
Ym Mangor:  
Yr Athro Bob Woods, Canolfan Datblygu Gwasanaethau 

Dementia: Prif Ymchwilydd     
Dr Gill Windle, Canolfan Datblygu Gwasan-

aethau Dementia; rheolwr project, arwein-
ydd pecyn gwaith ar wytnwch.   

Yr Athro Linda Clare, Ysgol Seicoleg, arweinydd pecyn 

gwaith ar adnoddau gwybyddol wrth gefn.  

Yn Abertawe: 
Yr Athro Vanessa Burholt, Canolfan Hen-

eiddio Arloesol; arweinydd ar effaith a new-

idiadau mewn rhwydweithiau cymdeithasol   

Yr Athro Judith Phillips, Canolfan Heneiddio 

Arloesol.  

Yng Nghaergrawnt: 

Yr Athro Carol Brayne, ar-
weinydd MRC-CFAS, Adran 
Iechyd Cyhoeddus a Gofal Cychwynnol; amcangyfrifon nifer-
oedd a chyffredinrwydd.  Dr. Fiona Mathews, MRC Biost-
atistics Unit; amcangyfrifon niferoedd a chyffredinrwydd. 

Yn Lerpwl:  

Dr. Cherie McCracken, Ysgol 
Gwyddorau Poblogaeth, Cymun-

ed ac Ymddygiad; pecyn gwaith effaith B12 ar wybyddiaeth   

Dr. Kate Bennett, Ysgol Seicoleg.  

Yng Nghymru:   Bydd y project yn 

elwa oddi wrth gefnogaeth benod-

edig gan NISCHR CRC 

Pwy sy’n cymryd rhan?  

Mae mwy o ymchwil arloesol i heneiddio ar 

y gweill yng Nghymru  

 

 

 

 

 

 

 

Mae hwn yn broject mawr a fydd yn ymdrin 

â chwestiynau allweddol yn ymwneud â 

bywyd diweddarach a heneiddio na all 

ffynonellau eraill eu hateb  

Cynnal Gweithredu a Lles: Astudiaeth Arhydol o Garfan   

http://cfaswales.bangor.ac.uk/ 

Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia 

Sefydliad Ymchwil Gofal Meddygol a Chymdeithasol  

Prifysgol Bangor, Ardudwy, Safle’r Normal 

Bangor, Gwynedd, Cymru. LL57 2PZ 

Os gellir oedi cychwyniad dementia am bum mlynedd, 

gellir haneru i bob pwrpas nifer y bobl y mae’n effeithio 

arnynt, fel y byddai nifer y bobl dros 65 oed gyda dem-

entia yn 2031 yn debyg wedyn i’r ffigwr yn 2007 

(Alzheimer’s Scotland, 2007). Mae’n amlwg bod y ffac-

torau a all leihau cychwyniad dementia yn rai sy’n 

haeddu ymchwilio ymhellach iddynt.   

Os ydych yn 65 oed neu hŷn, efallai y cewch lythyr yn eich gwa-
hodd i ymuno â’r project. Rydym yn gobeithio y cymerwch ran.  

  
Byddai tîm y project yn barod iawn i ddod i siarad â grwpiau yn 

yr ardal ynghylch y project. Cysylltwch â ni yn y cyfeiriadau 

isod os gwelwch yn dda.  
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(‘cognitive reser-

ve’).
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Amcanion Gwerth ychwanegol yr ymchwil  


