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Mae'r canllawiau hyn yn canolbwyntio ar anghenion adsefydlu pobl y mae 
sefyllfa COVID-19 wedi effeithio'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol arnynt, 
ac yn cydnabod bod adsefydlu hefyd yn gydran greiddiol o'r rhan fwyaf o 
wasanaethau hanfodol ac arbenigol fel y nodir yn y Fframwaith Gwasanaethau 
Hanfodol. Mae'n adnodd i helpu sefydliadau a gwasanaethau i ddarparu 
gwasanaeth adsefydlu priodol ac amserol i bobl y mae COVID-19 wedi effeithio 
arnynt yng Nghymru, er mwyn eu galluogi i adfer eu lefel orau bosibl o annibyniaeth 
a llesiant. 
Mae'r canllawiau hyn yn gymwys i holl ddinasyddion Cymru, gan gynnwys plant a 
phobl ifanc, pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu, a'r rhai sy'n byw â chyflyrau iechyd 
hirdymor. Maent yn rhan o'r fframwaith adsefydlu cyffredinol yng Nghymru, sydd ar 
gael yma: Fframwaith Adsefydlu Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol 2020 i 
2021 
 
Mae'n debygol y bydd galw cynyddol am wasanaethau adsefydlu ym mhob lleoliad 
oherwydd pandemig COVID-19 ymhlith pedair poblogaeth: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Mae'r canllawiau hyn wedi'u rhannu'n adrannau sy'n amlinellu'r gofynion ar gyfer y 
poblogaethau gwahanol hyn y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt a chânt eu 
hategu gan Fframwaith Gwerthuso ac Adnodd Modelu.   
 
Nod y ddogfen hon yw: 

ANGHENION ADSEFYDLU POBL Y MAE SEFYLLFA 
COVID-19 WEDI EFFEITHIO ARNYNT 

DIBEN 

Pobl sydd wedi cael COVID-19: y rhai sy'n gwella o gyfnod 
estynedig mewn gofal critigol ac yn yr ysbyty, y rhai roedd eu 
gofal acíwt yn cael ei reoli yn y gymuned a'r rhai â symptomau hir 
o COVID-19 sy’n gwella yn y gymuned 

 

POBLOGAETH 

1 

Pobl sy'n aros am ofal wedi'i gynllunio fel achosion brys ac arferol 
a ohiriwyd y mae eu gallu i weithredu wedi dirywio ymhellach 

POBLOGAETH 

2 

POBLOGAETH 

3 

 

Pobl sydd wedi osgoi defnyddio gwasanaethau yn ystod y 
pandemig ac sydd bellach yn wynebu risg o niwed e.e. anabledd 
ac afiechyd 

 

POBLOGAETH 

4 

Grwpiau sy'n ynysig yn gymdeithasol neu’n gwarchod eu hunain 
lle mae'r cyfyngiadau symud yn arwain at lefelau is o weithgarwch 
a chysylltiadau cymdeithasol, arferion bwyta gwahanol, 
camddefnyddio sylweddau, llesiant corfforol a meddyliol 
dirywiedig ac felly risg gynyddol i'w hiechyd 

https://llyw.cymru/fframwaith-adsefydlu-gwasanaethau-iechyd-chymdeithasol-2020-i-2021-0?_ga=2.146974647.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/fframwaith-adsefydlu-gwasanaethau-iechyd-chymdeithasol-2020-i-2021-0?_ga=2.146974647.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/gwerthuso-effaith-gwasanaethau-adsefydlu-ar-ol-covid-19?_ga=2.251882121.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/modelu-gwasanaethau-adsefydlu-covid-19?_ga=2.251882121.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/modelu-gwasanaethau-adsefydlu-covid-19?_ga=2.251882121.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
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 Nodi anghenion pobl y mae COVID-19 wedi effeithio'n uniongyrchol ac yn 
anuniongyrchol arnynt er mwyn darparu'r gwasanaeth adsefydlu priodol yn y 
lleoliad mwyaf priodol, gan eu galluogi i adfer eu lefel orau bosibl o 
annibyniaeth a llesiant. 

 Defnyddio iaith gyffredin i ddisgrifio adsefydlu i bobl y mae COVID-19 wedi 
effeithio arnynt i'w defnyddio yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
ac ymhlith sefydliadau'r trydydd sector sy'n darparu gwasanaeth adsefydlu a 
chymorth. 

 Cysoni â llwybrau sefydliadau a gwasanaethau arbenigol a fframweithiau 
gwerthuso sy'n bodoli eisoes. 

 Cefnogi'r egwyddorion a'r camau gweithredu yn Fframwaith Proffesiynau 
Perthynol i Iechyd: Edrych ymlaen gyda'n gilydd (Llywodraeth Cymru, 2019) 
a’r Model Gofal Sylfaenol i Gymru (Gofal Sylfaenol Un, 2019). 

 

 

 

Wrth i bandemig COVID-19 barhau, mae'r system iechyd a gofal wedi bod yn 
cynllunio'r ffordd orau o ddiwallu anghenion adsefydlu tymor hwy pobl sydd wedi cael 
COVID-19, yn ogystal â'r rhai y mae eu hiechyd a’u lefel gweithgarwch wedi cael eu 
heffeithio'n anuniongyrchol gan y pandemig. Mae'n rhaid inni sicrhau y gall 
gwasanaethau weithredu fel na fydd yr ymateb angenrheidiol i'r pandemig yn cael 
effaith andwyol ar ganlyniadau. Er bod brechlynnau ar gael nawr, mae'n debygol y 
bydd cymdeithas yn byw gyda'r pandemig hwn yn y dyfodol rhagweladwy ac felly 
mae angen parhau i fod yn wyliadwrus ac yn hyblyg. 
 
Mae adsefydlu, fel y'i disgrifir gan Sefydliad Iechyd y Byd, yn optimeiddio gallu 
unigolyn i weithredu ac yn lleihau'r profiad o anabledd drwy fynd i'r afael ag effaith 
cyflwr iechyd ar ei fywyd bob dydd. Mae adsefydlu yn ehangu ffocws iechyd y tu 
hwnt i ofal ataliol a gwellhaol, er mwyn sicrhau y gall pobl sydd â chyflwr iechyd 
barhau i fod mor annibynnol â phosibl a chymryd rhan mewn addysg, gwaith a rolau 
bywyd ystyrlon (Krug, 2017). 
 
Mae'r canllawiau hyn yn defnyddio Dosbarthiad Sefydliad Iechyd y Byd o'r Gallu i 
Weithredu, Anabledd ac Iechyd i ddisgrifio ymyriadau adsefydlu ar lefel nam, 
gweithgarwch a chyfranogiad. Gweler atodiad un am ddiffiniadau.  
 
Mae Dietz (2011) yn disgrifio pedair elfen adsefydlu: ataliol, adferol, cefnogol, 
lliniarol: 

 
 Mae adsefydlu ataliol yn digwydd yn fuan ar ôl diagnosis newydd neu ddechrau 

namau newydd. Y nod yw rhoi addysg, cyngor ac ymyriadau i atal neu arafu 
namau eraill a chynnal lefel gallu unigolyn. Mae hon yn ffurf gyffredin ar 
adsefydlu mewn cyflyrau hirdymor, megis canser, clefyd rhwystrol cronig yr 
ysgyfaint (COPD) a llawer o gyflyrau niwrolegol. Mae hefyd yn ategu proses 
hunanreoli â chymorth a gall gynnwys ymyriadau sydd â'r nod o gynnal gallu 
cyhyd â phosibl.  

 Mae adsefydlu adferol yn canolbwyntio ar ymyriadau sy'n gwella namau megis 
nerth cyhyrau neu weithrediad anadlol a nam gwybyddol er mwyn sicrhau y caiff 

CYD-DESTUN 

https://llyw.cymru/fframwaith-proffesiynau-perthynol-i-iechyd?_ga=2.143896245.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/fframwaith-proffesiynau-perthynol-i-iechyd?_ga=2.143896245.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://gofalsylfaenolun.gig.cymru/files/llyfrgell-o-gynhyrchion/model-gofal-sylfaenol-i-gymru-ebrill-2019-pdf/
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cymaint o'r gallu i weithredu â phosibl ei adfer. Mae hon yn ffurf gyffredin ar 
adsefydlu ar ôl llawdriniaeth, salwch neu ddigwyddiadau acíwt megis trawma 
mawr neu strôc.  

 Mae adsefydlu cefnogol yn gwella gallu unigolyn i ofalu amdano'i hun a'i 
symudedd drwy ddefnyddio dulliau megis rhoi dyfeisiau hunangymorth ac 
addysgu strategaethau cydadferol neu ffyrdd amgen o wneud pethau i bobl. Gall 
hyn gynnwys darparu cyfarpar cynorthwyol neu addasiadau i'r amgylchedd byw. 
Cyfeirir at hyn weithiau fel adsefydlu ymaddasol (Dietz, 1980).  

 Mae adsefydlu lliniarol yn galluogi pobl sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd i 
fyw bywyd o safon uchel, yn seicolegol ac yn gymdeithasol, a pharchu eu 
dymuniadau ar yr un pryd. Yn aml, mae'n canolbwyntio ar liniaru symptomau, 
megis poen, dyspnoea ac oedema, atal crebachdod, cymorth i anadlu, llesiant 
seicolegol, ymlacio neu ddefnyddio dyfais gynorthwyol, er mwyn sicrhau'r lefel 
uchaf bosibl o annibyniaeth weithredol ac ategu cysur, urddas ac ansawdd 
bywyd.  
 

 

Defnyddir y term rhagsefydlu i ddisgrifio'r arfer o optimeiddio gallu unigolyn i 
weithredu a lleihau nam cyn llawdriniaeth, gyda'r nod o wella canlyniadau ar ôl 
llawdriniaeth (Durran, 2019). Gellir ei ystyried yn adsefydlu ataliol neu'n adsefydlu 
adferol, neu ei ddisgrifio fel chwarae therapiwtig yn achos plant sy'n eu galluogi i 
gyrraedd eu cerrig milltir a dysgu sgiliau newydd. 
 
Mae ailalluogi yn cyfeirio at ddull galluogi a gwasanaethau cysylltiedig sy'n 
adsefydlu pobl hŷn ag anableddau corfforol neu feddyliol. Mae'n eu helpu i 
ymaddasu at eu cyflwr drwy ddysgu neu ailddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i 
weithredu yn eu bywyd bob dydd (Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth, 
2013). Mae'r ffocws ar hyrwyddo ac optimeiddio annibyniaeth weithredol drwy 
ymarfer gweithgareddau, yn hytrach nag ymyriadau sydd â'r nod o wella namau 
sylfaenol (Tessier et al., 2016).  
 
Mae pobl y mae COVID-19 wedi effeithio'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol arnynt 
yn debygol o gael budd o elfennau gwahanol o adsefydlu ar adegau gwahanol yn 
ystod y llwybr adsefydlu.  

 
Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cydnabod bod adsefydlu yn fuddsoddiad sydd â 
chost a budd i'r unigolion a chymdeithas gan y gall helpu i: osgoi cyfnodau costus 
yn yr ysbyty, lleihau hyd cyfnodau yn yr ysbyty, ac atal aildderbyniadau. Mae 
adsefydlu yn galluogi unigolion i gymryd rhan mewn addysg a chyflogaeth fuddiol, 
parhau'n annibynnol yn y cartref, ac felly'n lleihau'r angen am gymorth ariannol neu 
gymorth gan ofalwr. Bydd y Fframwaith Gwerthuso ategol arfaethedig yn helpu 
sefydliadau a gwasanaethau i ddangos hyn. 
 
Bu cryn newid a tharfu ar wasanaethau adsefydlu ledled Cymru oherwydd pandemig 
COVID-19. Mae'r newid wedi digwydd yn gyflym iawn drwy ddefnyddio hwyluswyr yn 
y gweithlu a hwyluswyr digidol. Mae rhai o'r newidiadau hyn mewn systemau ym 
maes gofal iechyd yn gadarnhaol, a dylent gael eu cofnodi a'u mabwysiadu er budd 
pawb yn y tymor hwy.  
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4872552/#R23
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4872552/#R23
https://llyw.cymru/gwerthuso-effaith-gwasanaethau-adsefydlu-ar-ol-covid-19?_ga=2.243362693.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
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Mae'r canllawiau ar gyfer pob un o'r pedair poblogaeth y mae pandemig COVID-19 
wedi effeithio arnynt yn seiliedig ar sawl egwyddor adsefydlu. 
 

 Dylai pob ymyriad a chynllun adsefydlu gael ei gynhyrchu ar y cyd â'r unigolion 
dan sylw1. Mae dulliau o gydgynhyrchu a gwneud penderfyniadau ar y cyd wedi'u 
cynnwys yn yr adran o'r canllawiau sy'n ymwneud ag adnoddau. 

 Dylai unigolion gael cymorth i reoli eu hiechyd a'u lles eu hunain lle y bo modd. 
Mae dulliau o roi cymorth i hunanreoli wedi'u cynnwys yn yr adran ar adnoddau. 

 Dylid cyflwyno ffyrdd newydd o weithio, megis defnyddio technolegau newydd, lle 
bynnag y gallant wella profiadau pobl, lleihau risg i unigolion a gweithwyr 
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol a gwella effeithiolrwydd gwasanaethau. 
Ceir enghreifftiau o dechnolegau y gellir eu defnyddio wrth adsefydlu yn yr adran 
ar adnoddau. Gall gweithio mewn partneriaeth â pheirianwyr adsefydlu gefnogi'r 
gwaith o asesu a rhagnodi technolegau addasol er mwyn sicrhau'r annibyniaeth 
fwyaf mewn bywyd bob dydd.  

 Dylid cydnabod gwybodaeth a sgiliau unigryw gwahanol weithwyr proffesiynol ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol. Dylid helpu gweithwyr proffesiynol iechyd a 
gofal cymdeithasol cofrestredig i weithio ar lefel uchaf eu trwydded ar lefel 
ymarfer uwch a/neu mewn rolau estynedig. Mae angen parhau i ddatblygu a 
gweithredu rôl gweithwyr cymorth iechyd a gofal. Mae gan Addysg a Gwella 
Iechyd Cymru rôl allweddol i'w chwarae o ran datblygu hyfforddiant ar adsefydlu 
a dull galluogi ym mhob lleoliad a gwasanaeth er mwyn manteisio i'r eithaf ar bob 
cysylltiad ac ennyn hyder a darparu adnoddau i gyflawni hyn, sy'n cael ei 
weithredu mewn ffrwd waith ochr yn ochr â hyn. 

 Dylid ystyried ffyrdd integredig o weithio lle y bo modd er mwyn lleihau nifer y 
cysylltiadau gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol gwahanol er 
mwyn lleihau'r risg i ddefnyddwyr gwasanaethau a darparwyr gwasanaethau i'r 
eithaf a sicrhau gwasanaethau mor effeithlon â phosibl. Mae hyn yn cynnwys 
gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol ym maes gwyddorau gofal 
iechyd sydd â phrofiad o ddarparu gwasanaethau adsefydlu, gan gynnwys 
ffisiolegwyr ymarfer corff, cardiaidd, anadlol a niwro-ffisiolegwyr.   

 Dylid annog cyfathrebu rheolaidd am y rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf o effeithiau 
COVID-19 ar draws y pedwar prif grŵp poblogaeth, gyda chyfarfodydd aml-
broffesiynol rhwng yr holl bartneriaid yn cael eu hargymell gan gynnwys 
meddygon teulu, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Nyrsys Cymunedol a 
Fferylliaeth, Gofal Cymdeithasol a'r trydydd sector. Dylid hyrwyddo dull tîm 
rhyngddisgyblaethol o adsefydlu, gan nodi cyfleoedd ar gyfer ymyrraeth 
ragweithiol, hunanreoli ac osgoi argyfwng mewn Gofal Sylfaenol. 

 Dylid casglu data fel mater o drefn gan gofnodi’r galw am wasanaethau adsefydlu 
ledled Cymru ac effaith y gwasanaethau hynny. Dylid defnyddio'r Fframwaith 
Gwerthuso a’r Adnodd Modelu er mwyn bodloni'r galw ychwanegol a ragwelir am 
wasanaethau adsefydlu a achosir gan effeithiau COVID-19. 

 Dylai pobl gael eu hadsefydlu yn y cartref neu mor agos i'r cartref â phosibl. 
Mae'n rhaid i rai mathau o adsefydlu gael eu darparu yn yr ysbyty, yn dibynnu ar 

                                       
1 Living with Covid-19 (Long Covid) and Beyond Community and Primary Care Nursing 
Resource 

EGWYDDORION SYLFAENOL ADSEFYDLU 

https://llyw.cymru/modelu-gwasanaethau-adsefydlu-covid-19?_ga=2.243428101.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/modelu-gwasanaethau-adsefydlu-covid-19?_ga=2.243428101.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/modelu-gwasanaethau-adsefydlu-covid-19?_ga=2.251882121.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://www.qni.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Living-with-Covid-19-Community-and-Primary-Care-Nursing-Resource.pdf
https://www.qni.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Living-with-Covid-19-Community-and-Primary-Care-Nursing-Resource.pdf
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ddifrifoldeb, cymhlethdod a rhagweladwyedd cyflwr yr unigolyn a dwysedd yr 
ymyriad, y cyfleusterau a'r cyfarpar sydd eu hangen. Mae ffactorau sy'n 
dylanwadu ar ble y dylai pobl gael eu hadsefydlu wedi'u cynnwys yn Atodiad Un. 
Dylai gwasanaethau adsefydlu ganolbwyntio ar gynnig yr amodau cywir i 
sicrhau'r lefel orau bosibl o wellhad ac annibyniaeth i unigolyn, fel y nodwyd yn yr 
adroddiad cenedlaethol “Right-Sizing Community Services to Support Discharge 
from Hospital”. 

 

 

Mae pob elfen adsefydlu yn gofyn am fewnbwn amlbroffesiynol ac amlasiantaethol, 
sy’n cynnwys gweithio mewn ffordd integredig. Cynigir model adsefydlu gofal mewn 
camau, yn seiliedig ar ganolbwyntio ar yr unigolyn. Gellir mapio'r model gofal mewn 
camau yn erbyn model chwe chydran y dull system gyfan a ddisgrifir yn y Fframwaith 
Clinigol Cenedlaethol (FfCC): 
 
 

Galluogi imi 
dyfu’n iach, 
byw’n iach a 
heneiddio’n 

iach 

Galluogi imi 
aros yn iach 
a’m cynnal fy 

hun 

Fy asesu 
a’m 

monitro’n 
agos 

Rhoi mwy o 
ofal imi a’m 
cadw gartref 

Rhoi gofal 
da imi y tu 
allan i’m 
cartref fy 

hun 

Rhoi llai o ofal 
imi a galluogi 
imi gyrraedd 

adref yn 
ddiogel 

 

 

Mae'r model adsefydlu gofal mewn camau yn rhoi arweiniad ar ba elfen adsefydlu 
sydd ei hangen o bosibl drwy'r system gyfan ar gyfer y pedair poblogaeth.  
 
Ni fwriedir nodi sut na ble y dylid darparu gwasanaeth adsefydlu, ond y nod yw helpu 
gwasanaethau byrddau iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector i ddisgrifio eu 
harlwy i unigolion, yn dibynnu ar y gydran o adsefydlu sydd ei hangen arnynt.  
 
Gall hefyd helpu i fapio'r gwasanaethau presennol er mwyn llywio datblygiadau 
mewn gwasanaethau er mwyn cau unrhyw fylchau.  
 
Bydd angen y lefel berthnasol o wybodaeth a sgiliau ar y staff sy'n darparu 
gwasanaeth adsefydlu er mwyn iddynt gyflwyno rhaglenni adsefydlu personol. Mae 
Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn helpu gweithgor amlbroffesiwn ac 
amlasiantaethol cyfochrog i ddatblygu pecyn hyfforddiant ac adnoddau addysg. 
 
Bydd y gwaith modelu adnoddau a'r fframwaith gwerthuso arfaethedig yn helpu i 
nodi'r galw am adsefydlu a gwerthuso ei effaith.   

MODEL ADSEFYDLU 

https://www.adss.cymru/image/blog/Covid-19%20Resources/28-05-20/Right-sizing%20Community%20Services%20for%20Discharge.pdf
https://www.adss.cymru/image/blog/Covid-19%20Resources/28-05-20/Right-sizing%20Community%20Services%20for%20Discharge.pdf
https://gov.wales/evaluating-impact-rehabilitation-services-post-covid-19
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Cydran 
o'r FfCC 

Galluogi imi 
fyw'n iach  

Galluogi imi aros yn 
iach a’m cynnal fy hun 

Fy asesu a’m 
monitro’n agos 

Rhoi mwy o ofal imi a’m 
cadw gartref 

Rhoi gofal da imi y 
tu allan i’m cartref 
fy hun 

Rhoi llai o ofal imi a galluogi 
imi gyrraedd adref yn 
ddiogel 

Elfen 
adsefydlu 

Mentrau Iechyd 
y Cyhoedd 

Yn cynnwys: 

Cynnal arferion, 
gweithgareddau a 
chydberthnasau 
iach sy'n bwysig i 
mi 

Cadw'n iach ac yn 
heini yn 
emosiynol ac yn 
gorfforol 

Gwneud i Bob 
Cyswllt Gyfrif  

Presgripsiynu 
Cymdeithasol 

Sgiliau Maeth 
gydol Oes 

Gofal Sylfaenol a 
Chymunedol (iechyd, 
gofal cymdeithasol a'r 
trydydd sector) 

Yn cynnwys: 

Cynnal arferion, 
gweithgareddau a 
chydberthnasau iach 
sy'n bwysig i mi 

Cadw'n iach ac yn heini 
yn emosiynol ac yn 
gorfforol 

Mynediad Uniongyrchol i 
gael cyngor a chymorth 

Ymarferwyr Cyswllt 
Cyntaf  

Hunanreoli â Chymorth 

Optimeiddio / 
Rhagsefydlu 

Chwarae Therapiwtig 

Adsefydlu 
Galwedigaethol 

Iechyd Galwedigaethol 

Presgripsiynu 
Cymdeithasol 

Cysylltwyr Cymunedol 

Gofal Sylfaenol a 
Chymunedol (iechyd, 
gofal cymdeithasol 
a'r trydydd sector) 

Yn cynnwys: 

Rhag-gynllunio Gofal 

Mynediad 
Uniongyrchol i gael 
cyngor a chymorth 

Ymarferwyr Cyswllt 
Cyntaf  

Timau 
Trawsddisgyblaethol 

Timau 
Rhyngddisgyblaethol 
ar gyfer Cyflyrau 
Penodol 

Timau Amlbroffesiwn 
mewn ardaloedd lleol 

Wardiau Rhithwir 

Iechyd Galwedigaethol 

Grwpiau Cymorth 
Cymheiriaid 

Gofal Sylfaenol a 
Chymunedol (iechyd, 
gofal cymdeithasol a'r 
trydydd sector) 

Yn cynnwys: 

Adfer iechyd meddwl 

Ailalluogi 

Rhagsefydlu 

Adsefydlu  

Adsefydlu arbenigol sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth ar 
gyfer cyflwr penodol  

Adsefydlu yn dilyn 
cydafiechedd: model 
darparu strata sy'n 
cwmpasu adsefydlu ar 
gyfer cyflyrau penodol i 
unigolion sydd â sawl 
cyflwr, sy'n ei chael hi'n 
anodd hunanreoli yn 
ogystal ag adsefydlu 
symptomatig (clefyd ar y 
galon neu'r ysgyfaint, 
canser, strôc, diabetes, a 
chwympiadau) 

Rhag-gynllunio Gofal 

Cyfleuster i Gleifion 
Mewnol 

Yn cynnwys: 

Unedau Adsefydlu 

Ysbytai Maes wedi'u 
haddasu'n briodol 

Cartrefi Gofal 

Ysbytai cymunedol 
dan arweiniad therapi 

Cyfleuster Gofal 
Canolraddol sy'n 
cefnogi Llwybr 3 
Rhyddhau i Adfer ac 
yna Asesu  

 

Gofal Sylfaenol a 
Chymunedol (iechyd, gofal 
cymdeithasol a'r trydydd 
sector) 

Yn cynnwys: 

Llwybrau 2 a 4 Rhyddhau i 
Adfer ac yna Asesu (yng 
nghartref unigolyn neu leoliad 
gofal canolraddol presennol), a 
all gynnwys unrhyw un o'r 
canlyniad neu gyfuniad 
ohonynt: 

Optimeiddio 

Ailalluogi 

Adsefydlu  

Adsefydlu arbenigol sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer 
cyflwr penodol  

Adsefydlu yn dilyn 
cydafiechedd: model darparu 
strata sy'n cwmpasu adsefydlu 
ar gyfer cyflyrau penodol i 
unigolion sydd â sawl cyflwr, 
sy'n ei chael hi'n anodd 
hunanreoli yn ogystal ag 
adsefydlu symptomatig (clefyd 
ar y galon neu'r ysgyfaint, 
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Sgiliau Maeth gydol Oes 

Grwpiau Cymorth 
Cymheiriaid 

 

 

Adsefydlu Gofal Lliniarol 

Cyfarpar cynorthwyol ac 
addasiadau i'r 
amgylchedd byw 

Adsefydlu Galwedigaethol 

Iechyd Galwedigaethol 

Grwpiau Cymorth 
Cymheiriaid 

 

canser, strôc, diabetes, a 
chwympiadau) 

Adfer iechyd meddwl 

Rhag-gynllunio Gofal 

Adsefydlu Gofal Lliniarol 

Cyfarpar cynorthwyol ac 
addasiadau i'r amgylchedd 
byw  

Adsefydlu Galwedigaethol 

Iechyd Galwedigaethol 

Grwpiau Cymorth Cymheiriaid 
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Mae Grŵp Poblogaeth 1 yn disgrifio'r unigolion hynny y mae COVID-19 wedi effeithio'n 
uniongyrchol arnynt, gan gynnwys y rhai sy'n gwella o gyfnod estynedig mewn gofal 
critigol ac yn yr ysbyty, y rhai roedd eu gofal acíwt yn cael ei reoli yn y gymuned a'r 
rhai â symptomau hir o COVID-19 sy’n gwella yn y gymuned.  Yn seiliedig ar fodelu 
cyfredol, mae'r carfannau tebygol canlynol o bobl sydd wedi cael COVID-19 wedi'u 
nodi.  
 

 11% y bydd angen iddynt gael eu hadsefydlu gartref 

 6% y bydd angen iddynt gael eu hadsefydlu mewn cyfleuster â gwelyau, 
megis cartref gofal neu ysbyty cymuned 

 1% y bydd angen iddynt gael eu hadsefydlu fel claf mewnol 
 

Bydd anghenion adsefydlu yn dibynnu ar ddifrifoldeb a chymhlethdod y symptomau a 
gafwyd. Yr elfennau o adsefydlu y mae'n debygol y bydd eu hangen yw: 
 

 Cymorth i alluogi unigolion i reoli eu proses adsefydlu (gwneud 
penderfyniadau ar y cyd, addysg, rhaglenni hunanreoli) 

 Adsefydlu anadlol parhaus (rheoli diffyg anadl, gwella goddefiad i ymarfer 
corff a lefelau gweithgarwch) 

 Rheoli blinder (gwneud pethau'n ara bach a bob yn dipyn, arferion da o ran 
cwsg, technegau ymwybyddiaeth ofalgar, rhaglenni ymarfer corff wedi'u 
graddio) 

 Maeth / hydradu i wella nerth, y gallu i weithredu ac annibyniaeth (cynllun 
deietegol, rhagnodi atchwanegiadau deietegol)  

 Ymyriadau i wella'r gallu i lyncu a chyfathrebu  

 Adsefydlu corfforol i adfer lefelau ffitrwydd cyn salwch a dechrau ymgymryd 
eto â gweithgareddau beunyddiol, gan gynnwys gwaith, teulu, addysg a rolau 
cymdeithasol 

 Ymyriadau seicolegol i oresgyn y profiad o ymyriadau gofal critigol ac 
ansawdd bywyd is o ganlyniad i'r anawsterau uchod (cymorth gan 
gymheiriaid, cwnsela, therapi derbyn ac ymrwymo, therapi gwybyddol 
ymddygiadol) 

 
Mae’r dysgu a’r dystiolaeth newydd am y lefel o ddifrifoldeb a chymhlethdod y mae 
pobl yn eu profi gyda chlefydau yn cael eu diweddaru’n gyson. Nodwyd nifer o 
gymhlethdodau sy'n gysylltiedig â COVID-19 mewn poblogaeth fach fel y nodir yn 
Atodiad Dau. Bydd cymhlethdodau eilaidd hefyd yn achosi cymhlethdod oherwydd 
cydafiacheddau a'u sefyllfaoedd cymdeithasol ac economaidd.   
 
Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), 
Rhwydwaith Canllawiau Rhyng-golegol yr Alban (SIGN) a Choleg Brenhinol yr 
Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP) wedi datblygu canllaw cyflym a gyhoeddwyd ym mis 
Rhagfyr 20202 i gefnogi'r gwaith o reoli effeithiau hirdymor COVID-19. Defnyddiwyd 

                                       
2 Cyfarwyddyd Cyflym COVID-19: rheoli effeithiau hirdymor COVID-19 (nice.org.uk) 

 

Pobl sydd wedi cael COVID-19 
 

POBLOGAETH 

1 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-the-longterm-effects-of-covid19-pdf-66142028400325
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cyfres o ddiffiniadau i wahaniaethu rhwng 3 cham yn dilyn haint sy'n gyson â COVID-
19, ac i ddiffinio'r term 'COVID hir':  
 
Haint COVID-19 acíwt = Arwyddion a symptomau sy'n parhau ar ôl cyfnod acíwt 
COVID-19 am hyd at 4 wythnos. Nid yw hyn yn rhagdybio bod salwch COVID-19 ar 
ben neu fod pobl wedi gwella, ond mae'r cyfnod acíwt wedi dod i ben fel arfer.  
 

COVID-19 symptomatig parhaus = Arwyddion a symptomau COVID-19 o 4 
wythnos hyd at 12 wythnos.  
 

Syndrom ôl-COVID-19 = Mae arwyddion a symptomau sy'n datblygu yn ystod neu 
yn dilyn haint sy'n gyson â COVID-19, yn parhau am fwy na 12 wythnos ac nid ydynt 
yn cael eu hesbonio gan ddiagnosis arall. Mae'r amserlen hon yn cyd-fynd â 
chanllawiau cysylltiedig eraill ar ddilyniant a rhyddhau priodol. 
 
COVID hir = yn ogystal â diffiniadau'r achosion clinigol, defnyddir y term 'COVID hir' 
yn gyffredin i ddisgrifio arwyddion a symptomau sy'n parhau neu'n datblygu ar ôl 
COVID-19 acíwt. Mae'n cynnwys COVID-19 symptomatig parhaus (o 4 i 12 
wythnos) a syndrom ôl-COVID-19 (12 wythnos neu fwy). 
 
Cafodd y senarios canlynol eu datblygu i ddangos sut y gellir datblygu cynlluniau 
adsefydlu unigol yn seiliedig ar y model gofal chwe chydran. 
 

 

 

Haint COVID-19 acíwt  
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cadw gartref 
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YN 
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imi gyrraedd 
adref yn 
ddiogel 

Mae Malcolm yn byw ar ei ben ei hun. Mae'n ddiabetig, ond roedd yn ddyn 60 oed 

iach a heini, ac roedd yn ei wely am 5 diwrnod oherwydd symptomau COVID-19. 

Mae wedi adfer yn dda yn ôl i'r llinell sylfaenol o ran ei iechyd corfforol, ond 

mae'n dal i deimlo'n flinedig, yn orbryderus iawn ac mae wedi colli hyder yn ei 

allu i fynd allan a mynd yn ôl i'r gwaith a dechrau ymgymryd eto â'i ddiddordebau 

a'i weithgareddau blaenorol. 

Senarios Poblogaeth Grŵp 1 
 

Mae angen adolygu diabetes Malcolm gyda chymorth nyrs arbenigol diabetes a 
deietegydd. Efallai y bydd cymorth a chyngor gan therapydd galwedigaethol o ran rheoli 
blinder a chymorth galwedigaethol yn fuddiol hefyd, gan ei alluogi i ddechrau ymgymryd 
eto â'r galwedigaethau sy'n bwysig iddo. Gallai hyn ddigwydd drwy ymgynghori rhithwir, 
dros y ffôn neu fideo. Efallai y bydd cymorth Cysylltwyr Cymunedol hefyd yn rhoi mwy o 
hyder iddo ymgymryd eto â rhai o'i ddiddordebau blaenorol.  
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Mae Michael yn 48 oed, yn briod ac mae ganddo ddau o blant yn eu harddegau. 

Roedd yn arfer bod yn iach ac yn heini ac roedd yn mwynhau cymryd rhan mewn 

triathlonau. Treuliodd gyfnod hir yn yr Uned Gofal Dwys, bu ar beiriant anadlu am 

10 diwrnod, a datblygodd gymhlethdodau difrifol, gan gynnwys enseffalitis, a 

arweiniodd at nam gwybyddol a hemiparesis echddygol a synhwyraidd. Cafodd 

draceostomi a gosodwyd tiwb nasogastrig. 

 

Mae angen i Michael fynd drwy gyfnod o adsefydlu dwys mewn lleoliad i gleifion 
mewnol, gyda mewnbwn gan ddeietegydd, therapi galwedigaethol, ffisiotherapi, 
seicoleg, therapi lleferydd ac iaith. Mae angen cyfarpar codi ar draciau, melin draed, 
hydrotherapi, sedd arbenigol, cymorth diddyfnu ar ôl traceostomi a chymorth seicolegol 
arno. Yn dibynnu ar y cynnydd a wna, cynlluniau rhyddhau, addasrwydd amgylchedd ei 
gartref a mynediad at gyfarpar cynorthwyol/galluogol, efallai y gall gamu i lawr i 
gyfleuster adsefydlu cymunedol â gwelyau sy'n agosach i'w gartref, cyn cael ei ryddhau 
gyda chymorth ei Dîm Niwrolegol neu Adsefydlu Cymunedol lleol. Bydd gofal a 
chymorth seicolegol yn un o ofynion allweddol ei anghenion adsefydlu. 

 

Mae angen cymorth ailalluogi ar Mabel yn y byrdymor, sy'n canolbwyntio ar symudedd, 
diffyg anabl a gwneud pethau'n ara bach a bob yn dipyn tra'n ymgymryd â gofal 
personol a pharatoi prydau bwyd. Efallai y bydd rhaglen grŵp adsefydlu rhithwir yn 
fuddiol iddi hefyd, naill ai ar gyfer cyflwr penodol (h.y. adsefydlu ysgyfeintiol) neu raglen 
cydafiechedd sy'n cwmpasu adsefydlu ar gyfer cyflwr penodol yn ogystal ag adsefydlu 
symptomatig i unigolion sydd â sawl cyflwr ac sy'n ei chael hi'n anodd hunanreoli. 

 

Mae Mabel yn 82 oed. Mae'n byw gyda'i merch ac mae clefyd cronig rhwystrol yr 

ysgyfaint (COPD) arni, ond roedd yn annibynnol gyda chymorth gofal personol. 

Mae wedi mynd drwy'r broses adsefydlu ysgyfeintiol mewn lleoliad grŵp o'r 

blaen. Roedd yn arfer mwynhau siopa a chwrdd â ffrindiau am goffi neu ginio. 

Oherwydd COVID-19, mae ei diffyg anadl wedi gwaethygu ac mae wedi colli'r 

gallu i gerdded heb gymorth, ond mae wedi aros yn y cartref. 
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COVID Hir (COVID-19 symptomatig parhaus / syndrom Ôl-COVID-19) 
Wrth i'r pandemig fynd yn ei flaen, rydym yn deall mwy a mwy am COVID-19 ac mae 
effeithiau tymor hwy y clefyd yn bwnc ymchwil byd-eang.  Er y credid i ddechrau y 
gallai symptomau bara ychydig o wythnosau ac, ar ôl iddynt ddod i'r amlwg, gallai'r 
unigolyn ddychwelyd i'w ffordd o fyw flaenorol, mae bellach yn dod yn amlwg bod 
rhai pobl yn cael effeithiau tymor hwy.  
 
Mae tystiolaeth feddygol gynyddol a thystiolaeth cleifion yn dangos bod nifer bach 
ond arwyddocaol o bobl sy'n cael COVID-19, yn araf i wella o effeithiau'r feirws, 
fisoedd ar ôl mynd yn sâl i ddechrau.  
 
Gall gymryd amser i wella o unrhyw salwch heintus. Mae'r syndrom fel arfer yn 
dangos clystyrau o symptomau, sy'n aml yn gorgyffwrdd, sy'n gallu amrywio a newid 
dros amser ac sy'n gallu effeithio ar unrhyw system yn y corff. Gellir ystyried 
diagnosis o syndrom ôl-COVID-19 cyn 12 wythnos tra bod y posibilrwydd o glefyd 
sylfaenol arall hefyd yn cael ei asesu. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r ddogfen 
ganlynol: Datganiad Ysgrifenedig: COVID hir.  
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Roedd Margaret wedi cael strôc yn y gorffennol. Mae'n byw gyda'i gŵr ac roedd 

yn ymdopi yn y cartref gyda phecyn gofal, ac roedd rhywun yn galw ddwywaith y 

dydd i'w helpu i ymolchi a gwisgo a dod i lawr y grisiau yn y bore, a mynd i fyny 

i'r gwely yn y nos. Cafodd Margaret COVID-19 ac mae ei gallu i weithredu wedi 

dirywio fel na all ymdopi â'r grisiau mwyach ac mae angen cymorth arni yn ystod 

y nos i godi o'r gwely i ddefnyddio'r comôd. Ni all ei gŵr ei helpu gyda hyn. 

Cytunodd â'i meddyg teulu nad oedd am gael ei derbyn i Ysbyty Cyffredinol 

Dosbarth. 

Er bod symptomau COVID-19 Margaret yn ysgafn, mae ychydig o ddiwrnodau yn y 
gwely yn teimlo'n sâl wedi arwain at golli nerth a hyder, a chydnabyddir y byddai'n 
anodd cynnig adsefydlu ar y dwysedd sydd ei angen arni i optimeiddio ei gallu i 
weithredu yn ei chartref ei hun. Felly, byddai'n fuddiol pe bai'n cael cyfnod byr mewn 
ysbyty cymunedol dan arweiniad therapi neu leoliad gofal er mwyn cael ei hadsefydlu. 
Wrth gael ei hadsefydlu yn y lleoliad hwn, dylai fodd modd iddi adfer ei gallu i ddringo'r 
grisiau a chodi o'r gwely a defnyddio comôd yn y nos. Byddai Llwybr 2 Rhyddhau i 
Adfer ac yna Asesu hefyd yn cael ei roi ar waith er mwyn sicrhau bod Margaret yn 
dychwelyd adref gyda'r lefel briodol o ofal.  

 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-hir
https://llyw.cymru/gofynion-gwasanaeth-rhyddhau-or-ysbyty-covid-19
https://llyw.cymru/gofynion-gwasanaeth-rhyddhau-or-ysbyty-covid-19
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Mae Arolwg Heintiadau COVID-19, sy'n sampl cynrychioladol genedlaethol o 
boblogaeth gymunedol y DU, wedi amcangyfrif bod tua 1 o bob 5 o’r ymatebwyr a 
gafodd brawf positif a COVID-19, yn arddangos symptomau am gyfnod o 5 wythnos 
neu fwy, a bod tua 1 o bob 10 yn arddangos symptomau am gyfnod o 12 wythnos 
neu fwy. Yn yr wythnos yn dechrau 27 Rhagfyr 2020, amcangyfrifir bod gan 9.8% o 
bobl symptom COVID-19 o hyd 12 wythnos ar ôl cael yr haint, ac amcangyfrifir bod 
gan dros 300,000 o bobl symptomau yn para 5-12 wythnos (data Lloegr yn unig).3 
Mae Grŵp Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru wedi llunio dadansoddiad ar 
COVID Hir. 
 
Ni cheir dealltwriaeth lawn eto o broffil amrywiaeth a difrifoldeb symptomau syndrom 
ôl-COVID-19. Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod pobl yn profi 
effeithiau tymor canolig a hirdymor sylweddol, gan gynnwys newidiadau corfforol, 
gwybyddol a seicolegol. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i 
broblemau cardiofasgwlaidd, anadlol, gastroberfol, niwrolegol, cyhyrysgerbydol, 
metabolig, arennol, dermatolegol, otolaryngolegol, haematolegol a phroblemau 
awtonomig a seiciatrig. Yn ogystal, gall pobl brofi poen cyffredinol, blinder a thwymyn 
parhaus.4   
 
Cafodd y senarios canlynol eu datblygu i ddangos sut y gellir datblygu cynlluniau 
adsefydlu unigol yn seiliedig ar y model gofal chwe chydran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
3 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Amcangyfrifon wedi'u diweddaru o nifer yr 
achosion o symptomau COVID hir, Ionawr 2021  

4 Management of post-acute covid-19 in primary care, BMJ 2020 

 

https://llyw.cymru/y-grwp-cyngor-technegol-covid-hir?_ga=2.142714805.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/adhocs/12788updatedestimatesoftheprevalenceoflongcovidsymptoms
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/adhocs/12788updatedestimatesoftheprevalenceoflongcovidsymptoms
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1136%2Fbmj.m3026&data=04%7C01%7CRachel.Cooper-Jones%40gov.wales%7Cf2527f337c9541ee59bd08d8d4304b1d%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637492651167624524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sc7DN2Hnb9efnuTltIbvqUF0GKGV0oFSZiybt0PCK%2BI%3D&reserved=0
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Er na chafodd George erioed brawf am COVID-19, mae'n debygol ei fod yn dioddef o 
Syndrom ôl-COVID-19. Byddai George yn elwa o gael asesiad gan dîm 
amlddisgyblaethol ac o bosibl cyngor ar ddiffyg anadl a rheoli blinder, ochr yn ochr â 
defnyddio ap gwella o COVID. Yn ogystal, gan fod George wedi bod i ffwrdd o'r gwaith 
ers mis Ebrill ac yn bryderus ynghylch ei allu i ddychwelyd, byddai canolbwyntio ar 
adsefydlu galwedigaethol yn helpu i ailadeiladu ei hyder, a thrwy ddarparu cymorth 
ymarferol, yn ogystal â chymorth ysgogol, yn ei alluogi i ddychwelyd i'r gweithle. 

 

Mae George yn ddyn 45 oed, sy'n gweithio ym maes adeiladu.  Arferai George fod 

yn ffit ac yn iach heb unrhyw broblemau meddygol.  Roedd yn mynd i’w gampfa 

leol 3-4 gwaith yr wythnos.  Ym mis Ebrill, dechreuodd George deimlo'n sâl, gan 

brofi diffyg anadl a blinder.  Fe wnaeth hyn wella ychydig dros 6 wythnos ond 

sawl mis yn ddiweddarach, mae George yn dal i'w chael hi'n anodd cerdded i 

fyny'r grisiau gartref heb fynd yn brin o anadl.  Er na chafodd ei brofi ar y pryd, 

mae'n debygol bod George wedi dioddef o COVID-19.  Ni chafodd ei dderbyn i'r 

ysbyty ond mae wedi bod at ei feddyg teulu gyda'i symptomau parhaus.  Nid yw 

wedi gallu dychwelyd i'r gampfa nac unrhyw ymarfer corff rheolaidd ac mae'n 

parhau i fod i ffwrdd o'r gwaith. 
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imi gyrraedd 
adref yn 
ddiogel 

Mae'n debygol bod canlyniad cychwynnol Anne yn ganlyniad negyddol anghywir, ond 
mae hyn wedi cyfrannu at ei gofid seicolegol. Mae’n debygol mai dyma sut y cafodd 
syndrom ôl-COVID-19. Byddai Anne yn elwa o Asesiad gan Dîm Amlddisgyblaethol i 
gydgysylltu ei Hadferiad o COVID-19, i roi cyngor posibl ar reoli blinder/ gweithgarwch a 
diffyg anadl. Dylid cyfeirio Anne at wasanaethau cymorth ar-lein ar reoli hunanofal ac 
adsefydlu, ynghyd â chydweithio â gwasanaethau adsefydlu eraill y Bwrdd Iechyd 
Prifysgol ac adnoddau'r Gwasanaeth Lles i hwyluso adsefydlu galwedigaethol a 
dychwelyd i gyflogaeth. Dylai monitro ei symptomau parhaus nodi unrhyw angen am 
ymchwiliadau pellach. 

Mae Anne yn 54 oed ac yn gweithio i'r Bwrdd Iechyd lleol. Dechreuodd deimlo'n 

sâl ym mis Mai 2020, gyda diffyg anadl, tymheredd uchel, peswch ac roedd ei 

synnwyr blas/arogl wedi'i newid.  Cafwyd canlyniad negyddol i’r prawf 

cychwynnol. Mae gan Anne hanes o orbryder a phroblemau GI, ond fel arall 

roedd yn ffit ac yn iach ac yn mwynhau gweithgareddau cymdeithasol/ffitrwydd. 

Mae Anne wedi profi symptomau parhaus sy’n cynyddu ac yn gostwng, ac mae 

wedi gorfod gohirio dychwelyd i’r gwaith yn raddol nifer o weithiau. Mae wedi 

bod at ei meddyg teulu ac wedi defnyddio Gwasanaethau Lles y Bwrdd Iechyd 

Prifysgol i helpu ei hadferiad. Dywedodd mai ei phrif bryder oedd y diffyg anadl, 

blinder a crychguriadau y galon. Cafodd Anne archwiliadau pellach ar gyfer y 

symptomau pryderus hyn, ond nid oedd unrhyw dystiolaeth o ddifrod i 

organau/bod y system ffisiolegol yn camweithredu. Mae Anne yn bryderus iawn, 

wedi mynd yn isel ei hwyliau ac mae'n ofni dychwelyd i'r gwaith gan ei bod yn 

dweud nad yw am brofi pwl arall. 
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O ganlyniad i bandemig COVID-19, cafodd llawer o ymyriadau eu canslo neu eu 
hoedi er mwyn lleihau'r risg o amlygu pobl i COVID-19 a helpu o ran y gofal ysbyty 
acíwt roedd ei angen i ymateb i'r pandemig.    
 
Mae'n bosibl bod pobl nad ydynt wedi cael yr ymyriadau arferol neu y mae eu gofal 
wedi'i gynllunio wedi cael ei oedi wedi dirywio ymhellach o ran eu gallu i weithredu. 
O ganlyniad i newidiadau yn y gallu i weithredu, bydd angen adsefydlu i liniaru 
unrhyw effeithiau sy'n deillio o'r newid hwn. Dyma'r grŵp y cyfeirir ato ym 
mhoblogaeth 2. 
 
Yng Nghymru, canslwyd pob llawdriniaeth gyffredinol ac apwyntiadau i gleifion 
allanol nad oeddent yn rhai brys ar 14 Mawrth 2020. Cafodd nifer o driniaethau eu 
gohirio hefyd, gan gynnwys rhai triniaethau canser, ac ymyriadau adsefydlu, wrth i 
dimau ledled Cymru ddargyfeirio adnoddau i'r rheng flaen. Ers hynny, mae byrddau 
iechyd wedi gwneud amryw o benderfyniadau ynghylch pa wasanaethau i oedi neu 
ailgychwyn yn seiliedig ar gyfradd heintiau COVID-19. Arweiniodd hyn nid yn unig at 
y posibilrwydd y byddai gallu'r claf i weithredu yn dirywio, ond hefyd ansicrwydd 
ymhlith y boblogaeth a oedd yn cael y gwasanaethau hyn.   
 
Yn arwyddocaol, gall newidiadau i ofal wedi'i gynllunio barhau am beth amser; yn 
sgil epidemig SARS yn Taiwan, nid oedd lefelau gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau 
penodol i gleifion allanol wedi dychwelyd i'w lefelau sylfaenol dros ddwy flynedd yn 
ddiweddarach ac roedd hyn yn cynnwys adsefydlu (Chu et al., 2008).  
 
Rhoddwyd cryn sylw i bwysigrwydd canfod a diagnosio'n gynnar (McGuigan et al., 
2018, Sefydliad Iechyd y Byd (2020). Mae'n amlwg, ar ôl gohirio rhai o 
wasanaethau'r GIG, y bydd llawer o unigolion yn ymgyflwyno'n ddiweddarach ar 
gyfer profion diagnostig ac efallai y bydd angen mwy o ymyriadau i wella eu gallu i 
weithredu.    
 
Wrth fesur yr effaith, mae hwn yn faes cymhleth ac anodd gan y bydd y mwyafrif o 
bobl wedi ymdopi heb wasanaethau a heb fawr ddim sgil-effeithiau.  Fodd bynnag, 
bydd carfan wedi dirywio'n sylweddol yn ystod y cyfyngiadau symud a bydd angen 
gwasanaeth adsefydlu arnynt i'w helpu i wella.   
 
Mae anghenion adsefydlu cyffredin ymhlith pob un o'r pedwar grŵp poblogaeth, gan 
gynnwys:  

 Ymyriad deietegol i helpu i wella ar ôl lefelau is o faeth ac adfer nerth (cynlluniau 
deietegol, rhagnodi atchwanegiadau deietegol) 

 Cymorth i unigolion o ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol gael gafael ar 
wasanaethau rhagsefydlu ac adsefydlu 

Pobl nad ydynt wedi cael yr ymyriadau arferol 
neu y mae eu gofal wedi'i gynllunio wedi cael 

ei oedi 

POBLOGAETH 
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 Cymorth i alluogi unigolion i wneud penderfyniadau ynglŷn â'u nodau adsefydlu 
a'u cynllun cysylltiedig (gwneud penderfyniadau ar y cyd, addysg, rhaglenni 
hunanreoli)  

 Rheoli blinder (gwneud pethau'n ara bach a bob yn dipyn, arferion da o ran cwsg, 
technegau ymwybyddiaeth ofalgar, rhaglenni ymarfer corff wedi'u graddio) 

 Ymyriadau i wella'r gallu i lyncu a chyfathrebu  

 Adsefydlu corfforol i adfer lefelau ffitrwydd cyn salwch a dechrau ymgymryd eto â 
gweithgareddau beunyddiol, gan gynnwys gwaith, teulu, addysg a rolau 
cymdeithasol 

 Ymyriadau seicolegol i oresgyn y pryder a'r ofn sy'n gysylltiedig â defnyddio gofal 
iechyd tra bydd COVID-19 yn parhau'n fygythiad 
 

Fodd bynnag, mae agweddau ar adsefydlu sy'n debygol o fod yn unigryw i 
boblogaeth 2 a byddant yn dibynnu ar faint o amser y cafodd gwasanaethau eu 
hoedi, ynghyd â difrifoldeb a chymhlethdod y symptomau a gafwyd. Mae'r elfennau 
unigryw o adsefydlu yn debygol o gynnwys: 

 Rhagsefydlu pobl sy'n aros i wasanaethau sydd wedi'u hoedi fod ar gael eto, 
ac i atal dirywiad yn eu gweithrediadau, yn enwedig lle gallai hynny leihau eu 
haddasrwydd ar gyfer ymyriadau meddygol neu leihau ansawdd eu bywyd. 

 Y rhai ar lwybr canser sy'n parhau i golli pwysau a dirywio'n gorfforol 
(rhagsefydlu gan gynnwys rhaglenni ymarfer corff wedi'u graddio, blinder a 
rheoli colli pwysau) 

 Datblygu systemau brysbennu clinigol cadarn i'w gwneud yn bosibl i restrau 
aros gael eu rheoli'n briodol  

 Ymgyngoriadau rhithwir i unigolion a grwpiau therapiwtig. Defnyddio 
datrysiadau ffôn a fideo technolegol i roi cyngor ar adsefydlu, asesu a thrin a 
chyfeirio cleifion at adnoddau ar-lein.  

 Wrth ddarparu gwasanaeth adsefydlu, rhag-gynllunio gofal gan dargedu'r bobl 
hynny sydd wedi bod yn aros ar restrau aros cyffredin i gleifion allanol ac sydd 
bellach yn wynebu risg o ddatblygu cyflyrau cronig cymhleth.  
 

Cafodd y senarios drosodd eu datblygu i ddangos sut y gellir datblygu cynlluniau 
adsefydlu unigol yn seiliedig ar y model gofal chwe chydran. 
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Senarios Poblogaeth 2 

Mae angen ailasesiad amlbroffesiwn gan y tîm arbenigol ar Janet am fod ei gallu i 
weithredu wedi newid yn sylweddol. Bydd ei nodau rhagsefydlu'n canolbwyntio ar 
optimeiddio ei gallu i weithredu, ei hannibyniaeth a'i hansawdd bywyd, gan sicrhau'r 
canlyniadau gorau posibl os bydd angen unrhyw lawdriniaeth arni. Bydd hyn yn 
cynnwys gwneud pethau'n ara bach a bob yn dipyn, rheoli blinder a diffyg anadl a 
chymorth maeth. Gellir gwneud hyn drwy gyfuniad o opsiynau ymgynghori rhithwir, gan 
gynnwys sesiynau unigol a grŵp. 

Mae Janet wedi cael diagnosis o ganser yr ysgyfaint ac roedd yn mynd i gael 

echdoriad lletem ar ddechrau mis Ebrill, a ganslwyd o ganlyniad i'r pandemig. 

Roedd Janet wedi cwblhau cwrs rhagsefydlu cyn ei llawdriniaeth ac roedd yn 

gallu cerdded o amgylch ei bloc heb stopio. Mae'n byw gyda'i gŵr ac mae wedi 

bod yn mynd am dro gyda'i gŵr bob dydd yn ystod y cyfyngiadau symud. Fodd 

bynnag, mae wedi sylw ei bod yn fyr ei gwynt llawer mwy bellach ac ni all 

gerdded yr holl ffordd o amgylch y bloc. Mae Janet yn gorfod stopio sawl gwaith 

bellach ac mae ond yn gallu cerdded hanner y pellter. Mae Janet yn bryderus 

iawn ac yn dechrau cael anhawster cwblhau tasgau yn y cartref hefyd, megis 

dringo'r grisiau. 

Mae Doris yn 65 oed ac roedd yn aros am ben-glin newydd ym mis Chwefror 

2020.  Mae hi dros bwysau ac wedi lleihau ei lefelau symud a gweithgarwch dros 

y flwyddyn ddiwethaf. Nid yw wedi gallu parhau â'i nofio rheolaidd ac mae'n 

poeni y gallai ei llawdriniaeth gael ei gohirio'n sylweddol. 

Rhaid i allu gweithredol Doris gael ei adolygu gan y tîm aml-broffesiynol sy'n cynnwys 
ffisiotherapi, podiatreg, dieteteg a therapi galwedigaethol. Gellir gwneud hyn drwy 
ymgynghoriad rhithwir. Bydd y ddarpariaeth rhagsefydlu yn canolbwyntio ar opsiynau a 
strategaethau amgen i gynnal gweithgarwch, cyfranogiad a llesiant cymdeithasol. Gall 
adolygiad meddygol bennu'r cynllun rheoli hirdymor. 
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Mae'r boblogaeth hon yn cyfeirio at yr unigolion hynny sydd wedi osgoi defnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig. 
 
Ledled y Deyrnas Unedig, bu gostyngiad dramatig yn nifer y bobl a oedd yn mynd i'r 
Adran Achosion Brys. Yng Nghymru, amcangyfrifir bod gostyngiad o 30% wedi bod 
yn y niferoedd.  Amcangyfrifir hefyd fod gostyngiad o 30% arall eto yn y niferoedd a 
aeth i'r Adran Achosion Brys ac a gafodd wedyn eu derbyn i'r ysbyty (Owens, 2020). 
Arweiniodd hyn at ostyngiad dramatig mewn gofal heb ei drefnu, gyda nifer 
sylweddol o welyau ward gwag yn y rhan fwyaf o'r ysbytai (West, 2020). Nododd 
gwasanaethau cymunedol hefyd fod cyfraddau atgyfeirio wedi gostwng. Mae llawer o 
bobl wedi gwrthod unrhyw ymyriadau gofal iechyd rhag ofn y byddent yn cael 
COVID-19. Yn lle hynny, maent wedi dewis rheoli cyflyrau gartref gydag aelodau o'r 
teulu. Arweiniodd hyn at ostyngiad yn y galw am becynnau gofal cymdeithasol, gyda 
cheisiadau i ailgychwyn pan ostyngodd y lefelau heintio. Mae hyn wedi rhoi pwysau 
enfawr ar ofalwyr teuluol. 
 
Gwelwyd sefyllfaoedd tebyg yn ystod epidemig SARS yn Toronto lle y gostyngodd 
derbyniadau meddygol 10-12% a gostyngodd ymweliadau aciwtedd mawr ag 
adrannau achosion brys 37% (Schull et al., 2007).  Rydym yn dechrau gweld effaith 
osgoi gofal ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, wrth i bobl ddechrau llacio ar y 
cyfyngiadau symud mewn argyfwng.  Mae hyn yn arwain at yr angen am fwy o 
ymyriadau o ran adsefydlu a chymorth gofal cymdeithasol lle na all aelodau o'r teulu, 
er enghraifft, roi'r cymorth sydd ei angen mwyach. 
 
Fel yn achos poblogaethau 1 a 2, bydd yr anghenion adsefydlu yn dibynnu ar 
ddifrifoldeb a chymhlethdod y symptomau a gafwyd. Mae'r heriau adsefydlu i 
boblogaeth 3 yn debygol o gynnwys: 
 

 Absenoldeb clinigau neu grwpiau cefnogol e.e. gwasanaethau cofio ac oedi 
cysylltiedig cyn diagnosis, grwpiau cwympo ac eiddilwch a chlinigau traed 
podiatreg. 

 Oedi cyn cael gwasanaethau pediatrig a'r straen cysylltiedig ar deuluoedd 

 Mwy o alw ar ofalwyr teuluol, gan arwain at flinder, straen ac unigrwydd 

 Llai o ddarpariaeth gofal seibiant  

 Dirywiad sy'n gysylltiedig â diabetes  

 Cymorth i unigolion o ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol gael gafael ar 
wasanaethau adsefydlu a gofal cymdeithasol cefnogol mewn modd amserol drwy 
ymgynghori rhithwir  

 Blaenoriaethu cymorth ar gyfer cyflyrau cronig a hunanreoli yn erbyn y galw 
cynyddol am sefydlu ymhlith poblogaethau un a dau.  
 

Cafodd y senarios canlynol eu datblygu i ddangos sut y gellir datblygu cynlluniau 
adsefydlu unigol yn seiliedig ar y model gofal chwe chydran. 
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gwasanaethau yn ystod y pandemig 
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Senarios Poblogaeth 3 

 
Mae Anthony yn 84 oed ac mae ganddo ddiabetes math 2, mae'n ordew ac mae 

wedi cael diagnosis o ddementia yn ddiweddar.  Mae'n byw gyda'i wraig ac roedd 

y tîm Nyrsys Ardal yn ymweld ag ef deirgwaith yr wythnos er mwyn helpu i roi 

rhwymyn ar wlser ar ei droed chwith.  Roedd Anthony yn gallu symud o amgylch 

y tŷ a'r ardd ond nid oedd yn gallu cerdded y tu allan.  Mae ei wraig yn gwneud yr 

holl siopa, prydau bwyd a gwaith glanhau.  O ganlyniad i'r pandemig, nid oedd y 

teulu am i'r nyrsys ardal ymweld. Dysgon nhw wraig Anthony sut i rwymo’r 

wlserau a sut y gallen nhw gael cymorth pellach naill ai'n bersonol neu’n rhithiol 

ganddyn nhw.  Mae ei symudedd wedi dirywio ac nid yw'n gallu dringo'r grisiau 

mwyach, felly mae wedi bod yn cysgu yn y gadair am y tair wythnos diwethaf. Nid 

yw Anthony am gael ei dderbyn i'r ysbyty na gadael ei dŷ.  Ailymgysylltodd y 

nyrsys ardal i edrych ar friwiau pwyso Anthony, sut y mae’n rheoli diabetes ac 

mae'n wlserau traed yn gwella'n dda. 

Byddai Anthony yn cael budd o gymorth gan ei Dîm Adnoddau Cymunedol lleol yn 
canolbwyntio ar strategaethau i wella ei allu i weithredu hyd y gellir a diwallu anghenion 
clinigol o ran ei draed. Bydd cymorth atal cwympiadau a chymorth gofalwyr yn feysydd 
allweddol o gymorth, ynghyd ag unrhyw addasiadau sydd eu hangen i'w alluogi i symud 
yn ddiogel ac yn annibynnol o amgylch unrhyw ran o'i dŷ y mae am ei chyrraedd. 

Mae Brian yn 92 oed a chwympodd yn y cartref bedair wythnos yn ôl. Symudodd 

ei ferch i mewn i helpu i ofalu amdano yn ystod y pandemig.  Ers cwympo, mae 

symudedd Brian wedi bod yn dirywio'n raddol ac ers 10 diwrnod nid yw wedi 

llwyddo i godi o'r gwely.  Mae bellach wedi rhoi'r gorau i fwyta ac yfed ac mae 

wedi mynd yn ddryslyd iawn.  Argymhellodd parafeddygon y dylai gael ei 

dderbyn i ysbyty acíwt. 

Efallai y bydd cyfnod byr mewn uned i gleifion mewnol yn fuddiol i Brian er mwyn 
canfod pam mae wedi dirywio a rhoi triniaeth a gwasanaeth adsefydlu priodol iddo. 
Bydd rhoi'r Llwybr Rhyddhau i Adfer ac yna Asesu (D2RA) ar waith yn hollbwysig, a 
dylai cymorth maeth a symudedd er mwyn lleihau sarcopenia fod yn rhan allweddol o'r 
cymorth adsefydlu.  
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Mae'r boblogaeth hon yn cyfeirio at unigolion sy'n eithriadol o agored i niwed yn 
glinigol sydd wedi cael cyngor i leihau'r risg o ddal COVID-19, sydd ar adegau wedi 
cynnwys aros gartref a chyfyngu ar eu cysylltiad â phobl eraill, a hefyd i'r rhai sy'n 
ynysu'n gymdeithasol oherwydd eu bod yn agored i niwed, gan gynnwys y rhai â 
chyflyrau meddygol sylfaenol a'r boblogaeth sy'n byw mewn lleoliadau cartrefi gofal. 
 
Er i 130,000 o lythyrau gwarchod gael eu hanfon at unigolion sy'n eithriadol o agored 
i niwed yn glinigol ym mis Mawrth 2020, nid yw’r nifer hwn yn cynrychioli’r grŵp 
ehangach sy'n agored i niwed, ac felly nid yw maint gwirioneddol poblogaeth 4 yn 
hysbys. Gellir dod o hyd i adnoddau i gefnogi'r poblogaethau bregus hyn yn y 
Canllawiau Gofal Sylfaenol a Chymunedol ar gyfer grwpiau agored i niwed y nodwyd 
bod ganddynt risg uwch o effeithiau COVID-19.   
 
Mae'n arbennig o heriol rhagweld anghenion adsefydlu’r grŵp hwn, am nad ydynt 
wedi cael fawr ddim cyswllt, os o gwbl, â gweithwyr iechyd proffesiynol, felly nid oes 
fawr ddim tystiolaeth glinigol ynglŷn â'r boblogaeth hon. Mae'r boblogaeth hon hefyd 
yn cynnwys gofalwyr a oedd yn gorfod darparu gofal i aelodau o'r teulu o ganlyniad 
i'r pecynnau gofal yn cael eu canslo i ddiogelu eu hanwyliaid. Fodd bynnag, mae 
pryder cynyddol y bydd hunanynysu yn y tymor hwy yn arwain at unigrwydd cronig a 
phryder ynghylch yr effaith hirdymor bosibl ar lesiant corfforol a meddyliol (Banerjee 
a Rai, 2020, Tolares et al., 2020). O ganlyniad, mae nifer o bryderon o ran y grŵp 
hwn, gan gynnwys: 
 

 Sut y byddant yn dod yn rhan o’u cymunedau unwaith eto, o gofio’r 
newidiadau mewn arferion cymdeithasol megis ciwio y tu allan i siopau, talu 
drwy gerdyn yn unig, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo masgiau 

 Mynediad at ofal iechyd, yn enwedig os nad oes ganddynt y dechnoleg i 
gefnogi defnyddio llwyfannau digidol 

 Gall gorbryder ac ofn atal llawer rhag rhoi'r gorau i hunanynysu oni bai eu bod 
yn cael cymorth i wneud hynny 

 Colli hyder a chyflwr yn sgil llai o weithgarwch ac arferion ffitrwydd; gwyddom 
fod hyn yn ffactor ymhlith pobl oedrannus 

 Effaith tarfu ar addysg a cholli cysylltiad â chyfoedion ar blant, pobl ifanc, gan 
gynnwys myfyrwyr prifysgol a'u rhieni 

 Plant a phobl ifanc sy'n mynd drwy drawma mechnïol o ganlyniad i gyd-fyw ag 
aelod o'r teulu sydd wedi bod yn sâl yn ystod y pandemig, neu sydd wedi 
marw yn ystod y cyfnod hwn. 

 Yr effaith ar ofalwyr teuluol  

 Colli sgiliau a pherthnasoedd, er enghraifft, ar gyfer pobl â dementia neu 
anableddau dysgu, nad ydynt efallai wedi gallu cynnal perthynas â theulu a 
ffrindiau, er enghraifft mewn cartrefi gofal  
 

Mae adsefydlu yn cynnwys llawer o elfennau sy'n debygol o fod yn debyg i 
elfennau'r poblogaethau eraill. Fodd bynnag, disgwylir y bydd angen mawr am 
wasanaethau seicolegol yn y grŵp hwn o bosibl, fel y nodwyd gan Gronfa'r Brenin 

POBLOGAETH 

4 

Pobl a gynghorwyd i warchod neu eu 
hunain neu sy’n ynysu’n gymdeithasol 

https://gofalsylfaenolun.gig.cymru/files/llyfrgell-o-gynhyrchion/adsefydlu-canllawiau-ar-gyfer-grwpiau-syn-agored-i-niwed-pdf/
https://gofalsylfaenolun.gig.cymru/files/llyfrgell-o-gynhyrchion/adsefydlu-canllawiau-ar-gyfer-grwpiau-syn-agored-i-niwed-pdf/
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(Wellings, 2020). Yr elfennau unigryw o adsefydlu y mae'n debygol y bydd eu 
hangen yw: 

 Cymorth i unigolion ddod yn rhan o’u cymunedau unwaith eto a deall y 
newidiadau mewn cymdeithas o ganlyniad i'r pandemig fel cadw pellter 
cymdeithasol, masgiau 

 Cyngor a thriniaeth ar gyfer lefelau cynyddol o orbryder ac iselder. 
 
Cafodd y senarios canlynol eu datblygu i ddangos sut y gellir datblygu cynlluniau 
adsefydlu unigol yn seiliedig ar y model gofal chwe chydran. 
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Senarios Poblogaeth 4 

Mae John yn byw ar ei ben ei hun. Mae'n 76 oed ac yn iach ac yn heini heb 
unrhyw gyflyrau meddygol sylfaenol. O ganlyniad i'r pandemig, mae John wedi 
hunanynysu.  Mae ei deulu yn byw i ffwrdd ond maen nhw wedi trefnu siopa 
bwyd iddo yn ystod y cyfyngiadau symud. Yn ystod y 12 wythnos diwethaf, mae 
John wedi sylwi ar boen gynyddol yn ei glun dde.  Mae'n ei chael hi'n anodd 
rheoli llawer o weithgareddau yn ei gartref.  Mae John wedi ffonio ei feddygfa 
sydd wedi rhoi presgripsiwn am laddwyr poen. Nid yw John wedi mynd i'r 
fferyllfa eto i gasglu ei bresgripsiwn am ei fod yn ofni mynd allan. Soniodd John 
am hyn wrth ei ferch ac mae wedi ffonio'r fferyllfa i drefnu i'r presgripsiwn gael 

ei ddosbarthu.  Nid oes gan John ffôn clyfar na thabled. 

Byddai adolygiad gan y Tîm Gofal Sylfaenol yn fuddiol i John er mwyn canfod a yw'r lladdwyr 
poen wedi lleddfu'r boen yn y glun, a hefyd ddeall ei bryderon er mwyn sicrhau y gall ymgymryd 
â'r gweithgareddau sy'n bwysig iddo yn ei ddewis amgylchedd. Gall hyn gynnwys cymorth 
Therapi Galwedigaethol a Ffisiotherapi, ond hefyd ei gyfeirio at gynlluniau lleol cymunedol neu 
rai'r trydydd sector.  
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Mae Kate yn 12 oed ac mae anawsterau dysgu ganddi. Mae hi'n byw gartref gyda'i 
mam, Megan.  Mae Megan yn ddiabetig, ac, ar wahân i'r adeg pan fydd Kate yn 
mynychu'r ysgol, prin eu bod wedi bod y tu allan i'r tŷ ers dechrau'r cyfyngiadau 
symud.  Mae Kate yn egnïol iawn yn gorfforol ac yn mwynhau cymdeithasu gyda'i 
ffrindiau, ac mae'n anhapus iawn aros tu mewn drwy'r amser.  Mae'n gofyn i'w 
mam o hyd pryd y gallant fynd allan a mwynhau cyfarfod â ffrindiau yn unol â'r 
rheolau. Mae Megan yn ofnus iawn am ei bod yn gwybod y bydd yn anodd 

sicrhau bod Kate yn cadw pellter cymdeithasol. 

Mae angen ychydig o gymorth ar Megan i ystyried opsiynau a strategaethau a fydd yn 
ei gwneud yn bosibl i Kate gymdeithasu â'i ffrindiau a chadw pellter cymdeithasol, a rhoi 
hwb i'w hyder er mwyn iddi hi a Kate ddechrau dod yn rhan o'r gymuned unwaith eto. 
Gall y cymorth hwn gael ei roi gan ei Thîm Anabledd Dysgu Cymunedol, ei hysgol, neu 
fudiadau gwirfoddol a'r trydydd sector. 
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imi gyrraedd 
adref yn 
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Mae gan Graham ddementia Alzheimer cymedrol. Mae'n byw gyda'i wraig 
Jennifer. Mae'r ddau yn eu wythdegau ac nid oes ganddynt unrhyw deulu agos. 
Cyn y pandemig roedd Graham yn arfer mynychu canolfan ddydd unwaith yr 
wythnos. Gyda'i gilydd roeddent yn mynychu caffi dementia wythnosol lle'r 
oeddent wedi gwneud ffrindiau da.  Maent wedi bod yn ynysu yn ystod y 
pandemig, mae canolfan ddydd Graham wedi bod ar gau ac mae'r caffi dementia 
bellach yn cyfarfod ar-lein. Mae Jennifer wedi ei chael hi'n anodd cael gafael ar 
gymorth ar-lein ac yn hytrach mae wedi dibynnu ar alwad ffôn Check in and Chat 
gan Age Cymru.  

Mae Graham wedi colli ei hyder ac yn teimlo'n bryderus am weld pobl. Mae'n ei 
chael hi'n anodd siarad ar y ffôn oherwydd ei fod yn ei chael hi’n anodd cofio 
geiriau, ac mae hyn wedi gwaethygu; Jennifer yw'r unig berson y mae wedi siarad 
â hi ers misoedd. 

Mae Jennifer wedi gorfod gwneud llawer mwy i gefnogi Graham, mae ei gof wedi 
dirywio ac mae angen mwy o anogaeth arno gyda thasgau dyddiol. Roedd cael 
trefn ddyddiol wir yn helpu Graham a Jennifer, ond mae’r pandemig wedi tarfu ar 
hynny, ac mae'r rhan fwyaf o ddyddiau'n teimlo'r un fath erbyn hyn. Mae Jennifer 
wedi blino ac yn teimlo dan bwysau a byddai'n elwa o beth amser iddi hi ei hun. 

Mae Graham yn teimlo'n rhwystredig yn gynt a gall fynd yn grac pan fydd 
Jennifer yn ceisio ei helpu. 

 

Mae angen asesiad amlddisgyblaethol ar Graham i weld sut mae ei ddementia wedi 
newid. Gallai therapydd Iaith a Lleferydd helpu gyda strategaethau cyfathrebu a 
chynyddu ei hyder i ailgysylltu â ffrindiau. Gall adolygiad o sgiliau ar gyfer tasgau 
dyddiol nodi y byddai Graham yn elwa o sesiynau adsefydlu gyda Therapydd 
Galwedigaethol a Ffisiotherapydd. Gall therapi ysgogi gwybyddol helpu i wella hyder a 
sgiliau gwybyddol. 

Mae angen seibiant ar Jennifer, bydd cael asesiad gofalwr gyda chynllun sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n ystyried ei hanghenion iechyd ei hun yn bwysig. 

Bydd gwasanaethau'r sector gwirfoddol fel y Caffi Dementia yn bwysig i helpu Graham 
a Jennifer i gysylltu eto â’r gymuned a rhoi hwb i'w hwyliau. Gall cymorth gyda sgiliau 
digidol hefyd agor llwybrau cymorth ychwanegol. 
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Nod y papur hwn yw helpu i gynllunio ar gyfer y galw ychwanegol am wasanaethau 
adsefydlu o ganlyniad i bandemig COVID-19, gan gydnabod cymhlethdod a 
chwmpas darpariaeth adsefydlu. Mae'n amlinellu'r anghenion adsefydlu a ragwelir ar 
gyfer pob un o'r pedair poblogaeth ddiffiniedig yn erbyn model adsefydlu gofal mewn 
camau, ond mae'n anodd rhagweld y galw i'r grwpiau hyn. Bydd y gwaith modelu yn 
rhoi mwy o fanylion am y galw a ragwelir ymhlith y pedwar grŵp poblogaeth.  
 
Mae amrywiaeth eang o wasanaethau a thimau adsefydlu i’w cael ledled Cymru, 
sy’n cael eu darparu gan wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector. 
Bydd gan lawer o'r timau hyn weithlu sy'n meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r gallu i 
ddiwallu'r anghenion adsefydlu ychwanegol ymhlith y pedair poblogaeth hyn ym 
mhob rhan o'r model adsefydlu gofal mewn camau. Bwriedir i'r argymhellion yng 
nghorff y papur hwn gael eu defnyddio ar y cyd ag arbenigedd clinigol lleol.   
 
Bwriedir i'r Adnodd Modelu fod yn adnodd i sefydliadau ei ddefnyddio ar y cyd â 
gwaith galw a gallu lleol er mwyn mynd i'r afael â'r bylchau yn y gwasanaethau a 
ddarperir. Mae'r adnodd wedi gwneud nifer o dybiaethau (yn seiliedig ar arbenigedd 
clinigol a'r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd). Manylir ar y tybiaethau hyn yn yr 
adnodd modelu a hefyd y fethodoleg a ddefnyddiwyd i greu'r adnodd. Mae'n debygol 
y bydd y tybiaethau yn newid wrth i'r dystiolaeth ddatblygu. 
 
Rhaid nodi nad oes unrhyw set ddata ar hyn o bryd sy'n cofnodi'r galw presennol am 
wasanaethau adsefydlu ledled Cymru na'u heffaith. Fodd bynnag, mae gwaith i 
gynnwys data Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn Hwb COVID yn mynd 
rhagddo a gall y Fframwaith Gwerthuso helpu sefydliadau i symud tuag at set ddata 
gyffredin. Wrth iddo ddatblygu, bydd yn llywio gwaith modelu mwy cywir.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAU GWEITHREDU I FYRDDAU IECHYD, AWDURDODAU 
LLEOL A'R TRYDYDD SECTOR 

https://llyw.cymru/modelu-gwasanaethau-adsefydlu-covid-19?_ga=2.257582731.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
https://llyw.cymru/gwerthuso-effaith-gwasanaethau-adsefydlu-ar-ol-covid-19?_ga=2.257664907.1603963342.1615633657-832368275.1548154346
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ATODIAD UN: Ffactorau sy'n dylanwadu ar ble y dylid rhoi gwasanaeth adsefydlu 

 Yn y cartref 

Cyfleuster â 
gwelyau (cartref 
gofal neu ysbyty 

cymuned) 

Claf mewnol  

Adsefydlu 

Cymhlethdod 

Wedi cadarnhau anghenion, 

cynllun a nodau adsefydlu, y 

gellir eu diwallu a'u cyflawni 

yn amgylchedd y cartref 

 

Angen asesiadau wyneb yn 

wyneb manwl parhaus gan 

sawl gwahanol weithiwr 

gofal iechyd proffesiynol er 

mwyn cadarnhau potensial 

a chynllun adsefydlu 

Dwysedd 

Gall amrywio o ychydig oriau 

o ymyriadau bob dydd i un 

neu ddwy awr yr wythnos. 

Mae cyfran uwch o ymyriadau 

yn debygol o gael eu cyflawni 

gan weithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol proffesiynol heb 

eu cofrestru. 

 

Angen sawl awr o 

ymyriadau bob dydd gan 

gyfran uwch o weithwyr 

iechyd proffesiynol 

cofrestredig  

Y gweithlu 

Gall gweithlu integredig sy'n 

meddu ar wybodaeth a sgiliau 

perthnasol roi ymyriadau 

adsefydlu.  

Gall mewnbwn gan wahanol 

weithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol proffesiynol gael 

ei roi yn y cartref gyda 

chymorth anuniongyrchol 

dros y ffôn / teleiechyd neu 

gan aelodau eraill o'r tîm. 

 

Angen cyswllt uniongyrchol 

dyddiol gan sawl gwahanol 

weithiwr iechyd 

proffesiynol, sy'n gweithio 

ar lefel uchaf eu trwydded 

Yr 

Amgylchedd 

Mae amgylchedd yn galluogi 

annibyniaeth ac mae unrhyw 

gyfarpar adsefydlu ar gael yn 

y cartref, neu mewn 

cyfleusterau hamdden lleol 

neu adrannau cleifion mewnol. 

 

Angen mynediad at 

amgylchedd sydd wedi'i 

addasu'n helaeth, cyfarpar 

a chyfleusterau er mwyn 

cyflawni nodau adsefydlu 

Anghenion 

meddygol a 

nyrsio 

Anghenion meddygol 

rhagweladwy, ac anghenion y 

gall timau gofal sylfaenol eu 

cefnogi gyda chymorth 

arbenigwyr yn ôl y gofyn. 

 

Anghenion meddygol sy'n 

datblygu neu sy'n 

anrhagweladwy sy'n gofyn 

am ymchwilio a thriniaeth 

barhaus 

Cymorth 

teuluol a 

chymorth gofal 

Teulu a / neu becyn gofal sy'n 

gallu rhoi gofal a chymorth 

adsefydlu 24/7  

 Angen gofal 24/7 gan nyrsys 

cofrestredig 
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ATODIAD DAU: Cymhlethdodau mewn pobl sy'n gwella o achosion 
difrifol o COVID-19  

(o bapur gan BSRM)  

Mwyaf aml Llai cyffredin 

 Colli cyflwr cardiofasgwlaidd, ysgyfeintiol a 
chyhyrsgerbydol.  

 Clefyd cyfyngol yr ysgyfaint.  

 Anhwylderau affeithiol: iselder, gorbryder, 
anhwylder straen wedi trawma.  

 Syndrom ôl-ofal dwys, gan gynnwys 
polyniwropathi salwch critigol, myopathi 
salwch critigol a chyfuniad o'r rhain.  

 Canlyniadau niwrolegol eraill y feirws a 
gofal critigol, megis enseffalopathi, 
digwyddiadau serebro-fasgwlaidd a 
hypocsia'r ymennydd,  

 Cyflwr dryslyd acíwt, o leiaf ar gamau 
cynnar adsefydlu.  

 Blinder.  

 Nam gwybyddol.  

• Clefyd thrombo-embolig: 
o Cnawdnychiad 
myocardaidd 
o Strôc 
o Emboledd pwlmonaidd 

• Poen ac anghysur 
cyhyrsgerbydol. 
• Seicosis. 
• Dyscinesia. 
• Syndrom enseffalopathi 
gwrthdroadwy ôl  
• Cardiomyopathi. 

  

 

 

https://www.bsrm.org.uk/downloads/covid-19bsrmissue1-published-27-4-2020.pdf

