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Croeso i drydydd rhifyn eich cylchlythyr cleifion Croeso i drydydd rhifyn eich cylchlythyr cleifion Croeso i drydydd rhifyn eich cylchlythyr cleifion Croeso i drydydd rhifyn eich cylchlythyr cleifion 
arennau.  Gobeithiwn eich bod yn cadw’n iach.  Yn arennau.  Gobeithiwn eich bod yn cadw’n iach.  Yn arennau.  Gobeithiwn eich bod yn cadw’n iach.  Yn arennau.  Gobeithiwn eich bod yn cadw’n iach.  Yn 
y rhifyn hwn rydym yn rhannu syniadau ac y rhifyn hwn rydym yn rhannu syniadau ac y rhifyn hwn rydym yn rhannu syniadau ac y rhifyn hwn rydym yn rhannu syniadau ac 
adnoddau ar gyfer cadw mewn cysylltiad wrth adnoddau ar gyfer cadw mewn cysylltiad wrth adnoddau ar gyfer cadw mewn cysylltiad wrth adnoddau ar gyfer cadw mewn cysylltiad wrth 
hunanynysu, yn siarad am brosesau gwneud hunanynysu, yn siarad am brosesau gwneud hunanynysu, yn siarad am brosesau gwneud hunanynysu, yn siarad am brosesau gwneud 
penderfyniadau pwysig ac yn rhannu awgrymiadau penderfyniadau pwysig ac yn rhannu awgrymiadau penderfyniadau pwysig ac yn rhannu awgrymiadau penderfyniadau pwysig ac yn rhannu awgrymiadau 
a chanllawiau mwy defnyddiol ar gyfer eich llesiant a chanllawiau mwy defnyddiol ar gyfer eich llesiant a chanllawiau mwy defnyddiol ar gyfer eich llesiant a chanllawiau mwy defnyddiol ar gyfer eich llesiant 
tra bo’r cyfyngiadau symud mewn grym.tra bo’r cyfyngiadau symud mewn grym.tra bo’r cyfyngiadau symud mewn grym.tra bo’r cyfyngiadau symud mewn grym.    
    

Lluniwyd y cylchlythyr hwn gan Kidney Care UK, 
Aren Cymru, Cronfa Paul Popham, Rhwydwaith 
Arennol Clinigol Cymru, sy'n goruchwylio 
gwasanaethau ar gyfer cleifion sy'n oedolion yng 
Nghymru, ac Uned Ymchwil Arennau Cymru 
(strategaeth Cymru Gyfan ar gyfer astudio 
diagnosis, atal, triniaeth a chyd-destun 
cymdeithasol clefyd yr arennau).  Rydym yn 
gwerthfawrogi’ch barn a byddem yn croesawu eich 
adborth ar y cynnwys, ar yr hyn yr hoffech ei weld 

nawr ac yn y dyfodol.  Dyma'ch cylchlythyr 
chi ac mae'n bwysig ei fod yn eich helpu 
chi. Gallwch roi adborth trwy eich tîm gofal 
arennau neu gallwch gysylltu ag unrhyw un 
o'r elusennau drwy’r manylion isod. 
Helpwch ni i barhau i ddiolch i'n gweithwyr 
iechyd arennol a gofal cymdeithasol trwy 
rannu eich straeon, ffotograffau, gweithiau 
celf a cherddi gyda ni.  Mae tystysgrifau 
diolch a ddyluniwyd yn arbennig ar gael 
gennym ni - anfonwch un at rywun sy'n 
haeddu sylw arbennig heddiw. Byddwn yn 
eu cyhoeddi ar-lein ac ar ein cyfryngau 
cymdeithasol. 
 

Mae'r cylchlythyr hwn ar gael yn Saesneg 
felly os byddai'n well gennych dderbyn copi 
Saesneg, gofynnwch i aelod o'ch tîm gofal 
arennau. 

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yng Nghymru yn ystod y cyfnod hunanynysuDarganfyddwch beth sy’n digwydd yng Nghymru yn ystod y cyfnod hunanynysuDarganfyddwch beth sy’n digwydd yng Nghymru yn ystod y cyfnod hunanynysuDarganfyddwch beth sy’n digwydd yng Nghymru yn ystod y cyfnod hunanynysu    

Mae hunanynysu yn her i bawb.  Mae’n 
arbennig o anodd i gleifion arennau. Gall 
arwain at egni isel, diflastod a phryder, gan 
gael effaith enfawr ar iechyd meddwl a 
llesiant.  Rydym wedi rhoi nifer o syniadau 
at ei gilydd sy’n mynd y tu hwnt i alwad 
fideo, ac rydym yn rhannu adnoddau ‘rhith-
gyfarfodydd cymdeithasol’ sy’n digwydd. 
Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n teimlo'n 
gysylltiedig, hyd yn oed tra ein bod ni ar 
wahân.  
 

● Cynhaliwch gwis rhithwir: Cynhaliwch gwis rhithwir: Cynhaliwch gwis rhithwir: Cynhaliwch gwis rhithwir: Gallwch greu 
un eich hunan neu mae miloedd o rai ar 
gael yn rhad ac am ddim ar-lein. Dyna i 
gyd sydd angen ei wneud yw cytuno ar 
amser, anfon gwahoddiadau allan a gofyn 
i rywun ofyn y cwestiynau.  Gallech gynnig 
taleb ar-lein yn brif wobr hyd yn oed! 
 

● Gwylio Netflix gyda ffrindiauGwylio Netflix gyda ffrindiauGwylio Netflix gyda ffrindiauGwylio Netflix gyda ffrindiau: Mae 
nodwedd Party newydd Netflix yn gwneud 
gwylio ffilm gartref yn debycach i brofiad 
sinema.  Mae'r nodwedd newydd yn 
caniatáu ichi gynnal nosweithiau ffilm o 
bellter hir, gwylio fideos yr un pryd ac 
ychwanegu sgwrs grŵp at eich hoff 
deitlau. 
 

● Gwyliwch gerddoriaeth fyw:Gwyliwch gerddoriaeth fyw:Gwyliwch gerddoriaeth fyw:Gwyliwch gerddoriaeth fyw: Does dim 
byd gwell na pherfformiad byw. Mae llawer 
o artistiaid yn bwriadu darlledu gigs ‘DIY’ 
yn uniongyrchol i'ch ystafell fyw yn rhad ac 
am ddim.  Ymhlith yr enghreifftiau mae 
gigs hunanynysu yn Jimmy's, sef lleoliad 
cerddoriaeth ym Manceinion, a 
chyflwyniadau encore dyddiol y 
Metropolitan Opera. Gallwch ddefnyddio 
Google i ddod o hyd i lawer mwy! 
 

● Crëwch gelf gyda ffrindiau.Crëwch gelf gyda ffrindiau.Crëwch gelf gyda ffrindiau.Crëwch gelf gyda ffrindiau. Dewiswch 
thema, rhowch ddyddiad cau i bobl beintio, 
darlunio, ysgrifennu, coreograffu ac ati.  
Anfonwch eich gwaith i mewn a chael 
beirniad i benderfynu gwaith pwy sydd 
orau. 

● Dysgwch sgil newydd:Dysgwch sgil newydd:Dysgwch sgil newydd:Dysgwch sgil newydd: Boed hynny’n 
dysgu coginio, chwarae offeryn neu 
ddysgu iaith newydd hyd yn oed. Mae 
British-sign yn cynnal cynllun ‘talu beth 
allwch chi’ yn ystod Covid-19.  Beth am 
ddysgu'r unig iaith a ddeallir yn fyd-eang?   
 

● Cofrestru ar gyfer ‘secretsofa’:Cofrestru ar gyfer ‘secretsofa’:Cofrestru ar gyfer ‘secretsofa’:Cofrestru ar gyfer ‘secretsofa’: drwy 
secretcinema.org. Isht, peidiwch â dweud 
wrth neb! 
 

● Dewch yn ddylunydd mewnol: Dewch yn ddylunydd mewnol: Dewch yn ddylunydd mewnol: Dewch yn ddylunydd mewnol: Rydym yn 
ceisio ail-ddylunio rhai o'r ardaloedd 
hyfforddi dialysis ac mae angen eich help 
arnom! Gallwch gael rhagor o wybodaeth 
yma (https://www.youtube.com/channel/

UCuMnTURP10rWTuKw9Y_eu-A?

view_as=subscriber) 
 

● Cymerwch ran mewn ymchwil:Cymerwch ran mewn ymchwil:Cymerwch ran mewn ymchwil:Cymerwch ran mewn ymchwil:  Mae gan 
Uned Ymchwil Aren Cymru lawer o 
brosiectau sy’n mynd rhagddo sydd angen 
eich mewnbwn o hyd.  Rydym wedi creu 
gweminarau rhithwir y gallwch chi 
gyfrannu atynt.  Gallwch gael rhagor o 
wybodaeth yma (https://www.youtube.com/watch?

v=euIfFW4PjAk&t=21s) 

 

● Codwch arian:Codwch arian:Codwch arian:Codwch arian:  Mae eich elusennau 
arennau lleol eich angen chi fwy nag 
erioed o'r blaen.  Ystyriwch gynnal unrhyw 
un o'r uchod er mwyn codi arian i gefnogi'r 
gwaith maen nhw'n ei wneud i chi. 
 

Gallwch hefyd fynd ar-lein i'w gwefannau a 
chymryd rhan yn eu digwyddiadau 
cymdeithasol rhithwir. 
 

Ydych chi wedi cynnal neu gymryd rhan Ydych chi wedi cynnal neu gymryd rhan Ydych chi wedi cynnal neu gymryd rhan Ydych chi wedi cynnal neu gymryd rhan 
mewn digwyddiad cymdeithasol rhithwir? mewn digwyddiad cymdeithasol rhithwir? mewn digwyddiad cymdeithasol rhithwir? mewn digwyddiad cymdeithasol rhithwir? 
Ydych chi'n dathlu diwrnod mawr, ‘penYdych chi'n dathlu diwrnod mawr, ‘penYdych chi'n dathlu diwrnod mawr, ‘penYdych chi'n dathlu diwrnod mawr, ‘pen----
blwydd eich aren’ efallai? Gadewch inni blwydd eich aren’ efallai? Gadewch inni blwydd eich aren’ efallai? Gadewch inni blwydd eich aren’ efallai? Gadewch inni 
wybod a gallwn sôn amdano yma.wybod a gallwn sôn amdano yma.wybod a gallwn sôn amdano yma.wybod a gallwn sôn amdano yma.    
 

● Gwnewch ddosbarth ffitrwydd llif byw:Gwnewch ddosbarth ffitrwydd llif byw:Gwnewch ddosbarth ffitrwydd llif byw:Gwnewch ddosbarth ffitrwydd llif byw: 
Mae sianeli fideo bellach yn cynnig ystod 
enfawr o sesiynau ffitrwydd am ddim.  Mae 
llawer o gampfeydd cadwyn mawr hefyd 
yn ffrydio sesiynau ffitrwydd byw er mwyn i 
chi ‘deimlo eich bod chi yn y gampfa’ tra 
byddwch chi gartref. 
 

● Cynhaliwch nifer o ddathliadau rhithwir:Cynhaliwch nifer o ddathliadau rhithwir:Cynhaliwch nifer o ddathliadau rhithwir:Cynhaliwch nifer o ddathliadau rhithwir: 
Mae llawer o apiau ar gael a all wneud i 
chi deimlo eich bod chi'n mwynhau 
cwmni'ch gilydd fel petaech chi i gyd yn yr 
un ystafell.  
 

● Coginiwch gyda’ch gilydd:Coginiwch gyda’ch gilydd:Coginiwch gyda’ch gilydd:Coginiwch gyda’ch gilydd:  Beth am roi 
cynnig ar rysáit newydd gyda ffrindiau? 
Cytunwch ar rysáit, trefnwch amser a'i 
choginio gyda'ch gilydd.  Bydd yn hwyl 
cymharu’ch bwyd ar y diwedd! 
 

● Crëwch ddyddiadur o luniau Crëwch ddyddiadur o luniau Crëwch ddyddiadur o luniau Crëwch ddyddiadur o luniau 
hunanynysu:hunanynysu:hunanynysu:hunanynysu: Er bod hi’n bosibl bod llawer 
ohonom eisiau anghofio'r cyfnod hwn.  
Mae llawer o bobl yn bod yn greadigol ac 
yn rhannu delweddau doniol a rhai sy'n 
cyffwrdd â chi wrth hunanynysu, fel y bydd 
modd iddynt edrych yn ôl ar yr atgofion 
cadarnhaol. 
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Os yw COVIDOs yw COVIDOs yw COVIDOs yw COVID----19 wedi dysgu unrhyw beth 19 wedi dysgu unrhyw beth 19 wedi dysgu unrhyw beth 19 wedi dysgu unrhyw beth 
inni, nid ydych chi byth yn gwybod beth sydd inni, nid ydych chi byth yn gwybod beth sydd inni, nid ydych chi byth yn gwybod beth sydd inni, nid ydych chi byth yn gwybod beth sydd 
ar ddod yw hynny.ar ddod yw hynny.ar ddod yw hynny.ar ddod yw hynny.        Yn wahanol i'r hyn y Yn wahanol i'r hyn y Yn wahanol i'r hyn y Yn wahanol i'r hyn y 
gallech fod yn ei feddwl, mae Cynllunio Gofal gallech fod yn ei feddwl, mae Cynllunio Gofal gallech fod yn ei feddwl, mae Cynllunio Gofal gallech fod yn ei feddwl, mae Cynllunio Gofal 
Ymlaen Llaw yn ymwneud â chynllunio ar Ymlaen Llaw yn ymwneud â chynllunio ar Ymlaen Llaw yn ymwneud â chynllunio ar Ymlaen Llaw yn ymwneud â chynllunio ar 
gyfer eich BYWYD, ac mae angen i BAWB gyfer eich BYWYD, ac mae angen i BAWB gyfer eich BYWYD, ac mae angen i BAWB gyfer eich BYWYD, ac mae angen i BAWB 
ddechrau meddwl, siarad a rhannu.ddechrau meddwl, siarad a rhannu.ddechrau meddwl, siarad a rhannu.ddechrau meddwl, siarad a rhannu.    

Mae rhan fach iawn o'r broses hon yn 
ymwneud â chynllunio ar gyfer yr hyn y 
byddech yn dymuno iddo ddigwydd os 
byddwch chi'n mynd yn rhy sâl i siarad 
drosoch eich hun, ac i chi gael cyfle i ddweud 
sut olwg fydd ar eich llwybr gofal diwedd oes. 
 
I ddechrau, mae llawer o bobl yn teimlo'n 
anghyffyrddus wrth feddwl am gael y 
sgyrsiau hyn ac maent yn anodd.  Gallant 
deimlo'n destunau tabŵ neu'n 
annaturiol.  Gall hyd yn oed meddygon a 
nyrsys eu hosgoi gan deimlo'n euog neu'n 
bryderus wrth godi'r pwnc.  Mae’n drasig bod 
COVID-19 wedi golygu bod llawer o bobl yn 
marw ar eu pennau eu hunain yn yr ysbyty 
heb gwmni eu hanwyliaid. 
 
Pan fydd yn rhaid i weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol alw a gofyn am Gynllun Gofal 
Ymlaen Llaw, mae teuluoedd yn mynd yn 
ofidus iawn ac yn teimlo'n ddiymadferth gan 
nad ydyn nhw erioed wedi siarad am sut 
olwg sydd ar eu cynllun gofal diwedd oes. 
 
‘Mae angen i bob un ohonom fod yn well am 
adael i’r rhai o’n cwmpas wybod beth y 
byddem ei eisiau, yr hyn na fyddem ei eisiau, 
pan fyddwn yn mynd yn rhy sâl i siarad dros 
ein hunain’ (clafclafclafclaf). 
 
Bydd y cylchlythyr nesaf yn parhau â’r 
drafodaeth hon. 

arbenigedd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, megis opsiynau triniaeth, tystiolaeth, risgiau a  
      buddion 

 yr hyn y mae'r claf yn ei wybod orau: ei ddewisiadau, ei amgylchiadau personol, ei nodau, ei werth 
      oedd a'i gredoau. 
 

Mae gwneud penderfyniadau ar y cyd yn rhan allweddol o Universal Personalised Care a bydd yn 
bwysig iawn i chi ar wahanol gamau o'ch cynllunio gofal yn y dyfodol. 

Cynllunio gofal arennol ymlaen llaw 
Cynllunio gofal arennol i’r dyfodol 

Rhannwch 

Meddyliwch 

Siaradwch 

Dechreuwch y sgwrs 
Os hoffech wybod mwy am gynllunio gofal arennol 

ymlaen llaw/i’r dyfodol, siaradwch ag aelod o'ch tîm 

arennau heddiw 



 

 

 

 

 

 

Masgiau WynebMasgiau WynebMasgiau WynebMasgiau Wyneb    
Mae hyn i’ch amddiffyn chi a’ch 
gweithwyr allweddol. Y nod yw llei-
hau'r risg o gyswllt uniongyrchol/
corfforol rhyngoch chi a'ch gweithwyr 
allweddol, a lleihau'r risg o gyswllt 
anuniongyrchol/amgylcheddol, h.y. of-
fer dialysis, y peiriannau, cadeiriau ac 
ati.  Efallai y bydd yn ymddangos 
ychydig yn rhyfedd ar y dechrau ond 
maen nhw yno er eich budd chi.   Os 
oes gennych unrhyw bryderon, 
cysylltwch ag aelod o'ch tîm gofal 
arennau. 

Yn ystod yr adeg hon mae angen i ni gofio 
hefyd ei bod yn iawn peidio â bod yn iawn. 
 

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus, yn isel eich 
ysbryd neu'n teimlo fel lladd eich hun, mae'n 
bwysig eich bod chi'n estyn allan cyn gynted â 
phosib.  Gall hyn fod i aelod o'r teulu, ffrind 
neu weithiwr proffesiynol iechyd a gofal 
cymdeithasol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae yna lawer o wasanaethau Annibynnol 
allan yna sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig i 
helpu.  

 

Llinell Ofal Paul Popham:Llinell Ofal Paul Popham:Llinell Ofal Paul Popham:Llinell Ofal Paul Popham: Siaradwch â chyd-
glaf arennau am gyngor a chefnogaeth neu 
cyrchwch gwnsela. Ffôn: 0800 0388 989  
 

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned:  Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned:  Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned:  Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned:  Llinell 
gymorth iechyd meddwl wedi’i neilltuo ar gyfer 
Cymru Ffoniwch: 0800 132 737 neu anfonwch 
neges destun yn cynnwys ‘help’ i 81066.  
 

Llinell Wybodaeth Mind Cymru:Llinell Wybodaeth Mind Cymru:Llinell Wybodaeth Mind Cymru:Llinell Wybodaeth Mind Cymru: I gael 
gwybodaeth am fathau o broblemau iechyd 
meddwl, ble i gael help, meddyginiaeth, 
triniaethau amgen ac eiriolaeth. Ffoniwch  
24/7: 0300 123 3393  
 

Samaritans Cymru:Samaritans Cymru:Samaritans Cymru:Samaritans Cymru: Yn cynnig lle diogel i chi 
siarad unrhyw bryd y dymunwch, yn eich 
ffordd eich hun - am beth bynnag sy'n eich 
poeni. Ffoniwch 24/7 am ddim ar 116 123.  
 

Cyngor ar Bopeth: Cyngor ar Bopeth: Cyngor ar Bopeth: Cyngor ar Bopeth: Mae'n darparu cyngor ar 
gymorth ariannol a gall eich cyfeirio at 
asiantaethau eraill a allai eich helpu. Ffôn: 
03444 77 20 20  
 

Cymorth i Ferched:Cymorth i Ferched:Cymorth i Ferched:Cymorth i Ferched: Am help os ydych chi'n 
profi cam-drin/trais domestig. Os oes angen 
help a chefnogaeth arnoch chi'ch hun neu ar 
gyfer rhywun rydych chi'n ei adnabod, 
ffoniwch neu e-bostiwch y Llinell Gymorth Byw 
Heb Ofn 0808 8010 800.  
 

Gofal Galar Cruse:Gofal Galar Cruse:Gofal Galar Cruse:Gofal Galar Cruse: Llinell Gymorth am Ddim,  
0808 808 1677 

    
Mae Gweithwyr Cymdeithasol Arennol ledled 
Cymru yn parhau i fod ar gael i gefnogi 
unigolion a theuluoedd. 
 
Yr unig newid yw bod rhai efallai'n gweithio o Yr unig newid yw bod rhai efallai'n gweithio o Yr unig newid yw bod rhai efallai'n gweithio o Yr unig newid yw bod rhai efallai'n gweithio o 
bell. Cysylltwch yn uniongyrchol, neu bell. Cysylltwch yn uniongyrchol, neu bell. Cysylltwch yn uniongyrchol, neu bell. Cysylltwch yn uniongyrchol, neu 
gofynnwch i aelod o staff atgyfeirio.gofynnwch i aelod o staff atgyfeirio.gofynnwch i aelod o staff atgyfeirio.gofynnwch i aelod o staff atgyfeirio.    

Sut i fynd i gysguSut i fynd i gysguSut i fynd i gysguSut i fynd i gysgu    
    

‘Canllaw hylendid cwsg ar gyfer adegau ‘Canllaw hylendid cwsg ar gyfer adegau ‘Canllaw hylendid cwsg ar gyfer adegau ‘Canllaw hylendid cwsg ar gyfer adegau 
pryderus. ’ Yn ystod adegau o bryder pryderus. ’ Yn ystod adegau o bryder pryderus. ’ Yn ystod adegau o bryder pryderus. ’ Yn ystod adegau o bryder 
hirfaith mae'n arferol iawn i bobl brofi hirfaith mae'n arferol iawn i bobl brofi hirfaith mae'n arferol iawn i bobl brofi hirfaith mae'n arferol iawn i bobl brofi 
aflonyddwch cwsg.aflonyddwch cwsg.aflonyddwch cwsg.aflonyddwch cwsg.    
    
Efallai y bydd y saith awgrym hyn yn eich Efallai y bydd y saith awgrym hyn yn eich Efallai y bydd y saith awgrym hyn yn eich Efallai y bydd y saith awgrym hyn yn eich 
helpu i gael gwell nosweithiau o gwsg. helpu i gael gwell nosweithiau o gwsg. helpu i gael gwell nosweithiau o gwsg. helpu i gael gwell nosweithiau o gwsg.     

    
1.1.1.1.    Mae noson dda o gwsg yn cychwyn Mae noson dda o gwsg yn cychwyn Mae noson dda o gwsg yn cychwyn Mae noson dda o gwsg yn cychwyn 

yn y dydd. yn y dydd. yn y dydd. yn y dydd.     
    

Mae yna lawer y gallwch chi ei wneud yn 
ystod y dydd i helpu'ch cwsg yn ystod y nos 
- gall gwneud eich gwely yn y bore, gwneud 
ymarfer corff yn ystod y dydd, a chael 
rhywfaint o olau haul oll helpu.  Dylid 
cyfyngu ar gael hoe yn ystod y dydd. Os-
gowch alcohol, caffein, nicotin a bwydydd 
cyfoethog gyda'r nos. 
    

2.2.2.2.    Amddiffyn eich lle cysguAmddiffyn eich lle cysguAmddiffyn eich lle cysguAmddiffyn eich lle cysgu    
    

Ceisiwch wneud eich lle cysgu mor dawel a 
thaclus ag y gallwch. Mae hefyd yn helpu 
os yw'ch ystafell wely yn dywyll ac yn oer.  
Dylid defnyddio'ch gwely ar gyfer cwsg a 
rhyw yn unig. Felly cadwch weithgareddau 
eraill, fel gweithio gartref, allan o'r ystafell 
wely lle bynnag y bo modd.   
    

3. Diffoddwch ef3. Diffoddwch ef3. Diffoddwch ef3. Diffoddwch ef    
    

Mae edrych ar ffonau symudol a dyfeisiau 
electronig eraill yn y nos yn tarfu ar gwsg, 
yn enwedig ar adegau o bryder mawr a 
mwy o lif newyddion. Ceisiwch aros oddi ar 
eich ffôn am o leiaf awr cyn mynd i’r gwely, 
a defnyddio swyddogaethau fel ‘peidiwch â 
tharfu’ i leihau aflonyddwch yn ystod y nos.  
    

4. Dewch i drefn amser gwely4. Dewch i drefn amser gwely4. Dewch i drefn amser gwely4. Dewch i drefn amser gwely    
    

Ceisiwch sefydlu trefn ymlacio rheolaidd yn 
y nos ac amser gwely.  Gallai hyn gynnwys 
cael bath neu gawod gynnes, gwneud rhai 
ymarferion ymestyn ysgafn, darllen llyfr 
lleddfol, neu wneud ymarfer ymlacio neu 
ymwybyddiaeth ofalgar.  Ceisiwch osgoi 

sgyrsiau neu newyddion cynhyrfus yn ystod 
eich cyfnod ymlacio.     
    

5.5.5.5.    Gwnewch gofnod o'ch pryderon Gwnewch gofnod o'ch pryderon Gwnewch gofnod o'ch pryderon Gwnewch gofnod o'ch pryderon     
 

Os ydych yn canfod bod pryderon penodol yn 
eich cadw ar ddihun yn y nos, gall fod yn ddef-
nyddiol gwneud dêl ‘amser poeni’ â’ch meddwl.  
Ysgrifennwch eich pryderon mewn llyfr nodiad-
au wrth y gwely a chytuno y byddwch chi'n 
meddwl amdanyn nhw yn y bore - mae peth-
au'n tueddu i deimlo'n llawer llai brawychus yng 
ngolau dydd. 
 

6.6.6.6.    Ymlaciwch eich meddwl Ymlaciwch eich meddwl Ymlaciwch eich meddwl Ymlaciwch eich meddwl     
    

Ni fydd dal gafael ar rwystredigaethau a then-
siwn yn eich helpu i gysgu. Rhowch gynnig ar 
wneud ymarferion anadlu dwfn ac ymwybydd-
iaeth ofalgar i helpu eich meddwl i ymlacio 
(mae ‘body scan’ a ‘leaves on a stream’ yn ym-
arferion gwych i ddechrau ac maent ar gael yn 
eang ar-lein). 
 

7.7.7.7.    Ymarfer caredigrwydd Ymarfer caredigrwydd Ymarfer caredigrwydd Ymarfer caredigrwydd     
    

Yn ystod adegau fel y rhain mae angen cariad 
a chefnogaeth ychwanegol arnom i gyd.  Gall 
canolbwyntio ar deimladau o gariad a thosturi 
helpu i sbarduno prosesau ymlacio eich corff, 
felly byddwch yn garedig â'ch meddwl, ac an-
fonwch gariad at y rhai o'ch cwmpas.    
    
Darllenwch fwy yma: 
sleepfoundation.org, 

https://www.nhs.uk/live-well/sleep-and-
tiredness/how-to-get-to-sleep/     

Ysbyty Athrofaol Cymru:Ysbyty Athrofaol Cymru:Ysbyty Athrofaol Cymru:Ysbyty Athrofaol Cymru:    
Ffôn Laura McGuinness: 02921 844 12402921 844 12402921 844 12402921 844 124.  
 
Ysbyty Gwynedd:Ysbyty Gwynedd:Ysbyty Gwynedd:Ysbyty Gwynedd:    
Ffôn Alison Richards 01248 36346901248 36346901248 36346901248 363469.  
 
Ysbyty Glan Clwyd:Ysbyty Glan Clwyd:Ysbyty Glan Clwyd:Ysbyty Glan Clwyd:    
Jayne Davis Ffôn: 01745 448778 01745 448778 01745 448778 01745 448778 rhif estyni-
ad 2508 / 07773 1074442508 / 07773 1074442508 / 07773 1074442508 / 07773 107444  
 
Ysbyty Maelor Wrecsam: Ysbyty Maelor Wrecsam: Ysbyty Maelor Wrecsam: Ysbyty Maelor Wrecsam: Andrew Barnett 
01978 727296 01978 727296 01978 727296 01978 727296 / 07583 069908 07583 069908 07583 069908 07583 069908 neu 
Caron Jones: 01978 72729601978 72729601978 72729601978 727296.  
 
Treforys:Treforys:Treforys:Treforys:  
Cysylltwch â Chronfa Paul Popham Paul Popham Paul Popham Paul Popham neu eiri-
olwr Kidney Care UK Kidney Care UK Kidney Care UK Kidney Care UK am gyngor/cefnogaeth.  

Newyddion…Newyddion…Newyddion…Newyddion…    
Mae Facebook wedi lansio cyfyngiadau ‘gofal’ 
newydd I helpu ni gadw mewn cysylltiad. Co-
fiwch lawrlwytho rhai chi heddiw.  



    

Pethau y GALLWCH eu rheoli. Pethau y GALLWCH eu rheoli. Pethau y GALLWCH eu rheoli. Pethau y GALLWCH eu rheoli. Gall 
canolbwyntio ar y rhain helpu'ch corff a'ch 
meddwl - cyfeiriwch eich sylw yma lle 
bynnag y bo modd. 
 

Gwybod eich ‘rheolau dyddiau salwch’Gwybod eich ‘rheolau dyddiau salwch’Gwybod eich ‘rheolau dyddiau salwch’Gwybod eich ‘rheolau dyddiau salwch’    
    

Os oes gennych ganllawiau ar gyfer rheoli 
eich cyflwr pan fyddwch yn sâl, gwnewch yn 
siŵr eich bod yn gyfoes â nhw.  
 

Edrychwch ar bolisi eich swyddEdrychwch ar bolisi eich swyddEdrychwch ar bolisi eich swyddEdrychwch ar bolisi eich swydd    
    

O ran salwch/amser i ffwrdd/gweithio gartref  
 

Manylion cyswlltManylion cyswlltManylion cyswlltManylion cyswllt    
    

Sicrhewch fod y manylion cyswllt sydd gan 
eich ysbyty/darparwr gofal yn gyfredol  
 

Gwybod am symptomau covidGwybod am symptomau covidGwybod am symptomau covidGwybod am symptomau covid----19 a beth i’w 19 a beth i’w 19 a beth i’w 19 a beth i’w 
wneudwneudwneudwneud    
 

Defnyddiwch wefan Galw Iechyd Cymru a 
dilynwch ganllawiau gan eich tîm gofal  
 
Rhowch wybod i’ch tîm arennol os oes 
gennych symptomau cyn gynted â phosib   
 
Gofynnwch i’ch tîm arennol os ydych yn 
ansicr pam y maent yn gofyn i chi newid 
unrhyw ran o’ch triniaeth neu sut rydych yn 
cael mynediad ato. 
 

Byddwch yn ofalusByddwch yn ofalusByddwch yn ofalusByddwch yn ofalus    
    

Rhowch gymaint o gefnogaeth ag y gallwch 
i'ch corff, trwy sicrhau eich bod chi'n rheoli'ch 
cyflwr cystal ag y gallwch chi. Sicrhewch fod 
gennych gyflenwadau a bod eich 
presgripsiynau rheolaidd yn gyfredol.  
 

Gofalwch am eich corffGofalwch am eich corffGofalwch am eich corffGofalwch am eich corff    
    

Ceisiwch wneud dewisiadau bwyd da - gallai 
hyn fod yn gyfle i chi ehangu eich sgiliau 
coginio! Ceisiwch gynnal lefel ymarfer corff 
da a chael digon o gwsg.  
 

Gofalwch am eich meddwlGofalwch am eich meddwlGofalwch am eich meddwlGofalwch am eich meddwl    
    

Cadwch mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. 
Os ydych yn hunanynysu, cofiwch ofalu am 
eich iechyd meddwl 
 

Dywedwch “na” a gofynnwch am helpDywedwch “na” a gofynnwch am helpDywedwch “na” a gofynnwch am helpDywedwch “na” a gofynnwch am help    
    

Teimlwch yn hyderus wrth ddweud “na” a 

gofynnwch am help os ydych chi'n teimlo 
bod ei angen arnoch chi 
 
Golchwch eich dwylo! Golchwch eich dwylo! Golchwch eich dwylo! Golchwch eich dwylo!     
    

Yn rheolaidd - 20 eiliad gyda sebon a dŵr 
poeth. Peidiwch â bod ofn gofyn i bobl eraill 
wneud yr un peth! 

Pethau NA ALLWCH eu rheoliPethau NA ALLWCH eu rheoliPethau NA ALLWCH eu rheoliPethau NA ALLWCH eu rheoli. Ni fydd 
canolbwyntio eich pryder ar y rhain yn newid 
pethau. Ceisiwch ailgyfeirio eich sylw yn 
garedig. 
    

Meddu ar gyflwr sydd eisoes yn bodoliMeddu ar gyflwr sydd eisoes yn bodoliMeddu ar gyflwr sydd eisoes yn bodoliMeddu ar gyflwr sydd eisoes yn bodoli    
    

Gall hyn eich gwneud yn fwy agored i fynd yn 
sâl pe baech yn dal y feirws.  Ond gallwch 
reoli eich ymddygiad a'ch gweithredoedd e.e. 
gwarchod.  
 

Teimladau, barn a gweithredoedd pobl eraill Teimladau, barn a gweithredoedd pobl eraill Teimladau, barn a gweithredoedd pobl eraill Teimladau, barn a gweithredoedd pobl eraill     
    

Gwnewch yr hyn y gallwch chi ei wneud a 
cheisiwch beidio â glynu wrth syniadau neu 
ymddygiadau pobl eraill  
 

Pwy sy’n ei ddal Pwy sy’n ei ddal Pwy sy’n ei ddal Pwy sy’n ei ddal     
    

Nid oes gennych reolaeth dros bwy sy'n ei 
ddal. Ceisiwch fod yn gefnogol ac yn garedig 
i'r bobl sy'n cael COVID-19. Nid eich bai chi 
yw hi os ydych chi'n dal COVID-19. Byddwch 
yn garedig ac yn dosturiol wrthoch chi'ch hun. 
 

Codi bwganod a’r cyfryngauCodi bwganod a’r cyfryngauCodi bwganod a’r cyfryngauCodi bwganod a’r cyfryngau    
    

Sicrhewch eich bod yn cael newyddion o 
ffynonellau dibynadwy. Mae'n iawn cymryd 
seibiant o'r newyddion os yw'n codi braw 
arnoch  
 

Pethau’n cael eu gohirioPethau’n cael eu gohirioPethau’n cael eu gohirioPethau’n cael eu gohirio    
    

Gall hyn fod yn siomedig iawn ac yn 
benderfyniad caled i'w wneud, yn enwedig os 
mai chi yw'r un sy'n canslo, OND gwnewch yr 
hyn sy'n ddiogel a'r hyn sydd ei angen  
 

Eich meddyliau a’ch teimladauEich meddyliau a’ch teimladauEich meddyliau a’ch teimladauEich meddyliau a’ch teimladau    
    

Mae gorbryder a phryder yn ymatebion hollol 
normal o dan yr amgylchiadau. Ni allwch 
reoli'ch teimladau, ond gallwch reoli'r hyn 
rydych chi'n ei wneud gyda nhw.  
 

Beth sydd yn y siopauBeth sydd yn y siopauBeth sydd yn y siopauBeth sydd yn y siopau    
    

Ni allwch reoli argaeledd cyflenwadau. 
Ceisiwch fod yn amyneddgar a cheisiwch 
beidio â chynhyrfu.  
 

Argaeledd staff gofal iechyd ac apwyntiadauArgaeledd staff gofal iechyd ac apwyntiadauArgaeledd staff gofal iechyd ac apwyntiadauArgaeledd staff gofal iechyd ac apwyntiadau    
    

Efallai y bydd yn anoddach cysylltu â'ch tîm 
gofal iechyd neu fynd i apwyntiadau. Fodd 
bynnag, mae'n debygol y bydd opsiynau 
amgen fel apwyntiadau ffôn neu Skype  
 

Angen cadw pellter cymdeithasol Angen cadw pellter cymdeithasol Angen cadw pellter cymdeithasol Angen cadw pellter cymdeithasol     
    

Os cawsoch eich cynghori i hunanynysu ac i 
golli gwaith, ysgol neu apwyntiadau; mae hyn 
yn iawn a dyma'r camau gorau i’w cymryd i 
edrych ar ôl eich hun ac atal y feirws rhag 
lledaenu.  
 
Gyda diolch i @DrRoseStewart ac 
@AugardeSophie am lunio a rhannu’r adnodd 
hwn.   

Mae'r cyfan yn ymwneud â chydbwyseddMae'r cyfan yn ymwneud â chydbwyseddMae'r cyfan yn ymwneud â chydbwyseddMae'r cyfan yn ymwneud â chydbwysedd    
Rydyn ni'n gwybod bod pethau'n teimlo ychydig yn frawychus ac yn ansicr ar 
hyn o bryd. Bydd eich profiad o fyw gyda chyflwr iechyd a'r straen a'r 
ansicrwydd a ddaw yn ei sgil yn eich gwneud chi'n fwy parod i ymdopi â'r 
sefyllfa hon na'r mwyafrif o bobl. 

Os ydych chi'n poeni, fe allai helpu i ganolbwyntio ar y pethau y gallwch chi eu rheoli 
yn eich bywyd. 

Mae diet iach a chytbwys yn Mae diet iach a chytbwys yn Mae diet iach a chytbwys yn Mae diet iach a chytbwys yn 
rhan hanfodol o drin clefyd yr rhan hanfodol o drin clefyd yr rhan hanfodol o drin clefyd yr rhan hanfodol o drin clefyd yr 
arennau.arennau.arennau.arennau.    
    

Gall ynysu achosi problemau Gall ynysu achosi problemau Gall ynysu achosi problemau Gall ynysu achosi problemau 
wrth gadw at ddeiet cytbwys gan wrth gadw at ddeiet cytbwys gan wrth gadw at ddeiet cytbwys gan wrth gadw at ddeiet cytbwys gan 
fod cymaint o newid i arferion.fod cymaint o newid i arferion.fod cymaint o newid i arferion.fod cymaint o newid i arferion.    
    

Mae dietegydd arennol yn rhan allweddol 
o'ch tîm gofal arennol amlddisgyblaethol.  
Os oes angen unrhyw help a chefnogaeth 
arnoch i reoli'ch diet, gallwch siarad â'ch 
dietegydd arennol a fydd yn gallu darparu 
cyngor a chefnogaeth.  I siarad â'ch diet-
egydd arennol, gofynnwch i aelod o'ch 
tîm gofal arennau. 
 

Nodyn i'ch atgoffa os na allwch gael 
gafael ar fwyd oherwydd eich bod yn cys-
godi ac yn methu â chael unrhyw un arall 
i helpu, fod bocsys BWYD AM DDIM ar 
gael. Gweler:  https://gov.wales/get-
coronavirus-support-extremely-
vulnerable-person am ragor o 
wybodaeth. 
 

Yn dod yn fuan:Yn dod yn fuan:Yn dod yn fuan:Yn dod yn fuan: Grymuso pobl â 

chlefyd yr arennau, cynllunio gofal ym-

laen llaw a diweddariadau mwy def-

nyddiol. Cysylltwch â ni os hoffech 

weld unrhyw newyddion neu nodwedd-

ion yn eich cylchlythyr. Gallwch gysylltu 

trwy unrhyw un o'r manylion cyswllt 

isod. 

Yn olaf, mae gan Gymru system gofal Yn olaf, mae gan Gymru system gofal Yn olaf, mae gan Gymru system gofal Yn olaf, mae gan Gymru system gofal 

iechyd datganoledig.iechyd datganoledig.iechyd datganoledig.iechyd datganoledig. Mae'n bwysig 

eich bod yn dilyn canllawiau a diwedd-

ariadau Cymru. Ar gyfer cleifion aren-

nau (ar hyn o bryd) nid oes unrhyw 

beth wedi newid. Dylai pob claf fod yn 

gwarchod tan o leiaf 15 Mehefin. Siar-

adwch â'ch tîm arennau os oes gen-

nych unrhyw gwestiynau am hyn. 

Tîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UK    

Prif Swyddfa: 01420 541424 
Swyddog Eiriolaeth Cymru: 01656 514776 
E-bost: Linzi.Isaac@kidneycareuk.org 
 
Tîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren Cymru    

Ffôn: 02920 343940 
E-bost: team@kidneywales.cymru 
 
Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham     

Ffôn: 01792 654192 
E-bost: enquiries@paulpophamfund.co.uk  

Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:    


