
 

Oes gennych chi Arthritis a / neu Anhwylder Cyhyrysgerbydol? 

Mae Cefnogaeth, Cymorth a Chyngor ar gael yng Ngogledd Cymru 

Grŵp Rhwydwaith ARMA Gogledd Cymru 

 (Arthritis and Musculoskeletal Alliance) 
 

Mae Grŵp Rhwydwaith ARMA Gogledd Cymru yn weithredol o fewn Cynghorau Bwrdeistref Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir 

Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.  

ARMA yw’r corff ambarél sy’n darparu llais cyfunol ar gyfer y gymuned arthritis a chyhyrysgerbydol yn y Deyrnas Unedig.  

Gyda’i gilydd, mae ARMA a'r sefydliadau sy’n aelod yn gweithio i wella ansawdd bywyd ar gyfer tua 10 miliwn o bobl yn y DU 

gyda’r cyflyrau hyn.  

Mae Arthritis ac anhwylderau cyhyrysgerbydol (AAC) yn anhwylderau’r cymalau, yr esgyrn a’r cyhyrau, gan gynnwys poen cefn, 

yn ogystal â chlefydau awtoimiwnedd mwy prin.  

Mae gan ARMA oddeutu 40 o sefydliadau sy’n aelod, yn amrywio o grwpiau cefnogi arbenigol ar gyfer clefydau prin i elusennau 

ymchwil mawr a chyrff proffesiynol cenedlaethol.  

Gallwch ddod i wybod mwy ynghylch Grŵp Rhwydwaith ARMA Gogledd Cymru a’r sefydliadau sy’n aelod o ARMA 

(UK) a’r ystod o gefnogaeth maen nhw’n eu darparu drwy’r canlynol: 

* E-bost ARMA Gogledd Cymru: nwarma2007@gmail.com 

                                  Tudalen rhyngrwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/80615,  
                                   teipiwch eich cyflwr cyhyrysgerbydol i mewn i’r blwch chwilio i’ch cyfeirio at y dudalen we. 

Yma cewch weld Cylch Gorchwyl a nodiadau cyfarfodydd blaenorol Grŵp Rhwydwaith ARMA Gogledd Cymru, 

sefydliadau ‘Ambarél’ ARMA a manylion cysylltu, cyflwyniad byr a gwybodaeth eraill a allai fod yn ddefnyddiol.  

* Hyrwyddwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Geraint Davies, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, 

geraintdavies@cvsc.org.uk, www.cvsc.org.uk , Ffôn: 01492 534091,  a fydd yn gallu rhoi rhestr o fanylion grwpiau 

cefnogi penodol yng Ngogledd Cymru. 
 

ARMA UK http://arma.uk.net, Bride House 18-20 Bride Lane Llundain EC4Y 8EE  

Ffôn: +44 (0) 20 7842 0910/11 Ffacs: +44 (0) 20 7842 0901 

 

Rydym yn gobeithio bod yr wybodaeth hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi a byddwn yn croesawu eich adborth drwy’r 

cysylltiadau a nodir uchod.                                                    
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