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Elusen gofrestredig rhif 800797/1 yng Nghymru a Lloegr a SC043579 yn yr Alban

www.birt.co.uk

Cyflwyniad
Tŷ Aberdafen yw canolfan
gyntaf yr Ymddiriedolaeth
Adsefydlu wedi Anaf i’r
Ymennydd (BIRT) yng
Nghymru ar gyfer anafiadau
i’r ymennydd. Rydym yn
falch iawn bod y gymuned
a’r rhwydwaith ehangach
o weithwyr comisiynu
proffesiynol yng Nghymru
wedi’n croesawu.

Rydym wastad yn cynnig gwahanol
ffyrdd o ddysgu am ein gwasanaeth:
• Sioeau teithiol BIRT yn eich
gweithle
• Diwrnod agored, gan gynnwys
teithiau tywys o amgylch Tŷ
Aberdafen
• Seminarau a fforymau addysgol
am ddim
• Diwrnodau cwrdd â’r tîm
• Cyfarfodydd unigol

Dysgwch fwy
Ewch i’n gwefan
www.birt.co.uk/bcfw i weld y
diweddaraf am ddigwyddiadau neu
drefnu ymweliadau, sioeau teithiol a
chyfarfodydd.
Rydym yn gobeithio y byddwch yn
cymryd amser i ddarllen y wybodaeth
yn y llyfryn hwn ac yn cysylltu â
ni i ddysgu mwy am y gwasanaeth
adsefydlu arbenigol hwn ar gyfer wedi
anaf i’r ymennydd ar gyfer pobl Cymru.
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Beth yw Canolfan BIRT ar
gyfer Cymru?
Mae Tŷ Aberdafen yn Llanelli yn ganolfan adsefydlu
niwroymddygiadol arbenigol i bobl sydd wedi dioddef
anaf i’r ymennydd. Mae yno 24 o welyau; mae 18 o’r rhain
yn en-suite yn y brif ganolfan ac mae chwe fflat byw’n
annibynnol.
Mae Tŷ Aberdafen yn cynnig gwasanaethau asesu ac
adsefydlu tymor byr, amryw opsiynau byw trosiannol ac
adsefydlu hirdymor i’r rheini ag anghenion mwy difrifol.
Mae Tŷ Aberdafen yn rhan o rywdwaith y DU gyfan o
wasanaethau a ddarperir gan elusen genedlaethol yr
Ymddiriedolaeth Adsefydlu wedi Anaf i’r Ymennydd.
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Beth y mae’n ei wneud?
Mae Tŷ Aberdafen yn cynnig amryw opsiynau asesu ac
adsefydlu o ansawdd uchel i bobl ag anghenion seicolegol
a chorfforol cymhleth wedi anaf i’r ymennydd.

Mae’r rhain yn cynnwys:
• Gwasanaeth asesu ac adsefydlu dwys i unigolion sydd
wedyn yn cael eu rhyddhau neu’n symud i leoliad byw â
chymorth yn y gymuned
• Opsiynau byw trosiannol lle gall pobl wneud y gorau o’u
sgiliau cymdeithasol a byw’n annibynnol cyn dychwelyd
i fyw â llai o gymorth
• Gwasanaeth adsefydlu parhaus i’r rheini sydd wedi
cwblhau adsefydlu dwys ac angen cadarnhau eu
cynnydd cyn symud i’r gymuned a/neu’r rheini ag
anghenion hirdymor

Phwy y mae’n eu
gwasanaethu?
Yn ogystal ag anaf i’r ymennydd, neu oherwydd anaf
o’r fath, mae’n bosibl bod gan unigolion broblemau
gwybyddol, corfforol ac/neu emosiynol difrifol.

Sydd yn cynnwys:
• Ymddygiad ymosodol ar lafar ac yn gorfforol
• Nam ar arferion cymdeithasol
• Ymddygiad heb ffiniau
• Symptomau niwroseiciatryddol
Ein nod yw galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i fod mor
annibynnol â phosibl, datblygu eu bywydau yn ôl eu
dymuniad a chyfrannu at y gymuned ehangach.
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Lleoliad ac
amgylchedd
Mae Tŷ Aberdafen lai na 10 milltir
o gyffordd 48 ar yr M4, a ¼ milltir
o ganol tref Llanelli, sy’n cynnig
amryw gyfleusterau gan gynnwys
siopau, swyddfa’r post, meddyg
teulu a deintyddfeydd. Ceir canolfan
hamdden fawr gerllaw sy’n cynnwys
pwll nofio, bowlio dan do a chae pêldroed.
Mae Tŷ Aberdafen ar flaen y gad
ym maes datblygu technoleg
gynorthwyol arloesol. Mae technoleg
gynorthwyol ar gyfer adsefydlu ar
gael i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth
yn yr ystafell TGCh ac ym mhob rhan
o’r ganolfan.
Mae gan y Ganolfan fannau awyr
agored estynedig sy’n cynnwys cwrt
a gerddi amgaeedig i ymlacio y tu
allan, a lle i ddefnyddwyr dyfu llysiau
a phlanhigion.
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Stori Amir
Derbyniwyd Amir* i Dŷ Aberdafen am gyfnod byr o adsefydlu. Y nod hirdymor
oedd iddo fyw mewn cyfleuster preswyl anarbenigol yn agos at ei deulu yng
Nghymru. Dioddefodd Amir anaf i’w ymennydd 11 mlynedd ynghynt ac roedd
wedi bod yn byw mewn cartref preswyl anaf i’r ymennydd yn yr Alban nes iddo
gael ei dderbyn, pan benderfynodd y teulu ddychwelyd i Gymru.
Roedd ymddygiad ymosodol Amir ynghylch gofal personol yn golygu bod
llawer o gartrefi gofal preswyl yn teimlo’u bod yn methu darparu gofal a
chymorth priodol. Roedd ganddo namau gwybyddol difrifol yn effeithio ar ei
gof, symudiad, ymwybyddiaeth, talu sylw a blinder. Roedd Amir yn baeddu ac
yn gwlychu ei hun ac angen cymorth ym mhob agwedd ar ofal personol a byw
o ddydd i ddydd.

Ar ôl ei asesiad cychwynnol, gosododd y tîm yn Nhŷ
Aberdafen nodau adsefydlu er mwyn:
• Lleihau’r risg i Amir ac eraill, gan gynnwys gwella symudedd
• Galluogi newidiadau mewn ymddygiad, yn enwedig ynghylch gofal personol
• Gwella cymhelliant ac annog Amir i fanteisio ar gyfleoedd cymdeithasol, gan
gynnwys ei alluogi i arfer ei ffydd
Roedd arhosiad Amir yn Nhŷ Aberdafen yn llwyddiannus o ran gwell ei
ymddygiad a’i lesiant corfforol a seicolegol. Ar ôl saith mis, cafodd Amir ei
rhyddhau i gartref gofal yn agos at ei deulu; lluniodd Tŷ Aberdafen adroddiad
rhyddhau gyda chanllawiau ar gyfer technegau a fyddai’n helpu Amir yn y
lleoliad newydd hwn.
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* Newidiwyd yr enw yn fwriadol

Isod ceir rhai o’r canlyniadau y mae Amir wedi’u cyflawni
a’r ymyriadau clinigol y defnyddiodd tîm Tŷ Aberdafen.
Canlyniadau

Ymyriadau clinigol

Gostyngiad sylweddol mewn
ymddygiadau heriol ynghylch gofal
personol dros y cyfnod.

Cynllun gofal personol manwl – i roi
sicrwydd i Amir a lleihau pryderon ynghylch
gofal personol, yn ogystal â gwella’i hylendid
personol a lleihau’r risg o haint.
Hyfforddiant ymataliaeth drwy roi
arwyddion cadarnhaol pan fyddai Amir yn
dweud ei fod angen mynd i’r t ŷ bach.

Mwy o hyder wrth sefyll a gwella
ffitrwydd cyffredinol, a oedd yn
helpu wrth drosglwyddo. Wedi
iddo gael ei dderbyn, aeth Amir o
drefn drosglwyddo hir ac anghyson
i ddefnyddio’r ‘standing hoist’ yn
rheolaidd.

Gwaith sefydlogrwydd corfforol – roedd
Amir yn pryderu am gwympo, felly nid
oedd yn gorfforol hyderus, heb gryfder
a sefydlogrwydd corfforol ac yn dangos
ymddygiadau heriol.

Mwy o gyfleoedd i gymdeithasu.

Cefnogodd ac anogodd Tŷ Aberdafen i
Amir:
• Fynd i’r mosg lleol. Hefyd, trefnwyd
ymweliadau gan imam lleol.
• Cymryd rhan mewn grwpiau (e.e.
grwpiau crefft, pobi a cherddoriaeth)
• Cymryd rhan mewn gweithgareddau
cymunedol, e.e cyfarfodydd
cymdeithasol Headway

Mwy o hyder a gwella hwyliiau.

Hefyd, drwy’r amgylchedd strwythuredig
a therapiwtig yn Nhŷ Aberdafen, gwelwyd
gwelliant yn nghymhelliant Amir, a’i helpodd
i gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau
adsefydlu.
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Arferion Clinigol a’r
Tîm Clinigol
Caiff y tîm clinigol yn Nhŷ Aberdafen ei arwain gan niwroseicolegydd clinigol
ymgynghorol, ac mae’n cynnwys seicolegwyr clinigol, therapydd iaith a
lleferydd, ffisiotherapydd, therapydd galwedigaethol a gweithwyr cymorth
adsefydlu sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol.
Mae’r arferion clinigol yn seiliedig ar waith niwroymddygiadol ac mae’n
canolbwyntio ar gyfuniad o ymyriadau cymdeithasol ac ymddygiadol i adennill
annibyniaeth. Mae’r asesiad yn pwysleisio ar arsylwi ymddygiad a sgiliau mewn
ffordd systematig a strwythuredig mewn sefyllfaoedd a thasgau bob dydd.

Canlyniad
Rydym yn defnyddio mesurau canlyniadau dilysedig i ddarparu gwybodaeth
hanfodol i ddefnyddwyr gwasanaeth BIRT ac eraill, fel teulu a chomisiynwyr, am
y newidiadau y gallant eu disgwyl yn ystod ac yn dilyn adsefydliad. Rydym yn
defnyddio’r mesurau canlyniadau i wella ein gwasanaethau ac i wneud ymchwil
pellach i adsefydlu wedi anaf i’r ymennydd.
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Atgyfeiriadau ac ymholiadau
Rydym yn derbyn atgyfeiriadau ac ymholiadau gan ystod eang o asiantaethau,
gan gynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, meddygol-gyfreithiol a
darparwyr arbenigol eraill. Yn y lle cyntaf, cysylltwch â:
Rheolwr y Gwasanaeth
Tŷ Aberdafen – Canolfan BIRT ar gyfer Cymru
The Avenue
Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 2DP
Ffôn:
E-bost:
Gwefan:

01554 740 720
tyaberdafen@thedtgroup.org
www.birt.co.uk/bcfw
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Mae Ymddiriedolaeth Adsefydlu wedi Anaf I’r Ymennydd yn darparu
continwwm o ofal i pobl sydd gan niwed i’r ymennydd, o adsefydlu
ôl- aciwt mewn ysbytai, asesu ac adsefydlu, trwy adsefydlu parhaus
a thai â chymorth ac cefnogaeth yn y cartref. Trwy ein ystod o
wasanaethau arbenigol, ein nod yw galluogi pobl i weithredu yn fwy
annibynnol yn y gymuned ehangach ac i ddatblygu eu bywydau mewn
ffyrdd y maent yn dewis.

Am fwy o wybodaeth am ein
waith cysylltwch â:
The Brain Injury Rehabilitation Trust,
3 Westgate Court, Silkwood Park,
Wakefield, WF5 9TJ.
Tel: 01444 239 123
Fax: 01444 244 978
Email: info@thedtgroup.org
@theDTgroup
Chwiliwch am Disabilities Trust
Chwiliwch am The Disabilities Trust

Mae Ymddiriedolaeth Ailsefydlu Anafiadau i’r Ymennydd yn isadran o’r Ymddiriedolaeth Anableddau a’r modd y mae’n darparu
ei wasanaethau anaf i’r ymennydd.
The Disabilities Trust
First Floor, 32 Market Place, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9NP
Tel: 01444 239 123 Fax: 01444 244 978 Email: info@thedtgroup.org

www.birt.co.uk

Mae Ymddiriedolaeth Anableddau yn gwmni cyfyngedig trwy
warant sydd wedi’i corffori yng Nghymru a Lloegr dan 2334589
ac wedi’i cofrestru fel elusen yng Nghymru a Lloegr dan 800797
(BIRT:800797-1) a dan SC038972 (BIRT: SC043579) yn Yr Alban.
Swyddfa gofrestredig fel y dangosir.
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Cost benefits of
neurorehabilitation
following acquired
brain injury
Recently published research by BIRT showed
that significant clinical and cost benefits
can be achieved by neurorehabilitation
following acquired brain injury.
The study showed that lifetime cost savings
of between £570,000 - £1.13 million could
be achieved for individuals admitted to
rehabilitation within a year of their brain
injury. Savings of between £190,000 and
£860,000 were found for individuals
admitted to rehabilitation more than
a year after 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 contau y gellir
eu cael drwy niwrosefydlu yn dilyn anaf
caffaeledig i’r ymennydd yn sylweddol.
Roedd yr astudiaeth yn dangos bod yr
arbedion posibl o ran costau gydol oes
rhwng £570,000 ac £1.13 miliwn i unigolion
oedd wedi cael sylw o ran niwrosefydlu o
fewn blwyddyn wedi anaf i’r ymennydd.
Roedd yr arbedion i unigolion oedd
wedi cael sylw fwy na blwyddyn wedi
anaf i’r ymennydd rhwng £190,000
a £860,000.

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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