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Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet,  
 
Fel y gwyddoch, pan gyhoeddais ‘Dementia: mwy na dim ond colli’r cof’, 
gofynnais i fyrddau partneriaeth ar draws Cymru ysgrifennu ataf gyda 
gwybodaeth ynglŷn â'r ffyrdd yr oeddent yn mynd i’r afael â materion sy’n 
cael eu codi gan bobl â dementia. 
 
Yr wyf yn awr wedi gallu dadansoddi’r ymatebion hyn a chyn bo hir byddaf 
yn rhoi adborth manwl i’r holl fyrddau partneriaeth i’w cefnogi wrth iddynt 
barhau i wneud gwaith pellach. Byddaf hefyd yn darparu offeryn hunan-
graffu ac enghreifftiau o arferion da iddynt.   
 
Mae fy swyddfa hefyd wedi body n gweithio’n agos gyda’ch swyddfa chi 
trwy gydol y broses hon a byddaf yn rhannu’r adborth manwl hwn â nhw.  
 
Yn y cyfamser, roeddwn i’n credu y byddai’n ddefnyddiol i mi rannu nifer o 
arsylwadau lefel uchel â chi: 
 

 Ar hyn o bryd nid ydym yn llwyddo i wneud pethau sylfaenol i lawer 
o bobl a gall llywio trwy wasanaethau deimlo bron yn amhosibl 
iddynt. Mae angen llwybrau cenedlaethol clir a hyblyg sy’n dechrau 
cyn cael diagnosis ac sy’n defnyddio dull cwrs bywyd o weithredu.  
 

 Ni ellir gorbwysleisio pa mor bwysig yw cael cefnogaeth gan 
unigolion sy’n deall beth yw byw gyda dementia. Mae hyn yn 
ymestyn o’r sgiliau sydd gan staff mewn ystod eang o wasanaethau 



 

 

cyhoeddus, i staff sy’n rhoi cymorth penodol ar gyfer dementia, i 
weithwyr allweddol. Mae hyn yn llawer mwy na dim ond hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o ddementia ac mae’n mynd at galon fframweithiau 
sgiliau a chymhwysedd ac at hyfforddiant sylfaenol ac ôl-sylfaenol. 

 

 Mae gofal seibiant yn parhau i fod yn broblem fawr, gyda llawer o 
wasanaethau cyhoeddus yn methu gweld pwysigrwydd darparu 
dulliau personol o ofal seibiant wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â'r 
heriau mae pobl a theuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan ddementia 
yn eu hwynebu bob dydd. Wrth i ddementia waethygu, mae pawb 
mae hyn yn effeithio arnynt yn ymateb yn wahanol. Ni fydd un dull 
yn addas i bawb am na all hynny ddarparu'r cydnerthedd emosiynol, 
y gefnogaeth, a’r dilysiad o unigolion sydd ei angen i gryfhau 
perthnasoedd a gwella eu gallu i wynebu beth bynnag fydd yn 
digwydd yn y dyfodol.   

 

 Mae’n amlwg hefyd bod diffyg cefnogaeth emosiynol a chefnogaeth 
iechyd meddwl/lles meddyliol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia. 
Nid yw pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru eto wedi deall pwysigrwydd 
gwaith gofalwyr sy’n helpu pobl â dementia i ymgyfarwyddo â’i 
amgylchoedd. Ni ddylid eithrio gofalwyr fel rhan o’r tîm gofal pan 
fydd pobl â dementia’n cael eu hanfon i’r ysbyty.  
 

 Rhaid i’r Strategaeth Dementia newydd ystyried hyd a lled gofal 
dementia – mae hyn yn cynnwys comisiynu gwasanaethau neu ofal 
i bobl yn eu cartrefi eu hunain ac mewn cartrefi gofal. Mae diffyg 
cysondeb a ffocws ar ddeilliannau lles clir ar gyfer pobl â dementia 
i’w weld yn llawer o’r gwaith comisiynu.  
 

 Mae'n rhaid i’r holl gyrff cyhoeddus gymryd rhan ragweithiol a 
gweithredol i newid canfyddiadau i’r cyhoedd yn ehangach ynglŷn â  
dementia ac edrych yn drwyadl i drefniannau partneriaeth newydd 
er mwyn ehangu cynhwysiant ar draws ein cymunedau. 

 
Rwyf wedi siarad yn gyhoeddus droeon am y Fframwaith Canlyniadau 
Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, a pha mor dda ydyw. 
Fodd bynnag, mae’n rhaid iddo fod yn berthnasol ar gyfer pobl sy’n byw 
gyda dementia ac, yn fy marn i, mae rhoi hyn ar waith yn fan cychwyn 
allweddol ar gyfer y strategaeth newydd.   
 
Hefyd, credaf ei bod yn bwysig i’r iaith a’r naratif sy’n cael ei defnyddio yn 
y strategaeth newydd gael eu datblygu mewn ffordd sy’n gwbl berthnasol i 



 

 

bobl â dementia a’u gofalwyr. Rwyf wedi rhannu enghraifft o sut y gallai 
hyn edrych â’ch swyddogion.  
 
Mae safbwyntiau pobl sy’n byw â dementia yn ganolbwynt amlwg i fy 
adroddiad diweddar ac i ddadansoddiadau dilynol o ymatebion byrddau 
partneriaeth. Rwyf felly’n disgwyl y bydd y strategaeth newydd yn ymateb 
yn uniongyrchol i'r materion hyn mewn ffordd ystyrlon a pherthnasol i bobl 
mae dementia yn effeithio arnynt ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio 
gyda chi a’ch tîm i ddarparu’r hyn mae gan bobl â dementia yr hawl i’w 
ddisgwyl.  
 
Yn gywir, 
 
 
 
Sarah Rochira 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
 
 


