
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CYNLLUNIAU GOFAL YMLAEN LLAW AC AT Y 
DYFODOL    

Dydd Iau 27 Gorffennaf 2021 

13.00 – 13.45 

Cadeirir gan Dr Nicola Flower, Arweinydd DPP Meddygon Teulu  
ar gyfer De Orllewin Cymru. 

 

Trosolwg 

"Pe bai gofal lliniarol yn cael ei ystyried yn ymwneud â byw yn lle marw, gallem 
drawsnewid ymarfer, sgyrsiau, a'r ffordd y mae pobl yn byw rhan olaf eu bywydau." 

Katherine Mannix. 
 
Mae Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol personol yn ffactor hanfodol o ran 
sicrhau bod pobl yn cael gofal urddasol o ansawdd uchel; yn enwedig i bobl sydd â 
chyflyrau difrifol sy'n cyfyngu ar fywyd, a phobl hŷn a allai fod yn fregus.  
 
Yn ystod y drafodaeth hon byddwn yn ystyried beth yw Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at 
y Dyfodol, pam y gall fod yn heriol i'w drafod a pham ei fod mor bwysig.  
 
Byddwn yn trafod pwy sydd angen cynllun, a phryd yw'r amseroedd gorau i siarad amdano. 
Byddwn yn defnyddio Cynllun Pwyntiau Rhaglen Gofal Lliniarol Ôl-raddedig Caerdydd sy'n 
cynnig arweiniad ar sut i ddechrau'r sgyrsiau hyn a beth i'w wneud os yw'n teimlo'n anodd.  
 
Byddwn yn adolygu'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a'i goblygiadau yn y lleoliad hwn ac yn 
edrych ar rai grwpiau o gleifion penodol lle gellir anwybyddu'r drafodaeth bwysig hon.  
 
Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. 

Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd. Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid 
Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu Coleg 
Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru ers 2019. 
Ar gyfer: Clinigwyr. 

Y Newid: Cyflwyniad rhyngweithiol wedi'i ddilyn gan gyfle i gyfeirio cwestiynau at y 

siaradwr arbenigol yn ystod y weminar. 
 
 
I gofrestru ar gyfer y gweminar hwn, ewch i https://gpcpd.heiw.wales/study-days/  

Uned Cefnogi Ailddilysu, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, 
Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw. CF15 7QQ. 

https://gpcpd.heiw.wales/study-days/

