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Cyflwyniad
Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn gan Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC).
CICGC yw’r corff gwarchod annibynnol i wasanaethau GIG yng ngogledd Cymru ac rydym
yn ceisio annog a galluogi aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan weithredol yn y
penderfyniadau sydd yn ymwneud â phenderfyniadau sy’n effeithio ar ddyluniad, datblygiad
a chyflawniad gofal iechyd i’w teuluoedd a’u cymunedau lleol.
Mae CICGC yn gweithio gyda’r GIG yn lleol, ynghyd â chyrff arolygu a rheoleiddio, i
ddarparu’r cyswllt hanfodol rhwng y rhai sy’n cynllunio ac yn darparu’r Gwasanaeth Iechyd
Gwladol yng ngogledd Cymru, y rhai sydd yn arolygu ac yn rheoleiddio’r gwasanaeth, a’r
rhai sydd yn ei ddefnyddio.
Mae CICGC yn cynnal deialog barhaus gyda’r cyhoedd drwy ystod eang o rwydweithiau
cymunedol, cyswllt uniongyrchol gyda chleifion, teuluoedd a gofalwyr drwy ein gwasanaeth
ymholiadau, gwasanaeth eiriolaeth cwynion, ymweld a gweithgareddau ymgysylltu
ehangach a thrwy arolygon cyhoeddus a rhai gyda chleifion.
Mae CICGC yn cynrychioli ‘llais y claf a’r cyhoedd’ yn yr ardal ddaearyddol ble mae Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn weithredol.

CIC Gogledd Cymru
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Gwybodaeth Gefndirol
Ym mis Mehefin 2016, cododd aelod o staff BIPBC bryderon ffurfiol am agweddau o’r
Gwasanaethau Iaith a Lleferydd yn y Gorllewin. Comisiynwyd ymchwiliad mewn ymateb i’r
pryderon hyn dan Bolisi Codi Pryderon Cymru Gyfan a gwnaed nifer o ganfyddiadau ac
argymhellion.
Sefydlodd BIPBC Grŵp Llywio Therapi Iaith a Lleferydd (y Grŵp) (yn atebol i Gyfarwyddwr
Ardal y Gorllewin) i ddarparu trosolwg i weithredu’r argymhellion. Gwahoddwyd CICGC i
ddod yn aelod o’r Grŵp fel ‘arsyllwyr gyda hawliau i siarad’.
Un o’r 18 argymhelliad a wnaed, yn dilyn yr ymchwiliad, oedd i’r Grŵp adolygu’r fforymau
presennol i dderbyn adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid, yn arbennig
gyda’r Awdurdodau Addysg Lleol a’r Prifysgolion.
Cynigiwyd mewn partneriaeth gyda BIPBC y byddai CICGC (sef y corff gwarchod iechyd
annibynnol i’r rhanbarth) yn edrych ar y posibilrwydd o gyfuniad o ddigwyddiadau
ymgysylltu rhithwir a wyneb yn wyneb. Gellid wedyn cynnal y digwyddiadau gyda’r bwriad o
gasglu profiadau cleifion, perthnasau, gofalwyr a rhan-ddeiliaid eraill o’r gwasanaethau
Therapi Iaith a Lleferydd ar draws gogledd Cymru.
Cynigiwyd ymhellach y dylid trefnu cyfres o ddigwyddiadau gan CICGC gan ddilyn ffurf
tebyg i’r digwyddiadau ‘Mannau Diogel’ CICGC o safbwynt Gwasanaethau Fasgwlaidd
(Hydref 2019 - Ionawr 2020 a Gwasanaethau Iechyd Meddwl (Rhagfyr 2020 – Mawrth
2021).
Cynhaliodd CICGC ymgyrch gyhoeddusrwydd eang i hyrwyddo’r digwyddiadau drwy ei
rwydweithiau, yn cynnwys y wasg, y cyfryngau cymdeithasol. ysgolion a cholegau,
cynghorau tref a chymuned ac Awdurdodau Lleol, cartrefi gofal/nyrsio a phreswyl,
canolfannau iaith ysgolion, grwpiau a mudiadau cymunedol, ysgolion meithrin a chylchoedd
meithrin, practisiau Meddygon Teulu, Aelodau Seneddol ac Aelodau Senedd Cymru a’r
Cynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol.
Methodoleg
Mae gan CICGC brofiad helaeth o ymgymryd ag ymarferion ymgynghori ac ymgysylltu
cyhoeddus ar draws gogledd Cymru. Mae ein profiad wedi ein galluogi i ddatblygu
rhwydweithiau eang ar draws y rhanbarth gan adeiladu ar ein hadnoddau a’r dulliau i gynnal
gwaith ymgysylltu gyda’r cyhoedd.
Ers mis Mawrth 2020, ac oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae CICGC wedi caffael y
dechnoleg a’r sgiliau i gynnal cyfarfodydd rhithwir.
Cynhaliodd CICGC bump digwyddiad rhithwir, gyda phob digwyddiad yn canolbwyntio ar
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themâu eang gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yn y gogledd.
Yn ychwanegol, cynhaliodd CICGC wyth digwyddiad wyneb yn wyneb. Roedd y rhain drwy
wahoddiad yn unig er sicrhau bod mesurau pellter cymdeithasol yn eu lle. Nid oedd y
digwyddiadau yma yn agored i staff BIPBC eu mynychu.
Ar ddechrau pob sesiwn fe wnaethom ofyn i bobl am eu profiadau yn ystod y pandemig.
Mae’n amlwg fod Covid wedi cael effaith enfawr ar gyflawni gwasanaethau ac ar eu cleifion.
Er mai bwriad y digwyddiadau oedd cynnwys holl agweddau Therapi Iaith a Lleferydd yng
ngogledd Cymru, roedd y mwyafrif a fynychodd eisiau trafod Gwasanaethau Iaith a
Lleferydd – yn benodol y rhai oedd yn ymwneud ag oediad iaith a lleferydd.
Yn dilyn y digwyddiadau, cafodd rhai o’r achosion unigol a rannwyd gyda CICGC eu dilyn
gyda chyfarfodydd rhwng y rhiant, rheolwyr BIPBC a rheolwyr CICGC. Nod y cyfarfodydd
oedd cefnogi’r cleifion a datrys eu hymholiadau. Carem ddiolch i BIPBC am ei barodrwydd i
gyfarfod gyda’r rhieni ac i wrando ar eu pryderon.
Mae’r adroddiad yma yn cynnwys yr holl sylwadau a gofnodwyd gan 25 o bobl a gyfrannodd
hyd yma gan geisio adnabod themâu, tueddiadau a materion y gellir dysgu ohonynt.

Patrwm y Digwyddiadau
Dechreuodd pob digwyddiad gyda esboniad o rôl a swyddogaeth CICGC gan amlinellu
natur a diben y digwyddiadau. Roedd hyn yn cynnwys manylion am y ffyrdd bydd
gwybodaeth a rannwyd yn cael ei defnyddio; pwysigrwydd cyfrinachedd yn y digwyddiadau;
y byddai angen rhannu gwybodaeth pe byddai tystiolaeth o niwed difrifol neu’r posibilrwydd
o droseddu yn dod i’r amlwg.
Seilwyd y trafodaethau o amgylch y ‘7 C’;
Canmoliaeth, Comments/Sylwadau, Concerns/Pryderon a Chwynion; Cynllunio Gofal a
Chyflawni Gofal; Cyfathrebu ac ymgysylltu.
Rhagwelwyd na fyddai rhai pobl eisiau cymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth grŵp ac fe
fyddent efallai yn dymuno siarad ar sail un i un. Hysbyswyd pawb oedd yn cymryd rhan y
gellid trefnu hyn.
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Amserlen y Digwyddiadau
Dyddiad
07 Medi 2021
29 Medi 2021
01 Hydref 2021
04 Hydref 2021
11 Hydref 2021
20 Hydref 2021
08 Tachwedd 2021
09 Tachwedd 2021
10 Tachwedd 2021
11 Tachwedd 2021
17 Tachwedd 2021
18 Tachwedd 2021
06 Rhagfyr 2021

Lleoliad
Porthmadog
Cei Connah
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Tŷ Pawb, Wrecsam
Zoom
Dinbych
Y Fflint
Bangor
Llanfairfechan

Trefnwyd y digwyddiadau i’w cynnal mewn sawl lleoliad arall ar draws ardal gogledd Cymru.
Bu’n rhaid canslo rhai o’r rhain gan fod yn well gan y rhai oedd yn dymuno cymryd rhan i
wneud hynny drwy ddefnyddio Zoom, y ffôn neu ohebu yn ysgrifenedig. Cafodd rhai eraill
eu canslo gan mai ychydig iawn o ddiddordeb a ddangoswyd yn y lleoliadau penodol hynny.
Effaith y Pandemig
Roedd y mwyafrif o’r rhai oedd eisiau siarad am eu profiadau o’r gwasanaeth SALT yn rieni
i blant oedd yn defnyddio’r gwasanaeth – yn bennaf yn sôm am yr oedi i gael mynediad i’r
gwasanaeth SALT. Clywsom yn dilyn y cyfnod clo cyntaf ar draws y DU a ddechreuodd ar
23 Mawrth 2020, bod y sesiynau i blant bron i gyd wedi peidio tan fis Medi 2020. Am lawer
o’r cyfnod yma dim ond ychydig neu ddim cyswllt oedd rhwng teuluoedd a’r Therapyddion
Iaith a Lleferydd. Yn nes ymlaen, cyflwynwyd rhai gwasanaethau drwy ddefnyddio fideo
gynadledda ond dywedodd rhai rhieni wrthym mai dim ond ar ôl mis Medi 2020 yr ailddechreuodd y gwasanaethau oherwydd eu bod wedi dal ati yn barhaus gan ofyn i’r
gwasanaethau plant ail-ddechrau eto.
Dywedodd llawer o rieni eu bod yn teimlo bod eu plant wedi colli gwasanaethau yn ystod
cyfnod pwysig yn eu datblygiad ac ychwanegwyd at hyn oherwydd absenoldeb rhygweithio
gyda phlant eraill oherwydd addysg gartref. Teimlai rhai rhieni bod eu plant wedi colli’r holl
gynnydd a wnaed yn y misoedd blaenorol a bod yr effaith ar ddatblygiad eu plant wedi bod
yn ddinistriol.
Cydnabyddodd y rhieni bod y pandemig wedi bod yn heriol i bawb, yn cynnwys SALT, gyda
heriau sylweddol a bu’n rhaid adleoli staff i ddelio gyda brechiadau a gofalu am gleifion sâl
yn yr ysbyty. Er hynny, roeddent hefyd yn teimlo y gellid fod wedi gwneud mwy i barhau
cyswllt gyda phlant oedd yn defnyddio’r gwasanaeth, er bod hynny mewn ffordd gyfyngedig,
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gan ddefyddio fideo gynadedda a thechnoleg digidol.
Mae lefelau staff a thrafferthion recriwtio yn SALT, cyn ac yn ystod y pandemig, wedi bod yn
her fawr i ddarparu’r gwasanaeth.
Credwn mai oherwydd y bwlch yma mewn therapi lleferydd plant yw’r rheswm pam fod
mwyafrif ein cysylltiadau gyda rhieni y plant hynny. Ffactor ychwanegol efallai oedd
effeithiolrwydd cyfathrebu CICGC drwy ebyst ysgolion ac apiau.
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BIPBC – Sylwadau cychwynnol a’r camau gweithredu arfaethedig wedi derbyn yr
adroddiad hwn
‘Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn croesawu’r adroddiad hwn gan Gyngor
Iechyd Cymruned Gogledd Cymru. Fel y noda’r adroddiad, rydym yn awyddus i wella ac
ymestyn y ffordd yr ydym yn nodi adborth y defnyddiwr gwasanaeth a’r gofalwr gyda
bwriad clir i ddefnyddio’r canfyddiadau i wella gwasanaethau. Mae barn a storiau y rhai
sy’n cael mynediad i Therapi Iaith a Lleferydd yng ngogledd Cymru yn ein helpu i ddeall y
profiad gwirioneddol o ddefnyddio ein gwasanaeth. Ynghyd ag ystod o wybodaeth
berthnasol arall am y gwasanaeth, mae hyn yn darparu sylfaen i rannu arferion da ac i
adnabod cyfleoedd ar gyfer gwella.
Rydym felly yn disgwyl y byddwn yn edrych ar bethau o safbwynt y defnyddiwr unigryw a’r
gofalwr yn yr adroddiad hwn gan ddeall y gofal maent wedi ei brofi fel sail i ddatblygu’r
dealltwriaeth sydd ei angen i ddatblygu’r gwasanaeth. Bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried
yn gyntaf gan Grŵp Llywio Therapi Iaith a Lleferydd y Bwrdd Iechyd dan arweinyddiaeth
Cyfarwyddwr Ardal y Gorllewin. Bydd hyn yn sicrhau bod yr adroddiad yn cael ei ddefnyddio
ar gyfer y diben a fwriadwyd; sef gwella gofal a phrofiad y defnyddiwr. Bydd tri thïm Therapi
Iaith a Lleferydd gogledd Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddefnyddio’r canfyddiadau i
sicrhau ymateb sy’n gyson ac i sicrhau bod defnyddio adborth y defnyddwyr gwasanaeth yn
dod yn broses barhaus a chadarnhaol i gyflawni gwell canlyniadau.’
BIPBC Chwefror 2022

Tudalen | 7

Beth ddywedodd pobl wrthym
Mae’r enghreifftiau isod o achosion yn brofiadau fel a adroddwyd i CICGC gan bobl a
siaradodd gyda ni yn ystod ac yn union ar ôl ein digwyddiadau ymgysylltu.
Adferiad wedi Strôc
Fe wnaethom siarad gyda chlaf hŷn oedd wedi defnyddio gwasanaeth SALT wedi ei leoli yn
Ysbyty Dolgellau ar ôl strôc. Dywedodd y claf wrthym bod;







Y gwasanaeth a darparwyd gan ysbyty Dolgellau yn gweithio’n dda iawn
Yn ystod y pandemig roedd y Therapi Iaith a Lleferydd yn defnyddio Zoom o bell.
Roeddent yn teimlo fod hyn wedi bod yn effeithiol iawn ac wedi ei deilwra ar gyfer eu
anghenion. Dywedwyd wrthym bod hyn wedi bod yn llawer gwell na Therapi Iaith a
Lleferydd gyda gorchuddion wyneb.
Roedd y claf yn ganmoladwy iawn am ei Therapydd Iaith a Lleferydd a’r Therapydd
Galwedigaethol, y ddwy swydd wedi eu lleoli yn Ysbyty Dolgellau. Cawsom wybod eu
bod wedi canolbwyntio yn agos ar anghenion penodol cleifion ac roeddent wedi gweithio
yn agos gyda’r claf i hwyluso ei adferiad personol o ran lleferydd ac adferiad corfforol.
Adroddodd y claf fod Therapi Iaith a Lleferydd wedi cael ei gynnal ar y cyflymder cywir
iddynt hwy, gyda’r Therapydd Iaith a Lleferydd yn amyneddgar ac empathig.

Laryngectomi
Fe wnaethom siarad gyda chlaf oedd wedi derbyn triniaeth laryngectomi yn dilyn canser y
gwddf. Roedd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ac yng Nghanolfan Ganser
Clatterbridge. Erbyn hyn nid oes ganddo laryncs ac felly nid yw’n gallu siarad yn naturiol.
Mae bellach yn defnyddio dyfais awdio gwddf a elwir yn ‘Electro Larynx’ (EL) artiffisial i
siarad. Cawson wybod nad yw’r ddyfais yma yn cael ei hariannu gan GIG Cymru. (Ers
hynny rydym wedi cael gwybod gan BIPBC bod GIG yn ariannu’r dyfeisiadau hyn ac rydym
wedi cadarnhau hyn gyda’r claf).
Dywedodd y claf hefyd ei fod wedi derbyn cefnogaeth dda gan SALT cyn ac ar ôl y
llawdriniaeth, roedd hyn yn cynnwys cymorth i ail-ddysgu sut i fwyta yn ddiogel. Dywedodd
fod y therapi wedi gweithio’n dda ond roedd yn teimlo y byddai wedi cael gwell budd o gael
mwy o amser unigol ac ystod ehangach o therapïau, yn arbennig wrth ddysgu sut i siarad
yn defnyddio’r ‘Electro Larynx’.
Cawsom wybod nad oedd yr EL yn hawdd i’w ddefnyddio. Yn dilyn y llawdriniaeth
laryngectomi mae angen aros tan fod y chwydd wedi mynd i lawr, gan wedyn ddod o hyd i’r
lle cywir yn y gwddf iddo fod yn effeithiol. Dyma’r “man soniarus” ac mae hefyd yn dibynnu
pa law a ddefnyddir i osod yr EL. Fe gymerodd amser hir i’r claf ail-ddysgu sut i siarad, gan
ymarfer ac ail-adrodd amryfal synau yn y geg fel synau llafariaid. Cafodd ddysgu gyda sawl
claf laryngectomi arall – ac felly roedd cymorth gan y grŵp oedd yn ei gwneud yn haws i
ymarfer a gweld beth oedd yn gweithio i bob unigolyn. Barn y claf oedd mai defnyddwyr yr
Electro Larynx oedd yr athrawon gorau. Dywedodd y claf bod y Grŵp Laryngectomi yn
cynnal digwyddiadau codi arian i brynu mwy o’r dyfeisiadau i’w rhannu i ddefnyddwyr
newydd. Roedd gwirfoddolwyr o’r grŵp yn hyfforddi defnyddwyr newydd i siarad gyda hwy.
Mae BIPBC wedi dweud wrthym eu bod yn cydnabod y gwaith gwych mae’r Grŵp
Laryngectomi yn ei wneud i gefnogi gwasanaethau craidd GIG.
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Credai’r claf fod y Grŵp Laryngetomi wedi bod yn hanfodol i gyrraedd ble yr oedd erbyn hyn
o ran siarad. https://glanclwydlary.weebly.com/
Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd Plant

“Os oes unrhyw newid yn y gwasanaeth, peidiwch â gwneud
hynny heb gynnwys y rhieni, mae yn bartneriaeth rhwng rhieni
a’r gweithwyr meddygol proffesiynol sy’n rhoi’r cyfle gorau posib
i blant”.
Diffyg asesu gan SALT dyma’r rhesymau am yr oedi. Bydd gan
bob plentyn wahanol resymau am yr oedi. Pe byddent yn
edrych ar sefyllfa pob plentyn. Mae SALT angen hyfforddiant
ar effaith trawma ac esgeuluso ar ymennydd y plentyn, a hefyd
y cysylltiadau gyda chyflyrau niwroddatblygiadol. Mae SALT yn
allweddol i ddiogelu proffesiynol, a ydynt yn gofyn cwestiynau
ynglŷn â pham fod oediad gan y plentyn.
Os yw plentyn yn ddigon ffodus i gael rhiant sy’n brwydro ac yn
gofyn cwestiynau a gwneud eu hunain yn boen, byddant yn
cael gwell canlyniad.”

Er bod y profiadau a glywsom yn benodol i blant unigol, roedd sawl thema a glywyd yn
gyson:





Ychydig neu ddim gwasanaeth rhwng mis Mawrth a Medi 2020
Yn gyffredinol, ni chafodd gwasanaethau wyneb yn wyneb eu cyfnewid gan
fideo gynadledda (VC) yn ystod y cyfnod clo (fel gyda gwersi ysgol). Byddai
mwyafrif y rhieni wedi croesawu gwasanaethau VC SALT yn ystod y cyfnod
clo.
Dywedodd rhieni wrthym eu bod wedi gorfod “brwydo” i gael y gwasanaeth a
gredent roedd eu plentyn ei angen. Dywedodd un rhiant:
“Os yw plentyn yn ddigon lwcus i gael rhiant sy’n brwydo ac yn gofyn
cwestiynau ac yn gwneud eu hunain i fod yn boen, byddant yn cael gwell
canlyniad”.



Ni wnaeth rhai plant ail-ddechrau efo’r gwasanaeth ar ôl y cyfnod clo, ac felly
cawsant eu colli gan y gwasanaeth. Roedd llawer o’r bobl yn credu bod eu
plentyn wedi dioddef o oediad mewn datblygiad o ganlyniad i golli therapi a
theimlo’n ynysig.
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Mae lefelau staff a phroblemau recriwtio yn effeithio ar y gwasanaeth yng
ngogledd Cymru gyfan gan effeithio ar gysondeb ac amlder y gwasanaeth.
Mae recriwtio therapyddion Iaith a Lleferydd sy’n siarad Cymraeg yn broblem
fawr
Nid yw rhieni yn gweld bod y terfynau rhwng GIG a’r Awdurdodau Addysg
Lleol o gymorth ac fe’i hystyrir yn niwediol i gynnydd eu plant. Mae rhieni yn
disgwyl gwasanaeth di-drafferth.
Roedd rhieni yn bryderus gan bod diffyg staff a phroblemau recriwtio yn
golygu bod y staff yn blaenoriaethu achosion ble y gellid cyflawni’r
canlyniadau yn sydyn a bod achosion mwy cymhleth yn cael eu gadael ar ôl.

Plentyn A – Gwelsom fam plentyn 11 oed mewn sesiwn wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol
Glyndŵr. Dywedodd bod ei phlentyn wedi aros am dros flwyddyn i gael yr asesiad
cychwynnol ac roedd wedi profi oedi tebyg mewn perthynas ag Addysg. Fel llawer o rieni a
gysylltodd â ni roedd yn teimlo ei bod wedi gorfod “brwydro am bopeth”. Roedd wedi
gwneud cwynion ffurfiol i BIPBC a’r AALl ac roedd wedi bod yn anfodlon gyda chanlyniad y
ddau.
Gwelwyd ei phentyn i ddechrau yn Ionawr 2019. Roedd y teulu wedi derbyn ‘pecyn
strategol’ ac roedd y plentyn wedyn wedi cael ei ryddhau. Roedd y fam wedi gofyn am ailgyfeiriad. Cynhaliwyd asesiad ac roedd yr adroddiad yn datgan nad oedd dim o’i le er bod y
plentyn wedi arddangos rhai trafferthion iaith a lleferydd. Yn anffodus, torrwyd amodau data
gan i’r adroddiad gael ei anfon heb ei amgryptio i’r ysgol anghywir. Dywedodd y fam ei bod
eisiau gwneud cwyn ffurfiol ond ni aethpwyd a hyn ymhellach ac ni chafodd ymddiheuriad
ysgrifenedig.
Talodd y fam wedyn am asesiad Therapi Iaith a Lleferydd yn breifat. Defnyddiodd yr
asesiad yma becyn asesu CELF V5 (mae SALT yn defnyddio fersiwn gynharach). O
ganlyniad i’r adroddiad yma, mae ei phelntyn bellach wedi derbyn datganiad oherwydd
oediad datblygiad iaith. Dywed y datganiad bod y plentyn angen cefnogaeth wythnosol gan
SALT i’w ddarparu gan yr ysgol.
Roedd Cyngor Wrecsam eisiau rhoi’r plentyn mewn ysgol uwchradd ond roedd y fam o’r
farn na fyddai yn gallu cwrdd ag anghenion y plentyn. O ganlyniad i hyn, mae’r plentyn
bellach yn mynd i ysgol breifat yn Lloegr. Er bod y teulu yn byw yn Wrecsam, nid yw SALT
wedi darparu gwasanaeth i’r plentyn gan fod yr ysgol ‘tu allan i’r ardal’. Ni chynigiwyd
apwyntiadau Zoom na Teams.
Plentyn B – Fe wnaethom siarad efo Mam yn yr Ardal Ganolog sydd â phlentyn sydd wedi
derbyn gwasanaethau SALT ers bod yn 2 ½ oed. Mae’r plentyn bellach yn chwech ac yn
dal i fod angen cymorth.
Pan roedd yn yr ysgol gynradd gwelodd y plentyn Therapydd Iaith a Lleferydd yn Rhuthun
am hanner awr yr wythnos. Wedi hynny cafodd ei gyfeirio i’r Therapydd Iaith a Lleferydd yn
Ninbych. Fe aeth popeth yn dda tan i’r therapydd fynd i ffwrdd yn sâl. Er holi yn rheolaidd
ni wnaeth y Fam glywed dim am sesiynau eraill.
Pan ddechreuodd y plentyn yn yr ysgol, cafodd beth mewnbwn Therapi Iaith a Lleferydd
eto, ond unwaith y dechreuodd cyfnod y pandemig ni welsant neb o gwbl. Cynigiwyd

Tudalen | 10

sesiwn Zoom i’r plentyn ond roedd yn anodd i’r plentyn ganolbwyntio ac roedd angen
sesiwn wyneb yn wyneb. O ganlyniad nid yw’r plentyn wedi gweld Therapydd Iaith a
Lleferydd ers mis Mawrth 2020.
Pan ddychwelodd y plentyn i’r ysgol ar ôl y cyfnod clo, dechreuodd un o Gymhorthyddion
Dysgu’r ysgol wneud rhai ymarferion lleferydd gyda’r plentyn. Bu peth gwellaint yn lleferydd
y plentyn ond y tro diwethaf aeth y Fam a’r plentyn i weld ffisiotherapydd am gyflwr arall, ni
fedrai’r ffisiotherapydd ddeall y plentyn. Mae’r fam hefyd yn teimlo wedi dwy flynedd heb
gyswllt efo SALT ei bod yn awr yn amser i ail-asesu’r plentyn.
Plentyn C – Siaradwyd gyda Mam mewn sesiwn Zoom ar 4 Hydref 2021, roedd wedi
gwneud cyfeiriad rhiant i SALT ym mis Hydref 2020. Ymatebodd SALT yn sydyn a darparu
asesiad. Er hynny, roedd y sesiynau a ddarparwyd (4) gyda nyrs feithrin a nid Therapydd
Iaith a Lleferydd hyfforddedig – efallai mai’r rheswm am hyn oedd diffyg staff. Roedd y
sesiynau yn fuddiol, yn rhoi gwybod am faterion sylfaenol roedd y teulu eisoes yn eu
gwneud fel darllen gyda’r plentyn. Er hynny, credai’r fam nad oedd y sesiynau ar y lefel
briodol i’r plentyn symud ymlaen. Roedd yr holl apwyntiadau dros y ffôn - nid oedd unrhyw
apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael.
Dywed y Fam bod yr ysgol yn awr yn bryderus nad yw ei phlentyn yn derbyn y mewnbwn
Therapi Iaith a Lleferydd mae ei angen. Mae wedi cael gwybod y bydd yn rhaid aros yn hir i
gael ail asesiad SALT. Mae ymddygiad ei phlentyn wedi dirywio oherwydd trafferthion
parhaus gyda cyfathrebu efo staff yr ysgol a phlant eraill. Mae felly yn ystyried cael asesiad
niwroddatblygiadol preifat i ddarparu cynllun datblygu i’r ysgol.
Plentyn D – Hefyd ar 4 Hydref, fe wnaethom siarad efo Mam plentyn oedd wedi ei
fabwysiadu. Roedd y plentyn wedi bod yn glaf i SALT o fod yn dair oed, cyn ei fabwysiadu.
Mynychodd Mam bob apwyntiad ac oedd wedi cael yr argraff bod y gwasanaeth a
ddarparwyd heb ei integreiddio ar draws yr ystod o anghenion plant; byddai ei phlentyn yn
derbyn cefnogaeth gyda llythrennau unigol h.y. sut i ynganu R, sut i ynganu J. Nid oedd
cael plentyn i ail-adrodd llythrennau drosodd a throsodd yn helpu gyda lleferydd ac eglurer
lleferydd. O ganlyniad, dywedodd y Therapydd Iaith a Lleferydd er na fedrai’r plentyn siarad
yn glir, nid oedd yn cael unrhyw drafferth i ynganu llythrennau unigol. Dywedwyd wrth y
Fam y gallai SALT ond helpu gyda ynganu llythrennau ac ni fedrent helpu gyda lleferydd yn
gyffredinol. Dywedwyd na fedrent eu cyfeirio i rywun a fedrai helpu.
Teimlai Mam nad oedd SALT yn gallu helpu i gefnogi ‘plentyn mewn gofal’ gyda
thrafferthion ymddygiadol.
Cyfeiriwyd y plentyn yn 2020 at Therapydd Iaith a Lleferydd a lwyddodd i adnabod
anghenion y plentyn ac roedd yn gefnogol. Roedd ei mewnbwn yn gadarnhaol ac o
gymorth ar ôl nifer o flynyddoedd o drafferthion ac roedd yn drasig pan symudodd ymlaen
o’r adran.
Ym mhrofiad y Fam, roedd diffyg brys i ymdrin ag anghenion Therapi Iaith a Lleferydd plant.
Teimlai y gallai oedi ar adegau pan roedd plant yn datblygu ac yn newid mor sydyn fod ag
effaith enfawr ar eu datblygiad
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“Mi fu’n rhaid iddo fynd y tu allan i’w gartref ar gyfer ei therapi. Mae pethau
anghyfarwydd o’i gwmpas wedi tynnu ei sylw ac felly ni wnaeth weithio cystal ag
ymweliad cartref”.
“Cafodd ei weld mewn ystafell fechan iawn oedd a bin mawr melyn, sinc a thap ac
ychydig o gadeiriau. Roedd yn amgylchedd rhyfedd iawn oedd yn achosi gorbryder i
blentyn”.

Plentyn E – Mewn sesiwn wyneb yn wyneb yn Ninbych ar 11 Hydref, fe wnaethom siarad
gyda Mam i blentyn chwech oed. Cafodd ei phlentyn ei gyfeirio yn gyntaf ganddi hi i SALT
pan roedd yn dair oed. Cyn y pandemig roedd y plentyn wedi derbyn dwy neu dair sesiwn
ym Mhlas Dyffryn a dau arall yn Inffirmari Dinbych. Cafodd un o’r sesiynau hyn eu canslo
ond ni cafodd wybod am hyn ymlaen llaw.
Mae’r plentyn wedi gweld sawl Therapydd Iaith a Lleferydd. Roedd hyn yn peri pryder i’r
plentyn gan fod yna ddiffyg cysondeb ac roedd y plentyn yn cyfarfod person diethr bob tro.
Ar un adeg, dywedwyd wrth y fam bod gan y plentyn drafferth o ran canolbwyntio (yn dair
oed) ac yn yr apwyntiad nesaf cawsant wybod nad oedd sôn am hyn yng nghofnodion
meddygol y plentyn.
Anfonwyd y plentyn i gael apwyntiad Awdioleg i wirio os oedd clyw’r plentyn yn normal a
buont yn eistedd am awr cyn i rywun ofyn iddynt pam eu bod wedi cael apwyntiad oedolyn i
blentyn. Roedd yr apwyntiad wedi ei drefnu gan y Therapydd Iaith a Lleferydd. Er hynny,
fe wnaeth yr awdiolegydd gynnal y prawf a daeth i’r casgliad nad oedd gan y plentyn
unrhyw broblemau clyw.
Dywed Mam na fu unrhyw gysylltiad gyda SALT ers mis Medi 2020 ac nid yw problemau
iaith a lleferydd y plentyn wedi eu datrys.
Mae’r plentyn yn derbyn cymorth gan Seicolegydd Addysg yn yr ysgol ond y deunydd a
ddefnyddir yw hyn a ddarparwyd dair blynedd yn ôl.
Mae Mam yn bryderus nad oes ganddynt un pwynt cyswllt gyda SALT, nid oes unrhyw
wybodaeth gyfredol na chefnogaeth a dim diagnosis. Mae’r teulu angen gwybod beth sy’n
digwydd ar yr adeg pwysig yma yn natblygiad y plentyn. Hoffai gael cynllun gofal, pwynt
cyswllt, deunyddiau wedi eu diweddaru ac ymarferion a fedrai helpu adref.
Plentyn F – (derbyniwyd ar ebost) Dywedodd Mam bod gan ei phlentyn ieuengaf ddiffyg
rhuglder iaith o pan roedd yn dair oed. Cyfeiriwyd y plentyn at Therapydd Iaith a Lleferydd
a fu’n gweithio’n dda efo’r plentyn. Er hynny, roedd wedi ymddiswyddo/gadael ei swydd ar
ôl tua 4 mis.
Roedd Mam yn cofio bod therapi gweithredol wedi dod i ben oherwydd diffyg Therapyddion
Iaith a Lleferydd. Dywedodd iddi gael gwybod bod Therapydd Iaith a Lleferydd newydd
wedi cael ei gyflogi yn yr ardal ond y cwbl fyddai’n digwydd oedd byddai Mam yn cymryd
amser i ffwrdd o’r gwaith, mynd a’i phlentyn allan o’r ysgol i fynd i ysbyty gymunedol leol i
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gyfarfod y therapydd newydd, gan feddwl y byddai’r “therapi” yn dechrau. Ond roedd bob
amser yn ‘asesiad’ ac yn y diwedd yr ateb oedd - “yndi mae’r plentyn angen therapi ond ni
fyddai’r therapydd yma ar gael i’w roi”. Dywedodd fod hyn wedi digwydd sawl tro ac roedd
wastad yn golygu asesiad ond ddim therapi. Dywedodd Mam pan wnaeth ei phlentyn weld
rhywun yn lleol … nid oedd i weld fod ganddi unrhyw wybodaeth go iawn ar sut i drin ‘diffyg
rhuglder’.
Roedd Mam wedi siarad gyda uwch reolwr therapi yn BIPBC ac roedd wedi dweud wrthi
“nad oedd llawer y gellid ei wneud. Roedd diffyg rhuglder yn bennaf yn dibynnu ar beth
roedd y rhieni yn ei wneud gyda’r plentyn adref”.
Aeth Mam yn ei blaen i ddweud;
“Cysylltais gyda Chanolfan Michael Palin yn Llundain a dywedasant y byddent yn
hapus i weld fy mhlentyn ond dylai fod yn wasanaeth oedd yn cael ei ddarparu yn
lleol ac wedi ei integreiddio gyda ysgol fy mhlentyn ac ati. Cefais sgwrs gyda’r
therapydd a argymhellwyd ar-lein o Israel ac fe wnaeth yntau eto ddweud y dylai
diffyg rhuglder mewn plentyn gael ei drin yn amgylchedd fy mhlentyn (therapi
lleol, cynnwys yr ysgol ac ati). Fe es a’m plentyn i weld therapydd o Awstralia yn
Iwerddon oedd yn wych ond dywedodd bod angen i’r therapi barhau yng
Nghymru – dwi’n dweud hyn wrthych i adael i chi wybod ein bod wedi ein hysgogi
i ddod o hyd i gymorth i’m plentyn.
Yn y diwedd, fe wnes gyflwyno cwyn. Aeth hwn drwy’r rigmarol o gŵyn ffurfiol –
ac yn y pen draw fe fynychodd fy ngŵr a minnau adolygiad yn lleol – golygodd
hyn gynllun triniaeth newydd o fath – roedd hwn yn aneffeithiol.
Felly, lle rydym ni bellach a rhai blynyddoedd wedi mynd heibio? Wel ni fu
unrhyw ddilyniad ar gyfer fy mhlentyn. Nid oes neb wedi gwirio ac adolygu ac ati.
Roedd yn ymddangos i fod yn asesu yn unig, fel pe tai hyn yn cyfateb i gyrraedd
math o darged. Rhoddais y gorau i therapi BIPBC.
Rhaid i mi ymddiheuro am fod mor negyddol ond mae fy mhrofiad o Therapi Iaith
a Lleferydd yng ngogledd Cymru (drwy BIPBC) wedi bod yn negyddol iawn.
Rwyf yn gobeithio fod pethau wedi gwella ers hynny.”
Plentyn G – Derbyniwyd ar e-bost:
“Ysgrifennaf atoch gyda rhai pryderon am sut y cafodd fy mhlentyn ei drin ers
iddo fod yn 2 oed gan amryfal rannau o’r bwrdd iechyd. Erbyn hyn mae fy
mhlentyn yn 9 oed. Cyflwynais gŵyn yn ddiweddar am y Therapi Iaith a Lleferydd
a’r diffyg mynediad a chefnogaeth a roddwyd i fy mhlentyn dros y blynyddoedd.
Bellach rwyf wedi derbyn copi o’r archwiliad ac nid wyf yn sicr sut i fwrw ymlaen
gyda hyn yn awr.
Credaf fod y pryderon a godwyd yn yr adroddiad yn uniongyrchol wedi effeithio ar
fynediad fy mhlentyn i wasanaethau eraill fel CAMHs a’r tîm niwroddatblygiadol
ac yn lle gweithio ar y cyd, cafwyd gêm ping-pong hir gyda fy mhlentyn yn y
canol. Gadawyd fy mhlentyn heb gefnogaeth gyda finnau yn ceisio helpu fel y
medrwn dros y blynyddoedd, ac yn y diwedd nid yw fy mhlentyn wedi gallu
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mynychu’r ysgol ers mis Ebrill eleni oherwydd y gor-bryder a achoswyd gan
anghenion sydd heb eu cwrdd a heb eu hadnabod”.
Plentyn H – Dros y ffôn:
Mae gan Mam blentyn sydd wedi bod yn derbyn gwasanaethau SALT ers yn dair oed ac
mae dal angen mwy o therapi. I ddechrau fe wnaeth gymryd peth amser i gael mynediad i
wasanaethau SALT, roedd mynediad i SALT drwy gyfeiriad gan Ymwelydd Iechyd.
Cyflwynwyd y chwe sesiwn gyntaf (cyn Cofid) adref. Oherwydd nad oedd Therapydd Iaith a
Lleferydd wedi ei leoli yn ardal Tywyn roedd yn rhaid i’r Therapydd Iaith a Lleferydd deithio
bob cam o Fangor i sesiwn awr. Cyflwynwyd y gwasanaeth yn Gymraeg.
Rhoddwyd ffeil i Mam gyda rhaglen o’r enw ‘Can I Join You’. Teimlai y byddai wedi bod o
gymorth i gael rhywun yno i fynd drwy’r rhaglen gyda hi a chafodd wybod bod cyrsiau ar
gael – ond nid yn Nhywyn. Yn ychwanegol, nid oedd rhwydwaith o bobl yn Nhywyn y gellid
eu ffonio i ofyn am gyngor.
Yn ystod y cyfnod clo ni chafodd ei phlentyn unrhyw sesiynau therapi rhwng misoedd
Mawrth a Medi 2020 ac ni wnaeth SALT gysylltu. Dywed Mam y byddai wedi gwerthfawrogi
galwad ffôn i adael iddi wybod be oedd yn digwydd.
Dechreuodd ei phlentyn yn yr ysgol ym mis Medi 2020 ac nid oedd wedi derbyn
gwasanaeth yn yr ysgol eto. Mae Mam yn bryderus bod yna fwlch amlwg rhwng yr ysgol a’r
tîm Therapi Iaith a Lleferydd, nid oeddent yn cysylltu ac nid oedd gan neb atebion. Erbyn
hyn mae ei phlentyn yn chwech oed ac nid yw’n derbyn y cymorth sydd ei angen.
Fe wnaeth aelod newydd o’r tîm SALT gysylltu â’r Fam ym mis Medi 2020 ac roedd i weld
yn syfrdan nad oedd y plentyn wedi derbyn therapi yn y chwe mis blaenorol. Ymddiheurodd
am hyn a dywedodd y byddai yn anfon cwyn y Fam ymlaen ond nid oedd neb wedi ymdrin â
hyn ac nid oedd wedi cael unrhyw ateb.
Cyfraniadau gan Weithwyr Addysg Proffesiynol
Cawsom gyfraniadau gwerthfawr a deallus gan weithwyr addysg proffesiynol. Pryder mawr
oedd y cynnydd enfawr yn nifer y plant oedd angen mewnbwn gan Therapi Iaith a Lleferydd.
Gwnaeth y rhai fu’n cymryd rhan y sylwadau isod am y gwasanaethau yn ardal y Dwyrain o
BIPBC:





Gweithio mewn ysgol arbennig yn gwasanaethu 300 o blant, mae cynnydd enfawr yn
nifer y plant sydd angen gwasanaethau SALT.
Mae gan yr ysgol Therapydd Iaith a Lleferydd dynodedig. Daw’r Therapydd Iaith a
Lleferydd i weld y plant yn ystod dau dymor allan o dri yn unig. Gall hyn fod yn heriol.
Mae cyfleusterau Fideo Gynadledda wedi cynyddu hyblygrwydd.
Mae’r rhieni yn rhwystredig gan nad oes digon o ddarpariaeth Therapi Iaith a Lleferydd i
gwrdd â’r cynnydd yn y galw. Bydd hyn yn gwaethygu.

Fe wnaethom siarad gyda gweithiwr addysg proffesiynol oedd yn gweithio mewn ysgol
gynradd yn ardal Gorllewin BIPBC. Roedd yr unigolyn yma yn rheoli cyfeiriadau i Therapi
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Iaith a Lleferydd GIG.
Cawsom wybod bod yr ysgol yn defnyddio pro-forma i gyfeirio plant i’r gwasanaeth SALT i
roi darlun cyson o’r plentyn i’r tîm SALT. Teimlwyd bod y broses gyfeirio a’r ffurflen wedi
bod yn gweithio’n dda.
Cyn y pandemig roedd ymateb SALT yn sydyn ac roedd yr ysgol yn hapus gyda’r
amserlenni a’r gwasanaeth yn gyffredinol. Cafodd y cyfnod clo effaith ar y gwasanaeth a
gallu ysgolion i weithio gyda’r gwasanaeth SALT ac mae problemau wedi parhau ar ôl y
cyfnod clo.
Mae’r ysgol yn ymwybodol y bu rhai heriau gyda’r gwasanaeth SALT, oedd yn golygu nad
oedd unrhyw adroddiadau yn cael eu derbyn ar rai plant neu adroddiadau yn cyrraedd heb
unrhyw dargedau. Roedd pryder nad oedd digon o Therapyddion Iaith a Lleferydd oedd yn
siarad Cymraeg. Roedd hyn yn her i’r gwasanaeth, ac roedd yn rhaid i BIPBC a
Llywodraeth Cymru gydnabod hyn.
Nid yw darparu therapi dros Teams (Fideo Gynadledda) wedi bod yn hawdd, yn enwedig i
blant ifanc iawn. Bu trafferthion sylweddol gydag ansawdd y sain, er nad oedd unrhyw
broblemau technegol.
Yn flaenorol, byddai Therapyddion Iaith a Lleferydd yn dod i weld plant yn yr ysgol. Mae
defnyddio Teams yn yr ysgolion wedi bod yn heriol gan fod angen i aelod o staff yr ysgol i
eistedd gyda’r plentyn drwy’r sesiwn Teams. Mae hyn yn anodd pan fo ysgolion yn wynebu
prinder staff. Ar adegau, mae hyn yn golygu fod angen canslo’r sesiwn.
Diffyg cysondeb yn dilyn ymadawiad Therapydd Iaith a Lleferydd ac mae hyn wedi bod yn
her i blant sydd wedi bod yn derbyn therapi.
Mae ysgolion yn defnyddio CDU (Cynlluniau Datblygu Unigol) ar-lein i blant gydag
anghenion dysgu ychwanegol. Hysbyswyd yr ysgolion y dylai GIG fod yn rhan o’r gofyniad
statudol yma ac y dylai person a enwir o GIG gael ei gynnwys yn y CDU. Yn ddiweddar, ni
fu’n bosib enwi Therapydd Iaith a Lleferydd ac roedd hyn yn fater o bryder.
Credwyd bod y gwasanaeth yn cwrdd ag anghenion yr ysgol cyn y pandemig ond nid oedd
bellach yn foddhaol. Nid oedd y berthynas, y dealltwriaeth a’r llinellau cyfathrebu yn
gweithio yn y ffordd yr oeddent cyn y cyfnod clo.
Roedd y diffyg sesiynau wyneb yn wyneb yn gadael bwlch mawr yn y gwasanaeth, ble
roedd hyn yn gadael y plant o ran Therapi Iaith a Lleferydd? Hefyd, roedd yn fater o bryder
y bydd hyd yn oed mwy o bwysau ar y gwasanaeth, gyda chyfeiriad at blant hŷn oedd wedi
colli sesiynau therapi rhwng Mawrth a Medi 2020.
Roedd cynnydd yn nifer y plant oedd angen gwasanaeth. Roedd y cyfnod clo wedi golygu
bod rhai plant wedi colli llawer o amser yn yr ysgol dros y 18 mis diwethaf ac roedd hyn
wedi effeithio arnynt.
Cawsom wybod bod staff addysg yn gweld bod agweddau o wefan BIPBC yn fuddiol iawn.
Roedd Therapi Galwedigaethol yn dda iawn gyda nifer o adnoddau ar gael i ysgolion a
rhieni. Roedd yr ysgolion yn gallu printio adnoddau i helpu plant. Nid oedd hi’n bosib
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dweud yr un peth am yr adain SALT. Roedd rhestr o adnoddau, ond ni fedrwch glicio ar y
dolenni a phrintio’r adnodd. Awgrymwyd y gellid datblygu hyn ymhellach gan efallai ostwng
y pwysau ar yr adran.
Anabledd Dysgu
Fe wnaethom gyfarfod gydag aelod o’r Tîm Anabledd Dysgu (Oedolion) i Awdurdod Lleol
yng ngogledd Cymru. Yn eu profiad hwy roedd cyfran fawr o bobl gydag ymddygiad heriol
angen gwasanaethau SALT. Roedd anallu i gyfathrebu yn un o achosion mwyaf ymddygiad
heriol.
Cawsom wybod mai nod un Therapydd Iaith a Lleferydd oedd cynnal asesiadau ar gyfer
Oedolion yn ardal yr Awdurdod Lleol am 2 ddiwnrod yr wythnos ac roedd yr amser yma yn
cael ei rannu gyda sir arall. Oherwydd absenoldeb salwch, roedd yna adegau pan nad oedd
cyfar ar gael. Mae hyn wedi effeithio ar gynlluniau cefnogi ymddygiad i gleientiaid. Nid yw
cynlluniau o’r fath yn gynhwysfawr heb yr elfen gyfathrebu ac mae’n rhaid iddynt gael eu
hysgrifennu gan Therapydd Iaith a Lleferydd proffesiynol. Mae hyn yn hanfodol wrth wneud
cais am arian Parhau Gofal Iechyd. Bydd oedi i ddarparu asesiad SALT yn peri oedi i
dderbyn arian Parhau Gofal Iechyd. Mae’r wybodaeth a dderbyniwyd gan SALT o gymorth
mawr, ond mae’r oedi i dderbyn asesiad yn broblem fawr. Maent ar hyn o bryd yn profi oedi
o chwe mis neu fwy.
Maent yn cael pobl ifanc yn dod drwy’r cyfnod trosglwyddo o wasanaethau plant i
wasanaethau oedolion heb adroddiad/cynllun SALT. Weithiau bydd cleientiaid wedi cael
asesiad SALT ond bydd wedi ei archifo, felly bydd yn rhaid dechrau’r broses o’r dechrau,
sy’n achosi ôl-groniad. Byddai o gymorth cael mwy o gysondeb a trosglwyddiad wedi ei
strwythuro rhwng timau SALT Oedolion a Phlant.
Cyn y pandemig, roedd yr asesiadau yn arfer bod wyneb yn wyneb, ond bellach maent ar
Zoom. Mae hyn yn gweithio’n dda i’r mwyafrif o gleientiaid. Gwerthfawrogir cyfraniadau
Therapyddion Iaith a Lleferydd yn sylweddol ond maent wedi eu gorweithio ac mae hyn yn
effeithio ar wasanaethau Anabledd Dysgu yn ardal yr Awdurdod Lleol.
Fe wnaethom siarad efo mamau dau berson ifanc gydag anableddau dysgu dwys yn ardal
Gorllewin BIPBC. Roedd y ddau blentyn wedi derbyn Therapi Iaith a Lleferydd o’r blaen
ond roeddent yn cael trafferth i gadw menbwn SALT yn awr.
Eglurodd Mam A bod gan ei phlentyn gyflwr penodol ac, er bod ei phlentyn yn gymdeithasol
iawn , mae yn ddi-eiriau. Erbyn hyn mae ei phlentyn yn 20 oed ac ni fydd byth yn gallu
siarad nac arwyddo, mae hyn yn rhan o’i syndrôm. Roedd ganddynt berthynas dda gyda
Therapydd Iaith a Lleferydd y plentyn ond nid yw Mam yn credu fod y gwasnaeth SALT yn
gwybod o ddifrif sut i helpu ei phlentyn.
Mae plentyn Mam B yn 13 oed a hefyd yn dd-eiriau, mae ei phlentyn ar y sbectrwm awtistig
ac wedi cael diagnosis o Anawsterau Dysgu dwys ac Awtistiaeth.
Maent yn defnyddio technoleg (system ACC wedi ei seilio ar luniau sydd ar iPad) i helpu
plant i gyfathrebu ond dywedwyd wrthym nad yw’r Therapyddion Iaith a Lleferydd yn
cefnogi defnyddio hwn. Teimlai’r ddwy nad oedd hyfforddiant SALT yn cadw i fyny efo
technoleg ac roedd y Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gyndyn i roi tro ar rywbeth newydd.
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Awgrymwyd y dylai hyfforddiant SALT ganolbwyntio ar dechnoleg sydd yn rhoi mynediad i
eiriau y gall plentyn eu defnyddio a’u rheoli. Cawsom wybod er mwyn iddynt gael eu
cyfeirio i ddyfais electronig i helpu’r plentyn gyda chyfathrebu, roedd yn rhaid i’r plentyn brofi
ei fod yn gallu defnyddio’r ddyfais yn fedrus. Maent yn credu y byddai’n well gadael i’r
plentyn roi tro ar hyn. Oherwydd y gofyniad medrusrwydd, nid yw plant yn cael cyfle i geisio
defnyddio’r system gyfathrebu electronig, fyddai yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ansawdd
eu bywydau.
Yn ystod y cyfnod o fis Mawrth i Fedi 2020, ni chafodd yr un plentyn unrhyw fewnbwn
Therapi Iaith a Lleferydd. Ar ôl y cyfnod clo maent yn dal i weithio gyda’r un targedau a
gyda’r un offer roeddent yn eu defnyddio cyn y pandemig.
Roedd y ddwy fam eisiau pwysleisio bod yr hyn roedd Therapydd Iaith a Lleferydd yn ei
ystyried yn welliant bach yn gallu bod yn welliant mawr i ansawdd bywyd y plentyn a’r teulu.
Ar gyfer plant hŷn, digwyddodd y trosglwyddo i wasanaethau oedolion pan gyrhaeddodd
Covid. Erbyn hyn mae’r plentyn yn cael ei ystyried yn oedolyn a bellach nid oes ganddo
fynediad at Therapydd Iaith a Lleferydd. Er hynny, nid yw anghenion y plentyn wedi newid
ac mae dal angen cymorth. Mae Mam wedi dweud wrth ei phlentyn y gall gael ei ail-gyfeirio
i’r gwasanaeth ond nid yw’n teimlo bod gan y gwasanaeth oedolion yr hyn sydd ei angen ar
gyfer anghenion ei phlentyn. Cred Mam bod angen gwell trosglwyddiad, teimlai fod ei
phlentyn wedi cael ei wthio dros y dibyn yn 18 oed a byddai’n well iddo gael ei drosglwyddo
i Wasanaethau Oedolion yn 25 oed
Teimlai’r ddwy Fam bod gwasanaeth SALT yn brwydro gyda phlant cymhleth fel eu plant
hwy, ble roedd llawer o fewnbwn i beth a ymddangosai yn welliannau cymharol fach.
Y Gymraeg
Yn ystod ein trafodaethau gyda gweithwyr addysg proffesiynol cawsom wybod fod ganddynt
bryderon am recriwtio Therapyddion Iaith a Lleferydd ac roedd llawer o therapyddion oedd
yn siarad Cymraeg wedi gadael y gwasanaeth ac chynghorwyd yr ysgolion i adolygu’r plant
i weld os oedd modd iddynt gael darpariaeth therapi drwy gyfrwng y Saesneg yn hytrach na
Chymraeg. Mae hyn yn peri pryder, yn enwedig yng Ngwynedd. Mae’r diffyg therapyddion
sy’n siarad Cymraeg wedi ei godi gan etholwyr efo Siân Gwenllian AS ac roedd cynlluniau i
lobïo ar lefel genedlaethol.
Fe wnaethom gwrdd â theuloedd oedd yn siarad Saesneg ym Mangor a dywedwyd wrthym
bod yr ysgol arbennig roedd eu plant yn ei mynychu wedi dirywio, yn absenoldeb
therapyddion oedd yn siarad Cymraeg, i adael i therapi lleferydd Saesneg yn unig i
ddigwydd yn yr ysgol. Roeddent yn teimlo bod hyn yn anfantais pellach i’w plant. Clywsom
wahaniaeth barn ar y mater yma gyda rhai rhieni yn cefnogi hyn gydag eraill o’r farn bod
Therapi Iaith a Lleferydd yn Saesneg yn well na dim Therapi Iaith a Lleferydd o gwbl.
Hysbysodd staff CICGC y rhai oedd yn cymryd rhan y byddai Cwrs Therapi Iaith a Lleferydd
newydd yn dechrau ym Mhrifysgol Glyndŵr a gallai hyn wella recriwtio yn y tymor canolig.
Mae CICGC wedi codi pwysigrwydd y Gymraeg fel elfen allweddol yn y cwrs newydd yma
gyda Chomisiynydd y Gymraeg.
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Gofynnwyd i ni a fyddai cyfle i athrawon cymwys i ymgymryd â’r cwrs i ddod yn Therapydd
Iaith a Lleferydd.
Clod
Clywsom gan Fam yn ardal y Dwyrain oedd â phlentyn 12 oed byddar, oedd bellach wedi ei
ryddhau o’r gwasanaeth SALT. Cafodd y plentyn ddiagnosis byddardod pan roedd yn 2½
oed ac roedd wedi cael Therapi Iaith a Lleferydd gartref yn un o’r sesiynau. Roedd y teulu
eisiau i’r plentyn fynd i ysgol prif lif a gyda chymorth addysgol mae’r plentyn bellach yn
ddisgybl A*.
“Dwi yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth a dderbyniwyd gan fy mhlentyn 3 oed gan y
Therapyddion Iaith a Lleferydd wedi eu lleoli yn Nolgellau a Blaenau Ffestiniog. Dwi wedi
gweld datblygiad gwych yn iaith fy mhlentyn” (derbyniwyd yn Gymraeg mewn ebost).
Cawsom ebost gan dad o Sir y Fflint. Dywedodd i’w blentyn gael diagnosis o Verbal
Dyspraxia a Velopharyngeal Incompetence (VPI) yn saith oed. Cyfeiriwyd y plentyn i SALT
gan feddyg ymgynghorol yn Ysbyty Alder Hey. Derbyniodd y plentyn Therapi Iaith a
Lleferydd yn yr ysgol ac fe ddaeth yn ei flaen yn sydyn a gallai ynganu mwy o eiriau.
Dywed y tad bod y Therapydd Iaith a Lleferydd wedi gweithio gyda’i blentyn am 5 mlynedd
a chael canlyniadau ardderchog.
Doedd gan y tad ddim byd ond canmoliaeth i’r hyn roedd SALT yn ei wneud drwy’r adran
Anghenion Addysg Arbennig (AAA) yn ysgol ei blentyn. Dywedodd drwy gael adran AAA yn
yr ysgol, roedd yn helpu i gadw’r plant yn yr ysgol prif lif, oedd yn golygu nad oeddent yn
cael eu diarddel a’u hynysu oddi wrth eu cyfoedion. Cred bod cael adran AAA ymroddedig
mewn ysgolion yn lliniaru’r pwysau ar wasanaeth SALT BIPBC.
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Cydnabyddiaeth
Diolchwn i’r rhai hynny a wnaeth roi eu hamser i roi gwybod i ni am eu profiadau a rhannu
eu syniadau
Rydym yn gobeithio y byddant yn dylanwadu ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i
gydnabod a gwerthfawrogi beth maent yn ei wneud yn dda – gan wneud gwelliannau fel
bod y materion sy’n peri trafferthion gwirioneddol i bobl sy’n defnyddio’r GIG yn derbyn
sylw.
Adborth
Hoffem glywed beth yr ydych chi yn ei feddwl am y cyhoeddiad yma ac os oes gennych
unrhyw awgrymiadau ar sut y gallem ei wella, fel ein bod yn gallu gwneud ein gwaith yn well
yn y dyfodol.
Manylion i gysylltu â’r Swyddfa
Uned 11 Llys Castan
Ffordd y Parc
Parc Menai
Bangor
LL57 4FH

Rhif ffôn:

Unedau 1B a 1D Parc Busnes Wilkinson
De Ffordd Clywedog
Wrecsam
LL13 9AE

01248 679 284 neu 01978 356178

E-bost:

Admin2@wales.nhs.uk

Gwefan:

https://gogleddcymrucic.gig.cymru/

Y Cyfryngau Cymdeithasol:
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Cyflwyniad
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Sampl o Bostiadau CICGC ar y Cyfryngau Cymdeithasol
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Enghraifft o Ddatganiad i’r Wasg gan CICGC

DATGANIAD

NEWYDDION

AWST 2021
CORFF GWARCHOD IECHYD YN GOFYN I BOBL DRAFOD Y
GWASANAETHAU THERAPI IAITH A LLEFERYDD

Mae’r corff gwarchod annibynnol i ogledd Cymru – Cyngor Iechyd
Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) – yn awyddus i glywed gan bobl
sydd â phrofiad o wasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yng ngogledd
Cymru.
Bydd CICGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ar
draws chwe sir gogledd Cymru neu drwy fideo gynadledda, yn ystod
mis Medi, Hydref a Tachwedd. Gwahoddir cleifion, eu gofalwyr a’u
teuluoedd i siarad am bob agwedd o Wasanaethau Therapi Iaith a
Lleferydd GIG. Cynhelir y digwyddiadau fel a ganlyn – gyda 3 sesiwn
wahanol ym mhob lleoliad.
Conwy
8 Medi
Cyffordd
10.00am 1.30pm 4.00pm
Llandudno
7 Hydref
Bae Colwyn
10.00am 1.30pm 4.00pm
15 Hydref
Betws-y-coed
10.00am 1.30pm 4.00pm
12 Tachwedd
Llanfairfechan
10.00am 1.30pm 4.00pm
Sir Ddinbych
13 Hydref
Rhuddlan
10.00am 1.00pm 3.30pm
1 Tachwedd
Corwen
10.00am 1.00pm 3.30pm
11 Tachwedd
Dinbych
10.00am 1.30pm 4.00pm
Sir y Fflint
29 Medi
Cei Conna
10.00am 1.30pm 4.00pm
22 Hydref
Yr Wyddgrug
10.00am 1.30pm 4.00pm
17 Tachwedd
Y Fflint
10.00am 1.30pm 4.00pm
Gwynedd
7 Medi
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Porthmadog

10.00am

1.30pm

4.00pm

14 Hydref
8 Tachwedd
18 Tachwedd
Wrecsam
1 Hydref
5 Tachwedd
9 Tachwedd
Ynys Môn
6 Medi
19 Hydref
25 Tachwedd
Digwyddiad
Rhithiol
4 Hydref
11 Hydref
20 Hydref

Y Ganllwyd
Tywyn
Bangor

10.00am
10.00am
10.00am

1.30pm
1.30pm
1.30pm

4.00pm
4.00pm
4.00pm

Wrecsam
10.00am
Rhosllanerchrugog 10.00am
Wrecsam
10.00am

1.30pm
1.30pm
1.30pm

4.00pm
4.00pm
4.00pm

Amlwch
Llangefni
Porthaethwy

1.30pm
1.30pm
1.30pm

4.00pm
4.00pm
4.00pm

Ar lein
Ar lein
Ar lein

10.00am
10.00am
10.00am

6.30pm
2.00pm
10.00am

Dywedodd Mr Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog CICGC
“Rydym
wedi gweithio gyda Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd BIPBC i
sicrhau bod pobl yn cael dweud eu dweud ar y ffordd mae
gwasanaethau yn cael eu datblygu yng ngogledd Cymru. Cynhelir
ein digwyddiadau ymgysylltu mewn sawl lleoliad ar draws yr ardal,
gan roi cyfle i bobl roi gwybod i ni am eu profiadau o’r
gwasanaethau. Mae’n hanfodol ein bod yn cyflwyno adborth ac
awgrymiadau pawb sy’n defnyddio gwasanaethau Therapi Iaith a
Lleferydd i’r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau a pholisïau”.
Aeth Mr Ryall-Harvey ymlaen i ddweud “Bydd y digwyddiadau yn cael
eu trefnu o amgylch nifer o agweddau fel canmoliaeth, pryderon a
chwynion, cynllunio gofal, darpariaeth gofal a chyfathrebu. Rydym yn
deall mewn rhai amgylchiadau y bydd pobl yn dymuno rhannu
profiadau mewn ffordd fwy gyfrinachol a byddwn yn sicrhau bod cyfle
i drafodaethau o’r fath ddigwydd yn breifat”.
Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o’r digwyddiadau neu i
gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Chyngor Iechyd Cymuned
Gogledd Cymru ar rif ffôn: 01248 679284 (ds mae system ffôn ateb
yn weithredol – gadewch neges a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â
chi) neu ar e-bost yourvoice@wales.nhs.uk
Gallwch hefyd gofrestru i fod yn bresennol drwy’r ap SurveyMe drwy
ddefnyddio’r ddolen isod:

Tudalen | 28

https://svy.at/b7f1g
DS Mae’r cofrestru ar sail y cyntaf i’r felin, ond byddwn yn
trefnu sesiynau ychwanegol fel bo angen
Wrth gadw lle, gadewch i ni wybod os ydych yn dymuno cyfrannu i’r
trafodaethau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Gadewch i ni
wybod hefyd am unrhyw ofynion mewn perthynas â chyfathrebu neu
fynediad.
Nodiadau i olygyddion
1

Mudiad annibynnol statudol yw Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CIC) sy’n cynrychioli

buddiannau cleifion a’r cyhoedd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Ngogledd Cymru. Daeth i fod ar 1
Ebrill 2010 fel rhan o ad-drefnu gwasanaethau iechyd yng Nghymru gan wasanaethu Conwy, Sir Ddinbych,
Sir y Fflint, Gwynedd. Wrecsam ac Ynys Môn. Mae poblogaeth gyfun y chwe sir oddeutu 675,500.
2

Mae gan y Cyngor Iechyd Cymuned chwe pwyllgor lleol, un ar gyfer y chwe sir. Mae pob pwyllgor

lleol yn cynnwys aelodau a ddaw o dair ffynhonnell: cynghorwyr a enwebwyd gan yr awdurdod lleol
perthnasol, pobl a enwebwyd gan fudiadau o’r sector gwirfoddol lleol a phobl leol a benodwyd gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru.

Diwedd

Tudalen | 29

Manylion Cysylltu – Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru
Post:

Unedau 1B & 1D, Parc Busnes
Wilkinson, Ffordd De Clywedog,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam,
Wrecsam. LL13 9AE

Units 1B & 1D, Wilkinson Business
Park, Clywedog Road South,
Wrexham Industrial Estate,
Wrexham. LL13 9AE

11 Llys Castan, Ffordd y Parc,
Bangor, Gwynedd. LL57 4FH

11, Chestnut Court, Parc Menai,
Bangor, Gwynedd. LL57 4FH

Ffôn:
E-bost:
Gwefan:

01248 679 284 neu 01978 356178
Admin2@wales.nhs.uk
https://gogleddcymrucic.gig.cymru/

Y Cyfryngau Cymdeithaol:
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