Cynorthwyo’ch plentyn
Hunan-niweidio a
Hunanladdiad

wedi'i ardystio gan

Ynglŷn â’r canllaw hwn:
Crëwyd y canllaw hwn yn dilyn trafodaethau â rhieni sydd â
phrofiad o gefnogi person ifanc a gafodd drafferth â’i iechyd
meddwl.
Nod y canllaw yw darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth
fel y gall rhieni ymdopi â pherson ifanc sy’n cael trafferth â
meddyliau am hunanladdiad. Y nod hefyd yw eu cysuro nad ydyn
nhw ar eu pennau eu hunain.
Mae yna help a GOBAITH.
Mae’r canllaw hwn wedi’i gomisiynu gan rieni a gollodd eu mab 15
oed trwy hunanladdiad ac sydd eisiau helpu eraill.
Cyflwynir er cof am Max. #15Ambyth

Hunan-niweidio a hunan-anafu
Mae’r term ‘hunan-niweidio’ neu ‘hunan-anafu’ fel arfer yn
cyfeirio at rywun sydd yn niweidio ei hunan. Mae hunanniweidio fel arfer yn ymateb corfforol i boen emosiynol a/neu
brofiadau annioddefol. Gall hefyd gynnwys hunan-esgeuluso
ac ymddwyn mewn modd sy’n cymryd risg.
Mae gan hunan-niweidio swyddogaeth ar gyfer pob unigolyn
sy’n hunan-niweidio ac nid yw stopio bob amser yn syml hyd
yn oed pan fyddwch am wneud hynny.

Beth sy’n achosi i rywun
hunan-niweidio?
Mae hunan-niweidio neu hunan-anafu yn brofiad gwahanol iawn i
bob person.
I lawer o bobl ifanc mae hunan-niweidio’n cael ei ddefnyddio fel
ffordd o ymdopi. Fodd bynnag, y mae’n bwysig cofio fod rhesymau
pawb dros hunan-niweidio’n rhai sy’n unigol iddyn nhw.
Mae yna nifer o resymau pam fod rhywun yn anafu’i hun: yn eu
plith, ceir yr awydd am reolaeth, rhyddhad, cosb, gorfodaeth a
mynegiant. Weithiau, gall hunan-niweidio fod yn ymateb i
ddigwyddiadau llethol mewn bywyd a’r teimlad na ellir mo’u rheoli.

Fel rhiant, efallai eich bod yn teimlo ar goll wrth geisio cynnig
cefnogaeth. Gall fod yn anodd iawn dod i delerau â’r ffaith fod eich
plentyn wedi hunan-niweidio. Cofiwch nad ydych chi ar eich pen
eich hun a bod help ar gael.
Mae gan Ymddiriedolaeth Goffa Charlie
Waller adnodd gwych a allai’ch helpu chi i
ddeall yn well yr hyn y mae’ch anwyliaid yn
mynd drwyddo a’ch helpu i’w cefnogi. Ewch i
https://www.cwmt.org.uk/

Risg Hunan-Niwed a Hunanladdiad
Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol fod hunan-niweidio
weithiau’n gysylltiedig ag ymddygiad neu syniadaeth hunanladdol.
Mae hefyd yn bwysig gwybod, er bod hunan-niweidio’n gyffredin
ymysg pobl ifanc, peth prin yw hunanladdiad.
Mae ymchwil wedi datgelu bod gan
fwy na hanner y bobl sy’n marw
trwy hunanladdiad hanes o hunanniweidio (GIG 2018).

50%

Os ydych chi’n poeni y gallai’ch plentyn fod yn meddwl am
hunanladdiad, yr unig ffordd i fod yn sicr yw gofyn i'ch plentyn
yn uniongyrchol.
Rydym yn gwybod y gall hyn fod yn anodd a bydd rhai rhieni’n
poeni am siarad â phlentyn am hunanladdiad. Mae ymchwil yn
dangos nad yw siarad am hunanladdiad yn rhoi’r syniad ym
mhen y plentyn.
Mae siarad â’ch plentyn am hunanladdiad
yn cynnig man diogel iddo fod yn
agored a gonest am sut y mae’n teimlo
a’ch gweld fel rhywun y gall
ymddiried ynddo.

Pam fyddai fy mhlentyn yn
hunan-niweidio?
Mae pob plentyn yn wahanol. Mae ganddynt wahanol brofiadau a
gwahanol ffyrdd o ymdrin â heriau. Bydd rhai yn hunan-niweidio er
mwyn eu cynorthwyo i ymdopi â heriau penodol yn eu bywydau.
Gallant fod yn ymrafael â dicter neu or-bryder a
defnyddio hunan-niweidio fel modd o ryddhau’r teimladau hyn neu i
gyfathrebu eu poen emosiynol.
Mae hefyd yn gyffredin i’r rheini sy’n hunan-niweidio deimlo nad oes
ganddynt bŵer neu ddiffyg hunan-barch gan felly ddefnyddio hunanniweidio fel modd o adfeddiannu rhywfaint o reolaeth. Rydym hefyd
yn clywed gan bobl ifanc sydd yn profi teimladau o hunan-gasineb
ac sy’n defnyddio hunan-niweidio i gosbi eu hunain.
Ffactorau Risg
Mae pobl ifanc yn fwy tebygol o fod mewn risg o hunan-niweidio os
yw ambell ffactor risg yn bresennol yn eu bywydau. Nid yw hon yn
rhestr gyflawn ac ni fydd pob plentyn a fydd yn profi un o’r heriau
isod yn hunan-niweidio. Yn yr un modd, ni fydd pob plentyn sydd yn
hunan-niweidio yn profi’r problemau isod.
Colli rhiant
Afiechyd neu lawdriniaeth yn ystod plentyndod
Camdriniaeth rywiol neu gorfforol yn ystod plentyndod
Cam-drin sylweddau fel teulu
Meddu ar ddelwedd gorfforol negyddol
Methu rheoli byrbwylltra
Trawma yn ystod plentyndod
Esgeulustod
Diffyg cysylltiadau teuluol cryf

Sôn am hunanladdiad
Gall siarad â’ch plentyn am feddyliau hunanladdol fod yn anodd
a theimlo’n frawychus iawn. Cofiwch: cychwyn y sgwrs yw’r
peth pwysicaf.
Mae rhieni sydd wedi colli plentyn oherwydd hunanladdiad yn
aml yn dweud wrthym na wnaethon nhw erioed feddwl y byddai
hunanladdiad yn taro’r un ohonyn nhw.

"Roeddwn i’n
gwybod ei fod yn
cael problemau
ond ni wnaeth
hunanladdiad
erioed groesi fy
meddwl"

"Nid yw

hunanladdiad
yn digwydd i
bobl fel ni"

Trwy siarad am hunanladdiad yn agored ac yn ddiogel,
gallwn dorri’r distawrwydd sy’n bodoli ynghylch
hunanladdiad

Gofyn y cwestiwn
Efallai y bydd y camau syml hyn yn eich helpu i ofyn i’ch plentyn
a yw’n meddwl am hunanladdiad.
Gofynnwch yn uniongyrchol. Defnyddiwch y gair hunanladdiad.
Gallwch ymarfer gofyn y cwestiwn yn gyntaf os bydd hynny’n
helpu. Efallai y bydd yn rhoi mwy o hyder i chi.
Peidiwch â chynhyrfu. Mae hyn yn bwysig oherwydd gall eich
plentyn fod yn gwylio’ch ymateb cyn penderfynu faint y dylai
ddweud wrthych.
Byddwch yn glir ac yn uniongyrchol. Edrychwch i fyw ei lygaid a
gofynnwch “wyt ti’n meddwl am hunanladdiad?”

Os ydych chi’n ansicr sut i ddechrau’r sgwrs, cysylltwch â’n
llinell gymorth HOPELINEUK. Mae ein hymgynghorwyr wedi’u
hyfforddi’n arbennig i siarad â chi am yr hyn i’w ddweud a sut i
gefnogi’ch plentyn yn ystod y sgwrs hon.
Gall siarad â pherson ifanc am hunanladdiad fod yn anodd iawn.
Os oes angen cefnogaeth arnoch yn dilyn eich sgwrs, mae ein
hymgynghorwyr wrth law i’ch dadfriffio a’ch helpu i brosesu’r
hyn a ddywedwyd a ble i fynd nesaf.

0800 068 4141

Beth os ydyn nhw’n dweud ie?
Os yw’ch plentyn yn dweud ei fod wedi cael, neu yn cael
meddyliau am hunanladdiad, y peth pwysicaf i’w wneud yw
PEIDIO Â CHYNHYRFU. Ystyriwch pa mor anodd yw hi i'ch
plentyn fod yn agored, a dywedwch wrth eich plentyn eich bod
chi yno i wrando.
Fel rhiant, mae’n gallu bod yn anodd iawn deall yr hyn sy’n
digwydd i’ch plentyn. Gall ceisio deall pam ei fod yn teimlo fel
hyn fod yn rhwystredig. Mae rhai rhieni wedi dweud eu bod
nhw’n teimlo fod eu plentyn yn ceisio’u cosbi neu eu brifo’n
fwriadol.
Mae datgelu meddyliau am hunanladdiad yn beth anodd ond
anhygoel o ddewr i berson ifanc ei wneud. Mae’r rhesymau pam
y mae pobl yn profi meddyliau am hunanladdiad yn gymhleth ac
yn gwahaniaethu o berson i berson ac efallai na fyddwch chi
fyth yn eu deall yn llawn, ac mae hynny’n iawn.

Peidiwch â chynhyrfu - Gofynnwch yn uniongyrchol Byddwch yn glir ac yn uniongyrchol

Ffoniwch: 0800 068 4141
Neges Destun: 077860 039 967
E-bost: pat@papyrus-uk.org
Ar agor bob dydd 9am tan hanner nos

Sut galla i helpu?
Fel rhieni, mae’n debyg mai’ch ymateb cyntaf fydd ceisio trwsio
pethau ar gyfer eich plant a gwneud pethau’n well iddyn nhw.
Daliwch yn ôl. Defnyddiwch eich cryfder i beidio â chynhyrfu ac
i adael iddyn nhw siarad. Bydd angen amser a gofod arnyn nhw i
deimlo’n ddiogel wrth drafod eu teimladau. Caniatewch
ddistawrwydd gan wrando’n anfeirniadol ar yr hyn sydd
ganddyn nhw i’w ddweud.
Gall profi meddyliau am hunanladdiad fod yn hynod ynysig ac
yn frawychus iawn. Efallai eich bod yn ansicr o’r ffordd orau i
ymateb ac yn poeni am ddweud y peth anghywir.
Bydd dim ond bod yno gyda’ch plentyn yn dangos eich bod
chi’n pryderu amdano a’ch bod yn berson diogel iddo siarad â
chi. Ymgysylltwch â’r plentyn a gadewch iddo wybod pa mor
ddewr ydyw, a’ch bod chi yno i’w helpu.
Efallai y bydd adegau pan fydd eich plentyn yn cael trafferth ac
mae’n teimlo fel dieithryn i chi. Efallai na fyddwch yn adnabod
rhai o’i ymddygiadau. Cofiwch: yn aml pan fydd plant yn profi
trallod, maen nhw’n gwylltio â’r rhai y maen nhw’n eu caru fwyaf.
Mae hyn yn ganlyniad i’r hyn maen nhw’n mynd trwyddo ac mae
angen eich cefnogaeth chi arnyn nhw o hyd.

Sut galla i helpu?
Mae yna lawer o bethau y gallwch chi ei wneud yn syth i
helpu’ch plentyn ymdopi.
Helpwch eich plentyn i ganolbwyntio ar fynd trwy’r foment hon
yn hytrach na meddwl yn rhy bell ymlaen i’r dyfodol
Helpwch eich plentyn i gadw draw oddi wrth gyffuriau neu
alcohol
Os yw eich plentyn yn cysylltu i ffwrdd o adref anogwch iddo
fynd i le diogel.
Anogwch eich plentyn i dreulio amser gyda phobl eraill
Gadewch i'ch plentyn wybod pa mor bwysig yw gwneud y
pethau mae'n eu mwynhau.
Gweithiwch gyda'ch plentyn ar gynllun i’w gadw'n ddiogel

Gofalu amdanoch chi
Gall poeni am eich plentyn fod yn flinedig ac yn aml yn ynysig.
Efallai y byddwch hyd yn oed yn ei chael hi’n anodd siarad am y
sefyllfa ag eraill, hyd yn oed aelodau’r teulu.
Mae pobl yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd i sefyllfaoedd sy’n
achosi stres. Gall ddylanwadu ar y ffordd rydyn ni’n meddwl ac
yn ymddwyn, ac yn aml, mae’n deillio o ofn. Efallai y byddwch yn
gwthio anwyliaid i ffwrdd neu’n gwylltio â phobl, neu hyd yn oed
yn beio eraill am yr hyn sy’n digwydd i’ch plentyn.
Mae hyn yn ymateb hollol normal i lawer.
Gall gwylio’ch plentyn yn mynd trwy argyfwng iechyd meddwl
fod yn brofiad poenus iawn. Bydd adegau pan fydd angen ichi
anadlu’n ddwfn ac estyn allan am help eich hun.
Cymerwch amser i wneud y pethau yr ydych yn eu mwynhau.
Helpwch eich plentyn i adeiladu rhwydwaith o gymorth fel nad
ydych chi ar eich pen eich hun. Gallai hyn fod yn weithwyr
iechyd proffesiynol ond ni fyddan nhw’n rhyngweithio â chi bob
dydd. Ystyriwch hefyd aelod o’r teulu neu ffrind dibynadwy.
Adeiladwch a defnyddiwch eich rhwydwaith cymorth eich hun.
Mae’r gefnogaeth a gynigir fel arfer wedi’i hanelu at y plentyn,
gan adael rhieni i deimlo hyd yn oed yn fwy ynysig ac ar goll.
Efallai y bydd therapi teulu yn opsiwn i chi.
Mae rhieni’n aml yn difaru peidio â gwybod am PAPYRUS a
HOPELINEUK nes ei bod hi’n rhy hwyr

"Cadw fy merch yn ddiogel"
ASTUDIAETH ACHOS
Y tro cyntaf imi glywed bod gan fy merch, Kat, feddyliau am
hunanladdiad oedd trwy alwad ffôn gan nyrs yr ysgol pan oedd
hi’n astudio ar gyfer ei harholiadau TGAU.
Roedd y sioc yn aruthrol.
Fe’i hanfonwyd adref ar ôl gwneud apwyntiad â’r meddyg.
Roedd hyn yn teimlo fel petai’r hunllef waetha bosib yn digwydd
i fywyd go iawn fy nheulu a fy merch fach annwyl.
Sut gallai hyn fod wedi digwydd?
Roedd y meddyg yn wych ac wedi gwrando arni’n astud, ond
roedd yr ysgol yn gwneud inni deimlo fel ein bod ni - Kat a fi wedi methu, a’r unig gyswllt a gawson ni oedd cwynion ei bod
hi’n colli gwersi i fynychu apwyntiadau CAMHS.

"Cadw fy merch yn ddiogel"
ASTUDIAETH ACHOS
Roedd y ddwy ohonon ni’n teimlo ar goll yn llwyr. Fe wnaethon
ni siarad am ei theimladau, a daeth hi i wybod y gallai siarad â
mi bryd bynnag y teimlai’n wael, ond roedden ni’n teimlo’n
ynysig ac mewn dyfroedd dyfnion iawn.
Pe bawn i wedi gwybod bryd hynny yr hyn dwi’n ei wybod nawr,
byddwn i wedi annog Kat i gysylltu â PAPYRUS cyn gynted â
phosib, a byddwn innau hefyd wedi ceisio’u cymorth, eu cyngor
a’u cefnogaeth.
Mae’n ffordd rhy boenus i deithio ar eich pen eich hun, pan fo
pobl ar gael sydd wedi’u hyfforddi i helpu mewn sefyllfaoedd o’r
fath.
Mae gwaith PAPYRUS yn dod â gobaith a goleuni i’r hyn a all
deimlo fel sefyllfa dywyll a llethol iawn. Rwy’n annog unrhyw un
sy’n teimlo’n hunanladdol neu sy’n adnabod rhywun yn y cyflwr
hwnnw, i godi’r ffôn neu yrru neges destun neu e-bost, a
gofyn am eu cefnogaeth.

"Roedden ni ar ein pennau ein hunain
yn wynebu sefyllfa nad oedd gennym
unrhyw brofiad ohoni."
ASTUDIAETH ACHOS
Roedden ni ar ein pennau ein hunain yn wynebu sefyllfa nad
oedd gennym unrhyw brofiad ohoni.
Tra ein bod ni'n aros yn Adran Argyfwng GIG, gyda'n mab ar ei
waethaf, daeth bygythiad gan CAMHS i'w orfodi i fynd i ysbyty
meddwl. Fe gafodd e gynnig gwely mwy na 200 milltir oddi
cartref, felly fe droeson ni at ofal preifat.
Caeodd CAMHS ei achos pan dderbyniwyd ein mab i ofal ysbyty
preifat lleol, lle arhosodd am 6 wythnos, yn bennaf fel claf
mewnol. Ar ôl ei ryddhau pan oedd e bron yn 15 oed, byddai’n
gweld ei seiciatrydd bob 3 mis gyda ni, a’i therapydd bob
wythnos ar ei ben ei hun.
Cynigiwyd therapi teulu inni, ond gwrthododd ein mab hynny ac
ni ddarparwyd unrhyw gymorth arall ar ein cyfer. Ni chynigiwyd
unrhyw gyngor inni ynghylch y ffordd orau i ofalu am ein mab
bregus. Roedden ni’n teimlo ein bod wedi ein heithrio o
driniaeth ein mab ac yn fwy ar goll nag o’r blaen.
Fe wnaethon ni chwilio ar y we am bopeth roedden ni’n meddwl
a allai fod o gymorth - ond gwnaethon ni ddim chwilio am
“hunanladdiad”.

"Roedden ni ar ein pennau ein hunain
yn wynebu sefyllfa nad oedd gennym
unrhyw brofiad ohoni."
ASTUDIAETH ACHOS
Hyd y dydd hwn, dydyn ni ddim yn deall pam na wnaethon ni
hynny. Pe bydden ni wedi gwneud hynny, efallai y bydden ni
wedi dod ar draws PAPYRUS; ac fel yr ydyn ni bellach yn
gwybod, bydden nhw wedi gafael yn ein hachos, gwrando arnon
ni a rhoi sicrwydd nad oedden ni ar ein pennau ein hunain.
Yn ystod yr amser hwnnw, buon ni’n ymweld droeon â’r meddyg
teulu a’r fferyllwyr. Fe wnaethon ni hefyd feddwl pam nad oedd
yna daflenni gwybodaeth ar gael ar gyfer meddyliau
hunanladdol, tebyg i’r hyn sydd ar gael ar gyfer yr holl gyflyrau
eraill a allai fod yn farwol.
Fe’n hanfonwyd adref heb unrhyw gyfarwyddiadau ar sut i ofalu
am ein mab.
Drwy hyn, rydyn ni’n gobeithio y bydd rhieni eraill yn teimlo eu
bod â’r grym, y wybodaeth a’r adnoddau i warchod eu
hanwyliaid rhag hunanladdiad. Gobeithio hefyd y cânt gyfle i
roi’r bywyd gorau a hiraf bosibl i’w hanwyliaid, cyfle na chafodd
ein mab ni, yn
anffodus.

Adnoddau i helpu
Ar y dudalen hon, cadwch nodyn o’r holl adnoddau defnyddiol y
gallwch gyfeirio atynt wrth gefnogi’ch plentyn.
Efallai yr hoffech ychwanegu gwasanaethau sy’n lleol i chi neu
adnoddau defnyddiol rydych wedi’u darganfod ar-lein. Cofiwch,
dylai’r adnoddau hyn nid yn unig eich helpu i gefnogi’ch
plentyn, ond dylent eich helpu i edrych ar ôl eich hunan hefyd.
Adnoddau ar gael ar-lein yn www.papyrus-uk.org

Ffoniwch: 0800 068 4141 Neges Destun: 077860 039 967
E-bost: pat@papyrus-uk.org

