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BYW’N DDA A
HYBU BYWYD
EGNÏOL:
ASTUDIAETH IDEAL
Croeso i chi i gylchlythyr ‘Astudiaeth IDEAL’.
Rydym ni’n anfon y cylchlythyr hwn atoch chi gan eich bod wedi cymryd rhan yn astudiaeth
IDEAL ac wedi rhoi caniatâd inni gysylltu â chi. Yn y cylchlythyr hwn fe hoffem ni eich
diweddaru ar sut mae’r astudiaeth yn dod yn ei blaen a rhoi gwybod ichi am gyfleoedd sydd ar y
gweill.
Am fwy o fanylion ewch i: www.idealproject.org.uk
Dilynwch ni ar Twitter

@IDEALStudyTweet

Carreg filltir Astudiaeth IDEAL: Llwyddiant Recriwtio
Mae hi’n bleser gennym ni ddweud bod astudiaeth IDEAL wedi cyrraedd ei tharged gyda thros 1,500 o
bobl yn ymuno â’r astudiaeth, yn ogystal â thros 1,250 o ffrindiau a pherthnasau. Fe hoffem ni ddiolch
yn fawr iawn i bawb sy’n rhan o’r astudiaeth. Mae ychydig o fanylion isod am y gwirfoddolwyr sy’n
cymryd rhan yn ogystal â’r ffrindiau a’r perthnasau sy’n ymuno â nhw yn yr astudiaeth hon.

*Dydy’r ffigyrau ddim yn
cynnwys ffrindiau/
perthnasau sydd hefyd yn
cymryd rhan
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Gweithgareddau Diweddar IDEAL
Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, Mai 2016
Ym mis Mai fe gynhaliwyd yr Wythnos Ymwybyddiaeth
Dementia dan arweiniad y Gymdeithas Alzheimer’s. Y
diben oedd codi ymwybyddiaeth am ddementia ac annog pobl sy’n pryderu yn ei gylch i geisio cymorth a
chefnogaeth. Yn ystod yr wythnos hon bu i dros 890,000
o bobl ymweld â gwefan y Gymdeithas Alzheimer’s a
chafodd dros 730 o ddigwyddiadau cymunedol eu cynnal
er budd yr wythnos.
Yn ystod yr wythnos bu i Dr Alexandra Hillman,
ymchwilydd gydag astudiaeth IDEAL, ynghyd â Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a
Dulliau Cymru noddi dangosiad o’r ffilm ‘Away from Her’
yng Nghaerdydd. Ar ôl dangos y ffilm hon sy’n canolbwyntio ar afiechyd Alzheimer’s ac sy’n gwneud ichi
feddwl yn ei gylch, bu i Dr Hillman ac arbenigwyr eraill y maes gynnal trafodaeth gyda’r gynulleidfa ar
faterion perthnasol. Yn ogystal â thrafod astudiaeth IDEAL fel rhan o’r panel hwn o arbenigwyr, bu i Dr Hillman hefyd ymddangos ar BBC Radio Wales i drafod yr astudiaeth yn ystod yr wythnos.

IDEAL yn ymddangos ar raglen Panorama y BBC
Cafodd Chris Roberts wybod fod ganddo ddementia
cymysg yn ifanc. Mae Chris a’i wraig Jayne wedi bod
yn codi llawer o ymwybyddiaeth am ddementia ac
fel rhan o’r gwaith hwn fe adawon nhw i raglen
Panorama y BBC ffilmio eu bywydau yn eu cartref
dros gyfnod o 18 mis. Bu’r rhaglen yn fodd o roi
cipolwg i’r gwyliwyr ar brofiad un teulu o fyw gyda
dementia.
Ers iddo ddarganfod fod ganddo ddementia cymysg
mae Chris wedi bod yn hyrwyddo ymchwil ar
ddementia yn ogystal â hyrwyddo’r fenter Join Dementia Research. Yn rhaglen y BBC rydym ni’n gweld
Chris yn cyfarfod â Dr Anthony Martyr, ymchwilydd astudiaeth IDEAL, ac yn ateb rhai o gwestiynau’r
astudiaeth. Mae’r rhaglen Living with Dementia: Chris's Story ar gael ar BBC iPlayer ar http://
www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b07dxmyh/panorama-living-with-dementia-chriss-story

Hyfforddiant i ymchwilwyr, Mehefin 2016 Daeth ymchwilwyr astudiaeth IDEAL o’n canolfannau
yn Lloegr, Yr Alban a Chymru i Lundain ym mis
Mehefin i dderbyn hyfforddiant ar gam olaf yr
astudiaeth. Rydym ni’n gobeithio bydd yr hyfforddiant
hwn i ymchwilwyr yn arwain at brofiad cadarnhaol i
bawb sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth.
Mae’r ymchwilwyr yn mwynhau ymweld â phobl fel
rhan o ymchwil yr astudiaeth ac maen nhw wedi
syfrdanu at y croeso cynnes a’r caredigrwydd sydd i’w
gael gan lawer iawn ohonoch chi.
Bu i’r ymchwilwyr gymryd rhan mewn dau weithdy: 1).
Unigrwydd mewn pobl gyda dementia a 2). Cefnogi
pobl sy’n byw gyda dementia.
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Gweithdai’r Artistiaid
Oherwydd astudiaeth IDEAL, mae Ian Beesley (ffotograffydd), Tony Husband
(cartwnydd) ac Ian MacMillan (bardd) wedi dod at ei gilydd i gydweithio ag un o
grwpiau ‘Budding Friends’ Age UK Exeter. Mae’r grŵp hwn yn gofalu am randir lleol ac
yn mynd yno’n wythnosol er mwyn plannu, dyfrio a threulio amser gyda’i gilydd.
Bwriad yr artistiaid ydy dangos profiadau’r grŵp o ddydd i ddydd trwy wahanol
gyfryngau. Dyma rai lluniau o’r gweithdai isod.

“The allotment of time” gan Ian Beesley

“’Dw i’n cofio’r diwrnod hwnnw, wna i byth anghofio’r
diwrnod, mae o wedi aros yn y cof.”

Bydd y gweithdai yn parhau yn Kent ac Oldham tuag at ddiwedd 2016.
Caiff pobl sydd wedi cymryd rhan yn astudiaeth IDEAL ac sy’n byw yn agos
i’r ardaloedd hyn wybod am unrhyw gyfleoedd i gymryd rhan.
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Llinell Amser Astudiaeth IDEAL
CYFNOD 2: Fe hoffem ni ymweld â phawb sydd eisoes wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth
unwaith eto ymhen blwyddyn ar ôl cymryd rhan am y tro cyntaf (byddwn ni’n ymweld â phobl
hyd at fis Mehefin 2017)
CYFNOD 3: Bydd llawer ohonoch chi eisoes wedi gweld ymchwilydd yn ystod eich ail ymweliad
(Cyfnod 2) a bydd ymchwilydd yn dod i’ch gweld eto’n fuan fel rhan o Gyfnod 3 yr astudiaeth.
Bydd hyn ymhen blwyddyn ar ôl eich ymweliad Cyfnod 2 (byddwn ni’n ymweld â phobl o fis Awst
2016 hyd fis Mehefin 2018).
Bydd ymchwilwyr yn eich ardal yn cysylltu â chi cyn dod i’ch gweld. Rydym ni’n gobeithio y
byddwch chi’n rhoi o’ch amser unwaith eto i gefnogi’r astudiaeth a rhannu’ch profiadau gyda ni.
Cyfweliadau: Yn 2016/17 byddwn ni hefyd yn gofyn i nifer fach o bobl a ydyn nhw’n fodlon
cymryd rhan mewn cyfweliadau ychwanegol mwy trylwyr gyda Dr Alexandra Hillman o Brifysgol
Caerdydd.
Canlyniadau: Rydym ni bellach wedi rhoi’r gorau i recriwtio gwirfoddolwyr newydd i astudiaeth
IDEAL. Bellach, rydym ni wrthi’n casglu’r holl wybodaeth rydych chi wedi’i darparu hyd yma.
Rydym ni’n disgwyl y bydd canlyniadau astudiaeth IDEAL ar gael yn hanner cyntaf 2017 ac yn
edrych ymlaen at rannu’r canlyniadau hyn gyda chi.

Bydd IDEAL yng Nghynhadledd Dementia Prydain 2016
Byddwn ni’n cynnal gweithdy yn 11eg Cynhadledd Dementia Prydain yn Brighton.
Teitl: Beth mae byw gyda dementia yn ei olygu? Dysgu gan bobl
sy’n byw gyda dementia a gofalwyr trwy astudiaeth IDEAL.
Dyddiad: Dydd Mercher yr 2ail o Dachwedd 2016 am 12.00.
Bydd aelodau o’n rhwydwaith ALWAYS (Action on Living Well:
Asking You) hefyd yn y digwyddiad i’ch helpu.
Os ydych chi am ddod i’r gynhadledd, beth am ichi ymuno â’r drafodaeth?
http://www.careinfo.org/wp-content/uploads/2016/01/2016UKDC12pp_v2sb-lo-res6.pdf

Diolch yn fawr ichi am barhau i gefnogi astudiaeth IDEAL.
Cofiwch roi gwybod inni: Os nad oes gennym ni eich cyfeiriad diweddaraf neu os
ydych chi’n symud tŷ yn fuan, cofiwch roi gwybod inni er mwyn inni allu parhau i’ch
diweddaru ar sut mae astudiaeth IDEAL yn dod yn ei blaen yn ogystal â chyfleoedd
ichi gymryd rhan.
Cysylltwch â: Ruth Lamont, Washington Singer Laboratories, Psychology,
College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter, EX4 4QG.
Ffôn: 01392 726865 E-bost: r.lamont@exeter.ac.uk
Caiff IDEAL ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd: ES/L001853/1

