
Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Gwent
Gwent Regional 
Partnership Board

Gwent ICF Partneriaid Prosiect

Gwerthusiad o’r gwasanaeth  
cyn profedigaeth newydd  
a ddatblygwyd gan
Cruse Bereavement Support i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt

Catrin Hedd Jones, Diane Seddon,  
Gwenllian Hughes, Lois Williams,  
and Maria Caulfield



Cymorth 
amhrisiadwy yn 
ystod cyfnod o 

dywyllwch- golau  
yn y storm.



Diolchiadau  4

Geirfa  5

Crynodeb Gweithredol 6

Partneriaeth Cruse Bereavement Support  10 
ac Alzheimer’s Society Cymru 

Rhagarweiniad 12

Rhaglen hyfforddi cyn profedigaeth Cruse 15

Dull 18

Canfyddiadau 20
– Atebion gwirfoddolwyr Cruse i’r holiaduron 20
– Atebion i’r holiadur cleientiaid 22
–  Cyfweliadau gyda gwirfoddolwyr Cruse a   23 

chleientiaid am eu profiadau o hyfforddiant  
a chefnogaeth cyn profedigaeth 

Casgliad 28

Cyfeiriadau 31

Cysylltiadau 33

Cynnwys

3



Hoffai’r tîm ddiolch a chydnabod cyfraniad y grŵp cynghori  
ac yn arbennig Maxine Norrish (Rheolwr Project – Cruse 
Bereavement Support) at gynllunio’r astudiaeth a’r holiaduron a  
darparu data dienw ynglŷn â nifer y cleientiaid sy’n manteisio 
ar y gwasanaeth cyn profedigaeth. Gwerthfawrogwn yr  
amser a’r adborth gonest a ddarparwyd yn ddienw yn yr 
holiaduron ar-lein gan wirfoddolwyr a chleientiaid ac yn  
ystod cyfweliadau unigol. 

Cynhwysir yr holl ddyfyniadau ac adborth gair am air o’r 
trawsgrifiadau neu’r holiaduron a gyflwynwyd ac maent 
yn adlewyrchu dewis iaith y cyfranogwyr. Cyfieithwyd yr 
holiaduron gyda chysyniad yr awduron a hwyluswyd y 
rhagbrofion a’r cyfweliadau gwybyddol gan LLAIS a siaradwyr 
Cymraeg rhugl – diolchwn iddynt am eu cyfraniad.

Cynhaliwyd y cyfweliadau gan Gwenllian Hughes, Swyddog 
Cefnogi Ymchwil Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia 
Cymru (DSDC), Prifysgol Bangor, gyda mewnbwn ychwanegol 
gan Lois Williams, myfyrwraig israddedig meddygaeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd fel rhan o’i lleoliad cydran a ddewisiol a 
Maria Caulfield, Swyddog Cefnogi Ymchwil (Canolfan Ymchwil 
Heneiddio a Dementia). Hoffai’r tîm hefyd ddiolch i Teresa Davies 
am ei haelioni a’i chrebwyll wrth gyd-greu a chyd-gyflwyno’r 
modiwl Profedigaeth yn sgil Dementia a rhannu ei harbenigedd 
ar fyw gyda dementia i sicrhau fod cynllun yr holiadur ar-lein yn 
addas.

Diolchiadau  
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Mae gofalwyr yn cyfeirio at ofalwyr di-dâl sy’n gofalu am 
bobl sy’n byw gyda dementia.

Defnyddir cleient(iaid) i gyfeirio at bobl a ddefnyddiodd y 
gwasanaeth cyn profedigaeth gan Cruse. Gallai hyn fod yn bobl 
sy’n byw gyda dementia, eu gofalwyr di-dâl, teulu neu ffrindiau.

Pobl sy’n byw gyda dementia, pobl sy’n byw gyda 
diagnosis o ddementia.

Mae pobl y mae dementia yn effeithio arnynt yn derm 
cyffredinol a ddefnyddir i gyfeirio at bawb y mae diagnosis 
o ddementia yn effeithio arnynt, mae hyn yn cynnwys yr 
unigolyn â diagnosis o ddementia, ei ofalwyr di-dâl ac aelodau 
o’i deulu a’i ffrindiau.

Defnyddir gwirfoddolwr(wyr) i ddisgrifio’r gwirfoddolwyr 
Cruse sy’n ymgymryd â hyfforddiant cyn profedigaeth ac yn 
darparu’r gefnogaeth cyn profedigaeth i bobl y mae dementia 
yn effeithio arnynt.

Llwybr hyfforddi cefnogaeth cyn profedigaeth:

1.  Hyfforddiant sylfaen cefnogaeth gyda phrofedigaeth: 
Mae’r hyfforddiant hwn yn cynnwys gwybodaeth am 
sgiliau ymarferol a’r theori y tu ôl i gefnogi pobl sydd mewn 
profedigaeth.

2.  Modiwl 1: Profedigaeth yn sgil Dementia: Mae’r modiwl 
hwn yn canolbwyntio ar adeiladu ymwybyddiaeth o’r effaith 
y mae profedigaeth yn ei chael ar bobl y mae dementia yn 
effeithio arnynt a sut mae marwolaeth rhywun sy’n byw 
gyda dementia yn effeithio ar eu teuluoedd a’u gofalwyr a 
sut i ddarparu cefnogaeth briodol gyda phrofedigaeth.

3.  Modiwl 2: Cyn profedigaeth: Nod y modiwl hwn yw  
galluogi gwirfoddolwyr cefnogi profedigaeth i ddeall 
profiadau pobl a’u teuluoedd sy’n byw gyda dementia yn 
dilyn diagnosis a meithrin hyder gwirfoddolwyr a’u gallu  
i gefnogi’r cleient gyda’u teimladau o golled a galar trwy 
gydol eu taith cyn profedigaeth.

Geirfa 
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Crynodeb Gweithredol

Cam Un
Gwerthuso effaith hyfforddiant cyn 
profedigaeth Cruse Bereavement Support 
ar wirfoddolwyr Cruse. Cyflawnwyd yr 
amcan hwn gan ddefnyddio dau holiadur 
ar-lein drwy ddefnyddio y llwyfan Joint 
Information Systems Committee (JISC) 
a gynlluniwyd yn  benodol at ddefnydd 
addysg a gwerthuso. Llenwyd yr holiaduron 
gan wirfoddolwyr a oedd eisoes wedi 
cymryd rhan mewn hyfforddiant penodol ar 
ddementia (e.e. Modiwl 1: Profedigaeth yn 
sgil Dementia), a gwirfoddolwyr newydd nad 
oedd ganddynt unrhyw brofiad o gefnogi 
pobl y mae dementia yn effeithio arnynt.  

Cam Dau
Gwerthuso effaith y gefnogaeth cyn 
profedigaeth ar gleientiaid trwy holiaduron 
ar-lein. Gwahoddwyd cleientiaid, trwy’r 
gwirfoddolwyr, i rannu eu profiadau 
o’r gefnogaeth cyn profedigaeth gan 
ddefnyddio holiadur ar-lein. Nod yr holiadur 
oedd deall sut mae’r gefnogaeth yn eu 
helpu i ymdopi â’u colled a’u galar cyn 
profedigaeth.

Gwerthusiad
Cynhaliwyd y gwerthusiad gan Brifysgol Bangor 
mewn tri cham: 

 Cam Tri
Gwerthuso effaith cymorth cyn 
profedigaeth ar gleientiaid a gwirfoddolwyr 
trwy gyfweliadau. Gwahoddwyd cleientiaid 
a gwirfoddolwyr a oedd yn fodlon cael eu 
cyfweld gan Brifysgol Bangor i rannu eu 
manylion cyswllt ar ddiwedd yr holiadur  
ar-lein dienw a threfnwyd cyfweliad gyda 
rhai.

Cefndir
Mae pobl sy’n byw gyda diagnosis o ddementia 
a’u gofalwyr yn cael colledion parhaus cyn 
y farwolaeth gorfforol, sy’n medru arwain at 
deimladau o alar (Blandin & Pepin, 2017). Nid 
yw’r teimladau hyn o alar cyn marwolaeth yn 
cael eu cydnabod gan gymdeithas (h.y. galar 
anghydnabyddedig) sy’n golygu bod y bobl y 
mae dementia yn effeithio arnynt yn ei chael yn 
anodd dod i delerau â’r hyn y maent yn ei deimlo, 
gan arwain o bosib at strategaethau ymdopi 
camaddasol a galar cymhleth ar ôl marwolaeth y 
sawl sy’n byw â dementia (Shuter et al., 2014). 

Oherwydd hyd a natur heriol cyfrifoldebau 
gofalwyr, mae’n bwysig bod cefnogaeth ar 
gael iddynt. Mae gofalwyr wedi profi cyd-
forbidrwydd fel iselder a galar cymhleth, yn 
enwedig gofalwyr sy’n gofalu am bartner (Chan 
et al., 2013). Mae gofalwyr priod yn dioddef 
colledion yn y berthynas gorfforol ac emosiynol 
rhyngddynt a’r sawl sy’n byw gyda dementia. 
Mae colli cwmnïaeth fel hyn yn cynyddu 
teimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd, a all 
fod yn niweidiol i les.  

Webinar
Mae cyflwyniad yn disgrifio datblygiad 
a gwerthusiad y gwasanaeth cymorth 
cyn profedigaeth yn cynnwys profiadau 
a thrafodaethau gan wirfoddolwyr a 
chleientiaid Cruse, partneriaid y prosiect, 
a’r tîm gwerthuso ar gael. 

Allwch chi weld recordiad o’r 
gweminar a gwylio animeiddiad byr. 

Mae’r recordiad hefyd ar gael ar sianel  
Youtube CADR.
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Prif ganfyddiadau
Rhwng mis Gorffennaf 2020  a Ionawr 2022, 
darparodd Cruse y canlynol: 

•   Cefnogaeth cyn profedigaeth i 151 o 
gleientiaid. Roedd 17 o gleientiaid yn byw 
gyda dementia ac roedd 134 yn ofalwyr neu’n 
berthnasau/ffrindiau i’r unigolyn â dementia. 

•   Cefnogwyd 124 o gleientiaid yn unigol a  
27 mewn grwpiau.  

•   Hyfforddiant modiwl 2 cyn profedigaeth i 90 o 
wirfoddolwyr Cruse (roedd 18 yn wirfoddolwyr 
cyfredol a 72 yn wirfoddolwyr newydd eu 
hyfforddi) a saith aelod staff o Cruse Cymru.

Rhwng mis Mawrth 2020 a mis Ionawr 
2022, cyflwynwyd deg sesiwn hyfforddiant 
ymwybyddiaeth i 95 o gynrychiolwyr allanol, y 
mwyafrif yn gweithio ym maes cefnogaeth gyda 
phrofedigaeth neu ddarparu gwasanaethau 
dementia, mewn sefydliadau statudol a thrydydd 
sector. Cododd y sesiynau hyn ymwybyddiaeth 
am y gwasanaeth cyn profedigaeth a gynigir gan 
Cruse Bereavement Support ac ategu sgiliau a 
gwybodaeth y mynychwyr. 

•   Cynyddodd yr hyfforddiant ymwybyddiaeth 
y gwirfoddolwyr am gefnogaeth cyn 
profedigaeth i’r rhai y mae dementia yn 
effeithio arnynt (100% yn cytuno’n gryf). 

•   Roedd y gwirfoddolwyr yn teimlo eu bod yn 
meddu ar fwy o wybodaeth a gwell sgiliau 
i gefnogi unigolyn â dementia cynnar i 
gymedrol (95% yn cytuno’n gryf), a gallent 
gefnogi rhywun sy’n gofalu am unigolyn gyda 
dementia (98% yn cytuno’n gryf)

•   Yn y cyfweliad, dywedodd y gwirfoddolwyr 
fod yr hyfforddiant wedi newid eu canfyddiad 
o ddementia a’r ffordd orau o gefnogi 
cleientiaid y mae dementia yn effeithio arnynt. 
Roedd yn heriol cefnogi cleientiaid dros y ffôn, 
ond canfuwyd ei fod yn gyfle iddynt wella eu 
sgiliau gwrando a’u sgiliau cyfathrebu.

•   Yn y cyfweliad, dywedodd cleientiaid eu bod yn 
teimlo’n llai pryderus ac yn llai ar goll ar ôl cael 
cefnogaeth gan Cruse. Dywedodd llawer eu bod 
yn gallu ymddiried yn y gwirfoddolwyr a rhannu 
eu teimladau heb fod ofn cael eu barnu.

•   Roedd siarad â gwirfoddolwyr yn haws i 
gleientiaid o gymharu â siarad â theulu a 
ffrindiau. Roedd siarad dros y ffôn yn rhoi 
lefel ychwanegol o gyfrinachedd, ac roedd y 
cleientiaid yn croesawu hynny. 

Casgliadau

•   Mae’r prosiect wedi llenwi bwlch yn y 
gefnogaeth i bobl y mae dementia’n 
effeithio arnynt gael trafod teimladau 
o golled a galar mewn modd amserol. 
Dylai sefydliadau, yn rhai statudol a 
gwirfoddol, gydnabod pwysigrwydd hyn 
i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt 
a blaenoriaethu gwneud cefnogaeth 
penodol cyn profedigaeth yn rhan 
annatod o’r ddarpariaeth wrth gomisiynu 
a datblygu gwasanaethau yn y dyfodol.

•   Roedd y cydweithio rhwng Cruse 
Bereavement Support a Alzheimer’s 
Society Cymru wedi cefnogi’r datblygu, 
hyrwyddo a darparu gwasanaeth cyn 
profedigaeth arloesol a hanfodol i’r rhai y 
mae dementia’n effeithio arnynt. 

•   Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, 
dangosodd Cruse Bereavement Support 
eu hystwythder a’u heffeithlonrwydd 
gan barhau i hyfforddi gwirfoddolwyr a 
chefnogi cleientiaid. 

•   Mae’r adborth a adroddwyd gan 
gleientiaid a gwirfoddolwyr yn 
awgrymu bod Cruse wedi rhagori ar 
eu disgwyliadau o ran cefnogaeth a 
hyfforddiant cyn profedigaeth, ac mae’r 
bobl a gafodd cyfle i fanteisio ar y 
gefnogaeth yn ei gwerthfawrogi.

•   Rhaid wrth fwy o waith i sicrhau bod 
pobl sy’n byw gyda dementia yn teimlo’n 
ddigon cyfforddus i fanteisio ar y 
gefnogaeth hon yn dilyn diagnosis. 

•   Mae’n rhaid ystyried y nifer isel o 
wirfoddolwyr dwyieithog/Cymraeg a 
gwblhaodd y gwerthusiad o ran sgiliau 
iaith gwirfoddolwyr.

7



Byddai system gyfeillion 
i wirfoddolwyr yn ogystal 
â goruchwylwyr yn fodd 
cynaliadwy o ddarparu 
cefnogaeth barhaus. 
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Argymhellion
     Yn seiliedig ar adborth gan gleientiaid a 

gwirfoddolwyr, rydym yn argymell ymestyn 
y gefnogaeth y tu hwnt i gyfnod ariannu 
cychwynnol y gronfa gofal integredig (<mis 
Mawrth 2022).

     Yn sgil y niferoedd cymharol isel o bobl 
sy’n byw gyda dementia sy’n manteisio ar 
y gefnogaeth mae angen gweithio ȃroi sylw 
i’r grwpiau eiriolaeth fel 3NDWG, Dementia 
Engagement and Empowerment Project 
(DEEP) a Lleisiau Dementia, er mwyn 
ystyried sut y gellir hyrwyddo’r gwasanaeth 
i bawb y mae diagnosis yn effeithio arnynt. 

     Er bod y gefnogaeth wedi ei chynllunio i 
fod yn hygyrch ar gyfnodau amrywiol ar ôl 
diagnosis, byddai cleientiaid sydd yn ansicr 
o’r hyn y maent yn gobeithio ei gyflawni 
erbyn diwedd y sesiynau yn gwerthfawrogi 
‘map ffordd’ ar ddechrau’r gefnogaeth.

     Byddai’r gwirfoddolwyr yn gwerthfawrogi 
cael mwy o wybodaeth gefndirol am 
gleientiaid lle bo modd.

      Mae llawer o gynnwys i’r hyfforddiant. 
Mae trafodaeth yn elfen allweddol o’r 
hyfforddiant ac ni ddylid cwtogi arni 
oherwydd bod cymaint o gynnwys 
i’r hyfforddiant. Dylid ymestyn hyd yr 
hyfforddiant. 

     Mae cyfleoedd i wirfoddolwyr drafod 
teimladau o golled a galar cyn marwolaeth 
gydag unigolyn sy’n byw gyda dementia.

     Byddai system gyfeillio i wirfoddolwyr yn 
ogystal â goruchwylwyr yn fodd cynaliadwy 
o ddarparu cefnogaeth barhaus. Dylai 
parau gynnwys gwirfoddolwyr sydd 
newydd ddechrau cefnogi cleientiaid 
y mae dementia yn effeithio arnynt 
a gwirfoddolwyr sydd wedi cefnogi 
rhai eisioes. Byddai hyn yn rhoi cyfle i 
gael cyngor a thrafod profiadau. Gall 
goruchwylwyr sy’n arbenigo mewn cefnogi 
pobl y mae dementia yn effeithio arnynt 
hefyd fentora goruchwylwyr llai profiadol.

     Mae gan y model hwn potensial i gael ei 
ehangu i weledydd eraill y Deyrnas Unedig 
ac i gefnogi unigolion sy’n wynebu byw efo 
salwch parhaus a therfynol.
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Mae’r bartneriaeth rhwng Cruse Bereavement Support 
ac Alzheimer’s Society Cymru wedi datblygu cyn iddynt 
sefydlu gwasanaeth cyn profedigaeth. Mae’r bartneriaeth 
yn barhad o berthynas sydd wedi ei hen sefydlu ac sydd 
wedi parhau i ddatblygu yn dilyn cydweithio i ddatblygu’r 
modiwl Profedigaeth yn sgil Dementia (modiwl 1). 

Mae’r bartneriaeth gref yn hanfodol i lwyddiant y project ac 
mae wedi hybu gwell dealltwriaeth o ddementia a cholled 
rhwng y ddau sefydliad ac wedi galluogi llawer o bobl y mae 
dementia yn effeithio arnynt i elwa o gefnogaeth wrth iddynt 
drafod teimladau o alar a cholled yn dilyn diagnosis  
o dementia. 

Roedd yn hawdd gweithredu argymhellion a gwelliannau i’r 
gwasanaeth cyn profedigaeth oherwydd y cysylltiad agos 
parhaus rhwng y ddau sefydliad. Bu arbenigedd yr Alzheimer’s 
Society ym maes dementia yn gymorth i lunio adnoddau 
oedd ar gael i gleientiaid Cruse eu defnyddio yn ystod ac ar 
ôl sesiynau cefnogi. Roedd yr Alzheimer’s Society hefyd yn 
hyrwyddo’r hyfforddiant i gynghorwyr dementia ac yn hwyluso 
grwpiau cefnogaeth i ofalwyr. Oherwydd y galw cynyddol 
mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, credai’r Alzheimer’s 
Society Cymru fod angen mawr am y gwasanaeth hwn er 
mwyn darparu ar gyfer anghenion cleientiaid yng nghyd-
destun addasu i golled cyn profedigaeth. Er mwyn diwallu’r 
angen hwn, bu aelodau o dîm yr Alzheimer’s Society Cymru 
yn mynychu’rhyfforddiant cyn profedigaeth. Roedd hyn yn 
galluogi unigolion i ddefnyddio’u dealltwriaeth ynglŷn â 
theimladau o alar a cholled cyn marwolaeth wrth gynorthwyo 
cleientiaid.

Partneriaeth Gofal mewn  
Cruse Bereavement Support  
ac Alzheimer’s Society Cymru 
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Mae galar rhagweledol, galar sy’n digwydd cyn 
marwolaeth, yn gyffredin ymhlith teuluoedd lle mae 
unigolyn â salwch terfynol, er enghraifft, y rhai â 
chanser (Patinadan, et al., 2020). Mae galar rhagweledol 
yn cynnwys ymdeimlad dwys o golled a galar cyn 
marwolaeth gorfforol, gan arwain at emosiynau fel 
rhwystredigaeth, dicter, anobaith, ofn ac unigrwydd.

Rhagarweiniad
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Math o alar rhagweledol sy’n unigryw i bobl y mae dementia  
yn effeithio arnynt yw galar dementia, a nodweddir gan 
ddirywiad mewn ymwybyddiaeth a gallu’r unigolyn â dementia 
i gyfathrebu, hyd yn oed yn ystod y cyfnod cynnar. Prif elfennau 
galar dementia yw colled gymhleth, amwysedd ac enciliad yr 
hunan (Blandin & Pepin, 2017). Yn benodol, mae colledion a 
brofwyd cyn marwolaeth yn golledion cyfresol dwysach sy’n 
cynyddu yn eu maint a’u difrifoldeb wrth i’r dementia ddatblygu. 
Mae’r colledion hyn yn amrywio o anallu cynyddol i gyfathrebu 
i anallu i roi sylw i anghenion beunyddiol sylfaenol fel y gallu i 
ymolchi a bwyta heb gymorth. Mae’r colledion amwys hyn yn 
amharu a ymdeimlad o derfyn (‘closure’). Gan fod yr unigolyn 
sy’n byw gyda dementia yn bresennol yn gorfforol, ond efallai yn 
ymateb yn wahanol yn sgil dirywiad gweithrediad gwybyddol. 
Mae enciliad yr hunan yn cyfeirio at newidiadau i hunaniaeth, 
personoliaeth, atgofion a galluoedd pobl sy’n byw gyda 
dementia.

Gall bod yn ofalwr i rywun sy’n byw gyda dementia arwain at 
fwy o straen corfforol a seicolegol (Sullivan & Miller, 2015), gan 
gynnwys profiadau o alar oherwydd y colledion parhaus mae’r 
sawl sy’n byw gyda dementia yn eu dioddef cyn marwolaeth 
gorfforol (Blandin & Pepin, 2017). Canfu Chan et al., (2013) fod 
galar rhagweladwy gofalwr yn gysylltiedig ag iselder, a bod  
gofalwr priod hefyd yn profi adweithiau cymhleth i golledion cyn 
ac ar ôl marwolaeth. Yn ôl Shuter, Beattie ac Edwards (2014), gall 
profiadau o alar anghydnabyddedig (h.y. galar nad yw’n cael ei 
ddeall na’i gydnabod gan gymdeithas oherwydd bod yr unigolyn 
yn dal yn fyw) a cholledion amwys gynyddu’r tebygolrwydd y 
bydd gofalwyr yn datblygu strategaethau ymdopi emosiynol 
camaddasol megis osgoi a gwadu. Gall galar heb ei ddatrys 
cyn marwolaeth a’r colledion amwys cysylltiedig gyfrannu at 
flynyddoedd hir neu gymhleth o alar ar ôl marwolaeth. Mae hyn 
yn dangos bod angen cefnogaeth i ddatrys galar a cholledion 
cyn marwolaeth yn gynharach.

Gall profiadau o alar 
anghydnabyddedig 
a cholledion 
amwys gynyddu’r 
tebygolrwydd y bydd 
gofalwyr yn datblygu 
strategaethau 
ymdopi emosiynol 
camaddasol megis 
osgoi a gwadu.
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Mae llawer o ymchwil wedi dogfennu’r heriau 
a adroddwyd gan ofalwyr sy’n cefnogi rhywun 
sy’n byw gyda dementia (Chiao et al., 2015). 
Ond mae’n bwysig nodi, bod gofalu hefyd 
yn arwain at brofiadau cadarnhaol i rai a’r 
straen yn cael ei gyfosod gydag ymdeimlad 
o ystyr, pwrpas a hunaniaeth (Lopez et al., 
2005; McCann et al., 2015 ). Mae rhai gofalwyr 
yn adrodd eu bod yn teimlo balchder a 
chyflawniad, yn datblygu sgiliau a galluoedd 
newydd, yn teimlo cryfder a gwytnwch, a’r 
cyfle i fynegi eu ffydd mewn ffordd ymarferol. 
Cydnabyddir bellach bod unigolion sydd yn 
byw trwy sefyllfaoedd llawn straen yn canfod 
addasiadau sy’n gwella bywyd.Felly, mae’n 
rhaid cydnabod yr heriau a’r boddhad er 
mwyn gwerthfawrogi perthynas a phrofiadau 
gofalwyr.

Canfu Supiano et al., (2020) bod gofalwyr oedd  
yn barod i dderbyn marwolaeth corfforol rhywun â 
dementia wedi cael profiad galar cadarnhaol  
a mwy adeiladol, o gymharu â gofalwyr nad 
oedd yn barod. Roedd 50 o’r cyfranogwyr yn 
cyn-ofalwyr pobl â dementia mewn profedigaeth, 
ac roedd 50 yn ofalwyr gweithredol. Llenwodd 
yr holl gyfranogwyr arolwg ar-lein gan gynnwys 
holiaduron ar alar a galar cymhleth, yn ogystal 
â chwestiynau ynglŷn â pharodrwydd am 
farwolaeth. Roedd dadansoddiad o’r atebion yn 
dangos tystiolaeth o themâu sy’n gysylltiedig â 
pharodrwydd am farwolaeth gan gynnwys adlunio 
cof cadarnhaol; canfyddiad bod marwolaeth 
yn rhoi diwedd ar ddioddefaint yr unigolyn â 
dementia; datrys perthynas; dealltwriaeth dda 
o ddementia fel clefyd a dealltwriaeth gyffredin 
o farwolaeth yr unigolyn â dementia gydag 
aelodau eraill o’r teulu. Ymhlith y themâu a oedd 
yn gysylltiedig â’r rhai a brofodd fwy o alar cyn 
marwolaeth oedd canfyddiad bod y broses o farw 
yn un drawmatig; colli rôl gofalwr; canfyddiad 
nad yw cefnogaeth ar gael ac unigrwydd ar ôl 
marwolaeth. Roedd y rhai a ddangosodd agwedd 
gadarnhaol iach tuag at eu galar yn dangos 
gwytnwch cynhenid gan awgrymu eu bod yn 
llai tebygol o brofi trallod heb ei ddatrys. Gyda 
chymorth ymyriadau therapiwtig cyn marwolaeth 
gorfforol, gall gofalwyr fod yn fwy parod ac yn 
llai tebygol o ddioddef yr effeithiau negyddol sy’n 
gysylltiedig â phrofiadau galar cyn marwolaeth. 

Ymchwiliodd MacCourt et al., (2017) i 
effeithiolrwydd ymyriad hyfforddi ar gyfer 
gofalwyr pobl sy’n byw gyda dementia ar eu 
lefelau o alar, grymuso, ymdopi a gwydnwch. 
Roedd chwe sesiwn hyfforddi, a gyflwynwyd 
gan gwnselwyr clinigol, yn trafod dimensiynau 
galar, byw gyda galar, cynnal yr hunan a 
gwella gwydnwch. Cyflwynwyd yr ymyriad yn 
unigol neu mewn sesiynau grŵp, dros y ffôn, 
ar-lein neu  wyneb yn wyneb. Gweinyddwyd 
holiaduron cyn ac ar ôl yr hyfforddiant i’r 
rhai oedd yn rhan o grŵp rheolydd (n=77) 
a’r aelodau o’r grŵp ymyrraeth (n=123). Ni 
welwyd unrhyw wahaniaethau sylweddol rhwng 
mesuriadau cyn ac ar ôl yr hyfforddiant yn y 
grŵp rheolydd, tra bod y grŵp ymyrraeth wedi 
dangos gwelliannau sylweddol o ran ymdopi, 
gwydnwch, grymuso, a lefelau is o alar. 

Er gwaethaf y canfyddiadau calonogol hyn, 
roedd yr amserlen rhwng y cyfnod cyn ac 
ar ôl yr ymyriad yn aneglur. Mae’n bosib 
bod y symptomau wedi bod yn sefydlog yn 
ystod cyfnod yr ymyriad a fyddai’n esbonio’r 
gwelliannau hyn. Yn ogystal, ni thrafododd 
ymchwilwyr lefelau galar mewn perthynas 
â chyfnod y clefyd ymhlith cyfranogwyr er 
bod holiadur ar gael a oedd yn mesur hyn. Er 
gwaethaf y cyfyngiadau hyn, canfu’r astudiaeth 
nad oedd effeithiolrwydd yr ymyriad yn cael ei 
bennu gan y dull cyflwyno. 

Roedd Profedigaeth yn sgil Dementia yn broject 
tair blynedd a ariannwyd gan Lywodraeth 
Cymru, gydag estyniad o flwyddyn a ddaeth i 
ben ym mis Mawrth 2020. Cyflwynwyd y project 
hwn ar y cyd gan Cruse Bereavement Support 
ac Alzheimer’s Society Cymru a darparodd 
gefnogaeth gyda phrofedigaeth yn canolbwyntio 
ar yr unigolyn i bobl mewn profedigaeth 
oherwydd marwolaeth rhywun â dementia. 
Daeth gwerthusiad o’r project Profedigaeth 
yn sgil Dementia, a gynhaliwyd gan Roleston 
et al., (2019a, 2019b) i’r casgliad y byddai 
gwasanaethau profedigaeth cyn marwolaeth yn 
cael effaith sylweddol ar y profiad o brofedigaeth 
ar ôl marwolaeth. Yn unol â hynny, datblygwyd 
hyfforddiant pwrpasol ychwanegol i ddarparu 
gwasanaeth cyn profedigaeth gan Cruse 
Bereavement Support.
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Nod y gwasanaeth cyn profedigaeth yw rhoi cefnogaeth 
ar ôl diagnosis i bobl sy’n cael diagnosis o bob math o 
ddementia yn ogystal â’u gofalwyr a’u teuluoedd. Er mwyn 
eu galluogi i ymdopi’n well â galar, a’r profiad unigol cyn 
profedigaeth y bydd pob unigolyn yn mynd drwyddo.

Roedd y gwerthusiad annibynnol hwn gan Brifysgol Bangor 
yn canolbwyntio ar y gwasanaeth cyn profedigaeth a 
gynhyrchwyd ar y cyd gan Maxine Norrish, Rheolwr Project 
yn Cruse Bereavement Support gyda thîm hyfforddiant 
Alzheimer’s Society Cymru. Ariannwyd y project rhwng 
mis Tachwedd 2019 a mis Mawrth 2022 gan Gronfa Gofal 
Integredig (ICF) Bwrdd Rhanbarthol Gwent i’w gyflwyno  
ledled Cymru. 

Cyn darparu unrhyw hyfforddiant neu gefnogaeth, datblygwyd 
y rhaglen hyfforddiant cyn profedigaeth. Gwnaethpwyd hyn 
mewn ymgynghoriad â phedwar grŵp o bobl y mae dementia 
yn effeithio arnynt a gefnogwyd gan Alzheimer’s Society 
Cymru i sicrhau bod deunyddiau cefnogaeth yn addas ar gyfer 
pobl sydd yn byw efo  ddementia a’u gofalwyr gan ddarparu 
cefnogaeth emosiynol i’r rhai yr effeithir arnynt gan ddementia 
yn dilyn diagnosis. 

Cyfarfu grŵp llywio naw gwaith yn ystod y project. Cyfrannodd 
yr aelodau â’u sgiliau a’u gwybodaeth arbenigol i bob cam 
o’r broses o ddatblygu a darparu gwasanaethau. Roedd 
aelodau craidd y grŵp a ddaeth i bob cyfarfod yn cynnwys 
Maxine Norrish, Rheolwr Project Cefnogi Profedigaeth Cruse, 
Christine Williams, Cadeirydd Cyngor Cruse, a Siân Biddyr, 
Rheolwr Gwasanaethau Lleol Cyswllt Dementia, Alzheimer’s 
Society Cymru (Caerdydd a’r Fro). Gyda’i gilydd, llwyddasant 
i gynnal y sylw angenrheidiol er mwyn sicrhau canlyniadau’r 
project ac, wrth ymateb i’r pandemig COVID-19, gwnaethant 
benderfyniadau pwysig er mwyn cwblhau’r project yn 
llwyddiannus. 

Rhaglen hyfforddi cyn 
profedigaeth Cruse 

Dechreuodd Cruse 
ddarparu hyfforddiant 
cyn profedigaeth i 
wirfoddolwyr Cruse 
yn fis Gorffennaf 
2020 gan ddechrau 
cynnig cefnogaeth cyn 
profedigaeth i gleientiaid 
ym mis Awst 2020.  

Comisiynwyd 
Prifysgol Bangor 
ym mis Medi 2020 i 
gynnal gwerthusiad 
o’r gwasanaeth cyn 
profedigaeth. 

15



Llwybr hyfforddi 
gwirfoddolwyr 
Roedd y llwybr hyfforddi cefnogaeth cyn 
profedigaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol. 

Cynlluniwyd darparu modiwl 1 yn wreiddiol fel 
diwrnod llawn (modiwl un) a hanner diwrnod 
(modiwl 2) o hyfforddiant wyneb yn wyneb. Mewn 
ymateb i’r pandemig COVID-19, addaswyd y 
ddau fodiwl i’w cyflwyno trwy Zoom. Cyflwynwyd 
pob modiwl dros ddau ddiwrnod, gyda’r llawlyfr 
paratoi a sesiynau’n para tair awr yr un. 

At ddibenion gwerthusiad Bangor, dosbarthwyd 
gwirfoddolwyr Cruse yn ddau grŵp. Roedd y 
grŵp cyntaf o wirfoddolwyr Cruse yn cynnwys 
140 o wirfoddolwyr cyfredol a oedd eisoes wedi 
cwblhau’r Hyfforddiant sylfaen a modiwl 1 fel 
rhan o broject blaenorol, Profedigaeth yn sgil 
Dementia ac a oedd yn darparu cefnogaeth gyda 
phrofedigaeth ar ôl marwolaeth i gleientiaid. 

Felly dim ond modiwl 2 Cyn profedigaeth 
a gafodd y gwirfoddolwyr o’r grŵp hwn 
a ddewisodd barhau i gael hyfforddiant 
cefnogaeth cyn profedigaeth.  

Roedd yr ail grŵp o wirfoddolwyr Cruse 
yn cynnwys 72 o wirfoddolwyr newydd eu 
recriwtio, a gafodd eu recriwtio rhwng mis 
Mawrth 2020 a mis Ionawr 2022 (n=72; 36/
blwyddyn). Nid oedd gan y grŵp hwn unrhyw 
brofiad o gefnogi pobl y mae dementia yn 
effeithio arnynt neu brofedigaeth a chawsant yr 
hyfforddiant sylfaenol( Bereavement Support 
Foundation), modiwl 1 (Profedigaeth yn sgil 
Dementia) a modiwl 2 (Cyn profedigaeth). 

Llwybr cefnogaeth  
i gleientiaid 
Roedd cyfeiriadau clientaid i’r gwasanaeth cyn 
profedigaeth yn cael eu gwneud naill ai drwy 
hunangyfeirio neu gyfeiriad gan drydydd parti 
drwy e-bost a rhif ffôn gpenodedig a roddwyd 
ar wefan Cruse Bereavement Support. 

Yn dilyn galwad ffôn i wneud asesiad 
cychwynnol, cynigir hyd at chwe sesiwn 
gefnogi gyda gwirfoddolwr Cruse hyfforddedig 
sy’n para hyd at 50 munud pob trotrwy ddull 
o’u dewis i bob cleient a gyfeirir. Yn sgil 
cyfyngiadau COVID-19, o fis Mawrth 2020 
cyflwynwyd y sesiynau cefnogi dros y ffôn, fel 
galwad Zoom un-i-un neu alwad grŵp ar Zoom.  

Cyflwynwyd sesiynau cefnogi grŵp ar y cyd 
gan gydweithwyr o Alzheimer’s Society Cymru 
a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro. 

Yn dilyn y galwad ffôn i wneud asesiad 
cychwynnol, cafodd cleientiaid gopïau o 
adnoddau’r project drwy’r post neu’n ddigidol 
yn dibynnu ar eu dewis. Gall cleientiaid 
ddychwelyd at y gwasanaeth wrth i’w  
bywydau newid yn dilyn eu cyfeiriad 
cychwynnol.

1. Hyfforddiant sylfaen cefnogaeth gyda 
phrofedigaeth: Mae’r hyfforddiant hwn yn 
cynnwys gwybodaeth am sgiliau ymarferol 
a’r theori y tu ôl i gefnogi pobl sydd mewn 
profedigaeth.

2. Modiwl 1: Profedigaeth yn sgil 
Dementia: Mae’r modiwl hwn yn 
canolbwyntio ar adeiladu ymwybyddiaeth 
o’r effaith y mae profedigaeth yn ei chael 
ar bobl y mae dementia yn effeithio arnynt 
ac sut mae marwolaeth rhywun sy’n byw 
gyda dementia yn effeithio ar eu teuluoedd 
a’u gofalwyr a sut i ddarparu cefnogaeth 
briodol gyda phrofedigaeth.

3. Modiwl 2: Cyn profedigaeth: Nod y 
modiwl hwn yw galluogi gwirfoddolwyr 
cefnogi profedigaeth i ddeall profiadau 
pobl a’u teuluoedd sy’n byw gyda dementia 
yn dilyn diagnosis a meithrin hyder 
gwirfoddolwyr a’u gallu i gefnogi’r cleient 
gyda’u teimladau o golled a galar trwy 
gydol eu taith cyn profedigaeth.
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Yn dilyn galwad ffôn i 
wneud asesiad cychwynnol, 
cynigir hyd at chwe sesiwn 
gefnogi gyda gwirfoddolwr 
Cruse hyfforddedig sy’n 
para hyd at 50 munud pob 
trotrwy ddull o’u dewis i bob 
cleient a gyfeirir. 
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Arweiniwyd y tîm gwerthuso gan Dr Catrin Hedd Jones, Dr Diane Seddon (cyd-ymchwilydd) 
a Gwenllian Hughes, Maria Caulfield Swyddogion Cefnogi Ymchwil Prifysgol Bangor a Lois 
Williams myfyrwraig israddedig meddygaeth Prifysgol Caerdydd. 

Moeseg
Rhoddwyd caniatâd moesegol gan Bwyllgor 
Moeseg Ysgol y Gwyddorau Meddygol a Iechyd 
ar 18.08.2020 (Cyf: 2020-16791).

Deunyddiau Gwerthuso 
Datblygwyd deunyddiau gwerthuso dwyieithog 
gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â 
Cruse. Cafwyd cyngor pellach ar addasrwydd 
y dogfennau yn weledol gan Teresa Davies. 
Cynhaliwyd yr holiaduron ar-lein gan y Joint 
Information Systems Committee (JISC).

1. Holiadur cyn-hyfforddiant 
gwirfoddolwyr Cruse:
Roedd yr holiadur hwn yn casglu data 
demograffig gan gynnwys y holidaur Agweddau 
at Ddementia cyfieithiad Jones a LLAIS 2016 
o ‘Approaches to Dementia Questionnaire’ 
ADQ-GEN (Lintern & Woods, 1996, Popperwell, 
2013 ) a oedd yn asesu barn a rhagdybiaethau 
gwirfoddolwyr am ddementia. Gofynnwyd  
i gyfranogwyr ddewis un ateb allan o bump 
i bob gosodiad; cytuno’n gryf, cytuno, ddim 
yn cytuno nac yn anghytuno, anghytuno neu 
anghytuno’n gryf.

2. Holiadur ôl-hyfforddiant gwirfoddolwyr 
Cruse:
Roedd yr holiadur yn casglu gwybodaeth 
ddemograffig ynglŷn â sut roedd gwirfoddolwyr 
yn cael mynediad at yr hyfforddiant, eu dull 
delfrydol o gael mynediad at yr hyfforddiant, 
eu barn am gynnwys yr hyfforddiant cyn 
profedigaeth a’r holiadur  Agweddau at 
Ddementia.

3. Holiadur cleientiaid:
Annogwyd y gwirfoddolwyr drwy fideo yn 
y hyfforddiant i wahodd cleientiaid i lenwi’r 
holiadur ar-lein ar yr amser mwyaf cyfleus 
iddynt; gallai hyn fod naill ai rhwng sesiynau 
cefnogi neu ar ôl eu sesiwn olaf. Roedd yr 
holiadur yn cynnwys gosodiadau i asesu 
teimladau am gefnogaeth cyn profedigaeth 
Cruse.

Cyfranogwyr

Dull

Roedd cymryd rhan yn yr astudiaeth yn 
wirfoddol.  

Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys 
gwirfoddolwyr Cruse a chleientiaid. Cafodd 
yr holl gyfranogwyr daflen wybodaeth am 
y project a chafwyd cydsyniad ganddynt. 
Roedd yr atebion yn yr adroddiad hwn 
yn cynnwys gwirfoddolwyr yn cwblhau 
holiadur cyn eu hyfforddiant (n=70) ac 
holiadur ar ôl-hyfforddiant (n=37).

Cyflwynwyd dau ar bymtheg o holiaduron 
cleientiaid. Yn yr astudiaeth hon, roedd 
pob cleient yn perthyn i unigolyn a oedd 
yn byw gyda dementia. Roedd 12 o’r 17 yn 
brif ofalwr yr unigolyn a oedd yn byw gyda 
dementia.

Rhannodd ddeg ar hugain o wirfoddolwyr 
a wyth client eu manylion cyswllt i gael 
eu cyfweld. Oherwydd cyfyngiadau ar 
adnoddau, cafwyd cyfweliad unigol, ar-lein, 
gydag wyth o’r gwirfoddolwyr a chwe chlient 
(i gyd yn ofalwyr).

Rhannodd naw cleient a 57 o wirfoddolwyr 
Cruse eu manylion cyswllt â Phrifysgol 
Bangor i ofyn am grynodeb o’r canfyddiadau. 
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Roedd cam un yn gwerthuso 
effaith yr hyfforddiant cyn 
profedigaeth ar wirfoddolwyr 
Cruse, o ran rhoi’r sgiliau 
angenrheidiol iddynt i gefnogi 
pobl yn byw â dementia 
a’u gofalwyr mewn modd 
effeithiol gyda’u colled a’u galar 
cyn profedigaeth. Gan fod y 
grŵp cyntaf o wirfoddolwyr 
(n=140) eisoes wedi gwneud 
hyfforddiant sylfaen  a modiwl 
1 ac wedi cael profiad o 
ddarparu cefnogaeth gyda 
phrofedigaeth i gleientiaid y 
mae dementia yn effeithio 
arnynt, gofynnwyd iddynt 
lenwi’r holiadur ôl-hyfforddiant 
unig. Nid oedd gan yr ail grŵp 
o wirfoddolwyr (n=72) unrhyw 
brofiad o gefnogi pobl y mae 
dementia yn effeithio arnynt 
fel rhan o’u gwaith gwirfoddol 
yn Cruse a felly gofynnwyd 
iddynt lenwi’r holiaduron 
cyn hyfforddiant ac ar ôl 
hyfforddiant. Roedd yr holl 
holiaduron yn ddienw. 

Anfonwyd atebion yr holiadur 
hyfforddi yn uniongyrchol i 
Brifysgol Bangor i’w dadansoddi 
gyda n=70 holidaur cyn 
hyfforddiant ac n=37 holidaur 
ar ôl yr hyfforddiant. Cafodd yr 
holl wirfoddolwyr a lenwodd 
yr holiadur gyfle i fynegi os 
oeddent eisiau cael cyfweliad 
dilynol a/neu ofyn am grynodeb 
o’r canfyddiadau drwy rannu 
eu manylion cyswllt â’r tîm 
gwerthuso ar ffurflen ar-lein 
ddiogel ar wahân. 

Casglwyd adborth o’r holiadur 
ar-lein gan gleientiaid a 
ddefnyddiodd y gwasanaeth 
cyn profedigaeth Medi 2020- 
Ionawr 2022. 

Cafodd yr holl gleientiaid 
daflen wybodaeth a linc i’r 
holiadur gan eu gwirfoddolwr. 
Roedd gan gleientiaid y dewis 
i lenwi’r holiadur ar-lein neu 
roedd holiaduron wedi eu 
hargraffu ar gael ar gais ac 
yn cael eu hanfon atynt trwy’r 
post. Rhoddwyd amlen bost 
am ddim i gleientiaid anfon 
eu holiadur yn ôl i Brifysgol 
Bangor. Cadwyd y data ar 
system ddiogel OneDrive 
Prifysgol Bangor. Dim ond os 
oedd cleientiaid yn dymuno 
cael cyfweliad dilynol (Cam 
3) neu os oeddent eisiau 
crynodeb o’r canfyddiadau 
y gofynnwyd iddynt rannu 
eu manylion cyswllt â’r tîm 
gwerthuso.

Cynhaliwyd cyfweliadau 
ansoddol gydag is-sampl o 
ofalwyr (n=6) a gwirfoddolwyr 
(n=8) i drafod eu profiadau 
yn fanylach. Cynhaliwyd yr 
holl gyfweliadau rhwng mis 
Chwefror 2021 a mis Mehefin 
2021. Rhoddwyd copi o’r daflen 
wybodaeth a chanllaw testun 
cyfweliad i gyfranogwyr a oedd 
wedi mynegi diddordeb mewn 
cael eu cyfweld. Cynhaliwyd y 
cyfweliadau o bell, yn unol â’r 
rheoliadau COVID-19 ar y pryd, 
gan ddefnyddio’r llwyfannau 
ar-lein Zoom neu Microsoft 
Teams. Rhoddwyd codau 
cyfranogwr i bob cyfranogwr 
er mwyn eu cadw’n ddienw. 
Cafodd y cyfweliadau eu 
trawsgrifio a’u gwneud yn 
ddienw a chedwir y data yn 
unol â’r Rheoliadau Diogelu 
Data Cyffredinol ar system 
ddiogel OneDrive Prifysgol 
Bangor. Dadansoddwyd y 
data ansoddol yn thematig 
yn dilyn y broses chwe cham 
a awgrymwyd gan Braun a 
Clarke (2006). 

Cynhaliwyd dau gyfweliad 
gyda aelodau o Alzheimer’s 
Society Cymru i drafod y 
gwaith partneriaeth gyda 
Cruse Bereavement Support 
Gan ddarparu gwybodaeth 
gyd-destunol am ddatblygiad 
a gweithrediad y gwasanaeth 
cyn profedigaeth. 

Gwerthusiad tri cham:

Cam un Cam dau Cam tri
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Rhwng mis Gorffennaf 2020 a Ionawr 2022, 
darparodd Cruse gefnogaeth cyn profedigaeth i 
151 o gleientiaid. Roedd 17 o gleientiaid yn byw 
gyda dementia ac roedd 134 yn ofalwyr neu’n 
berthnasau neu ffrindiau i’r unigolyn â dementia. 
Cafodd 124 o gleientiaid gefnogaeth unigol a 27 o 
gleientiaid gefnogaeth mewn grŵp. Hyfforddodd 
tîm Cruse 72 o wirfoddolwyr newydd i ddarparu 
cefnogaeth cyn profedigaeth. Roedd hyn yn 
cynnwys cwblhau hyfforddiant sylfaen, modiwl 
1 Profedigaeth yn sgil Dementia, a modiwl 2 
Cyn profedigaeth. Yn ogystal, cwblhaodd 18 o 
wirfoddolwyr cyfredol a saith aelod staff Cruse 
Cymru modiwl 2 Cyn profedigaeth. 

Rhwng mis Mawrth 2020 a mis Ionawr 
2022, cyflwynwyd deg sesiwn hyfforddiant 
ymwybyddiaeth i 95 o gynrychiolwyr allanol, y 
mwyafrif yn gweithio ym maes cefnogaeth gyda 
phrofedigaeth neu ddarparu gwasanaethau 
dementia, mewn sefydliadau statudol a thrydydd 
sector. Cododd y sesiynau hyn ymwybyddiaeth 
am y gwasanaeth cyn profedigaeth a gynigir 
gan Cruse Bereavement Support, darparu 
gwybodaeth gyfeirio ac ychwanegu at sgiliau a 
gwybodaeth y cynrychiolwyr. 

Atebion gwirfoddolwyr 
Cruse i’r holiaduron
O’r 90 o wirfoddolwyr Cruse a gwblhaodd y llwybr 
hyfforddi cyn profedigaeth ac a aeth ymlaen i 
gefnogi cleientiaid, cwblhaodd 70 ohonynt (78%) 
yr holiadur cyn-hyfforddiant. O’r 70 o wirfoddolwyr 
Cruse hyn, roedd gan ddeg berthynas oedd wedi 
cael diagnosis o ddementia, roedd gan bump 
hefyd rôl goruchwyliwr Cruse ac roedd gan bump 
ffrind yn byw gyda dementia. Dim ond  pedwar 
gwirfoddolwr mynegodd y byddent yn medru 
cynnig cefnogi cleientiaid yn ddwyieithog yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. 

O’r 90 o wirfoddolwyr Cruse a gwblhaodd y llwybr 
hyfforddi cyn profedigaeth ac a aeth ymlaen i 
gefnogi cleientiaid, cwblhaodd 37 ohonynt (41%) 
yr holiadur ôl-hyfforddiant. O’r 37 o wirfoddolwyr 
Cruse hyn, roedd gan 11 hefyd rôl goruchwyliwr 
Cruse, roedd gan wyth ffrind yn byw gyda 
dementia ac roedd gan ddeg berthynas oedd 
wedi cael diagnosis o ddementia. 

Roedd 70% o’r gwirfoddolwyr yn ‘cytuno’n gryf’ a 
30% yn ‘cytuno’ bod yr hyfforddiant wedi gwella eu 
hymwybyddiaeth am gefnogaeth cyn profedigaeth 
i’r rhai y mae dementia yn effeithio arnynt.  

Canfyddiadau

Tabl 1: Rhywedd y gwirfoddolwyr a atebodd yr holiadur cyn ac ar ôl yr hyfforddiant
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Roedd 57 % o’r gwirfoddolwyr yn ‘cytuno’n gryf’ 
a 41% yn ‘cytuno’ eu bod yn teimlo’n fwy parod i 
ddarparu cefnogaeth cyn profedigaeth i gleient  
sy’n gofalu am rywun sy’n byw gyda dementia. 
Roedd 41% o’r gwirfoddolwyr yn ‘cytuno’n gryf’ a 
54% o’r gwirfoddolwyr yn ‘cytuno’ eu bod yn  
teimlo eu bod mewn gwell sefyllfa i ddarparu 
cefnogaeth cyn profedigaeth i gleient â dementia 
cynnar neu gymedrol. 

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys cydbwysedd 
da o ddysgu damcaniaethol ac ymarferol ac yn 
cynnig ffyrdd ysgogol a phwerus i wirfoddolwyr 
ddeall cymhlethdod colledion a galar pobl sy’n 
byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u ffrindiau. 
Roedd y gwirfoddolwyr yn gwerthfawrogi’r 
elfennau cydweithredol a rhyngweithiol i’r 
hyfforddiant a oedd yn cynnig cyfleoedd i rannu 
profiadau, safbwyntiau a gwybodaeth. Roedd yr 
amrywiaeth o adnoddau hyfforddi gan gynnwys 
fideos, astudiaethau achos, chwarae rôl, 
trafodaethau, adrodd straeon, ac amrywiaeth o 
ymarferion creadigol a rhyngweithiol yn gwneud 
yr hyfforddiant yn ddifyr ac yn ddiddorol. 
Ategwyd ymarferion ymarferol gyda deunydd 
darllen a argymhellwyd a llyfrynnau gwaith gyda 
chyfoeth o ddeunydd i wirfoddolwyr gyfeirio ato 
yn eu hamser eu hunain ac i barhau â’u dysgu.

Roedd cael yr amser i wneud gwaith grŵp a 
chymryd rhan mewn trafodaethau manwl yn 
bwysig i wirfoddolwyr i’w helpu i ddysgu gan 
eraill a phrosesu’r cynnwys. 

Er mwyn ymdrin yn ddigonol ag ehangder y 
cynnwys hyfforddi, dywedodd y gwirfoddolwyr 
yr hoffent gael mwy o amser i bob sesiwn 
hyfforddi. Byddent hefyd yn elwa o gyfarfod neu 
glywed mwy gan bobl sydd â phrofiad personol 
o ddementia i drafod y gefnogaeth sydd wedi 
bod yn ddefnyddiol iddynt (neu beidio) a pham. 
Argymhellwyd hyfforddiant gloywi hefyd i roi cyfle i 
wirfoddolwyr adfyfyrio ar y gefnogaeth yr oeddent 
wedi ei darparu, i rannu’r hyn a weithiodd yn dda 
a’r meysydd yr hoffent gael mwy o gefnogaeth 
ynddynt. Byddai cael adborth gan y cleientiaid eu 
hunain, lle bo modd, yn ddefnyddiol ar gyfer dysgu 
a datblygiad parhaus y gwirfoddolwyr. Gan fod 
gan y rhan fwyaf o wirfoddolwyr brofiad o gefnogi 
gofalwyr yn unig, mynegwyd diddordeb ganddynt 
mewn dysgu mwy am sut i gyfathrebu â phobl y 
mae dementia yn effeithio arnynt a’u cefnogi, yn 
enwedig pobl â dementia cynnar a’r rhai sy’n byw 
gyda chyd-forbidrwydd. Byddai gwirfoddolwyr 
hefyd yn hoffi cael gwybod am ddulliau cefnogi 
newydd a gwasanaethau cefnogi ac adnoddau 
lleol neu genedlaethol perthnasol y gallent gyfeirio 
cleientiaid atynt. 

Roedd y gwirfoddolwyr yn teimlo bod yr 
hwyluswyr hyfforddiant yn broffesiynol ac yn 
wybodus ac yn ardderchog am sicrhau bod 
y trafodaethau’n gynhwysol ac yn gefnogol. 
Mynegodd 85% o wirfoddolwyr ddiddordeb 
mewn hyfforddiant yn y dyfodol.

Tabl 2: Ystod oedran y gwirfoddolwyr a atebodd yr holiadur cyn ac ar ôl yr hyfforddiant
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Atebion i’r holiadur cleientiaid
Er bod y gwasanaeth wedi ei gynllunio i 
gefnogi pawb sydd wedi eu heffeithio’n 
bersonol gan ddementia, roedd pob un o’r 
17 cleient a lenwodd yr holiadur ar-lein yn 
perthyn i rywun â dementia. Roedd wyth o’r 
ymatebwyr yn wragedd ac roedd un yn ŵr i 
unigolyn â dementia, saith yn ferched, ac un 
yn weddw (a gefnogwyd yn ei phrofedigaeth ar 
ôl marwolaeth ei gŵr). Roedd 12 o’r 17 yn brif 
ofalwr yr unigolyn gyda dementia.  Yn achos 
naw cleient, roedd eu perthynas wedi cael 
diagnosis o ddementia ers  
5 mlynedd neu fwy (Tabl 3).

Gweithwyr cefnogi dementia a gyflogir gan 
Alzheimer’s Society Cymru oedd wedi cyfeirio 
11 o’r cleientiaid i Cruse. Roedd deg cleient 
rhwng 61 ac 80 oed, 5 rhwng 51 a 60 oed, a dau 
dros 81 oed. Nid oedd unrhyw un o’r atebwyr yn 
siarad Cymraeg ac felly roeddent yn defnyddio’r 
gwasanaeth yn Saesneg. Cefnogwyd 10 
cleient dros y ffôn ac 8 ar-lein neu drwy Zoom 
(cefnogwyd un cleient trwy’r ddau ddull).

Wrth feddwl am gefnogaeth yn y dyfodol, 
byddai’n well gan chwe chleient gael 
cefnogaeth  wyneb yn wyneb, byddai’n well gan 
wyth i’r gefnogaeth barhau ar-lein neu dros y 
ffôn, ac nid oedd gwahaniaeth gan dri ohonynt. 
Dim ond dau o’r atebwyr a ddywedodd eu 
bod wedi defnyddio’r adnoddau a ddarparwyd 
gan Cruse, sef y llyfrynnau, straeon gofalwyr, 
a chanllawiau ar gyfathrebu. Dywedodd pum 
cleient eu bod wedi cysylltu ag eraill am 
gefnogaeth ers siarad â Cruse gan gynnwys 
ffrindiau, teulu, y gwasanaethau cymdeithasol a 
sefydliadau trydydd sector. 

Yn seiliedig ar atebion y 17 cleient i’r holiadur, 
roedd 11 yn ‘cytuno’n gryf’ neu’n ‘cytuno’ bod y 
gefnogaeth wedi gwneud iddynt deimlo’n fwy 
gobeithiol ac wedi gwella eu gallu i ymdopi. 
Roedd 11 o gleientiaid yn ‘cytuno’n gryf’ neu’n 
‘cytuno’ bod y gefnogaeth wedi cynyddu eu 
hymdeimlad o gael eu deall, ac roedd 13 o 
gleientiaid yn ‘cytuno’n gryf’ neu’n ‘cytuno’ bod y 
gefnogaeth wedi cynyddu eu hymwybyddiaeth 
o’u teimladau.

Tabl 3: Cyfnod amser ers cadarnhau diagnosis o ddementia
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Darparu hyfforddiant a chefnogaeth ar-lein 
Roedd y pandemig COVID-19 yn golygu bod 
rhaid i Cruse addasu sut oeddent yn darparu 
hyfforddiant i wirfoddolwyr a sut oeddent 
yn cefnogi cleientiaid. Cynhaliwyd yr holl 
hyfforddiant ar-lein dros Zoom. Roedd y 
gwirfoddolwyr yn teimlo bod Zoom yn amnewid 
da o gynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb, gan 
y gallai mwy o bobl fanteisio ar yr hyfforddiant 
ac nad oedd rhaid iddynt drefnu teithio na llety;

“It’s a good back-up if anybody couldn’t get to 
face-to-face (training) because of childcare 
arrangements or something like that.” V4

Fodd bynnag, hoffai llawer o wirfoddolwyr 
ddychwelyd i hyfforddiant wyneb yn wyneb 
yn y dyfodol. Yn ystod yr hyfforddiant ar-lein, 
roedd gwirfoddolwyr yn cael trafferth mesur 
sut roedd eraill yn teimlo. Roeddent hefyd yn 
colli cyfleoedd i ddod i adnabod eraill, a bod 
yn rhan o drafodaethau anffurfiol gall helpu i 
atgyfnerthu dysgu. Roedd rhai gwirfoddolwyr 
yn teimlo bod y graddau y gallent ymgysylltu â 
gwahanol fathau o ddeunydd yn gyfyngedig a 
bod angen mwy o amser arnynt i weithio drwy 
cynnwys yr hyfforddiant;

“The timing is quite tight which is good in 
one way, but I think it’s one of the downsides 
with Zoom.” V6

Roedd gwirfoddolwyr yn cefnogi cleientiaid 
dros Zoom neu dros y ffôn. Ar y ffôn, roedd 
diffyg ciwiau gweledol yn golygu bod rhaid 
i wirfoddolwyr fireinio eu sgiliau gwrando a  
“know the quality of silence” V8. Yn ddiddorol, 
oherwydd y cynnydd mewn cyfrinachedd dros y 
ffôn, roedd rhai cleientiaid yn fwy agored gyda’r 
gwirfoddolwyr;

“Clients are disclosing quicker and deeper 
because there isn’t a physical presence.” V6

I ofalwyr, roedd creu cysylltiad yn y sesiynau 
grŵp, yn enwedig wrth drafod pynciau anodd a 
sensitif, yn heriol ar-lein; 

“A hug or an arm over the shoulder or 
somebody holding your hand… it is a big 
thing we’ve lost, and we’ve had to find ways 
of showing sympathy, empathy in other 
ways. I think the session worked in a group 
because you have the challenge of a how you 
get out on your own to meet people, so it’s 
been good for that.” C3

Mae cynnal y sesiynau grŵp ar-lein wedi golygu 
y gallai cefnogaeth gael ei ymestyn i gleientiaid 
mwy bregus ac ynysig, y rhai sydd wedi eu 
cyfyngu i’w cartref oherwydd cyfrifoldebau 
gofalu neu anableddau. Dywedodd gofalwyr y 
gallai ehangu’r gefnogaeth sydd ar gael o bosib 
ddod ag amrywiaeth ehangach o safbwyntiau 
ynghyd a chaniatáu trafodaeth fwy egnïol;

“I think Zoom has drawn a lot more people in; 
people who can’t get out, families who can’t 
accompany loved ones to these sessions so 
Zoom has been a help.” C5

Cyfweliadau gyda gwirfoddolwyr Cruse a chleientiaid am eu 
profiadau o hyfforddiant a chefnogaeth cyn profedigaeth

Mae’r holl ddyfyniadau wedi eu cynnwys gair am air o’r trawsgrifiadau ac maent yn 
adlewyrchu dewis iaith y cyfranogwyr. Cyfwelwyd wyth o wirfoddolwyr a chwe chleient; roedd 
pob cleient yn ofalwr i unigolyn oedd yn byw gyda dementia. Mae’r dyfyniadau wedi eu codio 
fel a ganlyn: ‘V’ am wirfoddolwyr ac ‘C’ am gleientiaid.
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Barn gwirfoddolwyr am yr hyfforddiant cefnogaeth cyn profedigaeth 
Bu’r hyfforddiant yn trafod safbwynt 
clinigol dementia yn ogystal ag profiad cyn 
profedigaeth pobl y mae dementia yn effeithio 
arnynt, gan gynnwys y gwahanol ffyrdd y gall 
galar a cholled ddod i’r amlwg o ddydd i ddydd. 
Trafodwyd gwahanol adnoddau a dulliau 
gweithredu (e.e. cardiau pennawd sgwrsio) 
er mwyn adeiladu adnoddau i wirfoddolwyr 
eu defnyddio, yn dibynnu ar anghenion ac 
amgylchiadau eu cleient. Barnwyd bod 
ehangder y cynnwys yn rhagorol ac yn helaeth. 
Dywedodd llawer o wirfoddolwyr y byddai’n 
well ganddynt gael mwy o amser i archwilio 
amrywiaeth o astudiaethau achos a gweithio 
drwy enghreifftiau mewn mwy o fanylder; 

“I think perhaps listening to more caregivers, 
interviews with them on how they deal on a 
day-to-day basis, which would give us some 
tips on how to support clients when we’re 
speaking to them.” V7

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, 
datblygwyd llyfr gwaith cyn hyfforddiant. Roedd 
y gwirfoddolwyr o’r farn bod y llyfr gwaith yn 
hynod ddefnyddiol o ran darparu cyd-destun a 
gallent edrych trwy ddeunydd yn eu amser eu 
hunain; 

“The pre-coursework is excellent. It’s really 
thorough. I loved the fact that I didn’t have to 
keep finding a handout on the day.” V6

Yn dilyn yr hyfforddiant, bu gwirfoddolwyr yn 
adfyfyrio ar eu dealltwriaeth o amrywiadau 
yn y mathau o ddementia a difrifoldeb y 
symptomau ddementia, gan gynnwys colledion 
wrth i’r afiechyd datblygu. Agwedd ganolog ar 
yr hyfforddiant oedd nad oedd pobl sy’n byw 
gyda dementia a’u gofalwyr wedi eu diffinio gan 
eu diagnosis, gan atgyfnerthu dulliau cefnogi 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Adroddodd 
y gwirfoddolwyr fod ganddynt fwy o empathi 
gwybyddol a thosturiol. Roedd eu hyder wrth 
gyfathrebu a chefnogi cleientiaid hefyd wedi 
cynyddu; 

“I learnt that people living with dementia  
are first and foremost people and not an 
illness.” V2
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Adfyfyrdod cleientiaid ar gefnogaeth cyn profedigaeth 
Yn ystod y sesiynau cefnogi cychwynnol, 
roedd ymatebion emosiynol llawer o ofalwyr 
yn awgrymu eu bod yn teimlo rhywfaint o 
anobaith, oherwydd eu teimladau cythryblus  
a’u cyfrifoldebau gofalu di-baid;

“I felt so lonely, and I was really tired. The 
expression I had was “I feel like a grease spot 
on the floor”. It just felt like everybody else 
was getting on with their lives and having a 
fun time, doing what they wanted.” C2
Cyfeiriodd gofalwyr at y colledion yn eu perthynas, 
dirywiad yn y gwmnïaeth ac yn eu hymdeimlad o 
hunaniaeth. Roedd gofalwyr yn ymwybodol iawn 
bod yr unigolyn â dementia yn newid yn raddol;

“A description I came across the other night, 
every time you go to bed, the tide goes out 
and every morning the tide’s back but never 
back in quite the same way…there’s always 
a bit less of him and a little bit less…it is 
excruciatingly painful because the person 
you love is just ebbing away.” C2
Roedd siarad â gwirfoddolwyr Cruse yn llesol 
wrth i gleientiaid rannu eu teimladau neu eu 
pryderon, rhywbeth oedd yn anodd ei wneud, i 
raddau, gyda ffrindiau neu deulu; rhywbeth yr 
oeddent yn teimlo na allent ei wneud, i raddau, 
gyda ffrindiau neu deulu;  

“It was very cathartic to get a lot of it off and, 
you know, talk about how I felt, how I was 
feeling, and I dealt with a lot of guilt really…. 
she just allowed me to explore” C6

Awgrymodd y cleientiaid y dylid rhoi’r gorau 
i’r gefnogaeth yn raddol yn hytrach nag 
ar ôl y chweched sesiwn. Ond atgoffodd 
gwirfoddolwyr y cleientiaid y gallent ailgysylltu 
â’r gwasanaeth ar unrhyw adeg pe bai angen. 
I’r cleientiaid hynny a aeth i’r sesiynau cefnogi 
grŵp, roedd cefnogaeth cymheiriaid yn 
amhrisiadwy. Roedd cleientiaid yn nodi ac yn 
dangos empathi ag eraill mewn amgylchiadau 
tebyg, ac wedi dysgu dulliau ymdopi newydd;

“We’re all going through the same thing and 
at different stages and that’s the beauty of 
talking to other people… I just felt like we 
were not alone. There’s other people going 
through lots as well.” C3
Cafodd yr adnoddau a’r ysgogiadau a 
ddefnyddiwyd i lywio ac annog  y drafodaeth yn 
ystod y sesiynau grŵp dderbyniad cadarnhaol 
gan gleientiaid a buont yn gymorth iddynt fynegi 
eu profiadau, nodi a pherchnogi eu hemosiynau;

“The flashcards that they gave us meant 
you could revisit on your own to think about 
things…the discussion cards really did 
prompt…they really are very well designed by 
Cruse. In terms of how it’s been for support, it 
made a difference. I’ve been able to visualise 
and vocalise some of the emotions.” C3
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Rhinweddau gwirfoddolwyr Cruse
Nod y gwirfoddolwyr oedd creu gofod 
seicolegol diogel i gleientiaid siarad yn agored 
ac yn onest heb ofn gael eu barnu. Roedd y 
gwirfoddolwyr yn canolbwyntio ar ddefnyddio 
eu hamser mewn modd effeithiol a hyblyg,  
“You adapt to the person in front of you” 
V1, ac roeddent yn parchu faint oedd y 
cleientiaid eisiau ei rannu ar y diwrnod. Roedd 
y gwirfoddolwyr yn anelu at fod yn bresennol 
gyda chleientiaid trwy gyfnodau o ofid ac nid 
oeddent yn ceisio rhuthro’r sgwrs yn ei blaen. 
Anogwyd cleientiaid i siarad am beth bynnag yr 
hoffent ac ni chawsant eu harwain i lawr llwybr 
penodol gan y gwirfoddolwr; 

“Get on board with their journey and take 
them as far as needed.” V4

Cyfeiriwyd at y ffaith nad oedd y gwirfoddolwyr yn 
barnu teimladau y cleientiaid mewn unrhyw ffordd 
yng nghyd-destun y drafodaeth.

Os nad oeddent yn ystyried eu bod wedi eu paru â 
gwirfoddolwr addas, allai y clientiaid ofyn i newid 
gan atgyfnerthu’r dull cleient-ganolog o gynnig 
cefnogaeth lle mae gan y cleient ymreolaeth lawn o 
ran gwneud newidiadau i’r sesiwn;

“Just being able to talk to someone  
that understood what was going on with me. 
Completely non-judgemental, completely 
understanding really.” C4

Nodwyd ehangder gwybodaeth y gwirfoddolwyr 
am ddementia, eu dealltwriaeth o golledion 
cymhleth niferus y cleientiaid a’u profiad o alar 
cyn marwolaeth; 

“I really believe they know what they’re talking 
about, and you trust in them and go with them 
because they know what you’re going through. 
You feel comfortable with it.” C5

Roedd sgiliau cyfathrebu a gwrando 
gweithredol tosturiol ac empathig y 
gwirfoddolwyr yn gymorth i sefydlu perthynas 
ac ymddiriedaeth gyda chleientiaid er mwyn 
adeiladu a hwyluso perthynas therapiwtig; 

“I didn’t feel like I was being manoeuvred into 
behaving a certain way…I got the sense that 
I was being treated as an individual rather 
than a number or whatever in the system.” C6

Rhwydwaith cefnogi gwirfoddolwyr
Er mwyn i wirfoddolwyr gefnogi cleientiaid 
yn effeithiol, roeddent yn ymwybodol bod 
rhaid cadw ffiniau priodol a gofalu amdanynt 
eu hunain. Yn ystod sesiwn gefnogi, gall 
gwirfoddolwr amsugno llawer o emosiwn a 
fynegir gan y cleient. Soniodd llawer ohonynt 
am yr angen i wneud rhywbeth hollol wahanol 
er mwyn dod at eu hunain wedyn;  

“Some of the phone calls take everything 
out of you… and there’s a lot of thoughts 
going around in your head while you’re on the 
phone.” V3

Roedd gwirfoddolwyr hefyd yn ymarfer 
hunanofal trwy ddefnyddio eu rhwydweithiau 
cefnogi. Roedd goruchwylwyr ar gael bob 
amser i drafod unrhyw bryderon oedd gan 
wirfoddolwyr am gleient neu unrhyw beth yr 
oeddent yn ei chael yn anodd; 

“You would always be able to get hold 
of either your own supervisor or another 
supervisor or the safeguarding officer if you 
had a concern.” V6

Roedd sefydliadau allanol, fel Alzheimer’s 
Society Cymru neu elusennau gofalwyr ar gael 
i ateb cwestiynau, yn ymwneud yn bennaf 
â symptomau ymddygiadol a seicolegol 
dementia ac yn darparu gwybodaeth am 
wasanaethau ac adnoddau cefnogi lleol neu 
genedlaethol.
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“I am so struck by the  
simple fact that within the 
everyday lives (of the clients) 
they have no meaningful 
opportunity to share these 
most difficult of emotions”
Mark Jones, Arweinydd Tîm Dementia  
Pobl Iau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro

Darparodd y gwasanaeth cyn profedigaeth 
amser a lle diogel i gleientiaid siarad yn 
gyfrinachol am eu profiadau o golledion a 
galar cyn marwolaeth. Roedd cleientiaid 
yn gwerthfawrogi bod gwirfoddolwyr yn 
gwrando arnynt ac roeddent yn teimlo bod 
y gwirfoddolwyr yn eu deall, yn awyddus i 
gynnig cefnogaeth, yn dangos trugaredd a 
charedigrwydd tuag atynt.  

Trwy sesiynau grŵp, roedd deall  nad oeddent 
ar eu pen eu hunain nac wedi e hynysu yn 
eu profiad o golled a galar cyn marwolaeth 
yn gysur i gleientiaid. Yn bwysig iawn, roedd 
y gefnogaeth cyn profedigaeth yn dilysu 
emosiynau cleientiaid, yn eu cefnogi trwy eu 
taith eu hunain o dderbyn ac yn eu cynorthwyo 
i ildio i deimladau dwys o golled sydd ar ddod 
a phrofiadau galar cymhleth cyn marwolaeth. 
Dywedodd y rhan fwyaf o gleientiaid eu bod 
yn gresynu nad oeddent yn gwybod am y 
gefnogaeth ynghynt.

Roedd yr adborth gan wirfoddolwyr ynglŷn â’r 
hyfforddiant yn hynod gadarnhaol gyda 100% 
o’r atebwyr yn cytuno’n gryf bod yr hyfforddiant 
wedi gwella eu hymwybyddiaeth o gefnogaeth 
cyn profedigaeth. Roedd gwirfoddolwyr yn 
teimlo eu bod yn gallu cefnogi cleientiaid yn 
well yn dilyn yr hyfforddiant cyn profedigaeth 
ac roedd gan y rhan fwyaf ddiddordeb cymryd 
rhan mewn hyfforddiant yn y dyfodol (85%). 

Roedd pwyntiau allweddol gwirfoddolwyr o’r 
hyfforddiant cyn profedigaeth yn cynnwys gwell 
dealltwriaeth o brofiadau galar cyn marwolaeth 
a cholledion yn ymwneud â dementia ar wahanol 
gamau o’r afiechyd mewn pobl sy’n byw gyda 
dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Er bod rhai 
agweddau ar y profiad o fyw gyda dementia 
neu ofalu am rywun â dementia yn debyg iawn, 
mae galar mor unigryw â dementia.

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, bu 
rhaid addasu y project mewn sawl ffordd. 
Addaswyd y modiwlau hyfforddi a gynlluniwyd 
yn wreiddiol i’w cyflwyno wyneb yn wyneb i’w 
cyflwyno’n rhithwir, a oedd yn golygu y gallai 
mwy o wirfoddolwyr gael eu hyfforddi er mwyn 
diwallu’r angen cynyddol am gefnogaeth i 
gleientiaid. Cyflwynwyd sesiynau hefyd i staff 
cefnogi dementia Alzheimer’s Society Cymru, 
gan roi gwell dealltwriaeth iddynt o golledion 
cyn-marwolaeth caiff rhai pobl y mae dementia 
yn effeithio eu profi. Roedd hyn hefyd yn golygu 
y gallent gyfeirio darpar gleientiaid at wasanaeth 
cyn profedigaeth Cruse gyda dealltwriaeth llawer 
cyfoethocach o’r manteision posib.

Casgliad 

85% 
o wirfoddolwyr yn teimlo eu bod yn 
gallu cefnogi cleientiaid yn well yn 

dilyn yr hyfforddiant cyn profedigaeth

100% 
o’r ymatebwyr yn cytuno’n gryf 

bod yr hyfforddiant yn gwella eu 
hymwybyddiaeth o gymorth cyn 

profedigaeth
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Roedd manteision ac anfanteision i ddarparu cymorth cyn 
profedigaeth gan ddefnyddio platfform rhithwir neu dros y ffôn. 
Yn wahanol i’r bwriad gwreiddiol o ddarparu cymorth  wyneb yn 
wyneb, cynhaliwyd sesiynau cymorth grŵp, drwy Zoom. Roedd 
hyn yn golygu nad oedd lleoliad gwirfoddolwyr yn cyfyngu a y 
cymorth ar gyfer y cleientiaid gan leihau yr amser aros i gleientiaid 
gael cymorth. Un anfantais, fodd bynnag, oedd na allai’r rhai 
heb offer neu y sgiliau technoleg gwybodaeth gael mynediad i 
sesiynau. Roedd cleientiaid yn dal i allu elwa o gymorth dros y 
ffôn er ei fod, o safbwynt gwirfoddolwyr, yn ddull mwy heriol o 
ddarparu cymorth. Roedd llawer o gleientiaid yn gwerthfawrogi 
eu hymdeimlad o anhysbysrwydd ac felly roedd yn well ganddynt 
gael cymorth dros y ffôn. 

Tua blwyddyn ar ôl i gleientiaid gael cymorth cyn profedigaeth 
am y tro cyntaf, dechreuodd Cruse dderbyn ail-atgyfeiriadau yn 
ôl i’r gwasanaeth. Er na allant warantu y bydd yr un gwirfoddolwr 
ar gael pe baent yn dychwelyd i’r gwasanaeth roedd llawer o 
ail-atgyfeiriadau wedi derbyn yr un gwirfoddolwyr eto. Roedd 
ailgysylltu cleientiaid â’u gwirfoddolwr gwreiddiol yr oedd 
ganddynt berthynas therapiwtig gref ag ef yn galluogi parhau i 
gael cymorth effeithiol ac amserol. 

Mae’r nifer isel o Pobl sy’n byw gyda dementia sydd sy’n 
manteisio ar wasanaeth cyn profedigaeth Cruse yn faes sydd 
angen gwaith pellach. Nododd Alzheimer’s Society Cymru mai 
gofalwyr yn bennaf yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf oedd 
yn gofyn am gymorth. Yn ei dro, roedd hyn yn golygu bod y 
rhan fwyaf o atgyfeiriadau i wasanaeth cyn profedigaeth Cruse 
yn ofalwyr. Mae’r niferoedd isel o wirfoddolwyr dwyieithog / 
Cymraeg eu hiaith a gwblhaodd y gwerthusiad a allai ddarparu 
cymorth yn y Gymraeg hefyd yn bryder.

Mae y  gwerthusiad hwn wedi nodi angen sylweddol nas 
diwallwyd; mae angen i bobl yr effeithir arnynt gan ddementia 
allu cael cymorth mewn modd amserol i archwilio teimladau o 
golledion a galar cyn marwolaeth. Mae angen i sefydliadau, yn 
statudol ac yn wirfoddol, gydnabod pwysigrwydd hyn i bobl y mae 
dementia yn effeithio arnynt a blaenoriaethu ymgorffori’r cymorth 
cyn profedigaeth penodol hwn wrth gomisiynu a datblygu 
gwasanaethau yn y dyfodol. 

Mae’r sefyllfa o alar oherwydd colledion personol a brofwyd o 
ganlyniad uniongyrchol i salwch yn nodwedd adnabyddadwy ym 
mhob cyflwr cynyddol sy’n newid bywydau. Mae gofal lliniarol cyn 
profedigaeth yn arbennig o berthnasol yn yr ymdrechion i leihau galar 
cymhleth a symptomau iselder (Nielsen et al., 2017).

Mae’r gwaith 
o integreiddio 
gwasanaethau cyn-
profedigaeth fel rhan 
o ymarfer clinigol yn 
dystiolaeth gref o’r 
gwerthfawrogiad 
cynyddol o’r cymorth 
hwn (Grande et 
al., 2017). Mae 
cryn botensial i 
addasu’r model o 
ddarparu cymorth 
cyn profedigaeth 
i gynorthwyo 
demograffeg 
ehangach o gleientiaid.
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Cysylltiadau
Cruse Bereavement Support
Gall galar fod yn llethol. Nid oes rhaid i chi 
ddelio â galar ar eich pen eich hun.   

Cruse Bereavement Support yw’r brif elusen 
yn y Deyrnas Unedig sy’n cefnogi pobl mewn 
profedigaeth ledled Cymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon – gan helpu pobl drwy un o’r 
adegau mwyaf poenus mewn bywyd, gyda 
chefnogaeth gyda phrofedigaeth, gwybodaeth 
ac ymgyrchu.

I gyfeirio eich hyn neu  rhywun atom, 
anfonwch e-bost i: lossanddementia@ 
cruse.org.uk

Mae gwybodaeth cyn ac ar ôl profedigaeth 
yn sgil dementia ar gael yn: www.cruse.org.
uk/?s=bereaved+by+dementia

Mae gennym dros 80 o ganghennau lleol sy’n 
darparu gwasanaethau’n lleol. Cysylltwch â’ch 
cangen agosaf i gael gwybod am gefnogaeth 
galar neu wirfoddoli: www.cruse.org.uk/get-
support/contact-your-local-branch

Llinell Gymorth Cruse. Gallwch ein ffonio 
am ddim ar 0808 808 1677. 

Oriau agor: 
Dydd Llun: 9.30yb-5yp 
Dydd Mawrth i ddydd Iau: 9.30yb-8yh 
Dydd Gwener 9.00yb-5yp
Dydd Sadwrn a dydd Sul 10yb-2yp 

Alzheimer’s Society Cymru  
Mae Alzheimer’s Society Cymru yma i bawb y 
mae dementia yn effeithio arnynt. 

Os ydych yn byw gyda dementia neu’n pryderu 
am aelod o’ch teulu, cysylltwch â Dementia 
Connect a siarad â’n cynghorwyr dementia 
sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth saith 
diwrnod yr wythnos. Gallwn gefnogi pobl sydd 
wedi cael diagnosis a’r rhai sy’n disgwyl am 
ddiagnosis. 

Ffoniwch ni am gefnogaeth ar 0333 150 3456  
neu ffoniwch ein llinell gymorth Cymraeg ar   
03300 947 400.   

Oriau agor y llinell gymorth: 
Dydd Llun i ddydd Mercher: 9yb-8yh 
Dydd Iau a dydd Gwener: 9yb-5yp 
Dydd Sadwrn a dydd Sul 10yb-4yp  

Gallwch hefyd gael mynediad i’r gwasanaeth 
ar-lein www.alzheimers.org.uk/
dementiaconnect

Mae rhagor o wybodaeth am ymchwil, ein 
taflenni ffeithiau a chefnogaeth arall ar gael ar 
ein gwefan: www.alzheimers.org.uk

I weithwyr proffesiynol 
Rydym yn darparu gwasanaethau gwybodaeth, 
adnoddau a hyfforddiant arbenigol i weithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol 
sy’n gweithio gyda phobl y mae dementia yn 
effeithio arnynt

I ddysgu mwy a chael gwybod beth allwn 
ei gynnig ewch i: www.alzheimers.org.uk/
dementia-professionals/refer
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Prifysgol Bangor    
Ers ei sefydlu ym 1999, mae Canolfan 
Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru 
(DSDC) ym Mhrifysgol Bangor wedi bod 
yn datblygu a gwerthuso ffyrdd o gefnogi 
a chynnal lles ac ansawdd bywyd pobl yr 
effeithir arnynt gan ddementia http://dsdc.
bangor.ac.uk/supporting-people.php.cy. 

Gydag enw da rhyngwladol am ymchwil 
rhyngddisgyblaethol i heneiddio a dementia, 
mae ymchwilwyr yn cydweithio â eraill gan 
gynnwys pobl sy’n byw gyda dementia a’u 
gofalwyr di-dâl, i ganolbwyntio ar ddatblygu 
syniadau newydd, ysgrifennu cynigion 
ymchwil, cyhoeddi ymchwil, a rhannu 
gwybodaeth.

Gyda chymorth cyllid seilwaith gan Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru, mae DSDC, ynghyd â 
Phrifysgol Abertawe, yn cyfrannu at Ganolfan 
Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR), 
sy’n anelu i wella bywydau pobl hŷn sy’n byw 
yng Nghymru drwy integreiddio polisi ac 
ymarfer ymchwil. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â 
CADR ewch i www.cadr.cymru/cy/index.htm.

Os hoffech drafod ein gwaith ar Heneiddio’n 
Iach a byw gyda dementia, cysylltwch â 
Dr Catrin Hedd Jones, Ysgol Gwyddorau 
Meddygol ac Iechyd, Prifysgol Bangor, Bangor, 
Gwynedd.

Ffôn: 01248 388872
E-bost: c.h.jones@bangor.ac.uk
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