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Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia 

Cyfarfod rhithwir – 3 Gorffennaf 2020 – 10.00-11.00 

 

Yn bresennol 

 

Llywodraeth Cymru 

Grwpiau Iechyd Meddwl ac Agored i Niwed - Tracey Breheny (cadeirydd), Sally 

Thompson, Padraig McNamara, Lisa Davies, Hannah Morgan 

Hazel Powell – Cyfarwyddiaeth Nyrsio Llywodraeth Cymru 

 

 

Aelodau'r Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia (Grŵp 

Goruchwylio) 

Natalie Elliott – Ymgynghorydd Perthynol i Iechyd ar gyfer Dementia 

Michaela Morris – Gwelliant Cymru 

Rebecca Cicero – Gofal Cymdeithasol Cymru 

Sandra Morgan - (ar ran Alison Shakeshaft) – Cynrychiolydd Cyfarwyddwyr 

Therapïau 

Suzanne Clifton – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) 

Jayne Goodrick – Defnyddiwr gwasanaeth 

Chris Roberts – Defnyddiwr gwasanaeth 

Nigel Hullah – Defnyddiwr gwasanaeth 

Gill Windle – Prifysgol Bangor 

Sue Phelps – Alzheimer's Cymru 

Rhys Jackson – Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn 

Philip Lewis - Cynrychiolydd Grŵp Cynghori Uwch-nyrsys Cymru gyfan ar gyfer 

Iechyd Meddwl 

 

1. Croeso a sgwrs anffurfiol cyn y cyfarfod. (Nid oes angen bod yn 

bresennol o 0930. Hyn er mwyn sicrhau bod y cyfarfod yn dechrau'n 

brydlon am 1000. 

 

2. Croeso a chyflwyniadau 

2.1. Croesawodd y cadeirydd bawb i gyfarfod rhithwir cynta'r Grŵp 

Goruchwylio a gofynnwyd i'r aelodau gyflwyno eu hunain yn y blwch 

sylwadau. Cyflwynwyd newydd-ddyfodiaid i'r Grŵp Goruchwylio. 

Natalie Elliott - Ymgynghorydd Perthynol i Iechyd ar gyfer Dementia 

yng Nghymru, Rhys Jackson - Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn, Philip 

Lewis - cynrychiolydd Grŵp Cynghori Uwch-nyrsys Cymru gyfan ar 

gyfer Iechyd Meddwl 

2.2. Diolchodd y cadeirydd i bawb am roi o'u hamser yn Fforwm 

Partneriaeth COVID-19 Gofal Dementia Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

2.3. Nodwyd mai dyma gyfarfod cynta'r Grŵp ers yr achosion o COVID-19 

ac ail-ategodd y cadeirydd yr angen i barhau i ganolbwyntio ar y 
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Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia a pheidio â chaniatáu i COVID-

19 (C-19) atal cynnydd ar gamau gweithredu. 

2.4. Tra bod ansicrwydd C-19 yn parhau, cytunwyd i barhau i gynnal 

cyfarfodydd rhithiol byrrach, mwy rheolaidd o’r Grŵp Goruchwylio. 

2.5. Rhoddodd y cadeirydd grynodeb o'r camau gweithredu sy’n bodoli, gan 

nodi bod C-19 wedi effeithio ar y gallu i gwblhau rhai, ond y byddai 

diweddariadau’n cael eu rhoi gydol y cyfarfod. 

Cam gweithredu – Ysgrifenyddiaeth i anfon manylion am gynnydd yn erbyn 

pob cam gweithredu o gyfarfod mis Rhagfyr at yr aelodau. 

 

3. Diweddariad polisi a chyllid  

3.1. Roedd y papur diweddariad polisi a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod yn 

pwysleisio'r meysydd oedd angen canolbwyntio arnynt yn ystod 

argyfwng C-19. Y meysydd allweddol hyn yw'r man cychwyn ar gyfer 

eitemau / trafodaethau agenda'r dyfodol ar gyfer y Grŵp Goruchwylio. 

3.2. Cadarnhaodd PMc fod cartrefi gofal yn flaenoriaeth a chyfeiriodd at 

bapur diweddaru polisi gan y gwasanaethau cymdeithasol yn egluro'r 

statws polisi diweddaraf mewn perthynas â chartrefi gofal.  

3.3. Cyhoeddwyd canllawiau newydd ar ymweliadau awyr agored â 

chartrefi gofal ar 25 Mehefin. Mae'r canllawiau'n rhoi cyngor ar 

ymweliadau awyr agored ac yn nodi'r amgylchiadau eithriadol lle mae 

ymweliadau mewnol yn dderbyniol. 

3.4. Cadarnhaodd PMc y bydd swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r Is-grŵp Dysgu a Datblygu i gefnogi'r 

gwaith o ddatblygu polisi. 

3.5. Prosiect Cwtch – rhoddodd MM amlinelliad o brosiect gofal cartref 

Cwtch a sefydlwyd yn sgil trafodaethau'r fforwm partneriaeth dementia. 

Mae'r Cwtch ar waith ers mis Mai, fel cymorth wythnosol gan 

gymheiriaid i reolwyr cartrefi gofal i ddechrau – mae bellach yn cael ei 

gynnal bob pythefnos. 

3.6. Mae sgyrsiau Cwtch wedi cyfrannu at drafodaethau polisi gofal cartref. 

Bydd y gwerthusiad peilot yn cael ei rannu ag aelodau'r Grŵp a'i 

ddefnyddio i lywio opsiynau'r prosiect yn y dyfodol. 

3.7. Gofynnodd SM a yw gofal diwedd oes yn cael ei drafod fel rhan o 

Cwtch. Cadarnhaodd MM ei fod yn un o'r themâu a nodwyd fel rhan o'r 

gwaith hwn, a'i fod hefyd yn rhan o ffrwd waith y Safonau Gofal 

Dementia Cenedlaethol.  

3.8. Ychwanegodd MM fod Gwelliant Cymru yn sefydlu prosiect cymorth 

cymheiriaid tebyg hefyd ar gyfer rheolwyr wardiau gwasanaethau 

iechyd meddwl a phroffesiynau eraill. 

3.9. Dywedodd TB fod C-19 wedi tynnu sylw at anghenion cartrefi gofal 

gyda gofal cymdeithasol yn codi tuag at frig yr agenda, felly dylai'r 

sefyllfa anodd iawn hon arwain at welliannau tymor hwy 

https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-canllawiau-i-ddarparwyr
https://llyw.cymru/ymweliadau-chartrefi-gofal-canllawiau-i-ddarparwyr
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3.10. Dywedodd SP wrth yr aelodau fod Cymdeithas Alzheimer’s yn lobïo 

dros roi blaenoriaeth i ddiwygio Gofal Cymdeithasol wrth inni adael y 

sefyllfa bresennol. Cyfeiriodd SP at ddatblygiadau polisi yn Lloegr ar y 

Gweithlu Gofal Cymdeithasol a holodd a oedd dull tebyg yn cael ei 

ddefnyddio yng Nghymru. Cadarnhaodd TB y byddai polisi Gofal 

Cymdeithasol yn faes allweddol drwy gydol y cyfnod adfer ac y byddai 

cydweithwyr ym maes gofal cymdeithasol yn gallu mynychu 

cyfarfodydd y Grŵp Goruchwylio yn y dyfodol. 

Cam gweithredu – Rhannu gwerthusiad Cwtch gyda'r Grŵp 

Goruchwylio. 

Cam gweithredu – TB a SP i barhau i gynnal y sgwrs am y Gweithlu 

Gofal Cymdeithasol ar wahân.   

3.11. Cadarnhaodd PMc fod trafodaethau ar ofal seibiant yn mynd rhagddynt 

o fewn Llywodraeth Cymru, ac y bydd swyddogion polisi gofalwyr yn 

gallu ymuno â chyfarfodydd y Grŵp Goruchwylio a'r fforwm 

partneriaeth yn y dyfodol i barhau i drafod y ddarpariaeth ar gyfer 

gofalwyr, gan gynnwys gofal seibiant. 

3.12. Ychwanegodd SC fod darpariaeth seibiant yn heriol er mwyn sicrhau 

bod pawb yn dilyn y gofynion cwarantin. Mae Awdurdodau Lleol yn 

gweithio ar sut y gellir ailddechrau hyn yn ddiogel o fewn y 

gwasanaethau cymdeithasol, gan gydnabod yr angen i hyn gynnal 

gofal yn y cartref, a chefnogi gofalwyr yn ogystal â'r unigolyn sy'n byw 

gyda dementia, i ddarparu ar gyfer y ddau angen - dim ond nodi a rhoi 

rhywfaint o sicrwydd ei fod yn ganolog i'n cynlluniau adfer er ei fod yn 

heriol i gyflawni'n ddiogel. 

3.13. Rhoddodd PMc y wybodaeth ddiweddaraf fod Ruth Crowder, Prif 

Gynghorydd Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Llywodraeth Cymru, wedi 

bod yn arwain gwaith polisi adsefydlu, gan gynnwys nodi grwpiau sydd 

angen cymorth ychwanegol oherwydd C-19. 

3.14. O ran defnyddio cyffuriau gwrthseicotig mewn cartrefi gofal, atgoffodd 

PMc yr aelodau o'r gwaith a ddechreuodd yn y maes hwn cyn y 

Nadolig. Mae'r dull hwn wedi'i addasu bellach er mwyn gweithio'n well 

yn y cyd-destun presennol lle byddai'n anodd dod â nifer sylweddol o 

bobl at ei gilydd mewn gweithdai. Bydd swyddogion fferylliaeth 

Llywodraeth Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu protocol 

presgripsiynu, ac yn sefydlu grŵp cyfeirio. Bydd y gwaith hwn yn 

canolbwyntio ar ddysgu a datblygu, cyflwyno arferion gorau a 

chynnwys cydweithwyr o dîm polisi cartrefi gofal.  

3.15. Grŵp Dysgu a Datblygu Dementia (DLDG) – cyflwynodd RC bapur 

diweddaru i'r aelodau cyn y cyfarfod. Yn achos y Grŵp Dysgu a 

Datblygu Dementia, canolbwyntir ar ba waith y gellir ei wneud yn 

ymarferol er mwyn helpu i ddarparu hyfforddiant. Trefnwyd cyfarfod ar 

gyfer 16 Gorffennaf gyda chydlynwyr dysgu dementia i barhau â'r 

gwaith hwn.  
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3.16. Dywedodd RC hefyd eu bod yn ystyried ehangu aelodaeth y Grŵp 

Dysgu a Datblygu Dementia. Os oes gan aelodau'r Grŵp Goruchwylio 

unrhyw sylwadau ychwanegol ar y 4 maes gwaith allweddol a amlinellir 

ym mhapur y Grŵp Dysgu a Datblygu Dementia, dylent gysylltu ag RCl 

neu/a MM yn uniongyrchol. 

3.17. Nododd ST fod y Safonau Gofal Dementia yn flaenoriaeth allweddol a 

chadarnhaodd y byddai hon yn eitem agenda sylweddol yng nghyfarfod 

nesa'r Grŵp Goruchwylio. Bydd MM yn darparu gweithdy i aelodau'r 

Grŵp Goruchwylio drafod y safonau cyn cyfarfod nesa'r Grŵp. 

3.18. O ran monitro ac adrodd, cadarnhaodd ST fod gwaith monitro safonol 

wedi'i oedi oherwydd C-19 – fodd bynnag rydym bellach mewn sefyllfa i 

ddechrau ailafael ynddo. 

3.19. O ran adrodd ar bob un o 61 o gamau gweithredu'r Cynllun Gweithredu 

ar gyfer Dementia, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn y Grŵp 

Goruchwylio ynghylch pa gamau y dylid eu blaenoriaethu yng ngoleuni 

C-19. Nodwyd mai bwriad y Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia 

oedd bod yn ddogfen sy'n esblygu, ac mae'r sefyllfa bresennol yn 

caniatáu inni edrych arno mewn cyd-destun newydd. Cytunodd yr 

Aelodau y dylai'r diweddariad nesaf y Cynllun Gweithredu ar gyfer 

Dementia fod ar ffurf yr holiadur a gafodd ei oedi oherwydd C-19, 

gydag addasiadau i ystyried y cyd-destun presennol. 

3.20. Er bod ceisiadau am gyllid cenedlaethol wedi'u rhewi dros dro, nodwyd 

bod hyn wedi'i ailddechrau'n ddiweddar a bod pedwar cynnig wedi dod 

i law. Llywodraeth Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynigion 

hyn yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Goruchwylio.  

 

Cam gweithredu – Llywodraeth Cymru i ddiwygio a rhannu holiadur y 

Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia gydag aelodau'r Grŵp 

Goruchwylio cyn ailgyhoeddi 

Cam gweithredu – Y wybodaeth ddiweddaraf am geisiadau am gyllid 

cenedlaethol i'w darparu gan Lywodraeth Cymru yng nghyfarfod nesa'r 

Grŵp Goruchwylio. 

 

 

4. Trafod blaenoriaethau'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia yng 

ngoleuni COVID-19 

4.1. Wrth ystyried materion dementia, nododd SM mai ffocws cyfyngedig 

sydd ar ysbytai acíwt a phwysleisiodd bod gofal arferol mewn perygl 

oherwydd yr hinsawdd sydd ohoni. Awgrymodd SM y dylai ysbytai 

acíwt dderbyn yr un ffocws â chartrefi gofal. Nodwyd bod data'r 

Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos mai pobl â dementia sydd â'r 

niferoedd o gydafiachedd â Covid. 

4.2. Cytunodd HP i fynd â'r materion a godwyd gan SM yn ôl i'r Grŵp 

Cynghori Uwch-nyrsys i'w trafod. 
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4.3. Cadarnhaodd ST y byddai diweddariadau yn y dyfodol yn rhoi mwy o 

wybodaeth am ddiagnosis dementia a lleoliadau ysbytai acíwt ac y 

gallai'r rhain fod yn ffocws yng nghyfarfodydd y Grŵp Goruchwylio yn y 

dyfodol. 

 

Cam gweithredu – HP i godi pryderon lleoliadau ysbytai acíwt yn y Grŵp 

Cynghori Uwch-nyrsys 

Cam gweithredu – Diweddariadau pellach ar leoliadau acíwt mewn 

ysbytai a diagnosis o ddementia i'w rhannu cyn trafodaethau pellach y 

Grŵp Goruchwylio yn y dyfodol 

 

 

5. Cyflwyniad i AHP a Thîm o amgylch yr Unigolyn 

5.1. Dechreuodd Natalie Elliot yn ei swydd ym mis Chwefror fel 

Ymgynghorydd Perthynol i Iechyd Cymru gyfan ar gyfer Dementia.  

5.2. Siaradodd NE yn ddiweddar yng ngrŵp Dementia'r 3 Gwlad ar sut 

rydym yn symud ymlaen ar ôl COVID-19. 

5.3. Ailadroddodd NE bwysigrwydd Tîm o amgylch yr Unigolyn yn y Cynllun 

Gweithredu ar gyfer Dementia a chadarnhaodd y bydd yn arwain eitem 

agenda sylweddol ar hyn yng nghyfarfod nesa'r Grŵp Goruchwylio. 

 

6. Cyflwyniad i Safonau Gofal Dementia 

6.1. Atgoffodd MM yr aelodau am waith Gwelliant Cymru yn creu'r Safonau 

Gofal Dementia. Fe wnaeth Gwelliant Cymru ymgysylltu â thros 2000 o 

bobl, wyneb yn wyneb, i drafod sut beth y dylai gofal dementia fod. 

6.2. Cadarnhaodd MM fod 20 safon i'w hystyried gan aelodau'r Grŵp 

Goruchwylio, a bod gweithdy wedi'i drefnu ar gyfer 29 Gorffennaf. 

Gofynnodd MM i'r aelodau gadarnhau pa lwyfan fyddai'n well ganddynt 

ar gyfer y gweithdy.  

Cam gweithredu – Aelodau i gadarnhau gyda MM eu bod yn gallu cael 

mynediad i Zoom ar gyfer gweithdy ar 29 Gorffennaf.  

 

7. Materion eraill a godwyd mewn sylwadau – Yn ogystal â'r materion ar yr 

agenda ac a grynhoir uchod, bu aelodau'r Grŵp Goruchwylio’n trafod 

sawl blaenoriaeth yn swyddogaeth sgwrsio’r cyfarfod. Ceir crynodeb o'r 

trafodaethau hyn isod. 

7.1. Cafwyd trafodaeth am effaith y cyfyngiadau symud ar bobl sy'n byw 

gyda dementia. Dywedodd SP fod tystiolaeth anecdotaidd a phrofiad 

byw a gasglwyd o alwadau lles a chydymaith Cymdeithas Alzheimer a 

gwasanaethau eiriolaeth yn amlygu sut mae atal gwasanaethau wyneb 

yn wyneb yn y gymuned, gofal seibiant, cyswllt cymdeithasol, cymorth 

gan gymheiriaid ac ati yn effeithio'n sylweddol ar iechyd, llesiant a 

diogelwch pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia. Ychwanegodd 

NH fod llawer o bobl wedi mynegi pryderon am golli sgiliau oherwydd 
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eu bod wedi'u hynysu. Colli sgiliau caffaeledig, cymdeithasol ac 

addasol a cholli cysylltiad â ffrindiau a chysylltiadau oherwydd diffyg 

ymgysylltu rheolaidd. Colli annibyniaeth a gorfod ailddysgu llawer o 

weithgareddau megis defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio'n 

annibynnol i ddigwyddiadau a siopa er enghraifft. 

7.2. Tynnodd SP sylw at y ffaith y bydd 'ton' bosibl o bobl â diagnosis o’r 

newydd unwaith y bydd Clinigau Cof yn ailddechrau. Mae angen 

sicrwydd bod gwasanaethau cymorth ôl-ddiagnosis yn barod am hyn. 

Ychwanegodd MM fod Gwelliant Cymru wedi ailsefydlu'r is-grŵp MAS 

– mae angen pwysleisio’r mater o ailgychwyn sesiynau wyneb yn 

wyneb i bobl â dementia – gellir, a dylid, ailsefydlu sesiynau wyneb yn 

wyneb yn awr y tu hwnt i weld y rhai sydd yn adran gritigol y 

ddarpariaeth gofal yn unig. Dywedodd JG fod rhai apwyntiadau wyneb 

yn wyneb yn digwydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

7.3. Nododd JG ei bod hi a CR wedi cael cais i adrodd yn ôl i eraill ar 

faterion a godwyd yn y Grŵp Goruchwylio, a holodd a yw cofnodion yn 

dal i gael eu cyhoeddi ar-lein. Cadarnhawyd y byddai cofnodion yn cael 

eu cyhoeddi ar-lein. 

7.4. Dywedodd SP ei bod hi'n ymddangos, yn anecdotaidd, y bu cynnydd 

yn nifer y trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid mewn cartrefi 

gofal ac ysbytai. Cadarnhaodd TB fod Llywodraeth Cymru wedi 

ysgrifennu llythyr yn ddiweddar ar fater trefniadau diogelu wrth 

amddifadu o ryddid. 

7.5. Tynnodd RC sylw at y ffaith bod llawer o waith ymchwil ryngwladol yn 

ymwneud â dementia wedi’i wneud yn ystod COVID-19 a chynigiodd 

helpu ar ddarn o waith i grynhoi'r gwaith ymchwil hwn. 

 

Cam gweithredu – Llythyr Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid 
i'w rannu ag aelodau’r Grŵp Goruchwylio  

Cam gweithredu – Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cofnodion 
diweddaraf y Grŵp Goruchwylio ar wefan Llywodraeth Cymru.  

Cam gweithredu – RC i rannu canlyniadau'r ymchwil ryngwladol 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf i'w gadarnhau ar gyfer mis Awst 2020 

 

DIWEDD 


