
Cynnwys

Gweithredu

Gwerthuso

Cydnabyddiaethau

Dyluniwyd gan Joe Langley (Lab4 Living, Prifysgol Sheffield 
Hallam) a Chris Redford (chrisredford.co.uk) 

Ar y cyd â chartrefi gofal: Norbury Court, Scarsdale Grange, Cartref 
Gofal Rosebank a Chartref Nyrsio Broomgrove. 

Mewn cydweithrediad â Choleg Prifysgol Llundain, Prifysgol 
Queens Belfast, Prifysgol Newcastle a Phrifysgol Bangor

Asesu

Cynllunio

Nod y pecyn cymorth hwn yw cefnogi staff i ddarparu gofal geneuol da yn unol â 
chanllawiau NICE 2018 ar gyfer gofal y geg mewn cartrefi gofal. Fe'i datblygwyd 
gyda chynorthwywyr gofal iechyd a nyrsys sy'n deall natur gymhleth darparu gofal

breswylwyr ac y gwyddant ei fod yn bwysig i iechyd a lles, ond soniasant hefyd 
am yr heriau yr oeddent yn aml yn eu hwynebu. 

Gobeithiwn y bydd y pecyn cymorth hwn yn helpu staff cartrefi gofal i ganfod 
ffyrdd o oresgyn yr heriau hyn a'u galluogi i ddarparu'r gofal gorau posibl. 
Rydym hefyd yn deall y bydd angen ei addasu wrth i ni gael adborth gan y bobl 
sy'n ei ddefnyddio. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am y pecyn - 
beth sy'n gweithio, beth nad yw'n gweithio ac unrhyw syniadau ar gyfer 
gwelliannau yn y dyfodol. Anfonwch e-bost at Anna Verey 
(anna.verey@ucl.ac.uk) gyda'ch meddyliau neu awgrymiadau.

1a) Offeryn Asesu Iechyd y Geg
1b) Ffactorau Risg Iechyd y Geg

Cyflwyniad i Becyn Cymorth Gofal y Geg mewn Cartrefi Gofal

geneuol da. Dywedasant wrthym fod arnynt eisiau darparu gofal geneuol da i 

2a) Cynllun Gofal y Geg
2b) Crynodeb o'm Cynllun Gofal y Geg

3a) Darparu Gofal y Geg
3b) Cardiau Awgrymiadau a Thriciau

4) Cofnod Gofal Wythnosol



3a) 3b) Gweithredu

4) Gwerthuso

Canllaw Defnyddwyr

Yn olaf, caiff iechyd geneuol y preswylydd ei fonitro'n wythnosol gyda'r 
Cofnod Gofal Wythnosol. Mae’r cofnod hwn yn lle da i gofnodi unrhyw 
awgrymiadau a chynghorion sydd wedi gwella gofal i'r preswylydd hwn. 
Gall staff y cartref gofal droi at yr wybodaeth hon yn hawdd wedyn. Ar ôl 
12 mis neu os sylwir ar unrhyw newid sylweddol yna dychwelwch i 1a ac 
aseswch eto.

Mae canllaw ar sut i ddarparu gofal y geg, yn enwedig i bobl a allai fod yn 
wrthwynebus i hynny, wedi'i gynnwys fel poster y gellir ei arddangos 
mewn ystafelloedd staff a swyddfeydd (3a). Mae hyn wedi'i gyfuno â 
chyfres o Gardiau Awgrymiadau a Thriciau sy'n gasgliad o strategaethau 
defnyddiol o gartrefi gofal ledled y wlad (3b). 

Pan fydd preswylydd yn mynd i gartref gofal am y tro cyntaf, dylai gael 
(1a)Asesiad Iechyd y Geg  i ddechrau deall ei anghenion penodol, gan 

gynnwys unrhyw risgiau posibl i'w iechyd geneuol (1b). Unwaith y bydd yr 
asesiad wedi'i gwblhau, gellir defnyddio'r wybodaeth hon i greu cynllun 
ffurfiol (2a). Bydd hyn yn cadw golwg ar ba eitemau sydd orau gan 
breswylwyr yn ogystal â pha arferion sy'n gweithio iddynt. Cwtogir hyn i 
grynodeb mwy anffurfiol y gellir ei gadw yn ystafell y preswylwyr y mae 
modd troi ato’n hawdd (2b). 

1a) 1b) Asesu

2a) 2b) Cynllunio

Pecyn Cymorth Gofal y Geg mewn Cartrefi Gofal
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