Tŷ Aberddafen

Canolfan yr Ymddiriedolaeth Adsefydlu wedi Anaf
i’r Ymennydd yng Nghymru, Llanelli
BIRT – yr elusen sy’n arwain o ran adsefydlu wedi anaf i’r ymennydd yn y DU
Rhif Elusen Gofrestredig 800797/1 yng Nghymru a Lloegr ac SCO43579 yn yr Alban

Beth yw Canolfan BIRT
Cymru?
Mae Tŷ Aberddafen wedi’i leoli yn Llanelli ac mae ganddo
24 o welyau; mae 18 o’r rheiny yn ystafelloedd en-suite yn
y brif ganolfan, ac mae 6 fflat byw’n annibynnol. Mae Tŷ
Aberddafen yn rhan o rwydwaith o wasanaethau ar draws y
Deyrnas Unedig a ddarperir gan yr elusen genedlaethol, yr
Ymddiriedolaeth Adsefydlu wedi Anaf i’r Ymennydd (BIRT).

Cyflwyniad
Tŷ Aberddafen - Canolfan yr
Ymddiriedolaeth Adsefydlu wedi
Anaf i’r Ymennydd (BIRT) yng
Nghymru yw ein canolfan gyntaf
yng Nghymru ar gyfer anafiadau
i’r ymennydd. Rydym wrth
ein bodd yn cael ein croesawu
gan y gymuned a’r rhwydwaith
ehangach o weithwyr comisiynu
proffesiynol yng Nghymru.

Rydym yn cynnig gwahanol ffyrdd o gael
gwybodaeth am y gwasanaeth newydd
yn barhaus:
• Diwrnodau Cwrdd â’r Tîm
• Diwrnodau agored sy’n cynnwys
teithiau tywysedig o gwmpas Tŷ
Aberddafen

Mae Canolfan BIRT yn
rhan o rwydwaith o
wasanaethau ar draws
y Deyrnas Unedig

• Sioeau Teithiol BIRT yn eich gweithle
• Seminarau Addysgol yn rhad ac am
ddim
• Cyfarfodydd un i un
Edrychwch ar ein gwefan www.birt.
co.uk/bcfw i gael rhagor o wybodaeth.
Rydym yn gobeithio y byddwch yn
cymryd amser i ddarllen y wybodaeth
yn y daflen hon ac yn cysylltu â ni i gael
rhagor o wybodaeth am y cyfle newydd
cyffrous hwn i bobl Cymru.
Susan Munroe, Cyfarwyddwr BIRT
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Beth mae’n ei wneud ac
ar gyfer pwy mae e?

Lleoliad ac
amgylchedd

Tŷ Aberddafen - Mae Canolfan BIRT Cymru yn cynnig
ystod o opsiynau asesu ac adsefydlu ansawdd uchel
ar gyfer pobl ag anghenion seicolegol a chorfforol
cymhleth wedi iddynt ddioddef anaf i’r ymennydd.

Mae Tŷ Aberddafen wedi’i leoli lai
na 10 milltir o Gyffordd 38 o’r M4, a
¼ milltir o ganol tref Llanelli, sydd
ag amrywiaeth o amwynderau yn
cynnwys siopau, swyddfa bost,
meddygfa a deintydd. Mae canolfan
hamdden fawr gerllaw, sy’n cynnwys
pwll nofio, bowlio dan do a chae
pêl-droed.

Mae’r rhain yn cynnwys:
• gwasanaeth asesu ac adsefydlu dwys ar gyfer
unigolion y gellir wedi hynny eu rhyddhau i fynd adref
neu i amgylchedd byw â chymorth yn y gymuned
• opsiynau byw sy’n pontio lle gall pobl ddatblygu eu
sgiliau byw’n annibynnol a chymdeithasol i’r eithaf cyn
iddynt ddychwelyd i amgylchedd gyda llai o gymorth
• adsefydlu parhaus ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau
adsefydlu dwys ac y mae angen iddynt gyfnerthu
eu cynnydd cyn symud ymlaen i’r gymuned a/neu ar
gyfer y rhai sydd ag anghenion tymor hwy
Yn ogystal ag anafiadau i’r ymennydd neu o’u herwydd
gall fod gan unigolion broblemau gwybyddol, corfforol
a/neu emosiynol a allai gynnwys y canlynol:
• ymosodedd geiriol a chorfforol
• amharu ar weithrediad cymdeithasol
• ymddygiad wedi’i ddadatal
• symptomau niwroseiciatryddol.
Ein nod yw galluogi defnyddwyr gwasanaeth i fod
mor annibynnol â phosibl, i ddatblygu eu bywydau
fel y maent yn dymuno, ac i gyfranogi yn y gymuned
ehangach.
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Mae Tŷ Aberddafen ar y blaen o ran
datblygu technoleg gynorthwyol
arloesol. Bydd technoleg gynorthwyol
ym maes adsefydlu ar gael i bob un
sy’n defnyddio’r gwasanaeth.
Mae Tŷ Aberddafen, sy’n debygol o
fod yn adeilad mwyaf llesol BIRT i’r
amgylchedd hyd yma, yn ymgorffori’r
dechnoleg a’r nodweddion dylunio
diweddaraf i gyrraedd y safon ofynnol,
sef dyfarniad Rhagorol BREEAM. Mae’r
gwasanaeth yn ymgorffori deunyddiau
wedi’u hailgylchu, technoleg arbed
ynni ac adnoddau ynni-effeithlon.

Bydd Canolfan BIRT
yn cynnig ystod o
opsiynau asesu ac
adsefydlu ansawdd
uchel ar gyfer
pobl ag anghenion
seicolegol a
chorfforol cymhleth
wedi iddynt
ddioddef anaf i’r
ymennydd.
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Arfer Clinigol a’r Tîm Clinigol

Stori Sarah

Mae’r tîm clinigol yn Nhŷ Aberddafen
yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o
ystod eang o ddisgyblaethau, sydd â
gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd
ym maes rheoli anafiadau i’r ymennydd.

Yn 19 oed, dioddefodd Sarah anaf
acsonaidd tryledol mewn damwain
ar y ffordd, yn sgil ymgais i gyflawni
hunanladdiad. Yn sgil ei hanafiadau
cafodd ystod o broblemau niwroseicolegol a chorfforol a oedd yn golygu
bod angen gofal 24 awr arni.

Arweinir y tîm gan niwro-seicolegydd
clinigol ymgynghorol, a bydd yn
cynnwys seicolegwyr clinigol,
therapyddion iaith a lleferydd,
ffisiotherapyddion, therapyddion
galwedigaethol a gweithwyr cymorth
adsefydlu.
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Mae’r arfer clinigol wedi’i seilio ar
ddull niwro-ymddygiadol, ac mae’n
canolbwyntio ar gyfuniad o ymyriadau
cymdeithasol ac ymddygiadol, er mwyn
helpu pobl i adennill annibyniaeth. Mae
pwyslais yr asesu ar arsylwi ymddygiad
a sgiliau mewn modd systematig,
strwythuredig, wrth gyflawni tasgau ac
mewn sefyllfaoedd beunyddiol.

Mae Sarah yn dibynnu ar gadair olwyn,
ac fe ddioddefodd nifer o anawsterau
iechyd, yn cynnwys namau synhwyraidd
yn ei haelodau, anawsterau lleferydd ac
atacsia, yn ogystal ag ymddygiad heriol,
ymosodol, a oedd yn cynnwys cynnau
tanau. Roedd ganddi hefyd hanes o
gamddefnyddio alcohol a sylweddau.
Roedd perthynas Sarah gyda’i theulu
wedi ymddatod, ac fe roddwyd ei phlant
mewn gofal.
Ar ôl ei derbyn i BIRT, cafodd Sarah
asesiad niwro-ymddygiadol a rhaglen
adsefydlu manwl, gyda mewnbwn
gan holl weithwyr proffesiynol tîm
rhyngddisgyblaeth mewnol BIRT. Nodau
Sarah oedd gwella ei symudedd, a byw
mor annibynnol â phosibl. Bu tîm BIRT
yn gweithio gyda hi gan ddefnyddio
dull niwro-ymddygiadol, a’i chymell
a’i hannog, gan ei chefnogi i gyflawni
ei nodau. Roedd hynny’n cynnwys ei
chynorthwyo i reoli risgiau mewn ffordd
gadarnhaol, a hynny yn y gymuned ac
yng nghegin y ganolfan.

Gwnaeth Sarah gynnydd sylweddol
o ran ei swyddogaethau corfforol, ei
gallu i siarad yn ddealladwy a’i sgiliau
bywyd beunyddiol, ac yn y pen draw
roedd hi’n gallu defnyddio’r gegin heb
oruchwyliaeth. Gwelwyd gostyngiad yn
amlder a dwysedd yr ymosodedd geiriol
a chorfforol, ac ni chafwyd achosion
pellach o gynnau tanau.
Mae Sarah bellach wedi symud i gartref
cymunedol gyda chymorth, er mwyn
bod yn fwy annibynnol fyth ac yn nes at
ei theulu, ac yn ddiweddar mae hi wedi
priodi.
6

Canlyniadau
Rydym yn defnyddio mesurau
canlyniadau wedi’u dilysu i ddarparu
gwybodaeth hanfodol i ddefnyddwyr
gwasanaeth BIRT ac eraill, megis aelodau
o’r teulu a chomisiynwyr, ynghylch y
newidiadau y gallant eu disgwyl yn
ystod adsefydlu ac wedi hynny. Rydym
yn defnyddio’r mesurau canlyniadau i
wella ein gwasanaethau ac i ymchwilio
ymhellach i adsefydlu wedi anaf i’r
ymennydd.
Yn 2013 darparodd BIRT wasanaethau
adsefydlu i 470 o oedolion oedd ag anaf
i’r ymennydd:
• Cafodd 94% o’n defnyddwyr
gwasanaeth eu rhyddhau i drefniadau
byw â chymorth neu i fyw’n
annibynnol, gyda theuluoedd neu
ffrindiau
• hyd arhosiad cyfartalog o 6.3 mis
ar gyfer y gwasanaethau asesu ac
adsefydlu
• hyd arhosiad cyfartalog o 7 mis ar
gyfer y gwasanaethau ymddygiad
heriol
• Roedd bron 80% o’n defnyddwyr
gwasanaeth yn cymryd rhan mewn
gweithgaredd cynhyrchiol adeg eu
rhyddhau gweithgaredd cynhyrchiol
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adeg eu rhyddhau, o’i gymharu â 35%
adeg eu derbyn
• Pan gymerwyd camau dilynol, roedd
79% o’r defnyddwyr gwasanaeth
yn byw mewn amgylchedd byw
â chymorth, neu gartref, gyda
theuluoedd neu ffrindiau
• Dywedodd 100% o’r atgyfeirwyr a’r
comisiynwyr y byddent yn argymell
BIRT i eraill
Mae Adroddiad Canlyniadau BIRT
2013 ar gael ar-lein yn www.birt.co.uk/
publications

Atgyfeiriadau ac ymholiadau
Rydym yn derbyn mynegiadau o ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, ac yn derbyn
atgyfeiriadau o ystod eang o asiantaethau, yn cynnwys iechyd, gwasanaethau
cymdeithasol, meddygol-gyfreithiol a darparwyr arbenigol eraill. Yn y lle cyntaf,
cysylltwch â:
Rheolwr y Gwasanaeth
Tŷ Aberddafen - Canolfan BIRT Cymru
Y Goedlan,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA15 2DP
(01924) 266344
birtcymru@thedtgroup.org
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Cost benefits of
neurorehabilitation
following acquired
brain injury

Ansawdd a gwerth
am arian
Manteision niwroadsefydlu o ran costau yn
dilyn anaf caffaeledig i’r ymennydd
Dengys ymchwil a gyhoeddwyd yn
ddiweddar gan BIRT fod y manteision clinigol
a’r manteision o ran costau y gellir eu cael
drwy niwrosefydlu yn dilyn anaf caffaeledig i’r
ymennydd yn sylweddol.

Recently published research by BIRT showed
that significant clinical and cost benefits can
be achieved by neurorehabilitation following
acquired brain injury.

Roedd yr astudiaeth yn dangos bod yr
arbedion posibl o ran costau gydol oes
rhwng £0.57 ac £1.13 miliwn i unigolion oedd
wedi cael sylw o ran niwrosefydlu o fewn
blwyddyn wedi anaf i’r ymennydd.

The study showed that lifetime cost savings
of between £0.57 - £1.13million could be
achieved for individuals admitted to
rehabilitation within a year of their brain
injury. Savings of between £0.19million and
£0.86million were found for individuals
admitted to rehabilitation more than a year
after injury.

Roedd yr arbedion i unigolion oedd wedi
cael sylw fwy na blwyddyn wedi anaf i’r
ymennydd rhwng £0.19 miliwn a £0.86 miliwn.

Cost savings in practical terms
The graphic below firstly shows the cost of care before rehabilitation in BIRT services. It also displays the daily costs of care after discharge from
rehabilitation and the respective price reduction. The total savings, over an estimated lifetime of 36 years, are shown in the piggy bank for each example.
For more information please visit www.birt.co.uk/valueformoney
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“Cefais gefnogaeth
wych gan y staff.
Rwy’n sylweddoli nawr
fod BIRT yn adnodd
amhrisiadwy.”
Luke

Mae’r Ymddiriedolaeth Adsefydlu
wedi Anaf i’r Ymennydd (BIRT) yn
darparu ystod eang o ofal ar gyfer
pobl sydd wedi dioddef anaf i’r
ymennydd,
o adsefydlu ôl-aciwt yn yr ysbyty,
asesu ac adsefydlu, adsefydlu parhaus,
tai â chymorth a chymorth cartref.
Trwy ein hystod o wasanaethau
arbenigol, ein nod yw galluogi pobl
i weithredu’n fwy annibynnol yn y
gymuned ehangach a datblygu eu
bywydau fel y maen nhw’n dewis.
Mae’r Ymddiriedolaeth Adsefydlu
wedi Anaf i’r Ymennydd yn is-adran
o’r Disabilities Trust, a dyna sut mae’n
darparu ei gwasanaethau anafiadau i’r
ymennydd.

Elusen genedlaethol flaenllaw yw’r
Disabilities Trust, sy’n darparu gofal
arloesol, gwasanaeth adsefydlu, a
chymorth ar gyfer pobl â namau corfforol
difrifol, anafiadau i’r ymennydd ac
anableddau dysgu, yn ogystal â phlant ac
oedolion sydd ag awtistiaeth.
The Disabilities Trust
First Floor, 32 Market Place,
Burgess Hill, West Sussex, RH15 9NP
Ffôn: 01444 239123 Ffacs: 01444 244978
E-bost: info@thedtgroup.org
Mae The Disabilities Trust yn gwmni
cyfyngedig drwy warant, a ymgorfforwyd
yng Nghymru a Lloegr o dan 2334589;
swyddfa gofrestredig fel y dangosir. Mae
wedi’i chofrestru fel elusen yng Nghymru
a Lloegr o dan 800797 (BIRT 800797/1)
ac yn yr Alban o dan SCO38972 (BIRT
SCO43579). Swyddfa gofrestredig fel y
dangosir.
@thedtgroup
Dilynwch ni ar Twitter
neu hoffwch ni ar
Facebook disabilitiestrust

www.birt.co.uk

