaeth. Bydd yn helpu pobl i: 

Tîm 

 

 

 

▪ Weld a oes ganddyn nhw awtistiaeth. 

▪ Cael y gefnogaeth iawn ar gyfer eu hanghenion. 

▪ Defnyddio gwasanaethau yn y gymuned. 

Yn fuan fe fydd tîm newydd o ddeg o staf i redeg y 
gwasanaeth hwn. 
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 5. Gofalwyr 

Y pethau sydd wedi cael eu gwneud 

Mae staf iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod yn 
gweithio gyda’i gilydd i gefnogi gofalwyr. 

Mae gwasanaethau gofalwyr ar gael ym mhob 
ysbyty yn ardal Bae’r Gorllewin. 

Gall gofalwyr gael gwybodaeth a chyngor o’r 
gwasanaethau hyn. 

Mae gwasanaethau gofalwyr yn gweithio gyda 
meddygfeydd lleol a siopau feryllwyr hefyd i roi help 
a chyngor. 

Mae gwybodaeth yn cael ei anfon at ofalwyr trwy 
e-bost neu gylchlythyr. 
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Mae gwasanaethau gofalwyr yn helpu pobl ifainc 
sy’n ofalwyr hefyd.Mae’r rhain yn cael eu galw’n 
Brosiectau Pobl Ifainc. 

Maen nhw’n ymweld ag ysgolion a cholegau i siarad 
am fod yn ofalwr ifanc. 

Mae gofalwyr ifainc yn cael eu hyforddi i gefnogi 
gofalwyr ifainc eraill. 

Mae gwasanaethau gofalwyr wedi cynnal 
digwyddiadau yn ardal Bae’r Gorllewin. 
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Gwaith arall rydyn ni wedi’i 
wneud 
Gwasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd 

Mae’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd wedi bod yn gweithio gyda theuluoedd 
sydd â phroblem camddefnyddio sylweddau er 2013. 

Mae camddefnyddio sylweddau yn meddwl 
cymryd cyfuriau neu yfed gormod o alcohol. 

Mae’r gwasanaeth hwn bellach yn edrych sut y gall 
hefyd gefnogi teuluoedd ble mae trais teuluol neu 
broblemau iechyd meddwl. 

Mae trais teuluol yn meddwl cael eich trin 
yn wael gan rywun rydych chi’n byw gyda 
nhw, fel eich partner neu rywun yn eich teulu. 
Gallai feddwl cael eich taro, eich cicio neu bod 
rhywun yn gweiddi arnoch chi. 

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
(WCCIS) 

Mae arnon ni eisiau helpu mudiadau i gael 
gwybodaeth a gwneud gwell gwasanaethau. Mae 
hyn yn cael ei alw’n System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru. 
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Yn fuan bydd rhai staf yn rhoi prawf ar ap symudol 
i gael help neu wybodaeth. 

‘Mobile app’ yw’r term Saesneg am ap symudol. 
Mae’n rhywbeth y gallwch ei ddefnyddio ar eich 
fôn symudol neu lechen. 

Staf 

Cafodd swydd newydd ei gwneud i helpu staf ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol gael gwybodaeth 
a dod o hyd i fyrdd newydd o weithio. 

Mae rhai rheolwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi 
cael mwy o hyforddiant ynghylch y fordd o ddilyn 
y gyfraith. 

O 2020 bydd yn rhaid i staf iechyd a gofal 
cymdeithasol ddangos eu bod wedi cael yr 
hyforddiant iawn i wneud eu gwaith. 

Rydyn ni’n ceisio gwneud yn siŵr bod gweithwyr 
gofal cartref yn cael yr hyforddiant iawn cyn 2020. 

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i wneud 
yn siŵr bod gan wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol staf da. 
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Gwybodaeth 

Mae llyfrau’n cael eu hysgrifennu i ddweud wrth 
bobl am wasanaethau gofal ar draws y DU. Mae’r 
rhain yn cael eu galw’n Gyfeiriaduron Dewisiadau 
Gofal. 

Bae’r Gorllewin yw’r unig ardal yng Nghymru sydd 
wedi ysgrifennu Cyfeiriadur Dewisiadau Gofal. 

Gallwch ddod o hyd i’r cyfeiriadur mewn ysbytai, 
cynghorau lleol a rhai mudiadau eraill. 

Gallwch hefyd lawrlwytho’r cyfeiriadur am ddim o 
wefan ‘Care Choices’: www.carechoices.co.uk/wp-
content/uploads/2018/09/Bridgend_Neath_Port_ 
Talbot_Swansea_2018-19_LR.pdf 

Rydyn ni wedi gwneud cylchlythyr i ddweud wrth 
bobl beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud. 

Mae’r cylchlythyr yn cael ei anfon allan bob 
tri mis. Gallwch lawrlwytho ein cylchlythyr o’n 
gwefan: http://www.westernbay.org.uk/archif-
cylchlythyron/?lang=cy 
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Rydyn ni wedi gwneud yn siŵr bod llawer o 
wybodaeth ar ein gwefan. 

Rydyn ni wedi gweithio gyda mudiadau eraill i 
wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am y gwaith 
rydyn ni’n ei wneud ym Mae’r Gorllewin. 

Hefyd mae sianel ‘YouTube’ sy’n sôn am y gwaith 
sy’n digwydd ym Mae’r Gorllewin: www.youtube. 
com/channel/UCsOWHVVBy63xWHXHfNLXDxg 
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Y pethau mae arnon ni eisiau eu 
gwneud yn y dyfodol 

Rhoi mwy o help a chefnogaeth i bobl hŷn. 

Rhoi mwy o ddewisiadau i bobl hŷn ynglŷn â lle i fyw. 

Helpu i rwystro pobl hŷn rhag teimlo’n unig. 

Rhoi mwy o help i bobl hŷn sydd â phroblemau 
iechyd meddwl a dementia. 

Cael mwy o wasanaethau ar gyfer plant a phobl 
ifainc. 

Gweithio’n well gyda phlant sydd ag anghenion 
cymhleth. 

Tudalen 39 



Dechrau gwaith newydd gyda gwasanaethau 
iechyd meddwl. 

Gwneud yn siŵr bod pobl sydd ag anghenion 
cymhleth yn cael gwasanaethau da. 

Gwneud yn siŵr bod pobl ag anabledd dysgu neu 
awtistiaeth yn cael y gefnogaeth iawn cyn gynted â 
phosibl, waeth pa mor hen ydyn nhw. 

Gwneud yn siŵr ein bod yn helpu gofalwyr cyn 
gynted ag sy’n bosibl. 

Rhoi mwy o wybodaeth i ofalwyr i’w helpu i wneud 
dewisiadau da ynghylch eu hiechyd a’u lles. 

Gweithio ar y cyd â gofalwyr a gwneud yn siŵr eu 
bod yn cael rhoi eu barn am y pethau rydyn ni’n 
eu gwneud. 
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Mae Cynllun Gweithredu ar gael sy’n dweud sut y 
byddwn ni’n gwneud yr holl waith. 

Mae arnon ni angen newid y Cynllyn Gweithredu 
oherwydd bod Pen-y-bont ar Ogwr yn symud i 
fwrdd iechyd Cwm Taf.  Ni fydd o’n rhan o Fae’r 
Gorllewin ar ôl Ebrill 2019. 

Rydyn ni’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod y 
newidiadau hyn yn mynd mor dda â phosibl. 
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Geiriau anodd 

Anabledd dysgu 
Mae pobl ag anabledd dysgu yn ei chael hi’n anodd i ddysgu rhai pethau. 

Anghenion cymhleth 
Gall person sydd ag anghenion cymhleth: 

▪ gael mwy nag un anabledd 
▪ gael problemau iechyd 
▪ fethu defnyddio geiriau i siarad 
▪ ymddwyn mewn fordd y mae pobl eraill yn ei chael hi’n anodd. 

Anhwylder Difyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) 
Mae Anhwylder Difyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ar 
blentyn pan fydd yn ei chael hi’n anodd i ganolbwyntio. Efallai y bydd 
hefyd yn ei chael hi’n anodd cadw’n llonydd neu’n dawel. 

Ap symudol 
‘Mobile app’ yw’r term Saesneg am ap symudol. Mae’n rhywbeth y 
gallwch ei ddefnyddio ar eich fôn symudol neu lechen. 

Awtistiaeth 
Gall pobl ag awtistiaeth deimlo bod rhai pethau’n anodd. Fel cyfathrebu, 
bod yng nghwmni pobl eraill neu’r fordd maen nhw’n meddwl a theimlo 
ynglŷn â phethau. 

Camddefnyddio sylweddau 
Mae camddefnyddio sylweddau yn meddwl cymryd cyfuriau neu yfed 
gormod o alcohol. 

Dementia 
Mae dementia yn salwch difrifol sy’n efeithio ar y cof a’r ymennydd. Gall 
wneud pobl yn ddryslyd. 
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Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol 
Mae Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol yn meddwl y rheolau y mae’n 
rhaid i gartref gofal eu dilyn i roi’r gofal a’r gefnogaeth orau. 

Gwasanaethau Gofal Canolraddol 
Mae Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn meddwl bod gwahanol 
fudiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd yn ardal 
Bae’r Gorllewin. Maen nhw’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi pobl i fyw 
yn eu cartref. 

Hawdd eu clwyfo 
Mae pobl hawdd eu clwyfo yn meddwl pobl a allai fod angen help a 
chefnogaeth i aros yn iach a diogel. 

Problemau iechyd meddwl 
Mae pobl yn cael problemau iechyd meddwl pan fydd arnyn nhw angen 
help a chefnogaeth â’u meddyliau a’u teimladau. 

Trais teuluol 
Mae trais teuluol yn meddwl cael eich trin yn wael gan rywun rydych 
chi’n byw gyda nhw, fel partner neu rywun yn eich teulu. Gallai feddwl 
cael eich taro, eich cicio neu bod rhywun yn gweiddi arnoch chi. 
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	Y pethau wnaethon ni i helpu pobl sydd angen gwasanaethau iechyd a gofal 

	1. Pobl hŷn 
	1. Pobl hŷn 
	1. Pobl hŷn 
	Mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni geisio gwella iechyd a lles pobl hŷn. 
	Mae pobl yn byw’n hirach. Mae hyn yn meddwl bod mwy o bobl hŷn angen cefnogaeth. 
	Mae’n rhaid i wasanaethau weithio’n well gyda’i gilydd i helpu pobl hŷn. 
	Fe wnaethon ni roi cynllun ar waith i’n helpu i wneud hyn. 
	Mae’r cynllun ar gyfer gwneud yn siŵr bob pobl yn cael eu rhoi yn gyntaf. 
	Rydyn ni’n ceisio gweithio mwy gyda’n gilydd. I wneud hyn rydyn ni wedi rhoi Gwasanaethau Gofal Canolraddol ar waith. 
	Mae Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn meddwl bod gwahanol fudiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd yn ardal Bae’r Gorllewin. Maen nhw’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi. 
	I wneud yn siŵr bod gwasanaethau’n dda a theg rydyn ni wedi gwneud y newidiadau hyn: 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Dim ond un rhif mae’n rhaid i bobl ei ffonio i gael help a gwybodaeth. 

	▪ 
	▪ 
	Bydd meddyg, nyrs neu therapydd yn cysylltu’n gyflym â’r bobl sydd angen help. Bydd hyn o fewn pedair awr os ydyn nhw’n ffonio rhwng 8 o’r gloch y bore ac 8 o’r gloch y nos unrhyw ddydd o’r wythnos. 

	▪ 
	▪ 
	Gall gofal gael ei roi am hyd at chwe wythnos i helpu pobl i fod yn fwy annibynnol. Mae hyn i helpu i arbed pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty. Neu i’w helpu pan fyddan nhw’n dod allan o ysbyty. 

	▪ 
	▪ 
	Gall pobl gael cefnogaeth i ddysgu medrau y maen nhw efallai wedi eu colli oherwydd eu bod yn sâl. 

	▪ 
	▪ 
	Gall mudiadau eraill fel elusennau helpu pobl hefyd. 



	▪  Mae’n haws i bobl sydd â dementia ddefnyddio’r gwasanaethau. Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio ar y cof a’r ymennydd. Gall wneud pobl yn ddryslyd. 
	▪  Mae’n haws i bobl sydd â dementia ddefnyddio’r gwasanaethau. Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio ar y cof a’r ymennydd. Gall wneud pobl yn ddryslyd. 
	Rydyn ni’n casglu gwybodaeth i weld a yw’r Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn helpu pobl. 
	Ysgrifennodd dau gwmni adroddiadau am beth mae’r Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn ei wneud. 
	Dyma beth ddywedon nhw: 
	▪ Mae’r Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn helpu pobl sydd angen gofal iechyd a gofal cymdeithasol. 

	▪ 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Maen nhw’n helpu pobl i fyw gartref a bod yn fwy annibynnol. 

	▪ 
	▪ 
	Nid oes rhaid i bobl aros yn yr ysbyty mor hir. 

	▪ 
	▪ 
	Mae mwy o ofal yn y gymuned. 

	▪ 
	▪ 
	Mae llai o bobl yn gorfod mynd i gartref gofal neu gartref nyrsio. 

	▪ 
	▪ 
	Mae mwy o bobl yn byw’n annibynnol. 


	• 
	• 
	• 
	Mae gwasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd yn well i gwrdd ag anghenion pobl. 

	• 
	• 
	Mae mwy o driniaeth gartref nag yn yr ysbyty. 

	• 
	• 
	Mae gwasanaethau’n cael eu trefnu’n well. Mae hyn yn helpu i arbed pobl rhag bod yn yr ysbyty pan nad oes angen iddyn nhw fod. 

	• 
	• 
	Mae gwasanaethau ar gael bob diwrnod o’r wythnos. 

	• 
	• 
	Rydyn ni’n dod i wybod yn gynt bod dementia ar bobl. Ac mae mwy o gefnogaeth i bobl â dementia. 

	• 
	• 
	Mae’r newidiadau wedi arbed llawer o arian. 



	Gofal a chefnogaeth gartref 
	Gofal a chefnogaeth gartref 
	Gofal a chefnogaeth gartref 
	• 
	• 
	• 
	Rydyn ni wedi gwneud gwaith i helpu gwasanaethau i roi cefnogaeth well i bobl gartref. 

	• 
	• 
	Mae mudiadau wedi rhannu syniadau ac wedi dysgu gan ei gilydd. 

	• 
	• 
	Mae gennym ni gynllun i helpu mudiadau roi gofal a chefnogaeth dda i bobl gartref. 

	• 
	• 
	Rydyn ni wedi gwneud gwaith i wneud yn siŵr bod gan bobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau gofal a chefnogaeth y gwerthoedd iawn. 




	Cartrefi gofal 
	Cartrefi gofal 
	Cartrefi gofal 
	• 
	• 
	• 
	Mae llawer o newidiadau wedi bod mewn cartrefi gofal yn y blynyddoedd diwethaf. Er enghraifft, mae rhai cartrefi gofal wedi cau ac mae mwy o bobl angen cefnogaeth. 

	• 
	• 
	Rydyn ni wedi gweithio gyda mudiadau eraill i geisio gwneud yn siŵr ein bod yn gallu cwrdd ag anghenion pobl yn well. 

	• 
	• 
	Rydyn ni wedi bod yn edrych sut y gall gwasanaethau roi arian gyda’i gilydd i dalu am gartrefi gofal i bobl hŷn. 

	• 
	• 
	Rydyn ni wedi rhoi Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol ar waith. 



	Mae Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol yn meddwl y rheolau y mae’n rhaid i gartrefi gofal eu dilyn i roi’r gofal a’r gefnogaeth orau. 
	Mae Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol yn meddwl y rheolau y mae’n rhaid i gartrefi gofal eu dilyn i roi’r gofal a’r gefnogaeth orau. 
	Bydd cartrefi gofal yn cael eu harchwilio i wneud yn siŵr eu bod yn rhoi gofal a chefnogaeth dda i bobl. Fe ddylen nhw weithio’n galed i wneud eu gwasanaethau’n well. 
	Bydd hyn yn helpu pobl i wybod pa mor dda yw’r cartrefi gofal. 
	Bydd yn helpu pobl i ddewis pa gartrefi gofal mae arnyn nhw eisiau talu amdanyn nhw. 


	Pobl sy’n hawdd eu clwyfo 
	Pobl sy’n hawdd eu clwyfo 
	Pobl sy’n hawdd eu clwyfo 
	Mae timau yn gweithio ar draws ardal Bae’r Gorllewin i benderfynu sut i helpu pobl maen nhw’n meddwl sydd fwyaf hawdd eu clwyfo. 

	Mae pobl hawdd eu clwyfo yn meddwl pobl a allai fod angen help a chefnogaeth i aros yn iach a diogel. 
	Mae pobl hawdd eu clwyfo yn meddwl pobl a allai fod angen help a chefnogaeth i aros yn iach a diogel. 
	Mae’r timau yn cynnwys gwahanol bobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, fel meddygon, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol neu therapyddion. 
	Maen nhw’n ysgrifennu cynlluniau ar gyfer y bobl hŷn mwyaf hawdd eu clwyfo fydd efallai angen gofal a chefnogaeth yn y dyfodol. 
	Mae’r cynlluniau’n ymwneud â phethau sy’n bwysig i’r person. A beth maen nhw’n gobeithio fydd yn digwydd os bydd arnyn nhw angen gofal a chefnogaeth. 



	2. Plant a phobl ifainc 
	2. Plant a phobl ifainc 
	2. Plant a phobl ifainc 
	Mae ein cynllun ar gyfer plant a phobl ifainc yn bwriadu: 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Cynllunio a thalu am wasanaethau sy’n gweithio yn yr un ffordd ar draws ardal Bae’r Gorllewin. 

	▪ 
	▪ 
	Cytuno sut y mae pob gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol angen cefnogi plant a phobl ifainc. 

	▪ 
	▪ 
	Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau’n cael eu rhedeg yn dda. 



	Plant sydd ag anghenion cymhleth 
	Plant sydd ag anghenion cymhleth 
	Plant sydd ag anghenion cymhleth 
	Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn cefnogi plant sydd ag anghenion cymhleth yn y ffyrdd gorau. 
	Gall person sydd ag anghenion cymhleth: 
	gael mwy nag un anabledd 
	gael mwy nag un anabledd 
	gael mwy nag un anabledd 

	gael problemau iechyd 
	gael problemau iechyd 

	fethu defnyddio geiriau i siarad 
	fethu defnyddio geiriau i siarad 

	ymddwyn mewn ffordd y mae pobl eraill yn ei chael hi’n anodd. 
	ymddwyn mewn ffordd y mae pobl eraill yn ei chael hi’n anodd. 


	Mae arnon ni eisiau edrych i weld a yw pob gwasanaeth yn rhoi gofal a chefnogaeth dda i blant sydd ag anghenion cymhleth. 
	Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr bod gwasanaethau yn helpu plant a phobl ifainc i fod yn fwy annibynnol. A bod yn iach ac yn hapus. 
	A bod cwmnïau gofal yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol i gynllunio gofal a chefnogaeth o amgylch y plentyn a’i anghenion. 
	Dylai gwasanaethau helpu plant i fod mor annibynnol â phosibl wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn. Gallai hyn feddwl na fyddan nhw angen cymaint o gefnogaeth yn y dyfodol. 
	Rydyn ni’n edrych sut y mae pobl yn talu am wasanaethau i blant sydd ag anghenion cymhleth. 
	Mae arnon ni eisiau gweld a oes unrhyw newidiadau a allai wneud talu am y gwasanaethau hyn yn haws ac yn well 


	Plant sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau eraill 
	Plant sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau eraill 
	Plant sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau eraill 

	Mae tîm o staff iechyd a gofal cymdeithasol yn helpu plant sydd â neu sy’n debygol o fod â phroblemau iechyd meddwl neu broblemau eraill. Er enghraifft, problemau â theimladau neu’r ffordd maen nhw’n ymddwyn. 
	Mae tîm o staff iechyd a gofal cymdeithasol yn helpu plant sydd â neu sy’n debygol o fod â phroblemau iechyd meddwl neu broblemau eraill. Er enghraifft, problemau â theimladau neu’r ffordd maen nhw’n ymddwyn. 


	Mae 91 o blant wedi cael cefnogaeth gan y gwasanaeth hwn hyd yma. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn yn helpu mwy o blant yn y dyfodol. 
	Mae 91 o blant wedi cael cefnogaeth gan y gwasanaeth hwn hyd yma. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn yn helpu mwy o blant yn y dyfodol. 
	Mae 91 o blant wedi cael cefnogaeth gan y gwasanaeth hwn hyd yma. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn yn helpu mwy o blant yn y dyfodol. 
	Cefnogaeth ychwanegol i weld a oes gan blant broblemau iechyd meddwl 
	Mae arnon ni eisiau: 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Dod i wybod mor fuan ag sy’n bosibl a oes gan blant a phobl ifainc broblemau iechyd meddwl. 

	▪ 
	▪ 
	Gweithio gyda’n gilydd yn well i helpu plant a phobl ifainc cyn gynted ag sy’n bosibl. 

	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Cefnogi plant a phobl ifainc sydd angen y mwyaf 

	o help. A’u teuluoedd a’u gofalwyr. 

	▪ 
	▪ 
	Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw cyn gynted â phosibl. 




	Help i blant sydd â phroblemau â datblygiad eu hymennydd 
	Help i blant sydd â phroblemau â datblygiad eu hymennydd 
	Help i blant sydd â phroblemau â datblygiad eu hymennydd 
	Mae tîm ar gael i helpu plant sydd â phroblemau â dagtblygiad eu hymennydd i gael cefnogaeth dda. 
	Maen nhw hefyd yn ceisio rhwystro plant rhag cael problemau eraill fel problemau iechyd meddwl neu broblemau â’r ffordd maen nhw’n ymddwyn. 

	Mae’r amser aros i weld y tîm hwn wedi mynd yn llai. 
	Mae’r amser aros i weld y tîm hwn wedi mynd yn llai. 
	Rhannodd y tîm holiadur i gefnogi grŵp o bobl sydd ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD). 

	Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ar blentyn pan fydd yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio. Efallai y bydd hefyd yn ei chael hi’n anodd cadw’n llonydd neu’n dawel. 
	Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ar blentyn pan fydd yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio. Efallai y bydd hefyd yn ei chael hi’n anodd cadw’n llonydd neu’n dawel. 
	Roedd yr adborth o’r holiadur yn dda. 



	3 a 4: Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 
	3 a 4: Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 
	3 a 4: Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth 

	Comisiynu ar gyfer Rhaglen Anghenion Cymhleth 
	Comisiynu ar gyfer Rhaglen Anghenion Cymhleth 
	Comisiynu ar gyfer Rhaglen Anghenion Cymhleth 
	Mae Comisiynu ar gyfer Rhaglen Anghenion Cymhleth yn ymwneud ag asesu pobl sydd ag anabledd dysgu sy’n byw mewn cartrefi gofal neu fyw gyda chymorth. 
	Mae’n ymwneud â gwneud yn siŵr bod anghenion pobl yn cael eu cwrdd. A’u bod yn cael eu cefnogi i fod yn annibynnol. 
	Mae’r prosiect hwn yn gwneud yn siŵr bod pob mudiad yn gweithio tuag at yr un safonau uchel. 
	Mae tîm o staff iechyd a gofal cymdeithasol yn edrych ar y gofal y mae pobl yn ei gael. 
	Mae’n nhw’n edrych pa mor dda yw’r gofal. Maen nhw’n penderfynu a yw gofal pobl angen newid. 
	Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu cefnogi i fod mor annibynnol â phosibl. 

	Maen nhw’n ceisio dod o hyd i’r lleoliadau gorau i bobl fyw ynddyn nhw. 
	Maen nhw’n ceisio dod o hyd i’r lleoliadau gorau i bobl fyw ynddyn nhw. 

	Mae’r prosiect wedi helpu i wneud yn siŵr bod pobl yn byw gwell bywydau. 
	Mae’r prosiect wedi helpu i wneud yn siŵr bod pobl yn byw gwell bywydau. 
	Mae wedi arbed pedwar miliwn punt er iddo ddechrau yn 2014. 
	Mae wedi ennill gwobrau am y newidiadau y mae wedi’i wneud. 

	Helpu mwy o bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl 
	Helpu mwy o bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl 
	Helpu mwy o bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl 
	Fe dalon ni i gwmni i edrych a oedd mwy o bobl angen help â phroblemau iechyd meddwl. 
	Fe ysgrifennon nhw adroddiad oedd yn dweud wrthyn ni pa bethau y mae’n rhaid eu gwneud i helpu pobl wella. 



	Dod o hyd i gartref gofal neu gartref nyrsio i bobl ag anabledd dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl 
	Dod o hyd i gartref gofal neu gartref nyrsio i bobl ag anabledd dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl 
	Dod o hyd i gartref gofal neu gartref nyrsio i bobl ag anabledd dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl 
	Mae’r gwasanaeth hwn yn ceisio dod o hyd i leoedd newydd i bobl fyw ynddyn nhw. 
	Mae wedi helpu pobl fod yn fwy annibynnol. 
	Mae’r gwasanaeth hwn wedi arbed arian hefyd. 

	Talu am wasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau anabledd dysgu 
	Talu am wasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau anabledd dysgu 
	Talu am wasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau anabledd dysgu 
	Rydyn ni wedi ysgrifennu cynllun i helpu mudiadau i benderfynu pwy sy’n talu am wasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu. 
	Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cynllun hwn yn helpu mudiadau wneud penderfyniadau da sydd ddim yn rhwystro pobl rhag cael y gofal sydd ei angen arnyn nhw. 



	Cynllunio gwasanaethau ar gyfer iechyd meddwl ac anableddau dysgu 
	Cynllunio gwasanaethau ar gyfer iechyd meddwl ac anableddau dysgu 
	Cynllunio gwasanaethau ar gyfer iechyd meddwl ac anableddau dysgu 
	Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd i gynllunio gwasanaethau ar gyfer: 
	▪ oedolion ag anabledd dysgu 
	▪ oedolion â phroblemau iechyd meddwl 
	▪ pobl â dementia. 
	Maen nhw’n edrych ar bedwar prif beth: 
	• 
	• 
	• 
	sut mae pobl yn cael gwasanaethau 

	• 
	• 
	• 
	pobl sy’n cymryd cyffuriau neu sy’n yfed gormod 

	o alcohol 

	• 
	• 
	• 
	cartrefi gofal a chartrefi nyrsio sy’n costio llawer 

	o arian 

	• 
	• 
	sut mae pobl yn cael eu hasesu pan fydd angen help arnyn nhw’n gyflym 


	Fe ysgrifennon ni gynllun sy’n dweud sut y dylai gwasanaethau iechyd meddwl weithio ar draws ardal Bae’r Gorllewin. 
	Yn fuan fe fydd rheolwr newydd i edrych sut mae’r cynllun yn gweithio. 
	Mae arnon ni eisiau dod o hyd i ffyrdd newydd da i gefnogi pobl a’u helpu i ddod yn fwy annibynnol. 
	Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda theuluoedd, gofalwyr a staff i edrych a yw gwasanaethau yn gwneud bywydau pobl yn well. 


	Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu 
	Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu 
	Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu 
	Mae’r Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu yn gweithio gyda phobl sydd angen llawer o help a chefnogaeth. 
	Weithiau mae’n rhaid i bobl ag anabledd dysgu fynd i ysbytai arbennig sy’n cael eu galw’n Unedau Trin ac Asesu. 

	Fel arfer mae gan bobl sy’n mynd i Unedau Trin ac Asesu anghenion cymhleth. 
	Fel arfer mae gan bobl sy’n mynd i Unedau Trin ac Asesu anghenion cymhleth. 

	Dylai pobl gael yr help a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw yn yr Uned Trin ac Asesu cyn gynted ag y bo modd. 
	Dylai pobl gael yr help a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw yn yr Uned Trin ac Asesu cyn gynted ag y bo modd. 
	Mae’n rhaid i gynllun fod ar gael i wneud yn siŵr nad yw pobl yn aros yn yr Unedau Trin ac Asesu yn rhy hir. 
	Mae Tîm Cefnogi Dwys Pobl ag Anabledd Dysgu wedi helpu pobl i adael yr Uned Trin ac Asesu cyn gynted â phosibl. 


	Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
	Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
	Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 
	Ar draws Cymru, mae gwasanaethau yn gweithio gyda’i gilydd i roi mwy o gefnogaeth i bobl ag awtistiaeth. Mae hyn yn cael ei alw’n Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig. 
	Mae’r gwasanaeth ar gyfer plant ac oedolion sydd ag awtistiaeth. Bydd yn helpu pobl i: 

	▪ 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	Weld a oes ganddyn nhw awtistiaeth. 

	▪ 
	▪ 
	Cael y gefnogaeth iawn ar gyfer eu hanghenion. 

	▪ 
	▪ 
	Defnyddio gwasanaethau yn y gymuned. 


	Yn fuan fe fydd tîm newydd o ddeg o staff i redeg y gwasanaeth hwn. 

	5. Gofalwyr 
	5. Gofalwyr 


	Y pethau sydd wedi cael eu gwneud 
	Y pethau sydd wedi cael eu gwneud 
	Y pethau sydd wedi cael eu gwneud 
	Mae staff iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi gofalwyr. 
	Mae gwasanaethau gofalwyr ar gael ym mhob ysbyty yn ardal Bae’r Gorllewin. 
	Gall gofalwyr gael gwybodaeth a chyngor o’r gwasanaethau hyn. 
	Mae gwasanaethau gofalwyr yn gweithio gyda meddygfeydd lleol a siopau fferyllwyr hefyd i roi help a chyngor. 
	Mae gwybodaeth yn cael ei anfon at ofalwyr trwy e-bost neu gylchlythyr. 
	Mae gwasanaethau gofalwyr yn helpu pobl ifainc sy’n ofalwyr hefyd.Mae’r rhain yn cael eu galw’n Brosiectau Pobl Ifainc. 
	Maen nhw’n ymweld ag ysgolion a cholegau i siarad am fod yn ofalwr ifanc. 
	Mae gofalwyr ifainc yn cael eu hyfforddi i gefnogi gofalwyr ifainc eraill. 
	Mae gwasanaethau gofalwyr wedi cynnal digwyddiadau yn ardal Bae’r Gorllewin. 




	Gwaith arall rydyn ni wedi’i wneud 
	Gwaith arall rydyn ni wedi’i wneud 
	Gwaith arall rydyn ni wedi’i wneud 

	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
	Mae arnon ni eisiau helpu mudiadau i gael gwybodaeth a gwneud gwell gwasanaethau. Mae hyn yn cael ei alw’n System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru. 

	Yn fuan bydd rhai staff yn rhoi prawf ar ap symudol i gael help neu wybodaeth. ‘Mobile app’ yw’r term Saesneg am ap symudol. Mae’n rhywbeth y gallwch ei ddefnyddio ar eich ffôn symudol neu lechen. 
	Yn fuan bydd rhai staff yn rhoi prawf ar ap symudol i gael help neu wybodaeth. ‘Mobile app’ yw’r term Saesneg am ap symudol. Mae’n rhywbeth y gallwch ei ddefnyddio ar eich ffôn symudol neu lechen. 


	Staff 
	Staff 
	Staff 
	Cafodd swydd newydd ei gwneud i helpu staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gael gwybodaeth a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio. 
	Mae rhai rheolwyr iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael mwy o hyfforddiant ynghylch y ffordd o ddilyn y gyfraith. 
	O 2020 bydd yn rhaid i staff iechyd a gofal cymdeithasol ddangos eu bod wedi cael yr hyfforddiant iawn i wneud eu gwaith. 
	Rydyn ni’n ceisio gwneud yn siŵr bod gweithwyr gofal cartref yn cael yr hyfforddiant iawn cyn 2020. 
	Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol staff da. 


	Gwybodaeth 
	Gwybodaeth 
	Gwybodaeth 
	Mae llyfrau’n cael eu hysgrifennu i ddweud wrth bobl am wasanaethau gofal ar draws y DU. Mae’r rhain yn cael eu galw’n Gyfeiriaduron Dewisiadau Gofal. 
	Bae’r Gorllewin yw’r unig ardal yng Nghymru sydd wedi ysgrifennu Cyfeiriadur Dewisiadau Gofal. 
	Gallwch ddod o hyd i’r cyfeiriadur mewn ysbytai, cynghorau lleol a rhai mudiadau eraill. 
	Gallwch hefyd lawrlwytho’r cyfeiriadur am ddim o wefan ‘Care Choices’: 
	www.carechoices.co.uk/wp
	www.carechoices.co.uk/wp
	-

	content/uploads/2018/09/Bridgend_Neath_Port_ 
	Talbot_Swansea_2018-19_LR.pdf 


	Rydyn ni wedi gwneud cylchlythyr i ddweud wrth bobl beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud. 
	Mae’r cylchlythyr yn cael ei anfon allan bob tri mis. Gallwch lawrlwytho ein cylchlythyr o’n gwefan: 
	http://www.westernbay.org.uk/archif
	http://www.westernbay.org.uk/archif
	-

	cylchlythyron/?lang=cy 


	Rydyn ni wedi gwneud yn siŵr bod llawer o wybodaeth ar ein gwefan. 

	Rydyn ni wedi gweithio gyda mudiadau eraill i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am y gwaith rydyn ni’n ei wneud ym Mae’r Gorllewin. 
	Rydyn ni wedi gweithio gyda mudiadau eraill i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am y gwaith rydyn ni’n ei wneud ym Mae’r Gorllewin. 
	Hefyd mae sianel ‘YouTube’ sy’n sôn am y gwaith sy’n digwydd ym Mae’r Gorllewin: 
	www.youtube. 
	www.youtube. 
	com/channel/UCsOWHVVBy63xWHXHfNLXDxg 





	Y pethau mae arnon ni eisiau eu gwneud yn y dyfodol 
	Y pethau mae arnon ni eisiau eu gwneud yn y dyfodol 
	Y pethau mae arnon ni eisiau eu gwneud yn y dyfodol 
	Rhoi mwy o help a chefnogaeth i bobl hŷn. 
	Rhoi mwy o ddewisiadau i bobl hŷn ynglŷn â lle i fyw. 
	Helpu i rwystro pobl hŷn rhag teimlo’n unig. 
	Rhoi mwy o help i bobl hŷn sydd â phroblemau iechyd meddwl a dementia. 
	Cael mwy o wasanaethau ar gyfer plant a phobl ifainc. 
	Gweithio’n well gyda phlant sydd ag anghenion cymhleth. 
	Dechrau gwaith newydd gyda gwasanaethau iechyd meddwl. 

	Gwneud yn siŵr bod pobl sydd ag anghenion cymhleth yn cael gwasanaethau da. 
	Gwneud yn siŵr bod pobl sydd ag anghenion cymhleth yn cael gwasanaethau da. 
	Gwneud yn siŵr bod pobl ag anabledd dysgu neu awtistiaeth yn cael y gefnogaeth iawn cyn gynted â phosibl, waeth pa mor hen ydyn nhw. 
	Gwneud yn siŵr ein bod yn helpu gofalwyr cyn gynted ag sy’n bosibl. 
	Rhoi mwy o wybodaeth i ofalwyr i’w helpu i wneud dewisiadau da ynghylch eu hiechyd a’u lles. 
	Gweithio ar y cyd â gofalwyr a gwneud yn siŵr eu bod yn cael rhoi eu barn am y pethau rydyn ni’n eu gwneud. 

	Mae Cynllun Gweithredu ar gael sy’n dweud sut y byddwn ni’n gwneud yr holl waith. 
	Mae Cynllun Gweithredu ar gael sy’n dweud sut y byddwn ni’n gwneud yr holl waith. 
	Mae arnon ni angen newid y Cynllyn Gweithredu oherwydd bod Pen-y-bont ar Ogwr yn symud i fwrdd iechyd Cwm Taf.  Ni fydd o’n rhan o Fae’r Gorllewin ar ôl Ebrill 2019. 
	Rydyn ni’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod y newidiadau hyn yn mynd mor dda â phosibl. 


	Geiriau anodd 
	Geiriau anodd 
	Geiriau anodd 
	Anabledd dysgu 
	Mae pobl ag anabledd dysgu yn ei chael hi’n anodd i ddysgu rhai pethau. 

	Anghenion cymhleth 
	Anghenion cymhleth 
	Gall person sydd ag anghenion cymhleth: 
	▪ 
	▪ 
	▪ 
	gael mwy nag un anabledd 

	▪ 
	▪ 
	gael problemau iechyd 

	▪ 
	▪ 
	fethu defnyddio geiriau i siarad 

	▪ 
	▪ 
	ymddwyn mewn ffordd y mae pobl eraill yn ei chael hi’n anodd. 



	Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) 
	Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) 
	Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ar blentyn pan fydd yn ei chael hi’n anodd i ganolbwyntio. Efallai y bydd hefyd yn ei chael hi’n anodd cadw’n llonydd neu’n dawel. 

	Ap symudol 
	Ap symudol 
	‘Mobile app’ yw’r term Saesneg am ap symudol. Mae’n rhywbeth y gallwch ei ddefnyddio ar eich ffôn symudol neu lechen. 

	Awtistiaeth 
	Awtistiaeth 
	Gall pobl ag awtistiaeth deimlo bod rhai pethau’n anodd. Fel cyfathrebu, bod yng nghwmni pobl eraill neu’r ffordd maen nhw’n meddwl a theimlo ynglŷn â phethau. 

	Camddefnyddio sylweddau 
	Camddefnyddio sylweddau 
	Mae camddefnyddio sylweddau yn meddwl cymryd cyffuriau neu yfed gormod o alcohol. 

	Dementia 
	Dementia 
	Mae dementia yn salwch difrifol sy’n effeithio ar y cof a’r ymennydd. Gall wneud pobl yn ddryslyd. 

	Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol 
	Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol 
	Mae Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol yn meddwl y rheolau y mae’n rhaid i gartrefi gofal eu dilyn i roi’r gofal a’r gefnogaeth orau. 

	Gwasanaethau Gofal Canolraddol 
	Gwasanaethau Gofal Canolraddol 
	Mae Gwasanaethau Gofal Canolraddol yn meddwl bod gwahanol fudiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd yn ardal Bae’r Gorllewin. Maen nhw’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi. 

	Hawdd eu clwyfo 
	Hawdd eu clwyfo 
	Mae pobl hawdd eu clwyfo yn meddwl pobl a allai fod angen help a chefnogaeth i aros yn iach a diogel. 

	Problemau iechyd meddwl 
	Problemau iechyd meddwl 
	Mae pobl yn cael problemau iechyd meddwl pan fydd arnyn nhw angen help a chefnogaeth â’u meddyliau a’u teimladau. 

	Trais teuluol 
	Trais teuluol 
	Mae trais teuluol yn meddwl cael eich trin yn wael gan rywun rydych chi’n byw gyda nhw, fel partner neu rywun yn eich teulu. Gallai feddwl cael eich taro, eich cicio neu bod rhywun yn gweiddi arnoch chi. 







