
Gwybodaeth rhyddhau o ysbyty ar gyfer staff a 
gwirfoddolwyr i gefnogi cleifion gyda phroblemau symud

ANNOG POBL I FOD YN FWY EGNÏOL AR 
GYFER ADFERIAD CORFFOROL A MEDDYLIOL
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn symud o gwmpas lai nag arfer pan fyddant mewn ysbyty. Gall hyn wneud 
iddynt deimlo’n wan ac weithiau’n fwy simsan ar eu traed pan maent yn gadael ysbyty. Mae hyn oherwydd 
colli cyhyrau arferol sy’n digwydd gyda llawer o orffwys gwely neu eistedd. Mae’n bwysig bod pobl yn 
ymarfer i adennill nerth eu cyhyrau cyn gynted ag sy’n bosibl, gan y bydd hyn yn eu helpu i deimlo’n well 
yn gorfforol ac yn feddyliol.  

Mae’r adnodd hwn ar gyfer staff gofal iechyd a gwirfoddolwyr er mwyn cynghori cleifion ar y ffyrdd 
gorau i sicrhau adferiad pan fyddant yn gadael yr ysbyty ac yn dychwelyd i’w cartref arferol. Nid yw’n 
weithredol ar gyfer tenantiaid sydd angen asesiad gan ffisiotherapydd neu therapydd galwedigaethol 
i lywio cynllunio ar gyfer rhyddhau o’r ysbyty. Bydd gofyn y cwestiynau dilynol i’r claf, faint bynnag eu 
hoed, yn eich galluogi i fod yn hyderus eich bod yn rhoi’r cyngor cywir i’r cleifion sydd ei angen.

• A ydych wedi bod yn yr ysbyty am bum diwrnod neu fwy?
• Ydych chi’n cael unrhyw broblemau gyda cherdded neu gydbwysedd?
• Ydych chi wedi dod yn llawer llai egnïol yn ystod eich cyfnod yn yr ysbyty?
• Ydych chi’n teimlo eich bod chi wedi colli hyder yn ystod eich cyfnod yn yr ysbyty?
• Oes gennych chi unrhyw gyflwr iechyd isorweddol a all effeithio pa mor hir y bydd yn ei  
 gymryd i chi gael adferiad o salwch?

Gofynnir i chi ddod yn gyfarwydd gyda fersiwn cleifion y daflen hon, fel y gallwch drafod gyda’r claf 
yr adnoddau a argymhellir i gynyddu gweithgaredd yn ddiogel ac effeithlon. Mae angen mynediad i’r 
rhyngrwyd ar gyfer yr adnoddau a restrir ac os nad oes gan gleifion fynediad ar-lein, gallech awgrymu 
dulliau eraill er enghraifft gymorth gan berthynas, cymydog neu wirfoddolwr cymunedol i lawrlwytho ac 
argraffu’r wybodaeth. (Amodol ar fesurau ymbellhau cymdeithasol COVID-19.)

Yn ogystal ag annog pobl i gadw’n egnïol, mae’n neilltuol o bwysig sicrhau cleifion a gafodd COVID-19 
fod symptomau anadlol parhaus yn gyffredin iawn. Gall cleifion fod wedi blino mwy a cholli eu hanadl 
yn fwy nag arfer wrth iddynt gael adferiad a cheisio mynd o gwmpas eu gweithgareddau beunyddiol. 
Mae adnoddau i gleifion yn cynnwys trin diffyg anadl a blinder gydag ymarferion anadlu syml, cadw egni 
a thechnegau amseru. Mae ystum gorffwys ac anadlu drwy wefusau crych a ddisgrifir yn y taflenni yn 
neilltuol o ddefnyddiol ar gyfer diffyg anadl. 
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