
 

 

 

 

 
Swyddog Cymorth ac Eiriolaeth i Gleifion 

 
SWYDD-DDISGRIFIAD 

 
 
Teitl y Swydd:  Swyddog Cymorth ac Eiriolaeth i Gleifion, Ardal 

Ynys Môn a Gwynedd,            
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  

     
Lleoliad:  Lleolir gartref o fewn ardal Ynys Môn a 

Gwynedd, gyda theithio fel y bo’n ofynnol. 
 
Cyfnod y Contract:     Contract cyfnod penodol o 23 mis. 
                                                                  
Oriau: 14 awr yr wythnos.  Bydd rhywfaint o waith 

gyda’r nosau a/neu dros y penwythnos yn 
ofynnol yn ystod y swydd. 

                                                       
Cyflog:  Cyflog: £27,000 y flwyddyn yn ôl yr un raddfa, 

ynghyd â phensiwn, treuliau a 25 diwrnod o 
wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau’r banc (yn 
ôl yr un raddfa ar gyfer staff rhan amser) a chau 
fwrw’r Nadolig. 

 
Datganiad Diogelu 
Mae Kidney Care UK (Gofal Arennau’r DU) wedi’u hymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles 
plant, pobl ifanc ac Oedolion mewn Perygl, ac maent yn disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr 
gefnogi’r ymrwymiad hwn yn weithredol.  Bydd Gwiriad Manylach gan Y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd yn ofynnol ar gyfer y rôl hon. 
    
Diben y Swydd / Prif Ddiben y Rôl 
 
Ymgysylltu â chleifion arennol, eu teuluoedd a’u gofalwyr fel ffynhonnell wybodaeth, 
cymorth ac eiriolaeth er mwyn gwella gofal a deilliannau lles ar gyfer cleifion.  Gall hyn fod 
mewn ysbyty neu leoliad gofal arall, ar y ffôn, ar-lein neu wyneb yn wyneb mewn man 
cyhoeddus sy’n dderbyniol i bawb.  Bydd y rôl yn cwmpasu’r brif uned arennol a’r unedau 
dialysis ategol sy’n gwasanaethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a disgwylir y bydd 
teithio a phresenoldeb rheolaidd ledled yr holl safleoedd. 
 



 

 

 

 

Cyflenwi gwasanaeth Cymorth ac Eiriolaeth i Gleifion Kidney Care UK ledled y rhanbarth, 
codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth a’r elusen a magu perthnasoedd cryfion â chleifion 
arennol, gweithwyr proffesiynol a grwpiau eraill o randdeiliaid arennol yn y rhanbarth.  
 
Yn gyfrifol i:              Rheolwr y Prosiect, Prosiect Llesiant Cymru. 
 
Prif berthnasoedd: Allanol: Timau Arennol y GIG, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol 

perthynol i iechyd, sefydliadau sy’n bartneriaid, gwasanaethau 
statudol.  
Mewnol: Timau Gwasanaethau Cymorth i Gleifion (Gwasanaethau 
Grantiau a Chwnsela), tîm Polisi, tîm Marchnata a Chyfathrebu, tîm 
Codi Arian. 

 
Meysydd Allweddol o Gyfrifoldeb 
  

• Gyda chefnogaeth, sefydlu gwasanaeth Cymorth i Gleifion Kidney Care UK yn y 
rhanbarth ar gyfer cleifion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i gael at 
gymorth annibynnol ynglŷn ag eiriolaeth a lles cymdeithasol, ariannol ac iechyd. 
 

• Bod yn gyfrifol am y ddarpariaeth feunyddiol o’r gwasanaeth Cymorth i Gleifion 
ledled y rhanbarth a rheoli llwyth gwaith yn effeithiol.  Mae hyn yn golygu mynychu 
clinigau arennol yn y rhanbarth yn rheolaidd, magu perthnasoedd â gweithwyr 
proffesiynol ym maes iechyd a gofal, a bod ar gael i gleifion yn yr uned arennol, ar y 
ffôn neu ar-lein, neu gyfarfod mewn lleoliad cyhoeddus sy’n gyfleus i bawb.    

 
• Mewn partneriaeth â chleifion, asesu’u hanghenion i’w helpu i nodi’r cymorth y mae 

arnynt ei angen gan y gwasanaeth.  Gweithio â’r claf i roi sylw i’r anghenion hynny ar 
y ffôn neu wyneb yn wyneb i ddarparu gwybodaeth a chymorth eiriolaeth lle y bo 
angen.  
 

• Cynorthwyo cleifion i fagu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i lywio’n gadarnhaol 
drwy’r heriau yn ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol, budd-daliadau a llwybrau 
cymorth ariannol i orchfygu rhwystrau ac i hyrwyddo annibyniaeth. 

 
• Cynorthwyo cleifion i gysylltu â gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod yn cymryd 

rhan mewn llunio penderfyniadau ar y cyd a bod eu llais yn ganolog wrth lunio’r 
gofal a’r cymorth y maent yn ei dderbyn.  
 



 

 

 

 

• Codi ymwybyddiaeth o Kidney Care UK a buddion ei Wasanaethau Cymorth i Gleifion 
ymysg cleifion arennol, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ledled y 
rhanbarth.  

 
• Bod yn brif ffynhonnell o, neu’n borth at wybodaeth leol a mynediad at: 

 
- Rhaglen Grantiau Cleifion Kidney Care UK, gan godi ymwybyddiaeth o’r rhaglen a 

chynorthwyo ceisiadau. 
- Gwasanaeth Cwnsela Kidney Care UK a gwasanaethau priodol eraill i ddiwallu 

anghenion emosiynol a seicolegol cleifion. 
- Gwybodaeth ddibynadwy a chywir am gleifion yn ymwneud â chlefyd ar yr arennau, 

llwybrau cleifion, modelau gofal, a dewis cleifion.   
- Budd-daliadau a chyllidau, yn cynnwys cyflogaeth, tai, a grantiau gan elusennau, yn 

cynnwys gwasanaethau budd-daliadau a lles Kidney Care UK.    
 

• Darparu dirnadaeth am bryderon ac anghenion cleifion nas diwallwyd i hysbysu 
ymchwil, ymgyrchoedd a gweithgareddau datblygu gwasanaethau newydd Kidney 
Care UK. 
 

• Cynnal cofnodion cleifion i ganiatáu adrodd effeithiol am ddangosyddion 
perfformiad allweddol am weithgareddau cleifion ac allbynnau gwasanaethau. 
 

• Gweithio mewn ffordd sy’n parchu anghenion personol, cymdeithasol, diwylliannol 
ac ysbrydol yr unigolyn ac sy’n cynnal cyfrinachedd yr wybodaeth y gallant fod wedi’i 
rhannu â chi. 

 
• Nid yw’r rhestr uchod o ddyletswyddau’r swydd yn allgynhwysol nac yn drwyadl, a 

bydd hi’n ofynnol i ddeiliad y swydd ymgymryd â’r fath orchwylion y gellir yn 
rhesymol eu disgwyl o fewn rhychwant y swydd.    

 
 

Manyleb y Person  
 Gofyniad  Hanfodol/Manteisiol  

 
Cymwysterau  
 
Cymwysterau gadael ysgol – TGAU a/neu Safon Uwch. 
 
Eiriolaeth/Gwaith Cymdeithasol/Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. 

 
 
 
Hanfodol 
 
Manteisiol 
 



 

 

 

 

 
Doniau a Sgiliau  
 
Y gallu i ymdrin yn broffesiynol, yn ddigyffro ac yn 
llawn cydymdeimlad â phobl yr effeithir arnynt gan 
glefyd ar yr arennau. 
 
Profiad o weithio o fewn y sector Eiriolaeth, Gwaith 
Cymdeithasol neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Bod 
yn gyfforddus wrth weithio o fewn lleoliad ysbyty.  
 
Sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn cynnwys y gallu i 
gyfathrebu’n effeithiol yn ysgrifenedig ac yn eiriol ag 
ystod eang o bobl.  
 
Sgiliau rhyngbersonol ardderchog, yn cynnwys y gallu i 
wrando.  
 
Profiad o asesu anghenion unigolion yn gywir ac yn 
sensitif. 
 
Sgiliau Technoleg Gwybodaeth ardderchog, yn 
cynnwys Microsoft Office Word, PowerPoint ac Excel. 
 
Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. 
 
Y gallu i deithio’n annibynnol drwy’r ardal i gyd. 
 
Sgiliau’r iaith Gymraeg.  
 
Perchennog car. 

 
 
 
Hanfodol  
 
 
 
Hanfodol 
 
 
 
Hanfodol 
 
 
 
Hanfodol 
 
 
Hanfodol 
 
 
Hanfodol 
 
 
Hanfodol 
 
Hanfodol 

 
Hanfodol 
 
Manteisiol 

 
Gwybodaeth 
 
Dealltwriaeth o glefyd ar yr arennau ac anghenion pobl  
â chlefyd ar yr arennau, eu teuluoedd, a’u gofalwyr.  
 
Profiad o gynorthwyo unigolion ac arnynt un neu fwy o 
gyflyrau cyfnod hir. 
 

 
 
 
Manteisiol  
 
 
Manteisiol  
 
 
 



 

 

 

 

Dealltwriaeth o sut mae llwybrau gofal cleifion y GIG 
yn gweithio.  
 
Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a hawliau budd-
daliadau perthnasol y Deyrnas Unedig. 
 
Profiad o gyflenwi gwasanaethau cymorth i gleifion 
mewn amgylchedd arennau neu gyflwr iechyd 
perthynol. 
 
Profiad a dealltwriaeth o ganllawiau diogelu y Deyrnas 
Unedig yn gysylltiedig ag oedolion a phlant sy’n agored 
i niwed. 
 

Manteisiol 
 
 
Manteisiol 
 
 
Manteisiol 
 
 
 
Manteisiol 

 
  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Laura Talbot, 
Rheolwr Prosiect Cymorth a Lles Arennau Cymru, yn laura.talbot@kidneycareuk.org.   
 
I ymgeisio: 
 
Ysgrifennwch lythyr neu anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, i amlygu’r sgiliau a’r profiad 
sydd wedi’ch gwneud yn wrandäwr mor dda, a pham rydych mewn sefyllfa dda i fynd y filltir 
ychwanegol dros bobl sy’n byw â chlefyd ar yr arennau.   
 
E-bostiwch hyn, os gwelwch yn dda, gyda’ch CV at Laura.Talbot@kidneycareuk.org. 
 
Dyddiad cau:  
 
Dydd Sul, yr 16eg o Ebrill, 2023, 5.00yp 
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