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Mae'r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylder Bwyta (28 

Chwefror - 6ed Mawrth 2022), felly roeddwn i'n meddwl y byddai'n amser 

priodol i edrych yn agosach ar Anhwylderau Bwyta a darganfod ychydig 

mwy amdanyn nhw. 

Mae’r GIG yn nodi anhwylder bwyta “fel cyflwr iechyd meddwl lle mae pobl 

yn defnyddio rheolaeth ar fwyd i ymdopi â theimladau a sefyllfaoedd 

eraill”. 

Mae anhwylderau bwyta yn salwch meddwl dinistriol sy'n effeithio ar 1 o 

bob 50 o bobl yn y DU (Elusen Anhwylder Bwyta'r DU - Beat). Nod yr 

wythnos hon yw creu ymwybyddiaeth o anhwylderau bwyta, ac er y 

byddwn yn gweiddi amdano yr wythnos hon , rhaid inni gofio bod 

anhwylderau bwyta yn rhywbeth y mae llawer o bobl o bob oed, diwylliant 

a chefndir yn ei wynebu bob dydd o'r flwyddyn. 

Am Anhwylderau Bwyta: 

Mae Anhwylder Bwyta yn gyflwr iechyd meddwl lle rydych chi'n defnyddio 

rheolaeth ar eich bwyd i ymdopi â theimladau a sefyllfaoedd eraill sy'n 

teimlo eu bod allan o'ch rheolaeth. Gall unrhyw un brofi Anhwylder Bwyta 

ond mae'n ymddangos mai pobl ifanc rhwng 13 dagrau a 17 oed sy'n cael 

eu heffeithio fwyaf; gyda'r driniaeth a'r gefnogaeth gywir, gall y rhan fwyaf 

o bobl wella. 

Mae llawer o fathau o anhwylderau bwyta. Gallant amrywio o feddyliau 

negyddol am bwysau neu siâp y corff, cymeriant bwyd cyfyngol, ymarfer 

corff gormodol, gorfwyta mewn pyliau, atal bwyta â glanhau, neu gyfuniad 

o'r ymddygiadau hyn. Er bod yr ymddygiadau'n canolbwyntio ar fwyd, 

mae'n bwysig cydnabod nad yw craidd y broblem yn ymwneud â bwyd 

mewn gwirionedd. Gall anhwylderau bwyta ddeillio o ddiffyg rheolaeth ym 

https://www.beateatingdisorders.org.uk/


mywyd rhywun, straen, profedigaeth, pwysau diwylliannol a/neu 

gymdeithasol, ac fe’u defnyddir fel mecanwaith ymdopi. 

Ni all pobl sy’n dioddef o anhwylderau bwyta helpu i fod yn sâl a dylid 

cysylltu â nhw gyda thosturi ac empathi bob amser. 

Ein cyngor i chi os yw hyn yn swnio’n gyfarwydd yw gofyn am 

help…peidiwch ag anghofio bod Tîm Cwnsela’r Coleg yma i’ch cefnogi neu 

edrychwch ar y dolenni defnyddiol hyn: 

National Eating Disorder Association (NEDA) 

 

Eating Disorders Helpline | Chat, Call, or Text 

 

Mae Mental Health Matters rhedeg grŵp cymorth ar-lein: 

Rhannu Ein Hadferiad Trwy Anhwylderau Bwyta 

Bob dydd Llun – 4:30pm – 6pm ar Zoom 

https://www.nationaleatingdisorders.org/
https://www.nationaleatingdisorders.org/help-support/contact-helpline
https://www.mhm.org.uk/


Grŵp cymorth gan gymheiriaid ar gyfer y rhai sydd am ddechrau eu taith 

o adferiad, mae’r grŵp hwn yn cynnig cymorth ac arweiniad gan bobl sydd 

wedi gwella. 

Bob dydd Sul – 5pm-7pm ar Zoom 

Grŵp cymorth gan gymheiriaid ar gyfer y rheini sydd ar gamau mwy 

datblygedig o adferiad, ac sy’n parhau i ddefnyddio cymorth ac arweiniad 

SORTED. 

17+ oed 

Angen cofrestru - E-bost: sorted@mhmwales.org 

 

Llinell Gymorth Curwch Anhwylderau Beat 

Mae ein Llinellau Cymorth ar agor 365 diwrnod y flwyddyn o 9am tan 

hanner nos yn ystod yr wythnos, a rhwng 4pm a hanner nos ar 

benwythnosau a gwyliau banc. 

Weithiau mae ein llinellau yn brysur. Os na allwch ddod drwodd ar unwaith, 

ceisiwch eto neu rhowch gynnig ar ein sgwrs we un-i-un. 

Os oes angen cymorth brys arnoch chi'ch hun neu rywun arall y tu allan i 

oriau agor ein Llinell Gymorth, cysylltwch â 999 neu'r Samariaid ar 116 123 os 

ydych chi neu rywun arall mewn perygl dybryd. 

Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i'r oriau hyn, rydym yn eich annog 

i anfon e-bost at ein staff Llinell Gymorth (manylion isod). 

mailto:sorted@mhmwales.org
https://www.beateatingdisorders.org.uk/get-information-and-support/get-help-for-myself/i-need-support-now/helplines/
https://www.beateatingdisorders.org.uk/get-information-and-support/get-help-for-myself/i-need-support-now/one-to-one-web-chat/


Mae Beat yn darparu Llinellau Cymorth i bobl o bob oed, gan gynnig 

cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta waeth ble rydych chi ar 

eich taith. Mae llinellau cymorth am ddim i'w ffonio o bob ffôn. 

0808 801 0433 

 

Kooth Student 

 

tel:0808%20801%200433
https://student.kooth.com/
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