
   

 

Safonau Cymru Gyfan 
ar gyfer 

Darparu Gwybodaeth Hygyrch  
i Bobl â Nam ar eu Synhwyrau a 

Chyfathrebu â Hwy 
 

 
 

 
 

Cyhoeddwyd Gorffennaf 2013 gan GIG Cymru 
 
 
 
 



 Tuladen 1 o 26  

 

  

Safonau Cymru Gyfan ar Gyfer Darparu 

Gwybodaeth Hygyrch I Bobl Â Namar ar eu 

Synhwyrau 

A Chyfathrebu Â Hwy 

   

1. Diben 

 Diben y safonau hyn yw sicrhau bod anghenion 

cyfathrebu a gwybodaeth pobl â nam ar eu 

synhwyrau'n cael eu bodloni wrth iddynt ddefnyddio 

ein gwasanaethau gofal iechyd.  Amlinellir isod y 

safonau y dylai pobl â nam ar eu synhwyrau eu 

disgwyl ar gyfer y gwasanaethau y byddant yn eu 

defnyddio ym maes gofal iechyd. Mae'r safonau hyn 

yn berthnasol i oedolion, pobl ifanc a phlant. 

 

2. Diffiniad 

 Mae'r term 'pobl â nam ar eu synhwyrau' yn cael ei 

ddefnyddio drwy'r ddogfen i gyfeirio at y canlynol: 

 

 Pobl sy'n Fyddar; pobl sydd wedi colli eu clyw 

neu sy'n drwm eu clyw.   
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 Pobl sy'n Ddall neu'n rhannol ddall. 

 Pobl Fyddar a Dall: sef y rhai hynny y mae'r 

cyfuniad o'u nam ar eu golwg ac ar eu clyw yn 

achosi anawsterau wrth gyfathrebu, wrth gael 

hyd i wybodaeth, ac wrth symud. 

 

3. Dyletswydd Gyfreithiol 

 Mae dyletswydd gyfreithiol o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010 i sicrhau fod addasiadau 

rhesymol yn cael eu gwneud i ddarparu 

gwasanaethau gofal iechyd y gall pobl anabl gael 

gafael arnynt yr un mor hawdd â phobl nad ydynt yn 

anabl.  Dyletswydd y mae disgwyl iddi gael ei 

bodloni yw hon.  Gofynnir i gyrff cyhoeddus fod yn 

rhagweithiol wrth wneud addasiadau, er mwyn 

sicrhau bod anghenion cyfathrebu a’r gallu i gael 

gafael ar wasanaethau’n cael eu bodloni.  

 

 Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 

Pobl ag Anableddau yn cynnig safon ryngwladol ar 

gyfer hawliau dynol pobl anabl. Mae cyfathrebu 

effeithiol a phriodol yn hanfodol er mwyn sicrhau 
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bod gwasanaethau'n cael eu darparu mewn modd 

sy'n hybu urddas a pharch. Mae'r dystiolaeth yn 

dangos hefyd fod cyfathrebu aneffeithiol yn fater a 

allai effeithio ar ddiogelwch cleifion, ac y gall 

waethygu iechyd.  

 

4. Asesu a Bodloni Anghenion Gwybodaeth a 

Chyfathrebu 

 Dylai taflenni a dogfennau gwybodaeth sy'n cael eu 

defnyddio'n aml, ac sydd wedi’u llunio ar gyfer 

cleifion a'r cyhoedd, fod ar gael mewn fformatau 

hygyrch i bobl â nam ar eu synhwyrau. 

 

 Yn unol â'r ddyletswydd benodol dylai mannau ar 

gyfer y cyhoedd a chleifion gael eu hasesu i amlygu 

anghenion pobl â nam ar eu synhwyrau.  Yn 

benodol, dylai hyn gynnwys wardiau mewn ysbytai, 

mannau ar gyfer cleifion allanol, gwasanaethau 

damweiniau ac achosion brys, gofal sylfaenol a 

chymunedol. Rhaid i bobl â nam ar eu synhwyrau 

fod yn rhan o’r asesiad a dylid sicrhau bod eu 

safbwyntiau'n cael eu hadlewyrchu mewn unrhyw 
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gynigion i gynllunio, datblygu, neu newid 

gwasanaeth. Mae cynnwys pobl mewn modd 

effeithiol yn hanfodol i allu datblygu ymddiriedaeth a 

dealltwriaeth o brofiadau pobl â nam ar eu 

synhwyrau mewn perthynas â gofal iechyd.  

 

 Bydd yr asesiadau hyn yn galluogi Byrddau Iechyd 

ac Ymddiriedolaethau’r GIG i ddeall a bodloni 

anghenion gwybodaeth a chyfathrebu pobl â nam 

ar eu synhwyrau drwy ddatblygu cynllun gweithredu 

cadarn. Dylid cytuno ar gynllun gweithredu i’w 

arwain gan uwch swyddog penodedig, a bydd y 

cynllun yn nodi'n glir yr amserlenni a'r camau 

gweithredu sydd i'w cyflawni. Bydd y cynllun yn nodi 

ac yn ymdrin â’r polisïau, gweithdrefnau a 

phrotocolau sydd eisoes mewn bodolaeth ac/neu 

sydd angen eu datblygu, er mwyn sicrhau bod y 

newidiadau a fynnir i gyrraedd y Safonau’n cael eu 

gwireddu. Dylid monitro’n rheolaidd y cynnydd o ran 

cyflawni amcanion y cynllun, a dylid adrodd am y 

cynnydd yn ffurfiol i'r Bwrdd. 
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5. Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 

 Mae nifer o safonau wedi'u hamlinellu isod sy'n 

adlewyrchu'r arferion gorau wrth ddarparu 

gwybodaeth hygyrch ac wrth gyfathrebu â phobl â 

nam ar eu synhwyrau. Mae'r Bwrdd 

Iechyd/Ymddiriedolaeth GIG wedi ymrwymo i 

gyrraedd y safonau hyn. 

 

5.1 Gofal Sylfaenol 

 Dylid gofyn i bobl â nam ar eu synhwyrau 

ddisgrifio'u hanghenion cyfathrebu pan fyddant 

yn cofrestru â meddyg teulu newydd neu â 

gwasanaeth gofal iechyd sylfaenol.   Dylid 

gwneud trefniadau hefyd i gasglu'r wybodaeth 

hon am gleifion sydd eisoes wedi cofrestru.  

Dylai hyn ddisgrifio anghenion unigol y claf 

mewn modd ymarferol.  Er enghraifft, heblaw 

nodi fod gan glaf nam ar y golwg a’r clyw, 

dylai’r cofnod nodi hefyd fod angen i unrhyw 

wybodaeth ysgrifenedig fod mewn ffont Arial 

sydd ddim llai nag 14pt, a bod angen siarad yn 

glir. 
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 Mae'n bwysig bod staff yn amyneddgar ac yn 

sensitif yn y modd y maent yn gofyn i gleifion 

ddisgrifio'u hanghenion cyfathrebu a 

gwybodaeth. 

 

 Dylid defnyddio system ‘fflagio’ ar gofnod papur 

neu gyfrifiadurol cleifion er mwyn i staff y 

practis ddeall anghenion cleifion pan fyddant yn 

dod i'r practis.  Dylai hyn fod yn berthnasol 

hefyd i unrhyw apwyntiad ar gyfer cleifion sy'n 

cael ei gynnal yng nghartref y claf neu yn y 

gymuned, gan gynnwys mewn cartrefi gofal. 

 

 Mae cael arwyddion da yn bwysig i sicrhau bod 

pobl â nam ar eu synhwyrau'n gallu cael hyd i'r 

gofal iechyd sydd ei angen arnynt. Dylai pob 

arwydd fod yn glir ac yn hawdd i'w ddeall i 

liniaru unrhyw bryderon ac i osgoi dryswch.  

 

 Mae'n bwysig cydnabod bod ffactorau 

amgylcheddol yn dylanwadu ar gyfathrebu 
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effeithiol â phobl â nam ar eu synhwyrau. 

Mae'n bwysig sicrhau bod lleoliad y gofal 

iechyd yn un hygyrch, ac nad yw’n rhwystr i 

gyfathrebu’n effeithiol. Dylai hynny gynnwys y 

golau, y lliwiau cyferbyniol a'r sŵn cefndir. 

 

 Pan fydd cleifion yn cael eu hatgyfeirio o ofal 

sylfaenol ar gyfer triniaeth ym maes gofal 

eilaidd, fe ddylai eu hanghenion cyfathrebu 

gael eu trosglwyddo drwy ddefnyddio'r broses 

atgyfeirio. Ni ddylai cleifion orfod rhoi gwybod 

dro ar ôl tro bod ganddynt nam ar eu 

synhwyrau, nac ychwaith bod angen cymorth 

arnynt i gyfathrebu. 

  

 Dylai pobl â nam ar eu synhwyrau allu gwneud 

apwyntiad drwy nifer o ddulliau cyswllt 

gwahanol, gan ei bod yn bosibl y byddai trefnu 

apwyntiadau dros y ffôn yn anodd iddynt. 

Gallai’r dulliau hyn gynnwys e-bost, neges 

destun, ffonau testun, a gwefannau.  
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 Dylai pob aelod priodol o staff gael eu hyfforddi 

i ddefnyddio unrhyw system gyfathrebu a 

ddarperir gan y Bwrdd Iechyd. Dylai hynny 

gynnwys codi eu hymwybyddiaeth o'r angen 

am ddefnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu. 

 

 Dylai pob derbynfa a man ymgynghori fod â 

system dolen sain, neu fath arall o dechnoleg 

briodol, er enghraifft dolenni sain cludadwy, fel 

y gall pobl â chymhorthion clyw gael y defnydd 

gorau o'u cymhorthion clyw mewn lleoliad a 

allai fod yn un swnllyd. Dylai’r staff fedru gwirio 

bod y dolenni sain yn gweithio'n iawn, a dylent 

wybod sut i'w defnyddio. Dylai arwyddion 

priodol fod ar gael mewn mannau amlwg fel 

bod cleifion yn gwybod fod system dolen sain 

ar gael yno.  

 

 Dylai pob aelod o staff gael ei hyfforddi i 

gyfathrebu'n effeithiol â rhywun â nam ar eu 

synhwyrau. Dylai'r hyfforddiant hwnnw 

adlewyrchu dull sy'n canolbwyntio ar y person 
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ac sy'n annog staff i siarad yn glir ac ymateb yn 

briodol i anghenion unigol.   Mae hyn yn 

arbennig o bwysig i staff clinigol, gan fod rhaid i 

gleifion ddeall yr hyn sy'n cael ei ddweud 

wrthynt pan fyddant yn dod i gael 

ymgynghoriad.  

 

 Pan fydd cleifion â nam ar eu synhwyrau'n 

cyrraedd lleoliad gofal iechyd sylfaenol, dylid 

sicrhau bod trefniadau wedi'u gwneud i wneud 

yn siŵr na fydd y claf yn colli ei apwyntiad.  Er 

enghraifft, gallai aelod o dîm y dderbynfa 

wneud yn siŵr bod claf â nam ar ei 

synhwyrau'n cael gwybod bod y meddyg 

teulu'n barod i'w weld.  

 

 Dylid sicrhau bod anghenion pob claf neu 

ddefnyddiwr gwasanaethau am gymorth 

cyfathrebu yn cael eu bodloni, er enghraifft 

drwy drefnu gwasanaethau dehonglwr Iaith 

Arwyddion Prydain, neu gwefuslefarydd, neu 

drwy ddarparu system dolen sain.  Mae'n 
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bwysig bod yn ymwybodol o ddulliau 

cyfathrebu eraill nad ydynt yn rhai cyfarwydd o 

bosibl, er enghraifft, offer llais i destun, neu is-

deitlo byw.   

 

 Dylid darparu cymorth cyfathrebu i bobl â nam 

ar eu synhwyrau a allai fod yn mynychu 

apwyntiad yn rhinwedd rhywun sy’n gofalu am 

blentyn neu rywun sy’n rhiant. 

 

 Mae'n bwysig cydnabod yr angen a all fod gan 

glaf â nam ar ei synhwyrau i ddefnyddio iaith 

arall hefyd, er enghraifft y Gymraeg neu iaith 

leiafrifol arall.  Ym mhob achos mae'n bwysig 

gofyn i'r claf ddisgrifio'i anghenion.  

 

 Ar gyfer y cleifion a'r defnyddwyr 

gwasanaethau hynny sy'n ddall neu sydd â 

nam ar eu golwg, dylid anfon llythyrau mewn 

fformatau hygyrch, er enghraifft mewn Braille 

neu gan ddefnyddio maint ffont mwy. Ym mhob 

achos lle bo angen cyfathrebu’n ysgrifenedig â 
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pherson â nam ar eu synhwyrau, dylid gofyn i'r 

claf dan sylw ddewis y fformat sydd orau 

ganddo, a dylid darparu'r fformat hwnnw.   

 

 Mae'n bwysig bod cleifion a defnyddwyr 

gwasanaethau â nam ar eu synhwyrau yn cael 

gwybod am y gwahanol ddulliau o gyfathrebu, 

a'u bod yn cael eu hannog i'w defnyddio.   

 

 Mae gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol 

gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod cleifion â nam 

ar eu synhwyrau wedi clywed a deall popeth 

sydd angen iddynt ei wybod am eu gofal cyn 

gadael. Dylid rhoi gweithdrefnau priodol ar 

waith i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei 

chyfleu'n glir i gleifion yn ystod ymgynghoriad.  

 

 Pan fydd cleifion yn cael eu hatgyfeirio i 

wasanaethau arbenigol eraill, er enghraifft 

gwasanaethau cwnsela, mae’n bwysig bod eu 

hanghenion gwybodaeth a chyfathrebu’n cael 

eu bodloni gan wasanaethau eraill. Ni ddylai 
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cleifion brofi oedi afresymol wrth gael gofal 

iechyd oherwydd bod angen gwybodaeth 

hygyrch a chymorth cyfathrebu arnynt.  

 

 Mae'n hanfodol gofyn am gyngor a 

chyfarwyddyd gan sefydliadau priodol sy'n 

cynrychioli pobl â nam ar eu synhwyrau. Mae 

rhestr o’r sefydliadau hyn yn Atodiad 1. 

 

5.2. Gofal Eilaidd  

 Dylai pob aelod o staff sy’n cael cyswllt 

beunyddiol â chleifion a defnyddwyr 

gwasanaethau, gan gynnwys derbynwyr, 

nyrsys, meddygon, therapyddion, gweithwyr 

cymorth gofal iechyd, a staff cymorth eraill, 

gael eu hyfforddi  i gyfathrebu'n effeithiol â 

rhywun â nam ar eu synhwyrau. Dylai’r 

hyfforddiant hwn fod yn un sy’n canolbwyntio ar 

y person ac yn un sy’n annog staff i siarad yn 

glir ac ymateb yn briodol i anghenion unigolion. 

Mae hyn yn arbennig o berthnasol i staff sy'n 
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gweithio ar wardiau cleifion preswyl sydd â 

nifer sylweddol o gleifion hŷn.  

 

 Dylai'r holl hyfforddiant gael ei ddarparu gan 

unigolion neu sefydliadau sy'n gallu darparu 

hyfforddiant effeithiol ac addysgiadol am nam 

ar un o'r synhwyrau neu ar ddau o'r synhwyrau.  

Gallai hynny, er enghraifft, gynnwys stori claf 

sy'n amlygu anghenion cyfathrebu person â 

nam ar eu synhwyrau.  Gallai'r hyfforddiant 

hwn fod yn rhan o raglen ehangach ar sgiliau 

cyfathrebu effeithiol hefyd.    

 

 Lle bo'n briodol, dylai staff gael eu hyfforddi i 

ddefnyddio gwahanol fathau o systemau 

cyfathrebu, er enghraifft, negeseuon testun, 

systemau dolen sain ac Iaith Arwyddion 

Prydain sylfaenol.   

  

 Dylai'r holl ohebiaeth ysgrifenedig, er enghraifft 

llythyrau am apwyntiadau, gael eu darparu 

mewn fformatau hygyrch ar gyfer cleifion â nam 
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ar eu synhwyrau ac mewn Saesneg clir (Plain 

English) i helpu'r rhai hynny nad Saesneg yw 

eu hiaith gyntaf, gan gynnwys defnyddwyr Iaith 

Arwyddion Prydain.  Ym mhob achos, dylid 

gofyn i bob claf nodi pa fformat sydd orau 

ganddo.  

 

 Dylai pobl â nam ar eu synhwyrau allu gwneud 

neu newid apwyntiad drwy amrywiaeth o 

ddulliau cyswllt, gan ei bod yn bosibl na fyddai 

system sydd wedi'i seilio ar drefnu apwyntiadau 

dros y ffôn yn hygyrch iddynt. Gallai’r dulliau 

hynny gynnwys e-bost, negeseuon testun a 

ffonau testun.  

 

 Mae'n bwysig bod cleifion a defnyddwyr 

gwasanaethau sydd â nam ar eu synhwyrau'n 

gwybod pa ddulliau hygyrch sydd ar gael iddynt 

ar gyfer cyfathrebu.  

 

 Fel rhan o'r broses atgyfeirio o ofal sylfaenol i 

ofal eilaidd dylid nodi anghenion cyfathrebu 
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pobl â nam ar eu synhwyrau, a dylid gwneud 

trefniadau i sicrhau eu bod yn cael profiad o 

gyfathrebu effeithiol pan fyddant yn ymweld â'r 

ysbyty. 

 

 Dylid defnyddio system ‘fflagio’ ar gofnod papur 

neu gyfrifiadurol cleifion er mwyn i staff y 

practis ddeall anghenion cleifion pan fyddant yn 

dod i'r practis.    

 

 Mae cael arwyddion da yn bwysig i sicrhau bod 

pobl â nam ar eu synhwyrau'n gallu cael hyd i'r 

gofal iechyd sydd ei angen arnynt. Dylai pob 

arwydd fod yn glir ac yn hawdd i'w ddeall i 

liniaru unrhyw bryderon ac i osgoi dryswch.  

 

 Mae'n bwysig cydnabod bod ffactorau 

amgylcheddol yn dylanwadu ar gyfathrebu 

effeithiol â phobl â nam ar eu synhwyrau. 

Mae'n bwysig sicrhau bod lleoliad y gofal 

iechyd yn un hygyrch, ac nad yw’n rhwystr i 



 Tuladen 16 o 26  

 

gyfathrebu’n effeithiol. Dylai hynny gynnwys y 

golau, y lliwiau cyferbyniol a'r sŵn cefndir. 

 

 Dylai pob derbynfa a man ymgynghori fod â 

system dolen sain, neu fath arall o dechnoleg 

briodol, er enghraifft dolenni sain cludadwy, fel 

y gall pobl â chymhorthion clyw gael y defnydd 

gorau o'u cymhorthion clyw mewn lleoliad a 

allai fod yn un swnllyd. Dylai’r staff fedru gwirio 

bod y dolenni sain yn gweithio'n iawn, a dylent 

wybod sut i'w defnyddio. Dylai arwyddion 

priodol fod ar gael mewn mannau amlwg fel 

bod cleifion yn gwybod fod system dolen sain 

ar gael yno. 

 

 Dylid sicrhau bod anghenion pob claf neu 

berson sy'n defnyddio'r gwasanaeth am 

gymorth cyfathrebu yn cael eu bodloni, er 

enghraifft drwy drefnu gwasanaethau 

dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain, neu 

gwefuslefarydd, neu drwy ddarparu system 

dolen sain.  Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o 
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ddulliau cyfathrebu eraill nad ydynt yn rhai 

cyfarwydd o bosibl, er enghraifft, offer llais i 

destun, neu is-deitlo byw.   

 

 Dylid darparu cymorth cyfathrebu i bobl â nam 

ar eu synhwyrau a allai fod yn mynychu 

apwyntiad yn rhinwedd rhywun sy’n gofalu am 

blentyn neu rywun sy’n rhiant. 

 

 Mae'n bwysig cydnabod yr angen a all fod gan 

glaf â nam ar ei synhwyrau i ddefnyddio iaith 

arall hefyd, er enghraifft y Gymraeg neu iaith 

leiafrifol arall.  Ym mhob achos mae'n bwysig 

gofyn i'r claf ddisgrifio'i anghenion.  

 

 Pan fydd cleifion â nam ar eu synhwyrau'n 

cyrraedd lleoliad gofal iechyd, dylid sicrhau bod 

trefniadau wedi'u gwneud i wneud yn siŵr na 

fydd y claf yn colli ei apwyntiad.  Er enghraifft, 

gallai aelod o dîm y dderbynfa wneud yn siŵr 

bod claf â nam ar ei synhwyrau'n cael gwybod 

bod y gweithiwr gofal iechyd yn barod i'w weld.  
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 Pan fydd angen gofal ysbyty a thriniaeth ar 

bobl â nam ar eu synhwyrau, dylid nodi eu 

hanghenion cyfathrebu a gwybodaeth ar eu 

cynlluniau gofal ac ar eu cofnodion meddygol.  

Dylai hyn ddisgrifio anghenion unigol y claf 

mewn modd ymarferol.  Er enghraifft, heblaw 

nodi fod gan glaf nam ar y golwg a’r clyw, 

dylai’r cofnod nodi hefyd fod angen i unrhyw 

wybodaeth ysgrifenedig fod mewn ffont Arial 

sydd ddim llai nag 14pt, a bod angen siarad yn 

glir.  Dylid sicrhau bod trefniadau'n cael eu 

gwneud i sicrhau bod eu hanghenion yn cael 

eu bodloni yn ystod unrhyw gyfnod aros ar 

ward mewn ysbyty.   

 

 Mae’n bwysig gofyn i’r claf unigol roi gwybod ei 

anghenion cyfathrebu a gwybodaeth. Mae 

parchu gallu pob claf unigol i reoli ei fywyd ei 

hunan yn bwysig, gan geisio sicrhau bod y 

modd y caiff ei ofal iechyd ei ddarparu yn hybu 

byw’n annibynnol.  
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 Mae gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol 

gyfrifoldeb i wneud yn siŵr nad yw cleifion â 

nam ar eu synhwyrau'n gadael lleoliad y gofal 

iechyd yn teimlo eu bod wedi colli unrhyw 

wybodaeth. Dylid rhoi gweithdrefnau priodol ar 

waith i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei 

chyfleu'n glir i gleifion yn ystod ymgynghoriad.  

 

 Mae'n hanfodol gofyn am gyngor a 

chyfarwyddyd gan sefydliadau priodol sy'n 

cynrychioli pobl â nam ar eu synhwyrau. Mae 

rhestr o’r sefydliadau hyn yn Atodiad 1. 

 

5.3 Gofal mewn Argyfwng a Gofal Heb ei Drefnu 

Dylai pob aelod o staff gael ei hyfforddi i 

gyfathrebu'n effeithiol â rhywun â nam ar eu 

synhwyrau. Dylai'r hyfforddiant hwnnw adlewyrchu 

dull sy'n canolbwyntio ar y person ac sy'n annog 

staff i siarad yn glir ac ymateb yn briodol i 

anghenion unigol.   Mae hyn yn arbennig o bwysig i 

staff clinigol, gan fod rhaid i gleifion ddeall yr hyn 
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sy'n cael ei ddweud wrthynt pan fyddant yn dod i 

gael ymgynghoriad.  

 

Dylai’r holl staff priodol gael eu hyfforddi mewn 

unrhyw systemau cyfathrebu a ddarperir gan yr 

Ymddiriedolaeth.  Dylai hyn gynnwys datblygu eu 

hymwybyddiaeth o’r angen am wahanol fathau o 

gyfathrebu. 

 

Dylai staff ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a 

gafwyd drwy hyfforddi gydag adnoddau pwrpasol 

(fel y Canllawiau Cyfathrebu cyn-Ysbyty) i helpu 

pobl â nam ar y synhwyrau gyfathrebu. 

 

Mae’n bwysig fod cleifion a gofalwyr â nam ar y 

synhwyrau yn cael gwybodaeth am y gwahanol 

ddulliau cyfathrebu a ddefnyddir gan yr 

Ymddiriedolaeth, a’u bod yn cael eu hannog i’w 

defnyddio. 

 

Pan fydd cleifion yn cael eu cludo neu eu hatgyfeirio 

i ddarparwr gwasanaeth iechyd arall, dylai unrhyw 
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anghenion cyfathrebu sydd gan y claf neu ei ofalwr, 

oherwydd nam ar y synhwyrau, gael eu cyfleu fel 

rhan o’r broses atgyfeirio neu drosglwyddo. 

 

Dylid defnyddio system ‘fflagio’ ar gofnod papur neu 

gyfrifiadurol cleifion er mwyn i staff y practis ddeall 

anghenion cleifion.  Yn achos galwadau 999, dylai 

unrhyw wybodaeth sy’n codi yn ystod yr alwad am 

anghenion cyfathrebu oherwydd nam ar y 

synhwyrau, gael ei chynnwys ar gofnod y claf. 

 

Dylai'r holl ohebiaeth ysgrifenedig, er enghraifft 

llythyrau am apwyntiadau, gael eu darparu mewn 

fformatau hygyrch ar gyfer cleifion â nam ar eu 

synhwyrau ac mewn Saesneg clir (Plain English) i 

helpu'r rhai hynny nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, 

gan gynnwys defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain.  

Ym mhob achos, dylid gofyn i bob claf nodi pa 

fformat sydd orau ganddo.  
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6. Pryderon ac Adborth 

 Dylai gwybodaeth ar sut i roi adborth neu 

gynnig ymateb fod ar gael mewn fformat 

hygyrch (print bras, clipiau fideo, sain, a Plain 

English a Chymraeg Clir), a dylai gynnig 

amrywiaeth o ddulliau cyswllt i fodloni 

anghenion unigolion. 

 

 Ym mhob achos, dylid gofyn i bob claf ddewis y 

fformat sydd orau ganddo. 

 

 Mae'n bwysig casglu data monitro am bryderon 

a chanmoliaethau, a hanesion a phrofiadau 

cleifion, er mwyn tynnu sylw at broblemau neu 

fylchau yn gwasanaethau a ddarperir, ac at 

arferion da. 

 

7. Monitro ac Adolygu 

 Dylai'r safonau hyn gael eu hadolygu a'u 

monitro'n rheolaidd.  Dylid gwneud trefniadau i 

uwch swyddog penodedig adrodd i'r Bwrdd am 

y cynnydd a wnaed wrth wella gallu pobl â nam 
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ar eu synhwyrau i gael gafael ar wasanaethau 

gofal iechyd.   

 

8. Mwy o Wybodaeth 

 Cewch ragor o wybodaeth a chyfarwyddyd gan y 

sefydliadau sydd wedi'u rhestru yn Atodiad 1. 
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         Atodiad 1 

Cyfarwyddyd a Mwy o Wybodaeth 

 

Action on Hearing Loss Cymru 
www.actiononhearingloss.org.uk 
e-bost:  wales@hearingloss.org.uk 
rhif ffôn:  029 203 33034 
rhif ffôn testun: 029 2033 3036 
 
Deafblind Cymru 
www.deafblind.org.uk 
e-bost:   info@deafblind.org.uk 
rhif ffôn:  0800 132 320 (rhadffôn) 
rhif ffôn testun: 0800 132 320 (rhadffôn) 
rhif ffacs:  01733 358356 
 
Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion 
www.guidedogs.org.uk 
e-bost:  guidedogs@guidedogs.org.uk 
rhif ffôn:  0118 983 5555 
 
Hearing dogs for Deaf People 
www.hearingdogs.org.uk 
e-bost:  info@hearingdogs.org.uk 
rhif ffôn: 01844 348100 (llais a 

minicom) 
rhif ffacs:  01844 348101 
 
RNIB 
www.rnib.org.uk 
e-bost:  helpline@rnib.org.uk 
rhif ffôn:  0303123 9999 
 
  

http://www.actiononhearingloss.org.uk/
mailto:wales@hearingloss.org.uk
http://www.deafblind.org.uk/
mailto:info@deafblind.org.uk
http://www.guidedogs.org.uk/
mailto:guidedogs@guidedogs.org.uk
http://www.hearingdogs.org.uk/
mailto:info@hearingdogs.org.uk
http://www.rnib.org.uk/
mailto:helpline@rnib.org.uk
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Sense Cymru 
www.sense.org.uk 
e-bost:  info@sense.org.uk 
rhif ffôn:  0845 127 0066 
   neu 020 7520 0972 
rhif ffôn testun: 0845 127 0066 neu 020 7520 0972 
 
Sight Cymru 
www.sightsupportorg.uk 
e-bost:  postman@sightcymru.org.uk 
rhif ffôn:  01495 763550 
 
Vision in Wales, (Cyngor Cymru i'r 
Deillion)  
www.wcb-ccd.org.uk 
e-bost:  staff@wcb-ccd.org.uk 
rhif ffôn:  029 2047 3954 
 
Cyngor Cymru i Bobl Fyddar 
www.wcdeaf.org.uk 
e-bost:   mail@wcdeaf.org.uk 
rhif ffôn:  01443 485687 (llais) 
   01443 485686 (testun) 
   01443 408555 (ffacs) 
 
North Wales Deaf Association 
www.deafassociation.co.uk 
e-bost:   info@deafassociation.co.uk  
rhif ffôn:  01492 563470 
   01492 563475 (minicom) 
   01492 593781 (ffacs) 
   07719 410355 (testun) 

  

http://www.sense.org.uk/
mailto:info@sense.org.uk
http://www.sightsupport.org.uk/
mailto:postman@sightcymru.org.uk
http://www.wcb-ccd.org.uk/
mailto:staff@wcb-ccd.org.uk
http://www.wcdeaf.org.uk/
mailto:mail@wcdeaf.org.uk
http://www.deafassociation.co.uk/
mailto:info@deafassociation.co.uk
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Cyhoeddwyd y Safonau yma gan 

GIG Cymru ym mis Gorffennaf 2013 
 

 
 
 
 
 


