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Mae'r adran hon ar gyfer sefydliadau a phartneriaethau lleol.

Mae’n bwysig bod awdurdodau lleol, byrddau iechyd a byrddau partneriaeth
lleol i gyd yn cael eu cynnwys yn arweinyddiaeth a llywodraethiant y ‘system
gyfan’ sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw gyda dementia. Mae hyn yn cynnwys
meithrin diwylliant sy’n parchu ac yn buddsoddi mewn gofal dementia sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn yn unol â’r Fframwaith Gwaith Da.

Mae buddsoddi amser ac adnoddau arweinyddiaeth mewn dysgu a datblygu yn
gam pwysig wrth ddarparu gofal a chymorth dementia sy’n canolbwyntio ar yr
unigolyn mewn ffordd gyson yn y rhanbarth.

Bydd diwylliant cadarn yn galluogi pobl ar bob lefel ac mewn nifer o rolau
gwahanol i fabwysiadu rôl arwain yn eu gwaith ac yn yr holl feysydd y gallant
ddylanwadu arnynt.

Beth sy’n gweithio’n dda
Mae’n bwysig bod awdurdodau lleol, byrddau iechyd a byrddau partneriaeth
lleol i gyd yn cael eu cynnwys yn arweinyddiaeth a llywodraethiant y ‘system
gyfan’ sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw gyda dementia. Mae hyn yn cynnwys
meithrin diwylliant sy’n parchu ac yn buddsoddi mewn gofal dementia sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn yn unol â’r Fframwaith Gwaith Da.



Mae buddsoddi amser ac adnoddau arweinyddiaeth mewn dysgu a datblygu yn
gam pwysig wrth ddarparu gofal a chymorth dementia sy’n canolbwyntio ar yr
unigolyn mewn ffordd gyson yn y rhanbarth.

Bydd diwylliant cadarn yn galluogi pobl ar bob lefel ac mewn nifer o rolau
gwahanol i fabwysiadu rôl arwain yn eu gwaith ac yn yr holl feysydd y gallant
ddylanwadu arnynt.

Mae’n bwysig bod comisiynwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â
darparwyr gwasanaethau yn gallu dweud wrth bawb y maent yn darparu gofal
iddynt: “Rydym yn sicr y byddwch yn cael gofal cyson wedi’i seilio ar werthoedd
craidd, pwy bynnag fydd yn darparu gofal i chi.”

Arweinyddiaeth: dull system gyfan

Rôl arweinyddiaeth gadarn yw helpu staff i sefydlu gofal seiliedig ar dystiolaeth
i bobl sy’n byw gyda dementia. Mae angen iddo fod yn ddull system gyfan sy’n
cael ei lywio gan arweinwyr y sefydliad.

Dylid newid diwylliannau gweithleoedd drwy fuddsoddi mewn arweinwyr clinigol
neu arbenigwyr dementia, a mabwysiadu dulliau datblygu ymarfer sy’n
canolbwyntio ar brosesau, pobl a chanlyniadau.

Mae’r Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia yn canolbwyntio ar egwyddorion
SPACE - VG yr RCN (2019) ar gyfer arweinwyr a staff ym mhob maes iechyd a
gofal cymdeithasol.
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https://www.improvementcymru.net/cy/2021/05/18/diweddariad-ar-siarter-ysbytai-syn-deall-dementia-cymru-gan-sarah-tilsed-rheolwr-ymgyrchoedd-a-phartneriaethau-cynghrair-gweithredu-ar-ddementia-cenedlaethol/
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Hyfforddiant ac addysg effeithiol o ansawdd da mewn gofal i’r holl staff yw’r
sylfaen i egwyddorion SPACE-VG.

Useful resources
Mae Nigel Hullah, cadeirydd Gweithgor Dementia y Tair Gwlad ar gyfer y Prif
Dimau, wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau a chanllawiau eraill ar
gydgynhyrchu atebion â phobl sy’n byw gyda dementia.

Yn ogystal â hyn, mae fforwm neu grŵp i weithwyr proffesiynol ym maes
dementia. Mae Gweithgor Dementia y Tair Gwlad yn cynnig cymorth a
chyngor, ac mae rhwydwaith o bobl sy’n byw gyda dementia a gofalwyr sy’n
cynnig cymorth a chyngor ar Twitter. Mae’r adnoddau yma ar gael yn
Saesneg yn unig.

Mae The UK Network of Dementia Voices yn cynnig nifer o ganllawiau i’ch
helpu i gynnwys pobl sy’n byw gyda dementia yn eich gwaith. Mae’r adnodd
yma ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae dogfen Connecting with People Diverse Cymru yn cynnwys adnoddau
defnyddiol, yn cynnwys canllaw i helpu darparwyr i gysylltu â phobl o
gefndiroedd amrywiol a’u cynnwys wrth ddylanwadu a gwneud
penderfyniadau am wasanaethau.

Yn ogystal â hyn, mae canllaw i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

https://www.dementiavoices.org.uk/deep-resources/involving-people-with-dementia/
https://www.dementiavoices.org.uk/deep-resources/involving-people-with-dementia/
https://www.3ndementiawg.org/professional/
https://twitter.com/LleisiauW
https://www.dementiavoices.org.uk/deep-resources/
https://diversecymru.org.uk/wp-content/uploads/2021/11/Connecting-with-People-web.pdf
https://www.alzheimer-europe.org/sites/default/files/alzheimer_europe_guide_2020.pdf


ynghylch darparu gofal dementia i bobl o wahanol gymunedau. Mae’r
adnoddau yma ar gael yn Saesneg yn unig.

Gellir defnyddio Pecyn Cymhwysedd Diwylliannol Diverse Cymru yn rhan o
bob proses cynllunio ar gyfer dysgu a datblygu mewn gofal dementia. Bydd
yn eich helpu i gwrdd â’r anghenion diwylliannol amrywiol sydd gan bobl â
dementia a’u teuluoedd yn eich ardal.

Mae hefyd yn cynnig canllaw ar gwrdd ag anghenion diwylliannol a chrefyddol
pobl sy’n byw gyda dementia. Mae’r adnoddau yma ar gael yn Saesneg yn
unig.

Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru. Ugain o ddisgrifyddion safonau lefel
uchel sy’n amlinellu beth mae pobl yn credu a fydd yn gwneud gwahaniaeth
cadarnhaol mewn gofal dementia yng Nghymru. Gall fod o gymorth i
arweinwyr lleol.

Mae Ffrwd waith 5: Datblygu a Mesur y Gweithlu yn cynnwys set o gwestiynau
hunanasesu a fydd yn helpu pob ffrwd waith i baratoi, pennu meysydd i
ganolbwyntio arnynt a sicrhau bod cymorth ar gael gennych i gwrdd â phrif
ofynion y llwybr safonau gofal dementia.

Yr adran nesaf: Strwythur a chynllunio
Ewch i'r adran nesaf: 3. Strwythur a chynllunio.

https://diversecymru.org.uk/portfolio-items/cultural-competency-toolkit/
https://socialcarewales-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rebecca_cicero_socialcare_wales/ETx0XSe1YkdKlITPJFixrjsBOUypjvD9jf7G_FqUL5emiQ?e=qjOnW0&wdLOR=cAF454947-4D65-41E3-B1C9-30EFDBACB272
https://www.improvementcymru.net/wp-content/uploads/2021/03/Dementia-Standards-Pathway-document-Welsh-Final.pdf
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