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Beth yw Nyrs Admiral?
Dementia UK yw'r unig elusen sydd 
yn ymroddedig i ofalu am deulu 
cyfan person â dementia, drwy 
ein gwasanaeth Nyrsys Admiral 
arbenigol ym maes dementia. 

Fe wyddom y gall byw â dementia 
fod yn brofiad anodd ac unig ar 
brydiau.  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, yn rhoi cefnogaeth 
tosturiol un i un, canllawiau 

arbenigol a datrysiadau ymarferol 
all fod yn anodd eu canfod rhywle 
arall. Maent yn estyn llaw drugarog 
- yn helpu teuluoedd i fyw'n fwy 
cadarnhaol gyda dementia yn y 
presennol, ac i wynebu heriau yfory 
gyda mwy o hyder a llai o bryder. 

Mae Nyrsys Admiral yn gweithio 
yn y gymuned, yn ymweld â 
theuluoedd gartref, yn ogystal 
â mewn cartrefi gofal, ysbytai, 
meddygfeydd, hosbisau, ac ar Linell 
Gymorth Nyrsys Dementia Admiral.
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megis asesiadau gofal iechyd cyson 
neu ganfod gofal hirdymor.

Gall Nyrsys Admiral ganolbwyntio ar 
y teulu cyfan, gan gynnwys sicrhau 
bod gofalwyr yn cael y gefnogaeth a'r 
sgiliau sydd eu hangen arnynt. Maent 
yn dysgu technegau rheoli straen a 
strategaethau ymdopi i ofalwyr, a 
gallant eu helpu i wneud cysylltiad 
gyda gwasanaethau seibiant lleol. 
Maent hefyd yn darparu addysg a 
hyfforddiant arbenigol i ofalwyr. 

Ble gaf fi hyd i Nyrs Admiral?
Gofynnwch i'ch Meddyg Teulu a oes 
yna wasanaeth Nyrsys Admiral yn eich 
ardal, neu edrychwch ar ein gwefan 
i ganfod gwasanaethau Nyrsys 
Admiral: dementiauk.org/get-
support/find-an-admiral-nurse/

Mae croeso i unrhyw un â chwestiwn 
neu bryder ynghylch dementia, gan 
gynnwys clefyd Alzheimer, ffonio 
Llinell Gymorth Nyrsys Admiral, am 
ddim, saith diwrnod yr wythnos ar 
0800 888 6678 neu drwy e-bost ar 
helpline@dementiauk.org.

Mae'r Llinell Gymorth ar gael o ddydd 
Llun i ddydd Gwener, 9am-9pm, ac ar 
benwythnosau, 9am-5pm. 

Sut all Nyrs Admiral  
fy helpu?
Mae pob un o Nyrsys Admiral wedi 
cymhwyso gydag arbenigedd 
proffesiynol mewn dementia. Mae 
eu gwybodaeth glinigol a'u profiad 
helaeth yn golygu eu bod yn gallu 
cefnogi teuluoedd a phobl â dementia 
drwy'r sefyllfaoedd mwyaf cymhleth.

Mae Nyrsys Admiral yn dechrau 
gydag asesiad o anghenion pob 
teulu, i gael darlun cyflawn o ba 
gymorth a chefnogaeth sydd eu 
hangen arnynt. Yna maent yn cynnig 
cefnogaeth bersonoledig a hyblyg, o 
gynghori teuluoedd ar bob agwedd ar 
ddementia, megis rheoli symptomau 
gan gynnwys ymddygiad gofidus ac 
aflonyddu ar gwsg, i gynnig cyngor ar 
wella cyfathrebiad a pherthnasoedd 
teulu. Gall Nyrsys Admiral hefyd helpu 
teuluoedd i reoli materion iechyd eraill, 
megis llesgedd a gofal diwedd oes.

Gall Nyrsys Admiral helpu i gydlynu 
gofal person, oherwydd eu 
dealltwriaeth o systemau iechyd a 
gofal cymdeithasol. Gallant eirioli ar 
ran teuluoedd nad ydynt o reidrwydd 
yn gwybod pa gwestiynau sydd 
orau i'w gofyn, neu i bwy y dylent eu 
gofyn, a gallant helpu teuluoedd i 
baratoi ar gyfer prosesau cymhleth 

http://dementiauk.org/get-support/find-an-admiral-nurse/
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Os ydych yn gofalu am rywun â dementia, neu os oes gennych  
unrhyw bryderon neu gwestiynau eraill, ffoniwch neu e-bostiwch ein  

Nyrsys Admiral am gymorth a chyngor arbenigol.

Ffoniwch 0800 888 6678 neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 9pm 
Sadwrn a Sul, 9am-5pm

dementiauk.org    •    info@dementiauk.org

Dementia UK, 7th Floor, One Aldgate, London EC3N 1RE   
Mae Dementia UK yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1039404) a'r Alban (SCO47429).

Sefydlwyd Dementia UK gan 
deulu Joseph Levy CBE BEM. 
Roedd gan Joseph ddementia 
fasgwlaidd, ac fe'i gelwid 
yn annwyl yn Admiral Joe 
oherwydd ei hoffter o hwylio. 
Cafodd Nyrsys Admiral eu 
henwi er anrhydedd iddo. 

Rydym yn credu'n angerddol 
y dylai pawb sydd angen 
cymorth Nyrs Admiral ei 
gael, felly cynyddu'r nifer o 
wasanaethau Nyrsys Admiral 
ledled y DU yw ein prif 
flaenoriaeth.  I'n helpu ni, neu i 
gael cefnogaeth, ewch i  
dementiauk.org 
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