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meddyliol a chorfforol. Gall helpu eich meddyliol a chorfforol. Gall helpu eich meddyliol a chorfforol. Gall helpu eich meddyliol a chorfforol. Gall helpu eich 
hwyl, lleihau teimladau o straen neu hwyl, lleihau teimladau o straen neu hwyl, lleihau teimladau o straen neu hwyl, lleihau teimladau o straen neu 
ddicter, a gall hefyd eich ymlacio.ddicter, a gall hefyd eich ymlacio.ddicter, a gall hefyd eich ymlacio.ddicter, a gall hefyd eich ymlacio.    
    
Mae’n bosibl cael effeithiau Mae’n bosibl cael effeithiau Mae’n bosibl cael effeithiau Mae’n bosibl cael effeithiau 
cadarnhaol natur wrth aros y tu mewn cadarnhaol natur wrth aros y tu mewn cadarnhaol natur wrth aros y tu mewn cadarnhaol natur wrth aros y tu mewn 
gartref. Gallwch roi cynnig ar y gartref. Gallwch roi cynnig ar y gartref. Gallwch roi cynnig ar y gartref. Gallwch roi cynnig ar y 
canlynol:canlynol:canlynol:canlynol:    

●  Treulio amser gyda’r ffenestri ar 
agor i gael awyr iach. 

●  Trefnwch fan cyfforddus i eistedd, er 
enghraifft, wrth ymyl ffenest lle 
gallwch weld coed neu’r awyr, neu 
wylio adar ac anifeiliaid eraill. 

●  Edrychwch ar luniau o’ch hoff lefydd 
ym myd natur. Defnyddiwch nhw fel 
cefndir ar eich ffôn symudol neu 
sgrin cyfrifiadur, neu argraffwch nhw 
a’u rhoi i fyny ar eich waliau. 

●  Edrychwch ar luniau o'ch hoff lefydd 
ym myd natur. Defnyddiwch nhw fel 
cefndir ar eich ffôn symudol neu 
sgrin cyfrifiadur, neu argraffwch nhw 
a’u rhoi i fyny ar eich waliau. 

●  Efallai y byddwch yn gallu prynu 
hadau, blodau neu blanhigion ar-lein 
i'w danfon, i dyfu ac i’w cadw dan 
do. 
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Fel rhifyn un, mae wedi’i lunio gan Kidney Care 
UK, Aren Cymru, Cronfa Paul Popham a 
Rhwydwaith Clinigol Arennol Cymru, sy’n 
goruchwylio gwasanaethau ar gyfer cleifion 
arennau (oedolion) ar gyfer cleifion arennau  

(oedolion) yng Nghymru. 
 
Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth hon yn 
ddefnyddiol i chi. Rydym yn gwerthfawrogi 
eich barn a byddem yn croesawu eich 
adborth ar y cynnwys. Beth hoffech chi ei 
weld yn y cylchlythyr nawr neu yn y dyfodol? 
 
Cyfeiriwch eich adborth a’ch arsylwadau 
cyffredinol at Dîm Kidney Care UK ar 
01420541424014205414240142054142401420541424, Tîm Aren Cymru ar 02920 02920 02920 02920 
343940 343940 343940 343940 a/neu Dîm Cronfa Paul Popham ar 
01792 65418201792 65418201792 65418201792 654182. 

Rhestr wirio ar gyfer aros gartrefRhestr wirio ar gyfer aros gartrefRhestr wirio ar gyfer aros gartrefRhestr wirio ar gyfer aros gartref    

Cymuned 

Arennau 

Cymru  

 

Gyda’n 

Gilydd 

●   Bwyd: Bwyd: Bwyd: Bwyd: oes gennych ffordd o gael bwyd 
wedi’i ddanfon atoch os oes angen i chi 
hunanynysu? 

●   Glanhau: Glanhau: Glanhau: Glanhau: oes gennych gyflenwadau 
glanhau? 

●   Gwaith: Gwaith: Gwaith: Gwaith: allwch chi barhau i weithio gartref? 
Os na, allwch chi ddod o hyd i’ch hawliau i 
dâl neu fudd-daliadau? 

●   MeddyginiaethMeddyginiaethMeddyginiaethMeddyginiaeth: oes gennych ddigon o 
feddyginiaeth, neu ffordd o gael rhagor? 

●   IechydIechydIechydIechyd: sut i aildrefnu unrhyw therapïau 
neu driniaethau a gynlluniwyd 

●   CysyllteddCysyllteddCysyllteddCysylltedd: oes gennych ffordd o gadw 
mewn cysylltiad â phobl rydych yn eu gweld 
yn rheolaidd, fel eu rhifau ffôn neu eu 
cyfeiriadau e-bost? Oes angen cymorth 
arnoch yn gosod cyfathrebu digidol, fel ap 
ffonio dros fideo? 

●   TrefnTrefnTrefnTrefn: allwch chi greu trefn neu amserlen ar 
eich cyfer? Ac, os ydych yn byw gyda phobl 
eraill, ddylech chi greu amserlen cadw tŷ? 
Oes angen i chi gytuno sut y bydd y tŷ yn 
rhedeg gyda phawb gartref drwy’r dydd? 

●   Ymarfer corffYmarfer corffYmarfer corffYmarfer corff: oes unrhyw weithgarwch 
corfforol y gallwch ei wneud y tu mewn i’ch 
cartref, fel mynd i fyny ac i lawr y grisiau, 
defnyddio tuniau ffa pob fel eich pwysau, 
neu ymarfer corff y gallwch ei wneud yn 
eich cadair? 

●   NaturNaturNaturNatur: ydych chi wedi meddwl am sut y 
gallwch ddod â natur i mewn i’ch cartref? 
Allwch chi gael rhai hadau ac offer plannu 
wedi’u danfon atoch, neu roi lluniau i fyny o 
fannau gwyrdd? 

●   AdloniantAdloniantAdloniantAdloniant: ydych chi wedi meddwl am 
bethau i’w gwneud, llyfrau i’w darllen neu 
raglenni teledu i’w gwylio? 

●   YmlacioYmlacioYmlacioYmlacio: oes gennych ddeunyddiau fel y 
gallwch wneud rhywbeth creadigol, fel 
pensiliau a phapur? 

Dewch o hyd i ffyrdd o Dewch o hyd i ffyrdd o Dewch o hyd i ffyrdd o Dewch o hyd i ffyrdd o 
dreulio eich amserdreulio eich amserdreulio eich amserdreulio eich amser    

●   Ysgrifennu llythyrau neu e-byst, neu 
wneud galwadau ffôn i bobl rydych 
am ddal i fyny â hwy. 

●   Defnyddio ffyrdd gwahanol o 
ymlacio, canolbwyntio ar y foment 
bresennol a defnyddio eich ochr 
greadigol. Mae’r rhain yn cynnwys: 
celf a chrefft megis, tynnu llun, 
paentio, collage, gwnïo, pecynnau 
crefft neu langylchu, DIY, lliwio, 
ymwybyddiaeth ofalgar, canu neu 
wrando ar gerddoriaeth, ysgrifennu, 
ioga, myfyrdod, chwarae gemau e.e. 
jig-sos, croeseiriau ac ati. 

●   Cynlluniwch sut y byddwch yn 
treulio’ch amser. Gallai helpu 
ysgrifennu hyn ar bapur a’i roi ar y 
wal. 

●   Ceisiwch ddilyn eich trefn arferol 
gymaint â phosibl. Codwch ar yr un 
amser ag arfer, dilynwch eich trefn 
foreol arferol, ac ewch i’r gwely ar yr 
amser arferol. Gosodwch larymau 
i’ch atgoffa o’ch trefn newydd, os yw 
hynny’n helpu. 

●   Ceisiwch gael gwared ar bethau. 
Gallech ddidoli eich eiddo a’i roi i 
gadw’n daclus, neu gallech lanhau’r 
tŷ’n llwyr. 

●   Gallech hefyd ddidoli eich cynnwys 
digidol. Dylech ddileu unrhyw hen 
ffeiliau ac apiau nad ydych yn eu 
defnyddio, diweddaru eich 
meddalwedd, diweddaru eich holl 
gyfrineiriau neu gael gwared ar e-
byst yn eich mewnflwch. 

●   Ymgorfforwch weithgarwch corfforol 
yn eich trefn ddyddiol os yn bosibl. 
Nid oes gan y rhan fwyaf ohonom 
offer ymarfer corff fel melin draed yn 
ein cartref, ond mae gweithgareddau 
y gallwch eu gwneud o hyd. 
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HAYLEIGHHAYLEIGHHAYLEIGHHAYLEIGH    

JULIEJULIEJULIEJULIE    

 

    

JOE TOWNSENDJOE TOWNSENDJOE TOWNSENDJOE TOWNSEND    

 

 

Aros yn egnïol gartref Aros yn egnïol gartref Aros yn egnïol gartref Aros yn egnïol gartref     

 

 

 

Wrth i ni dreulio cymaint o amser dan do, mae 
ffisiotherapyddion yn argymell ychydig o 
gamau syml i'ch helpu i gadw'n actif gartref, i 
wella’ch hwyliau ac i leihau straen. Rhowch 
gynnig arnyn nhw o leiaf ddwywaith yr wythnos 
– neu'n well fyth, bob dydd! 

SEFYLL I EISTEDDSEFYLL I EISTEDDSEFYLL I EISTEDDSEFYLL I EISTEDD    

 

CODI’CH SODLAUCODI’CH SODLAUCODI’CH SODLAUCODI’CH SODLAU    

CODI BYSEDD EICH TRAEDCODI BYSEDD EICH TRAEDCODI BYSEDD EICH TRAEDCODI BYSEDD EICH TRAED    
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SEFYLL GYDA SAWDL UN SEFYLL GYDA SAWDL UN SEFYLL GYDA SAWDL UN SEFYLL GYDA SAWDL UN 
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CERDDED GAN GYFFWRDD Â’R LLAWR GYD-CERDDED GAN GYFFWRDD Â’R LLAWR GYD-CERDDED GAN GYFFWRDD Â’R LLAWR GYD-CERDDED GAN GYFFWRDD Â’R LLAWR GYD-
A’CH SAWDL YN GYNTAF AC YNA BYSEDD A’CH SAWDL YN GYNTAF AC YNA BYSEDD A’CH SAWDL YN GYNTAF AC YNA BYSEDD A’CH SAWDL YN GYNTAF AC YNA BYSEDD 
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● Sicrhewch fod y gadair rydych chi'n ei defnydd-
io yn gadarn ● Gwisgwch esgidiau sy’n eich cyn-
nal. ● Os ydych chi'n profi poen yn y frest, pen-
dro neu fyrder anadl difrifol, stopiwch a chysyll-
twch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ● 
Mae’n arferol profi rhywfaint o boen y diwrnod 
wedyn. www.csp.org.uk/easyexercises 



 

 

 
GERAINT JOHNGERAINT JOHNGERAINT JOHNGERAINT JOHN    
‘Ychydig yn wahanol’ Wel, roedd fy mhen-
blwydd eleni bendant yn wahanol. 
 
Roedd 3 Ebrill 2020 yn garreg filltir i fi wrth imi 
droi’n 65 oed ac fel gyda phawb arall sydd â 
phen-blwydd ac ati, yn ystod yr adeg ryfedd 
hon, gwnaethom sylweddoli nad oedd modd i 
ni gynnal parti mewn gwirionedd. Felly dim 
teulu na ffrindiau i yfed fy nghwrw a bwyta fy 
mwyd. Efallai nad yw pethau cynddrwg â hyn-
ny wedi’r cwbl? 
 
Ym, beth i'w wneud? 
 
Felly, yn lle gohirio’r parti i ddyddiad diweddar-
ach, fe benderfynon ni gynnal parti ‘rhithwir’. 
 
Fe wnaeth ein mab hynaf Rhys, ei ŵr Daniel 
a'n hŵyr Bailey, sy'n byw yn Ngharwe, Sir 
Gaerfyrddin, ynghyd â'n mab iau Gareth, 
Dawn ei ddyweddi a'n 2 ŵyr arall Trystan a 
Rowan sy'n byw yng Ngorseinon, lawrlwytho 
Zoom. Mae hyn yn golygu y gallwn ni i gyd 
logio i mewn ar adeg benodol. 
 
Roedd yn llwyddiant ysgubol. Roedd ein hwyr-
ion sy’n 8, 5 a 2 oed yn gallu canu Pen-blwydd 
Hapus ac roedd gan bob cartref deisen, felly 
cafodd canhwyllau eu cynnau, canwyd y gân, 
chwythwyd y canhwyllau allan, roedd y plant 
wedi cyffroi, ond dim cymaint â’u Tadcu. 
 
Cawson ni amser gwych, er ei bod hi’n 
drueni nad oedd modd i ni gael cwtsh. 
Pan fydd hyn i gyd drosodd, gallwn 
yn hawdd wneud iawn am hynny. 

Cymorth cyntaf gorbryder drwy COVID-19 
Rydyn ni I GYD yn teimlo'n bryderus ar hyn o 
bryd – mae'n ddealladwy, mae'n iawn, mae'n 
normal o dan yr amgylchiadau. Gall y strateg-
aethau hyn helpu: 

●  Canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei 
reoli ar hyn o bryd – cadwch at eich cynllun ar 
gyfer y diwrnod, gwnewch rywbeth y byddech 
chi fel arfer yn ei fwynhau; symudwch eich 
sylw yn fwriadol oddi wrth bryderon sy'n seil-
iedig ar fygythiadau i rywbeth arall. 

●  Cymerwch eiliad i ganolbwyntio ar eich 
synhwyrau – AROGL, SAIN, CYFFYRDDIAD, 
BLAS, GOLWG. Caewch eich llygaid, bydd-
wch yn chwilfrydig! 

●  Rhowch sylw i’ch traed – mae'r ddaear yn 
gadarn oddi tanoch chi, cymerwch anadl, siglo 
bysedd eich traed. Sylwch fod eich traed yno! 

●  Mae anadlu blwch sgwâr yn helpu – canol-
bwyntiwch ar unrhyw sgwâr ble bynnag y 
byddwch chi – ffenestr, blwch grawnfwyd. 
Dychmygwch anadlu i fyny un ochr, oedi'ch 
anadl ar hyd y brig, anadlu allan ar hyd y 
drydedd ochr, oedi ar y bedwaredd. Dilynwch 
y rhythm hwn am ychydig. 

●  Gall anadlu 5 bys helpu hefyd. Gyda'ch 
mynegfys chwith, amlinellwch eich llaw dde. 
Anadlwch i mewn wrth i chi deithio i fyny'r bys 
bach, i lawr wrth i chi deithio i lawr a glynwch 
wrth y rhythm anadlu i mewn ac allan wrth i 
chi ddilyn amlinelliad eich llaw dde. Gwnewch 
hyn gyda'ch llygaid ar gau. 

●  Gwrandewch ar gerddoriaeth sy'n eich cys-
uro a’ch tawelu – mae'r Compassionate Mind 
Foundation wedi llunio rhestr chwarae ddef-
nyddiol ar Spotify: CFT Compassion Songs. 

●  Gwnewch bethau sy'n eich tawelu – llyfr 
da, ffilm, jig-so – gweithgareddau a straeon 
sy'n eich cysuro, sy’n mynd â’ch pryder i 
ffwrdd. 

●  Rhyddhewch y gorbryder drwy wneud 
ymarfer corff, ioga, ymwybyddiaeth ofalgar, 
canu, ysgrifennu creadigol, crefftau neu ryw-
beth tebyg – rhowch gynnig ar yr adnoddau 
ar-lein anhygoel sydd bellach ar gael. 

●  Mae canolbwyntio ar fygythiad yn achosi 
pryder (teimladau corfforol pryderus, y new-
yddion, newyddion ffug). Mae canolbwyntio 
ar bethau eraill bob amser yn fwy defnydd-
iol! 

●  Gwnewch hyn i gyd gyda charedigrwydd, 
cydnabyddwch sut rydych chi'n teimlo, ei 
bod hi'n anodd. Dychmygwch sut y byddech 
chi'n ymateb i rywun arall a oedd yn ei chael 
hi'n anodd a mabwysiadwch yr un rhinwedd-
au tosturiol a gofal atoch chi'ch hun! Cofiwch 
fod gennych wydnwch; byddwch yn cyr-
raedd y lan! 



Ar 30 Mawrth, ymunodd Dr Mike StephensDr Mike StephensDr Mike StephensDr Mike Stephens, 
Llawfeddyg Trawsblannu Ymgynghorol yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru ag Aren Cymru i gynnal 
sesiwn holi ac ateb yn y grŵp newydd yng 
Nghymuned Aren Cymru ar Facebook. 
 

ROEDD Y PRIF NEGESEUON YN CYNNWYS ROEDD Y PRIF NEGESEUON YN CYNNWYS ROEDD Y PRIF NEGESEUON YN CYNNWYS ROEDD Y PRIF NEGESEUON YN CYNNWYS 
Y CANLYNOL:Y CANLYNOL:Y CANLYNOL:Y CANLYNOL:    
●  Golchwch eich dwylo yn rheolaidd gyda dŵr a 

sebon! 

●  Peidiwch ag aros am lythyr gan y GIG – mae 
tystiolaeth yn dangos bod hunanynysu yn 
gweithio, felly gwnewch hynny nawr a 
chadwch ato! Byddwch yn lleihau’r perygl o 
gael y feirws yn sylweddol 

●  Os ydych yn hunanynysu, rhaid i’r bobl rydych 
yn byw â nhw ddilyn y canllawiau cadw pellter 
cymdeithasol yn llym 

●  Rhowch wybod i’ch tîm aren os oes gennych 
unrhyw symptomau a bydd yn cadw llygad 
arnoch 

●  Peidiwch â gwneud unrhyw newidiadau i’ch 
meddyginiaeth oni bai y cewch gyngor i 
wneud hynny gan eich tîm aren 

●  Os yw eich tîm aren yn gofyn i chi fynd i 
apwyntiad yn y clinig, mae’n bwysig eich bod 
yn cael eich gweld wyneb yn wyneb 

●  Efallai y bydd rhai apwyntiadau cleifion allanol 
yn llai rheolaidd neu efallai y caiff rhai eu 
cynnal dros y ffôn 

●  Mae rhaglen trawsblaniadau’r DU wedi’i 
gohirio ar hyn o bryd 

●  Nid yw rhoddwyr arennau byw mewn perygl 
uwch o gael y feirws nac o gael salwch mwy 
difrifol 

●  Cymerwch olwg ar ganllawiau manwl ar y 
Coronafeirws i bobl sydd â chlefyd yr 
arennau, a gynhyrchwyd gan Kidney Care UK 

 

Gallwch ddarllen adroddiad llawn o’r cwestiynau Gallwch ddarllen adroddiad llawn o’r cwestiynau Gallwch ddarllen adroddiad llawn o’r cwestiynau Gallwch ddarllen adroddiad llawn o’r cwestiynau 
a’r atebion yma:a’r atebion yma:a’r atebion yma:a’r atebion yma:    
    

https://www.kidneywales.cymru/news/2020/03/31/dr-
mike-stephens-live-qa-30th-march-2020/ 
 

Neu edrychwch ar y sesiwn holi ac ateb a 
recordiwyd ar Grŵp Facebook ‘Kidney Wales Grŵp Facebook ‘Kidney Wales Grŵp Facebook ‘Kidney Wales Grŵp Facebook ‘Kidney Wales 
Community’Community’Community’Community’    

Mae gan Kidney Care UK adran Kidney Kitchen ar eu gwefan, gyda chyfoeth o rysei�au sy’n gyfeillgar i Mae gan Kidney Care UK adran Kidney Kitchen ar eu gwefan, gyda chyfoeth o rysei�au sy’n gyfeillgar i Mae gan Kidney Care UK adran Kidney Kitchen ar eu gwefan, gyda chyfoeth o rysei�au sy’n gyfeillgar i Mae gan Kidney Care UK adran Kidney Kitchen ar eu gwefan, gyda chyfoeth o rysei�au sy’n gyfeillgar i 

arennau. Bydd y cylchlythyr hwn yn cynnwys rysáit newydd ym mhob rhifyn er mwyn rhoi ysbrydoliaeth arennau. Bydd y cylchlythyr hwn yn cynnwys rysáit newydd ym mhob rhifyn er mwyn rhoi ysbrydoliaeth arennau. Bydd y cylchlythyr hwn yn cynnwys rysáit newydd ym mhob rhifyn er mwyn rhoi ysbrydoliaeth arennau. Bydd y cylchlythyr hwn yn cynnwys rysáit newydd ym mhob rhifyn er mwyn rhoi ysbrydoliaeth 

i chi i roi cynnig ar bethau gartref.i chi i roi cynnig ar bethau gartref.i chi i roi cynnig ar bethau gartref.i chi i roi cynnig ar bethau gartref.    

Mae’r syniad wedi’i ddewis oherwydd ei fod yn defnyddio eitemau y gellir dod o hyd iddynt yn y 

cwpwrdd, a gallai fod yn rhywbeth hwyliog i’w bobi wrth aros gartref! 

YN DOD YN FUANYN DOD YN FUANYN DOD YN FUANYN DOD YN FUAN    

Opsiynau Triniaeth ar gyfer Dialysis Opsiynau Triniaeth ar gyfer Dialysis Opsiynau Triniaeth ar gyfer Dialysis Opsiynau Triniaeth ar gyfer Dialysis 
CartrefCartrefCartrefCartref    

Bydd Cronfa Paul Popham (CPP) yn 
cynnal sesiwn holi ac ateb gyda Hayleigh 
Isaac, Gwasanaethau Cymorth 
Cydlynydd, CPP a Gail Williams, Nyrs 
Arweiniol, Rhwydwaith Clinigol Arennol 
Cymru. Bydd y sesiwn hon yn drosolwg o 
therapïau cartref gyda ffocws ar 
hemodialysis cartref. 

Dychwelyd at yr hanfodion;Dychwelyd at yr hanfodion;Dychwelyd at yr hanfodion;Dychwelyd at yr hanfodion; Mae arennau 
yn sicrhau cydbwysedd rhwng dŵr a 
chemegau yn y gwaed. Enw’r broses hon 
yw homeostasishomeostasishomeostasishomeostasis. Pan fydd arennau’n 
methu, bydd hylif a chemegau yn cronni 
yn y gwaed a bydd pobl yn mynd yn sâl. 
Dialysis yw un driniaeth ar gyfer    methiant 
yr arennau. Mae hon yn ffordd artiffisial o 
gael gwared ar wastraff a dŵr o’r gwaed. 
Mae dau fath dau fath dau fath dau fath o ddialysis: 

Peritoneol Peritoneol Peritoneol Peritoneol – mae’r math hwn o dialysis yn 
digwydd y tu mewn i’r corff, gan 
ddefnyddio leinin naturiol yn ein 
habdomen o’r enw’r peritonewm peritonewm peritonewm peritonewm sydd â’r 
gallu i addasu a bod yn hidlydd er mwyn 
cael gwared ar wastraff a hylif gwenwynig. 

Hemodialysis Hemodialysis Hemodialysis Hemodialysis – mae’r math hwn o dialysis 
yn digwydd y tu allan i’r corff, gan 
ddefnyddio peiriant peiriant peiriant peiriant ac aren artiffisial o’r 
enw ‘dialyserdialyserdialyserdialyser’ i fod yn hidlydd i gael 
gwared ar wastraff a dŵr. 

Y peth da am y ddau fath o ddialysis yw y Y peth da am y ddau fath o ddialysis yw y Y peth da am y ddau fath o ddialysis yw y Y peth da am y ddau fath o ddialysis yw y 
gellir eu darparu yn ddiogel yng nghysur gellir eu darparu yn ddiogel yng nghysur gellir eu darparu yn ddiogel yng nghysur gellir eu darparu yn ddiogel yng nghysur 
eich cartref eich hun.eich cartref eich hun.eich cartref eich hun.eich cartref eich hun.    

 Llinell Ofal Paul Popham: Llinell Ofal Paul Popham: Llinell Ofal Paul Popham: Llinell Ofal Paul Popham: Siaradwch â chyd glaf 
aren am gyngor a chymorth neu ewch ati i gael 
mynediad at gwnsela. Ffôn: 0800 0388 9890800 0388 9890800 0388 9890800 0388 989 
 

Llinell Gymorth C.A.L.L.:Llinell Gymorth C.A.L.L.:Llinell Gymorth C.A.L.L.:Llinell Gymorth C.A.L.L.: Llinell gymorth 
penodedig ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru. 
Ffôn: 0800 132 7370800 132 7370800 132 7370800 132 737 neu anfonwch neges destun 
yn cynnwys ‘helphelphelphelp’ i 81066810668106681066. 
 

Llinell Wybodaeth Mind Cymru: Llinell Wybodaeth Mind Cymru: Llinell Wybodaeth Mind Cymru: Llinell Wybodaeth Mind Cymru: Am wybodaeth 
am y mathau o broblemau iechyd meddwl, ble i 
gael cymorth, meddyginiaeth, triniaethau amgen 
ac eiriolaeth. Ffoniwch 24/7: 0300 123 3393.0300 123 3393.0300 123 3393.0300 123 3393.    
 

Cyngor ar Bopeth: Cyngor ar Bopeth: Cyngor ar Bopeth: Cyngor ar Bopeth: Mae’n rhoi cyngor ar gymorth 
ariannol a gall eich cyfeirio at asiantaethau eraill 
a allai fod o gymorth i chi. Ffôn: 03444 77 20 2003444 77 20 2003444 77 20 2003444 77 20 20 

Adnoddau a manylion cyswllt defnyddiol: Adnoddau a manylion cyswllt defnyddiol: Adnoddau a manylion cyswllt defnyddiol: Adnoddau a manylion cyswllt defnyddiol:     

Samaritans Cymru: Samaritans Cymru: Samaritans Cymru: Samaritans Cymru: Yn cynnig man diogel i chi 

Women’s Aid: Women’s Aid: Women’s Aid: Women’s Aid: Am gymorth os ydych yn profi cam-drin 
domestig/trais. Os oes angen cymorth a chefnogaeth 
arnoch 

Yr unig 
newid yw y gall rhai fod yn gweithio 

 

    

Pwdin pinafal â'i ben i waered:Pwdin pinafal â'i ben i waered:Pwdin pinafal â'i ben i waered:Pwdin pinafal â'i ben i waered:    
    

CYNHWYSIONCYNHWYSIONCYNHWYSIONCYNHWYSION    
● Topin 
● 50g o fenyn heb halen 
● 50g o siwgwr brown meddal ysgafn 
● 9 x modrwy binafal mewn sudd 
ffrwythau 
● 9–10 ceiriosen siwgwr 
● Cacen 
● 150g o fenyn meddal heb halen 
● 150g o siwgwr castr euraidd 
● 150g o flawd codi 
● 1.5 llwy de o bowdr codi 
● 3 ŵy 

DULLDULLDULLDULL    
1. Cynheswch y popty i 180C / Ffan 160C / Nwy  
2. I wneud y topin, curwch y menyn a’r siwgwr 
brown meddal gyda’i gilydd hyd nes bod y 
cymysgedd yn hufennog. Taenwch dros waelod ac 
ochrau tun Brownies neu badell wedi’i seimio’n dda. 
3. Gosodwch 8–9 modrwy binafal ar waelod y tun a 
gosodwch y ceirios siwgwr yn y bylchau. Rhowch y 
sudd i’r naill ochr i’w ddefnyddio yn nes ymlaen. 
4. Ychwanegwch weddill y cynhwysion mewn 
cymysgwr ynghyd â 3 llwy fwrdd o sudd pinafal cyn 
curo’r cymysgedd hyd nes ei fod yn llyfn. 
5. Rhowch y cymysgedd ar ben y modrwyon pinafal 
a sicrhewch ei fod yn llyfn ac yn gyfartal. 
6. Pobwch am tua 35 munud. Pan fydd wedi 
gorffen, tynnwch y gacen o’r popty a gadewch iddo 
oeri am 5 munud. 
7. Trowch â'i phen i waered a mwynhewch 

    

Bydd y rhifyn nesaf yn darparu gwybodaeth Bydd y rhifyn nesaf yn darparu gwybodaeth Bydd y rhifyn nesaf yn darparu gwybodaeth Bydd y rhifyn nesaf yn darparu gwybodaeth 
ymarferol ar sut y mae Cynllunio Gofal Uwch ymarferol ar sut y mae Cynllunio Gofal Uwch ymarferol ar sut y mae Cynllunio Gofal Uwch ymarferol ar sut y mae Cynllunio Gofal Uwch 
yn cefnogi cleifion, teuluoedd a’r tîm yn cefnogi cleifion, teuluoedd a’r tîm yn cefnogi cleifion, teuluoedd a’r tîm yn cefnogi cleifion, teuluoedd a’r tîm 
proffesiynol arennol proffesiynol arennol proffesiynol arennol proffesiynol arennol – Defnyddir y term Cynl-
lunio Gofal Uwch (CGU) i ddisgrifio sgyrsiau 
am ofal yn y dyfodol gyda gweithwyr 
proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. Cynl-
lun cyfathrebu ydyw y gellir ei ddefnyddio 
mewn achos lle na all unigolyn siarad neu 
wneud penderfyniadau drosto ei hun. Nid yw 
CGU yn newydd i ofal arennol – mae nifer o 
gleifion wedi ysgrifennu eu dewisiadau a’u 
dymuniadau ac maent wedi cael cysur o wybod 
bod eu teuluoedd a’u gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn gwybod yn union beth yw eu 
dymuniadau. Bydd y rhifyn nesaf yn darparu 
gwybodaeth ymarferol ar sut mae CGU yn 
cefnogi cleifion, teuluoedd a’r tîm proffesiynol 
arennol. 

Bydd sesiwn holi ac ateb yn archwilio buddion 
dialysis gartref o safbwyntiau personol Gail a 
Hayleigh. 

Bydd hyn yn digwydd drwy Grŵp Cymorth Ar-
lein Cronfa Paul Popham; Home Therapies Kid-
ney Café. Dyma’r ddolen i wylio’r sesiwn holi ac 
ateb: 

https://www.facebook.com/groups/ hometherapieskidneycafe/https://www.facebook.com/groups/ hometherapieskidneycafe/https://www.facebook.com/groups/ hometherapieskidneycafe/https://www.facebook.com/groups/ hometherapieskidneycafe/    

Rysáit yr Wythnos! 


