
Taith Rithwir Dementia 2019 
 
Cyflwyniad 
 
Dyfeisiwyd y Daith Rithwir Dementia (TRD) 20 mlynedd yn ôl yn America gan PK 
Breville, gweithwraig broffesiynol fyd-enwog, sydd yn berchen ar y cwmni di-elw 
Second Wind Dreams, perchnogion y Daith Rithwir Dementia. Mae'r Daith Rithwir 
Dementia wedi cael ei phrofi'n feddygol ac yn wyddonol fel y profiad agosaf y gallai 
person gydag ymennydd iach ei gael o sut beth yw byw gyda dementia. Gallai deall 
dementia o safbwynt y person ddylanwadu ar newid mewn arferion, lleihau 
problemau a gwella bywydau’r bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia.  
 
Darparwyd yr hyfforddiant gan Training to Care UK LTD ac Experience Training 
sydd wedi'u lleoli yn Essex, Lloegr. https://www.training2care.co.uk/virtual-dementia-
tour.htm 

 

Trefnwyr 
Trefnwyd yr hyfforddiant i staff gofal lleol a gofalwyr anffurfiol yn nalgylch 
Porthmadog gan dîm DementiaGo Cyngor Gwynedd a Chymuned Dementia 
Gyfeillgar (CDG) Porthmadog. 
 

Lleoliad, Dyddiadau ac Amseroedd 
Byw’n Iach (canolfan hamdden) Glaslyn, Porthmadog 
04/10/2019; 07/10/2019; 08/10/2019 a 09/10/2019 
3 sesiwn y dydd, uchafswm o 12 cyfranogwr ym mhob sesiwn  
9:30-12:00 
12:15-14:45  
15:00-17:15  
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Cost 
£1,140.00 y dydd (gan gynnwys TAW) 
CYFANSWM = £4,560.00 
£31.66 am bob cyfranogwr 
 
£2,280 wedi'i dalu drwy gyfraniad DementiaGo - 
cyllideb 
£2,280 wedi'i dalu drwy grant 'Bags of Help' 
Tesco a dderbyniwyd gan CDG Porthmadog 
 

Hysbysebu a Hyrwyddo 
Gwahoddiad i'r holl fudd-ddeiliaid - BIPBC, 
Cyngor Gwynedd, Sefydliadau Trydydd Sector, 
cartrefi gofal lleol, canolfannau dydd, cymorth yn 
y cartref. 
Cyfryngau cymdeithasol  
Gwefan Cyngor Gwynedd  
Taflenni a Phosteri  
 
 
 

 

 
 
Y Profiad 
Cyn cychwyn ar y daith, gofynnwyd i'r cyfranogwyr wneud amryw o dasgau yn 
gwisgo'r cyfarpar isod: 
 

Tasg  Pwrpas 

Pigynnau rwber yn eu hesgidiau 
 

I efelychu niwropatheg perifferol, 
anghyfforddus i gerdded a dyna pam y 
bydd pobl gyda dementia yn llusgo'u 
traed. 
Thema: Mae llawer o bobl sy'n byw 
gyda dementia yn ceisio dygymod â 
chydafiachedd hefyd.  
Gofalwyr, byddwch yn ymwybodol o sut 
allai materion eraill effeithio ar bobl sy'n 
byw gyda dementia 
 

Gwisgo menig lletchwith â'u bysedd 
wedi'u gwnïo ynghyd 

I efelychu cryd cymalau (arthritis) 
Thema: Pa mor anodd yw cwblhau 
tasgau bywyd bob dydd megis cau 
botymau ar grys.   
Efallai y bydd gofalwyr yn ei wneud 
drostynt ond gall hyn eu datgyflyru 



ymhellach a gwneud iddynt deimlo'n 
ddiwerth. Yn hytrach, dylent eu cefnogi 
i'w wneud drostynt eu hunain a bod yn 
ymwybodol o'r trafferthion.  

Gwisgo sbectolau tywyll gyda golwg 
afluniedig  
 

I efelychu dirywiad macwlaidd  
Thema: Trafferth gweld gwrthrychau yn 
glir, golwg afluniedig o fywyd, yn gallu 
bod yn ddychrynllyd. 
Dylai gofalwyr sicrhau bod yna ddigon o 
olau. Bod yn ymwybodol o le maent yn 
lleoli eu hunain wrth gefnogi'r person, 
e.e. wrth eu helpu i fwyta neu 
gyfathrebu. 
 

Gwisgo clustffonau gyda sŵn 
aneglur cyson. 

I efelychu'r sŵn y gallai person sy'n byw 
gyda dementia ei glywed yn gyson. 
Thema: Gall sŵn fwyhau, gallai cloc yn 
tician swnio fel gordd a gall hyn ei 
gwneud hi'n anodd iawn canolbwyntio a 
deall beth sy'n mynd ymlaen. 
Dylai gofalwyr fod yn ymwybodol o sŵn 
cefndirol a chyfyngu lle bo'n bosib. 
 

 

Gwybodaeth Cyfranogwyr 
 

144 Cyfranogwyr a archebodd dros y ffôn, e-bost neu gyswllt personol 
 

6 Cyfranogwyr ar y rhestr wrth gefn 
 

129 Cyfranogwyr wedi cwblhau'r hyfforddiant 
 

6 Heb droi i fyny 
 

9 Methu mynychu oherwydd salwch 
 

31 Gofalwyr Anffurfiol 
 

7 Staff DementiaGo a NERS 
 

24 Cartrefi Gofal Cariad (Bodawen a Phlas Gwyn) 
 

2 Cartref Gofal Plas Newydd, Cricieth 
 

4 Cartrefi Gofal Meddyg Care (Madog a Pines)  



 

11 Cartrefi Preswyl Cyngor Gwynedd 
 

5 Grŵp Cynefin – Hafod y Gest 
 

20 Staff Gofal Cymunedol 
 

7 IM BIPBC, CGI Cymunedol, Nyrs Gymunedol, Nyrs staff, ThG, 
gwasanaeth anableddau dysgu 

3 Gweithwyr Cefnogol Dementia Cyngor Gwynedd 
 

2 CCG 
 

3 Trydydd Sector, cymdeithas Alzheimer’s, TIDE, Cymdeithas MS 
 

10  Arall  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Adborth 
 
 

Ffurflen Arfarnu  Cyflawnwyd 
yn bendant 

Cyflawnwyd Cyflawnwyd 
hanner 

Heb 
gyflawni 

A wnaeth y daith 
ddiwallu eich deilliannau 
dysgu disgwyliedig? 

92% 8%   

A wnaeth y daith 
atgyfnerthu neu gynyddu 
eich lefel o wybodaeth?   

98% 2%   

Yn gyffredinol, sut 
fyddech yn barnu'r 
daith? 
 

96% 4%   

 

Yng ngeiriau'r cyfranogwyr eu hunain 
 
Mae'n rhaid i mi ddweud, am brofiad a gefais wrth roi fy hun yn sefyllfa rhywun sy’n 
byw gyda Dementia heddiw. Mi wnes i grio ar ôl cyrraedd adref, does neb yn 
gwybod beth sydd o'u blaenau a p'un a fydden nhw'n gorfod wynebu'r afiechyd 



erchyll hwn. Y cyfan allaf ei ddweud yw bod angen tynerwch a chariad i ymdrin â 
hyn, bod yn amyneddgar iawn ac yn llawn cydymdeimlad, dydyn nhw ddim yn 
gweld, clywed na theimlo’r un fath bellach, mae hynny i gyd wedi'u dwyn oddi arnynt 
ac maent yn gweld pethau mewn ffordd wahanol. 
Dydw i ddim wedi profi sut beth yw byw gyda rhywun efo dementia yn fy nheulu, ond 
yn fy ngweithle mae'r bobl hynny yn deulu i mi, dwi yno i ofalu amdanynt a gwneud 
iddynt deimlo'n saff a bod rhywun yn eu caru. Mi fydda i'n gweld gofalu mewn golau 
newydd – mi fydda i'n ymdrin â sŵn, golwg, cyffyrddiad ac arogl mewn ffordd 
wahanol. Diolch DementiaGo am rannu'r ymwybyddiaeth hon - mae'n ddrwg gennyf 
am swnio'n deimladol ond mae wedi bod yn agoriad llygaid i mi. Kerry- Cefn 
Rhodyn, Dolgellau. Post Facebook 
 
Diddorol iawn, dwi wedi dysgu llawer sydd wedi fy helpu yn fy ngwaith bob dydd. 
 
Mae wedi codi fy ymwybyddiaeth o'r afiechyd yn bendant, ac mi fydda i'n cwestiynu'r 
ffordd dwi'n trin fy mam o hyn ymlaen. 
 
Dwi bellach yn deall llawer mwy ynglŷn â sut mae fy mam yn teimlo, dwi'n gwybod 
bellach pam ei bod yn cerdded fel petai ar wydr, dwi'n gwybod pam ei bod yn 
gwisgo'r un siwmper bob dydd ac yn prynu'r un bwyd un wythnos ar ôl y llall. 
 
Credwn fod y daith yn llawn gwybodaeth ac yn hynod addysgiadol. Cefais 
ymdeimlad gwirioneddol o sut mae person gyda dementia yn gorfod ymdrin â 
gweithgareddau bob dydd. 
 
Profiad gwych - dylai fod yn orfodol i unrhyw un sy'n gweithio gyda dementia a 
gofalwyr.   
 
Yn llawn gwybodaeth. Sylweddoliad o ba mor ddychrynllyd a dryslyd yw hi i bobl 
sy'n byw gyda dementia. 
 
Un o'r cyrsiau dementia gorau yr wyf wedi bod arnynt. 
 
Roedd yn fwy heriol nag yr oeddwn wedi'i ddisgwyl ond dwi wedi dysgu llawer o'r 
profiad hwn. 
 
Brawychus, ond dwi’n meddwl ei bod hi'n bwysig profi'r synnwyr hwn. Roedd yn rhoi 
ymateb uniongyrchol i sut fyddai rhywun gyda dementia yn teimlo ac yn gweld 
bywyd. 
 
Agoriad llygaid, teimlo'n fregus iawn ac yn sicr, gallaf uniaethu'n well â'n defnyddwyr 
gwasanaeth gyda'r hyfforddiant. 
 
Mae'n hyfforddiant diddorol, mae'n deimlad dychrynllyd ac erchyll y tu mewn i'r fan, 
pan na allwch weld bob dim a'r holl sŵn yr ydych yn ei glywed. 
 



Ar y dechrau, roeddwn yn credu bod yr hyfforddwr yn anghwrtais iawn ac nid 
oeddwn yn deall pam. Yna, eglurodd pam y bu mor anghwrtais ar ôl i bawb gael y 
profiad yn y fan. Diolch iddo ef, dwi wedi dysgu cymaint mwy am ddementia a sut 
allai person fyw bob dydd. Mae wedi bod yn agoriad llygaid enfawr. 
 
Dwi wedi dysgu llawer ynglŷn â sut mae Dementia yn effeithio ar bobl, a sut yn 
union y mae'n teimlo. Profiad anhygoel gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i 
ymdopi â pherson sy'n byw gyda dementia. 
 
Cymrodd ychydig o amser i ddeall ymddygiad yr hyfforddwr ar ddechrau'r sesiwn. 
Roedd yn beth da deall dementia o safbwynt unigolyn. Mae wedi agor fy llygaid ar 
eu teimladau. Byddai'r sesiwn hwn o fudd i fy nhîm i wella eu gwybodaeth a'u sgiliau 
i ddarparu gofal o ansawdd da. 
 
Ffantastig, cymaint mwy i'w ddysgu er fy mod wedi gweithio gyda dementia ers dros 
25 mlynedd. 
 
Da. Diddorol. Gwahanol! 
 

Deilliannau  
Cynyddu nifer y Staff Gofal a'r Gofalwyr Anffurfiol sy'n derbyn yr hyfforddiant yn 
2020 drwy: 

• Cartrefi Preswyl Cyngor Gwynedd i ystyried archebu'r Daith Rithwir Dementia 
er mwyn i'r holl staff gofal gael mynychu. 

• Cyngor Gwynedd i ddefnyddio arian grant ICF i ddarparu'r Daith Rithwir 
Dementia drwy Wynedd.  

 
 


