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Lawrlwythwyd y ddogfen hon o gofalcymdeithasol.cymru ac efallai nid hwn yw'r
fersiwn diweddaraf.
Ewch i https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau-canllawiau/gwella-gofal-a-
chymorth/pobl-â-dementia/fframwaith-gwaith-da-gweithio-gyda-phobl-syn-byw-gyda-
dementia-ac-wedi-colli-eu-clyw-neu-syn-defnyddio-iaith-arwyddion-prydain am y
fersiwn diweddaraf.

https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau-canllawiau/gwella-gofal-a-chymorth/pobl-â-dementia/fframwaith-gwaith-da-gweithio-gyda-phobl-syn-byw-gyda-dementia-ac-wedi-colli-eu-clyw-neu-syn-defnyddio-iaith-arwyddion-prydain
https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau-canllawiau/gwella-gofal-a-chymorth/pobl-â-dementia/fframwaith-gwaith-da-gweithio-gyda-phobl-syn-byw-gyda-dementia-ac-wedi-colli-eu-clyw-neu-syn-defnyddio-iaith-arwyddion-prydain
https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau-canllawiau/gwella-gofal-a-chymorth/pobl-â-dementia/fframwaith-gwaith-da-gweithio-gyda-phobl-syn-byw-gyda-dementia-ac-wedi-colli-eu-clyw-neu-syn-defnyddio-iaith-arwyddion-prydain


Cyngor a chanlyniadau dysgu ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda phobl
sy’n byw gyda dementia ac wedi colli eu clyw neu sy’n defnyddio Iaith
Arwyddion Prydain.

Mae'r dudalen hon ar gyfer unrhyw un sy'n:

mewn cysylltiad neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia sydd hefyd
â cholled clyw neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
mewn cysylltiad neu’n gweithio gyda theuluoedd pobl sy’n byw gyda dementia
sydd â cholled clyw neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
mewn cysylltiad neu'n gweithio gyda phobl â dementia yn eu cartrefi eu hunain
neu wrth gysylltu â gwasanaethau dementia.

Mae ganddo hefyd ganlyniadau dysgu ar gyfer hyfforddiant neu ddysgu i
weithio gyda phobl â dementia sydd â cholled clyw neu sy'n defnyddio BSL.

Pam ei fod yn bwysig
Mae ymchwil yn dangos bod cysylltiad rhwng colli clyw a dirywiad gwybyddol.

Mae tystiolaeth gref i ddangos bod:

colli clyw ysgafn yn dyblu'r risg o ddatblygu dementia
colli clyw cymedrol yn arwain at deirgwaith y risg
mae colli clyw difrifol yn cynyddu'r risg bum gwaith.

Gwyddom hefyd fod defnyddwyr BSL yn cael profiadau gwael o ofal.

Mae’r fframwaith hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau’r adroddiad hwn.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277836/
https://socialcarewales-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rebecca_cicero_socialcare_wales/EWwyCsDnkkhKl8bpeheaGX4BwpqhG5rksq6qtbZ3oxwuGw?e=uPbyXz


Darllenwch fwy am y cysylltiadau rhwng colli clyw a dementia ar wefan y Social
Care Institute for Excellence.

Cyn i chi ddechrau
Cyn i chi ddefnyddio'r canllaw hwn, dylech ddarllen a deall y Fframwaith dysgu
a datblygu Gwaith Da Cymru. Mae hwn yn esbonio'r prif egwyddorion,
gwerthoedd a sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio gyda phobl sy'n byw
gyda dementia.

Pethau i’w cofio
Mae colli clyw’n ffactor risg y gellir ei atal mewn pobl gyda dementia.
Mae gwahanol ffyrdd o gyfathrebu â phobl sydd â dementia ac wedi colli clyw
neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, er enghraifft drwy ddefnyddio
ystumiau.
Iaith ac nid yn offeryn cyfathrebu yw Iaith Arwyddion Prydain. Fe wnaeth
Llywodraeth Cymru gydnabod hyn yn swyddogol yn 2014.
Dylai adnoddau hel atgofion fod ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain a dylai fod
ganddynt is-deitlau.
Mae ystod o wahanol weithwyr iaith proffesiynol, gan gynnwys cyfieithwyr
rhyng-ieithog.
Gellir defnyddio amrywiaeth o dechnoleg, yn ogystal â sbectols a
chymhorthion clyw.
Nid iaith ond dull o gyfathrebu i rai ag anableddau dysgu yw Makaton.
Mae gan ofalwyr di-dâl sydd wedi colli clyw, neu sy’n fyddar, rôl hanfodol i’w
chwarae. Dylai fod ganddynt fynediad at gyfieithwyr p’un ai ydynt yn gofalu
neu beidio am rywun gyda dementia ac nad ydynt yn fyddar neu heb golli

https://www.scie.org.uk/dementia/living-with-dementia/sensory-loss/hearing-loss.asp
https://www.scie.org.uk/dementia/living-with-dementia/sensory-loss/hearing-loss.asp
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/file-uploads/Gwaith-Da-Fframwaith-Dysgu-a-Datblygu-Dementia-i-Gymru2.pdf
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/file-uploads/Gwaith-Da-Fframwaith-Dysgu-a-Datblygu-Dementia-i-Gymru2.pdf


clyw.
Dylai cynlluniau fod yn eu lle i sicrhau bod y darpariaeth yn ‘barod’ cyn iddo
ddechrau.

Canlyniadau dysgu
Mae cefnogaeth dda yn golygu cynllunio ymlaen llaw.

Dyluniwyd y canlyniadau dysgu hyn i baratoi eich gweithlu i weithio gyda phobl
sydd wedi colli clyw.

Bydd y canlyniadau dysgu y mae angen i chi eu cyflawni yn dibynnu ar y
sefyllfa

Ni fydd angen i weithwyr gyflawni’r holl ganlyniadau dysgu’n syth ond dylent
fod yn gweithio tuag at eu cyflawni. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth
mawr.

Mae’r canlyniadau wedi’u rhannu’n dair adran:

canlyniadau i bobl wybodus
pobl sy'n deall beth yw dementia a sut mae'n effeithio ar berson â dementia
a'r rhai o'u cwmpas
canlynidau i bobl fedrus
mae gan bobl wybodus wybodaeth a sgiliau mwy manwl a chynhwysfawr ar
draws amrywiaeth o bynciau dysgu a datblygu allweddol dros amser, yn unol
â'u profiad, rôl, diddordebau ac anghenion.
canlyniadau ar gyfer dylanwadwyr
pobl wybodus, efallai'n fedrus, sydd hefyd â rôl rheoli, arwain neu strategol.



Byddwch hefyd yn gweld lle mae canlyniadau dysgu yn cefnogi egwyddorion y
Ddeddf Galluedd Meddyliol.

Pynciau dysgu a datblygu ar gyfer pobl
wybodus

1. Dementia a cholli clyw

Mae colli clyw’n ffactor risg y gellir ei atal mewn pobl gyda dementia. Dylech
gefnogi ac annog pobl i ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael a chefnogi rhywun
sy’n defnyddio cymhorthion.

Canlyniadau dysgu

Bydd y dysgwr yn:

deall y cysylltiad rhwng colli clyw a dementia a sut y gallai hyn effeithio ar
bobl, gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu
deall sut y gallai ‘colli clyw’ neu ddementia fod yn cael eu cuddio gan
amgylchiadau neu symptomau eraill
deall pwysigrwydd cynnal clyw da mewn pobl sy’n byw gyda dementia
gwybod pa gymorth sydd ar gael drwy’r gwasanaethau awdioleg i gefnogi ac
atal colli clyw heb ddiagnosis a heb ei reoli

Adnoddau

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

Gwneud apwyntiadau awdioleg – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Canllaw i staff.

https://www.scie.org.uk/mca/introduction/mental-capacity-act-2005-at-a-glance
https://socialcarewales.sharepoint.com/:w:/s/ExternalDementia/EUqjXGUCn39IoudZP3GkfQ4BZBhu6qDf6wRM2wNDg6xi7Q?e=avWi1s


Sut gall colli clyw achosi dementia – Llyfrgell Genedlaethol
Meddygaeth (UDA)
Erthygl.
Cylchgrawn Audacity – Cymdeithas Awdioleg Prydain

RNID colli clyw a dementia: sut maen nhw'n gysylltiedig? – Sefydliad
Cenedlaethol Brenhinol am Bobl Fyddar
Taflen ffeithiau ar sut mae colli clyw a dementia yn gysylltiedig.

Prosiect ymchwil pobl fyddar â dementia – Prifysgol Manceinion

Briff ymchwil ar gyfer Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE) am
ddementia a cholled synhwyraidd.

Mae nam ar y clyw lleferydd-mewn-sŵn yn gysylltiedig â risg uwch o
digwyddiad – Cymdeithas Alzheimer
Erthygl yn edrych ar lleferydd-mewn-sŵn (SiN) nam ar y clyw a dementia.

Argymhellion ymarfer – Prifysgol Manceinion

Erthygl yn edrych ar argymhellion ymarfer rhyngwladol ar gyfer cydnabod a
rheoli nam ar y clyw ac ar y golwg mewn pobl â dementia.

Ffactorau risg dementia ffeithluniau Lancet – The Lancet
Ffeithlun yn dangos 12 ffactorau risg y gellir eu haddasu ar gyfer 40 y cant o
ddementia ledled y byd.

Animeiddiad: Colli clyw a dementia  – Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio
a Dementia
Codi ymwybyddiaeth o'r cysylltiad rhwng colli clyw a dementia a gwerth cael

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871106/
https://cloud.3dissue.net/30176/30074/30346/59935/
https://rnid.org.uk/hearing-research/our-research-projects/hearing-loss-and-dementia-how-are-they-linked/
http://research.bmh.manchester.ac.uk/deafwithdementia/PublicationsDissemination/
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12416
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12416
https://socialcarewales.sharepoint.com/:b:/s/ExternalDementia/EXrDGR1bDnJEk23FV-5UK4kBwkaehPZuXGaVMGEIxIeZFA?e=RAy1vc
https://www.thelancet.com/infographics/dementia-risk
https://www.thelancet.com/infographics/dementia-risk
https://www.thelancet.com/infographics/dementia-risk
https://www.youtube.com/watch?v=aISwwqNhlmA
https://www.youtube.com/watch?v=aISwwqNhlmA


cymorth a defnyddio cymhorthion clyw.

Pam mae’n bwysig i chi gael help gyda’ch clyw (hawdd ei ddarllen) –
Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Yn esbonio i bobl ag anableddau dysgu pam mae'n bwysig iddyn nhw gael
help gyda'u clyw.

Pam mae’n bwysig i chi gael prawf clyw (hawdd ei ddarllen) – Bwrdd
Iechyd Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
Yn esbonio i bobl ag anableddau dysgu pam mae'n bwysig iddyn nhw gael
prawf clyw.

2. Cyfathrebu cyffredinol

Mae ystumiau (wyneb a chorff) yn ddull cyfathrebu defnyddiol i bawb.

Bydd y dysgwr yn:

deall sut y mae ystumiau’n rhan pob dydd o gyfathrebu, gan ddatblygu’r
sgiliau hyn er mwyn gallu eu defnyddio’n hyderus
ymwybodol bod pawb yn gyfrifol am ddefnyddio ystumiau a mathau di-eiriau
eraill o gyfathrebu
adnabod eu rhagfarn ddiarwybod eu hunain a gwella eu dealltwriaeth o beth
y mae’n ei olygu i fod yn ‘clywed’ a gwerthfawrogi’r gwahaniaeth.

Adnoddau

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

https://socialcarewales.sharepoint.com/:w:/s/ExternalDementia/Eddcx5kVgsFFnQ55w4wMIwIBGWutGb69NfWFYMYY45rhuQ?e=1liJq1
https://socialcarewales.sharepoint.com/:w:/s/ExternalDementia/EaP08uTjsFFFlEaBhzwTkgIBS1VPPjeDlUdjopSMv7VdqA?e=lztmny


Dementia a cholled clyw: beth sydd angen ei wybod – Deaf Action
Adnoddau PDF gyda gwybodaeth am ddementia a byddardod

Fideo perthynas agosaf – Prifysgol Caerdydd

Stori o safbwynt byddar yn dangos rhwystrau cyfathrebu.

Llyfr: Canllaw Rhagarweiniol i Weithwyr Proffesiynol: Gweithio gyda
chleientiaid byddar a chlyw (Amazon) – Dr Sally Austin a Dr Ben
Holmes

Pynciau dysgu a datblygu i bobl fedrus

1. Ymgysylltu â phobl fyddar neu drwm eu clyw

Gelwir ‘cyfieithwyr rhyng-ieithog’ yn aml yn ‘gyfieithwyr cyfnewid’ (deaf relays).
Maen nhw’n gyfieithwyr byddar cymwysedig ac yn gweithio ochr yn ochr â
chyfieithwyr BSL / Saesneg i roi cyfieithiad arbenigol a phwrpasol i bobl fyddar
sydd angen y gwasanaeth hwn. Mae cyfieithwyr rhyng-ieithog yn sicrhau bod y
wybodaeth yn cael ei chyfathrebu a’i deall gan y cyfieithydd a’r person byddar.

Mae gweithio gyda chyfieithydd rhyng-ieithog yn cefnogi Egwyddor 2 y Ddeddf
Galluedd Meddyliol: ‘Cefnogi unigolion i wneud eu penderfyniadau eu hunain’.

Dylai’r staff i gyd fod yn ymwybodol o wahaniaethau diwylliannol a
chydraddoldeb pobl fyddar.

Canlyniadau dysgu

Bydd y dysgwr yn:

https://www.alzscot.org/sites/default/files/images/0000/0280/deafnessanddementia.pdf
https://youtu.be/RImvuBAcr0w
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1


adnabod bod angen iddynt gadarnhau cynnydd unrhyw gyswllt cyfathrebu’n
rheolaidd a bod pawb yn gyfrifol am wneud hyn a sut y gallai eu diwylliant a’u
hamneidiau corfforol ddylanwadu ar eu defnydd o ystumiau a bod yn
ymwybodol o hyn wrth weithio gyda phobl fyddar neu sy’n drwm eu clyw a
gyda dementia.
gallu disgrifio’r gwahaniaeth rhwng cyfieithwyr a chyfieithwyr rhyng-ieithog a
sut y gellir eu defnyddio fel rhan o ddarparu gofal a chymorth.

Adnoddau

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

Prosiect ymchwil pobl fyddar â dementia – Prifysgol Manceinion

Briff ymchwil ar gyfer Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE) am
ddementia a cholled synhwyraidd.

Llyfr: Canllaw Rhagarweiniol i Weithwyr Proffesiynol: Gweithio gyda
chleientiaid byddar a chlyw (Amazon) – Dr Sally Austin a Dr Ben
Holmes

Y canllaw dementia: Iaith Arwyddion Prydain – Cymdeithas Alzheimer
Canllaw YouTube ar ddementia i ddefnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain.

Taflenni ffeithiau – Cymdeithas Alzheimer
Fideos BSL yn esbonio gwahanol fathau o ddementia.

http://research.bmh.manchester.ac.uk/deafwithdementia/PublicationsDissemination/
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.youtube.com/watch?v=_Vwc06Bn5Pc
https://www.alzheimers.org.uk/get-support/publications-factsheets/accessible-resources/dementia-information-bsl#3


Fideo BSL – Cymdeithas Alzheimer
Yn egluro achosion Dementia.

Fideo BSL – Cymdeithas Alzheimer
Yn egluro gwahanol symptomau dementia.

Fideo BSL – Cymdeithas Alzheimer
Sut i aros mor annibynnol ac iach â phosibl.

2. Amgylchedd a thechnoleg

Mae amryw o wahanol fathau o dechnoleg y gallwch eu defnyddio i gefnogi
pobl. Bydd rhai adegau efallai pryd na fydd pobl eisiau gwisgo sbectol neu
declyn clyw.

Os yw rhywun yn gwisgo cymhorthion clyw efallai y bydd angen i chi addasu
eich cyfathrebu, drwy ddefnyddio ystumiau ayyb.

Drwy wneud hyn bydd gweithwyr yn ystyried Egwyddor 1 y Ddeddf Galluedd
Meddyliol. ‘Rhagdybio galluedd’ ac Egwyddor 3 y Ddeddf Galluedd Meddyliol:
‘Penderfyniadau annoeth’.

Canlyniadau dysgu

Bydd y dysgwr yn:

ymwybodol o faterion amgylcheddol a’u heffaith ar gyfathrebu a BSL, ac ar
rai sy’n drwm eu clyw neu wedi colli clyw.
gallu dangos eu bod yn gallu cefnogi rhywun sy’n gwisgo sbectol neu declyn
clyw i ddod o hyd i dechnoleg, cymhorthion neu gymorth arall.
deall sut i wirio a gofalu am gymhorthion clyw, a holi am neu wybod pa
gymorth sydd ar gael.

https://www.youtube.com/watch?v=U0R6dv-6PCk&t=58s
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FH8QxQPyZqwo&e=c3e089a1&h=9a8b0be9&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDhXYO91kll8&e=c3e089a1&h=9e7d6f7f&f=y&p=n


sicrhau pan wneir penderfyniadau am dechnoleg, y bydd y dechnoleg wedi’i
‘diogelu at y dyfodol’ – er enghraifft bod is-deitlau bob amser ar gael yn
hawdd.
gwneud y defnydd gorau o dechnoleg fodern a chefnogi defnyddwyr i
ddefnyddio’r dechnoleg yn effeithiol a llwyddiannus, a chadw ar y blaen â
thechnoleg newydd.
deall, er bod gennym dechnoleg, bod gan y person ddewis o ran ei defnyddio
neu beidio, er enghraifft gwisgo teclyn clyw.

Adnoddau

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

Colli clyw a dementia – Ymddiriedolaeth GIG Leeds
Gwybodaeth am gymhorthion clyw.

3. Iaith a diwylliant

Defnyddir Makaton yn aml gyda rhai sydd ag anableddau dysgu. Nid yw
Makaton yn iaith.

Iaith ei hun yw Iaith Arwyddion Prydain, sydd â’i gramadeg a chystrawen ei hun.

Pan fydd rhywun yn defnyddio arwyddion mewn trefn Saesneg, maen nhw’n
defnyddio ‘Saesneg Cymorth Arwyddion’. Nid Iaith Arwyddion Prydain yw hyn.

Os yw pobl fyddar wedi tyfu i fyny’n dysgu sut i siarad gan ddysgu BSL pan
oeddent yn hŷn, gall y bobl hyn droi’n ôl at gyfathrebu llafar neu at eu
mamiaith os ydynt yn datblygu dementia nes ymlaen.

https://www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/hearing-and-balance-centre-audiology/hearing-loss-and-dementia/


Mae deall dewisiadau cyfathrebu neu iaith yn cefnogi Egwyddor 1 y Ddeddf
Galluedd Meddyliol: ‘Rhagdybio galluedd’.

Canlyniadau dysgu

Bydd y dysgwr yn:

deall bod BSL yn iaith ynddi ei hun a’i bod wedi cael ei chydnabod gan
Lywodraeth Cymru yn 2014.
gallu disgrifio sut y mae Iaith Arwyddion Prydain yn wahanol i Saesneg.
ymwybodol, wrth weithio gyda phobl a allai fod yn defnyddio BSL yn wahanol
– er enghraifft defnyddio arwyddion nad ydynt mwyach yn bodoli neu prin yn
cael eu defnyddio, neu’n dechrau defnyddio Saesneg Cymorth Arwyddion neu
siarad neu ddarllen gwefusau – mai dyna’r ‘oes’ y maen nhw’n teimlo eu bod
yn ‘perthyn’ iddi ar y pryd.
gofyn i’r teulu neu’r person byddar sy’n byw gyda dementia am arwyddion
penodol y gallent fod yn eu defnyddio, neu ba gyfieithwyr a fyddai’n well
ganddynt.
gallu disgrifio’r gwahaniaeth rhwng ‘byddar’ a ‘trwm eu clyw’ a sut y mae hyn
yn effeithio ar ddarparu gofal a chymorth.
gallu disgrifio sut y mae amddifadu rhywun o iaith yn gallu effeithio ar y
ffordd y mae person yn derbyn, darllen a deall gwybodaeth cyn gallu gwneud
eu dewisiadau neu benderfyniadau eu hunain.
deall pwysigrwydd bod wedi cysylltu i’r gymuned a rhwydweithiau priodol a
chefnogi staff i gydnabod eu cyfrifoldeb i ddod o hyd i’r cymorth a’r adnoddau
iawn, fel defnyddio’r ‘banc arwyddion’ i rai sy’n defnyddio amrywiadau
rhanbarthol ar iaith arwyddion.

Adnoddau



Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

Prosiect ymchwil pobl fyddar â dementia – Prifysgol Manceinion

Briff ymchwil ar gyfer Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE) am
ddementia a cholled synhwyraidd.

Llyfr: Canllaw Rhagarweiniol i Weithwyr Proffesiynol: Gweithio gyda
chleientiaid byddar a chlyw (Amazon) – Dr Sally Austin a Dr Ben
Holmes

Y canllaw dementia: Iaith Arwyddion Prydain – Cymdeithas Alzheimer
Canllaw YouTube ar ddementia i ddefnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain.

Adnoddau dementia – Y Ganolfan Dementia
Fe ysgrifennir ar gyfer pobl Fyddar ond mewnwelediad defnyddiol i weithwyr
iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwybodaeth am glinig cof arbenigol (prosiect ymchwil pobl Fyddar â
dementia) – Prifysgol Manceinion
Gwybodaeth am glinig cof arbenigol i bobl Fyddar.

Pobl hŷn sy'n defnyddio BSL: dewisiadau ar gyfer darpariaeth gofal
preswyl yng Nghymru – University of Manchester
Adroddiad astudiaeth (comisiynwyd gan Lywodraeth Cymru 2010).

'Dod i'm Nabod': y datblygiad a gwerthusiad o raglen hyfforddi ar
gyfer gwella sgiliau gofalu am bobl â ddementia mewn lleoliadau

http://research.bmh.manchester.ac.uk/deafwithdementia/PublicationsDissemination/
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.youtube.com/watch?v=_Vwc06Bn5Pc
https://bda.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Dementia-Toolkit-A4.pdf
http://research.bmh.manchester.ac.uk/deafwithdementia/clinicinfo/
http://research.bmh.manchester.ac.uk/deafwithdementia/clinicinfo/
https://socialcarewales.sharepoint.com/:b:/s/ExternalDementia/EfzgBez_9NBGnF4dYQLU8NABjuIqutOt4bhbC0nxwTM77g?e=pMgbS2
https://socialcarewales.sharepoint.com/:b:/s/ExternalDementia/EfzgBez_9NBGnF4dYQLU8NABjuIqutOt4bhbC0nxwTM77g?e=pMgbS2
https://socialcarewales.sharepoint.com/:b:/s/ExternalDementia/ERW4GEg41OxFhBBAT97OG7gBOBCNs1QYjrs-29mgRMGlvA?e=wESTZp
https://socialcarewales.sharepoint.com/:b:/s/ExternalDementia/ERW4GEg41OxFhBBAT97OG7gBOBCNs1QYjrs-29mgRMGlvA?e=wESTZp


ysbytai cyffredinol – Routledge
Darn o erthygl o 'heneiddio ac iechyd meddwl'.

Fideo BSL – Cymdeithas Alzheimer
Yn egluro'r heriau mwyaf cyffredin o fod yn Fyddar a byw gyda dementia, ac
awgrymiadau ymarferol ar sut i gefnogi rhywun.

Pynciau dysgu a datblygu ar gyfer
dylanwadwyr

1. Cefnogi staff i ymgysylltu â phobl fyddar neu drwm eu
clyw

Ymwybyddiaeth o bobl fyddar

Gall ymwybyddiaeth o bobl fyddar roi sgiliau a dealltwriaeth werthfawr i staff
iechyd a gofal cymdeithasol o’r cymunedau byddar a cholli clyw.

Weithiau, gallai fod yn fwy defnyddiol cael hyfforddiant pwrpasol i gwrdd ag
anghenion y lleoliad.

Gofalwyr di-dâl sy’n fyddar neu wedi colli clyw

Dylech sicrhau nad oes gan bobl fyddar neu wedi colli clyw sy’n byw gyda
dementia unrhyw rwystr i dderbyn gofal a chymorth.

Dylai hyn hefyd gynnwys gofalwyr di-dâl sy’n fyddar, yn enwedig os ydynt yn
gofalu am berson sy’n gallu clywed ac yn byw gyda dementia.

https://socialcarewales.sharepoint.com/:b:/s/ExternalDementia/ERW4GEg41OxFhBBAT97OG7gBOBCNs1QYjrs-29mgRMGlvA?e=wESTZp
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di3byvnYpWME%26t%3D84s&e=c3e089a1&h=751d75b0&f=y&p=n


Bydd gallu cyfathrebu â gofalwyr byddar / wedi colli clyw’n sicrhau eich bod yn
cydymffurfio ag Egwyddor 4 y Ddeddf Galluedd Meddyliol: ‘lles gorau’ os oes
angen ar y pryd.

Canlyniadau gweladwy

Bydd dylanwadwyr yn sicrhau:

bod lleoliadau’n gallu adnabod darparwyr addas sy’n ymwybodol o bobl
fyddar a chynllunio sut i addasu hyn i gefnogi pobl fyddar sy’n byw gyda
dementia.
bod polisïau a gweithdrefnau yn eu lle sy’n helpu i weithio gyda gofalwyr di-
dâl sy’n fyddar / trwm eu clyw.

Adnoddau

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

Fideo perthynas agosaf – Prifysgol Caerdydd

Stori o safbwynt byddar yn dangos rhwystrau cyfathrebu.

Llyfr: Canllaw Rhagarweiniol i Weithwyr Proffesiynol: Gweithio gyda
chleientiaid byddar a chlyw (Amazon) – Dr Sally Austin a Dr Ben
Holmes

https://youtu.be/RImvuBAcr0w
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1


'Dod i'm Nabod': y datblygiad a gwerthusiad o raglen hyfforddi ar
gyfer gwella sgiliau gofalu am bobl â ddementia mewn lleoliadau
ysbytai cyffredinol – Routledge

Darn o erthygl o 'heneiddio ac iechyd meddwl'.

Pobl hŷn sy'n defnyddio BSL: dewisiadau ar gyfer darpariaeth gofal
preswyl yng Nghymru – University of Manchester
Adroddiad astudiaeth (comisiynwyd gan Lywodraeth Cymru 2010).

Fideo BSL – Cymdeithas Alzheimer
Yn egluro'r heriau mwyaf cyffredin o fod yn Fyddar a byw gyda dementia, ac
awgrymiadau ymarferol ar sut i gefnogi rhywun.

2. Newidiadau systematig

Bydd cael cynlluniau yn eu lle’n sicrhau bod lleoliadau’n barod i roi gofal a
chymorth i rywun sydd wedi colli clyw neu’n defnyddio BSL, a gyda dementia.
Mae hyn yn bwysig i sicrhau nad oes raid i’r person ‘aros’ i bethau fod yn eu lle.

Dylech hefyd sicrhau bod lleoliadau’n barod i weithio â gofalwyr byddar / wedi
colli clyw sy’n gofalu am rywun sy’n gallu clywed.

Canlyniadau gweladwy

Bydd dylanwadwyr yn sicrhau:

bod cynlluniau yn eu lle i hyrwyddo dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng
dementia a cholli clyw ar gyfer pawb sy’n weithwyr gofal cymdeithasol.
eu bod yn gallu disgrifio ac yn barod i drafod yr egwyddor o addasiadau
rhesymol.
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bod cynlluniau yn eu lle fel bod staff yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain – a
chydbwyso dysgu iaith arwyddion a’i deilwrio i’r lleoliad.
eu bod yn gallu adolygu a chynllunio polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod
cyfieithwyr cymwysedig a chofrestredig yn cael eu harchebu’n ddi-oed
ynghyd â gweithwyr cyfathrebu iaith proffesiynol eraill priodol (darllenwyr
gwefusau ayyb).
bod polisïau a gweithdrefnau’n cael eu gwirio’n rheolaidd i sicrhau nad ydynt
yn creu rhwystrau i ofalwyr byddar di-dâl.
bod cynlluniau yn eu lle i roi gofal a chymorth i bobl fyddar / trwm eu clyw’n
syth, drwy ddilyn rhestri gwirio.
bod cynlluniau’n cael eu datblygu ar gyfer pobl fyddar sy’n defnyddio Iaith
Arwyddion Prydain er mwyn gallu derbyn gwybodaeth yn eu hiaith frodorol /
ddewisol a chael cyfle i fynegi eu hunain yn eu hiaith ddewisol.
bod polisïau yn eu lle i sicrhau bod pobl sydd wedi colli clyw’n cael eu
hadlewyrchu’n gywir mewn cynlluniau gofal a chymorth a bod iaith person (os
BSL) yn cael ei hadlewyrchu yn eu cynlluniau gofal a chymorth unigol.
bod cynlluniau yn eu lle i sicrhau y gall defnyddwyr BSL fynychu
gweithgareddau sy’n ddiwylliannol addas a / neu hygyrch sy’n ‘galluogi’ eu
statws fel pobl fyddar.

Adnoddau

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Nid ydym yn gyfrifol am
unrhyw adnoddau allanol.

Cyflwyniad i ymwybyddiaeth o fyddardod – Cymdeithas Genedlaethol
Plant Byddar

Llyfr: Canllaw Rhagarweiniol i Weithwyr Proffesiynol: Gweithio gyda
chleientiaid byddar a chlyw (Amazon) – Dr Sally Austin a Dr Ben
Holmes

https://www.ndcs.org.uk/our-services/services-for-professionals/training-courses/e-learning/introduction-to-deaf-awareness-cpd-accredited/?utm_medium=email&utm_source=pure360&utm_campaign=elearning_deaf_awareness&utm_content=prof_training_events_update_feb22
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Introductory-Professionals-Clinical-Educational-Settings/dp/B099BBVTLY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=sally+austen+deaf+and+hard+of+hearing&qid=1626300231&sr=8-1

