
Gweithio'n agos gyda phartneriaid
allweddol yn y trydydd sector i ddarganfod
pa gymorth a roddwyd ganddynt a pha
gymorth a oedd yn bodoli'n lleol i bobl yn
dilyn diagnosis o ganser

Cysylltu a dysgu gan sawl ymddiriedolaeth
ysbyty am eu dull o gefnogi cleifion canser
o Bowys

Sefydlu ein trefniadau llywodraethu gyda
Bwrdd Rhaglen Strategol, Bwrdd
Gweithrediadau a grwpiau amrywiol eraill i
symud y rhaglen yn ei blaen

Sefydlu pedwar prosiect peilot i helpu pobl
sy'n cael diagnosis o ganser i ystyried eu
hanghenion a chwblhau 'asesiad anghenion
cyfannol' – offeryn Macmillan profedig. Mae
gweithwyr cyswllt hyfforddedig yn dod o'n
darparwyr trydydd sector lleol –
Ymddiriedolaeth Bracken, Cymdeithas
Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a
Credu

Mae'r rhaglen Gwella'r Daith Canser ym Mhowys (ICJ
Powys) yn brosiect tair blynedd a ariennir gan Macmillan
Cancer Support, a lansiwyd yn gynnar yn 2020.  Mae'n
fenter dair ffordd arloesol rhwng Macmillan, Bwrdd Iechyd
Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys. 

Nod y rhaglen yw cynnig asesiad anghenion cyfannol i
drigolion Powys sy'n cael diagnosis o ganser. 
Yma rydym yn nodi'r hyn rydym wedi'i gyflawni yng Ngham
Un y rhaglen. 

Beth yw asesiad
anghenion
cyfannol? 

 Bod pawb sy’n byw gyda chanser
ym Mhowys yn derbyn yr help a’r
cymorthcywir i gyflawni’r hyn sydd
o’r pwys mwyaf iddo.

 Gwella profiad a safon bywyd pawb
sy’n byw gyda chanser ym Mhowys
trwy alluogi hygyrchedd i gefnogaeth
gorfforol, ymarferol, emosiynol,
ysbrydol a chymdeithasol a chyd-
drefniant y rhain.

Ein Cenhadaeth

Mae ein hadroddiad diwedd blwyddyn llawn ar
gael yn: https://cy.powysrpb.org/icjpowys

Beth yw'r rhaglen ICJ ym Mhowys?    
Ein Gweledigaeth

Beth wnaethon ni yn
ystod Cam Un? 

Mae asesiad anghenion cyfannol
yn caniatáu i berson sy'n cael
diagnosis o ganser ystyried ei
bryderon a'i anghenion allweddol
drwy restr wirio hawdd ei
chwblhau.

Mae ar gael naill ai ar bapur neu
drwy gyswllt ar-lein. 

Ar ôl cwblhau’r rhestr, bydd
gweithiwr cyswllt hyfforddedig yn
sgwrsio am y pryderon 
a nodwyd ac yn creu 
cynllun i sicrhau bod 
y person yn cael y 
cymorth y mae 
arnynt ei eisiau 
a'i angen. 

https://cy.powysrpb.org/icjpowys


Sefydlu fforwm Journeying Together i sicrhau bod gan
bobl sy'n byw gyda chanser gan gynnwys gofalwyr di-
dâl lais drwy gydol y rhaglen

Cynyddu ymwybyddiaeth gan ddefnyddio cymysgedd o
gyfryngau a sianeli cyfathrebu a chyhoeddiadau partner
gan gynnwys presenoldeb ar y we, fideos gan weithwyr
proffesiynol a negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Buom yn gwrando ar 40+ o straeon ac yn tynnu sylw at
y themâu cylchol allweddol y mae pobl yn cael profiad
ohonyn wrth fyw gyda chanser.

Cymryd camau i fynd i'r afael â phethau y gallem eu
gwella ar unwaith e.e., lleihau teithio diangen a gweithio
i sefydlu gwasanaeth cyn-adsefydlu fel y gall cleifion
gael cyngor cyn unrhyw driniaeth

Cynyddu ymwybyddiaeth gan ddefnyddio cymysgedd o
gyfryngau a sianeli cyfathrebu a chyhoeddiadau partner
gan gynnwys presenoldeb ar y we, fideos gan weithwyr
proffesiynol a negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Beth fyddwn ni'n ei wneud
nesaf? 
Parhau i gadw pobl sy'n byw gyda chanser wrth
wraidd y rhaglen er mwyn deall a mynd i'r afael
yn well â'u hanghenion
Dysgu gwersi o'r prosiectau peilot
Rhoi cytundebau ar waith i rannu gwybodaeth
gyda phartneriaid fel mai dim ond unwaith y
bydd yn rhaid i bobl rannu eu stori
Cymryd camau ar unwaith yn seiliedig ar
adborth lle bynnag y bo modd i wella taith
canser rhywun
Penodi gwerthuswr allanol fel y gallwn ddysgu
o'n cynlluniau peilot a datblygu model gofal
addas i'r diben

Am gael rhagor o wybodaeth?
 Cysylltwch â'r tîm yn:

ICJPowys@powys.gov.uk

Un o elfennau allweddol y rhaglen yw casglu profiadau pobl a’u teithiau canser er mwyn deall yn well
beth sy'n gweithio a beth sydd angen ei wella. Bob blwyddyn mae tua mil o oedolion ym Mhowys yn cael
diagnosis o ganser.Mae'n rhaid i bawb deithio allan o'r sir i gael triniaeth yn un o 14 ymddiriedolaeth
ysbyty gwahanol. Yn ystod y flwyddyn gyntaf gwahoddwyd pobl sy'n byw gyda chanser gan gynnwys
gofalwyr di-dâl a theuluoedd i gysylltu â'r tîm a rhannu eu hanes.

Beth wnaethom ni? Beth wnaethom ni
ei ddysgu? 

Nodwyd deg thema glir o'r straeon yr
oedd pobl yn eu rhannu gyda ni. 

Sef: 


