
Nyrsys Admiral
Y cymorth arbenigol ar gyfer 
dementia mae deuluoedd ei angen

https://www.dementiauk.org/


Rydym yn gwybod y gall byw â dementia fod yn brofiad anodd  
ac unig weithiau.  

Mae Nyrsys Admiral yn cydweithio gyda theuluoedd er mwyn darparu'r 
cymorth un wrth un, cyfarwyddyd arbenigol ac atebion ymarferol mae 
arnynt eu hangen i fyw yn fwy cadarnhaol â dementia bob dydd.
 
Mae'r mwyafrif o Nyrsys Admiral yn gweithio yn y gymuned dros y GIG, 
ac mae eraill yn gweithio mewn cartrefi gofal, ysbytai a hosbisau. 

Nyrsys Admiral

Sut all Nyrs Admiral fy helpu?
• Os bydd cyfathrebu'n mynd yn anodd, bydd Nyrs Admiral wrth 

law gyda sgiliau a thechnegau i'ch helpu i ddal i gysylltu â'r person 
rydych yn ei garu/charu

• Os yw rhywun â dementia'n dangos arwyddion ofn neu ofid, bydd 
Nyrs Admiral  yn gweithio gyda chi i ganfod y dulliau gorau o atal 
neu reoli hyn

• Os yw eich teulu'n ei gael yn anodd ymdopi,  bydd Nyrs Admiral yno 
i'ch helpu i gael y gofal a chymorth ychwanegol gorau oll

• Os oes gennych gwestiynau na allwch gael ateb iddynt bydd Nyrs 
Admiral yn cymryd yr amser i wir ddeall y broblem, a rhoi'r cymorth 
arbenigol mae arnoch ei angen i chi i fynd i'r afael â hi

Enwyd Nyrsys Admiral gan deulu Joseph Levy CBE BEM, a sefydlodd yr 
elusen. Roedd gan Joseph ddementia fasgwlar, ac roedd yn cael ei alw'n 

'Admiral Joe' oherwydd ei hoffter o hwylio.



Mae Nyrsys Admiral yn 
cael eu hyfforddi, eu 
datblygu a'u cefnogi'n 
barhaus gan 
Dementia UK.  
Mae pob 
gwasanaeth Nyrsio 
Admiral yn cael 
ei weithredu fel 
partneriaeth rhwng 
Dementia UK a 
sefydliad sy'n lletya, 
a all gynnwys y GIG, 
awdurdodau lleol  
ac elusennau eraill.

Mae Dementia UK yn 
trefnu rhaglen o hyfforddi a 
datblygu fel y gall y nyrsys fod 
ar reng flaen yr addysg ac ymchwil 
ddiweddaraf ym maes gofal dementia. 
Gallwn fod yn sicr bod gan deuluoedd sy'n 
cael eu cefnogi ganddynt rywun sy'n wirioneddol 
arbenigol a gofalgar  
wrth eu hochr.

Rydym yn credu'n angerddol y dylai pob un y mae angen cymorth  
Nyrs Admiral arno gael un. Felly, cynyddu nifer y Nyrsys Admiral y DU 
yw ein blaenoriaeth fwyaf. Er mwyn ein helpu neu gael cymorth, ewch 
i www.dementiauk.org

“Fel goleudy yn y storm, mae fy Nyrs Admiral yn sefyll wrth fy 
ochr bob cam o'r ffordd, gan fy sicrhau a’m cyfeirio at yr help 
mae arnaf ei angen.” –  Mike, sy'n gofalu am ei wraig, Chris



Cyngor a Chymorth

I gael cyngor a chymorth, cysylltwch â'n Nyrsys Admiral.
Ffoniwch y Llinell Gymorth ar gyfer Dementia ar 0800 888 6678  
neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org

Cysylltu â Dementia UK 

info@dementiauk.org 

www.dementiauk.org

Cefnogwch Nyrsio Admiral

Rydym yn dibynnu ar roddion gwirfoddol i ariannu ein gwaith hanfodol. 
Trwy roddi, byddwch yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael y gofal a'r 
cymorth arbenigol sydd eu hangen arnynt ar gyfer dementia. Diolch. 

Ffoniwch 0300 365 5500  
neu ewch i www.dementiauk.org/donate.

© Dementia UK 2019
Mae Dementia UK yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 

 (1039404) a'r Alban (SC047429)

Cysylltu â'ch gwasanaeth 
Nyrsio Admiral lleol

DUKIL05


