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Lluniwyd y cylchlythyr hwn gan Kidney Care UK, 
Aren Cymru, Cronfa Paul Popham, Rhwydwaith 
Clinigol Arennol Cymru sy’n goruchwylio 
gwasanaethau ar gyfer cleifion arennau sy’n 
oedolion yng Nghymru ac Uned Ymchwil Arennau 
Cymru (strategaeth Cymru gyfan ar gyfer astudio 
diagnosis, atal, triniaeth a chyd-destun 
cymdeithasol clefyd yr arennau) a’r Grŵp Cyfeirio 
Iechyd a Llesiant Cymru Gyfan (menter i gefnogi 
gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â 
meddygaeth yn eu rôl bwysig wrth ddarparu iechyd 
a gofal cymdeithasol i gleifion arennau). 
 

Rydym yn gwerthfawrogi’ch barn a byddem yn 
croesawu eich adborth ar y cynnwys, ar yr hyn 
yr hoffech ei weld nawr ac yn y dyfodol. 
Dyma'ch cylchlythyr chi ac mae'n bwysig ei fod 
yn eich helpu chi. Gallwch roi adborth trwy eich 
tîm gofal arennau neu drwy gysylltu ag unrhyw 
un o'r elusennau drwy’r manylion isod. 
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Mae’r cylchlythyr hwn ar gael yn Gymraeg. 
Gofynnwch i aelod o’r tîm gofal arennau os 
hoffech gopi yn Gymraeg. 

Diweddariad gwarchodDiweddariad gwarchodDiweddariad gwarchodDiweddariad gwarchod    
Ar ddydd Sul 31 Mai cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ei bod yn llacio'r 
mesurau cyfyngiadau symud i bobl sydd 
wedi bod yn gwarchod yn ystod y 
pandemig. 
 

Dywed y cyngor newydd:Dywed y cyngor newydd:Dywed y cyngor newydd:Dywed y cyngor newydd:    
● Nid oes cyfyngiadau ar ymarfer corff yn 

yr awyr agored, cyhyd â bod unigolion yn 
dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol 
ac arferion hylendid yn llym 

 

● Gall y rhai sy’n gwarchod gwrdd â phobl 
o gartref arall yn yr awyr agored - ond ni 
ddylent fynd i dŷ person arall na rhannu 
bwyd â hwy 

 

Bydd pawb sy'n gwarchod yn derbyn 
llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru 
cyn 15 Mehefin yn nodi'r camau nesaf i 
gadarnhau y bydd gwarchod yn cael ei 
ymestyn hyd at 16 Awst. 
 

Mae’n ddealladwy bod y newid i’r cyngor i 
gleifion o Gymru sy’n gwarchod wedi 
achosi pryder i rai. Mae’n bwysig cofio bod 
y llywodraeth yn ceisio canfod y 
cydbwysedd cywir rhwng eich cadw chi’n 
ddiogel rhag coronafeirws a chaniatáu 
ansawdd bywyd y gellir dygymod ag ef. 
Nid oes llawer o dystiolaeth wyddonol i’w 
llywio gan fod y clefyd yn newydd iawn ac 
nid yw’n debyg i rai rydym wedi’u gweld o’r 
blaen, ac felly dim ond newidiadau bach a 
argymhellir ar hyn o bryd. 
 

Ar 9 Mehefin cynhaliodd Aren Cymru 
sesiwn holi ac ateb gyda Dr Mike 
Stephens, Llawfeddyg Trawsblannu 
Ymgynghorol ar Facebook Live https://
www.kidneywales.cymru/news/2020/06/ 
01/shielding-people-kidney-disease-
nextsteps/, er mwyn helpu i esbonio’r 
newidiadau a'r hyn y maent yn ei olygu i 
gleifion arennau a’u teuluoedd. 
 
Prif negeseuon Dr Mike oedd; 
 

hyn o bryd yn frechlynnau byw ac felly 
byddent yn ddiogel i gleifion trawsblaniad.  
 

● Os gofynnir i chi ddod i’r ysbyty, gallwch 
fod yn sicr bod mesurau effeithiol ar waith i 
sicrhau ei bod yn ddiogel gwneud hynny. 
 

Os oes gennych amheuon neu 
gwestiynau, gofynnwch i’ch tîm arennau 
sy’n eich adnabod chi, eich cyflwr a’ch 
amgylchiadau personol a byddant yn gallu 
rhoi’r cyngor unigol gorau i chi. Cymerwch 
olwg hefyd ar ganllawiau Kidney UK Care 
ar Coronafeirws i bobl â chlefyd yr 
arennau. 
 

Mae'r elusennau arennau hefyd wedi 
ysgrifennu at Weinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth 
Cymru i ofyn am eglurhad ar ystyr y 
newidiadau gwarchod o ran mynediad 
parhaus i focsys bwyd, cefnogaeth i iechyd 
meddwl, newidiadau i gyflogaeth a'r 
cynllun ffyrlo, a phlant a phobl ifanc yn 
dychwelyd i'r ysgol o 29 Mehefin. Darperir 
rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y bydd 
ymateb wedi dod i lawr. 
 
 

● Hyd nes y bydd brechlyn neu driniaeth 
effeithiol yn bodoli, yr unig beth y gallwn ei 
wneud yw osgoi dal Coronafeirws. Y 
flaenoriaeth yw atal cleifion sydd wedi cael 
trawsblaniad, cleifion hŷn, a chleifion hŷn 
sydd wedi cael trawsblaniad, rhag dal y 
feirws. 
 

● Mae’r cyngor ar gyfer gwarchod yn glir: 
arhoswch gartref, gyda’r eithriad o gadw 
pellter cymdeithasol o 2m ar gyfer ymarfer 
corff yn yr awyr agored a chwrdd â theulu 
arall y tu allan. Rhaid  i chi beidio â mynd i 
mewn i dai pobl eraill. 
 

● Gall dilyn cyngor ar warchod a hylendid 
dwylo gadw eich risg o ddal coronafeirws 
yn isel iawn. Fodd bynnag, mae gwarchod 
yn anodd yn ymarferol ac felly rhaid dod o 
hyd i gydbwysedd ynghylch yr hyn mae 
modd ei gyflawni ac sy’n rhoi ansawdd 
bywyd derbyniol i chi. Daliwch ati - ni fydd 
hyn yn para am byth. 
 

● Fe’ch cynghorir i wisgo masg pan 
fyddwch y tu allan i’r tŷ ac mewn unrhyw 
ardal lle nad oes modd cynnal pellter 
cymdeithasol. Gofynnwch am eich masg 
gan Aren Cymru yma! 
 

● Eich penderfyniad chi yw p'un a yw'ch 
plentyn/plant yn dychwelyd i'r ysgol, yn 
seiliedig ar yr hyn rydych chi'n ei wybod 
am eich plentyn, chi'ch hun a'ch 
amgylchiadau. Os ydych yn gwarchod a 
bod opsiwn realistig i beidio ag anfon eich 
plant yn ôl i’r ysgol ar hyn o bryd, byddai 
hynny’n rhesymol. 
 

● Mae’r rhan fwyaf o unedau trawsblannu 
ledled y DU yn edrych ar sut i ailagor fesul 
cam, a rhoddir blaenoriaeth i gleifion risg 
isaf. I gleifion o Gymru, gwneir 
trawsblaniadau naill ai yng Nghaerdydd 
neu Lerpwl. 
 

● Nid yw'r brechlynnau sy'n cael eu profi ar 

Cwestiynau Cyffredin gyda: 
 

Dr Mike Stephens 

Llawfeddyg Trawsblannu Ymgyng-

horol 

 

Dydd Mawrth 9 Mehefin am 7.00pm 

Grwp Facebook 

 ‘Cymuned Aren Cymru’ 

 

E-bostiwch gwestiynau erbyn 9am 

Dydd llun 8 Mehefin i: 

judith@kidneywales.cymru 
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Mae Linzi Isaac, Swyddog Eiriolaeth 
Cymru ar gyfer Kidney Care UK, yn 
cynnig budd ei phrofiad o gefnogi 
llawer o gleifion arennau gyda 
cheisiadau Taliad Annibyniaeth 
Personol (PIP): 
 

Os oes disgwyl i chi adolygu neu ailasesu 
Taliad Annibyniaeth Personol, neu unrhyw 
fudd arall, rhwng 24 Mawrth a 24 Mehefin 
2020; bydd eich dyfarniad yn cael ei 
ymestyn yn awtomatig i dderbyn cefnogaeth 
ar eich cyfradd gyfredol. 
 

Gall pobl sy'n gwneud cais newydd am 
Daliad Annibyniaeth Personol wneud hynny 
yn y ffordd arferol trwy ffonio'r Adran Gwaith 
a Phensiynau ar 0800 917 2222 i ofyn am 
ffurflen gais. 
 

Ar ôl i chi gwblhau eich ffurflen gais ac 
anfon tystiolaeth atodol, rhoddir dyddiad ar 
gyfer eich asesiad iechyd. Am y tro, mae 
asesiadau wyneb-yn-wyneb ar gyfer salwch 
ac anabledd wedi cael eu gohirio. Mae 
llawer o bobl sydd wedi gwneud cais 
newydd am Daliad Annibyniaeth Personol 
wedi bod yn derbyn eu hasesiad ar ffurf 
galwad ffôn i atal oedi pellach i gymorth 
ariannol y mae mawr ei angen. Byddwch yn 
derbyn eich llythyr penderfyniad 4-6 
wythnos ar ôl yr asesiad.  Os nad ydych yn 
cytuno â'r penderfyniad hwn, rydych yn dal i 
allu apelio yn y ffordd arferol, a fanylir yn y 
llythyr. 
 

Gelwir cam cyntaf yr apêl yn Ailystyriaeth 
Orfodol, y gellir gofyn amdani dros y ffôn. 
Argymhellir yn gryf eich bod yn anfon rhagor 
o wybodaeth ynghylch pam eich bod yn 
anghytuno â'u penderfyniad, mae llythyr 
cefnogaeth gan glinigwr neu aelod o'ch tîm 
arennol yn enghraifft wych. Mae'r broses 
Ailystyriaeth Orfodol ar bapur ac ni fydd 
angen asesiad iechyd pellach arno. Os nad 
ydych yn fodlon o hyd ar ôl yr ail lythyr 
penderfyniad, mae opsiwn i symud eich cais 
ymlaen i dribiwnlys. 
 

Gall hawlio am fudd-daliadau lles deimlo'n 
drafferthus iawn a gallwch ofyn am help ar 
unrhyw gam o'r broses. Weithiau gall fod 
mor syml â thrafod â rhywun cyn i chi 
ddechrau llenwi ffurflen. Gall eich 
gweithiwrcymdeithasol arennol neu 
weithiwrieuenctid eich helpu i gasglu 
llythyrau cymorth a rhoi cyngor ar y broses. 
Gall eich eiriolwr Kidney Care UK hefyd 
gynghori ar y broses a darparu cefnogaeth 
ymarferol wrth lenwi'r ffurflenni, ynghyd ag 
offer ar sut i ddarparu'r holl wybodaeth a 
thystiolaeth sydd eu hangen i gefnogi'ch 
cais neu’ch apêl. 

 

Dyma Caron Jones, Dyma Caron Jones, Dyma Caron Jones, Dyma Caron Jones, 
Gweithiwr Cymdeithasol Gweithiwr Cymdeithasol Gweithiwr Cymdeithasol Gweithiwr Cymdeithasol 
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Thribiwnlys Taliad Thribiwnlys Taliad Thribiwnlys Taliad Thribiwnlys Taliad 
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“Pan wrthodir ailystyriaeth orfodol, mae gan 
yr hawlydd yr hawl i apelio ac mae ei gais 
am Daliad Annibyniaeth Personol neu 
Lwfans Presenoldeb yn cael ei ystyried gan 
Dribiwnlys Annibynnol. Unwaith eto, rhaid 
gwneud hyn cyn pen mis i'r dyddiad ar y 
llythyr hysbysu. Ar yr adeg hon, gall yr 
hawlydd enwebu person i'w gynrychioli 
(ffrind, aelod o'r teulu, gweithiwr 

cymdeithasol arennol, eiriolwr gofal 
arennau ... pwy bynnag sydd yn y sefyllfa orau 
i eirioli drostynt). 
 

Fel rheol, mae'r Gwasanaeth Apeliadau yn 
gofyn i hawlwyr a chynrychiolwyr fynychu'n 
bersonol. 
Ar hyn o bryd, oherwydd COVID-19, mae'r 
broses wedi newid. Mae apeliadau yn cael eu 
hystyried dros y ffôn. Yr wythnos diwethaf, fe 
wnes i gynrychioli unigolyn yr oedd ei hawliad 
wedi'i wrthod yn 2018. 
 

Yn anffodus, roedd yr hawlydd yn sâl ac yn 
methu â gwneud yr alwad gynhadledd. Roedd 
tri o bobl ar banel y tribiwnlys: Meddyg Teulu 
(arbenigwr meddygol), Cyfreithiwr (arbenigwr 
cyfreithiol) a pherson â gwybodaeth/profiad o 
salwch ac anabledd. O ganlyniad i COVID-19 
roedd pob person ar y panel yn gweithio o 
bell. Wythnos cyn y tribiwnlys, anfonais 
dystiolaeth feddygol ategol pellach, gan dynnu 
sylw at heintiau rheolaidd, derbyniadau i'r 
ysbyty a chefnogaeth barhaus a ddarperir gan 
y Tîm Meddygol, Seicolegydd Arennol a 
Gweithiwr Cymdeithasol Arennol. 
 

Gofynnodd pob aelod o'r panel gwestiynau... 
pam roedd bylchau yn y data a ddarparwyd, 
sut y llwyddodd yr hawlydd i weithio, pa mor 
hir yr oeddwn wedi adnabod yr hawlydd, 
eglurhad o weithdrefnau meddygol a 
thriniaeth. Fel sy'n wir am lawer o bobl sy'n 
byw gyda salwch cronig, pwysleisiais effaith 
heintiau parhaus a blinder a'r effaith seicolegol 
y mae hyn yn ei chael ar berson. 
 

Gan nad oedd yr hawlydd yn bresennol, ni 
allai aelodau'r Panel rannu eu penderfyniad. 
Fe wnaethant ddyfarnu'r lwfans, wedi’i ôl-
ddyddio i 2018, a hysbysu'r hawlydd trwy 
lythyr. 
 
Ceisiwch gyngor a chefnogaeth os gwrthodir Ceisiwch gyngor a chefnogaeth os gwrthodir Ceisiwch gyngor a chefnogaeth os gwrthodir Ceisiwch gyngor a chefnogaeth os gwrthodir 
eich cais”.eich cais”.eich cais”.eich cais”.    

Lles, buddLles, buddLles, buddLles, budd----daliadau a chyngordaliadau a chyngordaliadau a chyngordaliadau a chyngor    

 
Yn ddiweddar, cynhaliodd Aren Cymru 
sesiwn Holi ac Ateb ar les a budd-daliadau 
gyda Julie Ann Riseborough o Gyngor Di-
nasyddion RCT, y gallwch ei ddarllen yn: 
 
https://www.kidneywales.cymru/news/2020/ 
05/15/benefits-financialsupport-entitled/ 
 
https://www.kidneywales.cymru/news/2020/ 
04/21/qa-session-covid-19-welfare-advice/ 
 
Os hoffech ddarganfod pa fuddion a chy-
morth ariannol sydd ar gael i chi, cysylltwch 
â Kidney Care UK i gael gwiriad iechyd ari-
annol. 

 

Dywedwch wrthym am Dywedwch wrthym am Dywedwch wrthym am Dywedwch wrthym am 
eich profiad Covideich profiad Covideich profiad Covideich profiad Covid----19!19!19!19!    
 

Mae pandemig Coronafeirws wedi gorfodi 
rhai newidiadau i'r gwasanaethau y mae 
pobl â chlefyd yr arennau yn eu derbyn 
gan wasanaethau arennol yng Nghymru. 
 

Mae Kidney Care UK, Aren Cymru, Cronfa 
Paul Popham, Uned Ymchwil Arennau Cymru 
a Rhwydwaith Clinigol Arennol Cymru yn 
awyddus i ddysgu am y newidiadau cadarn-
haol sydd wedi deillio o addasu gwasanae-
thau yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn fel 
apwyntiadau cleifion allanol, triniaeth dialysis 
mewn uned neu ysbyty, cymorth technegol, 
fferylliaeth a phresgripsiynau, dietegwyr, 
gweithwyr cymdeithasol, seicolegwyr, ffisi-
otherapyddion ac ati. Gan ystyried eich profi-
ad fel person â chlefyd yr arennau, o'r 
gwasanaethau yr ydych wedi gorfod neu an-
gen eu cyrchu yn ystod y pandemig, dywed-
wch wrthym yn eich geiriau eich hun: 
 

• Pa newidiadau i'ch gofal iechyd sydd wedi 
gweithio'n dda ac a ddylai aros? 

 

• Pa newidiadau sydd angen eu haddasu? 
 

• Pa newidiadau hoffech chi eu hawgrymu? 

 
Rhowch eich barn i naill ai: 
 

Kidney Care UK, Swyddog Eiriolaeth CymruKidney Care UK, Swyddog Eiriolaeth CymruKidney Care UK, Swyddog Eiriolaeth CymruKidney Care UK, Swyddog Eiriolaeth Cymru    
Ffôn: 01656 514776 
E-bost: Linzi.Isaac@kidneycareuk.org 
 
Tîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren Cymru    
Ffôn: 02920 343940 
E-bost: team@kidneywales.cymru 
 
Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham     
Ffôn: 01792 654182 
E-bost: enquiries@paulpophamfund.co.uk  

Astudiaeth ymchwil Astudiaeth ymchwil Astudiaeth ymchwil Astudiaeth ymchwil 
coronafeirwscoronafeirwscoronafeirwscoronafeirws    
    

Mae ‘Doeth am Iechyd Cymru’ yn cefnogi as-
tudiaeth gan ymchwilwyr yng Ngholeg Prifysgol 
Llundain (UCL) i'r effeithiau y mae COVID-19 yn 
eu cael ar iechyd meddwl pobl. 
 

Bydd yr astudiaeth yn nodi sut mae'r newyddion 
am Coronafeirws yn effeithio ar bobl, p'un a yw 
pobl yn gorfod ynysu, a'u profiadau o wneud 
hynny. 
 

Mae'r astudiaeth yn agored i bob oedolyn yn y 
DU ac mae'n cynnwys ateb arolwg cychwynnol 
15 munud ar-lein, ac yna arolwg dilynol byrrach 
10 munud unwaith yr wythnos tra bo’r mesurau 
ynysu cymdeithasol ar waith. 
 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 
https://redcap.idhs.ucl.ac.uk/surveys/?
s=TTXKND8JMK 



“Nid yw gwirfoddolwyr yn cael eu talu, nid 
oherwydd eu bod yn ddi-werth, ond 
oherwydd eu bod yn amhrisiadwy.” 
 

Cynhaliwyd Wythnos y Gwirfoddolwyr yn 
ystod wythnos gyntaf mis Mehefin ac roedd yn 
gyfle i'r elusennau arennau ddathlu a dweud 
diolch am gyfraniad y gwirfoddolwyr sy'n 
cefnogi ein gwaith. Diolch yn fawr iawn i chi! 
 
Dyma ddetholiad bach o’r gwirfoddolwyr 
arwrol sy’n helpu ein helusennau: 

Gwasanaeth Cymorth Cymheiriaid Cronfa 
Paul Popham - diolch i'n cyfeillion gwirfoddol! 
 

Yng Nghronfa Paul 
Popham, Cymorth 
Arennol Cymru, 
mae'r elusen yn 
cydnabod y 
gefnogaeth y mae hi 
a'i buddiolwyr yn ei 
chael gan ei gwirfoddolwyr, ni allem gyflawni 
ein gwaith yn ystod y cyfnod hwn oni bai 
amdanyn nhw, sydd yn gwarchod eu hunain 
hefyd. 
 

Mae'r Elusen yn rhedeg Gwasanaeth Cefnogi 
Cymheiriaid (Gwasanaeth Cyfeillio) lle mae pobl â 
chlefyd yr arennau neu aelodau o'u teuluoedd yn 
gwirfoddoli i ddod yn Fentoriaid Cymheiriaid 
(Cyfeillion) ac maent yn cael eu hyfforddi i gynnig 
cyngor a chefnogaeth i bobl fel nhw. 
 

Mae Mentoriaid Cymheiriaid yr Elusennau yn cael 
eu paru â phobl â chlefyd yr arennau sy'n ceisio 
cyngor ar sail bod mewn amgylchiadau tebyg i'w 
gilydd fel bod y Mentor Cymheiriaid yn gallu deall 
sefyllfa'r unigolyn sydd â methiant yr arennau orau 
ac yn gallu cynnig cymorth yn seiliedig ar ei 
brofiad personol. Byddent fel arfer yn cwrdd i 
gynnig cefnogaeth. Fodd bynnag, yn ystod y 
cyfnod hwn, nid yw hynny'n bosibl ac felly mae 
gwirfoddolwyr yr elusennau yn gwneud y canlynol: 
 

● Gweithio ar Linell Ofal yr elusen, gwasanaeth 
ffôn i bobl â chlefyd yr arennau a reolir gan bobl â 
chlefyd yr arennau. Gall unrhyw un sydd eisiau 
cefnogaeth siarad â rhywun sy'n deall, a fydd yn 

Wythnos y GwirfoddolwyrWythnos y GwirfoddolwyrWythnos y GwirfoddolwyrWythnos y Gwirfoddolwyr    

 

 

 

gwrando a chynnig ei arweiniad yn ystod y cyfnod 
hwn. 
 

● Darparu Cefnogaeth gan Gymheiriaid dros y ffôn. 
Pan fydd pobl â chlefyd yr arennau yn cael eu cyfeirio 
at y gwasanaeth, maent yn cael eu paru â Mentor 
Cymheiriaid mewn amgylchiadau tebyg. Bydd y 
Mentor Cymheiriaid wedyn yn ffonio'r unigolyn i 
gynnig ei gefnogaeth 
 

● Hwyluso grwpiau cymorth ar-lein yr elusen, lle gall 
pobl â chlefyd yr arennau drafod pynciau llosg mewn 
lleoliad cyfrinachol ar-lein a chael adborth a 
chefnogaeth foesol gan eu cyfoedion! 
 

Os hoffech chi hyfforddi i ddod yn Gyfaill Paul Gyfaill Paul Gyfaill Paul Gyfaill Paul 
PophamPophamPophamPopham, cysylltwch ag: 
enquiries@paulpophamfund.co.uk 

Gwasanaethau Cefnogaeth Gwasanaethau Cefnogaeth Gwasanaethau Cefnogaeth Gwasanaethau Cefnogaeth 

gan Gymheiriaid gan Gymheiriaid gan Gymheiriaid gan Gymheiriaid ----    Gogledd Gogledd Gogledd Gogledd 

CymruCymruCymruCymru    
 

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Cefnogaeth 
gan Gymheiriaid Paul Popham Gymheiriaid Paul Popham Gymheiriaid Paul Popham Gymheiriaid Paul Popham ar waith ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd 
Iechyd Caerdydd a'r Fro. 
 

Ein nod dros y misoedd/blwyddyn nesaf yw 
datblygu'r gwasanaeth i gefnogi cleifion yng 
Ngogledd Cymru. 
 

Fel rhan o'r broses hon, rydym yn gwahodd 
cleifion yng Ngogledd Cymru i ymuno â'n 
gwasanaeth trwy ddod yn Fentoriaid 
Cymheiriaid Gwirfoddol (cyfeillion). Rydym yn 
chwilio am bobl sy'n deall sut beth yw byw gyda 
chlefyd yr arennau, bod ar ddialysis neu gael 
trawsblaniad, a all helpu (a/neu gefnogi) eraill. 
 

Darperir hyfforddiant a chefnogir gwirfoddolwyr 
yn dda gan y Tîm. Os ydy hyn yn apelio atoch 
chi, cysylltwch â 
support@paulpophamfund.co.uk neu ffoniwch 
0800 038 8989 0800 038 8989 0800 038 8989 0800 038 8989 am ragor o wybodaeth. 
 

Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gennych Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gennych Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gennych Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gennych 
chi!chi!chi!chi!    

Masgiau wyneb Aren Cymru i gleifion 
 

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yw i'r cyhoedd wisgo gorchuddion wyneb wrth ddefnyddio trafnidiaeth gy-
hoeddus, neu ymweld ag ardaloedd lle mae'n anodd cadw pellter cymdeithasol. 

Mae Rhwydwaith Arennau Cymru yn annog defnyddio masgiau 
wyneb wrth deithio yn ôl ac ymlaen ac wrth gael dialysis. Cynghorir 
cleifion trawsblaniad hefyd i wisgo masg os ydyn nhw'n mynd y tu 
allan. 
 

Bydd Aren Cymru yn prynu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddef-
nyddio ar gyfer ein cymuned arennau, y gellir eu defnyddio yn ystod 
y pandemig. Mae'r math hwn o fasg yn orchudd wyneb, yn hytrach 
na masg llawfeddygol o safon feddygol ac felly ni fydd yn effeithio'n 
negyddol ar gyflenwad cyfarpar diogelu personol i leoliadau gofal 
iechyd. 

Darperir masgiau yn rhad ac am ddim i bob claf arennau sydd o dan 
ofal ysbyty. Gellir gofyn am fasgiau ychwanegol (wedi'u cyfyngu i 3 
masg ychwanegol i bob cartref), ond ar gyfer y rhain gofynnwn ichi 
ystyried rhoi cyfraniad ariannol o £4.50 ar gyfer pob masg 
ychwanegol i dalu am gost y masg a'r gost bostio. 
 

Er mwyn archebu’ch masg, cysylltwch ag 
Aren Cymru drwy ffonio 029 20 343 940 029 20 343 940 029 20 343 940 029 20 343 940 
neu anfonwch e-bost at: 
team@kidneywales.cymru 

Cystadleuaeth 
Farddoniaeth Aren 
Cymru 
Ym mis Mai, lansiodd Aren Cymru 

gystadleuaeth farddoniaeth yn ein 

grŵp Facebook Cymuned Arennau 

Cymru preifat gan gynnig cyfle i 

gleifion a’u teuluoedd fynegi'r ef-

faith y mae’r Pandemig Coro-

nafeirws wedi'i chael ar eu 

bywydau mewn penillion. 
 

Ysgrifennwyd y gerdd gyntaf a ddenodd ein 
sylw gan Julie JenkinsJulie JenkinsJulie JenkinsJulie Jenkins: 
 

What can we say about Covid, the worry 
it brings to our family. 
 

Two of my boys work for the NHS, 
Mum’s very proud but worried and 
stressed. 
 

I listen to the news update everyday, 
wishing this virus would go away. 
 

Missing my grandchildren my heart is 
breaking, how much longer is this tak-
ing? 
 

Good job I can rely on Kidney Wales, for 
lots of updates and lots of news. 
 

Nothing is too much trouble, no emails 
not answered. 
 

They are never too busy or can’t be 
bothered. 
 

Thank you for being there for us. 
Kidney Wales Kidney Wales Kidney Wales Kidney Wales you are the best. 
 

(https://www.kidneywales.cymru/news/2020 
/06/02/poetry-competition-winners/) 



    

Beicio rhithiwr i Godi Arian!Beicio rhithiwr i Godi Arian!Beicio rhithiwr i Godi Arian!Beicio rhithiwr i Godi Arian!    

Taith y Gymuned Arennau yng Taith y Gymuned Arennau yng Taith y Gymuned Arennau yng Taith y Gymuned Arennau yng 
Nghymru yn ystod y CoronafeirwsNghymru yn ystod y CoronafeirwsNghymru yn ystod y CoronafeirwsNghymru yn ystod y Coronafeirws    
Ymddangosiad yr haint a’r Cyfyngi-Ymddangosiad yr haint a’r Cyfyngi-Ymddangosiad yr haint a’r Cyfyngi-Ymddangosiad yr haint a’r Cyfyngi-
adau Symudadau Symudadau Symudadau Symud    
    

Mae Cronfa Paul Popham yn creu cyfnodolyn dyddiol 
o'r daith a'r heriau y mae’r byd arennau yng Nghymru 
yn eu hwynebu ac yn eu goresgyn yn ystod cyfnod y 
cyfyngiadau symud oherwydd Coronafeirws. 
 

Maen nhw eisiau cofnodi'r hyn a ddigwyddodd, sut y 
gwnaeth y gymuned arennau yng Nghymru ddelio ag 
ef a sut roeddem yn byw trwyddo - mae'r elusen 
eisiau gallu edrych yn ôl ar hyn, myfyrio a rhannu ar 
gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Hoffai'r elusen i unrhyw 
un o’r gymuned arennau yng Nghymru gyfrannu ym 
mha bynnag ffordd yr hoffai: gallai fod yn gyfnodolyn 
dyddiadur yr hoffech ei rannu, gweithgaredd a wnae-
thoch, rhywbeth rydych wedi'i ddysgu, sut roeddech 
chi'n teimlo, sut wnaethoch chi oresgyn y cyfyngi-
adau symud neu sut wnaethoch chi oresgyn y feirws. 
 

Mae croeso i chi rannu lluniau, fideos, cerddi a strae-
on. Bydd yr elusen yn cydlynu’r cofnodion 
cyfnodolion ac yn eu hanfon gyda'r dyddiad y’u 
crëwyd at:: hayley@paulpophamfund.co.uk 

Tîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UK    

Prif Swyddfa: 01420 541424 
Swyddog Eiriolaeth Cymru: 01656 514776 
E-bost: Linzi.Isaac@kidneycareuk.org 
 
Tîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren Cymru    

Ffôn: 02920 343940 
E-bost: team@kidneywales.cymru 
 
Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham     

Ffôn: 01792 654192 
E-bost: enquiries@paulpophamfund.co.uk  

Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:    

Ar 30 Mai, arweiniodd Shaun ThomasShaun ThomasShaun ThomasShaun Thomas, sy’n Weithiwr Ieuenctid Arennol, 
dîm o gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i feicio (gan ddef-
nyddio beiciau ymarfer corff yn eu cartrefi) bron bob cam o’r 120 milltir 
sydd rhwng yr unedau dialysis yn Ne Cymru er mwyn codi ymwybyddi-
aeth o glefyd yr arennau. 
 
Cododd y tîm arwrol o ryfelwyr arennol £1,525 ar gyfer Aren Cymru, Kid-
ney Care UK a Chronfa Paul Popham. Da iawn a diolch! 

 

Rysáit yr Wythnos!Rysáit yr Wythnos!Rysáit yr Wythnos!Rysáit yr Wythnos! 

Mae Kidney Care UK wedi lansio Mae Kidney Care UK wedi lansio Mae Kidney Care UK wedi lansio Mae Kidney Care UK wedi lansio 
ryseitiau newydd fel rhan o'r fenter ryseitiau newydd fel rhan o'r fenter ryseitiau newydd fel rhan o'r fenter ryseitiau newydd fel rhan o'r fenter 
Kidney Kitchen. Mae'r rhain wedi'u Kidney Kitchen. Mae'r rhain wedi'u Kidney Kitchen. Mae'r rhain wedi'u Kidney Kitchen. Mae'r rhain wedi'u 
llunio'n arbennig i bobl eu gwneud llunio'n arbennig i bobl eu gwneud llunio'n arbennig i bobl eu gwneud llunio'n arbennig i bobl eu gwneud 
gan ddefnyddio cynhwysion o’u gan ddefnyddio cynhwysion o’u gan ddefnyddio cynhwysion o’u gan ddefnyddio cynhwysion o’u 
cypyrddau cegin yn ystod y cyfyngi-cypyrddau cegin yn ystod y cyfyngi-cypyrddau cegin yn ystod y cyfyngi-cypyrddau cegin yn ystod y cyfyngi-
adau symud. Yn ystod cyfnod y adau symud. Yn ystod cyfnod y adau symud. Yn ystod cyfnod y adau symud. Yn ystod cyfnod y 
cyfyngiadau symud, pam na rowch cyfyngiadau symud, pam na rowch cyfyngiadau symud, pam na rowch cyfyngiadau symud, pam na rowch 
chi gynnig ar y fersiwn flasus hon o chi gynnig ar y fersiwn flasus hon o chi gynnig ar y fersiwn flasus hon o chi gynnig ar y fersiwn flasus hon o 
ffa pob sbeislyd Indiaidd!ffa pob sbeislyd Indiaidd!ffa pob sbeislyd Indiaidd!ffa pob sbeislyd Indiaidd!    
    

    
Ffa pob sbeislydFfa pob sbeislydFfa pob sbeislydFfa pob sbeislyd    
IndiaiddIndiaiddIndiaiddIndiaidd    
    
    

CYNHWYSIONCYNHWYSIONCYNHWYSIONCYNHWYSION    
    

●  1 llwy de o hadau cwmin 

●  1 llwy de o bowdr cyrri 

●  1 llwy fwrdd o olew olewydd 

●  1 nionyn coch, wedi'i dorri'n fân 

●  2 ewin garlleg, wedi'u torri'n fân 

●  1 tsili coch wedi'i dorri'n fân 

(neu ? llwy de o naddion tsili) 

●  2 dun 400g o ffa pob 

●  4 tafell o dost surdoes trwchus 

(neu’ch bara arferol) 

●  1 llond llaw o goriander ffres 

(dewisol) 

●  10g o fenyn heb halen 

●  Pupur du 

DULLDULLDULLDULL 

1. Cynheswch yr olew mewn padell 
ffrio, unwaith y bydd hi'n boeth 
ychwanegwch yr hadau cwmin a'r 
powdr cyrri a’u coginio am 1 munud 
gan fod yn ofalus i beidio â llosgi'r 
sbeisys. 

2. ychwanegwch y nionyn, y garlleg a'r 
tsili a'u coginio nes eu bod yn fed-
dal. 

3. Yna ychwanegwch y ffa pob a'u troi 
i’w cyfuno. 

4. Tostiwch a rhowch fenyn ar y bara. 

5. Rhowch y ffa ar ben y tost menyn. 

6. Rhowch y coriander wedi'i dorri a'r 
pupur du ar ei ben cyn ei flasu. 

Am ragor o ryseitiau sy’n dda i’ch aren-
nau, ymwelwch ag 

www.kidneykitchen.org 

Gallwn ni helpu!Gallwn ni helpu!Gallwn ni helpu!Gallwn ni helpu!    
    

Mae gan Gronfa Paul PophamGronfa Paul PophamGronfa Paul PophamGronfa Paul Popham, Cymorth Arennol Cymru, dîm 
o wirfoddolwyr sydd ar gael i ddarparu hanfodion a 
phresgripsiynau i bobl â chlefyd yr arennau yn ardal Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. 
 

Os ydych chi'n berson sy'n gorfod gwarchod 
eich hun tan 16 Awst, mae tîm gwirfoddol yr 
elusen ar gael i gasglu hanfodion o'ch arch-
farchnad leol a byddant yn trefnu i'ch 
presgripsiwn gael ei gasglu gan y Tîm Fferyl-
liaeth Arennol. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 
ar hyn o bryd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe yn unig, sy’n mynd o Lantrisant i Aberystwyth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os ydych chi'n gwarchod eich hun ac nid oes gennych unrhyw 
un i helpu i i gasglu'ch hanfodion, ffoniwch ni nawr i gael cy-
morth ar 0800 038 8989 0800 038 8989 0800 038 8989 0800 038 8989 neu anfonwch e-bost at: 
support@paulpophamfund.co.uk 

 

 


