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Diolch yn fawr

Mae’ch caredigrwydd wedi 
gwir gyffwrdd ein calonnau.
Croeso i rifyn Gwanwyn/Haf Bywyd.
Wrth imi ddarllen trwy’r storïau yn y 
newyddlen yma, mae’n ennyn cymaint o 
falchder ynof.  Mae hi’n fraint lwyr bod yn 
Sister y tîm newydd yn Uned Cleifion Mewnol 
Hosbis Dewi Sant yng Nghaergybi. Mae’r 
deuddeg mis cyntaf yn Hosbis Ynys Môn wedi 
gweld ein tîm clinigol yn gweithio’n galed 
ac maen nhw’n wir wedi asio’n ardderchog 
wrth weithio ochr yn ochr â thîm Llandudno. 
Bu Ysbyty Penrhos Stanley yn eithriadol o 
groesawus ac mae’r haelioni gan y gymuned 
leol wedi bod yn hynod.

Mae 2022 yn dod â gobaith a phositifrwydd, 
rydym yn camu ymlaen gyda datblygiadau 
newydd yn ein gwasanaethau clinigol ac 
yn edrych ymlaen yn arbennig at agor y 
gwasanaethau dydd ar eu newydd wedd am 
y tro cyntaf ers y pandemig. 

Mae ein safleoedd manwerthu yn mwynhau 
ychydig o normalrwydd ac mae’r Tîm Codi 
Arian yn ôl gydag egni newydd ac mae 
ganddyn nhw ddyddiadur yn llawn heriau a 
digwyddiadau i bawb gymryd rhan ynddyn 
nhw. 

Fel elusen leol, nid ydym erioed wedi bod yn 
fwy diolchgar o gael eich cefnogaeth. Trwy 
gydol popeth, mae’ch caredigrwydd wedi 
gwir gyffwrdd ein calonnau ac wedi ein cadw 
ar fynd trwy’r adegau gwirioneddol heriol. 
Yn bwysicaf oll mae Hosbis Dewi Sant wedi 
gallu dal i ddarparu gofal y mae’i fawr angen i 
gleifion a’u teuluoedd pan mae hi wedi bod o 
bwys go iawn.  Diolch ichi.

Sue Griffiths, Sister
(Hosbis Ynys Môn)

 Fel elusen leol, nid 
ydym erioed wedi bod yn 
fwy diolchgar o gael eich 
cefnogaeth.   
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Diolch yn fawr

 

Derbyniodd 276 o 
gleifion ofal diwedd 
oes yn ein Hunedau 
Cleifion Mewnol

Derbyniodd 56 o 
gleifion ofal seibiant 
gan alluogi’r rhoddwyr 
gofal i orffwyso

Rhoddwyd 508 awr o 
gymorth profedigaeth 
a sesiynau cwnsela

Mae ychydig dros 
9700 o bobl yn 
chwarae loteri’r Hosbis 
unwaith yr wythnos

Codwyd dros 
£96,0000 trwy 
ychwanegu Rhodd 
Cymorth at eich rhodd

Mae dros 500 o 
wirfoddolwyr mor 
garedig â rhoi eu hamser 
i gefnogi ein gwaith

Prynwyd 344,990 
o eitemau yn 
siopau’r hosbis

Mwynhawyd 12,600 o 
ddiodydd poeth yn ein 
caffis

Fe wnaeth mwy na 1500 
o bobl gymryd rhan yn 
ein digwyddiadau codi 
arian y llynedd

2021 mewn rhifau…

DIOLCH i chi, bu inni 
allu darparu ein holl 

wasanaethau gofal diwedd 
oes arbenigol yn hollol rad 
ac am ddim i’n cleifion a’u 

teuluoedd.
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Hafan Menai - Bydd Canolfan Galw 
Heibio ar ei newydd wedd yn agor yn 
Haf 2022 ar gyfer gofal lliniarol
Mae Hosbis Dewi Sant yn deall bod 
byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd 
yn gallu cael effaith enfawr ar fywyd a 
byddai’n hoffi goleuo begwn o obaith i 
gleifion, teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau, 
ar adeg pan fo popeth o’u cwmpas yn 
edrych yn dywyll a bygythiol.

Bydd y Ganolfan Galw Heibio, sydd 
wedi’i lleoli ar diroedd Ysbyty Gwynedd, 
yn wasanaeth cefnogol sy’n amcanu 
at hyrwyddo ymdeimlad o les ac 
ymagwedd gadarnhaol at fyw. Ni fydd 
angen atgyfeiriad neu apwyntment, gall y 
cyhoedd ‘alw heibio’ pan fydd yn gyfleus 
iddynt.

Byddem yn hoffi i bobl deimlo’n rhydd 
i gerdded i mewn i Hafan Menai i gael 
gwybod pa gymorth y mae Hosbis Dewi 
Sant yn ei gynnig, yn rhad ac am ddim, 
mewn amgylchedd anghlinigol.  

Bydd yr adeilad yn olau, modern, dyrchafol 
ac yn lle i deimlo’n gysurus ynddo. Ni 
fydd yna ddim derbynfa ffurfiol, ond lle i 

hyrwyddo awyrgylch 
cymunol 

hamddenol 

gyda chroeso cynnes, cyfeillgar.  Gobeithir 
y gall ymwelwyr helpu’u hunan i rywbeth 
i’w fwyta a sgwrsio’n rhydd. I’r rheini y 
byddai’n well ganddynt dawelwch, bydd 
yna le hefyd i gasglu’u meddyliau petaent 
yn dewis ac ystafell Orffwys gyda soffas 
cyfforddus, os nad yw rhywun yn teimlo’n 
dda.

Bydd yr Ardal Awyr Agored 
yn estyniad o’r tu 
mewn, lle tawel a 
heddychlon ble mae 
pobl yn teimlo eu 
bod yn gallu symud 
o gwmpas fel y 
dymunant.
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Lluniadau 
pensaer
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Y Gwasanaethau yn Hafan Menai
Bydd y gwasanaethau yn hyblyg a byddant yn cynnig 
gwybodaeth a chymorth i ysbrydoli gobaith. Bydd yn 
darparu ar gyfer anghenion unigol y claf a’u teulu. 
Fe all anghenion yr unigolyn gael eu cwrdd ar un 
ymweliad neu efallai y byddant yn dymuno dod 
lawer o weithiau.

Yn cynnig dewis eang o staff hyfforddedig i ofalu 
am symptomau corfforol y cleifion, yn ogystal â’u 
hanghenion emosiynol, bydd y gwasanaethau a’r 
therapïau sydd i’w cynnig yn y ganolfan newydd 
wedd yn cynnwys:

Therapi Galwedigaethol - asesiad o 
unrhyw offer neu addasiadau i’r cartref 
sydd eu hangen i wneud bywyd bob 
dydd y claf a’u teulu yn haws, a threfnu 
i’r rhain gael eu danfon.

Ffisiotherapi – helpu gyda symudedd, 
ffitrwydd a chynnal annibyniaeth trwy 
ddysgu ymarferion ysgafn.

Therapïau Cyflenwol - megis tylino, 
aromatherapi ac adweitheg i helpu i 
ymlacio ac esmwytho symptomau fel 
poen.

Gwaith Cymdeithasol – yn helpu gydag 
amryw o faterion ymarferol, fel cael 
gwybod pa fudd-daliadau sydd ganddynt 
hawl iddynt, cysylltu ag adrannau’r 
llywodraeth ar ran y claf, helpu gyda 
gwaith papur.

Bydd yna sesiynau hefyd y gellir eu 
harchebu o flaen llaw megis: cyngor maeth, 
therapi celfyddyd a gweithgareddau crefft, 
cyngor gofal lliniarol arbenigol, codi a 
chario, cymorth ysgrifennu Ewyllys a help 
gyda phryderon ariannol.

Yn ogystal â’r sesiynau, bydd cymorth grŵp 
ar gyfer gofalwyr a rhai sy’n galaru, a fydd 
yn cynnig cyfle i sgwrsio â phobl eraill sydd 
mewn sefyllfa debyg, a rhannu profiadau.  

I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan 
Galw Heibio Hafan Menai e-bostiwch 
enquiries@stdavidshospice.org.uk
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DIGWYDDIADAU 
CODI ARIAN 2022

Gŵyl y Cychod 
Draig
Dydd Sadwrn 25ain 
Mehefin
Llyn Padarn, Llanberis

Gornest Saethu 
Hosbis Dewi Sant
Dydd Mercher 6ed 
Gorffennaf
Coleg St David’s, 
Llandudno

Taith Gerdded 
Arfordir Ynys Môn
Dydd Sadwrn 9fed Gorffennaf
Taith gerdded un diwrnod 
o 20 milltir o Rosneigr i
Forglawdd Caergybi

Taith Gerdded 
Pyjamas i Deuluoedd
Dydd Sul 24ain 
Gorffennaf

Comedi yn y Castell
Dydd Sadwrn 23ain 
Gorffennaf
Castell Biwmaris, 
Stryd y Castell, Biwmaris, 
LL58 8AP

Nenblymiad Hosbis Dewi Sant
Profwch yr adrenalin o neidio 10,000 troedfedd i’r awyr trwy 
gymryd rhan mewn nenblymiad tandem elusennol i Hosbis 
Dewi Sant.  Dyddiadau o’ch dewis (lleolir yng Nghanolfan 
Parasiwtio Tilstock).  Lleiafswm nawdd yn berthnasol.
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Ffair Haf Llandudno
Dydd Sadwrn 30ain 
Gorffennaf, 11am - 4pm
Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr 
Abaty, Llandudno, LL30 2EN

Cyfres Llwybr Eryri
Llyn Padarn (Ras Nos) 
23ain Medi
Betws-Y-Coed 
24ain Medi
Abergwyngregyn 
25ain Medi

Cwis Corfforaethol
Dydd Iau Medi 15fed
Ysgol Rydal Penrhos, 
Rhodfa Pwllycrochan, Bae 
Colwyn, LL29 7BT

Abseiliad Ynys Môn
Dydd Sadwrn 10fed 
Medi
Ffordd Parc Gwledig y 
Morglawdd, Caergybi 
LL65 1YG 

Tri Chopa Cymru
2il/3ydd Medi
Mae Her Tri Chopa Cymru yn cynnwys tri chopa 
yng Nghymru:
Yr Wyddfa yn y Gogledd, Cadair Idris yng 
nghanolbarth Cymru, a Phen y Fan yn y De.

Taith Gerdded Llwybr 
Mawddach
Dydd Sadwrn 17eg Medi
Taith gerdded naw milltir 
rhwng Dolgellau ac Abermaw

Cyfres Pedwar Castell 
Rhedeg Cymru – am ddim*
15fed Mai Hanner marathon Eryri  
4ydd Medi Hanner marathon 
Caernarfon
23ain Hydref Hanner Marathon Dinas 
Bangor
20fed Tachwedd Hanner Marathon 
Conwy  *Angen lleiafswm nawdd

Ymholiadau Conwy: Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, LL30 2EN 
Ffôn 01492 873 664
Ymholiadau Gwynedd ac Ynys Môn: Hosbis Dewi Sant, Hafan Menai, Ysbyty 
Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2DH Ffôn 01248 858 830
www.stdavidshospice.org.uk            enquiries@stdavidshospice.org.uk
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Helpwch y blaned a Hosbis Dewi Sant ar yr 
un pryd trwy gefnogi manwerthu moesegol  
Mae’r tirlun manwerthu elusennol yn 
newid trwy’r byd i gyd, sy’n newyddion 
gwych i’r blaned ac i’ch hosbis leol hefyd!

Mae prynu nwyddau ail-law yn duedd ar hyn 
o bryd sy’n cael ei arwain gan ymwybyddiaeth 
o effaith amgylcheddol masgynhyrchu 
a phrynu’n newydd sbon, yn ogystal â 
sefyllfaoedd ariannol personol a dewisiadau 
steil. 

Deng mlynedd yn ôl, byddai wedi bod yn 
well gan y rhan fwyaf o bobl brynu dodrefn a 
nwyddau cartref yn newydd sbon.  Yn 2022, 
fodd bynnag, bu opsiwn arall yn tyfu yn ei 
boblogrwydd: defnyddio ail-law.

Mae pobl yn fwy tueddol yn awr i 
ailddefnyddio eu heitemau eu hunain, i brynu 
eitemau sydd wedi’u caru gan rywun arall 
o siopau elusen neu ar wefannau nwyddau 
ail-law, sy’n newyddion gwych i Hosbis Dewi 
Sant!

Yn ystod Covid-19, fe’n gorfodwyd ni i feddwl 
yn wahanol am ein cynnig manwerthu gan 
nad oedd manwerthu traddodiadol ar y Stryd 
Fawr yn opsiwn ymarferol.

Trwy ddefnyddio ein lleoedd warws mwy 
yn ein Canolfannau Rhoddion ym Mochdre 
a Gaerwen, rydym wedi creu dwy ystafell 

arddangos dodrefn sydd 
wedi bod yn hynod 

o boblogaidd gyda 
phrynwyr ail-law.  
Ers eu hagor yn 
haf 2020, mae 

gwerthiannau dodrefn ail-law wedi codi mwy 
na £200,000 i’r Hosbis. 

Mae ein tudalen Ebay yn dal i 
dyfu yn ei phoblogrwydd, yn 
gyffredinol ar gyfer yr eitemau 
unigryw yr ydym yn gallu eu 
gwerthu ar-lein na fyddech o 

reidrwydd yn cael gafael arnyn 
nhw yn un o’n siopau. 

www.ebay.co.uk/str/stdavidshospice

Meddai Carol 
Morley, 
Pennaeth 
Manwerthu: 

 Y rhan orau o 
brynu nwyddau ail-
law Hosbis Dewi Sant 
yw eu bod mor unigryw.  
Mae yna’r boddhad hefyd o ddod o hyd i fargen a 
gwybod eich bod yn helpu’r blaned a’r bobl yn eich 
cymuned leol ar yr un pryd.   

Canolfan Rhoddion 
Gaerwen | Safle 
Gwerthu Dodrefn
Uned 14, Ystâd 
Ddiwydiannol Gaerwen
Ynys Môn  
LL60 6HR 

01248 858610

Canolfan Rhoddion 
Mochdre | Safle 
Gwerthu Dodrefn
Uned 1C, Parc Menter 
Quinton Hazell 
Ffordd Glan-y-Wern 
Mochdre 
Bae Colwyn 
LL28 5BS
01492 547836
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2022 - Mae’n amser 
dathlu!
Gyda’r cyfyngiadau’n codi o’r diwedd a 
digwyddiadau dathlu’n cael eu trefnu yn 2022 
eto, a ydych chi wedi meddwl am brynu dillad 
ail-law ar gyfer eich owtffit nesaf? 

Mae ein siop yng Nghraig y Don yn cynnwys 
adran gwisgoedd priodas a gwisg achlysurol 
gyda rhywbeth i bawb yn cynnwys owtffits a 
gwisgoedd ciniawa, dillad priodas a gwisgoedd 
prom.

Y peth gorau amdano yw nad oes angen ichi 
boeni am ei wisgo ddwywaith gan y gellwch 
ei roi’n ôl yn rhodd os dymunwch a gellwch 
ddefnyddio’r arbedion ychwanegol i gwrdd â bil 
y bar!

Siop Hosbis Dewi Sant (gyda gwisgoedd 
priodas a gwisgoedd achlysurol ar y llawr 1af)
Lleoliad :  
21 Ffordd y Frenhines, Craig y Don, LL30 1AZ
Amseroedd Agor :
Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 9:30am-4:30pm.

01492 860192

Yn chwilio am siop Hosbis leol yn 
agos i chi?  

Mae gennym siopau sy’n 
gwerthu dillad, darnau 
o ddodrefn, anrhegion, 
nwyddau cartref, teganau 
a llawer mwy yn y mannau 
canlynol: 

Bae Colwyn, Y Bala, Biwmaris, 
Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Conwy, 
Craig y Don, Cricieth, Cyffordd 
Llandudno, Dolgellau, Harlech, 
Llandrillo-yn-Rhos, Llandudno, 
Llangefni, Llanrwst, Mochdre 
(Ailddefnydd), Penmaenmawr, 
Porthaethwy, Porthmadog, Pwllheli.

I gael gwybod mwy ewch i:   
www.stdavidshospice.org.uk/retail-shops/

Does dim yn ‘swil’ 
am y briodferch 

brydferth yma yn un o’n 
gwisgoedd hardd.

Gwallt 
a cholur gan 

‘Harmony Wedding 
Hair’. Y wisg o Siop 
Hosbis Dewi Sant 

Craig y Don

GWNEWCH O’N RHODD CYMORTH! 
A oeddech yn gwybod os ydych 
yn drethdalwr yn y DU fod Hosbis 
Dewi Sant yn gallu hawlio 25c yn ôl 
ar bob £1 a roddwch chi heb ddim 
cost ychwanegol i chi? Mae’r cynllun, 
a weinyddir gan Gyllid y Wlad, yn 
caniatáu inni hawlio 25c am bob £1 a 
roddwch chi. 

Holwch ynghylch rhodd cymorth bryd 
bynnag yr ydych yn rhoi nwyddau i’n 
siopau neu’n rhoi rhodd ariannol! 

Rhodd o 
£100

+ Rhodd 
Cymorth 25%

Cyfanswm 
gwerth y rhodd
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Pe gallech chi adael unrhyw 
rodd ar ôl bywyd, beth fyddai?
I’r rheini a fu’n drist iawn farw yn 2021 
gan adael rhodd i Hosbis Dewi Sant, fe 
wnaethon nhw adael rhodd cysur, gofal a 
diogelwch. 

I bobl sydd ag angen gofal diwedd oes, o 
safon. 

I deuluoedd sy’n mynd trwy broses ofnadwy 
galar. 

I ddyfodol pobl sy’n byw yng Ngogledd-
Orllewin Cymru. 

Yn 2021, derbyniwyd dros £1.2 miliwn 
o roddion mewn Ewyllysiau i’r Hosbis, a 
ariannodd ofal i 1 o bob 5 claf. 

’Dyw rhoddion mewn Ewyllysiau yn costio 
dim yn ystod eich oes, ond mae iddyn 
nhw'r gallu anhygoel i ddarparu diogelwch 
a sefydlogrwydd i genedlaethau’r dyfodol, i 
sicrhau bod eich dymuniadau am ddyfodol 
gwell i’r byd yn dal i fyw. 

Fe allai eich synnu nad yw un o bob tri o bobl 
wedi ysgrifennu Ewyllys a’u bod yn mentro 
peidio cael bodloni eu dewisiadau petai’r 
gwaethaf yn digwydd.  

Mewn gofal hosbis credwn ei bod hi 
mor bwysig rhoi trefn ar eich pethau fel 
bod gennych y cysur o wybod bod eich 
dewisiadau’n cael eu bodloni a’ch anwyliaid 
yn cael eu diogelu. 

Mae Cynllun Ysgrifennu Ewyllys Hosbis 
Dewi Sant yn cynnig tawelwch meddwl ichi, 
trwy’ch galluogi i ysgrifennu Ewyllys sylfaenol 
i ddiogelu’ch anwyliaid a’ch dewisiadau ar ôl 
bywyd. 

Unwaith yr ydych wedi gofalu am eich teulu 
a’ch anwyliaid, efallai y gallech ystyried gadael 
rhodd i ddyfodol Hosbis Dewi Sant trwy adael 
rhodd yn eich Ewyllys. 

I gael mwy o wybodaeth am ddefnyddio 
Cynllun Ysgrifennu Ewyllys yr Hosbis, 
cysylltwch â James Wilde: james.wilde@
stdavidshospice.org.uk | 01492 879058.

*Caiff pob Ewyllys ei hysgrifennu gan gyfreithwyr lleol sydd 
wedi’u hachredu i Gynllun Ysgrifennu Ewyllys yr Hosbis 
ac sy’n hollol annibynnol ar Hosbis Dewi Sant.  Eich eiddo 
chi yn gyfan gwbl yw eich hawliau preifatrwydd wrth 
ysgrifennu Ewyllys ac ni chaiff dim gwybodaeth ei rhannu 
oni bai eich bod chi’n rhoi caniatâd pendant.
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Rhowch hwb i’ch hyder trwy 
wirfoddoli!
Gall gwirfoddoli i Hosbis Dewi Sant eich helpu i ennill hyder 
trwy roi cyfle ichi roi cynnig ar rywbeth newydd a 
chreu ymdeimlad gwirioneddol eich bod yn cyflawni 
rhywbeth. 

Mae Kerry Sizer, o Landrillo-yn-Rhos, yn rhoi ei amser 
yn garedig fel cymhorthwr siop gwirfoddol yn Siop 
Hosbis Craig y Don. Yn ei eiriau ef, mae’n dweud 
wrthym sut y mae wedi helpu i fagu ei hyder.

 Mae gwirfoddoli i Hosbis Dewi Sant yn rhoi 
boddhad anhygoel ac mae wedi gwneud andros 
o wahaniaeth i fy mywyd i. 

Tair blynedd yn ôl cefais drawiad ar y galon, 
roedd yn drobwynt enfawr yn fy mywyd ac o 
ganlyniad, collais fy hyder i gyd. Ar ôl gweld 
hysbyseb mewn papur lleol, ffoniais yr Hosbis 
i gael gwybod mwy am wirfoddoli ac rwyf mor 
ddiolchgar fy mod wedi gwneud hynny. 

Dwy flynedd a hanner yn ddiweddarach ac 
rwyf yn rhan o dîm gwych yn awr. Rwyf yn 
gwirfoddoli tri diwrnod yr wythnos yn Siop 
Craig y Don, amrywiaeth o sifftiau bore a 
phrynhawn. Rwyf yn gweini ar gwsmeriaid wrth 
y til, yn helpu i gadw’r rheiliau dillad yn daclus, 
a phan nad ydi hi’n brysur rwyf yn helpu i 
brisio’r stoc a’i rhoi ar ddangos.

Mae pawb wedi bod yn gefnogol iawn a thros 
amser rwyf wedi gwella fy hyder o gwmpas 

pobl, ac erbyn 
hyn rwyf yn mwynhau cymdeithasu gyda’r 
cwsmeriaid, staff a chyd-wirfoddolwyr eraill. 

Mae’n wych - bellach mae gennyf drefn a 
strwythur y mae’i fawr angen i’m hwythnos ac 
mae gennyf bwrpas a chyfrifoldeb. Rwyf yn wir 
edrych ymlaen at fynd i mewn bob wythnos ac 
mae’n teimlo’n dda rhoi fy amser i rywbeth mor 
werth chweil.

I unrhyw un sy’n meddwl am wirfoddoli i 
Hosbis Dewi Sant, peidiwch â meddwl amdano 
ddwywaith! Rhowch gynnig arni, credwch fi, 
wnewch chi ddim ei ddifaru! 

Mae gan Hosbis Dewi Sant nifer o swyddi gwag gwirfoddol 
mewn siopau ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn ar 

hyn o bryd. ’Does dim angen unrhyw brofiad i ddod yn 
gymorthwr siop gwirfoddol a ’dyw’r gwaith ddim 

yn golygu codi unrhyw beth trwm. Bydd yr 
holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu. I gael 

gwybod mwy cysylltwch â’r Cydlynydd 
Gwirfoddolwyr Lou Barber ar louise.

barber@stdavidshospice.org.uk.

Kerry Sizer
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Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – 
“swydd foddhaus a gwerth chweil”
Mae Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd 
Hosbis Dewi Sant yn chwarae rhan 
hanfodol bwysig o fewn ein tîm clinigol, 
gan fod wrth wraidd y gofal y mae ein 
Staff-Nyrsys a’n tîm meddygol yn ei 
ddarparu.

Mae 18 o Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd 
yn Hosbis Dewi Sant ar hyn o bryd, wedi’u  
lleoli yn yr Unedau Cleifion Mewnol yn 
Llandudno a Chaergybi, ac fel rhan o’r 
tîm Hosbis yn y Cartref hefyd.  Wrth 
weithio dan arweiniad gweithiwr gofal 
iechyd proffesiynol, maen nhw’n darparu 
gofal personol ymarferol (yn cynnwys 
ymolchi, gwisgo, bwydo ac anghenion 
toiled) a chymorth emosiynol i gleifion a’u 
teuluoedd. 

Ymunodd Lorraine Needham â’n tîm 
Hosbis yn y Cartref fel Gweithiwr Cymorth 
Gofal Iechyd yn ddiweddar ar ôl adleoli o 
hosbis arall yn Essex. Mae hi’n sôn wrthym 
am ei swydd:

 Mae gweithio ym maes gofal lliniarol yn 
rhoi boddhad anhygoel. Rwyf yn mwynhau bod 
yn gallu darparu cymorth i deuluoedd yn un o 
gyfnodau mwyaf anodd eu bywyd, bod yno a 
gwrando arnyn nhw.

Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Hosbis 
yn y Cartref, mae fy swydd yn helpu’r 
claf i dderbyn gofal diwedd oes yn eu 
cartref nhw’u hunain gyda’u teulu, gan 
ganiatáu iddyn nhw gael cysur a’u 
pethau cyfarwydd o’u cwmpas. 

Rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl 
ddiddorol, hawddgar ac mae 
gennyf bob amser ddiddordeb yn 
eu bywydau cyn eu salwch. Mae 
hi’n gallu bod yn emosiynol galed 
pan fyddwch yn dod i adnabod 

y teuluoedd yn dda, rydym i gyd yn ddynol, ond 
tra byddaf gyda’r teulu, rwyf wedi dysgu rhoi fy 
emosiynau o’r neilltu a’u cefnogi nhw. Wedi hynny, 
gallaf sôn amdano gyda rhywun os bydd angen.

Mae bod yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd yn 
swydd foddhaus iawn. Pan wyf yno i helpu gyda’r 
gofal a’r cymorth, mae’n rhoi cyfle i’r anwyliaid fod 
yn wraig, gŵr, merch, mab, brawd neu chwaer – yn 
aelod o’r teulu, nid yn ofalwr. 

Rwyf yn mwynhau fy swydd ac ni fyddwn yn 
dymuno gwneud dim byd arall. 

Os hoffech chi gael gwybod mwy am 
gyfleoedd swyddi Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd neu unrhyw swyddi gwag eraill yn 
yr Hosbis ewch i: 

https://stdavidshospice.org.uk/about-us/
job-vacancies/ 

Lorraine 
Needham

Llawer o ddiolch i Sefydliad 
Moondance sydd wedi dyfarnu grant 
o £40,000 i Hosbis Dewi Sant yn 
ddiweddar i helpu i ariannu dwy swydd 
Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Hosbis 
yn y Cartref.
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Gofal Hosbis lleol – Yn helpu teuluoedd i 
dreulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd
Ac yntau ond yn 42 oed, ac yn dad i 
ddau, canfuwyd bod tiwmorau stromatig 
Gastroberfeddol (y cyfeirir atynt hefyd fel 
GIST) ar Bill Turner. Am ddwy flynedd olaf 
ei fywyd, bu’n derbyn gofal yn Uned Cleifion 
Mewnol Hosbis Dewi Sant yn Llandudno.  
 
Mae Natasha, chwaer Bill, yn sôn yn gariadus 
am ei brawd a sut oedd yr Hosbis yno iddi 
hi a’i theulu ar yr adeg fwyaf anodd yn eu 
bywydau: 
 

 Roedd Bill yn hoff iawn o fywyd, byddai’n gwneud 
unrhyw beth y gallai i gael hwyl. Roedd wrth ei fodd 
efo’r band roc Queen ac roedd hyd yn oed wedi cael 
murlun wedi’i baentio ar wal ei ystafell wely.   
 

 Ar ôl cael diagnosis ychydig cyn y Nadolig yn 
2018, bu Bill yn sâl am ddeg mis. Pan oedd yn 
nyddiau olaf ei salwch, roedd y gofal gan yr Hosbis 
yn rhyfeddol. I ddechrau cychwyn, roedd yn mynd i’r 
Ganolfan Therapi Dydd ac yna derbyniwyd ef i’r Uned 
Cleifion Mewnol ble oedd yn derbyn gofal 24 awr y 
dydd.  

 Fe wnaethon nhw ofalu amdano fo, ac amdanom 
ninnau fel teulu yn wir. ’Doedd 

dim yn ormod o drafferth 
a ’doedd paned glên o 

de byth yn rhy bell i 
ffwrdd. Roeddem 

ni i gyd yno 
fel teulu, wrth 
ei ochr, ac 

yn gallu 

treulio amser gwerthfawr 
gyda’n gilydd. 

 Yn nyddiau 
olaf ei fywyd, 
roeddem yno 
efo fo. Roedd 
golwg mor 
gyfforddus 
arno, ac fe 
wnaethom 
afael yn ei law 
wrth chwarae ei 
hoff gerddoriaeth.  
 
Wedi’i hysbrydoli gan y gofal a dderbyniodd 
ei brawd, bydd Natasha, Barbara gwraig Bil a 
ffrindiau, yn herio llinell wib gyflymaf y byd, 
Velocity 2 ac yn cerdded i gopa’r Wyddfa ar 
hyd llwybr Pyg i godi arian at Hosbis Dewi 
Sant. 

Meddai Natasha, wrth sôn am y 
digwyddiadau fydd yn cael eu cynnal ym mis 
Mai: 
 

Mae’r wifren wib yn dro cynta’ inni! Mae’n 
ymddangos yn beth mentrus i’w wneud, ond rwyf yn 
meddwl yn awr fod bywyd yn rhy fyr ac y gellwch 
chi wneud unrhyw beth, yn arbennig pan nad ydi fy 
mrawd bach Billy yn gallu. Ar gopa’r Wyddfa, byddwn 
yn mwynhau gwydriad o Prosecco i ddathlu bywyd fy 
Mrawd, oedd mor hoff o hwyl  
 
Os hoffech chi gefnogi eu hymdrechion 
codi arian ewch i: https://stdavidshospice.
enthuse.com/pf/natasha-docherty

Tash & 
Bill yn ei 
phriodas

Barbara 
a Bill gyda 
Ruby ac 

Ava

Bill fel 
plentyn

13



LOTERI'R 
HOSBIS
£4.34 y mis.
Dyna’r cyfan y mae’n ei gostio i ddod yn chwaraewr 
Loteri rheolaidd Hosbis Dewi Sant ac i roi cyfraniad 
misol tuag at eich hosbis leol.
Yn gyfnewid, bydd eich tanysgrifiad yn darparu 
sicrwydd, gofal a chymorth i’n cleifion drwy gydol y 
flwyddyn.  

A wnaethom sôn y gallech ennill hyd at 
£1000 bob wythnos hefyd?
Bob dydd Gwener, mae yna 82 gwobr o hyd at 
£1,000 yn cael eu tynnu o’n detholiad rhifau ar hap 
ar-lein ac mae’ch tanysgrifiad wythnosol / misol 
yn sicrhau eich bod yn cael cyfle i ennill bob tro y 
tynnir y rhifau am ddim ond £1 y cynnig.
 
Mae Hosbis Dewi Sant wedi’i chofrestru gyda’r Comisiwn Gamblo.  
www.begambleaware.org

I gofrestru, ’does 
ond rhaid llenwi’r ffurflen isod a’i 
hanfon yn ôl atom yn yr amlen sydd 
wedi’i darparu a bydd tîm y Loteri yn 
gofalu am y gweddill.

I gael mwy o wybodaeth, ebostiwch 
lottery@stdavidshospice.org.uk, 
ffoniwch 01492 877999 neu ewch i 
https://lottery.stdavidshospice.org.uk/

Hosbis Dewi Sant • St Davidʼs Hospice 
Ffordd yr Abaty /Abbey Road 
Llandudno, Conwy, LL30 2EN 
Ffôn/Tel: 01492 879058  
lotteryadmin@stdavidshospice.org.uk

Canolfannau Therapi | Gofal Cleifion Mewnol | Hosbis yn y Cartref
Therapy Centres | Inpatient Care | Hospice at Home

www.stdavidshospice.org.uk
Cwmni Rhif Cof / Company Reg No: 2922828 Rhif Elusen / Reg Charity No: 1038543

Gwobrau 
i’w hennill 

bob 
wythnos

1af 
£1000

2il 
£100

Ynghyd ag 
80 gwobr  

o £5

Hellô!

Fy enw ydy Amanda ac roedd arnaf eisiau cyflwyno fy hun gan mai fi fydd eich Sister 
â gofal yr Hosbis Dewi Sant newydd, Ynys Môn, wedi’i lleoli o fewn Ysbyty Penrhos 
Stanley, sydd i fod i agor y Gwanwyn nesaf!  
Mae gwaith ar yr hosbis newydd ar fynd ers tro a bydd yr Hosbis newydd yn creu pedair ystafell wely i gleifion 
mewnol gan ddarparu seibiant a gofal diwedd oes i gleifion sy’n byw ar yr ynys sy’n wynebu gwaeledd sy’n 
byrhau bywyd; ynghyd â chefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr. Ni fydd dim mwy o siwrneiau beichus i Hosbis 
Dewi Sant yn Llandudno i gael gofal hosbis.

Bydd y lefel uchel o ofal a gaiff ei gynnig yn yr Hosbis newydd yn atgynhyrchu’r hyn sydd wedi dod yn gyfystyr 
â Hosbis Dewi Sant. Bydd yr holl gyfraniadau a dderbynnir gan yr elusen yn cael eu gwario yn Ynys Môn, gan 
ddarparu’r un lefel o ofal nyrsio arbenigol i gleifion lleol.

Mae angen eich help arnaf...
Rwyf wrthi’n barod yn recriwtio tîm o nyrsys i’m helpu i ddarparu’r gofal arbenigol sydd ei angen ac mae 
angen i Hosbis Dewi Sant godi mwy na £4M bob blwyddyn yn barod dim ond i gadw’r gwasanaethau 
presennol ar agor. Felly rwyf yn ysgrifennu atoch i ofyn a fyddech mor garedig â chefnogi Hosbis newydd 
Ynys Môn trwy ymuno â’n loteri, y ffordd fwyaf cynaliadwy y gellwch helpu. 

Petaech chi a 499 o rai eraill tebyg ichi i ymuno â Loteri’r Hosbis am £1 yr wythnos, 
byddaf yn gallu recriwtio fy nyrs gyntaf i Hosbis Ynys Môn.   
Ni allai ymaelodi fod yn haws. Mae yna ddwy ffordd y gellwch chi dalu’ch tanysgrifiad, Debyd Uniongyrchol 
neu siec; y cyfan sydd raid ichi ei wneud ydy llenwi’r ffurflen isod, a’i hanfon yn ôl i ‘St David’s Promotions 
Ltd’ yn yr amlen RHADBOST sydd wedi’i darparu. Unwaith yr ydym wedi’ch cofrestru fel chwaraewr loteri, 
byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch rhif chwaraewr 5 digid unigryw a fydd yn cael ei roi yn yr het tynnu rhifau 
am y troeon yr ydych wedi talu amdanynt. Os enillwch chi ’does dim hyd yn oed angen ichi hawlio’ch gwobr 
gan fod pob gwobr yn cael ei hanfon yn awtomatig… mae mor hawdd â hynny!

Helpwch fi i newid siâp gofal Hosbis yn Ynys Môn am byth trwy ymaelodi â loteri 
Hosbis Dewi Sant heddiw.

Gyda dymuniadau gorau

Amanda Powell-Jones
Amanda Powell-Jones 
Sister, Hosbis Ynys Môn Dewi Sant 

Ffurflen Aelodau Newydd y Loteri – Hoffwn chwarae Loteri Hosbis Dewi Sant

Hoffwn chwarae   rhif yr wythnos

Debyd Uniongyrchol 

Teitl: Enw Cyntaf: Cyfenw: Dyddiad Geni:

 Rhif x £4.34 =  Y MIS

 Rhif x £13 =  BOB TRI MIS

 Rhif x £26 =  BOB CHWE MIS

 Rhif x £52 =  BOB BLWYDDYN

Y Warant Debyd Uniongyrchol
Gorchmynnir y warant hon gan bob banc a Chymdeithas Adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu debyd uniongyrchol. Os oes unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich debyd uniongyrchol, 
bydd ‘St David’s Promotions Ltd’ yn rhoi gwybod ichi 7 diwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif gael ei ddebydu.  Os gofynnwch chi i ‘St David’s Promotions Ltd’ gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn 
cael ei roi ichi adeg y cais.  Os gwneir gwall wrth dalu’ch debyd uniongyrchol gan ‘St David’s Promotions Ltd’ neu’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu, mae gennych hawl i ad-daliad llawn o’r swm a dalwyd 
o’ch banc neu gymdeithas adeiladu.  Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid ichi ei dalu’n ôl pan fydd ‘St David’s Promotions’ yn gofyn ichi wneud hynny.  Cewch ganslo debyd 
uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy ddim ond cysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu.  Fe all fod angen cadarnhad ysgrifenedig.  Rhowch wybod i ninnau hefyd os gwelwch yn dda.

Enw’r Cyfrif

Côd Didoli

Rhif y Cyfrif

Llofnod            Dyddiad

Ymunwch Â’n Loteri & 
Chefnogi Hosbis Gymunedol 
Newydd Ynys Môn. 

Rhagfyr 2019

I’r Preswylydd

At y Rheolwr - Banc / Cymdeithas Adeiladu

Eich Cyfeiriad

 Cyfeiriad y Banc 

Hosbis Dewi Sant • St Davidʼs Hospice 
Ffordd yr Abaty /Abbey Road 
Llandudno, Conwy, LL30 2EN  
Ffôn/Tel: 01492 879058 
lotteryadmin@stdavidshospice.org.uk

www.stdavidshospice.org.uk     Cwmni Rhif Cof / Company Reg No: 2922828 Rhif Elusen / Reg Charity No: 1038543

Dymunaf dalu trwy  Ddebyd Uniongyrchol /  Siec* (dilëwch fel y bo’n briodol)
*Gwnewch sieciau’n daladwy i ‘St David’s Promotions Ltd’ os gwelwch yn dda - yr isafswm tâl â siec ydy £13

SYLWER: Rhaid i chwaraewyr fod dros 16 oed ac yn byw yn y DU.

£4.34 
y mis.


