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 “Bangor’s quality of presentation far exceeded the other entries. The argument developed logically, 

identifying World Health Organisation justifications for health and explaining why it should be promoted 

at work. Excellent leadership was demonstrated. Health assessments included smoking, alcohol, diet, 

exercise, back pain and psychological health. Benefits were demonstrated in reduced sickness absence 

and lower levels than comparable organisations. The enthusiasm for the project leapt out” 

 “This entry demonstrates how an OH nurse can take the lead in championing health and well-being in 

the workplace. It shows effective teamworking and consultation as well as excellent use of available 

resources. The programme was adapted to suit the circumstances at Bangor – and was well thought out 

in response to people’s needs. It was underpinned by good evidence and supports the top public health 

issues currently impacting on health and well-being. Results show significant short-term improvements 

including a reduction in absences and indicators of long-term improvements to health” 

GWOBR GENEDLAETHOL 2009 AM RAGORIAETH YN MYND I BRIFYSGOL BANGOR!  

Mae pwysigrwydd cynyddol ‘iechyd yn y gwaith’ yn cael ei gydnabod drwy gynllun gwobrwyo cenedlaethol 

sy’n tynnu sylw at enghreifftiau o ymarfer gorau yn y dosbarthiadau canlynol:  Hybu iechyd a lles, arloesi, 

rheoli straen, gwaith tîm, rheoli absenoldeb, a rheoli risg. 
 

I helpu i fesur ein hymdrechion i gefnogi a gwella iechyd staff, cafod ‘Agenda ar gyfer Iechyd' y Brifysgol ei 

chyflwyno i'w hadolygu gan gydweithwyr fel rhan o'r cynllun Gwobrwyo hwn.  Roedd y Cyflwyniad yn 

amlinellu gweithgareddau iechyd a gyflwynwyd ac a werthuswyd yn ystod 2009 a’i brif amcan oedd 

meincnodi ein rhaglen ar gyfer iechyd staff, sef yn bennaf pwyso a mesur a oedd ein safonau ar gyfer ‘iechyd 

yn y gwaith’ yn cael eu hystyried yn addas i’r diben, neu’n wir a oeddent o unrhyw werth o gwbl.   
 

Fe wnaeth 170 o sefydliadau anfon cyflwyniadau mewn gwahanol ddosbarthiadau, yn cynnwys cyflogwyr o 

bwys fel yr Adran Gwaith a Phensiynau, Prifysgol Strathclyde, sawl Ymddiriedolaeth GIG, nifer o Heddluoedd 

a nifer fawr o gyflogwyr o’r sector preifat, megis Lotus Cars a Premier Foods.  
  

Roedd yn bleser clywed yn y lle cyntaf bod y cyflwyniad o Brifysgol Bangor wedi cael ei roi ar y rhestr fer yn y 

dosbarth ‘Hybu Iechyd a Lles’, ochr yn ochr â chyflwyniadau sefydliadau gyda chymaint o arian ac adnoddau 

â British Telecom ac E.on, wedyn yn y Seremoni Wobrwyo ar 8 Rhagfyr dywedwyd mai Prifysgol Bangor oedd 

yr enghraifft orau o ymarfer da yn y dosbarth Hybu Iechyd a Lle:-  
 

 

Yna fe wnaeth set wahanol o feirniaid gymharu’r cyflwyniad o Brifysgol Bangor gydag enillwyr dosbarthiadau 

eraill.  Y rhain oedd:  Grimsby Institute for Further and Higher Education (rheoli absenoldeb), Nestle (gwaith 

tîm), NHS Plus, Clinical Effectiveness Unit (arloesi) Metropolitan Police (iechyd meddwl) a Lisheen Mine 

(rheoli risg).  Barnwyd mai Prifysgol Bangor oedd yr Enillydd Cyffredinol:-  
 

Mae’r agenda iechyd ar gyfer Prifysgol Bangor yn parhau gan wybod ei bod yn addas i’r diben ac yn cael ei 

chydnabod yn enghraifft o ymarfer dda. 

Joe Patton 
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RHAGARWEINIAD 

Mae ymchwil a gomisiynwyd gan ‘Sefydliad Iechyd y Byd’ wedi nodi mai ysmygu (uniongyrchol neu oddefol), 

cynnydd mewn colesterol, mas corff uwch, diffyg ymarfer, lefelau straen uchel neu gyson, yfed gormod o 

alcohol a phwysau gwaed uchel yw’r prif ffactorau iechyd sy’n gysylltiedig â chanserau, clefyd y galon, strôcs, 

clefyd yr iau, cyflyrau cyhyrysgerbydol, diabetes a salwch seicolegol
1
 .   

 

Nid y GIG a’r unigolyn yn unig sy’n gyfrifol am sicrhau a chynnal iechyd. Rydym yn treulio’r rhan fwyaf o’n 

hamser a’n bywydau yn y gwaith, felly mae’r gweithle’n cael dylanwad sylweddol ar iechyd a lles
2
.   

 

ARWEINYDDIAETH 

Mae ‘Llwybrau i Iechyd’ yn daith a ddechreuodd drwy ymchwilio i ddifrifoldeb ffactorau sy’n risg i iechyd 

(gweler y wybodaeth ategol) a defnyddio’r wybodaeth honno i ddehongli’r asesiad o 300 o bobl sy’n 

gweithio ym Mhrifysgol Bangor (Siart 1).  

 

Arweiniwyd cynllunio, cyflwyno a llwyddiant y cynllun hwn gan yr Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol (YIG), 

o’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch, ac roedd yn golygu cydweithio’n agos â chydweithwyr yn y Brifysgol a 

chysylltiadau allanol.                           

 

Cafwyd cefnogaeth uwch reolwyr drwy ymgynghori a chyflwyniadau gan yr YIG yn ystod cyfarfodydd a 

gynhaliwyd mewn gwahanol adrannau academaidd a chefnogi. Sicrhawyd cefnogaeth cynrychiolwyr staff 

drwy drafodaethau unigol, cyfarfodydd a sylwadau a roddwyd iddynt gan eu haelodau.         

 

Datblygwyd y berthynas waith bwysicaf gyda rhai yr oedd eu hiechyd mewn perygl. Fe’u helpwyd i ddatblygu 

arferion gwahanol a’u cefnogi drwy gamau’r newid, dan arweiniad yr YIG a ddefnyddiodd gamau hybu iechyd 

Prochaska & DiClemente
3
 model newid. Ceir manylion yn y ddogfen wybodaeth ategol.  

 

Asesiadau Iechyd 

Roedd pob Asesiad Iechyd yn cynnwys cyfweliad cyfrinachol 45 munud gyda staff. Roedd data o’r 

cyfweliadau hynny yn sail ‘Proffil Iechyd’ a roddodd y sylfaen dystiolaeth ar gyfer  ‘Llwybrau i Iechyd’.  

• SIART 1 

RISGIAU IECHYD A WELWYD YMYSG 300 O STAFF PRIFYSGOL BANGOR A ASESWYR RHWNG IONAWR A RHAGFYR 2008 

 
 

                                                           
1
 World Health Organization (2005)Comparative quantification of health risks’ www.who.int/publications  

2
 Black, C (2008) ‘A review of the health of Britain’s working age population’ www.workingforhealth.gov.uk   

3
 Prochaska, J, Di Clementi,C ( 1982)  ‘ Transtheoretical model: stages and processes of change’ www.en.wikipedia.org/wiki/TranstheoreticalModel  
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Mewn achosion lle gwelwyd ffactorau risg i iechyd, gwahoddwyd yr unigolion i ddilyn ‘Llwybr i Iechyd’.  Ceir 

dewis o 10 llwybr gwahanol gyda phob un yn rhoi cyfle i unigolion weithredu drwy ymuno â gweithgareddau 

yn y gwaith a fydd yn lleihau eu lefel risg (Tabl 1).                 

 

• TABL 1 

CAMAU GWEITHREDU A GYMERWYD I WELLA IECHYD YN Y DYFODOL  

 LLWYBR  DIBEN EFFAITH AR STAFF 

 

‘YMGYRCH ANADLU 

AWYR IACH’ 

Gwarchod rhai sydd ddim yn ysmygu 

rhag dod i gysylltiad â mwg baco ail-

law a chefnogi ysmygwyr sydd eisiau 

rhoi’r gorau iddi.  

Roedd arolwg ar arferion ysmygu yn cefnogi 

polisi’r Brifysgol o wahardd ysmygu o fewn 5 

metr i’w hadeiladau.  

 

‘YMWYBYDDIAETH 

ALCOHOL  

Codi ymwybyddiaeth o faint o 

alcohol y gellir ei yfed yn ddyddiol yn 

ddiogel ac atal ymddygiadau a 

achosir gan yfed gormod 

Mae canran y staff a oedd yn yfed mwy na’r 

canllawiau diogel dyddiol wedi gostwng o 

31% i 19%.  

 

‘BWY AR GYFER 

BYWYD’ 

Gwella dewisiadau bwyta’n iach yn 

ninas Bangor.  

Sefydlwyd gweithgor ar y cyd gan yr YIG 

gydag iechyd yr amgylchedd a maethegwyr 

iechyd y cyhoedd i wella ansawdd y bwyd a 

werthir ym Mangor.                          

 

‘HER COLLI 

PWYSAU’  

I ysgogi dal ati gyda cholli pwysau a 

pheidio â’i ennill yn ôl, mae’r llwybr 

hwn hefyd yn codi arian at yr hosbis 

leol i blant. 

Ymunodd 52 o bobl â’r her. Collwyd 578Lbs o 

bwysau a chodwyd £1,671 at yr Hosbis Plant.                               

 

 

‘Y CLWB CEFN’ 

Mae dangos i bobl beth i’w wneud yn 

well na rhoi cyngor. Mae’r clwb cefn 

yn dangos i bobl sut i gryfhau’r 

cyhyrau pwysig sy’n cynnal asgwrn y 

cefn.  

Daeth 17 o bobl gyda hanes o golli gwaith 

oherwydd poen cefn i ddosbarthiadau 

ddwywaith yr wythnos am 4 wythnos. Ar ôl 

dod i’r clwb roedd ganddynt gyhyrau craidd 

cryfach ac nid ydynt wedi colli amser o’r 

gwaith yn y 6 mis diwethaf, o’i chymharu â 

chyfradd absenoldeb o 1:6 yn achos 

dioddefwyr eraill.  

 

‘Y FLIPPER CLUB’   

Clwb nofio i aelodau’r clwb cefn a 

her colli pwysau.                    

Daeth 12 o bobl i’r clwb ar ôl gwaith 

ddwywaith yr wythnos am fis; mae 4 yn dal i 

ddod. Maent i gyd yn dweud bod ganddynt 

fwy o egni a’u bod yn fwy heini.  

‘TEITHIAU 

CERDDED AMSER 

CINIO YN YR HAF’ 

 Annog pobl i gymryd awr ginio ac 

ymuno â grŵp cerdded i fannau o 

ddiddordeb lleol.           

Teithiau cerdded a sgyrsiau i Bier Bangor,  

Debenhams, Castell Penrhyn a gerddi 

botanegol y Brifysgol i gryfhau’r arfer o 

gymryd seibiant amser cinio.  

 

‘ AMSER YN Y 

GAMPFA’ 

Sesiynau campfa, a gyllidir gan 

adrannau, i wella iechyd corfforol a 

meddyliol yn ogystal ag ysbryd tîm.  

Mae'r cynllun hwn yn perswadio adrannau i 

wario arian ar eu staff eu hunain, gan wella 

iechyd ac ysbryd tîm.  

 

IOGA 

Fe'i cynhelir amser cinio ddydd 

Gwener i helpu pobl i ymlacio ar 

gyfer eu penwythnos o'r gwaith. 

Mae manylion am agweddau seicolegol 

cadarnhaol yn cadarnhau gwelliant mewn lles 

seicolegol.  

 

YMWYBYDDIAETH 

OFALGAR  

Rhaglen fyfyrio arbenigol i ddatblygu 

ffordd o edrych yn gadarnhaol ar 

fywyd. 

Mae pobl yn fwy ymwybodol o’u hemosiynau 

ac yn fwy abl i’w troi’n rym cadarnhaol ar 

gyfer y presennol a’r dyfodol.  

Mae’r ddogfen wybodaeth ategol, sy’n gysylltiedig â’r crynodeb hwn, yn disgrifio effaith pob ‘Llwybr i Iechyd’ 

ar leihau ffactorau risg i iechyd yn llwyddiannus.                 
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Er mwyn mesur manteision gostyngiad mewn ffactorau risg i iechyd i’r sefydliad drwodd a thro, cafodd 

cyfraddau absenoldeb salwch meddygol ar gyfer 2009 eu cymharu â’r rhai am 2008 a 2007 (Siart 2).  

 

• Siart 2 

 

Fe wnaeth nifer yr achosion o absenoldeb salwch hir dymor ostwng o 104 yn 2007 i 75 yn 2008. Mae’r 

darganfyddiadau hyn yn dangos bod y gostyngiad mewn ffactorau risg i iechyd a gafwyd trwy ‘Llwybrau i 

Iechyd’ yn cyfateb i ostyngiad o 26% mewn absenoldeb salwch a ardystiwyd yn feddygol.  
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Gwelir tystiolaeth bellach manteision gwella iechyd i staff a’r Brifysgol fel ei gilydd drwy gymharu absenoldeb 

salwch ym Mhrifysgol Bangor â’r hyn a welir mewn sectorau cyhoeddus eraill (Siart 3).   

• Siart 3 

 

Mae 4.5 diwrnod y flwyddyn yn lefel absenoldeb salwch blynyddol o 2.03% 

Mae’r darganfyddiadau hyn yn dangos bod y gostyngiad mewn ffactorau risg i iechyd, a gyflawnwyd drwy  

‘Llwybrau i Iechyd’, yn cyfateb i'r ffaith bod lefelau absenoldeb salwch yn is ym Mhrifysgol Bangor o’i 

chymharu â sectorau cyhoeddus eraill
4
  

I gloi, mae’r papur hwn yn dangos bod ‘Llwybrau i Iechyd’ yn ddull gweithredu blaengar sydd wedi cael 

llwyddiant drwy annog pobl i gymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd eu hunain drwy wneud y gweithle’n llwyfan 

ar gyfer hybu iechyd a lles.         

Mae ein staff yn hapusach, yn iachach ac yma o hyd. Mae’r rhaglen yn parhau! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
4
 www.hss.bangor.ac.uk/annualreports  
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GWYBODAETH ATEGOL  
 

 

Mae ‘Llwybrau i Iechyd’ yn daith a ddechreuodd drwy ymchwilio i feini prawf ffactorau risg i iechyd. 

Rhoddodd hyn y sylfaen dystiolaeth ar gyfer dehongli’r rhaglen asesu iechyd staff (Tabl 1). 

TABL 1 

TYSTIOLAETH: DEALL DIFRIFOLDEB FFACTORAU RISG I IECHYD 

Ffactor Risg Dim Risg Risg Ganolig Risg Uchel  

Dod i gysylltiad â mwg 

baco
5
 

Rhai nad ydynt yn 

ysmygwyr sydd ddim 

yn dod i gysylltiad â 

risg anadlu mwg baco 

ail-law yn y gwaith  

Rhai nad ydynt yn ysmygwyr 

sy’n dod i gysylltiad â mwg ail-

law pan maent yn mynd i mewn 

ac allan o’r gweithle oherwydd 

pobl yn ysmygu ger y drysau   

Rhai nad ydynt yn ysmygwyr 

sy’n dod i gysylltiad dyddiol â 

mwg ail-law sy’n dod i mewn 

i’w gweithle drwy ddrysau 

ac/neu ffenestri; ystyrir pawb 

sy’n ysmygu fel risg uchel  

 Lefel colesterol O dan 5 m.mol/l Rhwng 5 – 6.5 mmol/l Dros 6.5mmol/l 

Sgôr Mynegai Màs y 

Corff  
Sgôr rhwng 

 18.5 -24.9 

Sgôr rhwng 

25-29.9 

Sgôr dros 30 

Ymarfer corff
6
 30 munud 5 gwaith 

yr wythnos 

30 munud 3 gwaith yr wythnos Dim ymarfer  

Canlyniad cerdyn 

sgorio straen
7
 

Sgôr straen 

30-44 

Sgôr straen 

45-59 

Sgôr straen 

dros 60 

 

Yfed alcohol
8
 

Rhai nad ydynt yn 

yfed o gwbl neu rai 

sy’n yfed alcohol yn 

anaml neu rai sy’n 

yfed o fewn y 

canllawau ar yfed 

alcohol  

Mynd dros y canllawiau yfed 

alcohol pan nad ydynt yn 

gweithio’r diwrnod wedyn 

Mynd dros y canllawiau yfed 

alcohol yn rheolaidd a hynny 

pan fyddant yn gweithio'r 

diwrnod wedyn  

Pwysau Gwaed 
9
 

 

100/60 – 139/89 140/90 – 159/99 Dros 160/100 

Fe wnaeth canlyniad yr Asesiadau Iechyd arwain at ‘Lwybr i Iechyd’ ar gyfer pob Ffactor Risg. Defnyddiwyd y 

model camau newid (Tabl 2) i gynorthwyo rhai a oedd eisiau lleihau eu ffactor risg i iechyd. Pan oedd gan 

nifer o bobl anghenion tebyg o ran cefnogi iechyd, fe’u gwahoddwyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau i 

grwpiau.    

 

                                                           
5
 Report of the Scientific Committee on Tobacco & Health (1998) www.archive.officialdocuments.co.uk/documentation/doh/tobacco   

6
 National Institute for Clinical Excellence (2006) Public Health Guidance No 2 www.nice.org.uk/guidance/PH002  

7
 Bangor University Health and Safety Services (2008) Stress score card www.hss/bangor.ac.uk/healthandwellbeing  

8
 Department of Health (2009) Alcohol advice www.dh.gov.uk/publichealth/healthimprovement/alcoholadvice  

9
 National Institute for Clinical Excellence (2005) Clinical guidance 34 www.nice.org.uk/guidance/34  
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Defnyddiwyd y ‘Prochaska and DiClemente’s Stages of Change Model’ 
10

  i ysgogi pobl i ymuno ac aros gyda 

phob ‘Llwybr i Iechyd’ er mwyn cynnal eu hymddygiad iachach. Roedd chwe cham i’r broses hon.             

 

 

TABL 2 

GWEITHREDU’R ‘PROCHASKA AND DICLEMENTE’S STAGES OF CHANGE MODEL’ 

Cam Newid Nodweddion Technegau 

1. Cyn-ystyried       Ddim yn ystyried newid ar hyn o 

bryd: “Melys pob anwybod”  
Hybu’r asesiad iechyd fel cyfle i bobl 

ddod i wybod mwy am eu hiechyd eu 

hunain - annog chwilfrydedd naturiol 

2. Ystyried Amwys ynglŷn â newid:     “Eistedd ar 

y llidiart” Dangosir hyn drwy beidio 

ag ystyried newid o fewn y mis nesaf 

Defnyddio’r cyfweliad asesiad iechyd 

i:  

• annog pobl i gloriannu manteision 

ac anfanteision newid ymddygiadol 

• nodi a hyrwyddo amcanion newydd 

a chadarnhaol     

3. Paratoi     Bwriadu gweithredu o fewn 1 mis:  
“Profi’r dyfroedd”   

Defnyddio amcanion ‘SMART’  h.y. 

penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, 

realistig ac o fewn cyfnod penodedig 

4. Gweithredu Ymarfer ymddygiad newydd am 3-6 

mis 
Defnyddio’r gweithle i wneud 

dewisiadau iachach yn gam haws ar 

hyd y ‘Llwybr i Iechyd’     

5. Dal ati  Ymroddiad cyson i ddal ati gydag 

ymddygiad newydd  
O 6 mis i 5 mlynedd 

Sicrhau bod cefnogaeth ddilynol ar 

gael i gyfnerthu’r ymdeimlad o 

lwyddiant  

6. Llithro’n ôl Ailafael yn yr hen ymddygiadau: 
“Cwympo oddi wrth ras” 

Cloriannu’r sefyllfa er mwyn addasu’r 

amcanion SMART  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Prochaska, J, Di C lementi,C ( 1982)  ‘ Transtheoretical model: stages and processes of change’ www.en.wikipedia.org/wiki/TranstheoreticalModel 
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Adroddiad Ar Wythnos Lles 2009  

Lansiwyd ddydd Llun 12 Ionawr 2009  
 

Cafodd IECHYD A LLES ym Mhrifysgol Bangor ei lansio mewn diwrnod agored i staff yn 2009; trefnwyd yr 

achlysur gan weithgor dan arweiniad yr YIG a rhoddwyd gwybod amdano i staff gan yr Is-Ganghellor. Rydym 

yn ddiolchgar i Mr Elfed Roberts a agorodd yr achlysur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ystod y dydd cafwyd amrywiaeth o weithgareddau a chynlluniau i hybu iechyd a lles staff, o bwysigrwydd 

bwyd iawn i ymlacio, gweithgareddau chwaraeon i’r amgylchedd, datblygiad personol i hawliau pensiwn.  

Cefnogwyd y diwrnod hefyd gan asiantaethau ymwybyddiaeth alcohol, gweithwyr proffesiynol o’r GIG sy’n 

ymwneud ag iechyd dynion a merched, ‘Dim Smygu Cymru’ a gwirfoddolwyr a roddodd dyliniad Thai 

ymlaciol. Llenwodd 88% o’r rhai a ddaeth yno adroddiad gwerthuso yn nodi eu bwriad i wneud newidiadau 

i'w ffordd o fyw er mwyn hybu eu hiechyd a'u lles.   
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Yr Ymgyrch Anadlu Awyr Iach  

Cyflwynwyd deddfwriaeth i rwystro ysmygu yn y gweithle i amddiffyn rhai nad ydynt yn ysmygu rhag y 

peryglon iechyd a achosir gan fwg ail-law. Daw mwg ail-law o flaen sigarét, sigâr neu bibell ac o fwg a anadlir 

allan gan ysmygwr. Gelwir hyn weithiau’n ysmygu goddefol.                           

Dechreuodd y ‘Llwybr i Iechyd’ hwn yn Ionawr 2008 gydag arolwg ar-lein ym Mhrifysgol Bangor. Fe’i 

cynhaliwyd gan yr YIG a oedd yn dymuno ymchwilio i effaith y cyfyngiadau ar ysmygu ar Brifysgol Bangor. 

Dangosodd y darganfyddiadau bod y gwaharddiad ar ysmygu wedi lleihau, ond nid dileu, effeithiau mwg ail-

law ac fe’u cyhoeddwyd yn y cylchgrawn ‘Occupational Health’
11

.  O ganlyniad i’r arolwg hwn gwnaeth y 

Brifysgol bolisi yn gwahardd ysmygu o fwn 5 metr o’i hadeiladau.                         

Nod yr ymgyrch ‘Anadlu Awyr Iach’ ym Mawrth 2009 oedd monitro effaith polisi newydd y Brifysgol. 

Parhaodd am wythnos yn arwain at ‘Diwrnod Cenedlaethol Dim Ysmygu’ a’i nod oedd cynyddu 

ymwybyddiaeth ymysg ysmygwyr o beryglon mwg ail-law i iechyd rhai nad ydynt yn ysmygwyr. Yr amcanion 

oedd ennill cefnogaeth i bolisi’r Brifysgol a helpu pobl i roi’r gorau i ysmygu os oeddent yn dymuno.  

 
Nid bwriad yr ymgyrch oedd ‘plismona’r’ gwaharddiad ar ysmygu; yn 

hytrach, cafwyd trafodaethau adeiladol gydag ysmygwyr. Bu cael 

rhywun i wisgo fel sigarét yn fodd i dynnu sylw at yr ymgyrch mewn 

ffordd na fyddai’n arwain at wrthdaro.  Y dull gweithredu 

‘uniongyrchol’ hwn fu prif gryfder yr ymgyrch. Galluogodd ysmygwyr i 

weld yr effaith niweidiol roedd eu mwg yn ei chael ar bobl yn 

gweithio mewn swyddfeydd cyfagos. Nid oedd ysmygwyr yn llawn 

sylweddoli eu bod yn  peryglu iechyd y bobl hyn yn ddyddiol.  

Gwahoddwyd pobl i ymuno â chwis a fyddai’n codi eu 

hymwybyddiaeth o faterion ysmygu. Roedd y cwis yn cynnwys 10 

cwestiwn amlddewis ar hanes ysmygu, y cemegau niweidiol a anadlir 

i mewn a’r afiechydon difrifol cyffredin a achosir gan ysmygu ac 

anadlu mwg ail-law. Cysylltwyd â’r sba iechyd lleol a chefnogodd yr 

achlysur drwy gynnwys aelodaeth am ddim am dri mis i enillwyr y 

cwis (gwerth £300).  

Dros yr wythnos daeth yn amlwg bod llai o bobl yn ysmygu o fewn y 

cylch 5 metr gwaharddedig. Diddorol oedd gweld hefyd bod niferoedd yr ysmygwyr at ei gilydd yn bur isel, ar 

wahân i ychydig droseddwyr cyson.   

Dywed staff sy’n gweithio mewn swyddfeydd yr effeithiwyd arnynt gan fwg ail-law eu bod yn parhau i elwa 

oddi wrth y gostyngiad sylweddol mewn mwg baco ail-law.                              

Mae nifer o ysmygwyr wedi cael cefnogaeth i roi’r gorau i ysmygu ac maent i gyd yn dal ati. Mae hyn yn 

awgrymu bod effaith pellhau ysmygwyr oddi wrth adeiladau yn helpu ysmygwyr benderfynu rhoi’r gorau i’r 

arferiad.  

                                                           
11

 Patton, J (2008) ‘The smoking ban: Has it eliminated the health risks from passive smoking?’ Occupational Health May 2008 
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Ymwybyddiaeth Alcohol  

I’r rhan fwyaf o bobl sy’n yfed, mae alcohol yn rhoi pleser a mwynhad. Mae o’n gwneud i ni ymlacio mwy, 

ond hefyd mae’n gwneud i ni ymddwyn yn fwy diymatal. Mewn rhai sefyllfaoedd mae hyn yn arwain at 

ymladd a dadlau, cyswllt rhywiol annoeth, torri’r gyfraith a damweiniau. Gall ‘ymddwyn yn wirion’ gael ei 

anghofio’n fuan, ond gall canlyniadau mwy difrifol ymddygiad a gweithredoedd amhriodol effeithio ar eraill 

am oes. Diben y ‘Llwybr i Iechyd' hwn yw codi ymwybyddiaeth o’r canllawiau ar gyfer yfed yn synhwyrol.  

 Dangosodd y rhaglen asesu iechyd staff bod nifer sylweddol o bobl yn yfed mwy na’r canllawiau iechyd ar 

gyfer alcohol, a hynny’n rheolaidd. Rhoddwyd gwybodaeth i’r unigolion hynny beth yn union yw uned o 

alcohol a sut i gyfrifo faint maent yn ei yfed; rhoddwyd cyngor i beidio ag yfed os ydych yn bwriadu gyrru’r 

diwrnod wedyn, os ydych yn ystyried beichiogrwydd (cyngor i ferched) ac i beidio ag yfed os ydych yn cymryd 

meddyginiaeth lle cewch eich rhybuddio i osgoi alcohol. Mesurwyd canlyniad y cyngor drwy archwiliad 

dilynol 6 mis ar ôl y gwiriad iechyd cychwynnol. Roedd canran staff a oedd yn mynd dros y canllawiau yfed 

wedi gostwng o 31% i 19%.  

Dechreuodd yr ymgyrch ymwybyddiaeth alcohol yn 

nechrau Hydref 2008 pan wahoddwyd cydweithiwr 

nyrsio, sy’n gweithio mewn ysbyty lleol, i ysgrifennu darn 

byr ar effaith ymddygiad dan ddylanwad alcohol yn yr 

Adran Brys a Damweiniau. Roedd hyn yn rhan o 

gyflwyniad gan yr YIG i dafarnwyr lleol, yn gofyn am eu 

cefnogaeth i sicrhau nad oedd dathliadau eu cwsmeriaid 

dros y Nadolig yn achosi problemau i eraill. I 

atgyfnerthu’r neges hon, cafodd ein ‘stori wir’ ar 

ymddygiad pobl dan ddylanwad diod mewn ysbytai ei recordio fel ei bod ar gael fel podcast i bawb.  

Ar sail y neges hon, cafodd yr YIG nawdd gan uned 

diogelwch y gymuned Cyngor Gwynedd, a noddodd 

gardiau post dwyieithog (Ffigur 1) a bostiwyd at ein staff 

ac at fyfyrwyr y Brifysgol.  

Mewn cydweithrediad ag Undeb y Myfyrwyr fe wnaeth 

cyfweliad radio lleol atgoffa pobl o enghreifftiau o’r 

tristwch a achosir gan alcohol, gan ofyn i bobl edrych ar 

eu holau eu hunain a’u ffrindiau.               

Mae’r cynllun hwn wedi cael tri chanlyniad. Fe wnaeth yr 

effaith uniongyrchol ar effaith ymddygiad dan ddylanwad alcohol dros gyfnod yr ŵyl leihau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. Yn ail, gwelwyd gostyngiad o 31% i 19% yng nghanran y staff sy’n yfed mwy na’r 

canllawiau  alcohol yn rheolaidd. Yn drydydd, mae mwy o ymdrechion yn cael eu gwneud i wella addysg 

iechyd sy’n tynnu sylw at beryglon camddefnyddio alcohol.  



LLWYBRAU I IECHYD YM MHRIFYSGOL BANGOR 

12 

 

 

‘Bwyd ar gyfer Bywyd’ a’r ‘Her Colli Pwysau’ 

Er mwyn gwella dewisiadau bwyta’n iach yn ninas Bangor, sefydlwyd gweithgor ar y cyd dan arweiniad yr 

YIG. Mae’r gweithgor yn cynnwys swyddog yr amgylchedd dros Ogledd Cymru a maethegydd iechyd 

cyhoeddus. Y nod yw gwella dewisiadau bwyd iach a werthir i staff, myfyrwyr a’r gymuned leol. Mae ein 

strategaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf yn cynnwys cysylltu â pherchenogion mannau gwerthu bwyd i 

ddiffinio ‘dewisiadau iach’ a chefnogi’r achos busnes iddynt godi ymwybyddiaeth o’r dewisiadau ‘5 y dydd’ 

drwy eu bwydlenni. Yn gyfnewid am hynny byddant hwy’n cael cymeradwyaeth Prifysgol Bangor - gan 

hyrwyddo eu busnesau i’n 10,000 a mwy o fyfyrwyr.                    

CANLYNIAD HER COLLI PWYSAU 2008-2009  

Mae bod yn rhy drwm yn ffactor risg o bwys ar gyfer nifer o afiechydon cronig, megis afiechyd 

cardiofasgiwlar (clefyd y galon a strôc yn bennaf), diabetes math 2, anhwylderau cyhyrysgerbydol, megis 

osteoarthritis a rhai canserau (endometrial, y  fron a'r colon).  Mae’r cyflyrau hyn yn achosi anabledd 

sylweddol a’r perygl o farwolaeth gynamserol
 12

. 

Fe wnaeth darganfyddiadau o raglen gwirio iechyd 2008 (Ffig. 

2) ddangos bod 34% o staff yn rhy drwm (nifer staff = 102) a 

bod 15% yn ordrwm (nifer staff = 46).  

Mae aelodaeth o’r her colli pwysau yn dibynnu ar dair ffactor: 

yr angen i golli pwysau, bwyta’n synhwyrol a gweithgaredd 

corfforol. Mae colli pwysau’n anodd ar y gorau. Ond gyda’r 

her colli pwysau yma ceir yr ysgogiad ychwanegol o golli 

pwysau er budd hosbis plant Tŷ Gobaith.                   
Figure 1 

Gofynnodd yr YIG i’r rhai a oedd yn ymuno â’r her chwilio am 

noddwyr a fydd yn fodlon rhoi o leiaf 10c am bob pwys neu Kg y 

maent yn ei golli, gyda’r arian a roddwyd yn mynd i Dŷ Gobaith. 

Yna trefnodd yr YIG sgwrs gan ddietegydd clinigol a eglurodd sut 

mae mynd ati i golli pwysau mewn ffordd iach a synhwyrol.  Yn 

ogystal â chael eu pwyso’n wythnosol, roedd aelodau’r her yn cael 

anogaeth bellach drwy gylchlythyrau hybu iechyd, gyda manylion 

am rysetiau colli pwysau a gwahoddiadau i ymuno â grwpiau nofio 

a grwpiau ymarfer eraill.                                        

Figure 2 

Mae 52 o bobl i gyd wedi ymuno â’r her colli pwysau, collwyd 578lbs a chasglwyd  £1,671 a arian noddi at 

hosbis plant Tŷ Gobaith. Tynnwyd y llun hwn (Ffig 3) i ddangos y rhai a oedd wedi colli mwyaf o bwysau, yn 

cyflwyno eu siec am eu harian noddi ar 9 Mehefin 2009.                           

                                                           
12

 World Health Organization (2009) ‘What are the consequences of being overweight?’ www.who.int/overweight  



LLWYBRAU I IECHYD YM MHRIFYSGOL BANGOR 

13 

 

 

‘Y Clwb Gofal Cefn’  

Nod y cynllun hwn oedd gwella iechyd pobl a oedd wedi dioddef oddi wrth boen llym yng ngwaelod eu 

cefn ac a oedd wedi achosi iddynt fod yn absennol o’r gwaith yn ystod y 12 mis cyn i’r clwb cefn 

ddechrau. Poen gwaelod cefn yw poen, tensiwn neu anystwythder yn y cyhyrau, a phoen yn y coesau 

mewn rhai achosion (Sciatica), a chaiff ei ddiffinio fel un llym pan fo’r boen yn para am lai na 12 

wythnos 13. Mewn llawer achos daw’r boen yn ôl dro ar ôl tro, gyda symptomau’n ailddigwydd mewn 50 

– 75% o bobl o fewn blwyddyn14 15. Mae ffactorau risg corfforol a all arwain at boen yng ngwaelod y cefn 

yn cynnwys eistedd drwy’r dydd neu wneud gwaith corfforol trwm; codi, plygu a throi’n aml; drafftiau 

oer a diffyg ffitrwydd cyffredinol. Mae ffactorau risg seicolegol yn cynnwys pryder, iselder a straen 

feddyliol yn y gwaith16  

Rhwng Gorffennaf 2007 ac Awst 2008 bu 76 o bobl yn absennol o’u gwaith ym Mhrifysgol Bangor 

oherwydd poen cefn, gyda 17 ohonynt yn cael eu taro drachefn o fewn chwe mis o ddychwelyd i’r 

gwaith ar ôl yr achos cyntaf (22%). Anfonodd yr YIG gopi o ‘The Back Book’17 at bawb a oedd wedi colli o 

ganlyniad i boen yng ngwaelod y cefn i’w helpu i reoli eu cyflwr. Roedd yr achosion uchel o absenoldeb 

salwch o ganlyniad i boen yng ngwaelod y cefn yn awgrymu bod angen rhagor o weithredu yn hytrach 

na dibynnu’n unig ar ddarllen llyfr.              

 

Cafodd yr YIG gefnogaeth clwb chwaraeon y 

Brifysgol, lle cytunodd yr hyfforddwr iechyd a 

ffitrwydd i arwain y clwb. Y nod oedd lleihau 

risg problemau cefn yn y dyfodol drwy 

gryfhau’r cyhyrau craidd sy’n cynnal asgwrn y 

cefn.              

Oherwydd i’r clwb gael ei sefydlu i leihau 

absenoldeb salwch o ganlyniad i boen yng 

ngwaelod y cefn, mesurwyd ei lwyddiant yn ôl 

ei effaith ar safon presenoldeb yn y gwaith.  

Dechreuodd y clwb ar ddechrau ‘Wythnos Genedlaethol Gofal Cefn’ yn Hydref 2008, roedd am ddim ac 

yn para am 8 wythnos. Cafodd ei gloriannu gan yr YIG 6 mis yn ddiweddarach ym Mai 2009. 

O’r aelodau hynny gyda hanes o absenoldeb salwch a ymunodd â’r clwb yn ystod y flwyddyn flaenorol, 

nid oes unrhyw un wedi cael ei ail-daro yn y 6 mis diwethaf lle'r oedd angen absenoldeb pellach. Yr un 

pryd, fe wnaeth 9 o’r 58 o bobl a wrthododd y gwahoddiad i ymuno ddioddef cyfnod pellach o 

absenoldeb salwch oherwydd poen yng ngwaelod y cefn - cyfradd o 1 ym mhob 6.   

                                                           
13

 McIntosh, G. Hall, H. (2008) ‘Acute low back pain’ www.clinicalevidence.bmj.com 
14

 Frymoyer, JW (1988) ‘Back pain and Sciatica’ New England Journal of Medicine Vol 318 p 291-300 
15

 Bielanski, T. Nashelsky, J (2009) ‘What is the prognosis for low back pain?’The Journal of Family Practice 

www.jfponline.com  
16

 Andersson, G. (1997) The Epidemiology of Spinal Disorders’ Raven Press P33-141 
17

 ‘The Back Book’ (2008) TSO ISBN 978 0 11 702950 7 www.tsoshop.co.uk  
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Yn y Gampfa, Cerdded Amser Cinio yn yr Haf a’r ‘Flipper Club’  

Dangosodd tystiolaeth o’r rhaglen asesu iechyd staff bod 1 o bob 10 o bobl yn ymarfer am lai na 30 munud 5 

gwaith yr wythnos. Mae hynny’n cynyddu’r perygl o afiechyd cardiofasgwlaidd a salwch yn gysylltiedig â 

phwysau gwaed uwch, cholesterol uwch  a chynnydd ym màs y corff
 18

,
19

.  

 
Mae astudiaethau gwyddonol i gyd o’r farn y bydd 30 munud o ymarfer canolig yn lleihau’n sylweddol y 

risgiau o ddioddef problemau iechyd fel yr uchod
 20

.  Diffinnir ymarfer canolig fel rhwng 55-69% o gyfradd 

uchaf curiad calon rhywun
21

 .  Y cyfrifiad i ddyn ynghanol ei 50au fydd cyfradd curiad y galon o 222 curiad y 

funud (bpm) namyn 55 = 165bpm; mae 55-69% o’r gyfradd curiad y galon honno yn hafal i 90-113bpm. 

Cyflawnir hyn drwy gerdded yn gyflym. Bydd pobl iau nad ydynt yn ymarfer yn cyrraedd y lefel hon drwy 

wneud ymarfer trymach.             

Pan gynhaliwyd asesiadau iechyd yn yr Ysgol Cemeg, dewis y 

mwyafrif oedd ymuno â grŵp ffitrwydd. Yn Nhachwedd 2008 

ymwelodd aelodau o staff yr adran â Chanolfan Chwaraeon y 

Brifysgol am 4 wythnos. Roedd y canlyniad yn hynod 

gadarnhaol - dysgodd y staff sut i ddefnyddio cyfleusterau’r 

ganolfan chwaraeon, ffynnodd ysbryd tîm, fe wnaeth ffitrwydd 

wella a pharhaodd yr arferiad o ymarfer ar ôl y 4 wythnos 

gychwynnol. Mae’r grŵp yn dal i fynd i’r ganolfan chwaraeon 

chwe mis yn ddiweddarach.  

 

Pan gynhaliwyd asesiadau iechyd yn yr adran ‘Technoleg Gwybodaeth, dangoswyd diddordeb mewn ffurfio 

grŵp cerdded amser cinio. Mewn ymateb i hyn, cafodd y tîm fapiau lleol 
22

 a oedd yn asesu hyd gwahanol 

deithiau, mannau o ddiddordeb i’w gweld, faint o amser fyddai’n ei gymryd i’w cerdded a pha mor anodd 

oeddynt. Eu menter gyntaf oedd helfa drysor amser cinio i chwilio am wobr wedi’i chuddio mewn llwyni tua 

milltir o’u canolfan.  

Wrth i’r tywydd wella daeth teithiau cerdded amser cinio’n fwy poblogaidd. Mae’r ‘Teithiau Cerdded Haf 

Amser Cinio’ yn ‘Llwybr i Iechyd’ i nifer o staff y datgelwyd ar eu cerdyn sgorio straen eu bod yn aml yn 

gweithio drwy eu cyfnod cinio. Yn aml y rheswm dros hyn oedd mynd i arferiad drwg yn hytrach na phwysau 

beichiau gwaith trwm.                        

                                                           
18

 World Health Organization (2002) ‘Global strategy on diet, physical activity and health’  

www.who.int.dietphyisicalactivity/publications    
19

 Department of Health (2004) ‘Evidence on the impact of physical activity and its relationship to health’ 

www.dh.gov.uk/en/publicationsandstatisitcs   
20

 BUMGARDNER, W (2008) ‘What is moderate intensity exercise?’ www.walkingabout.com  
21

 POTTEIGER,J (2003) ‘How much exercise is enough?’ 
22

See  www.hss.bangor.ac.uk/wellness/pathwaystohealth 
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Tynnwyd y llun (Ffigur 4) yn ystod ein taith i Bier Bangor, lle cafwyd sgwrs gan y swyddog gwybodaeth am 

hanes yn pier a pham mae pobl, anifeiliaid a physgod yn hoffi 

ymweld â’r lle.  

Mae pobl yn fwy tueddol o ymuno â theithiau cerdded os yw’r 

mannau yr ymwelir â hwy yn werth chweil a diddorol. Trefnodd 

yr YIG daith gerdded i siop Debenhams ym Mangor. Siaradodd y 

rheolwr gwerthu am yr adeilad newydd y mae’r siop ynddo, 

eglurodd hefyd am y gwahanol lefydd drwy’r byd y mae’r 

nwyddau amrywiol a werthir yno yn dod ohonynt a chafwyd 

cyfle wedyn i fwynhau tipyn o siopa.  

Figure 3 

Roedd ein teithiau eraill yn cynnwys ymweliad â Chastell Penrhyn ym Mangor a sgwrs gan y swyddog 

gwybodaeth yno, ac ymweliad â gerddi botanegol y Brifysgol, lle cafwyd sgwrs gan y prif arddwr ar y 

rhywogaethau o blanhigion, coed a bywyd pyllau sydd yno.  

 

Mae llawer o bobl eisiau ymarfer mewn ffyrdd heblaw cerdded. 

Dangosodd nifer o staff ddiddordeb mewn ymuno â’r ‘Flipper 

Club’, ac ym Mai 2009 trefnodd yr YIG 8 o sesiynau nofio mewn 

canolfan chwaraeon awyr agored leol.                   

Roedd y rhai a ddaeth yno yn cynnwys pobl a oedd wedi bod yn 

aelodau o’r clwb cefn. Roedd ar eraill eisiau nofio fel rhan o’u 

cynllun rheoli pwysau. Am bris gostyngol roedd y sesiynau’n 

werth da am arian.  

Mae’r ymweliadau â’r gampfa, teithiau cerdded amser cinio a 

nofio wedi dod ag elfen o gymdeithasu a hwyl i fywyd gwaith pob dydd. Gwelwyd gwelliant mewn ffitrwydd 

a llwyddwyd i gynnal arferion newydd, iachach.  

Ar 19 Mehefin 2009 lansiwyd Grŵp Beicio’r Brifysgol
 23

 gyda thaith hamddenol drwy harddwch naturiol yr 

ardal. Bydd y cynllun hwn yn gwella lles corfforol a seicolegol a daeth dros 20 o feicwyr i’r lansio. Bwriedir 

cael teithiau beicio pellach drwy gydol y flwyddyn.                                         

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i les ei staff a’i myfyrwyr wedi arwain yn y pen draw at lunio Strategaeth 

Chwaraeon a Hamdden newydd. Mae’r Strategaeth hon yn awr bron wedi’i chwblhau a rhoddir lle amlwg 

ynddi i ddarparu gweithgareddau penodol a noddedig ar gyfer staff; bydd y cynllun hwn o gymorth i sefydlu 

pwysigrwydd Chwaraeon a Hamdden yn ddyfnach yn ymwybyddiaeth staff.                   

                                                           
23

 http://cycling.bangor.ac.uk/ 
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‘Grwpiau Ioga’ 

Rhwng 2008 a Mehefin 2009, daeth 92 o staff i dair rhaglen ioga 8 wythnos fel rhan o gynllun a drefnwyd gan 

yr YIG i gefnogi lles corfforol a seicolegol; yn arbennig drwy drefnu sesiynau amser cinio ddydd Gwener. 

Amcan y rhain oedd sicrhau bod pobl yn cymryd seibiant amser cinio ac, yr un mor bwysig, eu bod yn ymlacio 

ar ddiwedd yr wythnos waith fel y gallent fwynhau bywyd gartref i’r eithaf ar benwythnosau. Gwahoddwyd y 

rhai a orffennodd y cwrs i lenwi holiadur
24

 (Tabl 3) a gwneud sylwadau ychwanegol am y rhaglen.         

TABL 3 

CANRAN YMATEBION RHAI A GYMERODD RAN YN Y GRWPIAU IOGA 

 Ddim o gwbl Ychydig Tipyn Tipyn go lew Llawer 

Gwella canolbwyntio  18% 71% 11%  

Cysgu’n well   89% 8% 3% 

Mwy o egni  5% 36% 54% 5% 

Teimlo’n hapusach   36% 36% 28% 

Teimlo dan lai o straen   28% 54% 18% 

Llai o boen cefn   76% 18% 6% 

Llai o gur pen  17% 36% 25% 21% 1% 

 

Roedd sylwadau ychwanegol am y ‘Llwybr i Iechyd’  Ioga yn cynnwys:  

“Fe wnaeth fy helpu i ymlacio – sydd ddim yn dasg hawdd”               

“Mae’r ioga wedi bod o help neilltuol gyda fy mhroblemau cefn” 

“Mae’r rhaglen yn darparu’n dda iawn ar gyfer pob gallu a helpodd i wella fy osgo a hyblygrwydd” 

“Fe welais i fod y cyfle i ymlacio gyda ffrindiau yn fanteisiol iawn” 

“Fe wnes i ymuno â hyn oherwydd roeddwn eisiau amser i mi fy hun. Gadewais yn teimlo wedi fy 

adnewyddu a’m hysgogi ac fe wnaeth hynny barhau drwy’r penwythnos, gan fy helpu’n fawr.” 

“Dwi’n teimlo wedi ymlacio mwy ac yn gorfforol (dwi’n dioddef peth oddi wrth arthritis) dwi’n teimlo’n 

fwy ystwyth ac nid mor chwyddedig ag arfer”  

 

Mae llwyddiant y Rhaglen Ioga a’i hapêl i staff wedi arwain at ddiddordeb mewn sesiynau pellach a threfnir y 

rhain drwy gydol y flwyddyn.                   

                                                           
24 Kass, J. (1998).  The Inventory of Positive Psychological Attitudes: Measuring Attitudes that Buffer Stress and Facilitate Primary Prevention. In C. 

Zalaquett and R. Wood (Eds). Evaluating Stress: A Book of Resources, Volume 2.  Lanham, MD: Scarecrow Press/University Press of America. 
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‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ 

Mae llawer o weithleoedd yn darparu gwasanaeth cynghori i staff ac nid 

yw Prifysgol Bangor yn eithriad yn hyn o beth. Fodd bynnag, rhaid cofio 

mai rhywbeth adweithiol, yn hytrach nag ataliol, yw cynghori.  

Mae Prifysgol Bangor yn ganolfan a berchir yn rhyngwladol am ‘Ymchwil i 

Ymwybyddiaeth Ofalgar a’i Gweithredu’
25

.  Rhaglen arbenigol yw 

‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ a’i bwriad yw datblygu ffordd gadarnhaol o 

edrych ar fywyd gyda’r nod o gefnogi, yn hytrach na thrin, iechyd 

meddwl. 

Roedd y ‘Llwybr i Iechyd’ hwn yn cynnwys cyfle i staff ymuno â chwrs 

Ymwybyddiaeth Ofalgar o Ionawr i Ebrill 2009. Trefnodd yr YIG gyllid ar 

gyfer y cwrs hwn a chafwyd sylwadau cadarnhaol gan staff a fu arno (Tabl 

4) 

TABL 4 

SYLWADAU O’R ‘LLWYBR I IECHYD YMWYBYDDIAETH OFALGAR 

“Rydw i wedi mynd adref yn teimlo fel rhywun gwahanol – hapusach, mwy bodlon ac wedi ymlacio” 

“Dwi’n medru ymlacio mwy ac ymdopi’n wahanol â sefyllfaoedd – anghofio pethau a oedd yn fy 

ngwylltio gynt” 

“Rydw i wedi gwneud nifer o benderfyniadau cadarnhaol a phwysig yn fy mywyd erbyn hyn.” 

“Mae’r cwrs wedi fy helpu i reoli fy hwyliau mewn ffordd na wnes i erioed feddwl oedd yn bosibl” 

“Rwy’n anhraethol fwy positif yn fy mywyd personol a phroffesiynol”  

“Rwy’n fwy positif ynghylch fy nghryfder mewnol ac yn sylweddoli bellach nad yw barn neu feirniadaeth 

negyddol eraill o fawr ddim pwys.”  

 

Mae gan y cynllun ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ y potensial i chwyldroi dulliau traddodiadol o ymdrin ag iechyd 

meddwl yn y gweithle. Mae’r ‘Llwybr i Iechyd’  hwn – fel y 10 arall – wedi ei seilio ar ymyriadau ataliol. 

 

Joe Patton 

Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol  
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 www.bangor.ac.uk/mindfulness  


