
              Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru
Covid-19 — Adolygiad Cyflym — Hydref 2020



Helo 
Mae’r pandemig coronafeirws yn effeithio ar ein bywydau i gyd, mewn sawl ffordd. 

Ni yw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru (RPB). Ein nod yw 
gwella iechyd a lles pawb ar draws ein hardal. Yn 2017 gwnaethom Asesiad o 
Anghenion y Boblogaeth a nodi ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i ni adolygu ein cynlluniau a darganfod sut mae 
Covid-19 yn effeithio ar wasanaethau ledled Gogledd Cymru.

Canfod beth sy’n digwydd
Er mwyn sicrhau ein bod yn casglu cymaint o wybodaeth â phosibl, rydym 
wedi:

 ● siarad â phobl ledled Gogledd Cymru 
 ● edrych ar dystiolaeth ac ymchwil
 ● edrych ar ymgynghoriadau ar effaith Covid-19 
 ● darllen cyfweliadau ac adroddiadau.

Rhai ffeithiau am Covid-19
Erbyn 6 Hydref 2020 yng Ngogledd Cymru roedd 6,200 o achosion wedi’u 
cadarnhau. Mae hynny’n 1,300 i bob 100,000 o bobl.

 
Bu rhwng 427 (achosion a gadarnhawyd) a 574 o farwolaethau (gyda Covid-19 ar y dystysgrif 
marwolaeth). Gostyngodd achosion yn yr haf ond maen nhw’n codi eto. 

 (Public Health Wales, 2020). 

Mae’r adolygiad cyflym hwn yn dweud wrthych chi beth rydyn ni 
wedi’i ddarganfod a’n cynlluniau ar gyfer y gaeaf hwn.
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Prif effeithiau Covid-19
Mae’r pandemig wedi: 

 ● amlygu anghydraddoldebau

 ● effeithio ar hawliau dynol pobl

 ● caniatáu i fwy o bobl weithio gartref

 ● cynyddu’r nifer o gyfarfodydd rhithwir

 ● cynyddu faint o wybodaeth a negeseuon sy’n mynd allan

 ● dangos pa mor addasadwy a hyblyg yw ein gweithlu

 ● gwella sut mae gwasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd

 ● cynyddu materion iechyd meddwl.

Roedd 76% o’r bobl a oedd wedi cael ymgynghoriad ffôn neu fideo yn teimlo ei 
fod yn brofiad cadarnhaol.  

Covid-19 a’r Gymraeg  
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi mynegi pryderon ynghylch:

 ● y gostyngiad mawr mewn gweithgareddau yn Gymraeg 
 ● pobl yn defnyddio llai ar y Gymraeg tra’n gweithio o gartref
 ● cyfarfodydd ar-lein yn llai dwyieithog.

Mae ymchwil barhaus am yr effaith ar y Gymraeg a fydd yn ein 
helpu gyda’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac mae ein fforwm 
Mwy na Geiriau yn gweithio i fynd i’r afael â hyn. 

 
Ni chafodd 24% brofiad da.  

System dda iawn a ddylai barhau ar ôl y pandemig.

Cyflym a hawdd. Nid oes dim o’r oedi hir arferol yn 

aros mewn meddygfa.

Ddim yn bersonol, ddim yn gallu darllen iaith corff neu 

fynegiant wyneb y person.

Anodd iawn ceisio esbonio i feddyg teulu dros y ffôn 

sut rydw i’n teimlo gyda nifer o symptomau.
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Plant a phobl ifanc 
Fe wnaethom edrych ar yr effaith ar y canlynol:

 ● roedd rhai gofalwyr maeth yn teimlo bod 
y cyfnod clo yn heriol oherwydd materion 
ymddygiad

 ● gwelodd gofalwyr maeth eraill fod y plant yn 
fwy sefydlog

 ● roedd plant agored i niwed yn wynebu mwy 
o risgiau yn ystod y cyfnod clo

 ● roedd mwy o deuluoedd angen defnyddio 
banciau bwyd

 ● fe wnaeth cam-drin domestig gynyddu yn 
ystod y cyfnod clo

 ● cafodd Parentline bedair gwaith cymaint o 
alwadau 

 ● roedd plant mewn perygl yn llai gweladwy i 
weithwyr proffesiynol

 ● dywedodd plant â phroblemau iechyd 
meddwl fod eu symptomau wedi gwaethygu 
yn ystod y cyfnod clo

 ● mae rhestrau aros wedi cynyddu ac efallai y 
bydd oedi o ran asesiadau a gwasanaethau

 ● mae’r Comisiynydd Plant yn pryderu bod 
rheolau Covid-19 yn niweidio iechyd meddwl 
a chorfforol plant, a’u hawl i chwarae.

plant ag 
anableddau a/neu 

salwch 

plant sydd wedi 
profi gofal

plant sydd angen 
gofal a chymorth

Rhai o’n canfyddiadau: 
 ● cafodd gwasanaethau iechyd plant eu lleihau
 ● cafodd llawer o apwyntiadau a chymorthfeydd eu 
canslo 

 ● symudwyd rhywfaint o staff plant i’r gwasanaethau 
i oedolion 

 ● fe wnaeth rhai plant â chyflyrau hirdymor golli 
therapïau 

 ● fe wnaeth amseroedd aros ar gyfer atgyfeiriadau ac 
asesiadau dyfu 

 ● collwyd sesiynau lleferydd ac iaith
 ● roedd rhai plant yn poeni mwy
 ● roedd rhai plant yn poeni llai 
 ● fe wnaeth rhai rhieni sylweddoli fod yn well 
ganddynt y cymorth ar-lein

 ● fe wnaeth y galw ar elusennau gynyddu ond mae 
incwm wedi’i leihau 

 ● roedd diffyg ymweliadau cyn geni, ôl-enedigol ac 
ymweliadau cartref i famau newydd

 ● roedd plant mewn gofal yn teimlo’n fwy ynysig ac 
unig

 ● rhoddwyd y gorau i gwnsela wyneb yn wyneb

plant sydd mewn 
perygl o dderbyn 

gofal

plant ag anghenion 
emosiynol ac 
ymddygiadol
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Sut mae gwasanaethau wedi ymateb  

Yng Ngogledd Cymru:
 ● roedd galwadau a gwiriadau lles yn cael eu gwneud bob wythnos i bob lleoliad a gofalwr maeth
 ● rhoddwyd gliniaduron i blant sy’n derbyn gofal i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau ac i 
ddysgu ar-lein

 ● rhoddwyd ffonau symudol i’r rhai oedd yn gadael gofal os oedd angen un
 ● cwblhawyd pob ymweliad statudol lle’r oedd perygl o leoliadau’n chwalu 
 ● fe wnaeth ymweliadau â chartrefi â phlant ar y gofrestr amddiffyn plant gynyddu o bob 10 
diwrnod i bob wythnos

 ● fe wnaeth ‘Grŵp Dysgwyr Agored i Niwed’ gyfarfod ddwywaith yr wythnos yn ystod y cyfnod clo
 ● cynigiwyd gofal dydd ysgol i bob plentyn risg uchel
 ● mae symud cynadleddau ac adolygiadau ar-lein wedi gwella presenoldeb a chyfranogiad.

Mae llawer o raglenni wedi camu i fyny i gefnogi iechyd meddwl:
 ● mae’r Gwasanaeth Atal Ymyrraeth Gynnar wedi parhau i helpu a chefnogi pobl ifanc a 
theuluoedd 

 ● mae ymgynghoriadau wedi’u cynnig i gefnogi teuluoedd
 ● fe wnaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl (CAMHS) becynnau adnoddau Covid-19 a’u hanfon at 
bawb ar eu rhestr aros 

 ● gwnaed cysylltiadau â chanolfannau ysgol yn ystod y cyfnod clo
 ● mae’r Gwasanaeth Atal Ymyrraeth Gynnar wedi sefydlu cymorth ar gyfer ysgolion cynradd ac 
uwchradd. 

Cyn Covid-19 roedd is-dimau fel meddygfeydd, adrannau cleifion allanol, Niwroleg, 

Pediatreg ac arbenigwyr eraill yn gweithio ar wahân i raddau helaeth. Doedden 

ni ddim yn gwybod pwy oedd y timau eraill, beth oedd eu rolau, eu henwau nag eu 

hwynebau. Pan gafodd y rhan fwyaf o’r staff mewn adrannau cleifion allanol eu 

hadleoli i wasanaethau acíwt, daethom yn un tîm mawr. Credaf y bydd hynny’n 

gwneud gwasanaethau ar ôl coronafeirws yn llawer mwy cydgysylltiedig.
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Sut mae Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant yn delio â Covid-19  
Mae tair thema i’r rhaglen:

 ● Nod ffrwd waith un yw camu i mewn yn gynnar a gwella iechyd, lles a gwydnwch 
emosiynol plant a phobl ifanc.  Cafodd hyn ei ddal yn ôl am gyfnod er mwyn 
iddynt allu canolbwyntio ar ymateb i’r argyfwng hwn a chynllunio at argyfwng. 
Maen nhw wedi datblygu dwy raglen newydd: Stay Wise a FRIENDS Resilient.

 ● Nod ffrwd waith dau yw camu i mewn yn gynnar i gefnogi plant sydd mewn 
perygl o fynd i ofal. Effeithiwyd ar dimau Gogledd Cymru mewn gwahanol 
ffyrdd. Mewn rhai ardaloedd, anfonwyd staff i helpu gwasanaethau eraill yn 
ystod yr argyfwng ac mae’r cynnydd wedi arafu. Mewn meysydd eraill, mae 
gwasanaethau’n parhau yn ôl y bwriad. 

 ● Mae ffrwd waith tri yn brosiect newydd sy’n anelu at drawsnewid arferion 
amddiffyn plant. Mae’r prosiect peilot yng Ngwynedd wedi gorfod addasu i 
ffyrdd newydd o weithio mewn ymateb i’r argyfwng.

Roedd sefydliadau’n parhau i gefnogi plant a phobl ifanc gyda grwpiau ar-lein, 
cwnsela dros y ffôn a phecynnau gweithgareddau. I’r gwasanaeth pediatrig, mae wedi bod yn ofnadwy. Mae adleoli 

therapyddion pediatrig wedi gadael plant ag anableddau ar draws y 

bwrdd iechyd heb wasanaethau cymunedol. 

Sut mae staff wedi ymateb  
Mae llawer mwy o aelodau staff y gwasanaethau i blant bellach yn 
gweithio gartref. Roedd eu hadborth yn gadarnhaol ar y cyfan: 

 ● roedd y rhan fwyaf yn ei chael hi’n haws cydbwyso pethau, yn 
enwedig wrth i ysgolion gau

 ● roedd llawer yn hoffi ei fod yn cael gwared ar gymudo a theithio i 
gyfarfodydd

 ● roedd mwy o ffocws mewn cyfarfodydd
 ● cawsant gymorth da gan reolwyr a oedd ar gael dros y ffôn ac 
ar-lein.

Ond roedd rhai staff yn ei chael hi’n fwy o straen ac yn teimlo’n unig. 
Roedd gan weithwyr cymdeithasol bryderon yn arbennig. Roedden 
nhw’n colli’r gefnogaeth gan gyfoedion a chyfleoedd i siarad am 
achosion anodd. 
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Gofalwyr di-dâl
Rhai o’n canfyddiadau  
Dywedodd llawer o ofalwyr:

 ● bod y cyfnod clo yn anodd
 ● eu bod nhw’n ei chael hi’n anodd gyda diffyg 
ymweld ag ysbytai a chartrefi gofal

 ● roedden nhw’n teimlo’n anweledig neu’n unig 
 ● fe wnaethant golli annibyniaeth
 ● roedden nhw’n poeni am y dyfodol, eu swydd, 
eu harian a’u costau

 ● roedden nhw’n teimlo mwy o straen
 ● maen nhw wedi gorfod gofalu am fwy o oriau.

Mae sefyllfa Covid-19 eisoes wedi cynyddu nifer y 
gofalwyr di-dâl o 196,000 yng Nghymru erbyn mis 
Mehefin 2020. Mae 98,000 ohonynt yn gweithio yn 
ogystal â gofalu.  

Mae gofalwyr ifanc wedi gofyn am y canlynol:
 ● mwy o gymorth gyda lles
 ● cymorth i gadw mewn cysylltiad
 ● seibiant
 ● cymorth i gydbwyso gofalu ag addysg a gwaith
 ● cymorth i gadw’n heini ac yn iach.

Sut mae gwasanaethau wedi ymateb  
Mae gwasanaethau gofalwyr wedi parhau i 
ddarparu cymorth drwy symud ar-lein a thrwy 
weithio o bell.

Mae awdurdodau lleol wedi bod yn cefnogi 
gofalwyr drwy: 

 ● greu timau cymorth Covid-19 
 ● rhannu gwybodaeth am ba wasanaethau 
sydd ar gael

 ● rhoi arian brys lle bo angen 
 ● rhannu adnoddau gyda sefydliadau eraill.

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol wedi bod 
yn casglu meddyginiaeth, yn siopa, yn gwneud 
galwadau fideo a mwy. 

Yn sydyn, mae eich rhwydwaith cymorth o’ch 

cwmpas a allai fod yn deulu neu’n ffrindiau yn 

diflannu, efallai na fydd yr awdurdod lleol yn gallu 

darparu gwasanaethau i’ch cartref, efallai na fydd 

y person yr ydych yn gofalu amdano yn gallu mynd i 

ganolfan seibiant neu ganolfan ddydd dri diwrnod yr 

wythnos; allwch chi ddim mynd i’r siopau oherwydd 

nad ydych chi’n gallu gadael eich anwyliaid; yn sydyn, 

rydych chi wedi’ch ynysu; yn unig; efallai fod eich 

anwyliaid wedi marw neu efallai eu bod yn yr ysbyty.
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Pobl hŷn a chartrefi gofal
Rhai o’n canfyddiadau:

 ● mae’r pandemig wedi cael effaith fawr ar fywydau pobl hŷn
 ● mae’r risg o farw o Covid-19 yn cynyddu gydag oedran 
 ● rhyddhawyd rhai pobl hŷn o’r ysbyty i gartrefi gofal cyn i ganlyniadau eu 
profion ddod yn ôl 

 ● bu’n rhaid i gartrefi gofal aros yn hir am gyflenwadau PPE
 ● ar ddechrau’r pandemig roedd problemau gyda phrofion, canlyniadau a 
gwybodaeth

 ● cafodd y ffaith nad oedd cartrefi gofal yn cael ymwelwyr effaith fawr ar 
les meddyliol y preswylwyr

 ● roedd staff oedd yn gweithio mewn mwy nag un cartref yn gwneud rheoli 
heintiau’n anoddach 

 ● mae mwy na hanner y rhai dros 60 mlwydd oed yn poeni am eu lles
 ● mae arwahanrwydd cymdeithasol yn achosi problemau iechyd corfforol a 
meddyliol

 ● mae rhai pobl hŷn wedi dysgu defnyddio gwasanaethau ar-lein, ond mae 
eraill yn colli allan.

Yr oedd cloi’r cartref mor drist oherwydd ein bod yn gorfod troi 

ymwelwyr i ffwrdd. Fel arfer, maen nhw’n dod i mewn ac allan, rydyn 

ni’n eu hadnabod nhw i gyd ac rydyn ni’n gofalu amdanynt, maen nhw’n 

dod i gael cinio gyda’u partneriaid. Yna, yn sydyn iawn, daeth hyn i stop 

ac mae’n amlwg nad oedd rhai ohonynt yn hapus yn ei gylch, maen 

nhw’n eich beio chi ac roeddech chi’n teimlo eich bod chi’n gwneud y 

peth anghywir yn ceisio gwneud iddynt roi’r gorau i ddod i mewn, roedd 

yn gyfnod anodd.

Rydych chi’n ceisio cadw’n bositif i bawb arall ac fel rheolwr mi wnes 

i geisio cadw’n bositif ar gyfer yr holl staff, dewch ymlaen gallwn 

wneud hyn, rydyn ni’n iawn, ac ar y tu mewn ro’n i’n marw. Rwy’n 

credu i ni sylweddoli faint o gariad a diogelwch sydd gennym tuag at 

y preswylwyr. Roeddwn i’n arfer breuddwydio dod i mewn yn y bore 

oherwydd byddai’r staff nos yn dweud o mae hwn a hwn yn pesychu 

a byddai fy nghalon yn suddo. Cawsom y feirws yma ym mis Mai, y 

dyddiau hynny oedd y dyddiau tywyllaf dwi erioed wedi’u cael yn fy 

ngyrfa. Roedd yn rhaid i ni brofi llawer o’r preswylwyr ac yna roedd 

yn rhaid i ni ffonio am y canlyniadau. Ar y ffôn clywais fod hwn a hwn 

dyddiad geni, hwn a hwn yn bositif, a’r un nesaf yn bositif, y nesaf yn 

bositif...roedd yn dorcalonnus. Roeddwn i’n crio ar y ffôn.

Sut mae gwasanaethau wedi ymateb  
O ddechrau’r pandemig, daeth gwasanaethau at ei gilydd a gwneud 
cynlluniau argyfwng. Sefydlwyd grŵp cynllunio argyfwng iechyd a gofal 
cymdeithasol. Creodd y bwrdd iechyd rôl newydd Arweinydd Cydlynu 
Cartrefi Gofal i gefnogi awdurdodau lleol a thimau ardal. 

Sefydlwyd Biwro Cartref yn Gyntaf newydd. Helpodd gleifion ysbyty i 
symud yn ôl adref, i’w cartref gofal neu i leoliad newydd. Roedd hyn yn 
cynnwys gwneud yn siŵr eu bod yn cael prawf Covid negyddol. 

Buom yn gweithio gyda phartneriaid i leihau’r baich ar gartrefi gofal 
drwy:

 ● wneud yn siŵr bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n haws
 ● datblygu system casglu data a rhybuddio’n gynnar newydd 
 ● gwneud galwadau “un cyswllt y dydd” i gartrefi gofal. 
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Helpu pobl i gysylltu
Fe wnaethom roi iPads i gartrefi gofal ac ysbytai i bobl gysylltu â ffrindiau a 
theuluoedd yn ystod y cyfnod clo.

Datblygodd Ynys Môn ganolfan gyswllt frys ar gyfer gwasanaethau.

Fe wnaeth Gwynedd sefydlu “Tîm Cymorth Covid-19”.

Datblygodd Conwy wefan gyda rhestr o grwpiau a busnesau gwirfoddol 
cymunedol.

Creodd Sir Ddinbych Dîm Galw Rhagweithiol i gadw mewn cysylltiad yn ystod y 
clo gyda phobl oedd yn gwarchod eu hunain a phobl dros 70 mlwydd oed

Cynigiodd Wrecsam grantiau bach i gartrefi gofal i’w helpu i ddelio â’r argyfwng. 

Defnyddiodd Gweithwyr Cymdeithasol WhatsApp i wirio cartrefi gofal pan na 
allent ymweld.  

Newid sut roedden nhw’n gweithio  
Daeth llawer o wasanaethau’n fwy hyblyg drwy fod ar gael am fwy 
o oriau. Mae llawer o staff gofal wedi gweithio’n galed ac wedi bod 
yn rhagorol yn ystod y pandemig. Mae rhai wedi gwneud mwy o 
ymweliadau cymorth â phobl hŷn yn ystod y cyfnod clo. 

Daeth grŵp o ddarparwyr gofal cymdeithasol a chymorth at ei gilydd 
i siarad am Covid-19. Trafodwyd eu Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd 
a Bygythiadau (SWOT). Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i baratoi ar 
gyfer y dyfodol.

Yn anffodus, bu’n rhaid i rai gwasanaethau ddod i ben yn ystod y 
cyfnod clo fel:  

 ● gofal seibiant a seibiannau gofalwyr
 ● hyfforddiant wyneb yn wyneb
 ● ymweliadau cartref (oni bai bod teuluoedd yn gofyn amdanynt) 

 ● ymweliadau podiatreg a deintyddol.
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 Pobl sy’n byw gyda dementia  
Sut ymatebodd gwasanaethau
Cynhaliodd clybiau Taith Ni 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr gyfarfodydd 
ar-lein yn hytrach nag ymweliadau cartref. 

Parhaodd Cyswllt Dementia Cymdeithas 
Alzheimer i helpu pobl â dementia. Maen 
nhw wedi cael mwy o geisiadau am 
gymorth oherwydd bod gwasanaethau 
eraill wedi dod i ben. 

Mae’r Gwneuthurwyr Cymunedol yn 
datblygu gwefan ac adnoddau i helpu 
gofalwyr i ailgysylltu ar-lein.

Roedd llawer o sefydliadau ac elusennau’n 
dal i gefnogi pobl â dementia drwy’r cyfnod 
clo. 

Fe wnaeth ynysu a methu â pharhau â’r drefn 

ddyddiol effeithio ar bobl â Dementia. Mae colli 

hyder i fynd allan o’r cartref yn amlwg erbyn hyn.

Rhai o’n canfyddiadau:
Ledled y DU roedd 26% o’r holl farwolaethau 
a oedd yn ymwneud â Covid-19 yn bobl â 
dementia. 

Mae rhai pobl â dementia wedi: 
 ● cael problemau o ran rheoli heintiau 
 ● ei chael hi’n anodd deall yr angen i ynysu
 ● cael PPE yn frawychus
 ● ei chael hi’n anodd egluro’r hyn maen nhw 
ei angen 

 ● bod yn fwy agored i gael eu cam-drin neu 
eu hesgeuluso.

Roedd rhai pobl â dementia sy’n dechrau’n 
gynnar:

 ● yn ei chael hi’n anodd gyda’r diffyg trefn 
arferol

 ● yn teimlo’n unig ac yn agored i niwed
 ● yn poeni am golli sgiliau
 ● yn colli hyder.
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Pobl â namau iechyd, 
anabledd a synhwyraidd

Mae’n rhwystredig iawn i mi weithiau pan fydda i’n mynd i’r 

siopau ac mae gan bobl masgiau wyneb ymlaen ac ni allaf 

ddeall beth mae pobl yn ei ddweud wrthyf. Mae’n rhaid i mi 

ofyn iddynt os gwelwch yn dda a allwch chi dynnu’r masg 

i lawr ychydig ac maen nhw’n gwrthod ac maen nhw’n dal 

i siarad â mi. Does gen i ddim syniad beth maen nhw’n ei 

ddweud ac mae’n fy nghynhyrfu.

Rhai o’n canfyddiadau:
 ● roedd cyfraddau marwolaethau ar gyfer pobl anabl 1.9 gwaith yn uwch 
i ddynion a 2.4 gwaith yn uwch i ferched

 ● roedd 1 o bob 10 o bobl anabl yn teimlo’n anniogel y tu allan i’w cartref
 ● roedd 63% o bobl anabl yn poeni na fyddent yn cael triniaeth pe baent 
yn cael y feirws

 ● roedd llawer o bobl anabl yn hoffi cymorth ar-lein ac am iddo barhau
 ● roedd ychydig o bobl anabl yn teimlo bod defnyddio technoleg yn 
anodd ac yn poeni am gostau 

 ● canfu rhai pobl sy’n drwm eu clywed fod masgiau’n ei gwneud yn 
gwneud cyswllt wyneb yn wyneb yn anodd

 ● roedd gwisgo mygydau dros gymhorthion clyw clust yn anodd i lawer
 ● fe wnaeth plant byddar golli rhywfaint o’u rhwydwaith cymorth
 ● roedd rhai pobl â nam ar eu golwg yn ei chael hi’n anodd cadw pellter 
cymdeithasol

 ● roedd llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd deall gwybodaeth yn ystod y 
pandemig. 

11



Sut ymatebodd gwasanaethau yn ystod yr argyfwng
Symudodd y gwasanaethau iechyd i gyfarfodydd 
rhithwir a galwadau ffôn, gan gynnwys apwyntiadau 
meddygon teulu. Roedd gwasanaethau’n defnyddio 
technoleg Attend Anywhere ac eConsult i helpu pobl i 
gysylltu â’u meddygfa.

Sefydlodd y bwrdd iechyd dimau ymchwil Covid-19.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Hac Iechyd i ddod o hyd 
i ffyrdd newydd o gefnogi pobl. Roedd y syniadau’n 
cynnwys: 

 ● datblygu cymorth cyfathrebu i’w ddefnyddio tra’n 
gwisgo PPE

 ● prosiect ‘Masgiau Clir ar gyfer Cyfathrebu’.

Mae elusennau a sefydliadau wedi parhau i gefnogi 
pobl anabl drwy’r cyfnod clo.
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Pobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth
Rhai o’n canfyddiadau:

 ● mae Covid-19 wedi cynyddu 
anghydraddoldebau i bobl ag anableddau 
dysgu ac awtistiaeth

 ● mae pobl ag anableddau dysgu mewn mwy 
o berygl o gael eu heintio a gallant gael 
symptomau mwy difrifol

 ● cafodd archwiliadau iechyd blynyddol eu 
stopio yn ystod y cyfnod clo

 ● ni wnaeth rhai pobl ag anableddau dysgu 
dderbyn llythyrau i warchod eu hunain, 
doedd eraill ddim yn eu deall

 ● roedd teuluoedd yn cael y cyfnod clo yn 
heriol heb y cymorth a’r seibiant roedden 
nhw eu hangen

 ● roedd teuluoedd yn fwy pryderus am y 
feirws, rheolau newydd a cholli cefnogaeth

 ● symudodd llawer o grwpiau cymorth ar-lein 
sydd wedi bod o fudd i rai ond nid i bawb

 ● roedd llawer o weithwyr cymorth wedi’u 
disbyddu rhag cyflenwi ar gyfer pobl sy’n 
sâl, yn hunan-ynysu neu ar ffyrlo.

Sut ymatebodd gwasanaethau
Defnyddiodd mwy o wasanaethau dechnoleg 
i gysylltu ar-lein. 

Roedd rhai ardaloedd yn rhoi offer TG i bobl 
mewn gofal preswyl a thai â chymorth.

Roedd sefydliadau’n cynnal gweithgareddau 
ar-lein fel cwisiau, bingo a gemau. Fe wnaeth 
hyn helpu pobl ag anableddau dysgu i gael 
trefn arferol ac i’w gofalwyr gael seibiant. 

Parhaodd pobl â Thaliadau Uniongyrchol i 
gael cymorth.

Helpodd fforymau yn Sir Ddinbych ac Ynys 
Môn ddarparwyr gofal i gysylltu. 

Mae sefydliadau wedi rhoi cymorth, cyngor a 
gwybodaeth gan gymheiriaid i deuluoedd. 

Mae’r rheolau newidiol wedi bod yn ddryslyd ac wedi achosi 

straen, mae pobl ag Awtistiaeth gweithrediad uchel yn ei 

chael hi’n anodd prosesu newidiadau, yn enwedig pan fyddant 

yn cael eu cyflwyno’n gyflym ac roedd gwybodaeth anghyson i 

Gymru a Lloegr a chamwybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol.
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Anghenion iechyd meddwl
Rhai o’n canfyddiadau:

 ● mae materion iechyd meddwl wedi tyfu oherwydd Covid-19
 ● mae seiciatryddion wedi gweld cynnydd o 43% mewn apwyntiadau 
brys 

 ● roedd gan 1 o bob 5 o oedolion ryw fath o iselder yn ystod y cyfnod clo
 ● dywedodd 1 o bob 5 o bobl yng Nghymru oedd angen cymorth iechyd 
meddwl nad oedden nhw’n gallu ei gael yn ystod y cyfnod clo

 ● mae mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau ar-lein fel Mind
 ● dywedodd Iechyd Meddwl Cymru fod 1 o bob 3 o blant wedi profi 
problemau iechyd meddwl yn ystod y cyfnod clo

 ● fe wnaeth merched beichiog ac ôl-enedigol brofi mwy o broblemau 
iechyd meddwl yn ystod y pandemig

 ● roedd rhai pobl yn yfed mwy o alcohol yn amlach oherwydd straen a 
phryder 

 ● cafodd y cyfnod clo effaith fawr ar bobl ag anhwylderau bwyta.

Roedd gan rai pobl fwy o broblemau iechyd meddwl nag eraill gan 
gynnwys: 

 ● grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)
 ● pobl oedd yn poeni am arian 
 ● pobl â phroblemau iechyd meddwl presennol
 ● pobl â chyflyrau iechyd hirdymor
 ● pobl hŷn.

Sut ymatebodd gwasanaethau yn ystod yr argyfwng
Sefydlodd Mind Conwy Hwb Rhithwir a gwasanaethau cwnsela.

Buddsoddodd Ynys Môn £50,000 ychwanegol yn y gwasanaeth Parabl i 
gefnogi iechyd meddwl pobl. 

Darparodd cymorth ICAN gymorth ffôn ar gyfer 700 o atgyfeiriadau 
ledled Gogledd Cymru.
 
Roedd sefydliadau iechyd meddwl yn parhau i ddarparu cymorth iechyd 
meddwl un-i-un a chymorth grŵp.

Sefydlodd sefydliadau a grwpiau cymunedol wasanaethau cyfeillio i atal 
unigrwydd.

Weithiau rwy’n dioddef pyliau o banig, ond cyn 

Covid-19 roeddwn i’n hapus iawn yn mynd allan, 

fyddwn i’n mynd i’r siopau dim problem. Nawr bod 

y toiledau ar gau rwy’n poeni am fynd i’r toiled, mae 

arnaf ofn dal Covid felly torfeydd yw fy mhroblem 

fwyaf. Mae rhai pethau wedi digwydd gyda 

chyfathrebu hefyd felly mae fy hyder yn is, mae wedi 

achosi’r pryder i mi.
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Y camau nesaf
Mae’r adolygiad hwn wedi dangos ein cryfderau a’n gwendidau i ni ledled 
Gogledd Cymru. Mae rhai argymhellion eraill i wella’r gefnogaeth ond wrth i ni 
symud i’r gaeaf, byddwn yn canolbwyntio ar: 

1. Hyrwyddo cynhwysiant digidol. Sicrhau bod technoleg ar gael i bobl sy’n 
defnyddio ac yn darparu gwasanaethau a bod ganddynt y sgiliau i’w 
defnyddio. 

2. Dod o hyd i ddulliau cynhwysol o ailgynllunio gwasanaethau. Wrth i wasanaethau 
ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio, mae angen iddynt ddeall effeithiau 
dulliau rhithwir ac wyneb yn wyneb.  

3. Defnyddio dull sy’n seiliedig ar hawliau. Wrth i ni wynebu cyfnodau clo yn y 
dyfodol, rhaid i ni leihau’r niwed maen nhw’n ei achosi. Rhaid i ni gynnwys 
defnyddwyr gwasanaethau wrth ddatblygu cynlluniau, rheolau a pholisïau. 

Diolch am ddarllen hwn
Gallwch ddarllen yr Adolygiad Cyflym llawn yma:

cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-poblogaeth-gogledd-cymru/
adolygiad-cyflym/
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