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Croeso i rhifyn mis Ionawr o’r e-fwletin a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adroddiad sydd yn amlygu sut bydd effeithiau 
cyfunol Brexit, COVID-19 a Newid Hinsawdd yn cael effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar 
iechyd a llesiant y boblogaeth. Yn ystod 2022, byddwn yn canolbwyntio ar y materion hyn trwy ein cyfres 
o weminarau ac e-fwletinau, yn benodol sut mae’r materion hyn yn effeithio ar anghydraddoldebau 
presennol yng Nghymru a’r hyn y gellir ei wneud i leihau’r effeithiau hyn. 

Gan ein bod yn dal mewn cyfnod ansicr gydag amrywiolion newydd yn dod i’r amlwg, mae e-fwletin 
mis Ionawr yn canolbwyntio ar COVID-19, ac yn arbennig mentrau sydd yn chwarae rhan yn lleihau 
effeithiau parhaus y pandemig ar iechyd meddwl, cadernid a llesiant.

Byddwn yn cynnal gweminar ym mis Chwefror o’r enw ‘Sut gall busnesau cymdeithasol ein helpu i 
gael adferiad ar ôl Covid yn ogystal â mynd i’r afael â newid hinsawdd?’ Mae mwy o wybodaeth am y 
weminar hon ar gael yn yr e-fwletin hwn neu trwy ein

Byddem wrth ein bodd yn clywed am unrhyw wybodaeth ychwanegol, astudiaethau achos neu 
awgrymiadau i’w rhannu gyda’r gymuned iechyd y cyhoedd ehangach yng Nghymru mewn e-fwletinau 
yn y dyfodol ac ar ein gwefan felly cysylltwch â ni yn Publichealth.network@wales.nhs.uk neu gallwch 
ddod o hyd i ni ar twitter @PHNetworkCymru
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Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau 
iechyd y cyhoedd eraill y DU i fonitro pandemig COVID-19 a rhoi ein hymateb wedi ei 
gynllunio ar waith, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Mae'r canllawiau ar y mesurau sydd eu hangen mewn ymateb i COVID-19yn newid yn 
gyflym. Mae'n werth gwirio'r wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gallwch ddod o hyd i ddolenni i ystod eang o ffynonellau ar dudalen Rhwydwaith Iechyd 
y Cyhoedd Cymru’s Coronavirus (COVID-19) yma.

Rydym yn croesawu adborth ar y detholiad hwn, ac awgrymiadau ar gyfer ffynonellau 
ychwanegol a allai fod o ddiddordeb i'r gymuned iechyd y cyhoedd yng Nghymru.
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Mae’r Clinig Cof ar gyfer Ynys Môn a 
Gwynedd yn wasanaeth asesu a diagnostig 
sydd yn cael ei arwain gan nyrsys ac yn 
targedu pobl sydd yng nghyfnodau ysgafn 
a chymedrol amheuaeth o dementia. 
Cyn y pandemig, roedd ymyriadau o dan 
arweiniad Therapi Galwedigaethol (OT) 
yn cael eu hadolygu a’u datblygu er mwyn 
ymateb i’r ardal ddaearyddol wledig fawr 
oedd yn cael ei chynnwys, ymgymeriad grŵp 
newidiol, cymysgedd o adnoddau a sgiliau 
yn y tîm, argymhellion presennol ymarfer 
yn seiliedig ar dystiolaeth, ac mewn ymateb 
i adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u 
cefnogwyr. 

Cafodd y cynllun i gyflwyno Therapi Ysgogiad 
Gwybyddol (CST) grŵp ac unigol Rhaglen 
Adsefydlu’r Cof yn y Cartref (HBMR), ar 
ddechrau 2020, ei ganslo oherwydd atal 
y gwasanaeth dros dro ac adleoli staff; 
ond, wrth adfer y gwasanaeth o dan fodel 
hybrid newydd ym Mehefin 2020, cafodd 
hyn ei ailystyried. Oherwydd Adroddiad 
Effaith Covid-19 Cymdeithas Alzheimer 
(2020) ar effeithiau niweidiol y pandemig 
a phrofiadau’r timau o weithio gyda’n grŵp 
cleientiaid unwaith eto, teimlwyd ei fod yn 
hanfodol bod y gwasanaeth yn gallu parhau 
gyda datblygiadau er mwyn rhoi’r cymorth 
gorau i ddefnyddwyr ein gwasanaeth. 

Cafodd CST unigol ei roi ar brawf gan

ddefnyddio dulliau o bell, naill ai dros y 
ffôn neu ar alwad fideo, gydag adborth 
gan ddefnyddwyr y gwasanaeth a’u 
cefnogwyr yn ystod pob cam mewn 
ymagwedd gydgynhyrchu. Mae 
graddfa’r ymgymeriad wedi bod ar 
87% yn dilyn y cynnig ôl-ddiagnostig, 
gyda chyfradd llwyddiant o 91%. Mae 
hyn bellach wedi cael ei gyflwyno fel 
cynnig gweithredol o ymyrraeth ôl-
ddiagnostig, yn y Gymraeg a’r Saesneg, 
ac yn cael ei redeg gan weithwyr 
cymorth gofal iechyd profiadol o dan 
oruchwyliaeth OT. Mae’r adborth wedi 
bod yn gadarnhaol iawn, gyda hyder, 
sgiliau iaith, ymreolaeth ac ymgysylltiad 
cleientiaid yn bennaf yn gwella wrth i’r 
sesiwn fynd yn ei blaen.

Cafodd HBMR, yn seiliedig ar 
egwyddorion adsefydlu gwybyddol, 
hefyd ei roi ar brawf gan ddefnyddio 
dulliau o bell ac mae bellach yn pontio 
fel ymyrraeth cyn/ôl-ddiagnostig o dan 
arweiniad OT. Mae adborth cleientiaid 
wedi bod yn gadarnhaol, gyda nodau 
wythnosol a osodir yn gweithio tuag 
at fwy o hyder ac annibyniaeth. Mae’r 
ymgymeriad ar gyfer HBMR ar ôl cael 
cynnig wedi bod ar 100%, gyda chyfradd 
llwyddiant o 87%. Mae llwyddiant yn 
cael ei restru ar gyfer y ddau ymyrraeth 
fel unigolyn yn cwblhau rhaglen yn 

Penawdau
Datblygu Ymyriadau mewn Clinig Cof 
Yn Ystod Pandemig
Judith Kimber, Therapydd Galwedigaethol Arbenigol Clinigol, Clinig 
Cof Gwynedd ac Ynys Môn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

llawn, ond yr adborth a roddir gan 
ddefnyddwyr y gwasanaeth yw’r gwir fesur. 

“Rwy’n teimlo’n fwy hyderus a gallaf weld 
y manteision”- Dechreuodd yr unigolyn 
yma y sesiynau CST gyda’u partner yn 
bresennol, yn nerfus ar y dechrau, gan 
deimlo na fyddent yn gallu trefnu eu 
hunain. Roeddent hefyd wedi colli hyder yn 
sgwrsio oherwydd anhawster yn dod o hyd 
i eiriau. Ar ôl y trydydd sesiwn, anfonwyd 
y partner i ffwrdd am eu bod yn teimlo’n 
ddigon hyderus i ymgysylltu’n annibynnol, 
ac erbyn diwedd y sesiwn, roedd hyder 

dros y ffôn ac yn sgwrsio’n ehangach wedi 
gwella’n sylweddol. 

I’r ychydig rai nad oedd HBMR wedi 
gweithio iddynt, rydym wedi gallu newid 
i CST unigol fel rhaglen amgen, llai dwys, 
sydd wedi bod yn effeithiol iawn, ac yn cael 
ei adlewyrchu yn y llwybr ymyrraeth yr 
ydym wedi ei ddatblygu. Mae’r rhaglenni 
ymyrraeth wedi rhoi mwy o gyfle i gynnig 
cymorth gweithredol parhaus, ac i annog 
parhau i ymgysylltu ar ôl iddynt ddod i 
ben trwy gyfeirio priodol i wasanaethau 
trydyddol ac wedi eu comisiynu’n lleol.

Tirweddau i Bawb: Parciau 
Cenedlaethol Cymru (2021)

Fe wnaeth Parciau Cenedlaethol Cymru 
gydnabod y byddai pandemig Covid-19 yn 
cael effaith barhaus fyddai’n gofyn am newid 
i’r ffordd y maent yn cyflwyno gwasanaethau 
ac yn ymgysylltu â’r bobl, cymunedau 
sydd yn byw ac yn ymweld â nhw. Mewn 
ymateb i’r pandemig, mae Awdurdodau 
Parciau Cenedlaethol wedi gweithio gyda 
phartneriaid mewn sawl sector yn cynnwys 
diwylliant, addysg a threftadaeth, iechyd a 
gofal cymdeithasol, twristiaeth a hamdden, 
yn ogystal â diwydiannau allweddol yn yr 
economïau lleol fel ffermio, twristiaeth a 
hamdden i helpu i gefnogi eu cymunedau. 
Mae prosiectau a ffyrdd newydd o weithio 
wedi cael eu croesawu yn cynnwys cyfleoedd 
digidol i gysylltu a rhannu gwybodaeth.

Mae ‘Tirweddau i Bawb’ yn cynnwys 
datganiad sefyllfa, egwyddorion a meysydd 
blaenoriaeth i arwain ymdrechion Parciau 
Cenedlaethol Cymru i’w helpu i fod yn 
genedl iachach, decach a mwy cyfartal i’r 
genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r 
dyfodol. Mae Tirweddau i Bawb yn rhoi’r 
cyd-destun polisi a’r datganiad sefyllfa 
y bydd y tri Parc Cenedlaethol yng 
Nghymru yn datblygu rhaglenni gwaith 
a chydweithrediadau allan ohonynt i’r 
dyfodol.

Mae’r ddogfen yn nodi sut bydd Parciau 
Cenedlaethol Cymru yn estyn allan y tu 
hwnt i gynulleidfaoedd traddodiadol ac yn 
ymgysylltu mewn trawstoriad mwy



Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr 
Afon a bydd yn canolbwyntio ar amrywiaeth 
o destunau yn cynnwys bwyta’n iach, newid 
ymddygiad, problemau cysgu a chyffuriau, 
caethiwed i alcohol a gamblo. Bydd y 
cyfranogwyr hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan 
mewn amrywiaeth o sesiynau ffitrwydd ar 
nos Iau yn cynnwys menter Couch to 5k gan 
Public Health England a’r BBC, a ddyluniwyd 
i annog pobl nad ydynt yn gwneud ymarfer 
corff i gymryd camau cadarnhaol er mwyn 
eu hiechyd a’u lles. Bydd mynediad at 
gyfleusterau ffitrwydd Casnewydd Fyw, yn 
cynnwys amrywiaeth o gymorth ffitrwydd 
personol, hefyd ar gael i’r cyfranogwyr trwy 
gydol y prosiect.

Dywedodd Ellis Redman, Llysgennad 
Lles Casnewydd Fyw “O ganlyniad i’r 
pandemig, mae ymddygiad iechyd negyddol 
fel anweithgarwch corfforol ac ynysu 
cymdeithasol wedi cynyddu ddengwaith ac 
yn brif gyfranwyr i iechyd meddwl gwael. 
Bydd prosiect Dynion Iachach Hapusach 
Casnewydd Fyw yn chwarae rôl hanfodol yn 
mynd i’r afael â’r stigma a’r teimlad o dabŵ 
sydd yn dal yn ymwneud ag iechyd dynion. 
Trwy fynychu’r prosiect, ein gobaith yw y gall 
y cyfranogwyr leihau’r amser sydd yn cael ei 
dreulio ar eu pen eu hunain trwy ddatblygu 
hyder cymdeithasol trwy gyfarfod â phobl 
eraill a datblygu cyfeillgarwch.”

Dywedodd Richard Dale, Pennaeth 
Datblygiad Busnes Casnewydd Fyw “Nod 
y prosiect yw dod o hyd i gefnogaeth, 
anogaeth a rhywbeth yn gyffredin ymysg 
y grŵp. Ffocws ar anghenion wedi ei 
arwain gan gyfranogwyr gyda staff yn 
llywio’r cyfeiriad angenrheidiol i fodloni 
anghenion y grŵp. Mae newidiadau i 
ffordd o fyw ac ymddygiad yn llawer 
mwy effeithiol os gallwch amgylchynu 
eich hun ag unigolion o’r un anian sydd 
yn mynd i rannu a’ch annog chi ar eich 
taith bersonol. Mae Casnewydd Fyw 
wedi ymrwymo i chwalu rhwystrau tuag 
at gyfranogiad a datblygu prosiectau 
sydd â’r nod o ysbrydoli preswylwyr i fod 
yn hapusach ac yn iachach.”

Mae natur bersonol prosiect Dynion 
Iachach Hapusach yn golygu bod gofod 
diogel wedi cael ei greu ar gyfer grŵp o 
gyfoedion cefnogol lle gall cyfranogwyr 
gyfarfod ag eraill sydd â phroblemau 
iechyd meddwl, siarad yn agored ac 
yn rhydd am iechyd meddwl dynion, a 
dysgu o brofiad ei gilydd.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect 
Dynion Iachach Hapusach neu i siarad 
â thîm Lles Casnewydd Fyw, ebostiwch 
HHMproject@newportlive.co.uk neu 
cysylltwch â 01633656757.

amrywiol o gymdeithas Cymreig er mwyn 
iddynt gael rhan yn y tirweddau cenedlaethol 
a hefyd tegwch o ran buddion iechyd a llesiant 
posibl i’w mwynhau. Amlygodd pandemig 
Covid-19 bwysigrwydd natur i iechyd a 
llesiant dynol. Fel wnaeth y pandemig 
hefyd roi sylw i anghydraddoldeb wrth i 
effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol y 
pandemig gael eu teimlo gan y mwyaf agored 
i niwed mewn cymdeithas yn gyffredinol, 
yn cynnwys tai, iechyd ac anabledd, oed, 
addysg a hefyd yn economaidd.

Yn cynnwys cyfeiriadau at ‘her driphlyg’ 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae nifer o 
ffactorau trawsbynciol yn cael eu hamlinellu 
yn Tirweddau i Bawb sydd yn rhoi’r cyd-
destun ar gyfer cyflwyno gwaith Parciau 
Cenedlaethol Cymru. Mae Tirweddau i Bawb 
yn nodi rôl Parciau Cenedlaethol Cymru yn 
mynd i’r afael â thlodi a phenderfynyddion 
ehangach iechyd trwy’r cyfleoedd y maent 
yn eu darparu fel asedau iechyd a hybu 
cynhwysiant cymdeithasol. Bydd cyfleoedd 
fel presgripsiynu cymdeithasol a deall 
gwaith Parciau Cenedlaethol Cymru trwy 
ymagweddau holistaidd fel Pum Ffordd at 
Les yn helpu’r gwaith hwn. Yn ogystal, mae 
gan Barciau Cenedlaethol Cymru gyfrifoldeb 
i eirioli egwyddorion twristiaeth gynaliadwy 
yn cynnal llesiant ein cymunedau er mwyn 
sicrhau bod yr iaith a diwylliant yn cael eu 
diogelu.  

Wrth i Barciau Cenedlaethol ymateb i 
her newid hinsawdd a mynd ar drywydd 
gweithgareddau datgarboneiddio, mae’n 
bwysig sicrhau bod atebion yn ystyried 
anghenion y rheiny ar incwm is neu’n profi 
anfantais cymdeithasol.

Cysylltwch â Hannah Buck
hannahb@pembrokeshirecoast.org.uk

Mae Tîm Lles Casnewydd Fyw wedi lansio’r 
prosiect Dynion Iachach Hapusach, prosiect 
peilot 12 wythnos newydd ar gyfer dynion 
20 – 50 oed sy’n byw yng Nghasnewydd a’r 
cyffiniau sydd eisiau gwella eu hiechyd a’u 
lles meddwl, sydd yn anweithgar yn gorfforol 
neu wedi eu hynysu'n gymdeithasol.  Bydd y 

prosiect yn defnyddio amrywiaeth o 
ddulliau rhagweithiol wedi eu harwan gan 
anghenion yn ogystal â darparu gofod diogel, 
heb feirniadaeth i ddynion gymdeithasu a 
siarad yn agored am eu hiechyd meddwl.

Cynhelir sesiynau project ar nos Lun yn

Prosiect Dynion Iachach Hapusach 
Casnewydd Fyw
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Mae rhieni sengl sydd yn ceisio dod o hyd 
i ffordd trwy heriau a threialon bywyd bob 
dydd o dan amgylchiadau arferol, wedi cael 
eu heffeithio’n sylweddol gan COVID-19 sydd 
wedi eu gadael yn fwy ynysig nag arfer.  Mae’n 
brofiad sydd yn llawn straen pan fyddwch yn 
oedolyn ar eich pen eich hun ar ddyletswydd 
yn barhaus heb unrhyw ryddhad. Iddyn nhw, 
mae cyfnodau clo a chyfyngiadau lluosog wedi 
bod yn heriol yn emosiynol ac yn ymarferol; 
yn poeni am ymdopi gyda’r haint ar eu pen eu 
hunain, ynysu a gorbryderon eu plant, ceisio 
ymdopi ag addysgu gartref a logisteg gwaith 
heb unrhyw rwydweithiau cymorth. Mae hyn 
i gyd wedi cael effaith negyddol ar iechyd 
meddwl rhieni a phlant.

“Rwyf yn eithriadol o ynysig fel rhiant unigol 
heb unrhyw gefnogaeth. Nid yn unig hynny 
ond rwyf yn hunangyflogedig, felly mae fy 
incwm wedi cael ei effeithio’n sylweddol. Mae’r 
ddeinameg un rhiant/un plentyn yn ddwys 
ac mae’r prinder gallu i gael amser rhydd yn 
effeithio ar fy ymatebion fel rhiant."

O ddechrau’r pandemig yn 2020 mae 
Llesiant Rhieni Sengl (SPW) wedi ymateb i 
anghenion rhieni sengl trwy addasu cymaint 
o weithgareddau â phosibl ar-lein. Mae wedi 
bod yn broses o orfod dysgu’n gyflym ond, 
fel sefydliad bach sydd yn cael ei arwain gan 
gymheiriaid, maent wedi gallu ymateb yn 
gyflym ac yn hyblyg i’r hyn y mae rhieni sengl 
wedi gofyn amdano.

Mae Gweithdai Llesiant yn amhrisiadwy yn 
dod â rhieni sengl ynghyd mewn gweithdai

iechyd meddwl bob 6 wythnos sydd yn procio’r 
meddwl, wedi eu teilwra yn benodol ar gyfer 
materion sydd yn effeithio ar fywydau rhieni 
sengl. Mae’r sesiynau’n cynnwys materion fel: 
dod yn rhiant sengl, meithrin hyder, rheoli 
perthnasoedd anodd, meddwl yn gadarnhaol, 
ac iechyd meddwl. Caiff rhieni sengl eu 
cynorthwyo i osod eu nodau eu hunain a’u 
hannog i gymryd rhan yng ngweithgareddau 
ehangach SPW yn cynnwys gwirfoddoli. Ers 
2020 rydym wedi addasu’r sesiynau i fod ar-
lein, wedi eu cynnal gyda’r nos pan mae’r 
plant wedi mynd i’r gwely. Gall y sesiynau hyn 
gyrraedd rhieni sengl ar hyd a lled Cymru.

Rydym hefyd wedi bod yn cyflwyno gweithdai 
creadigol ar-lein (Cysylltu’n Greadigol) i 
deuluoedd rhieni sengl sydd wedi eu hynysu 
gartref, gan eu galluogi i dreulio amser 
adeiladol gyda’i gilydd mewn gweithgaredd a 
rennir. Nod y gweithdai yw creu cysylltiadau 
a chryfhau cydberthynas, gan gefnogi iechyd 
meddwl a chadernid mewn rhieni a phlant. 
Mae teuluoedd yn mwynhau gweithgareddau 
fel creu doliau pryder sydd yn archarwyr, 
dysgu sgiliau syrcas a dweud straeon creadigol 
amser gwely. Dywedodd 95% o rieni sengl 
a gymerodd ran yn y peilot wrthym fod y 
sesiynau yn gyfle pwysig i rieni a phlant dreulio 
amser gwerthfawr gyda’i gilydd. Dywedasant 
hefyd fod bod yn rhan o grŵp o deuluoedd o 
rieni sengl yn eu helpu i deimlo’n llai unig.

Mae SPW yn parhau i ddatblygu 
gweithgareddau ar-lein sydd yn helpu i fodloni 
heriau COVID-19.

“Mae’n unig iawn ac yn straen bod ar eich pen 
eich hun gyda 2 o blant gartref a cheisio eu 
haddysgu, roedd yn braf cael y cyfarfod zoom 
gyda phobl eraill yn yr un sefyllfa. Mae’n dda 
gwybod bod Llesiant Rhieni Sengl yn ceisio 
helpu rhieni sengl pan mae gweddill y byd wedi 
anghofio amdanynt.”

Llesiant Rhieni Sengl Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, yng 
Ngwasanaeth Ieuenctid Conwy, rydym 
wedi gweld cynnydd sylweddol yn y bobl 
ifanc sydd yn cael problemau iechyd 
meddwl oherwydd y pandemig. Nid yw 
pobl ifanc wedi gallu gweld eu ffrindiau a’u 
teulu, athrawon, hyfforddwyr a’u gweithwyr 
ieuenctid yn y ffordd yr oeddent yn arfer 
gwneud. Mae hyn wedi eu gadael gyda llai 
o’r gefnogaeth yr oeddent yn gallu ei chael 
cyn y pandemig. Ceir hefyd y mater o’r 
effaith ar addysg, cyflogaeth a hyfforddiant 
yn sgil y pandemig ei hun. Mae Conwy 
yn ardal dwristaidd, i lawer o bobl ifanc, 
byddai eu profiad cyntaf o gyflogaeth wedi 
bod yn y sector lletygarwch. Mae’r sector 
hwn yn un sydd wedi gorfod addasu yn 
ystod y pandemig, gyda llawer o newidiadau 
i reolau a rheoliadau. Mae hyn, yn ei dro, 
wedi cael effaith ar gyfleoedd ein pobl ifanc 
i gael profiad a chyflogaeth. Ychwanegwch 
hyn at ffactorau cymdeithasol eraill a does 
dim rhyfedd ein bod yn gweld cynnydd o 
ran problemau iechyd meddwl.

Rydym wedi datblygu prosiect wedi ei 
ariannu’n greiddiol o’r enw Prosiect 
Cynnydd. Cafodd hwn ei greu i gymryd 
drosodd pan oedd prosiect ADTRAC, oedd 
wedi ei ariannu gan yr UE, yn dod i ben 

gan gydnabod yr angen i bobl ifanc 
16-24 oed barhau i fod angen cymorth 
i mewn i gyflogaeth, addysg neu 
hyfforddiant, (NEET). Yn ystod y 
pandemig, mae mentoriaid yn parhau 
i weithio gyda phobl ifanc NEET, ac yn 
addasu i’r rheolau newidiol. Rydym yn 
cadw mewn cysylltiad â’r bobl ifanc hyn 
a, lle y bo’n bosibl, yn parhau i sicrhau 
eu bod yn gwneud cynnydd i mewn i 
addysg a hyfforddiant. 

I lawer o’n cyfranogwyr, roedd angen 
cymorth arnynt i’w cael trwy’r cyfnod 
clo anodd. Gwnaeth ein mentoriaid hyn 
trwy gadw mewn cysylltiad rheolaidd 
dros y ffôn neu ar FaceTime, ac i bobl 
ifanc agored i niwed, roeddent yn 
parhau i gynnal ymweliadau wrth y 
drws, tra’n cadw at reoliadau cadw 
pellter cymdeithasol caeth Covid. 
Roedd hwn yn gymorth hanfodol i 
lawer o’n pobl ifanc ac yn rhoi rhywun 
iddynt siarad â nhw am y llwybr yr 
oeddent arno a’u pryderon yn ystod y 
cyfnod brawychus hwn. Cynhaliwyd 
teithiau cerdded gan gadw pellter 
cymdeithasol pan oedd hawl gwneud 
hynny, a rhoddwyd anogaeth i ymarfer 
y 5 ffordd at les i helpu gyda’u llesiant 

https://www.singleparentswellbeing.com/
https://www.singleparentswellbeing.com/wellbeing-workshops
https://www.singleparentswellbeing.com/connectingcreativily


Mae Pobl yn Gyntaf Cwm Taf yn 
ceisio lleihau’r anghydraddoldebau 
iechyd sydd yn bodoli i rai pobl ag 
anabledd dysgu. Ein menter bresennol 
yw hyfforddi rhai o’n haelodau fel 
Hyrwyddwr Iechyd. Mae hyn yn 
cynnwys ein haelodau yn gweithio 
gyda phobl eraill ag anabledd dysgu 
i’w haddysgu am wiriadau iechyd 
blynyddol ac annog pobl i ofalu am eu 
hiechyd eu hunain. Rydym yn cynnal 
sesiynau ar bwysigrwydd fitaminau, 
meddylgarwch ac yn annog ymarfer 
corff a deiet iach.

Bydd yr hyrwyddwyr iechyd hefyd 
yn cyflwyno hyfforddiant i feddygon 
teulu yn yr ardal leol i’w hatgoffa am 
bwysigrwydd gwiriad iechyd blynyddol 
a sut gall meddygon teulu adnabod 
materion corfforol a meddyliol yn 
gynnar, a’u hatgoffa sut gellir gwneud 
addasiadau rhesymol a’r gwahaniaeth y 
gall hyn ei wneud.

Yn ystod y pandemig, mae hyn wedi 
golygu mai ychydig iawn o’n haelodau 
sydd wedi cael gwiriad iechyd ers 2 
flynedd. Mae hyn yn golygu na yw 
ymyrraeth gynnar yn digwydd ac mae 
dangosyddion cynnar yn cael eu colli.

Byddwn yn creu DVD i fynd gyda’r 
Pecyn Iechyd er mwyn i bob meddyg 
teulu allu cael mynediad hawdd ato 
hyd yn oed os nad ydynt yn gallu cael yr 
hyfforddiant wyneb yn wyneb.

Mae ein haelodau hefyd yn cael eu 
hannog i dderbyn y cynnig o frechlyn y 
ffliw.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag:

Emma Alcock
Cydlynydd y Prosiect
emma@rctpeoplefirst.org.uk

Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd i 
bobl ag anabledd dysgu

a’u helpu i gael teimlad o normalrwydd.

Mae Seren yn fenter arall yr ydym wedi ei 
sefydlu i helpu ein pobl ifanc mwyaf agored 
i niwed. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys pobl 
ifanc sydd yn cael eu hatgyfeirio atom ni 
gan wasanaethau cwnsela mewn ysgolion 
neu’n cael eu nodi gan ein tîm cymunedol. 
Mae’n grŵp bach, caeëdig, sydd yn cyfarfod 
yn wythnosol ac mae’r sesiynau’n seiliedig 
ar yr hyn y maent yn dweud wrthym eu 
bod yn ei fwynhau fwyaf er mwyn helpu eu 
llesiant a’u cadernid. Mae hefyd yn gyfle da 
i siarad yn unigol am yr hyn sy’n effeithio ar 
eu llesiant.

Rydym yn gweithio’n agos gyda MIND 
Conwy ac yn gallu atgyfeirio pobl ifanc sydd 
angen cymorth iechyd meddwl ychwanegol. 
Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd 
yn aros i gael eu gweld gan CAMHS.

Rydym hefyd wedi sicrhau cyllid i greu 
diwrnodau cadernid a lles trwy antur awyr 
agored, ynghyd â chyrsiau coginio a maeth 
wedi eu hachredu fydd o gymorth iddynt 
gyllidebu wrth siopa.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
youthservice@conwy.gov.uk
01492 575100 
gwasanaethieuenctid@conwy.gov.uk
www.fb.me/GIConwyYS

Mae Cymru wedi gwneud ymrwymiad 
deddfwriaethol i ystyried a hyrwyddo 
iechyd plant a phobl ifanc (CYP) trwy 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn (UNCRC) a’r Nodau 
Datblygu Cynaliadwy (SDG). Yn hanfodol, 
mae’r ddau bolisi yn canolbwyntio ar y 
canlyniadau iechyd allweddol a drafodir 
yma: lefelau gweithgaredd corfforol, 
iechyd meddwl a llesiant. Ym Mai 2020, 
amlygodd ymgynghoriad Comisiynydd 
Plant Cymru â phobl ifanc yng Nghymru 
eu pryder ynghylch eu hiechyd meddwl yn 
ystod y pandemig ac ymgysylltu’n fwy ag 
amser chwarae ac amser ymlacio (oedd yn 
cynnwys ymarfer corff).

Gyda’r fath bryderon a newidiadau 
yn ymddygiad ac emosiynau CYP, ac 
ansicrwydd parhaus gwybod pa gyfyngiadau 
fydd yn cael eu deddfwriaethu o un mis i’r 
llall, mae’n bwysig mesur ac olrhain lefelau 
gweithgaredd corfforol, iechyd meddwl a 
llesiant CYP er mwyn rhoi mewnwelediad i 
bartneriaid yng Nghymru (e.e. Chwaraeon 
Cymru, Llywodraeth Cymru) sydd yn 
gallu ymateb i anghenion y genhedlaeth 
nesaf. Mewn ymateb, archwiliodd 
Sefydliad Gweithgaredd Corfforol, Iechyd 
a Chwaraeon Cymru (WIPAHS) effeithiau 
COVID-19 ar lefelau gweithgaredd corfforol 
CYP, a’i berthynas gysylltiedig ag iechyd 
meddwl a llesiant yn ystod ac yn dilyn 
cyfyngiadau’n ymwneud â’r pandemig i 
symudiadau pobl.

Mae’r astudiaeth yn cynnwys CYP 8 
i 18 oed ar draws Cymru yn cwblhau 
holiadur byr ar-lein ac is-sampl o ryw

800 o CYP yn gwisgo monitor gweithgaredd 
corfforol am saith diwrnod er mwyn rhoi 
mesur yn seiliedig ar ddyfais o’u lefelau 
gweithgaredd. Cafwyd tri phwynt amser 
ar gyfer casglu data, gyda phedwerydd 
pwynt amser yn cael ei baratoi. Casglwyd 
data am y tro cyntaf yn ystod cyfnod clo 
cenedlaethol (Ionawr 2021), yna pan oedd 
yr holl CYP wedi dychwelyd i’r ysgol ond 
gyda rhyw lefel o gyfyngiad o hyd (Ebrill 
2021) ac yna pan oedd pob CYP yn yr ysgol 
heb unrhyw gyfyngiadau (Hydref 2021).

Arsylwyd bod CYP yn cynyddu faint o 
amser yr oeddent yn ei dreulio yn gwneud 
gweithgaredd corfforol cymedrol i ddwys 
yn ddyddiol (MVPA) a lleihau eu hamser 
eisteddog dros y pwyntiau amser. Yn 
benodol, yn ystod y cyfnod clo, treuliodd 
CYP 38 munud y dydd mewn MVPA 
a gynyddodd i 51 munud y dydd wrth 
ddychwelyd i’r ysgol. Yn bwysig iawn, 
dim ond 14.7% o blant wnaeth fodloni 
canllawiau MVPA llywodraeth y DU yn 
ystod y cyfnod clo, o’i gymharu â 32.8% 
wrth ddychwelyd i’r ysgol. Ar gyfer amser 
eisteddog, roedd plant ar gyfartaledd 
yn treulio ychydig dros 14 awr y dydd yn 
eisteddog yn ystod y cyfnod clo, wnaeth 
leihau i 12.5 awr wrth ddychwelyd i’r ysgol.

Arsylwyd bod CYP yn cynyddu faint o amser yr 
oeddent yn ei dreulio yn gwneud gweithgaredd 
corfforol cymedrol i ddwys yn ddyddiol (MVPA) 
a lleihau eu hamser eisteddog dros y pwyntiau 
amser. Yn benodol, yn ystod y cyfnod clo, 
treuliodd CYP 38 munud y dydd mewn MVPA a 
gynyddodd i 51 munud y dydd wrth ddychwelyd 
i'r ysgol.  Yn bwysig iawn, dim ond 14.7% o blant

Plant yn ganolog i Gymru: sut mae 
COVID-19 wedi effeithio ar lefelau 
eu gweithgaredd corfforol, iechyd 
meddwl a’u llesiant dros amser?

mailto:emma%40rctpeoplefirst.org.uk?subject=
mailto:youthservice%40conwy.gov.uk?subject=
mailto:gwasanaethieuenctid%40conwy.gov.uk?subject=
http://www.fb.me/GIConwyYS
https://www.swansea.ac.uk/sports-science/astem/wipahs/
https://www.swansea.ac.uk/sports-science/astem/wipahs/


wnaeth fodloni canllawiau MVPA 
llywodraeth y DU yn ystod y cyfnod clo, o’i 
gymharu â 32.8% wrth ddychwelyd i’r ysgol. 
Ar gyfer amser eisteddog, roedd plant ar 
gyfartaledd yn treulio ychydig dros 14 awr 
y dydd yn eisteddog yn ystod y cyfnod clo, 
wnaeth leihau i 12.5 awr wrth ddychwelyd 
i’r ysgol.

Gwellodd y dangosyddion iechyd meddwl 
a llesiant yn sylweddol wrth ddychwelyd 
i’r ysgol. Yn peri pryder oedd y ffaith, yn 
ystod y cyfnod clo, fod tri mewn pedwar 
o CYP (75%) wedi nodi ymateb seicolegol 
negyddol, oedd yn cynnwys tristwch, 
straen/gorbryder, rhwystredigaeth, dicter, 
diflastod ac unigrwydd. Fodd bynnag, 
nododd nifer fach o’r cyfranogwyr eu bod 
wedi profi ymateb seicolegol cadarnhaol, 
am eu bod yn teimlo’n ddiogel gartref, gan 
fod ganddynt amgylchedd cefnogol gartref 
neu am eu bod ymhell o’r ysgol.

Mae ymagwedd gyfunol WIPAHS o 
oruchwyliaeth, lle mae monitorau 
gweithgaredd corfforol yn ategu data 
holiadur wedi ei hunan-adrodd, yn rhoi 
mewnwelediad hanfodol i iechyd y genedl. 
Yr astudiaeth hon yw un o’r astudiaethau 
mwyaf sy’n seiliedig ar fesurydd cyflymu ac 
mae’n gyfle i Gymru barhau i fod yn esiampl 
o astudiaeth achos am ei hymdrechion i 
gasglu data i lywio’r camau nesaf wrth i ni 
ddod allan o’r pandemig.

diabetes math 2, iechyd meddwl, ynysu ac 
unigrwydd, gan fod o fudd hefyd i ddinasyddion 
yn gorfforol trwy leihau’r risg o glefyd 
cardiofasgwlaidd trwy gynnal pwysau iach y 
corff.  Argymhellir cyfnodau byr o symud i 
gynyddu gweithgaredd corfforol ac mae Natur ar 
gyfer Iechyd yn galluogi’r cyfranogwyr i wella eu 
ffitrwydd gan alluogi amrywiaeth o gyfranogwyr i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau cadwraeth.  
Mae unigolion â chyflyrau’r galon ac anableddau 
yn arbennig wedi cael budd o sesiynau byrrach. 
Mae’r adborth yn nodi “mwynhau’r cwmni a 
gweithio yn yr awyr agored, mae’r gwaith yn fwy 
amrywiol na’r disgwyl ac yn bethau yr oeddwn 
yn gallu eu gwneud yn hawdd nad oedd ar lefel 
y ddaear”.

Trwy ymdrechion parhaus i wella llesiant 
cymunedol, rydym wedi bod yn annog pobl 
i sylwi ar ‘3 pheth da’ pan fyddant yn yr awyr 
agored a hefyd wedi gosod cadeiriau arsylwi 
y gellir gorwedd arnynt am fod ymchwil yn 
awgrymu bod cysylltu â natur hefyd wedi 
dangos cynnydd mewn ymddygiad o blaid 
cadwraeth ynghyd ag effeithiau cadarnhaol ar 
iechyd a llesiant yn ymwneud ag hapusrwydd 
o’i gymharu ag amser wedi ei dreulio ym myd 
natur yn unig.

Mae Natur ar gyfer Iechyd yn berffaith ar gyfer 
cadw pellter cymdeithasol tra’n dal i deimlo’n 
rhan o grŵp. Gydag amrywiaeth o weithgareddau 
ar gael i hyrwyddo cydlyniant cymunedol ac 
addysgu sgiliau traddodiadol fel gwehyddu 
helyg, pladuro ac adeiladu coedwrych, rydym 
hefyd yn gweithio’n agos gyda thimau prosiect 
eraill i gyflwyno celf mewn gweithgareddau 
natur.

Mae Natur ar gyfer Iechyd yn rhaglen sylfaenol 
yn cyflwyno menter Pwysau Iach, Cymru Iach 
Llywodraeth Cymru, ond hefyd i fynd i’r afael 
â’r ‘Her Driphlyg’. Mae’n darparu sesiynau 
hygyrch, am ddim i grwpiau o dan anfantais, 
mae’n cefnogi ffynhonnell cynhyrchu bwyd 
amgen ac mae’n rhoi ffordd i’r cyfranogwyr 
wella eu hiechyd a’u llesiant, ac mae felly’n 
offeryn defnyddiol yn yr ymgais i greu 
cymdeithas decach. Mae Natur ar gyfer Iechyd 
yn dod â chyfleoedd i ddrysau preswylwyr sydd 
yn hybu cydlyniant cymdeithasol ac yn annog 
pobl i ymfalchïo yn eu mannau gwyrdd, i wella 
bioamrywiaeth ac ymdrechion cadwraeth a 
lleddfu effeithiau newid hinsawdd ac ansicrwydd 
bwyd yn eu cymunedau.

Cysylltwch â: 
natureforhealth@denbighshire.gov.uk

Natur ar gyfer Iechyd 

Mae’r rhaglen Natur ar gyfer Iechyd, a 
lansiwyd yn 2018, yn brosiect cydweithredol 
sydd yn ymgysylltu â chymunedau i hybu 
rôl mynediad at natur yn gwella iechyd 
a llesiant. Gall gweithwyr proffesiynol 
gofal iechyd a sefydliadau eraill atgyfeirio 
defnyddwyr gwasanaeth trwy lwybrau 
presgripsiynu cymdeithasol. Mae’r rhaglen 
yn croesawu pobl o bob gallu i gymryd rhan 
mewn cadwraeth a gweithgareddau awyr 
agored eraill yn ymwneud â ffordd o fyw 
iach.

Trwy gydol y pandemig, cynyddodd 
y defnydd o fannau gwyrdd lleol yn 
sylweddol, gan amlygu gymaint yr ydym 
yn eu gwerthfawrogi ac yn dibynnu arnynt.  
Wrth i'n cymunedau gael adferiad ar ôl y 
pandemig a wynebu’r heriau ddaw yn sgil

newid hinsawdd a brexit, mae Natur ar 
gyfer Iechyd yn croesawu’r cyfle i gynyddu 
arferion gweithgaredd corfforol gydol oes 
gan ddefnyddio ein hadnoddau naturiol, 
ac i breswylwyr barhau i gael yr effaith 
sylweddol y mae mannau gwyrdd yn ei gael 
ar straen, gorbryder a hwyliau cyffredinol.
 
Argymhellir gweithgaredd corfforol 
ynghyd â mynediad at fannau gwyrdd fel 
dull anfferyllol sydd yn gallu cynorthwyo 
adferiad ar ôl salwch, ac mae’n gysylltiedig 
â lefelau is o iselder, gorbryder, blinder 
ac ansawdd bywyd gwell mewn plant ac 
oedolion.

Gall treulio amser yn yr awyr agored 
gyfrannu’n sylweddol at agenda iechyd ataliol 
hefyd gan fynd i’r afael â gordewdra,

mailto:natureforhealth%40denbighshire.gov.uk?subject=


Podlediadau Eraill Mwy o fideos

Yn dilyn pandemig byd-eang COVID-19 a’r 
effeithiau lluosog ar iechyd a llesiant y boblogaeth 
yn dilyn hynny, mae’n amser delfrydol i groesawu 
presgripsiynu cymdeithasol mewn gofal iechyd.  

Newid Hinsawdd, Safbwynt Cymru

Newid hinsawdd yw’r bygythiad byd-eang mwyaf i 
iechyd y mae’r byd yn ei wynebu yn yr 21ain ganrif 
ac mae’n effeithio ar lawer o benderfynyddion 
cymdeithasol ac amgylcheddol iechyd – aer glân, 
dŵr yfed diogel, bwyd digonol a lloches
diogel.

Pwysigrwydd Presgripsiynu 
Cymdeithasol

Sut gallai cytundebau masnach 
newydd effeithio ar iechyd y 
cyhoedd yng Nghymru?

Podlediad Fideos
Gwylio ein fideo diweddaraf

Mae gan gytundebau masnach y potensial 
i effeithio ar iechyd a llesiant yng Nghymru 
mewn sawl ffordd – o’r bwyd yr ydym yn 
ei fwyta i’n gwasanaethau gofal iechyd, y 
farchnad swyddi a’r gallu i fuddosddi mewn 
gwasanaethau cyhoeddus.  Gallant hefyd 
effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i wella 
iechyd y cyhoedd trwy bolisi newydd.

Gwylio

Gwylio Gwylio

Gwrando ar ein podlediad diweddaraf

Incwm Sylfaenol, Iechyd a Chymru

o ble cafodd incwm sylfaenol ei gyflwyno ac i bwy, a beth 
allwn ni ei ddysgu o’r profiadau hyn? Pa effaith ar iechyd y 
gallwn ei ragweld, a sut bydd incwm sylfaenol yn effeithio ar 
benderfynyddion ehangach iechyd?

Os oes gennych ddiddordeb yn 
recordio podlediad gyda ni, cysylltwch 
ar ebost: 
publichealth.network@wales.nhs.uk

Gwrando

Effaith COVID-19 ar Blant Gwrando

Petruster Brechlyn yng Nghymru 
cyn ac yn ystod COVID-19

Gwrando

Parc Rhanbarthol y Cymoedd Gwrando

Gweld yr holl bodlediadau

Cyfrannu at ein 
Podlediad Gweld yr holl fideos

https://rhwydwaithiechydcyhoeddus.cymru/Digwyddiad/sut-gallai-cytundebau-masnach-newydd-effeithio-ar-iechyd-y-cyhoedd-yng-nghymru/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/video/newid-hinsawdd-safbwynt-cymru/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/video/the-importance-of-social-prescribing/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/podlediadau/incwm-sylfaenol-iechyd-a-chymru-adam-jones-ac-rhwydwaith-iechyd-cyhoeddus-cymru/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/podlediadau/effaith-covid-19-ar-blant-dr-claire-thomas/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/podlediadau/phetruster-brechlyn-yng-nghymru-cyn-ac-yn-ystod-covid-19-anne-mcgowan-ac-rhwydwaith-iechyd-cyhoeddus-cymru/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/podlediadau/parc-rhanbarthol-y-cymoedd-dan-lock-a-julie-davies/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/podlediad/
https://publichealthnetwork.cymru/cy/fideos/


Dydd Mercher 16 Chwefror 2022, 14:00-
15:00

Yn y weminar hon, a drefnwyd gan 
Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
byddwn yn clywed gan Glenn Bowen sydd 
yn Gyfarwyddwr Rhaglen Fentrau Canolfan 
Gydweithredol Cymru. 

Mae Canolfan Gydweithredol Cymru yn 
gydweithfa annibynnol sydd yn gweithio 
gyda phobl, cymunedau a mentrau i wella 
eu bywydau a’u bywoliaeth.  Maent yn helpu 

i gryfhau a grymuso cymunedau 
Cymru trwy gefnogi twf cydweithfeydd 
a mentrau cymdeithasol, a thrwy 
gyflwyno prosiectau yn gydweithredol 
sydd yn darparu sgiliau ac yn mynd i’r 
afael ag allgáu.

Bydd Glenn yn rhoi trosolwg o 
fentrau cymdeithasol, cydweithfeydd 
a busnesau y mae cyflogeion yn 
berchen arnynt a’r cyfleoedd ar gyfer 
cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol 
mewn iechyd a gofal cymdeithasol a’r 
sector ynni adnewyddadwy.

Ar y Grawnwin
Sut gall busnesau lleol ein helpu i gael 
adferiad ar ôl Covid yn ogystal â mynd i’r 
afael â newid hinsawdd?

Mwy o Gymorth i Roi’r Gorau i Smygu i Leihau 
Risgiau Pandemig 

Mae ASH Cymru, yr elusen rheoli tybaco, 
yn galw am fwy o weithredu i wella iechyd 
smygwyr wrth i ymchwil newydd awgrymu 
y byddai’n lleihau effaith pandemig yn y 
dyfodol.

Mae’r gwaith ymchwil, a wnaed gan Uned 
Gydweithredol Iechyd y Cyhoedd ym 
Mhrifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, yn awgrymu bod angen gwneud 
mwy i fynd i’r afael ag ymddygiad sy’n 
niweidio iechyd i leihau cyfraddau heintio a 
gwella canlyniadau.

Cyfunodd yr ymchwil ganfyddiadau o 53 o 
adolygiadau, oedd yn cynnwys dros 2000 
o ddarnau unigol o ymchwil, ar destun 
ymddygiad sy’n niweidio iechyd (smygu, 
cam-drin alcohol, defnydd o gyffuriau, 
gordewdra, anweithgarwch corfforol) a’u 
cysylltiad â chlefydau heintus gwahanol.

Mae’r canfyddiadau’n awgrymu bod 
unigolion ag ymddygiad presennol sy’n 
niweidio iechyd â mwy o risg o gael a 
datblygu mathau difrifol o amrywiaeth 
o glefydau heintus, yn cynnwys y ffliw, 
twbercwlosis, hepatitis a Covid-19.

Mae’r ymchwil yn awgrymu, er mwyn 
diogelu ein poblogaeth a systemau gofal 
iechyd byd-eang, bod yn rhaid gwneud mwy 
i gyfyngu ar ymddygiad sy’n gwaethygu ac 
yn cynyddu difrifoldeb clefydau heintus.

Mae astudiaethau’r DU wedi atgyfnerthu’r 
cysylltiadau rhwng smygu a mathau difrifol 
o glefydau heintus, yn nodedig, astudiaeth 
a gynhaliwyd gan Brifysgol Rhydychen a 
ganfu fod smygwyr 80% yn fwy tebygol o 
gael eu derbyn i’r ysbyty ar ôl dal Covid-19. 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd hefyd wedi 
amlygu cysylltiadau rhwng smygu a’r risg 
uwch o ddal twbercwlosis (TB), sydd yn 
dangos bod smygu yn amharu ar ymatebion 
cleifion i driniaeth y clefyd.

Mae astudiaethau hefyd wedi dangos y gall 
smygu gynyddu’r risg o ddatblygu’r ffliw, 
gydag un astudiaeth yn nodi bod smygwyr 
5 gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu’r clefyd 
heintus.

Mae’r ymchwil newydd wedi arwain at y 
sefydliad rheoli tybaco, ASH Cymru, yn 
galw am fwy o gymorth i roi’r gorau i smygu 
yng Nghymru.

Dywedodd Suzanne Cass, Prif Swyddog 
Gweithredol ASH Cymru: “Smygu yw achos 
pennaf marwolaeth a chlefydau ataliadwy 
yng Nghymru, ac mae’r pandemig wedi ein 
dysgu bod Covid yn gwaethygu’r risg i 

iechyd, sydd eisoes yn uchel, a achosir gan 
smygu.

“Mae’r ymchwil newydd yn awgrymu bod 
yn rhaid gwneud mwy i ddiogelu iechyd y 
boblogaeth, nid yn unig ar gyfer Covid, ond 
ar gyfer unrhyw bandemig ychwanegol a 
allai ddod yn y dyfodol.

“Yng ngoleuni’r ymchwil newydd, byddwn 
yn annog Llywodraeth Cymru i atgyfnerthu 
ymdrechion a gwasanaethau rhoi’r 
gorau i smygu yng Nghymru, er mwyn 
diogelu iechyd y boblogaeth rhag clefydau 
trosglwyddadwy ac anhrosglwyddadwy.”

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd 
yn dechrau ar gynllun i leihau mynychder 
smygu yng Nghymru. Mae’r cynllun mewn 
cyfnod ymgynghori ar hyn o bryd, a’r 
nod fydd lleihau mynychder smygu yng 
Nghymru i 5% erbyn 2030.

Mae bwletin smygu diweddaraf Arolwg 
Cenedlaethol Cymru yn amcangyfrif bod 
17% o oedolion Cymru’n dal i smygu, sydd 
yn gyfwerth â thua 440,000 o bobl yng 
Nghymru. Amcangyfrifir mai £302 miliwn 
y flwyddyn yw cost smygu i’r GIG yng 
Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Simon Scheeres
Rheolwr Polisi a Chysylltiadau Cyhoeddus
simon@ashwales.org.uk
07841571516|
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Pandemig

26-01-2022

Darllen

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi cynnydd o ran 
amlder data profion llif unffordd

25-01-2022

Darllen

Adroddiad Arwain y Newid
19-01-2022

Darllen

Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan yn cymryd y cam 
nesaf ymlaen
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Darllen

Cyhoeddi enw’r Comisiynydd Plant Cymru nesaf
14-01-2022

Darllen

Digwyddiadau

Gweld yr holl newyddion

Cyllid newydd o £65 miliwn i helpu colegau a 
phrifysgolion i gyrraedd sero net

13-01-2022

Darllen

Ymwybyddiaeth o Dlodi 
Plant

04-02-2022
9.30yb

ALLANOL

Gweld pob digwyddiad

Mae tyfu i fyny mewn tlodi yn effeithio ar 
lesiant plant, eu datblygiad yn y blynyddoedd 
cynnar, iechyd corfforol a meddyliol, 
cyflawniad addysgol a chyfleoedd bywyd yn 
y dyfodol.

Diwrnod Defnyddio’r 
Rhyngrwyd

08-02-2022

ALLANOL

Mae Canolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn 
Fwy Diogel yn y DU wedi cyhoeddi’r thema 
ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd 
yn Fwy Diogel fel ‘‘Ai hwyl a sbri yw’r cyfan? 
Archwilio parch a chydberthynas ar-lein’.

Cydweithredu i Greu 
Cymunedau Tecach

08-02-2022 - 
10-02-2022

ALLANOL

Prif thema’r gynhadledd eleni yw 
anghydraddoldebau iechyd. Mae mwy o 
wybodaeth ar gael ar wefan BSPHN.

Sut gall busnesau lleol ein 
helpu i gael adferiad ar ôl 
Covid yn ogystal â mynd i’r 
afael â newid hinsawdd?

16-02-2022
2yp-3yp

AR-LEIN

Bydd Glenn Bowen, Gyfarwyddwr Rhaglen 
Fentrau Canolfan Gydweithredol Cymru 
yn rhoi trosolwg o fentrau cymdeithasol, 
cydweithfeydd a busnesau y mae cyflogeion 
yn berchen arnynt a’r cyfleoedd ar gyfer 
cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol 
mewn iechyd a gofal cymdeithasol a’r sector 
ynni adnewyddadwy.
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Accidents and injury prevention
Adverse Childhood Experiences
Air Quality
Alcohol and substance use and misuse
Approaches and methods in public 
health practice
Arts and health

Behaviour change
Biodiversity and greenspace
Built environment
Cancers
Cardivascular conditions
Carers
Children and young people
Climate change
Communicable diseases
Community
Community assets
COVID-19

Debt and benefits
Diabetes
Diet and nutrition

Early Years
Education and training
Employment
Environment
Ethnicity
Evaluation

Foodborne communicable diseases
Fuel Poverty
Further, higher and tertiary education

Good, fair work

Health in all policies
Health inequalities
Health related behaviours
Homelessness
Housing
Housing quality
Human rights and social justice

Income and resources
Influenza

Learning difficulties
LGBTQ+

Maternal and new born health
Men
Mental health conditions
Mental ill-health
Mental wellbeing

Natural environment
Non-communicable diseases

Offenders
Older adults
Oral health

People
Physical activity
Planning
Poverty
Precarious work
Preschool (including WNHPSS)
Prevention in healthcare

Respiratory conditions

School (Including WNHPSS)
Sexual health
Sexually Transmitted Infections
Smoking and vaping
Social capital
Spirituality
Stress, coping and resilience
Suicide and suicide prevention
Sustainable development
Systems thinking in public health

Transport

Unemployment

Water and sanitation
Wellbeing of Future Generations
Wider determinents of health
Women
Working age adults
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Rhifyn Nesaf
Creu lleoedd a 
mannau iach
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