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ASTUDIAETH 
ACHOS

Atebion Arloesol i 
Reoli Risgiau Dianc

Cefndir

Ateb

Mi oedd Siân yn cael eu cefnogi efo symud i mewn i gartref byw a chymorth. Mam Siân oedd wedi bod yn gofalu amdani, ond yn anffodus 
mi wnaeth hi farw ar ôl dioddef efo salwch drwg. Roedd mam a dad eisiau weld eu merch wedi setlo i mewn i gartref hi hyn tra yr oedd y 
ddau yn gallu, felly mi wnaeth hi symud i mewn i'r cartref newydd tra roedd mam dal yn fyw. Mae gan Siân anableddau dysgu cymhleth, 
anghenion emosiynau ac iechyd meddwl, sydd yn cynnwys diagnosis o Syndrom Down ac Anhwylder Affeithiol. Mi oedd y ffactorau yma 
wedi cyfrannu i broblemau ar ôl cyfnod o setlo i mewn, efo Siân yn dianc y fwyaf heriol. Mi roedd hi eisiau gadael i weld ei fam yn eu cartref 
teulu, pellter byr o'r adeilad, gan ei bod yn credu yr oedd dal yn fyw gan eu bod wedi bod cyn iddi symud. Nid oedd yr adeilad efo systemau 
diogelwch cymhleth, ac yr oedd efo giât safonol uchder byr oedd yn dilyn i lon brysur, gyda dim palmant i gyfeiriad cartref teulu Siân: y daith 
fydd hi yn cymryd ar ôl dianc. Yn ogystal â risg o Siân cael damwain a brifo, mi fydd rhaid un o'r ddau aelod o staff benywaidd rhoi cymorth 
iddi, yn golygu bod y ddwy yn agored i niwed yn nos ac na fydd yna digon o staff ar ôl yn y cartref i roi cymorth i drigolion arall. 

Gafodd nifer o opsiynau technoleg cael eu hystyried gan ei gwasanaeth lleol, ac mi 
drioedd nifer o atebion gwahanol gan gynnwys synwyryddion drws ar ffenestri, gan eu 
bod weithiau yn defnyddio nhw fel ffordd o ddianc. Mi wnaethant nhw hyd yn oed trio 
rhoi synwyryddion ar ddrws yr ystafell ymolchi fysa yn rhybuddio staff os yr oedd yn 
treulio amser sylweddol yna, ag ella trio gadael trwy'r ffenestr, gan eu bod wedi 
gwneud hyn o blaen ac wedi brifo eu hun yn ddrwg. Hyd yn oed pan oedd rhai o'r 
atebion yma wedi bod yn llwyddiannus, buan yr oedd Siân yn gweithio allan fod yr 
offer yn stopio iddi ddianc ag yn rhybuddio staff, mi fysa hi yn ffeindio gwahanol 
ffyrdd o achosi difrod, datgysylltu neu weithio o gwmpas yr offer, felly hyd yn oed pan 
yr oedd ateb yn gweithio i ddechrau, ni fysa'n parhau tymor hir. Mi roedd synwyryddion 
gwely traddodiadol, fydd yn rhybuddio staff pan yr oedd allan o wely, hefyd yn 
aflwyddiannus. Mi fysa Siân yn adnabod y ddyfais trwy weld y gwifrau oedd yn 
cysylltu'r pad i'r uned rheoli, yn teimlo'r pad o dani ac yn clywed sŵn y plastig caled 
pan yr oedd yn symud. 
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Gweithiodd Cair efo'r gwasanaeth lleol i datblygu dyfais  yr oeddwn yn teimlo bysa yn helpu Siân a'i gweithwyr cymorth dod dros yr heriau yr 
oedd yn wynebu. 

Mi wnaethom greu synhwyrydd gwely diwifr, wedi eu neud o bad finyl meddal oedd tu fewn i gasin symudadwy. Mi roedd hyn yn golygu dim 
gwifrau, ac mi fydd yn ateb mwy cyffyrddus ni fysa Siân yn teimlo, na nweud sŵn yn nos. Mi fysa'r synhwyrydd gwely diwifr yn cysylltu efo'r 
derbynnydd larwm Notifier, i rybuddio staff fod Siân wedi cael allan o wely. Mi wnaethent amseru gosod y synhwyrydd efo cael gwely 
newydd, ac nid oedd Siân yn ymwybodol fod y ddyfais yn eu lle, ac felly dim yn trio i gael gwared neu achosi difrod iddo.  

Ers yr adolygiad diwethaf nid oes yna wedi bod unrhyw broblemau 
ychwanegol ac mae'r synhwyrydd wedi bod yn ateb perffaith 
iddynt, ag yn parhau i rybuddio staff pan fydd Siân yn cael allan o 
wely. Drwy rybuddio staff yr adeg yma, mae o'n golygu bod Siân yn 
cael y cymorth mae hi angen mewn ffordd ragweithiol heb oedi; 
mae defnyddio'r amser yma i dynnu sylw ag ailgyfeirio wedi dod a'r 
nifer o achosion lawr yn sylweddol. 

I osgoi digwyddiadau ychwanegol, mae'r ffens wedi cael eu codi yn 
uwch efo giât fedrith cael eu cloi yn nos, yn meddwl fod Siân a'r 
trigolion arall yn gallu mynd tu allan i le saff os fydd hi yn dianc neu 
os mae yna dân. Efo'r newidiadau sydd wedi cal eu neud, maen 
nhw wedi gallu cal gwared ag aelod o staff cysgu ychwanegol, 
mae staff efo mwy o hyder a mwyaf pwysig mae Siân nawr efo lot 
mwy o annibyniaeth. 

Mae'r Sit a Sleep Advanced ar gael nawr. 

Canlyniad

Cair (UK) Ltd.
Hanson Lane, Halifax, West Yorkshire, HX1 4SD

T: 01422 399 155   E: sales@we-cair.com   W: www.we-cair.com

mailto:sales@we-cair.com

