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CENEDLAETHOL 
CANLLAWIAU

ARFER GORAU

gwir gost cael babi 
cynamserol neu sâl  
yng Nghymru

‘Cefais fy nhrosglwyddo i ysbyty dros bedair awr 
i ffwrdd ar ôl dechrau esgor wedi 25 wythnos. 
Yn anffodus fe wnaethom golli un o’n meibion, 
a golygodd y pellteroedd oedd yn rhaid teithio y 
bu bron i’m partner fethu’r cyfle i ffarwelio ag ef. 
Symudwyd ein babi yn agosach adref, ond roedd 
yr ysbyty yn dal dros awr i ffwrdd. Fe wnaethant 
gynnig ychydig o gymorth i ni gyda phrydau bwyd a 
gallem aros dros nos, ond nid oedd hynny’n ddelfrydol 
- nid oedd cyfleusterau cawodydd yno. Dim ond ar ôl tri 
mis y cafodd ein bachgen bach ei symud i’n hysbyty lleol a ninnau’n gallu bod 
gyda’n gilydd fel teulu go iawn.’ 

‘Rydym yn cynnig parcio am ddim i rieni ac ar 
gyfer y rheini sydd ar incwm isel mae cymorth 
gyda chostau teithio. Mae gennym lety wedi ei 
adeiladu at y diben lle gall y teulu cyfan aros a 
gall rhieni gael prydau ar ddisgownt yn y ffreutur. 
Rydym yn gwneud yn siŵr bod ein holl staff yn 
deall y gwahanol fathau o gefnogaeth y gall 
rhieni fod eu hangen ac mae gwybodaeth wedi 
ei harddangos yn yr uned fel bod pob rhiant yn 
gwybod lle i fynd am gymorth.'

Profiad un rhiant

Enghraifft un uned

bliss.org.uk/wales
Elusen gofrestredig rhif 1002973 

Nid gêm yw hi:

Argymhellion ar gyfer 
ysbytai a’r GIG

Caiff rhieni sy’n teithio 20 milltir 
neu ragor i ymweld â’u babi eu 
costau wedi eu had-dalu.

Cynigir llety am ddim i holl rieni 
babanod mewn gofal newydd-
anedig.

Cyfleusterau ar gyfer rhieni i 
gynnwys ardal ar gyfer paratoi 
diodydd a phrydau syml.

Bydd rhieni yn cael talebau 
prydau bwyd neu brydau ysbyty

Rhieni i gael pecyn croeso wrth 
gyrraedd yr uned newydd-
anedig, yn cynnwys gwybodaeth 
am y gefnogaeth sydd ar gael 
gyda llety, parcio, trafnidiaeth a 
bwyd.

Person dynodedig ar bob uned 
newydd-anedig yn gyfrifol am 
sicrhau bod rhieni yn deall y 
gefnogaeth sydd ar gael ac yn 
gallu ei chyrchu.

Mae gan rieni fynediad at ofal 
plant dan oruchwyliaeth am 
ddim yn yr ysbyty.
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CENEDLAETHOL 
CANLLAWIAU

cyfartaledd gwariant 
wythnosol ychwanegol i 
deuluoedd£260Rhagymadrodd

Caiff un o bob naw o fabanod 
eu geni’n gynamserol neu’n sâl 
yng Nghymru bob blwyddyn. 
Tra bod rhai babanod a 
dderbynnir ar gyfer gofal 
newydd-anedig yn mynd adref 
o fewn oriau, bydd eraill yn 
wynebu arosiadau o wythnosau 
neu fisoedd. Bydd hyn yn rhoi 
straen emosiynol enfawr ar 
eu rhieni ond hefyd bydd yn 
arwain at wasgfa ariannol. Yn 
sydyn mae’n rhaid i rieni dalu 
costau teithio dyddiol, bwyd a 
diod yn yr ysbyty neu ymdopi ag 
amser o’r gwaith. Mae’r costau 
ychwanegol hyn yn golygu bod 
rhieni’n ei chael hi’n anodd talu 
biliau hanfodol, ac mewn rhai 
achosion mae’r wasgfa ariannol 
hyd yn oed yn effeithio ar iechyd 
meddwl rhieni.

Ni fydd cynorthwyo rhieni i 
dalu'r costau hyn yn symud 
unrhyw bryder a ddaw yn 
sgil bod â babi mewn gofal 
newydd-anedig, ond bydd yn 
rhyddhau rhieni i ganolbwyntio 
ar yr un peth pwysig - eu babi.

Ein data
Mae’r adroddiad hwn 
yn seiliedig ar ymchwil a 
gynhaliwyd gan Bliss yn 2013. 
Rhannodd 63 o rieni yng 
Nghymru eu profiadau ynglŷn 
â’r costau ychwanegol yr 
oeddent yn eu hwynebu tra bod 
eu babi mewn gofal newydd-
anedig. Gofynnom hefyd i 
bob un o’r 12 uned ynglŷn 
â’r gefnogaeth y maent yn ei 
darparu a chafwyd ymateb gan 
10 ohonynt.

Casgliad
Mae rhieni yng Nghymru yn 
wynebu siwrneiau hwy ar 
gyfartaledd i fod gyda’u babi nac 
yn unman arall ym Mhrydain. 

Er mai’r flaenoriaeth yw’r 
gofal gorau ar gyfer pob 

babi, rhan o gyflawni 
hyn yw sicrhau bod 
eu rhieni yno gyda 
hwy. Lle bydd 
gwasanaethau 
yn cael eu 
canolbwyntio’n fwy 
mewn canolfannau 

rhagoriaeth 
arbenigol, rhaid rhoi 

mwy o gefnogaeth i 
rieni sy’n wynebu siwrneiau 

cynyddol hwy. Mae hyn yn 
cynnwys cymorth gyda chostau 
teithio a llety ym mhob uned 
fel bod pob rhiant yn gallu aros 

gyda’u babi.

Mae pawb ohonom wedi 
chwarae gemau gydag 
arian papur, ond i rieni 
babanod cynamserol 
a sâl, nid gêm yw hon; 
bywyd go iawn ydyw a 
bywyd eu babi. Mae nifer 
o bethau y bydd rhieni 
yn poeni amdanynt pan 
gaiff eu babi ei dderbyn i 
ofal newydd-anedig, ni 

ddylai a allant fforddio 
bod yno fod yn un 

ohonynt. 

cyfartaledd cyfanswm 
costau ychwanegol ar  
gyfer teuluoedd £1,920

Aros gyda’ch babi
Teithio i’r ysbyty

Yr effaith ariannol Cefnogi teuluoedd

6 ysbyty 
yn cynnig rhywle i rieni  
aros

39 milltir  
yw cyfartaledd y 
daith gron a  
wynebir gan rieni

60%   
rhiant yn dweud bod 
ymrwymiadau gwaith 
yn effeithio ar faint o 
amser y gallent dreulio 
gyda’u babi

6 ysbyty 
yn darparu prydau  
am ddim i rieni 

100 milltir+  
bydd rhai rhieni yn teithio dros 
100 milltir y dydd i fod gyda’u  
                           babi

3 ysbyty 
yn cynnig peth cymorth 
gyda chostau bwyd a 
diod

43% 
o rieni’n dweud bod costau 
teithio yn effeithio ar ba 
mor aml y gallant ymweld 
â’u babi

Er gwaethaf cyflwyniad parcio am ddim ar draws 
Cymru, dywedodd dau o’r ysbytai a ymatebodd i’n 
harolwg eu bod yn dal i godi tâl am barcio, yn cynnwys 
ar gyfer rhieni yn ymweld â'u babanod mewn gofal 
newydd-anedig

£59 
yn cael ei wario gan 
rieni ar fwyd a diod bob 

wythnos 
tra yn yr 
ysbyty

£90  
yw cyfartaledd y gost wythnosol i 
rieni’n teithio i’r ysbyty

79%   
o rieni wedi dweud bod sefyllfa ariannol eu teulu yn 
waeth o ganlyniad i arhosiad eu babi mewn uned 
gofal newydd-anedig

1 o bob 4   
rhiant wedi cael cynnig 
gwybodaeth 
am gefno-
gaeth 
ariannol

£64    
oedd cyfartaledd cost 
wythnosol gofal plant ar 
gyfer plant hŷn

1 o bob 9   
rhiant yn dweud bod 
y costau ychwanegol 
wedi effeithio ar eu 
gallu i dalu’r rhent 
neu’r morgais

ARFER GORAU

   
   

   C
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P

Ffoniwch 

Bliss

Symudwch ymlaen 

bedwar gofod

Tocyn teithio 
w

ythnosol

Talw
ch £90

Cyfnod o’r 

gwaith heb 

dâl

Talwch £100

1 o bob 2    
rhiant yn dweud bod eu hiechyd 
meddwl wedi gwaethygu o 
ganlyniad i’r baich ariannol
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