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Mae Dementia DU yn darparu cymorth dementia arbenigol i deuluoedd 
trwy ein gwasanaeth Nyrs Admiral. Pan fydd pethau'n mynd yn heriol 
neu'n anodd i bobl â dementia a'u teuluoedd, mae Nyrsys Admiral yn 
gweithio ochr yn ochr â hwy, gan roi cymorth, cyfarwyddyd arbenigol 
ac atebion ymarferol un wrth un iddynt. Mae'r arbenigedd a phrofiad 
unigryw ym maes dementia mae Nyrs Admiral yn eu cyflwyno'n 'rhaff 
achub' - mae'n helpu pawb yn y teulu i fyw'n fwy cadarnhaol â dementia 
yn y presennol, ac i wynebu heriau yfory â mwy o hyder a llai o ofn.

Rydym yn rhedeg Llinell Gymorth Dementia Nyrs Admiral. Mae'n cael 
ei staffio gan Nyrsys Admiral profiadol ac fe'i bwriedir ar gyfer teulu 
a gofalwyr proffesiynol, pobl â dementia a'r rhai gynny sy'n poeni 
ynghylch eu cof. Ffoniwch 0800 888 6678 neu e-bostiwch  
helpline@dementiauk.org.

Mae dementia'n derm ymbarél cyffredinol sy'n disgrifio'r dirywiad 
cynyddol yng ngallu meddyliol rhywun. Gallai symptomau dementia 
gynnwys: colli cof, newidiadau mewn ymddygiad a phersonoliaeth, 
problemau â sgiliau rhesymu a chyfathrebu, a llai o allu i gyflawni 
gweithgareddau dyddiol, megis ymolchi a gwisgo.

Mae llawer o fathau ac achosion gwahanol o ddementia.Y rhai mwyaf 
cyffredin yw: clefyd Alzheimer, dementia fasgwlaidd, dementia 
cymysg, dementia â chyrff Lewy, a dementia clustennau blaen ac 
arleisiol yr ymennydd.

Ynglŷn â Dementia DU

Beth yw dementia?

Mae'r llyfryn hwn ar gyfer gofalwyr pobl â dementia ac ar gyfer 
pobl sy'n byw â dementia. Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i 
weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes gofal demensia.
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Mae Nyrsys Admiral yn dararu'r cymorth arbenigol un wrth un ar 
gyfer dementia mae ar deuluoedd ei angen:

•  os bydd cyfathrebu'n mynd yn anodd, byddwn ni wrth law gyda'r 
sgiliau a thechnegau i helpu teuluoedd i ddal i gysylltu â'r person 
maent yn ei garu/charu

•  os yw rhywun â dementia'n dangos arwyddion ofn neu ofid, 
byddwn ni'n gweithio gyda theuluoedd i ganfod y dulliau gorau o 
atal neu reoli hyn

•  os yw teuluoedd yn cael trafferth wrth geisio ymdopi, byddwn ni 
yno i'w helpu i gael y gofal gorau posibl i'w hanwylyd

•  os oes gan deuluoedd gwestiynau na allant gael ateb iddynt 
byddwn ni'n cymryd yr amser i wir ddeall y broblem, a rhoi'r 
cymorth mae arnynt ei angen i fynd i'r afael â hi.

Beth mae Nyrs Admiral yn ei wneud?
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Gall byw gyda dementia fod yn brofiad anhygoel anodd ac unig ar 
gyfer y person â dementia a'u teulu.

Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth gyfoes i'ch helpu i lywio 
rhai o'r profiadau y gallai dementia eu cyflwyno.Mae ganddo gyngor 
ymarferol sy'n cwmpasu amediad o bynciau, gan gynnwys y cymorth 
ariannol mae gennych chi neu'r person rydych yn gofalu amdano 
hawl iddo, a chyfarpar a thechnoleg gynorthwyol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol nad ydynt wedi'u 
hateb yn y llyfryn gwybodaeth hwn, cysylltwch â'n Llinell Gymorth 
Dementia Nyrs Admiral.

Ein Llinell Gymorth yw'r unig linell gymorth dementia dan arweiniad 
nyrsys yn y DU, ac mae'n cynnig cymorth ymarferol, emosiynol a 
seicolegol i unrhyw un a effeithir gan ddementia. 

Mae ein nyrsys yma i ateb eich galwadau saith diwrnod yr wythnos. 
Cysylltwch â nhw ar 0800 888 6678. Mae'r Llinell Gymorth yn rhad 
ac am ddim ac yn gyfrinachol ac mae'n agored rhwng 9am a 9pm 
o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac o 9am i 5pm ar benwythnosau. Os 
byddwch chi'n ffonio y tu allan i'r amseroedd hyn, gadewch neges a 
byddwn ni'n eich ffonio'n ôl cyn gynted â phosibl.

Hefyd gGallwch anfon unrhyw gwestiynau sydd gennych trwy 
e-bost at helpline@dementiauk.org a bydd un o'n Nyrsys Admiral yn 
ymateb.

Susan Drayton
Nyrs Glinigol Arweiniol ar gyfer y Llinell Gymorth Dementia Nyrs Admiral

Llinell Gymorth Dementia Nyrs Admiral
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Efallai eich bod yn darllen y llyfryn hwn oherwydd eich bod yn poeni 
y gallai aelod o'r teulu neu ffrind agos fod â dementia neu oherwydd 
eu bod newydd gael eu diagnosio, neu efallai eich bod newydd gael 
diagnosis eich hunan ac eisiau gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Gall fod yn anodd ar y dechrau i wybod ble i fynd i gael help wrth gael 
eich wynebu  â dementia. I ddechrau, gellir dod o hyd i'r rhan fwyaf o 
gymorth trwy gyrchu un o'r ddau wasanaeth canlynol:

Eich Meddyg Teulu 
Os oes arnoch angen help i gael diagnosis, neu os oes arnoch angen 
unrhyw gymorth meddygol arall, cychwynnwch drwy ymweld â'ch 
Meddyg Teulu. Wedyn gallant eich atgyfeirio i wasanaethau eraill a 
all gynnig cymorth arbenigol.

Gwasanaethau cymdeithasol neu'r cyngor

Mae llawer o wasanaethau y gallai'ch gwasanaethau cymdeithasol 
neu gyngor lleoleu cynnig ichi i wneud pethau ychydig yn haws. 
Gallech dderbyn help o gwmpas y cartref, mynediad i glybiau 
ddydd a seibiant, a chefnogaeth i reoli meddyginiaeth a gwneud 
addasiadau i'ch cartref.

Bydd y cymorth a gewch gan y gwasanaethau cymdeithasol yn cael 
prawf modd, a gall lefel y gefnogaeth rydych yn ei dderbyn amrywio 
hefyd o fewn pob awdurdod lleol. Gwnewch apwyntiad gyda'ch 
gwasanaethau cymdeithasol lleol i gael asesiad o'ch anghenion neu 
anghenion y person rydych yn ei gefnogi.

Os ydych yn gofalu am rywun â dementia, gallwch hefyd wneud  
apwyntiad i gael asesiad gofalwr a gallech gael mynediad i 
wasanaethau neu fudd-daliadau i'ch cefnogi yn eich rôl ofalu.

Ble i fynd am help
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Gwyddom y gall cael diagnosis o ddementia wneud ichi feddwl nad 
oes gennych reolaeth weithiau. Mae llawer o bobl yn canfod y gall 
cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y dyfodol eu helpu i deimlo'n fwy sicr.

Os oes gennych ddiagnosis o ddementia, neu os ydych yn gofalu 
am rywun ag un, efallai bydd gennych hawl i nifer o fudd-daliadau. 
Defnyddiwch y Cyfrifiannell Budd-daliadau ar-lein i weld y budd-
daliadau rydych chi, neu'r person rydych yn gofalu amdanynt, yn 
gallu eu hawlio.

Ewch i www.gov.uk/benefits-calculators. 

Lwfans Gweini

Beth ydyw? 
Budd-dal a delir gan lywodraeth y DU i bobl dros 65 oed. 

A wyf yn gymwys?
Gallwch ei hawlio os yw eich gallu i gadw'n ddiogel neu ofalu am 
eich gofal personol eich hunan yn cael ei effeithio gan afiechyd neu 
anabledd corfforol neu feddyliol.

Faint ydyw? 
Mae dwy gyfradd wythnosol:
• £55.65 os oes arnoch help neu oruchwyliaeth naill ai yn y dydd 

neu yn y nos
• £83.10 os oes arnoch help neu oruchwyliaeth yn y dydd ac yn y 

nos fel ei gilydd, neu os oes afiechyd terfynol arnoch 

Ni fydd hawlio Lwfans Gweini'n lleihau unrhyw incwm arall a gewch, ac 
mae'n ddi-dreth. Os caiff ei ddyfarnu ichi, efallai y bydd gennych hawl 
i gael budd-daliadau eraill, megis Credyd Pensiwn, Budd-dal Tai neu 
Ostyngiad Treth Cyngor, neu gynnydd yn y budd-daliadau hyn. Gellir ôl-
ddyddio hawliadau llwyddiannus i'r amser y gwnaethoch y cais cyntaf.

Cymorth ariannol
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Sut wyf yn gwneud cais?
Ffoniwch 0345 605 6055 rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener.      

Lawrlwythwch ffurflenni yn www.gov.uk/attendance-allowance/
overview.

Lwfans Gofalwr

Beth ydyw? 
Taliad gan lywodraeth y DU i ofalwr rhywun sy'n derbyn budd-
daliadau eraill, megis Lwfans Gweini neu Daliad Annibyniaeth 
Bersonol, neu Lwfans Byw i'r Anabl.

A wyf yn gymwys?
Mae angen ichi:

• fod yn 16mlwydd oed neu drosodd i dreulio o leiaf 35 awr yr wythnos 
yn gofalu am rywun

• ennill dim mwy na £116 yr wythnos, unwaith bod treuliau y gellir eu 
caniatáu'n cael eu didynnu

• beidio â derbyn budd-daliadau penodol eraill, megis Budd-dal 
Analluogrwydd neu Bensiwn y Wladwriaeth.

Faint ydyw? 
Gallwch dderbyn £62.70 yr wythnos. Cofiwch y gall y person sy'n 
derbyn gofal golli rhai o'u budd-daliadau os yw eu gofalwr yn 
derbyn y lwfans hwn. Dysgwch ragor ynghylch pa fuddion a allai 
gael eu heffeithio:  www.carersuk.org/help-and-advice/financial-
support/help-with-benefits/carers-allowance

Sut wyf yn gwneud cais? 
Ffoniwch yr Uned Lwfans Gofalwyr ar 0345 608 4321 rhwng 8:30am a 
5pm, o ddydd Llun i ddydd Iau, ac 8:30am i 4:30pm ddydd Gwener. 
Gwnewch gais ar-lein yn www.gov.uk/carers-allowance.
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Credyd Gofalwr

Beth ydyw? 
Mae'n fudd-dal a delir gan lywodraeth y DU i ofalwyr sy'n helpu i 
adeiladu'ch hawl i Bensiwn sylfaenol y Wladwriaeth a Phensiwn 
Ychwanegol y Wladwriaeth.

A wyf yn gymwys?
Ni fydd eich incwm, cynilion na buddsoddiadau'n effeithio ar 
gymhwysedd i gael Credyd Gofalwr. Mae angen eich bod:

• yn gofalu am rywun am o leiaf 20 awr o wythnos
• dros 16 oed ond o dan yr oedran pensiwn
• yn gofalu am rywun sy'n cael budd-daliadau penodol, megis 

Lwfans Gweini

Faint ydyw? 
Ni fyddwch yn derbyn arian parod ond byddwch yn cael credydau i 
helpu i lenwi'r bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Sut wyf yn gwneud cais?
Ffoniwch 0345 608 4321, dydd Llun i ddydd Gwener 8:30am i 5pm, 
neu ddydd Gwener 8:30am - 4:30pm. 

Lawrlwythwch y ffurflen hawlio Credyd Gofalwr ar-lein yn 
www.gov.uk/carers-credit.

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Beth ydyw? 
Mae treth gyngor yn ffi mae awdurdodau lleol yn ei chodi ar bobl 
sy'n byw mewn eiddo preswyl er mwyn helpu i ddiwallu cost 
gwasanaethau lleol. Mae gostyngiadau penodol ar y taliad ar gael i 
rai pobl.
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A wyf yn gymwys? 
Os yw person â dementia'n derbyn naill ai Lwfans Gweini, Taliad 
Annibyniaeth Personol, neu Lwfans Byw i'r Anabl ar y gyfradd ganol 
neu uwch, dylent gael eu heithrio rhag talu'r dreth gyngor yn Lloegr, 
Cymru a'r Alban.

Hefyd, nid oes rhaid i rai gofalwyr dalu treth gyngor os ydynt yn byw 
gydag ac yn gofalu am rywun â dementia, sy'n cael y gyfradd uwch o 
Lwfans Gweini neu Daliad Annibynnol Personol.

Faint ydyw? 
Os yw person â dementia'n byw mewn tŷ gyda rhywun arall, dylai'r 
dreth gyngor gael ei gostwng o 25%. Os yw'r person â dementia yn 
byw ar ei hunan, maent yn cael eu heithrio rhag talu treth gyngor.

Sut wyf yn gwneud cais? 
Ffoniwch eich adran dreth gyngor leol a gofyn am ffurflen ar gyfer 
'nam meddyliol’. 

Dysgwch ragor yn www.gov.uk/apply-council-tax-reduction. 

Premiwm Anabledd 

Beth ydyw? 
Mae'n fudd-dal gan lywodraeth y DU sy'n cael ei ychwanegu at 
Gymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm os 
ydych yn gymwys i'w gael.

A wyf yn gymwys?
Rhaid eich bod o dan oedran credyd pensiwn ac yn derbyn: Lwfans 
Byw i'r Anabl, Taliad Annibyniaeth Personol, Taliad Annibyniaeth y 
Lluoedd Arfog, Credyd Treth Gwaith gydag elfen anabledd, Lwfans 
Gweini, Lwfans Gweini Cyson, Atodiad Symudedd Rhyfel Pensiynwyr, 
Lwfans Anabledd Difrifol neu Fudd-dal Analluogrwydd.
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Faint ydyw?
Gallech dderbyn £32.55 yr wythnos os ydych yn sengl a £46.40 os 
ydych yn rhan o gwpl.
 
Sut wyf yn gwneud cais?
Does dim rhaid i chi hawlio Premiwm Anabledd gan ei fod yn cael ei 
ychwanegu fel mater o drefn i'ch Cymhorthdal Incwm os ydych yn 
gymwys.

Ffoniwch eich Canolfan Byd Gwaith ar 0800 055 6688 rhwng 8am a 
6pm, dydd Llun i ddydd Gwener, os nad yw wedi'i dalu.

Dysgwch ragor yn  www.gov.uk/disability-premiums-income-support.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Beth ydyw? 
Budd-dal llywodraeth y DU a delir i bobl y mae eu salwch neu 
anabledd yn effeithio ar eu gallu i weithio.

A wyf yn gymwys?
Mae angen eich bod:

• o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth 

• heb dderbyn Tâl Salwch Statudol neu Dâl Mamolaeth Statudol 

• heb dderbyn Lwfans Ceisio Gwaith

Efallai y cewch eich trosglwyddo o Fudd-dal Analluogrwydd i ESA ac 
na ddisgwylir ichi ddychwelyd i'r gwaith.

Faint ydyw?
Fe gewch gyfradd cyn-asesu rhwng £57.90 a £73.10 pan fyddwch yn 
gwneud yr hawliad cyntaf.
 Yna, ar ôl 13 wythnos, gallwch dderbyn hyd at £109.65 yr wythnos.
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Sut wyf yn gwneud cais?
Ffoniwch eichCanolfan Byd Gwaithar 0800 055 6688 rhwng 8am a 
6pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dysgwch ragor yn  www.gov.uk/employment-support-allowance.
 
Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 

Beth ydyw? 
Budd-dal a delir gan lywodraeth y DU sy'n helpu gyda rhai o'r costau 
ychwanegol a achosir gan afiechyd hirdymor neu anabledd.

A wyf yn gymwys?
Mae angen eich bod rhwng 16 a 64 oed ac yn byw ym Mhrydain Fawr.
Mae PIP yn ddi-dreth a gallwch ei gael os ydych yn gweithio neu 
beidio.

Faint ydyw?
Gallech gael rhwng £22 a £141.10 yr wythnos, gan ddibynnu ar sut 
mae'ch cyflwr yn effeithio arnoch.

Sut wyf yn gwneud cais? 
I wneud cais, ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 0800 917 
2222 rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Dysgwch ragor yn  www.gov.uk/pip/overview. 

Cyllideb Iechyd Personol

Beth ydyw? 
Mae cyllideb iechyd personol yn swm o arian y cytunir arno gan eich 
tîm GIG lleol sy'n eich galluogi i reoli'ch gofal mewn ffordd sy'n  
addas i chi. 
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A wyf yn gymwys?
Y grŵp cyntaf o bobl sy'n gymwys i gael cyllideb iechyd bersonol 
yw oedolion sy'n derbyn Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar hyn o bryd, 
er bod sefydliadau GIG lleol yn rhydd i gynnig cyllidebau iechyd 
personol i bobl eraill ar sylfaen wirfoddol os ydynt yn credu y bydd 
unigolyn yn elwa ganddo.

Sut wyf yn gwneud cais?
Siaradwch â'ch tîm GIG lleol sy'n eich helpu'n amlach gyda'ch gofal. 

Cyllideb Personol

Beth ydyw? 
Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau bod eich 
anghenion yn cael eu bodloni. Mae cyllideb personol yn swm o arian 
gan awdurdod lleol i helpu pobl i reoli eu gofal mewn ffordd sy'n 
addas iddyn nhw. Os ydynt yn cytuno i dalu am rai o'ch anghenion 
gofal neu i gyd ohonynt, rhaid i'r awdurdod lleol hefyd gynnig dewis 
o sut i ddiwallu'ch anghenion. Nod cyllidebau personol yw rhoi mwy o 
ddewis i bobl dros y gofal a'r cymorth maent yn eu derbyn.

A wyf yn gymwys?
Rhaid bod person wedi'i asesu fel rhywun sydd angen gwasanaethau 
er mwyn derbyn cyllideb bersonol, a rhaid defnyddio'r taliad i brynu'r 
gwasanaethau mae ar y person eu hangen. Gellir gwneud taliadau i'r 
gofalwyr ac i bobl â dementia.

Sut wyf yn gwneud cais? 
Gallwch ofyn am wybodaeth ynghylch cyllideb bersonol trwy 
gysylltu â'ch adran gwasanaethau cymdeithasol a gofyn am Asesiad 
o Anghenion.
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Sut mae'r cyllidebau hyn yn cael eu talu?
Unwaith y bydd cynllun gofal a chymorth wedi'iroi yn ei le, gellir ei 
reoli mewn gwahanol ffyrdd:

• Fydd ddim arian yn newid dwylo wrth i'r tîm GIG neu'r 
cyngordrefnu'r gofal a chymorth a gytunwyd.

• Bydd sefydliad neu ymddiriedolaeth wahanol yn dal yr arian ar 
ran yr unigolyn ac yn eu cefnogi i benderfynu beth sydd arnynt ei 
angen.

• Mae'r unigolyn yn cael taliad uniongyrchol ac yn rheoli'r 
gwasanaethau eu hunain.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cyllideb iechyd personol a chyllideb 
personol? 

Mae cyllideb bersonol ar gyfer eich anghenion gofal cymdeithasol, 
tra bodcyllideb iechyd personol ar gyfer eich anghenion gofal iechyd 
GIG.

A allaf cyfuno fy nghyllideb iechyd bersonol a'm cyllideb 
bersonol?

Gellir cyfuno cyllidebau iechyd personol a chyllidebau personol yn un 

pecyn o ofal.
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Talu am ofal

Mae darparu gofal yn y DU yn gyd-gyfrifoldeb y GIG sy'n darparu 
gofal iechyd, a gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol 
sy'n darparu gofal cymdeithasol a phersonol. Ar y cyfan, mae 
gwasanaethau a ddarperir gan y GIG yn rhad ac am ddim. Ond, efallai 
y bydd yn rhaid i chi dalu am bob un neu rai o'r gwasanaethau a 
drefnwyd gan wasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol, gan 
ddibynnu ar eich incwm a maint eich cynilion.

Gall unrhyw benderfyniad ynghylch pwy sy’n gyfrifol am ddarparu 
gofal gael canlyniadau ariannol sylweddol. Mae llyfryn a gynhyrchir 
gan Gymdeithas Alzheimer, o'r enw 'Pryd mae'r GIG yn talu am 
ofal' yn cynnig cyfarwyddyd ar gymhwysedd. Mae'n esbonio beth 
yw Gofal Parhaus y GIG, sut y gallech ei gael, a beth i'w wneud os 
gwrthodir eich cais. Darllennwch ‘Pryd mae'r GIG yn talu am ofal?’:  
www.alzheimers.org.uk/download/downloads/id/75/when_does_
the_nhs_pay_for_care.pdf

I weld rhagor o wybodaeth ar ofal am ddim y tu allan i'r ysbyty sy'n 
cael ei drefnu a'i ariannu gan y GIG, chwiliwch am ofal parhaus y GIG 
yn  www.nhs.uk.
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Atwrneiaeth 

Os ydych wedi'ch diagnosio â dementia, efallai byddwch am ystyried 
dewis rhywun i wneud penderfyniadau iechyd, lles ac/neu ariannol 
ar eich rhan yn y dyfodol pan na fydd gennych, o bosibl, y gallu i'w 
gwneud drosoch eich hunan.

Gelwir y person rydych yn ei ddewis yn dwrnai a mae'n cael ei benodi 
gan ddogfen ffurfiol a elwir yn Dwrneiaeth Arhosol (LPA).

Mae dau fath o LPA:

1. LPA lles personol – ar gyfer penderfyniadau ynghylch iechyd a 
lles personol, megis ble allech fyw, eich gofal dydd i ddydd neu 
driniaeth feddygol.

2. LPA eiddo a materion – ar gyfer penderfyniadau ynghylch cyllid, 
megis gwerthu'ch tŷ neu reoli'ch cyfrif banc.

Cysylltwch â'ch cyfreithiwr i wneud LPA, neu ddefnyddiwch ffurflen 
arbennig oddi wrth Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus. 

Gallwch ffonio Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar  
0300 456 0300, rhwng9am a 5pm, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd 
Iau, dydd Gwener a rhwng 10am a 5pm ar ddyddiau Mercher.

Hefyd gallwch lawrlwytho hon oddi ar  www.gov.uk/government/
publications/make-a-lasting-power-of-attorney.  

Os nad oes gennych gyfreithiwr a bod gennych gwestiynau ynghylch 
Atwrneiaeth , cysylltwch ag Allied Services Trust, elusen sy'n darparu 
addysg, cymorth a chefnogaeth i helpu unigolion i baratoi am anallu 
posibl.

Call Allied Services Trust on 01590 644073.
 

Materion cyfreithiol
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Atwrneiaeth Barhaus (EPA)

Mae EPAs wedi'u disodli gan Dwrneiaethau Arhosol. Fodd bynnag, 
os ydych wedi gwneud a llofnodi EPA cyn 1 Hydref 2007, mae'n dal yn 
ddilys. Mae EPA yn cwmpasu penderfyniadau ynghylch eich eiddo a 
materion ariannol yn unig. Mae hynny'n golygu nad oes gan dwrnai 
bŵer o dan EPA i wneud penderfyniadau ynghylch eich iechyd a'ch lles. 

When you become unable to make your own decisions relating to 
financial and property matters, the EPA must be registered with 
the Office of the Public Guardian before your attorney can take any 
further action on your behalf. 

Call the Office of the Public Guardian on 0300 456 0300, from  9 am 
to 5 pm, Monday, Tuesday, Thursday, Friday and between 10 am and 
5 pm on Wednesdays.

Find out more at www.gov.uk/government/publications/register-
an-enduring-power-of-attorney.

Dirprwyaeth o dan Y Llys Gwarchod

Efallai y bydd Y Llys Gwarchod yn gallu'ch helpu os ydych yn gofalu 
am rywun â dementia. Mae'n ymdrin â materion sy'n ymwneud â 
phobl sydd heb allu i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.

O dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol, mae gan y llys bŵer i wneud:

• dpenderfyniadau ynghylch lles personol neu faterion eiddo ac 
ariannol  pobl sydd heb y gallu i wneud y fath benderfyniadau 
drostynt eu hunain

• datganiadau ynghylch gallu person i wneud penderfyniad, os na 
ellir datrys hyn yn anffurfiol



21Ffynonellau cymorth a chyngor

• penderfyniadau ynghylch triniaeth feddygol yn ymwneud â 
darparu, tynnu'n ôl neu atal triniaeth i rywun sydd heb alluedd’.

Gall y llys benodi ‘dirprwy’ i gymryd rheolaeth ar faterion rhywun:

• yn absenoldeb EPA neu LPA 
• os ydynt yn credu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol neu eu 

bod yn wynebu risg ac mae angen i berson arall weithredu ar eu rhan.

Ffoniwch y Llys Gwarchod ar 0300 456 4600 rhwng 9am a 5pm, dydd 
Llun i ddydd Gwener.

I gael gwybod rhagor ynghylch dod yn ddirprwy neu beth mae'r llys 
yn ei wneud, ewch i www.gov.uk/oneoff-decision-personal-welfare.
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Parcio hygyrch

Os yw dementia gyda chi, neu os ydych yn gofalu am rywun â 
dementia, dylech allu gwneud cais am Fathodyn Glas. Mae'n gynllun 
sy'n eich helpu i barcio'n agosach i'ch cyrchfan os ydych yn anabl neu 
os oes gennych gyflwr iechyd.

Ffoniwch eich cyngor lleol neu'ch Gwasanaeth Cymorth Ymholiad 
Cychwynnol Bathodyn Glas ar 0844 463 0213 (Lloegr), 0844 463 
0214 (yr Alban), neu 0844 463 0215 (Cymru).

Anfonwch e-bost at bluebadge@northgateps.com.

I wneud cais am fathodyn ar-lein, ewch i www.gov.uk/apply-blue-badge.

I wneud cais am fathodyn yng Ngogledd Iwerddon, ewch i  
 www.nidirect.gov.uk/information-and-services/motoring-and-
transport/blue-badge-scheme

Pethau ymarferol
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Rhwystro galwadau

Gall fod yn ofidus a drud os ydych chi, neu aelod o'ch teulu â 
dementia, yn gwneud galwadau ffôn ailadroddus i rifau penodol, yn 
arbennig os ydynt yn rhai cyfradd bremiwm.

Gall British Telecom (BT) sefydlu gwasanaeth sy'n caniatáu ichi 
ddeilau 10 rhif, a allai gynnwys ffrindiau, teulu, eich Meddyg Teulu 
ac ati, ond rhwystro eraill. Fe'i gelwir yn Ddeialu Rhwydwaith wedi'i 
Reoli.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch BT ar 0800 919 591 rhwng 8am a 
5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythwch lyfryn am y gwasanaeth neu chwilio am ‘ddeialu 
rhwydwaith wedi'i reoli’ yn http://btplc.com. 

Gyrru

Os oes gennych chi, neu  berson rydych yn gofalu amdano,  
ddiagnosis o dementiaac rydych yn gyrru, mae angen hysbysu'r 
Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a'ch cwmni 
yswiriant. Gall eich meddyg teulu, seiciatrydd neu niwrolegydd 
wneud hyn ar eich rhan ond gallent godi ffi.

Ni fyddwch yn gorfod rhoi'r gorau i yrru'n syth bin o reidrwydd a 
gellid cyhoeddi trwydded flynyddol ichi neu efallai byddai angen 
ichi gymryd prawf gyrru am ddim. Ond os na rowch wybod i'r DVLA, 
gallech gael dirwy o hyd at £1,000.

Ffoniwch y DVLA ar 0300 790 6806 rhwng 8am a 5:30pm, dydd Llun i 
ddydd Gwener ac 8am a 1pm ar ddyddiau Sadwrn.

To I lawrlwytho ffurflen i roi gwybod i'r DVLA am ddiagnosis o 
ddementia, ewch i www.gov.uk/dementia-and-driving. 
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Gofal llygaid

Mae'n bwysig eich bod yn trefnu i’ch llygaid gael eu gwirio’n rheolaidd 
i wneud yn siŵr bod problemau, megis cataractau a Glawcoma, yn 
cael eu diagnosio'n brydlon a bod gennych y presgripsiwn cywir ar 
gyfer eich sbectolau neu lensys cyffwrdd.

Gall optegwyr ymweld â chi yn eich cartref i gynnal prawf llygaid, 
rhagnodi lensys a dangos amrediad o fframau ichi.

Ffoniwch y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) ar 
0303 123 9999 neu anfonwch e-bost at helpline@rnib.org.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r wefan RNIB a chwilio, ‘archwiliad 
llygaid yn y cartref’: www.rnib.org.uk.

Bwyd 

Mae'n wir bwysig cynnal deiet iach a chytbwys ar gyfer lles corfforol a 
meddyliol. 

Un cwmni sy'n cynnig danfon bwyd i’r cartref yw Wiltshire Farm 
Foods. Fel arfer gall ddanfon bwyd i rywun â dementia'n wythnosol 
neu bythefnosol. Byddwch yn cael yr un gyrrwr sydd wedi'i wirio gan 
yr heddlu bob tro a gallant roi prydau bwyd yn y rhewgell os ydych am 
iddynt wneud hynny.

Ffoniwch rif 24 awr Wiltshire Farm Foods 0800 077 3100.

Ewch i www.wiltshirefarmfoods.com.

Cardiau adnabod

Mae'n syniad da i rywun a ddiagnosir â dementia gario cerdyn 
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adnabod yn esbonio bod ganddynt broblemau cof. Gall hyn helpu 
os ydynt yn cael ddamwain, neu os ydynt yn ansicr o ble maen nhw, 
oherwydd gall y cerdyn roi manylion ynghylch cysylltiadau argyfwng.

Gallech wnïo'r wybodaeth hon ar siaced neu fag llaw fel na ellir ei 
dynnu i ffwrdd yn hawdd. Neu brynwch freichled adnabod, fel y 
rhai a ddarperir gan MedicAlert (manylion isod). Maent yn gwerthu 
gemwaith wedi'i engrafio gyda manylion ynghylch cyflwr y person, 
rhif adnabod a rhif ffôn argyfwng 24 awr.

Os ydych yn ofalwr, gall cario cerdyn adnabod yn dweud eich bod yn 
gofalu am berson â dementia helpu i sicrhau eu bod yn cael cymorth 
os ewch yn sâl.

Ffoniwch ein Llinell Gymorth Dementia Nyrs Admiral ar 0800 888 6678 
neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org a gofyn inni am anfon 
cardiau adnabod atoch a'r person rydych yn gofalu amdano yn y 
post.

Ffoniwch MedicAlert ar 01908 951045.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch MedicAlert ewch i  
www.medicalert.org.uk.

Padiau anymataliaeth

Incontinence Gall anymataliaeth fod yn annifyr a gall eich atal rhag 
gadael eich cartref. Er mwyn helpu i'w atal rhag eich stopio chi - neu'r 
person rydych yn gofalu amdano - rhag bod yn weithgar, gallwch 
brynu padiau anymataliaeth mewn prif fferyllfeydd. Gofynnwch i'ch 
Meddyg Teulu am asesiad o ymataliaeth hefyd. 

Mae llawer o gwmnïau sy'n gwerthu padiau anymataliaeth, gallwch 
ddod o hyd i gyflenwyr ar dudalen 32. 
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Meddyginiaeth

Ond pan fydd llawer o dabledi i'w cymryd, gall fod yn hawdd colli 
trywydd ar bryd cawsant eu cymryd ddiwethaf. Mae fferyllfeydd yn 
cynnig ffyrdd o symbylu'ch cof. Gallant:

• gael eich presgripsiwn yn syth oddi wrth eich Meddyg Teulu
• eich atgoffa pan fydd yn amser ichi gael adolygiad 

meddyginiaeth gyda'ch Meddyg Teulu
• danfon eich meddyginiaeth i'ch drws ar yr un pryd bob wythnos 

neu fis
• pecynnu'ch meddyginiaeth i fyny fel mae mewn slotiau dydd ac 

amser ac yn cael ei danfonichi ar sylfaen wythnosol neu fisol

Nid ydym yn argymell unrhyw fferyllfa arbennig, ond mae gan 
Boots  wybodaeth ddefnyddiol ar hyn ar-lein yn www.boots.com/
prescription-support/medisure.

Toiledau cyhoeddus

Gallwch gael mynediad i 9,000 o doiledau cyhoeddus wedi'u cloi o 
gwmpas y wlad os oes gennych gyflwr iechyd fel dementia. Mae hyn 
trwy'r Cynllun Allweddi Cenedlaethol (NKS). Byddwch yn canfod y 
toiledau mewn canolfannau siopa, tafarndai, caffis, siopau adrannol, 
gorsafoedd bysiau a thrên yn y rhan fwyaf o'r wlad.

Mae allweddi i ddatgloi'r toiledau'n costio £5.40, gan gynnwys TAW, 
i'w danfon ynEwrop. Hefyd gallwch lawrlwytho ap i'ch ffôn clyfar sy'n 
rhoi cyfarwyddiadau i'ch toiled NKS agosaf ichi.

Ffoniwch Disability Rights ar 020 7250 8191 rhwng 10am a 1.30pm a 
2.30pm a 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener.
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I gael rhagor o wybodaeth ar NKS, ewch i crm.disabilityrightsuk.
org/radar-nks-key.

Anfonwch e-bost at shop@disabilityrightsuk.org.

Rhoi terfyn ar alwadau oer 

I stopio galwadau gwerthu ac oer na ofynnwyd amdanynt, gallwch 
gofrestru am ddimgyda'r  Gwasanaeth Dewis Ffôn. Unwaith y 
byddwch wedi'ch cofrestru, mae telefarchnadwyr yn gyfreithiol 
rwymedig i beidio â'ch ffonio chi.

Ffoniwch y Gwasanaeth Dewis Ffôn ar 0345 070 0707.

Cofrestrwch yn www.tpsonline.org.uk.

Ysgrifennwch at y Gwasanaeth Dewis Ffôn, DMA House, 70 Margaret 
Street, Llundain W1W 8SS

Rhoi terfyn ar bost na ofynnwyd amdano

I stopio post na ofynnwyd amdano rhag cyrraedd, gallwch gofrestru 
gyda'rGwasanaeth Dewis Postio am ddim.

Ffoniwch y Gwasanaeth Dewis Postio ar 020 7291 3300.

Cofrestrwch yn www.mpsonline.org.uk/mpsr.

Gallwch hefyd roi stop ar bost heb gyfeiriad i'ch cartref, fel papurau 
newydd a chylchgronau, catalogau, taflenni gwybodaeth, llyfrynnau 
hysbysebu a chwponau arian, cyfeiriaduron lleol a samplau o 
gynhyrchion.I wneud hyn, gofynnwch i Gymdeithas Farchnata 
Uniongyrchol y DU am fanylion ynghylch eu Gwasanaeth Dewis 'Eich 
Dewis' ar gyfer Post Heb Gyfeiriad. 
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Ewch i  www.mpsonline.org.uk/mpsr/yourchoice.

Anfonwch e-bost at  yourchoice@dma.org.uk.

Ysgrifennwch atynt yn ‘Your Choice’ Preference Scheme Dept, 
Cymdeithas Farchnata Uniongyrchol (DU), DMA House, 70 Margaret 
Street, Llundain, W1W 8SS.
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Dylech fynd at y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyntaf am 
gyfarpar. Eich hawl chi fel gofalwr, neu rywun â dementia, yw cael 
asesiad o'ch anghenion gan eich cyngor lleol. Gallant gynghori ar ba 
wasanaethau lleol all eich cefnogi neu ddarparu pecyn gofal. Gall 
hyn gynnwys gofal personol, seibiant byr a gofal dydd, pryd ar glud a 
chymorth trwy dechnoleg.

Dim ond manylion ariannol y person â dementia y mae'n rhaid eu 
datgelu ac nid yw hyn yn cynnwys yr eiddo maent yn byw ynddo os 
yw'n cael ei rannu gyda'u partner neu briod.

Canfyddwch rif eich adran wasanaethau cymdeithasol leol ar-lein yn 
www.gov.uk/apply-needs-assessment-social-services.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen we hon gan Carers UK 
ynghylchasesiad gofalwr: www.carersuk.org/help-and-advice/
practical-support/getting-care-and-support/carers-assessment.

Cyfarpar a thechnoleg gynorthwyol
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AT Dementia 

Mae AT Dementia yn elusen sy'n darparu gwybodaeth a chyngor ar 
dechnoleg gynorthwyol ar gyfer pobl â dementia. 

Ffoniwch 0115 74 84220.

Ewch i  www.atdementia.org.uk.  

Living Made Easy

Mae Living made easy yn wefan ddiduedd ar gyfer cyngor a 
gwybodaeth ynghylch cyfarpar byw bob dydd ac agweddau eraill ar 
fyw'n annibynnol. Fe'i datblygwyd gan y Disability Living Foundation.

Ffoniwch y Llinell Gymorth ar 0300 999 0004 o 10am – 4pm, dydd 
Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau.

Ewch i www.livingmadeeasy.org.uk.

Larwm diogelwch personol

Os ydych yn poeni y gallech gwympo neu os oes arnoch angen 
help pan fyddwch ar eich hunan – neu y gallai'r person rydych yn 
gofalu amdano wneud hynny - gall larwm diogelwch personol 
helpu i leddfu'ch pryderon. Mae'n larwm cludadwy mae'r person â 
dementia'n ei wisgo ar linyn neu fand arddwrn. Maent yn ei wasgu 
a bydd rhywun o'r cwmni larwm diogelwch personol yn siarad â 
hwy trwy uchelseinydd. Byddant yn asesu'r sefyllfa ac yn galw am 
gymorth meddygol neu aelod o'r teulu os bydd angen.

Efallai y byddwch yn gallu cael un o'r rhain trwy asesiad o anghenion 
gan eich awdurdod lleol.
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Ymolchi a thwtio

Gallwch brynu siampŵ â dim rinsio a golch corff, gofal croen, menig 
tafladwy , ac eitemau gofal personol gan nifer o gyflenwyr, megis 
Amazon a'r cwmnïau arbenigol drosodd.

Cadeiriau olwyn

Os oes arnoch angen cadair olwyn, gall eich meddyg teulu eich 
atgyfeirio i Therapydd Galwedigaethola allai ddarparu un yn ddi-dâl. 
Hefyd mae nifer o gyflenwyr eraill a all helpu, a gellir gweld detholiad 
ohonynt drosodd. O gadeiriau olwyn i gymhorthion ymolchi, mae 
llawer o bethau defnyddiol y gallwch eu cael am ddim neu eu prynu 
- heb TAW - i'ch helpu i fyw'n fwy annibynnol â dementia neu i 
gefnogi'r person rydych yn gofalu amdano.
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ADAPTAWear

Cwmni sy'n gwerthu dillad a allai ei wneud yn haws ichi wisgo pan 
yw gennych ddementia neu pan ydych yn gwisgo'r person rydych yn 
gofalu amdano. Er enghraifft, maent yn gwerthu trowsus â chefn 
agored, crysau, blowsys, ffrogiau, sgertiau a gynau nos.

Cysylltwch ag ADAPTAWear ar 0800 051 1931, 8.30am - 6pm, dydd 
Llun i ddydd Gwener. 

Ewch i www.adaptawear.com. 

The Complete Care Shop 

Mae The Complete Care Shop yn cynnig cyfarpar gofal i bobl 
oedrannus a phobl anabl, gan gynnwys ymolchi, gwisgo a 
chymhorthion cysur, a gofal personol.

Cysylltwch â The Complete Care Shop ar 0845 5194 734, 
8.30am - 5.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Ewch i www.completecareshop.co.uk. 
 
Modern Living Aids

Mae gan Modern Living Aids ddetholiad o gynhyrchion anymataliaeth 
a  chymhorthion byw, a chynhyrchion diogelu gwely a chadeiriau i 
ddiogelu gwelyau, matresi a chadeiriau.

Cysylltwch â Modern Living Aids ar 0800 043 0852.

Ewch i www.modernlivingaids.co.uk.

Cwmnïau sy'n cynnig cynhyrchion ar gyfer 
pobl â dementia
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Nottingham Rehab Supplies

Cwmni cenedlaethol sy'n gwerthu cymhorthion byw bob dydd, gan 
gynnwys rheiliau gafael,seddau bath a chymhorthion bwyta ac yfed.

Cysylltwch â Nottingham Rehab Supplies ar 0345 121 8111 from 
8.30am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Ewch i www.nrs-uk.co.uk.

Unforgettable 

Mae Unforgettable.org Yn wefan sy'n cynnig cynhyrchion arbenigol 
ar gyfer pobl sy'n byw â dementia. Mae'r eitemau'n amrywio o 
gynhyrchion iechyd a lles ac anrhegion i symudedd a hylendid. Mae 
hefyd yn cynnig cyngor a chymuned ar-lein.

Cysylltwch ag Unforgettable ar 0203 322 9070 o 8am – 8pm, saith 
diwrnod yr wythnos.

Ewch i www.unforgettable.org.
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Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) 
Sefydliad sy'n rheoleiddio ac yn arolygu gofal oedolion, gofal plant a  
gwasanaethau cymdeithasol i bobl yng Nghymru. 

Ewch i  www.cssiw.org.uk.

Yr Arolygiaeth Gofal
Wedi'i sefydlu gan Lywodraeth yr Alban, mae'r Arolygiaeth Gofal yn 
rheoleiddio ac yn archwilio gwasanaethau gofal yn yr Alban i sicrhau 
eu bod yn diwallu'r safonau cywir. Mae'n cyhoeddi pob adroddiad ar 
eu gwefan.

Ewch i www.careinspectorate.com.

Y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC)  
Y Comisiwn Ansawdd Gofal yw'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer yr 
holl ofal iechyd a chymdeithasol yn Lloegr. Maent yn monitro, arolygu 
a rheoleiddio gwasanaethau ac yn cyhoeddi'r hyn a ganfyddant, gan 
gynnwys graddau perfformiad er mwyn helpu pobl i ddewis gofal.

Ewch i www.cqc.org.uk. 

The Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA) 
Yr Awdurdod Rheoleiddio a Gwella Ansawdd (RQIA)Yr RQIA yw'r corff 
annibynnol sy'n gyfrifol am fonitro ac arolygu argaeledd ac ansawdd 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon, 
ac sy'n annog gwelliannau i ansawdd y gwasanaethau hynny. 

Ewch i www.RQIA.org.uk. 

Rheoleiddwyr gofal

Mae amrywiaeth o ddarparwyr gofal yn y DU. Canfyddwch sut maent 
yn  diwallu safonau trwy edrych ar y rheolydd perthnasol isod.
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Mae'r tudalennau canlynol yn darparu gwybodaeth ynghylch 
sefydliadau eraill a allai fod o gymorth ichi. 

Age UK
Elusen ar gyfer y DU gyfan a all ddarparu: gwybodaeth a 
chyngor,gwyliau â chymhorthdal cyngor yswiriant, cyfreithiol ac 
ariannol  ac ewyllysiau, gofal dydd, grwpiau gofalwyr, a gweithwyr 
cymorth dementia cymunedol. 

Ewch i www.ageuk.org.uk i gael rhagor o wybodaeth ynghylch 
gwasanaethau lleol.

Ffoniwch 0800 678 1174 i gael help a chyngor.

Alzheimer’s Society 
Elusen genedlaethol sy'n darparu cefnogaeth i bobl â phob math 
o  ddementia a'u gofalwyr. Mae'n darparu: llinell gymorth, gofal 
dydd, gwasanaethau cymorth, grwpiau gofalwyr, digwyddiadau 
cymdeithasol, cyngor a chymorth ynghylch hawlio budd-daliadau.

Ewch i www.alzheimers.org.uk.

Ffoniwch 0300 222 11 22 i gael help a chyngor. 

Bladder and Bowel Foundation
Mae'r Bladder and Bowel Foundation yn elusen y DU ar gyfer pobl 
â phroblemau ynghylch y bledren a'r coluddyn. Mae'n darparu 
gwasanaethau gwybodaeth a cymorth.  

Ewch i www.bladderandbowelfoundation.org. 

Ffoniwch 01926 357 220 ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Sefydliadau sy'n cynnig help a chymorth
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Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Elusen sy'n cefnogi gofalwyr di-dâl trwy: seibiannau byr, , 
gwybodaeth, cyngor, addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth, 
cymorth emosiynol ac ymarferol. Mae ganddynt rwydwaith o 116 o 
ganolfannau gofalwyr annibynnol, 55 o gynlluniau Gofal Croesffyrdd 
– sy'n darparu gofal yng nghartrefi pobl fel y gall gofalwyr gymryd 
seibiant – a 99 o wasanaethau gofalwyr ifanc.

Ewch i www.carers.org.

Ffoniwch 0300 772 9600 ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Anfonwch e-bost at support@carers.org.

Carers UK
Elusen sy'n cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth arbenigol i bob  
gofalwr. Mae hyn yn cynnwys taflen ddefnyddiol iawn 'Eich Canllaw i 
Asesiad Gofalwr' a gwasanaeth cyngor a chymorth ffôn, o'r enw The 
Carers UK Adviceline.

Ewch i www.carersuk.org.

Ffoniwch yr Adviceline Carers UK ar 0808 808 7777, o 10am– 4pm, 
dydd Llun i ddydd Gwener. 

Cinnamon Trust  
Elusen sy'n helpu pobl hŷn a'r rhai sydd â chyflyrau iechyd i fod gyda'u 
hanifeiliaid anwes am fwy o amser. Mae gwirfoddolwyr yn cynnig 
cerdded cŵn a gall yr elusen ddarparu gofal hirdymor i anifeiliaid 
y mae eu perchnogion wedi marw neu wedi symud i lety lle na 
chaniateir anifeiliaid anwes.

Ewch i www.cinnamon.org.uk. 

Ffoniwch 01736 757900 o 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.
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Cyngor ar Bopeth 
Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor diduedd am ddim ynghylch 
nifer ofaterion gan gynnwys: arian, budd-daliadau, tai neu 
gyflogaeth, a rheoli'ch materion eich hunan neu rywun arall.

Ewch i www.citizensadvice.org.uk. 

Ffoniwch 03444 111 444 yn Lloegr, neu 03444 77 20 20 yng Nghymru

Dementia Adventures
Menter gymdeithasol sy'n rhedeg seibiannau byr a gwyliau ar gyfer 
grwpiau bach i bobl sy'n byw â dementia a'u gofalwyr. Maent yn 
cynnig dewis amgen i seibiant traddodiadol gan fod eu seibiannau 
byr yn golygu y gall pobl sy'n byw â dementia fynd allan yn yr awyr 
agored, cysylltu â natur a chadw ymdeimlad o antur yn eu bywydau.

Ewch i www.dementiaadventure.co.uk.

Ffoniwch 01245 237548 ar gyfer ymholiadau cyffredinol. 

Dementia UK 
Yn ogystal â thaflenni, mae Dementia UK hefyd yn darparu 
gwybodaeth ar-lein. Ein prif ffocws yw darparu cymorth arbenigol un 
wrth un a chyngor arbenigol i deuluoedd sy'n byw â dementia trwy 
ein gwasanaeth Nyrs Admiral. 

Ewch i www.dementiauk.org.

Ffoniwch 0207 697 4160 i gael rhagor o wybodaeth.

Ffoniwch Linell Gymorth Dementia Nyrs Admiral ar 0800 888 6678 i 
gael cymorth a chyngor.
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Elderly Accommodation Counsel 
Elusen sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth i bobl hŷn a'u gofalwyr  
ynghylch opsiynau gofal a thai yn nes ymlaen yn eu bywyd er mwyn 
iddynt allu gyrchu'r gwasanaethau lleol sydd arnynt eu hangen.

Ewch i brif wefan yr elusen www.eac.org.uk. 

Ewch i wefan opsiynau tai a gofal yr elusen  
www.housingcare.org.

Ar gyfer gwasanaeth cyngor yr elusen ewch i www.firststopadvice.org.uk 
neu ffoniwch 0800 377 7070 o 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.  

Friends of the Elderly 
Elusen sy'n cynnig grantiau untro i bobl dros 60 oed yng Nghymru 
a Lloegr ar incwm isel ac nad ydynt mewn cartref gofal preswyl. 
Mae'r grantiau'n helpu i amnewid eitemau hanfodol, megis dodrefn 
sylfaenol, lloriau, ac offer cartref. Hefyd gallant helpu ynghylcha 
thalu biliau cyfleustodau. Ewch i www.fote.org.uk.

Ewch i www.fote.org.uk neu ffoniwch 020 7730 8263.

Anfonwch e-bost at enquiries@fote.org.uk. 

Independent Age  
Elusen sy'n darparu cyngor a chymorth i bobl hŷn a'u teuluoedd. 
Maent yn cynnig galwadau ffôn ac ymweliadau rheolaidd i bobl hŷn 
yn ogystal â gwybodaeth ddiduedd ar: gofal a chymorth, arian a 
budd-daliadau, ac iechyd a symudedd. 

Ewch i www.independentage.org.

Ffoniwch linell gyngor yr elusen ar 0800 319 6789 o 9am – 4.30pm, 
dydd Llun i ddydd Gwener. 
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Parkinson’s UK
Ar gyfer pobl mae dementia Parkinson neu ddementia â chyrff Lewy 
yn effeithio arnynt, mae Parkinson’s UK yn cynnig cyfeillgarwch, 
cymorth a'r cyfle i gwrdd â phobl eraill a effeithir gan glefyd Parkinson 
trwy rwydwaith o grwpiau lleol. Mae gan yr elusen linell gymorth 
gyfrinachol am ddim hefyd.

Ewch i www.parkinsons.org.uk. 

Ffoniwch y llinell gymorth ar 0808 800 0303 o 9am – 7pm, dydd Llun i 
ddydd Gwener ac o 10am – 2pm ar ddyddiau Sadwrn.

Anfonwch e-bost at hello@parkinsons.org.uk.

Pathways Through Dementia 
Elusen sy'n helpu pobl i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer dementia. 
Mae'n ymroddedig i helpu pobl i ddatrys materion cyfreithiol y daith 
ddementia megis talu am ofal, rheoli cyllid a budd-daliadau lles.

Ewch i www.pathwaysthroughdementia.org. 

Ffoniwch y llinell gymorth gyfreithiol ar 020 3405 5940.

Rare Dementia Support
Mae Rare Dementia Support yn rhedeg gwasanaethau cymorth 
arbenigol ar gyfer unigolion sy'n byw â, neu sy'n cael eu heffeithio 
gan, un o bum diagnosis dementia prin: dementia clustennau blaen 
ac arleisiol yr ymennydd (FTD), atroffi cortigol pen-ôl (PCA), affasia 
cynyddol sylfaenol (PPA), clefyd Alzheimer etifeddol (FAD) a dementia 
etifeddol clustennau blaen ac arleisiol yr ymennydd (fFTD).

Ewch i www.raredementiasupport.org.

Ffoniwch 07341 776 317.
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Revitalise
Elusen sy'n darparu seibiannau byr a gwyliau ar gyfer pobl ag  
anableddau corfforol a gofalwyr.

Ewch i www.revitalise.org.uk.  

Ffoniwch 0303 303 0145.

Y Samariaid  
Elusen sy'n darparu gwasanaeth gwrando ar y ffôn 24 awr ar gyfer 
unrhyw un sy'n teimlo nad yw bywyd yn werth byw, ac sydd eisiau 
siarad â rhywun.

Ewch i  www.samaritans.org.  

Ffoniwch 116 123, ar gael 24 awr y dydd 365 o ddiwrnodau'r flwyddyn.

Anfonwch e-bost at jo@samaritans.org  i gael ymateb o fewn 12 awr.

Society for the Assistance of Ladies in Reduced Circumstances 
Elusen sy'n cynnig grantiau rheolaidd i fenywod o oedran gweithio 
sydd angen cymorth ariannol. I fod yn gymwys, mae angen i 
fenywod: fyw ar eu hunain, bod â chynilion cyfyng, derbyn rhyw fath 
o fudd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd a heb fod yn gymwys i gael 
help gan unrhyw elusen arall. 

Ewch i www.salrc.org.uk.

Ffoniwch 0300 365 1886, o 9am – 1pm and 2pm – 4:30pm, dydd Llun 

i ddydd Gwener.

The Lewy Body Society  
Yr unig elusen yn Ewrop sy'n ymwneud yn unig â dementia  â chyrff Lewy 
sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth i bobl sydd â'r cyflwr a'u gofalwyr.
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Ewch i www.lewybody.org.  

Ffoniwch 0131 473 2385.

The Relatives and Residents Association
Mae'r elusen hon yn rhedeg llinell gymorth sy'n cynnig gwybodaeth, 
cysur a  chymorth i ofalwyr sy'n helpu rhywun i symud i gartref 
preswyl neu sydd â phryderon ynghylch y gofal y gallai rhywun ei 
gael. Gallant wneud galwadau neu ysgrifennu at bobl berthnasol 
ynghylch y materion hyn ar eich rhan.

Ewch i www.relres.org.

Ffoniwch 020 7359 8136 o 9.30am – 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Anfonwch e-bost at info@relres.org.

The Silver Line
Elusen sy'n rhedeg llinell gymorth gyfrinachol am ddim yn darparu  
gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn. Mae'n agored 
24 awr y dydd, bob dydd o'r flwyddyn. Maent hefyd yn cynnig 
gwasanaeth cyfeillio.

Ewch i www.thesilverline.org.uk. 

Ffoniwch 0800 470 8090.

Adborth

Rydym yn gobeithio y cawsoch chi'r adnodd hwn yn ddefnyddiol. Os 
oes gennych unrhyw adborth, anfonwch e-bost at:   
feedback@dementiauk.org.
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Eich nodiadau
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Eich nodiadau



Os ydych chi'n gofalu am rywun â dementia neu os oes gennych 
unrhyw bryderon neu gwestiynau eraill, ffoniwch neu e-bostiwch ein 

Llinell Gymorth Nyrs Admiral i gael cymorth a chyngor arbenigol.

Ffoniwch 0800 888 6678 neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org
Ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 9pm 

Dydd Sadwrn a dydd Sul 9am – 5pm
@DementiaUK    •    www.dementiauk.org

Mae Dementia UK yn elusen wedi'i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (1039404) a'r Alban (SC047429).

Mae'r wybodaeth yn y llyfryn hwn wedi'i hysgrifennu a'i hadolygu gan Nyrsys 
Admiral.

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2017
Dyddiad adolygu: Mai 2019
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