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Cytunwyd y gellid gosod synhwyrydd drws a 
chymorth gofal yn y cartref. Byddai’r ferch wedyn yn 
medru gweithredu’r cymorth gofal o’i chartref hi 
drws nesaf.

Byddai hyn wedyn yn monitro’r drws blaen yn ystod 
y nos ac yn rhybuddio’r ferch pe byddai’r drws yn 
cael ei agor. Cytunwyd y byddai’r synhwyrydd drws 
gweithio rhwng 21:00 a 07:00. Trefnwyd dyddiad 
iddo fynd gartref a chytunodd y gweithiwr cymorth 
technoleg gynorthwyol a’r gosodwr i gwrdd gyda’r 
ferch yn y tŷ yr un diwrnod.

Fe wnaeth y gweithiwr cymorth technoleg 
gynorthwyol a’r gosodwr gwrdd â’r ferch yn y tŷ i 
osod a dangos sut i ddefnyddio’r offer gan fod Mr C 
yn dychwelyd gartref yn nes ymlaen y diwrnod 
hwnnw.

SUT MAE HYN WEDI HELPU
Mae’r astudiaeth achos yn dangos sut y gwnaeth defnydd technoleg 
gynorthwyol alluogi Mr C i ddychwelyd gartref mewn modd amserol a 
hefyd ei alluogi i fedru fynd ar ei dro bob dydd heb golli ei ryddid a 
gostwng risg straen ar ei ofalwr, gan fod y ferch hefyd yn gofalu am 
wyrion a pherthnasau sy’n ymweld drwy gydol y dydd.

Mae gan Mr C ddiagnosis o ddementia 
cymysg a COPD a bu’n glaf ers amser maith 
yn Ysbyty Aneurin Bevan ar ôl heintiadau 
mynych oedd wedi arwain at ddeliriwm. 
Dywedodd staff iddynt ganfod Mr C yn 
crwydro yn y ward yn ystod y nos nifer fawr o 
weithiau pan oedd yn yr ysbyty.

Roedd Mr C yn dymuno dychwelyd gartref. 
Mae’n byw drws nesaf i’w ferch hynaf a 
fyddai’n rhoi cymorth dyddiol gyda phrydau 
bwyd, glanhau a siopa. Dywedodd Mr C mai’r 
hyn oedd yn bwysig iddo oedd medru 
dychwelyd gartref a mynd am dro bob dydd ar 
hyd y llwybr cefn tu ôl i’w gartref gyda’i or-
wyrion ar ôl yr ysgol.

Cynhaliwyd cyfarfod tîm aml-ddisgyblaeth ar y 
ward gyda Mr C a’i deulu, gan fod Mr C yn 
feddygol ffit i gael ei ryddhau. Roedd y teulu’n 
bryderus y byddai Mr C yn gadael ei gartref yn 
y nos os oedd yn dioddef o ddeliriwm, er nad 
oedd sicrwydd y byddai hyn yn digwydd eto. 
Teimlent fod hyn yn risg wrth iddo ddychwelyd 
gartref gan fod ei dŷ yn ymyl ffordd fawr.
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Yn ystod trafodaeth rhwng gweithwyr cymorth nam 
ar y golwg a thechnoleg gynorthwyol, teimlai’r ddau 
ohonynt y byddai dyfais tracio GPRS Footprint yn 
addas ar gyfer Mr X i’w dreialu. Mae teclyn Footprint 
yn gylch allwedd carreg fach yn cynnwys canfyddwr 
syrthio, traciwr GPRS a botwm SRS. 

Byddai darparu’r offer hwn yn galluogi gwraig Mr X i 
wybod lle mae ei gŵr ac yn galluogi Mr X i alw am 
help os oedd n mynd ar goll.

Trefnodd y gweithiwr cymorth technoleg 
gynorthwyol i ymweld â Mr X a’i wraig yn eu cartref i 
drafod Footprint ac esbonio sut y byddai’n gweithio,. 
Roedd gan wraig Mr X ffôn ddeallus fel y gallai wybod 
lle oedd ei gŵr drwy ap mapiau. Cytunodd Mr X a’i 
wraig i ddefnyddio Footprint.

Ar ôl i Footprint gael ei archebu a’i ddangos cytunodd 
gweithiwr cymorth technoleg gynorthwyol i gysylltu â 
Mr X mewn tair wythnos i weld os oedd y teclyn yn 
ddefnyddiol.

Mae Mr X yn 50 mlwydd oed ac wedi 
symud i ardal Blaenau Gwent gyda’i 
wraig. Mae Lebers Amaurosis ar Mr X ac 
mae wedi cofrestru’n ddall. Fel canlyniad 
i’r cyflwr, dim ond siapiau a chysgodion y 
gall Mr X eu gweld .

Mae Mr X yn annibynnol iawn ac yn 
mwynhau mynd mas a chael cinio canol 
dydd.

Mae gwraig Mr X yn bryderus pan mae ef 
yn mynd mas bob dydd rhag ofn y bydd 
yn mynd ar goll/syrthio.

Mae Mr X yn mynychu cyfarfodydd grŵp 
Sight Cymru yn fisol ac ar ôl trafod gyda 
gweithiwr cymorth Nam ar y Golwg y Tîm 
Adnoddau Cymunedol yn y grŵp soniodd 
Mr X a’i wraig am rai o’u pryderon am 
iddo fynd  mas ar ben ei hun. 

Wedyn cytunodd y gweithiwr cymorth 
drafod Y pryderon hyn gyda gweithiwr 
cymorth technoleg gynorthwyol i weld os 
oedd unrhyw dechnoleg gyfredol a allai 
fod yn ddefnyddiol.

SUT MAE HYN WEDI HELPU
Cysylltodd y gweithiwr cymorth technoleg gynorthwyol â Mr D a’i wraig 
ar ôl cael Footprint i weld os oedd yn cyflawni eu hanghenion ar hyn o 
bryd. Cytunodd Mr X a’i wraig fod y teclyn yn galluogi Mr X i fynd mas ac 
yn annibynnol yn gymuned tra bod ei wraig yn dawel ei meddwl y gallai 
wybod lle’r oedd Mr X ar unrhyw amser a galw help os oedd angen. 
Byddai’r offer hefyd yn atal Mr X rhag gorfod dibynnu ar gyfaill neu ofyn 
am gynorthwyydd personol er mwyn medru mynd mas, sef yr hyn yr 
oedd Mr X a’i wraig wedi gofyn amdano yn wreiddiol.




