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Mynd i’r afael ag iechyd yr ysgyfaint 
yng Nghymru fel cymuned

 Byw,
   Anadlu,
 Dysgu



Mae gan un ym mhob  
pump ohonom broblemau 
efo’n hanadlu. 

Mae miliynau yn fwy 
mewn perygl.
Rydym ni’n cynnig gobaith, cymorth a llais. Drwy ein gwaith ymchwil, rydym yn chwilio 
am ffyrdd newydd i atal, trin a gwella clefydau ar yr ysgyfaint. Mae gennym amrywiaeth o 
wasanaethau cymorth uniongyrchol, gan gynnwys ein llinell gymorth bwrpasol, cymuned ar 
y we a grwpiau cymorth. Mae’r rhain oll yn dyfnhau ein dealltwriaeth o anghenion pobl sydd 
yn byw â chyflwr ar yr ysgyfaint. Gyda’r cymorth hwn, caiff pobl sydd yn cael trafferth anadlu y 
sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder i gymryd rheolaeth ar eu bywyd. 

Rydym ym ymgyrchu dros gael aer glân a mwy o ddewis o wasanaethau rhengflaen, gan 
gynnwys ein dwy raglen hunanreoli blaenllaw yng Nghymru, COPD: Helpu Chi i Helpu’ch Hun 
(HYHY), a Chanu’n Iach i’r Ysgyfaint (Singing for Lung Health). 

Grŵp targed allweddol y prosiectau hyn oedd cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint 
(COPD), sef y cyflwr mwyaf cyffredin ar yr ysgyfaint ymysg pobl hŷn. Mae nifer yr achosion o 
COPD mewn rhannau o Dde Cymru ymysg yr uchaf yn y DU, ac mae cyfraddau derbyniadau 
brys i’r ysbyty mewn rhai ardaloedd yn uwch na’r DU yn gyffredinol. 

Er gwaethaf nifer yr achosion, yn aml, ychydig iawn iawn y gall y grŵp targed hwn fynd at y 
ddarpariaeth arbenigol a’r ddarpariaeth wedi’i thargedu, fel rhaglen adsefydlu i gleifion yr 
ysgyfaint (PR), a gweithgareddau eraill, fel corau cymunedol. Weithiau, mae’r rhain tu hwnt i 
gyrraedd ein cymuned darged, neu heb gael eu cynllunio’n iawn i ateb eu hanghenion. Mae 
angen cyfleoedd pwrpasol ar y grŵp hwn o bobl, a hynny er mwyn iddynt fod yn actif yn eu 
cymunedau a gwella’u lles.

Drwy’r prosiectau hyn, aethpwyd ati i adnabod a rhoi sylw i’r materion hyn, gyda’r bwriad o 
ddarparu amrywiaeth o adnoddau a gweithgareddau hunanreoli yn y gymuned i helpu pobl 
fyw cystal ag y gallant efo COPD. 

Buom yn gweithio’n agos gydag ein partneriaid yng ngwasanaethau anadlol lleol a rhanbarthol 
y GIG, gofal sylfaenol, y Cynllun Cyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS) a phartneriaid eraill 
sydd yn gweithio gyda phobl â chyflwr hirdymor ar eu hysgyfaint. Roedd hyn oll er mwyn cyflwyno 
rhaglenni sydd wedi ffurfio rhan integredig o lwybr gofal llwyddiannus i gleifion anadlol. 
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Helpu Chi i Helpu’ch Hun 
Ariannwyd y prosiect COPD: Helpu Chi i Helpu’ch Hun gan Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol yng Nghymru, a’i reoli gan y British Lung Foundation (BLF). Bu’r prosiect 
yn cynnal gweithdai hunanreoli ac ymarfer corff, ac yn rhoi cymorth i bobl ar draws 
Byrddau Iechyd Aneurin Bevan, Cwm Taf a Phrifysgol Bae Abertawe. Roedd gan y bobl 
hyn naill ai ffurf gymedrol o COPD, neu wedi cael diagnosis ohono yn ddiweddar, ac 
wedi cael sgôr o 1 neu 2 gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) (sef profiad o ddiffyg 
anadl wedi’i ddisgrifio gan y claf, sydd yn mesur difrifoldeb symptomau). 

Roedd y prosiect hwn yn ymestyn ar yr hyn a ddysgwyd yn y rhaglenni hunanreoli 
mewn llefydd eraill yn y DU, ochr yn ochr â’r model a ddefnyddiwyd gan Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda. Roedd y rhaglen yn cyfuno addysg ac ymarfer corff dros chwe 
wythnos, dan arweiniad Cydlynydd Rhaglenni y BLF oedd â chymhwyster mewn 
cyflyrau anadlu cronig, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a gwirfoddolwr sydd 
â COPD. 

Cynhaliwyd y prosiect rhwng mis Ionawr 2018 hyd at fis Mawrth 2020, yn darparu 
cyfanswm o 52 rhaglen i 342 o aelodau. Canslwyd tair rhaglen ar ddeg a drefnwyd ar 
gyfer mis Mawrth – mis Mehefin 2020 oherwydd pandemig Covid-19.

O safbwynt pobl sydd â COPD, mae’r rhaglen wedi gwneud iddynt: 

•  deimlo’n fwy hyderus i wneud dewisiadau iach a rheoli eu cyflwr yn well 

•  teimlo’n llai ynysig ac unig 

•  gwella’u cryfder a’u gallu i symud drwy ymarfer corff 

Mae’r tri pheth hyn, yn eu tro, wedi rhoi modd iddynt ddefnyddio 
gwasanaethau ychwanegol yn eu cymunedau lleol. Mae hyn yn gymorth 
iddynt ddal ati gyda’r arferion  iechyd da y buont eu datblygu yn ystod y 
rhaglen.
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Helpu Chi i Helpu’ch Hun 
– yr effaitht
Dros y ddwy flynedd, bu 342 o unigolion ar 52 o raglenni Helpu Chi i Helpu’ch Hun, a 97% 
ohonynt dros 55 oed.  

Symptomau

Buom yn profi symptomau COPD yr aelodau cyn y rhaglen gan ddefnyddio Prawf Asesu 
COPD (CAT), sef offeryn y mae cleifion yn ei chwblhau sydd yn gallu meintioli effaith COPD 
ar iechyd y claf. Mesurwyd sgorau CAT ar y cychwyn, chwe mis a deuddeg mis wedyn, 
a rhoddwyd sgôr rhwng 0 a 5 i bob symptom. Roedd yr holl symptomau wedi gwella’n 
sylweddol, gan gynnwys diffyg anadl, peswch a hyder, a hynny o ganlyniad i’r rhaglen 
a llwyddwyd i’w cynnal chwe mis a deuddeg mis wedyn, gyda symptomau diffyg anadl 
wedi gwella 15%

Ffigur 1 Canlyniadau offeryn asesu COPD: Ar y cychwn a chwe mis wedi’r rhaglen

Cyfartaledd 
ar y cychwyn 

Cyfartaledd 
chwe mis 

wedyn

%  
gwelliant

Peswch 2.6 1.9 29%

Fflem ar y frest 2.4 1.9 23%

Brest yn teimlo’n dynn 2.3 1.2 49%

Colli anadl wrth fynd fyny allt neu risiau 3.4 2.9 15%

Gweithgareddau cyfyngedig yn y tŷ 2.4 1.5 39%

Hyderus yn gadael y tŷ 1.5 0.8 50%

Cysgu’n sownd 2.3 1.0 58%

Diffyg egni 2.8 2.4 15%

        

Gwelsom hefyd, yn y deuddeg mis wedi’r rhaglen, bod 68% yn llai o apwyntiadau 
gyda meddygon teulu, a 73% yn llai o dderbyniadau i’r ysbyty, o gymharu â’r chwe 
mis cyn y rhaglen. Mae’r rhaglen wedi helpu’r aelodau, ond hefyd wedi helpu’r GIG, drwy 
arbed arian a rhyddhau cryn amser clinigol i helpu cleifion eraill.

 Cough 
 Phlegm on chest
 Chest feels tight
 Breathless walking up hill or stairs
 Limited activities at home
 Confident leaving home
 Sleep soundly
 Lack energy

Gwelliant 
cyfartalog o

35%
mewn sgorau 

CAT wedi 

6 mis

 I feel much fitter, and my 
breathing is a lot better 

 Rydw i’n 
gwneud ymarfer 
corff fy hun adref 

bellach ac rwyf 
wedi newid fy 

arferion bwyta. 

 Roedd yr ymarfer 
corff yn ddefnyddiol 

iawn, roeddwn i’n 
gallu ei wneud yn 

fy mhwysau fy hun, 
a bu’r gwelliant yn 

anhygoel. 
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Understanding

Gwelwyd bod yr aelodau yn deall eu cyflwr yn well o ganlyniad i’r rhaglen hon. Ar 
gychwyn y rhaglen, roedd 67% o’r ymatebwyr yn teimlo eu bod nhw’n deall eu cyflwr yn 
dda, ac roedd 53% yn teimlo eu bod nhw’n gwybod beth i’w wneud wrth gael pwl drwg 
o’u cyflwr. Ar ôl y rhaglen, roedd y ddau ffigwr wedi codi i 96%. 

Ffig 2. Dealltwriaeth o’r cyflwr a deall pwysigrwydd ymarfer corff (ar y cychwyn ac 
wrth gwblhau’r rhaglen) 

Cytuno neu anghytuno’n gryf

Cyn Wrth gwblhau 6 mis 12 mis

Deall fy nghyflwr ar yr 
ysgyfaint yn dda 

67% 96% 96.5% 97%

Deall pwysigrwydd gwneud 
ymarfer corff

95% 99% 100% 100%

Cwblhaodd yr aelodau y ‘Bristol COPD Knowledge Questionnaire’ hefyd, sef holiadur i 
asesu dealltwriaeth claf o’i gyflwr. Gwnaed hyn cyn y rhaglen, ac wrth ei chwblhau. Ar 
gyfartaledd, gwelwyd nifer yr atebion cywir yn codi o 19.5%.  

 Rydw i’n dysgu technegau anadlu newydd, yn 
magu hyder, ac yn cael hwyl a chwerthin. 

 Roedd yn gwrs da iawn – dysgais 
lawer am fy nghyflwr. 

 Rydw i’n fwy ymwybodol sut i gymryd 
rheolaeth ar fy nghyflwr o ganlyniad i’r cwrs. 

Gwneud Dewisiadau Iach

Dangosodd yr aelodau eu bod nhw’n gwneud dewisiadau iachach o ran eu ffordd 
o fyw o ganlyniad i’r rhaglen. Gwelsom y ganran o aelodau a ddywedodd wrthym nad 
oeddent yn ysmygu, yn codi o 82% i 92% wrth gwblhau’r rhaglen, a dyma sut yr oedd 
hi chwe mis a deuddeg mis wedyn. Dywedodd 97% eu bod nhw’n bwyta’n iach ar ôl y 
rhaglen, a dywedodd 83% wrthym eu bod nhw’n gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, a’u 
bod nhw’n dal ati chwe mis a deuddeg mis wedi’r rhaglen. 
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Ffig 3. Ysmygu, bwyta, ymarfer corff (cyn, wrth gwblhau, chwe mis, deuddeg mis wedyn)

Cytuno neu anghytuno’n gryf

Cyn y 
rhaglen

Wrth gwblhau’r 
rhaglen

Chwe mis ar 
ôl y rhaglen

12 mis ar ôl y 
rhaglen

Ddim yn ysmygu 82% 97% 88% 92%

Bwyta’n iach 74% 84% 98% 97%

Gwneud ymarfer corff 
yn rheolaidd

n/a 83% 80% 91%

Lleihau unigedd cymdeithasol

Gwelwyd tystiolaeth bod unigedd cymdeithasol yn lleihau ymysg aelodau a 
gymerodd ran yn y rhaglen. Roedd 87% yn hapus ach efo’u bywyd cymdeithasol ar 
ôl y rhaglen, ac roedd gan 81% yn fwy o’r aelodau rwydwaith ffrindiau a chysylltiadau 
cymdeithasol i droi atynt am gymorth wrth gwblhau’r rhaglen. Roedd 80% yn fwy o 
bobl yn mynd i grwpiau a gweithgareddau oedd o ddiddordeb iddynt. Eto, llwyddwyd i 
gynnal y canlyniadau hyn chwe mis a deuddeg mis ar ôl y rhaglen. 

Ffig 4. Bywyd cymdeithasol, rhwydwaith, gweithgareddau (cyn, wrth gwblhau, chwe 
mis, deuddeg mis wedyn)

Cytuno neu anghytuno’n gryf

Cyn y 
rhaglen

Wrth 
gwblhau’r 

rhaglen

Chwe mis ar 
ôl y rhaglen

12 mis 
ar ôl y 

rhaglen

Hapus efo bywyd cymdeithasol 75% 87% 82% 87%

Rhwydwaith ffrindiau a 
chysylltiadau cymdeithasol i droi 
atynt am gymorth

69% 81% 94% 100%

Mynd i grwpiau a 
gweithgareddau o ddiddordeb

47% 66% 73% 86%

 Mae gen i agwedd well at fy nghyflwr ac rydw 
i’n fwy brwdfrydig i wneud ymarfer corff. 

Mwy o gryfder a symudedd 

Dangosodd yr aelodau fwy o gryfder a symudedd o ganlyniad i’r rhaglen. Aethom 
ati i brofi pa mor bell allai’r aelodau gerdded mewn chwe munud cyn y rhaglen, ac wrth 
gwblhau’r rhaglen. Ar gyfartaledd, gallai 89% o’r aelodau gerdded 51m yn bellach ar 
gyfartaledd, sef gwelliant o 16%.

Cerdded am chwe munud cyn y rhaglen ac wrth gwblhau’r rhaglen.

Prawf 
cyntaf 

rawf dilynol

Pellter a gerddwyd ar gyfartaledd 328m 379 m

Nifer yn cerdded yn bellach ar ôl y rhaglen 210

% yn cerdded yn bellach 89%

Don’t smoke

Eating healthily

Taking regular exercise
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Canu’n Iach i’r Ysgyfaint 
Gwelwyd bod canu yn ymarfer yr ysgyfaint, a’i fod yn gallu helpu pobl i reoli eu diffyg 
anadl, yn ogystal â datblygu cyfeillgarwch a rhwydweithiau cymorth cymdeithasol. 
Dechreuasom weithio yn y maes hwn yn 2014, ac ers hynny rydym wedi ffurfio 
rhwydwaith o fwy na 100 o grwpiau canu ar draws y DU. 

Bydd y grwpiau yn cyfarfod pob wythnos am awr. Yn y sesiynau, bydd yr aelodau 
yn cynhesu ac yn gwneud ymarferion i wella ymddaliad y corff a’i baratoi i ganu, yn 
chwarae gemau rhythm a thraw, ac yn canu caneuon sydd wedi’u haddasu’n benodol i 
wella anadlu. Yn aml, bydd cyfle am fyfyrdod ac ymwybyddiaeth ofalgar i gloi. 

Yn ein prosiect, mae

•  18 o arweinwyr canu wedi’u hyfforddi drwy ein rhaglen hyfforddiant unigryw, 
er mwyn iddynt allu cefnogi pobl sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint, gan gynnwys 
technegau a dulliau arbenigol. 

•  21 o grwpiau canu newydd ar draws Cymru, sydd yn cynnal sesiynau unigryw 
yn wythnosol, yn canolbwyntio ar gynyddu gallu’r ysgyfaint cymaint â phosibl, 
technegau anadlu buddiol a ffurfio rhwydweithiau cymdeithasol  

•  cyswllt â mwy na 200 o bobl sydd yn byw ar draws y saith bwrdd iechyd yng 
Nghymru sydd yn mynd i’r grwpiau, sydd yn gwella eu gallu i reoli eu cyflwr, 
yn lleihau eu hunigedd cymdeithasol a chodi lefel eu gweithgarwch. 
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Rydym wedi datblygu partneriaethau gyda gwasanaethau iechyd ac ymarfer corff lleol, 
cyrff proffesiynol ar gyfer therapyddion cerddoriaeth ac arweinwyr cerddoriaeth 
cymunedol, er mwyn cyfoethogi’r prosiect, llwybrau cyfeirio a chyfranogiad cymunedol.

 Mae’n braf mynd allan a chyfarfod â phobl newydd, 
ac mae’n gwneud i chi deimlo’n well hefyd. 

 Fyddai ddim yn mynd i gymaint o 
banig oherwydd ‘mod i’n gwybod beth i’w 
wneud pan fyddai’n colli fy anadl. 

 Mae gen i broblemau symud ac mae canu 
ac ymarfer corff cymedrol yn gwneud i mi 
deimlo’n well ac mae’r boen yn llai. 
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Canu’n Iach i’r Ysgyfaint  
– yr effaith
Dros ddwy flynedd y prosiect, gwelsom mai merched oedd ryw ddwy ran o dair 
o aelodau’r grwpiau, yn fras. Roedd 85% o’r aelodau dros 65 oed, ac roedd yr oed 
cyfartalog yn 73. 

Gwella symptomau

Gwelwyd bod symptomau aelodau’r grwpiau wedi gwella o ganlyniad i ganu. 
Profwyd symptomau COPD yr aelodau cyn iddynt ymuno â’u grwpiau canu gan 
ddefnyddio CAT, yn sgorio pob symptom rhwng 0 a 5. Pan ofynnwyd iddynt eto dri 
mis wedyn, chwe mis wedyn, a deuddeg mis wedyn, gwelsom fod eu symptomau yn 
gwella’n gyson dros amser, ar gyfartaledd, gan ddisgyn o gyfartaledd o 2.4 i 1.9.

O ran yr aelodau yn y grwpiau canu, gwelwyd hefyd eu bod nhw’n defnyddio llai ar eu 
hanadlydd. Chwe mis wedyn, dim ond 70% o’r aelodau oedd yn defnyddio anadlydd yn 
ddyddiol, o gymharu â 84% ar gychwyn y prosiect.

Fig 5:

Cyfartaledd 
ar y 

cychwyn 

Cyfartaledd 
tri mis 

wedyn

Cyfartaledd 
chwe mis 

wedyn

Cyfartaledd 
deuddeg 

mis wedyn

Gwelliant 
dros 12 mis

Peswch 2.6 1.9 2.4 2.0 23%

Fflem ar y frest 2.3 2.1 2.0 1.75 24%

Brest yn teimlo’n dynn 2.0 1.9 2.1 1.5 25%

Colli anadl wrth fynd 
fyny allt neu risiau 

3.6 3.4 3.2 3.4 5.5%

Gweithgareddau 
cyfyngedig yn y tŷ

2.6 2.5 2.2 1.75 33%

Hyderus yn gadael y tŷ 1.1 1.3 1.3 0.9 18%

Cysgu’n sownd 2.1 1.8 2.1 1.3 38%

Egni 2.8 2.7 2.3 2.3 18%

Cyfartaledd 2.4 2.3 2.2 1.9 21%

CAT 
scores

Gwelliant 
cyfartalog o

21%
mewn sgorau 

CAT wedi 

12 mis

 Mae canu 
wedi helpu efo 

fy nghof. 

 Rydw i’n fwy 
ymwybodol sut i 

ymestyn fy anadlu 
allan a cheisio gwneud 

hyn mewn bywyd 
pob dydd. 
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Lleihau unigedd cymdeithasol

Gwelsom hefyd fod aelodau’r grwpiau canu yn teimlo’n llai unig ac ynysig ar ôl 
ymuno â’r grŵp. Mesurwyd sut roedden nhw’n gweld eu nerfusrwydd eu hunain, eu 
pryder, eu gorbryder, eu tensiwn, eu hofn a’u hiechyd meddwl yn gyffredinol. I’r pwrpas 
hwn, defnyddiwyd holiadur General Anxiety Disorder 7 (GAD7) ar gychwyn y prosiect, 
ac yna dri, chwe, a deuddeg mis wedyn. Mae’r aelodau yn teimlo’n llai nerfus, poenus, ar 
bigau a phryderus ar ôl bod yn un o’r grwpiau Canu’n Iach i’r Ysgyfaint am flwyddyn.

Ffig 6: Cyfartaleddau GAD7 ar y cychwyn, tri, chwe, a deuddeg mis wedyn

Cyfartaledd 
wrth 

gychwyn 

Cyfartaledd 
tri mis 

wedyn 

Cyfartaledd 
chwe mis 

wedyn

Cyfartaledd 
deuddeg 

mis wedyn

Gwelliant 
dros 12 mis

Teimlo’n nerfus, yn 
orbryderus neu ar 
binnau

0.68 0.63 0.45 0.29 57%

Methu stopio neu 
reoli poeni 

0.64 0.58 0.45 0.14 78%

Poeni am ormod o 
wahanol bethau

0.66 0.79 0.64 0.43 35%

Cael trafferth ymlacio 0.81 0.67 1.18 0.57 30%

Mor aflonydd fel 
ei bod hi’n anodd 
eistedd yn llonydd

0.64 0.58 0.36 0.43 33%

Gwylltio neu 
gythruddo yn hawdd

0.83 0.83 0.64 0.43 48%

Cyfartaleddau 0.68 0.66 0.66 0.41 40%
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Mae cael hwyl yn helpu
Mae ein rhaglenni wedi cael effaith sylweddol ar iechyd a lles ein haelodau, a 
hefyd wedi rhoi mwynhad mawr i bobl. Pan ofynnwyd iddynt ba mor fuddiol fu’r 
rhaglen, nododd 99.5% o aelodau Helpu Chi i Helpu’ch Hun fod y rhaglen wedi bod yn 
fuddiol neu’n fuddiol iawn. Mae 94% o gantorion wedi bod yn eu grŵp o gychwyn y 
prosiect hyd ei ddiwedd, sydd yn gryn ymrwymiad.

Mae’r gair ‘hwyl’ wedi ymddangos droeon mewn sylwadau, ac mae pobl yn cysylltu’r 
ymdeimlad hwn o fwynhad â gwelliannau yn eu symptomau a’u lles yn gyffredinol.

Mae ymwneud y gymuned â’r prosiect hwn yn allweddol, ar bob lefel. Mae rhai grwpiau 
wedi ffurfio cyrff cymunedol, ac mae’r aelodau bellach yn gyfrifol am arwain yr ochr 
ddarparu, yn datblygu sgiliau newydd a bod yn weithgar yn eu cymunedau lleol mewn 
ffordd newydd. Mae rhai grwpiau hefyd wedi bod wrthi’n ymgyrchu dros gael gwell 
gwasanaethau anadlu, drwy ddangos sut all cymryd rhan mewn grwpiau Canu’n Iach i’r 
Ysgyfaint ehangu gorwelion mewn ffyrdd annisgwyl a buddiol.

Ym mis Mawrth 2020, symudodd y grwpiau Canu’n Iach i’r Ysgyfaint ar-lein a dros y ffôn 
oherwydd pandemig Covid-19. Yn ôl rhai arweinwyr, mae presenoldeb gwell yn eu 
sesiynau na chyn y pandemig, wrth i’r aelodau fagu hyder i ddefnyddio gwasanaethau 
digidol. Mae Canu’n Iach i’r Ysgyfaint yn dal i roi’r cyswllt hanfodol ag eraill, ac yn llesol 
i iechyd a lles, sydd yn bwysicach fyth gyda phobl yn gallu teimlo’n fwy ynysig dan y 
cyfyngiadau presennol. Bydd arweinwyr canu hefyd yn cyfarfod yn rheolaidd drwy 
fideo gynadleddau i gynnig cymorth ac arweiniad i’r naill a’r llall ar y ffordd newydd hon 
o ddarparu. O ganlyniad i rwydwaith cymorth agos, mae nifer o arweinwyr canu yng 
Nghymru yn gweithio tuag at fod yn Gymuned Buddiant i’r Gymuned. Fel hyn, maent 
yn y sefyllfa orau i ddenu cyllid yn y dyfodol a pharhau i helpu pobl fyw yn well gyda’r 
cyflwr ar eu hysgyfaint.

cofio

cwrdd

anadlu
hwyl

datblygu

ymwybodol

ymarfer

pobl

gallu 

diaffram

chwerthin

canu

mwynhau

gwella cymedrol 

codi ysbryd

cyfeillgarwch

mwynhad mwy

hyder

hirach

ymlacio

cyfeillgarwch

technegau
hwylioggorau

ymestyn

gweithgarwch

pob dydd

cyflyrau

llai

da

ceisio

profiad

gwell

ymwybyddiaeth

rheolaeth

datblygu

Iechyd

symud

buddiol

ysgyfaint

problemau

perthyn  

pwl drwg

Llawer

helpu

helpu

meithrin 

 newydd

rhannu

sensitif

abdomen
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I grynhoi, mae ein gwasanaethau hunanreoli, canu, ymarfer corff ac addysg yn 
y gymuned wedi arwain at welliannau sylweddol yn y canlynol i’r aelodau:

• symptomau’r cyflwr sydd ganddynt ar eu hysgyfaint

• dealltwriaeth o’u cyflwr 

• gallu i wneud penderfyniadau iach

• cryfder a symudedd

• ansawdd bywyd yn gyffredinol

• profiadau o unigedd cymdeithasol

Symptomau COPD ysgafnach sydd gan aelodau’r rhaglen Helpu Chi i Helpu’ch Hun. Ond 
mae’r rhaglen ei hun wedi dilyn patrwm rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint (PR), 
cyrsiau ymarfer corff ac addysg sydd eisoes yn cael eu cynnig mewn cymunedau, i bobl 
sydd â COPD mwy difrifol ac yn sgorio rhwng 3 a 5 efo MRC.

Yn ôl y dystiolaeth a welwyd gyda Helpu Chi i Helpu’ch Hun, sef bod symptomau 
ac ansawdd bywyd wedi gwella’n sylweddol, mae’r rheiny sydd â symptomau 
COPD ysgafnach yn elwa o wasanaethau cysylltiadau cyhoeddus yn yr un 
ffordd â’r rheiny sydd â symptomau mwy difrifol.

Gwelwyd canfyddiadau tebyg ar draws y DU gan Dasglu ar gyfer Iechyd yr Ysgyfaint, sef 
prosiect cydweithredol unigryw rhwng arbenigwyr ar iechyd yr ysgyfaint, gan gynnwys 
cleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac academyddion. Bwriad y prosiect yw gweld 
beth yw’r arferion gorau ar gyfer gwasanaethau anadlol ar draws y DU. Yng nghynllun pum 
mlynedd y Tasglu, mae fframwaith i wella iechyd yr ysgyfaint yn y DU a rhoi gofal gwell i 
bobl sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint. Mae’r cynllun yn galw ar ‘bob claf a fyddai’n elwa o gael 
mynd ar raglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint. Yn ôl y gwaith ymchwil, gallai’r polisi hwn 
arwain at leihau derbyniadau i’r ysbyty am ofal anadlol o 26,600.

Tasglu dros Iechyd yr Ysgyfaint: ‘Rydym am weld pob claf a fyddai’n elwa yn 
cael eu hanfon ar raglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint’
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Mae’r Tasglu dros Iechyd yr Ysgyfaint hefyd yn cydnabod pwysigrwydd ac 
effeithiolrwydd canu fel offeryn hunanreoli lwyddiannus i bobl sydd â chyflwr hirdymor 
ar eu hysgyfaint.

Er hynny, mae llawer o grwpiau yn dibynnu ar gymysgedd ansicr o ddenu aelodau, cael 
grantiau a chodi arian er mwyn eu cynnal.

Rydym eisiau gweld mwy o waith fel hwnnw sydd yn digwydd ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), ble cyrhaeddodd prosiect Canu’n Iach i’r Ysgyfaint 
restr fer Gwobrau GIG Cymru yn 2015. 

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae Canu’n Iach i’r Ysgyfaint yn rhan 
allweddol o lwybr clefyd anadlol i gleifion. Datblygwyd yn wreiddiol gan y Tîm Anadlol 
yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan a staff o fewn y rhaglen Celf mewn Iechyd a Lles y 
Bwrdd Iechyd. Bellach, mae Canu’n Iach wedi ymestyn i dri grŵp ar draws y rhanbarth. 
Cynhelir y sesiynau gan arweinydd canu wedi’i hyfforddi o’r BLF, ynghyd â gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol, sydd yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau gofal sylfaenol, 
meddygon teulu a nyrsys practis sydd yn cyfeirio cleifion addas at y grŵp.

Grwpiau canu BIPBC, a gynhelir ar y cyd gan yr arweinwyr canu sydd wedi’u 
hyfforddi a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, yw’r arfer orau yr ydym am i 
bob bwrdd iechyd ei dilyn.

Mae Canu’n Iach yn arwain at welliannau ym mhrofiad dydd i ddydd pobl o fyw â 
chyflwr cronig ar yr ysgyfaint. Yn wir, gall arafu datblygiad y cyflwr, gwella prognosis, ac 
arwain at arbed costau yn y system gofal iechyd. Dylai pob bwrdd iechyd ddarparu hyn 
yn rhan integredig o’u gofal anadlol yn y gymuned.

Yn gryno, mae’r British Lung Foundation 
Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

•  Ddatblygu Cynllun Cyflawni Newydd ar gyfer Iechyd 
Anadlol i Gymru, i ddilyn cynllun 2018-20.

•  Ymestyn rhaglenni adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint 
fel eu bod nhw ar gael i eraill heblaw am y rheiny 
sydd â COPD cymedrol neu ddifrifol.

•  Ariannu Canu’n Iach i’r Ysgyfaint ym mhob bwrdd iechyd. 

Bydd y mesurau hyn yn sicrhau bod GIG Cymru yn parhau i ddarparu 
rhaglen iechyd anadlol gymunedol sydd yn rhoi’r deilliannau gorau 
posibl i bobl sydd â chyflwr hirdymor ar eu hysgyfaint. Gwneir 
hynny yn y ffordd fwyaf cost effeithlon a chynaliadwy bosibl.
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Ar ryw adeg yn ein bywyd, bydd gan un ym mhob pump ohonom 
glefyd ar yr ysgyfaint.

Mae miliynau yn fwy mewn risg. 

Ni yw’r unig elusen yn y DU sydd yn gofalu am ysgyfaint y genedl.

Rydym yn cynnig gobaith, cymorth a llais.

Mae ein gwaith ymchwil yn chwilio am ffyrdd newydd i atal, trin a gwella 
clefyd yr ysgyfaint.

Mae ein cymorth yn rhoi sgiliau, gwybodaeth a hyder i bobl sydd yn cael 
trafferth anadlu, er mwyn iddynt allu cymryd rheolaeth ar eu bywyd. 

Gyda’n gilydd, rydym yn ymgyrchu dros aer glân a gwasanaethau gwell. 

Un diwrnod, bydd pawb yn anadlu aer glân efo ysgyfaint iach. 

http://www.facebook.com/britishlungfoundation
http://blf.org.uk

