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Sut gall Macmillan helpu

Gweithio drwy ganser Canllaw cyflogwyr 

Adran 6 Sut gall Macmillan helpu

Grwpiau hunan gymorth a chefnogi
Gall siarad gyda phobl sydd wedi cael profiad
tebyg i chi fod yn werthfawr. Maen nhw’n deall
eich profiadau mewn ffordd na all neb arall.
Mae Macmillan yn cefnogi dros 900 o fudiadau
a grwpiau hunan gymorth a chefnogi canser ar
draws y DU.
Gallwn eich rhoi chi mewn cysylltiad
gyda grŵp yn agos at eich cartref neu’ch
man gwaith. Er mwyn dod o hyd i un yn
eich ardal chi, edrychwch ar ein gwefan
www.macmillan.org.uk/Get_Support/
Cancer_support_groups neu ffoniwch
0808 808 2020.

Nyrsys Macmillan
Mae dros 3000 o nyrsys Macmillan yn gweithio
mewn ysbytai ac yn y gymuned ar draws
y DU. Maen nhw’n ffynhonnell werthfawr
a dibynadwy o gefnogaeth, gwybodaeth a
chyngor arbenigol – yn rhad ac am ddim. Er
mwyn cael gwasanaeth nyrs Macmillan, mae
angen i unigolyn gael ei gyfeirio gan ei feddyg
teulu neu ymgynghorydd ysbyty, nyrs ardal neu
brif nyrs ward.
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Mae Cymorth Canser Macmillan yn gwella
bywydau pobl sydd wedi’u heffeithio gan
ganser. Rydym yn darparu cefnogaeth
ymarferol, feddygol, emosiynol ac ariannol,
ac yn ymgyrchu dros well gofal canser.
Bydd un o bob tri ohonom yn cael canser.
Mae dwy filiwn ohonom yn byw gyda chanser.
Mae canser yn effeithio ar bob un ohonom.
Gall bawb helpu.
Ni yw Macmillan

Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu –
y corff proffesiynol i’r rhai hynny sy’n ymdrin
â rheolaeth a datblygiad pobl.

Grŵp Gweithio gyda Canser – sefydliad
a ffurfiwyd gan bedair dynes sydd wedi cael
canser, gyda’r bwriad o ddarparu gwybodaeth
i gyflogwyr ynglŷn â sut y dylent drin gweithwyr
sydd wedi’u heffeithio gan ganser, yn ogystal
â chyngor i weithwyr.

Am ragor o gopïau
www.macmillan.org.uk/work
Cwestiynau ynglŷn â byw â chanser?
Ffoniwch 0808 808 00 00 (Llun–Gwener 9am–8pm)
yn rhad ac am ddim, neu ewch i www.macmillan.org.uk
Ymholiadau cyffredinol 020 7840 7840
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