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Helô
Mae ein hymennydd yn anhygoel! Mae’n 
ein helpu ni:

 ● i ddehongli sain a golwg
 ● i storio atgofion
 ● i deimlo emosiynau
 ● i ddatrys problemau
 ● i wneud penderfyniadau
 ● i wneud synnwyr o’r byd
 ● i reoli’r hyn rydyn ni’n ei ddweud a’i 

wneud.

Felly, pan fydd salwch yn effeithio ar yr 
ymennydd, gall fod yn anodd iawn. 

Y 7 blaenoriaeth
1: Rydym am leihau’r risg o 

ddementia a’i oedi 

2: Rydym am godi ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth 

3: Rydym am i bobl gydnabod 
a nodi dementia yn well

4: Rydym am wella asesiad a diagnosis

5: Rydym am gefnogi pobl â 
dementia i fyw cystal â phosibl

6: Rydym am gynyddu’r gefnogaeth

7: Rydym am gefnogi gofalwyr 

Gall salwch effeithio’n raddol ar bethau fel:  
 ● y cof
 ● gweithgareddau o ddydd i ddydd     
 ● deall gwybodaeth
 ● ymddygiad
 ● lleferydd 
 ● clyw 
 ● golwg.

Mae dementia yn disgrifio’r symptomau hyn.

Ni yw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd 
Cymru (RPB). Ein nod yw gwella iechyd a lles pawb 
ar draws Gogledd Cymru.

Gall dementia effeithio ar unrhyw un, o unrhyw 
gefndir neu ddiwylliant, ond mae’n effeithio ar bobl 
hŷn yn bennaf. 

Dementia cynnar yw pan fydd rhywun 
dan 65 mlwydd oed yn cael diagnosis.

Nam gwybyddol ysgafn yw pan fydd 
gallu meddyliol rhywun yn dechrau 
dirywio’n gyflymach nag sy’n arferol. 

Rydym am sicrhau bod gan bawb y gefnogaeth sydd 
ei hangen arnynt. Dyma ein Strategaeth Dementia. 
Mae ganddo saith blaenoriaeth i gefnogi pobl sy’n 
byw gyda dementia.
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Sut y gwnaethon ni ysgrifennu’r strategaeth 

Mae’r strategaeth hon yn delio â’r pethau y gallwn 
eu gwneud yng Ngogledd Cymru. Mae yna bethau na 
allwn eu newid oherwydd mai Llywodraeth y DU neu 
Lywodraeth Cymru sy’n penderfynu arnynt. Mae hyn yn 
cynnwys y system fudd-daliadau a’r ffordd mae gofal 
cymdeithasol yn cael ei ariannu.

Fe wnaethon ni siarad â phobl
Yn 2019 fe wnaethom ofyn i bobl beth oedd eu barn am wasanaethau dementia yng 
Ngogledd Cymru, beth sy’n gweithio’n dda a beth allwn ni ei wella. Fe wnaeth hyn ein 
helpu i ysgrifennu’r strategaeth hon.

Fe wnaethon ni ddefnyddio tystiolaeth ac edrych 
ar y gwasanaethau sydd gennym ni
Fe wnaethon ni ddefnyddio tystiolaeth fel Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru. 
Mae ganddo wybodaeth am faint o bobl sy’n byw gyda dementia a’r hyn y gallwn 
ni ei ddisgwyl yn y dyfodol. Fe wnaethon ni wirio pa wasanaethau sydd ar gael fel y 
gallem nodi bylchau yn y gefnogaeth.

Fe wnaethom gysylltu â chynlluniau a rhaglenni eraill
Mae hyn yn cynnwys: 

 ● Strategaeth Gofalwyr Gogledd Cymru
 ● Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Gogledd Cymru
 ● Strategaeth Dementia Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) 
 ● cynlluniau eraill Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl â dementia. 

Fe wnaethom weithio mewn partneriaeth
Ysgrifennwyd y strategaeth hon gyda: 

 ● phobl â phrofiad byw o ddementia
 ● chwe chyngor Gogledd Cymru 
 ● Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) 
 ● Iechyd Cyhoeddus Cymru
 ● Prifysgol Bangor
 ● partneriaid eraill.
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Beth sy’n bwysig  
Dywedodd pobl wrthym y dylem wneud y canlynol: 

 ● lleihau stigma 
 ● codi ymwybyddiaeth o risgiau dementia a sut i’w lleihau
 ● codi ymwybyddiaeth o symptomau dementia
 ● codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd ar gael
 ● parhau i gefnogi gwaith cymunedau sy’n gyfeillgar i ddementia 
 ● hyrwyddo negeseuon cadarnhaol
 ● helpu pobl i ddod o hyd i wybodaeth a chyngor 
 ● gwella hyfforddiant staff mewn meddygfeydd, ysbytai, cartrefi gofal a 

lleoedd eraill 
 ● cael mwy o wybodaeth am wasanaethau y tu allan i oriau 
 ● sicrhau bod mwy o gefnogaeth ar gael yn Gymraeg
 ● sicrhau bod cefnogaeth mewn ieithoedd eraill 
 ● lleihau amseroedd aros 
 ● cynnwys profion cof mewn gwiriadau iechyd safonol ar rai oedrannau 
 ● ymchwilio i achosion a chysylltiadau â chyflyrau eraill 
 ● cynnwys gofalwyr mewn sgyrsiau am asesu a diagnosis
 ● gwella’r diagnosis mewn pobl ag anabledd dysgu
 ● bod â grŵp cymorth LGBT. 
 ● gwella mynediad at wasanaethau mewn ardaloedd gwledig
 ● gwella mynediad i wasanaethau i bobl heb drafnidiaeth.
 ● gwella sut mae timau ac asiantaethau’n gweithio gyda’i gilydd 
 ● hyrwyddo technoleg gynorthwyol a theleofal
 ● cefnogi gofalwyr yn well 
 ● rhoi hyfforddiant, cyngor a seibiannau i ofalwyr i orffwys 
 ● codi ymwybyddiaeth am yr Atwrneiaeth Arhosol.

Mae codi ymwybyddiaeth, deall 

a derbyn yn hanfodol. 

Roedd gan fy ffrind hanes teuluol o 

ddementia ac roedd wedi bod yn ceisio 

cuddio symptomau ers blynyddoedd 

heb wybod ble i fynd am help.

Ar ôl cael diagnosis, byddai eistedd i 

lawr gyda rhywun a allai egluro rhai o’r 

canlyniadau tebygol a pha gefnogaeth 

oedd ar gael wedi bod yn help mawr.

Mae’r ‘byw cystal â phosib’ yn allweddol 

gan fod cymdeithasu a mwynhau ystod 

o weithgareddau yn helpu i gadw’r 

afiechyd draw am gyfnod hirach 

ac yn ffordd o frwydro yn erbyn y 

tebygolrwydd o iselder cysylltiedig.

Mae angen cynyddol i’r rhai sy’n 

gofalu ac yn cefnogi unigolion y mae 

dementia yn effeithio arnynt, yn 

enwedig am gyngor a chysur bob dydd.
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Blaenoriaeth 1: 
Rydym am leihau’r risg o ddementia a’i oedi 
Rhai ffeithiau 
Mae gan Lywodraeth Cymru chwe cham i leihau’r risg o ddementia:

1. Bod yn gorfforol actif
2. Cynnal pwysau iach
3. Bod yn weithgar yn gymdeithasol ac yn feddyliol 
4. Osgoi yfed gormod o alcohol
5. Rhoi’r gorau i ysmygu
6. Gwirio eich iechyd

Yng Ngogledd Cymru:
 ● Mae 52% o oedolion yn gwneud 150 munud o ymarfer corff 

bob wythnos
 ● Mae 22% yn bwyta pum ffrwyth neu lysieuyn bob dydd
 ● Mae 40% yn bwysau iach
 ● Mae 18% yn yfed mwy o alcohol na’r hyn a argymhellir
 ● Mae 19% o oedolion yn ysmygu.

Mae cysylltiad rhwng colli clyw a dementia.

Mae yna lawer o wasanaethau a grwpiau yn gweithio gyda’i gilydd i 
wella lles pobl. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i ofalwyr. 

Gall pobl gael cyngor gan Dementia Connect.

Mae gan y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ym Mhrifysgol 
Bangor enw da yn rhyngwladol am ymchwil heneiddio a dementia, sy’n 
canolbwyntio ar driniaeth a gofal.

Camau Gweithredu

1: Byddwn yn parhau i hyrwyddo 
a chefnogi pethau sy’n lleihau’r 
risg o ddementia ac yn ei oedi.

2: Byddwn yn cefnogi ymchwil i 
achosion a thriniaeth dementia.

3: Byddwn yn sefydlu gweithdai ar gyfer 
staff iechyd a gofal cymdeithasol sy’n 
gweithio gydag oedolion ag anableddau 
dysgu fel y gallant rannu arfer da.  

4: Byddwn yn ymestyn gwasanaethau 
cymorth fel y gall pawb â dementia 
gael cefnogaeth a chynnwys y chwe 
cham yn eu bywyd bob dydd. 
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Blaenoriaeth 2: 
Rydym am godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
Rhai ffeithiau 
Mae dros 10,000 o bobl yn byw gyda 
dementia yng Ngogledd Cymru.
         6,300 o ferched                3,700 o ddynion.

Gall pobl gael gwybodaeth a chyngor:
 ● gan wasanaethau cymorth fel Dementia Connect
 ● ar-lein o fannau fel Dewis Cymru, cyfryngau 

cymdeithasol a fforymau
 ● trwy ffonio Llinell Gymorth Dementia Cymru a 

Chyfeiriadur Dementia Cymdeithas Alzheimer.

Mae yna lawer o brosiectau a rhaglenni sy’n 
gyfeillgar i ddementia ar draws Gogledd Cymru.

Mae adrannau cynllunio yn gweithio 
i greu amgylcheddau gwell i bobl 
sy’n byw gyda dementia.

Mae yna raglenni i gadw pobl yn 
ddiogel gan gynnwys y Cerdyn Cadwa’n 
Ddiogel Cymru a Mannau Diogel.

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru 
adnodd dementia newydd ar gyfer 
gweithwyr gofal proffesiynol. 

Camau Gweithredu
5: Byddwn yn parhau i weithio tuag at 
cael statws cyfeillgar i ddementia ar gyfer 
Gogledd Cymru. 

6: Byddwn yn gwella ac yn cysylltu 
hyfforddiant ar draws yr holl wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol. 

7: Byddwn yn cyflwyno hyfforddiant 
dementia i staff, fel eu bod yn bodloni’r 
safonau yn y Fframwaith Gwaith Da.

8: Byddwn yn sefydlu rhwydweithiau dysgu 
a datblygu rhanbarthol i rannu gwybodaeth 
ac arfer da.

9: Byddwn yn sicrhau bod mwy o 
wasanaethau ar gronfa ddata DEWIS. 

10: Byddwn wedi hyfforddi hyrwyddwyr 
dementia mewn meddygfeydd i helpu pobl 
i gael y gefnogaeth maen nhw ei hangen.

6



Blaenoriaeth 3: 
Rydym am i bobl gydnabod a nodi dementia yn well
Rhai ffeithiau 

Oedran yw’r ffactor risg mwyaf ar gyfer dementia gan godi o  
7% yn 65 i 17% dros 80.

Mae pobl ag anableddau dysgu mewn mwy o berygl. Mae 
pobl â Syndrom Down mewn perygl yn arbennig.

Argymhellir asesiadau clyw ar gyfer pobl ag amheuaeth o 
ddementia. Mae gan 80% i 90% o’r bobl sy’n cael asesiad cof 
broblemau clyw. 

Meddygon teulu yw’r pwynt cyswllt cyntaf i lawer o bobl sy’n 
datblygu dementia. 

Nid yw siaradwyr Cymraeg a rhai grwpiau ethnig yn cael 
diagnosis yn ddigon cyflym.  

Mae rhai gwasanaethau ar gael i bobl sydd â diagnosis 
ffurfiol o ddementia yn unig.

Camau Gweithredu
13: Byddwn yn codi ymwybyddiaeth ac yn 
annog pobl sy’n meddwl bod ganddyn 
nhw arwyddion cynnar o ddementia 
i fynd i siarad â’u meddyg teulu.

14: Byddwn yn rhannu straeon 
cadarnhaol am ddementia.

15: Byddwn yn cynnwys profion cof 
mewn gwiriadau iechyd safonol. 
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Camau Gweithredu
16: Byddwn yn archwilio cael clinig cof newydd 
neu glinig cof symudol ar gyfer ardaloedd 
gwledig.

17: Byddwn yn ymchwilio i’r heriau i oedolion ag 
anableddau dysgu a’u gofalwyr er mwyn gallu eu 
helpu yn well. 

18: Byddwn yn cynnal prosiect i nodi materion 
clyw i bobl â dementia.

19: Byddwn yn rhoi’r dull ‘Gwneud i Bob Cyswllt 
Gyfrif’ wrth wraidd yr holl wasanaethau. 

20: Byddwn yn gweithio gyda gofalwyr ac eraill i 
wneud gwasanaethau’n haws i’w defnyddio.   

21: Byddwn yn datblygu set o safonau ansawdd 
ar gyfer yr holl wasanaethau.

22: Byddwn yn gwirio bod pobl yn cael cynnig 
gweithredol i ddefnyddio’r iaith Gymraeg 
yn ystod asesiadau ac yn gwirio’r defnydd o 
asesiadau Cymraeg.

Blaenoriaeth 4: 
Rydym am wella asesiad a diagnosis
Rhai ffeithiau 

Dim ond 51% o bobl â dementia yng 
Ngogledd Cymru sydd wedi’u cofrestru 
fel rhai sydd â diagnosis o ddementia.

Fe wnaeth ymchwil ganfod bod diagnosis 
dementia yn amrywio rhwng gwahanol 
grwpiau oherwydd diffyg darpariaeth 
iaith briodol a ffactorau diwylliannol. 
Mae’n bwysig bod pobl yn cael cyfle i 
gael profion diagnostig yn y Gymraeg.

Mae 7 clinig cof ledled Gogledd Cymru.

Dim ond 1 clinig sydd gan bobl yng 
nghefn gwlad Gogledd-orllewin Cymru.
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Blaenoriaeth 5: 
Rydym am gefnogi pobl â dementia 
i fyw cystal â phosibl
Rhai ffeithiau 

Mae gwasanaethau eirioli ledled Gogledd Cymru gan 
gynnwys:

 ● Cymdeithas Alzheimer
 ● Age Cymru
 ● Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Cymru
 ● Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru
 ● Canolfan Byw Annibynnol Dewis
 ● Mental Health Matters Wales.

Gall pobl LGBT wynebu mwy o heriau 
cymdeithasol pan yn byw gyda dementia. 

Mae Croesffyrdd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Gogledd Cymru yn darparu gwasanaeth 
cymorth dementia ledled Gogledd Cymru. Mae 
cefnogaeth ar gyfer dementia iau ar gael ond 
mae’n amrywio ym mhob Sir.

Mae cyfleoedd dydd, gofal dydd a seibiannau 
gofalwyr ar gael. 

Camau Gweithredu
23: Byddwn yn hyrwyddo cymunedau a 
phrosiectau sy’n gyfeillgar i ddementia. 

24: Byddwn yn edrych ar ymestyn 
gwasanaeth cymorth Croesffyrdd gan 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru. 

25: Byddwn yn sicrhau bod gwasanaethau 
dementia cynnar yr un safon uchel ledled 
Gogledd Cymru ac yn rhannu arfer da.

26: Byddwn yn gwella mynediad at 
wasanaethau mewn ardaloedd gwledig. 
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Blaenoriaeth 6: 
Rydym am gynyddu’r gefnogaeth
Rhai ffeithiau 

Yn aml mae gan bobl sy’n byw gyda dementia 
gyflyrau iechyd eraill sydd angen triniaeth.

Mae gweithwyr cymorth dementia 
ar draws Gogledd Cymru i gyd.

Mae gan wefan Arolygiaeth Gofal 
Cymru fanylion am gartrefi gofal a 
gofal cartref yng Ngogledd Cymru. 

Mae gwelyau cam i fyny, cam i lawr mewn 
cartrefi gofal yn bwysig. Maen nhw’n ddewis 
arall yn lle derbyniadau i’r ysbyty neu’n cael 
eu defnyddio yn dilyn arhosiad i’r ysbyty. 
Mae’r rhain ar gael ledled Gogledd Cymru.

Mae’r gwasanaethau tân, yr heddlu 
ac ambiwlans yn gweithio tuag at 
fod yn gyfeillgar i ddementia. 

Mae’r 3 Ysbyty Cyffredinol a’r 13 ysbyty 
cymunedol i gyd yn darparu gofal i 
bobl sy’n byw gyda dementia. Mae yna 
hefyd 3 hosbis yng Ngogledd Cymru.

Camau Gweithredu
27: Byddwn yn gweithio gyda’r 
gwasanaethau brys i gefnogi pobl sy’n cael 
eu heffeithio gan ddementia.

28: Byddwn yn annog gwasanaethau 
cymunedol ac iechyd i weithio gyda’i 
gilydd fel bod pobl â dementia yn llai 
tebygol o fod angen ysbyty. 

29: Byddwn yn cefnogi cartrefi gofal i wella 
a diwallu anghenion pobl. 

30: Byddwn yn sicrhau bod gwell 
cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda dementia 
mewn Adrannau Brys.
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Blaenoriaeth 7: 
Rydym am gefnogi gofalwyr 
Rhai ffeithiau 

Mae tua 73,000 o bobl yn darparu gofal di-dâl yng 
Ngogledd Cymru. Pobl rhwng 50 a 64 mlwydd oed 
yw’r rhai mwyaf tebygol o ddarparu gofal di-dâl.

Mae rhwng 60% a 70% o’r holl ofalwyr dementia 
di-dâl yn ferched. Mae llawer yn darparu gofal 
dwys i rywun 24 awr y dydd. 

Mae cefnogaeth ar gael i ofalwyr pobl sy’n byw 
gyda dementia ledled Gogledd Cymru. 

Mae llawer o wasanaethau ar gael yn Gymraeg a 
Saesneg. 

Camau Gweithredu
31: Byddwn yn edrych ar sut rydym yn 
prynu gwasanaethau ac yn gweld a ellir eu 
comisiynu gyda’i gilydd. 

32: Byddwn yn hyrwyddo’r cynnig 
gweithredol fel y gall pobl gael 
gwasanaethau cymorth yn Gymraeg.

33: Byddwn yn hyrwyddo prosiectau 
newydd fel y prosiect ‘ymdopi â gofalu a 
cholled’.  
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Gwirio bod hyn yn gweithio
Bydd y Grŵp Llywio’r Strategaeth Dementia newydd yn sicrhau bod y strategaeth hon 
yn gwneud gwahaniaeth. Mae gan y grŵp aelodau o’r chwe chyngor lleol, BCUHB, 
sefydliadau a phobl sydd â phrofiad o ddementia.

Byddant yn adrodd yn ôl i ni a gallwn newid rhai o’r gweithredoedd os bydd angen. 
Bydd y dystiolaeth o’r strategaeth hon hefyd yn ein helpu i wneud penderfyniadau yn y 
dyfodol a chefnogi pobl â dementia ar draws ein hardal. 

Diolch am ddarllen hwn
Gallwch ddarllen y strategaeth lawn yma: 
cydweithredfagogleddcymru.cymru/blaenoriaethau-
rhanbarthol/strategaeth-ddementia
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