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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 bydd arnoch angen help a chefnogaeth i 
ddarllen a deall y ddogfen hon. 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 ac 
mae’n dweud beth maen nhw’n feddwl mewn bocs o 
dan y gair.

Os bydd unrhyw un o’r geiriau yn cael eu defnyddio 
eto yn y llyfryn byddan nhw’n cael eu dangos mewn 
ysgrifennu glas cyffredin. Os gwelwch chi eiriau mewn 
ysgrifennu glas cyffredin, gallwch edrych beth maen 
nhw’n feddwl o dan  Geiriau anodd ar dudalen 22.

Pan fydd y ddogfen yn dweud ‘ni’, mae hyn yn 
meddwl GIG Cymru.

I gael rhagor o gopïau o’r fersiwn Hawdd ei Ddeall 
hwn cysylltwch â:  

Iechyd Llywodraeth Cymru Ymholiadau Blwch 
Post, Adeilad Llywodraeth Cymru , Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ

Ffôn: 02920 370011 

E-bost: health.enquiries@wales.gsi.gov.uk 

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn Hawdd ei 
Deall gan Anabledd Dysgu Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols 5.

mailto:health.enquiries%40wales.gsi.gov.uk%20?subject=
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Cyflwyniad

Mae’r daflen hon yn sôn am arian gan y GIG i dalu 
am eich gofal a’ch cefnogaeth.

Mae’r GIG neu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
yn gofalu am ein hiechyd corfforol a meddyliol – 
ein cyrff a’n meddyliau.

Mae’r GIG yn darparu gwasanaethau fel: 

 ▪ Ysbytai

 ▪ Clinigau 

 ▪ Canolfannau Iechyd

 ▪ Timau Iechyd Meddwl Cymunedol

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau’r GIG am ddim.
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Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu 
cefnogaeth i fyw yn y gymuned. Er enghraifft, 
cefnogaeth ar gyfer ymolchi neu goginio. 

Efallai y bydd rhaid i chi dalu tuag at y gefnogaeth 
hon.

Mae fel arfer yn hawdd dweud a ddylai eich 
cefnogaeth ddod o’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
neu’r GIG. Weithiau efallai y bydd arnoch angen 
cefnogaeth gan y ddau.
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Beth yw Gofal Iechyd Parhaus y 
GIG?

Mae ar rai pobl angen llawer o gefnogaeth ar gyfer 
hiechyd gan eu bod:

 ▪ yn sâl iawn

 ▪ wedi cael damwain

 ▪ yn anabl.

Dyma rai o’r pethau y gall fod arnyn nhw angen help 
i’w gwneud: 

 ▪ anadlu

 ▪ bwyta ac yfed
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 ▪ cymryd meddyginiaethau

 ▪ cerdded

 ▪ cof a meddwl.

Os oes gennych chi lawer o anghenion iechyd, 
efallai y byddwch chi’n medru cael Gofal Iechyd 
Parhaus y GIG (GIPG).

Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn meddwl y 
bydd y GIG yn talu am eich gofal a’ch cefnogaeth. 
Mae’r gofal a’r gefnogaeth am ddim.

Gallwch gael Gofal Iechyd Parhaus y GIG os ydych 
chi’n byw gartref neu mewn Cartref Gofal.  
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Mewn Cartref Gofal bydd yn talu am eich holl 
ffïoedd Cartref Gofal.

Gartref gall dalu am eich gofal a’ch cefnogaeth. Er 
enghraifft:

 ▪ help i ymolchi a gwisgo

 ▪ help i ddefnyddio unrhyw offer sydd ei angen 
arnoch.

Nid yw’n gallu cael ei ddefnyddio i dalu am bethau 
fel bwyd neu rent.

Os ydych chi dros 18 ac mae gennych chi lawer o 
anghenion iechyd, gallwch chi gael eich asesu ar 
gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG.

Mae asesiad yn casglu llawer o wybodaeth er 
mwyn i ni fedru deall rhywbeth yn well. Mae’n ein 
helpu i wneud gwell penderfyniadau.

Er enghraifft, os yw gwahanol bobl yn rhannu 
gwybodaeth am eich iechyd, byddan nhw’n deall 
eich anghenion yn well.
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Sut bydd fy iechyd yn cael ei 
asesu?

Pan fyddwch chi’n cael eich asesu fe fyddwn ni’n 
edrych ar bedwar peth: 

1.  Beth yw eich anghenion iechyd? Er 
engraifft:

 ▪ efallai bod arnoch chi angen help i fynd o 
gwmpas

 ▪ neu efallai bod arnoch chi angen help i 
wella’ch iechyd meddwl.

2.  Faint o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch 
chi? A pha mor aml?

3.  Pa mor anodd yw hi i’ch cefnogi yn ôl eich 
angen? Er enghraifft, dim ond staff sydd 
â’r medrau iawn sy’n gallu eich cefnogi.

4.  A yw eich anghenion iechyd yn newid 
dros amser? Ac os ydyn nhw, beth sydd 
arnon ni angen ei wneud i wneud yn siŵr 
eich bod chi’n cael y gefnogaeth iawn?



Tudalen 10

Cam 1: Cyn yr asesiad

Bydd Cyd-drefnydd Gofal yn cael ei roi i chi.

Bydd y Cyd-drefnydd Gofal yn eich helpu trwy’r 
asesiad. Fe fydd yn gwneud yn siŵr bod gennych 
chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Fe fydd 
yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Bydd y Cyd-drefnydd Gofal yn:

 ▪ siarad â chi am yr asesiad

 ▪ gofyn i chi a oes arnoch chi eisiau cael eich asesu

 ▪ egluro sut y bydd nawdd Gofal Iechyd Parhaus y 
GIG yn effeithio ar eich budd-daliadau.
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Does dim rhaid i chi gael eich asesu a gallwch roi’r 
gorau i gael yr asesiad unrhyw bryd.

Os na fyddwch chi’n cael eich asesu bydd pethau’n 
mynd ymlaen fel y maen nhw. Ni fydd y GIG yn talu 
am eich holl ofal a chefnogaeth.

Os byddwch chi’n cael cynnig Gofal Iechyd Parhaus 
y GIG ond ddim yn ei gymryd: 

 ▪ gall eich gofal ddod oddi wrth y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a’r GIG

 ▪ Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu tuag at eich 
cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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Cam 2 : Yr asesiad

Bydd y Cyd-drefnydd Gofal yn gofyn i wahanol 
bobl am eich anghenion iechyd a sut maen nhw’n 
effeithio arnoch chi.

Fe fyddan nhw’n siarad â meddygon, nyrsys, 
therapyddion neu weithwyr cymdeithasol sy’n 
gweithio gyda chi.

Mae arnyn nhw angen gwybod:

 ▪ am eich salwch neu’ch anabledd

 ▪ faint o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi

 ▪ a oes arnoch chi angen rhywun sydd â medrau 
arbennig i ofalu amdanoch chi

 ▪ a oes arnoch chi angen cefnogaeth drwy’r amser 
– ddydd a nos
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 ▪ a yw eich anghenion iechyd yn aros yr un fath 
neu’n newid o ddydd i ddydd

 ▪ a yw eich iechyd yn mynd yn waeth yn gyflym 
iawn. Er enghraifft, os ydych chi’n rhoi’r gorau i 
anadlu yn sydyn neu’n tagu ar bethau yn aml.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei rhoi mewn 
adroddiad.

Gallwch ofyn i eiriolwr eich helpu.

Mae eiriolwr yn egluro pethau i chi. Gallan nhw 
eich helpu i siarad drosoch eich hun neu siarad ar 
eich rhan os oes arnoch chi eisiau iddyn nhw.

Gall y cyd-drefnydd gofal eich helpu i ddod o hyd i 
eiriolwr.

Adroddiad
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Cam 3 : Y cyfarfod

Fe fyddwch chi’n cael gwahoddiad i gyfarfod i siarad 
am yr asesiad.

Bydd eich eiriolwr neu eich Cyd-drefnydd Gofal yn 
mynd trwy’r adroddiad gyda chi.

Bydd pobl yn y cyfarfod yn gweld a ddylech chi gael 
Gofal Iechyd y GIG.

Fe fyddan nhw’n dweud wrth y GIG beth maen 
nhw’n feddwl.

Beth 
rydyn 
ni’n 

feddwl 
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Cam 4 : Y penderfyniad

Y GIG sy’n penderfynu yn y diwedd. Fe fyddan 
nhw’n dweud wrth eich Cyd-drefnydd Gofal os 
gallwch chi gael Gofal Iechyd Parhaus y GIG.

Cewch : Os cewch chi Ofal Iechyd Parhaus y GIG, 
fe fyddwch chi’n helpu i ysgrifennu cynllun gofal ar 
gyfer eich anghenion.

Ar ôl 3 mis bydd y Cyd-drefnydd Gofal yn edrych i 
weld a yw eich cynllun gofal yn gweithio. 

Wedyn bydd rhywun yn edrych ar eich cynllun gofal 
unwaith y flwyddyn neu os bydd eich anghenion 
iechyd yn newid.

1
3

2
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Na chewch: Os na chewch chi Ofal Iechyd 
Parhaus y GIG:

Os ydych chi’n byw gartref:

Efallai bydd eich gofal a’ch cefnogaeth yn cael 
ei ddarparu gan y Gwasanaethau Iechyd a’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Efallai y byddwch yn 
gorfod talu am gefnogaeth gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol.

Os ydych chi’n byw mewn Cartref Gofal:

Fe fyddwch chi’n cael eich asesu gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol i weld faint y byddwch 
chi’n gorfod talu am eich gofal.

Os ydych chi’n byw mewn Cartref Nyrsio:

Os oes arnoch chi angen gofal gan nyrs, fe allwch 
chi gael Gofal Nyrsio a Ariennir.

Mae Gofal Nyrsio a Ariennir yn arian 
ychwanegol i dalu am ofal nyrsio os ydych chi’n 
byw mewn Cartref Nyrsio.

Cartref Gofal
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Cam 5: Beth alla i wneud os ydw 
i’n cael fy ngwrthod?

Os nad ydych chi’n cytuno â’r penderfyniad, 
siaradwch â’ch Cyd-drefnydd Gofal neu’r staff iechyd 
sy’n rhoi cefnogaeth i chi.

Os nad ydych chi’n hapus â’r:

 ▪ ffordd y cafodd y penderfyniad ei wneud neu’r

 ▪ ffordd y cafodd yr asesiad ei wneud,

gallwch chi ofyn i’ch Bwrdd Iechyd Lleol edrych i 
mewn iddo.

Mae’r Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol am 
wasanaethau iechyd yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth am Fyrddau Iechyd Lleol 
ewch i:

www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/cyfeiriadur

Croseo
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Os ydych chi’n dal yn anhapus, gallwch chi gwyno i’r 
GIG.

Os ydych chi’n dal yn anhapus, gallwch chi 
ysgrifennu at Ombwdsman y Gwasanaethau 
Cyhoeddus.

Mae Ombwdsman y Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn edrych ar gwynion yn erbyn y GIG 
yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth am Ombwdsman y 
Gwasanaethau Cyhoeddus ewch i
www.ombudsman-wales.org.uk.

Am fwy o wybodaeth am Ofal Iechyd Parhaus y GIG 
a Gofal Nyrsio a Ariennir mewn Braille ac ar CD, 
cysylltwch â’ch Bwrdd Iechyd Lleol.  

Ewch i: www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/
cyfeiriadur

Mae Braille yn wybodaeth ar gyfer pobl sy’n ddall 
neu sy’n ei chael hi’n anodd gweld pethau.

Croseo

http://www.ombudsman-wales.org.uk/cy-GB.aspx
http://www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/cyfeiriadur
http://www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/cyfeiriadur
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Gwag yn fwriadol
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Gofal Iechyd Parhaus y GIG: 
Canllaw cam wrth gam

Cam 1: Cyn yr asesiad

Bydd Cyd-drefnydd Gofal yn cael ei roi i chi.

Fe fyddan nhw’n siarad â chi am yr asesiad.

Fe fyddan nhw’n egluro sut y bydd nawdd Gofal 
Iechyd Parhaus yn effeithio ar eich budd-daliadau.

Cam 2: Yr asesiad

Bydd eich Cyd-drefnydd Gofal yn gofyn i lawer o 
bobl am eich anghenion gofal a chefnogaeth.

Cam 3: Y cyfarfod

Fe fyddwch yn cael gwahoddiad i gyfarfod i siarad 
am yr asesiad.

Bydd pobl sydd wedi gwneud asesiad o’ch 
anghenion yno.

Fe fyddan nhw’n dweud wrth y GIG a ddylech chi 
gael Gofal Iechyd Parhaus y GIG. Fe fyddwch 
chi’n cael copi o hyn.

Adroddiad
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Cam  4: Y penderfyniad
Os bydd y GIG yn cytuno i dalu am eich gofal a’ch 
cefnogaeth, fe fyddwch chi’n helpu i ysgrifennu 
cynllun gofal.

Bydd rhywun yn edrych ar hwn ar ôl 3 mis a phob 
blwyddyn ar ôl hynny.

Cam 5: Beth alla i wneud os ydw i’n 
cael fy ngwrthod?

Os na fydd y GIG yn talu am eich gofal, gallwch 
chi ofyn pam iddyn nhw.

Os nad ydych chi’n cytuno â’r ffordd y gwnaethon 
nhw eu penderfyniad, gallwch chi ofyn i’r Bwrdd 
Iechyd Lleol edrych i mewn iddo.

Os nad ydych chi’n cytuno â’r ffordd y cafodd yr 
asesiad ei wneud, gallwch ofyn i’r Bwrdd Iechyd 
Lleol edrych i mewn iddo.

Gallwch chi hefyd gwyno i’r GIG neu i 
Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.
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Geiriau anodd
Asesiad
Mae asesiad yn casglu llawer o wybodaeth er mwyn i ni fedru deall 
rhywbeth yn well. Mae’n ein helpu i wneud gwell penderfyniadau.

Er enghraifft, os yw gwahanol bobl yn rhannu gwybodaeth am eich 
iechyd, byddan nhw’n deall eich anghenion yn well.

Braille
Mae Braille yn wybodaeth ar gyfer pobl sy’n ddall neu sy’n ei chael hi’n 
anodd gweld pethau.

Bwrdd Iechyd Lleol
Mae’r Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol am wasanaethau iechyd yn eich 
ardal chi.

Cyd-drefnydd Gofal
Bydd y Cyd-drefnydd Gofal yn eich helpu trwy’r asesiad. Fe fydd yn 
gwneud yn siŵr bod gennych chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Fe 
fydd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Eiriolwr
Mae eiriolwr yn egluro pethau i chi. Gallan nhw eich helpu i siarad 
drosoch chi eich hun neu siarad ar eich rhan chi os oes arnoch chi eisiau 
iddyn nhw.

GIG
Mae’r GIG neu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn gofalu am ein hiechyd 
corfforol a meddyliol – ein cyrff a’n meddyliau.

Gofal Iechyd Parhaus y GIG
Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn meddwl y bydd y GIG yn talu am 
eich gofal a’ch cefnogaeth. Mae’r gofal a’r gefnogaeth am ddim.

Gofal Nyrsio a Areinnir
Mae Gofal Nyrsio a Ariennir yn arian ychwanegol i dalu am ofal nyrsio os 
ydych chi’n byw mewn Cartref Nyrsio.

Ombwdsman y Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Ombwdsman y Gwasanaethau Cyhoeddus yn edrych ar gwynion yn 
erbyn y GIG yng Nghymru.


