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Gwybodaeth i gleifion a
defnyddwyr y gwasanaeth
Mae'r Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol yn
rhan o Dîm Adnoddau Cymunedol CNPT.

Beth yw'r Tîm Adnoddau
Cymunedol? 
Gwasanaeth ar y cyd yw'r Tîm Adnoddau
Cymunedol (TAC) a ddarperir gan Fwrdd Iechyd
PABM a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor
Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r TAC yn helpu oedolion (dros 18 oed) sy'n
byw yng Nghastell-nedd Port Talbot y mae angen
cefnogaeth arnynt i fyw'n annibynnol, yn eu tai 
eu hunain.

Mae'r TAC yn cynnig gwasanaeth gwell sy’n
sicrhau bod cleifion yn derbyn yr ymyriad cywir, 
ar yr adeg gywir gan y gweithiwr proffesiynol
cywir. Mae'n symleiddio'r broses trwy gyd-drefnu
anghenion iechyd a gofal cymdeithasol.
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Mae'r TAC yn cynnwys 5 gwasanaeth:

- Tîm Clinigol Acíwt 

- Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol 

- Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol

- Tîm Ailalluogi

- Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd

Beth yw'r Gwasanaeth
Technoleg Gynorthwyol?
Mae'r Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol yn
cynnig amrywiaeth o gategoriau i alluogi pobl 
i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartref 
eu hunain ac o'i amgylch. 

Efallai mai Technoleg Gynorthwyol fydd yr unig
wasanaeth y mae ei angen arnoch neu gall fod 
yn rhan o becyn gofal sy'n cynnwys gwasanaethau
eraill.

Mae angen uned llinell fywyd ar bob categori 
sydd wedi'i gysylltu â'ch llinell ffôn bresennol 
a hefyd byddwch yn derbyn dyfais personol y
byddwch yn ei gwisgo (o amgylch eich gwddf 
fel crog dlws neu ar eich arddwn fel oriawr). 
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Gan ddibynnu ar eich anghenion personol, efallai
bydd synwyryddion amrywiol yn cael eu hargymell.
Gall y rhain rhybuddio ein canolfan monitro
galwadau ar unwaith am broblemau yn eich cartref
(megis mwg, tân neu nwy) neu am amgylchiadau
meddygol pan na fyddwch yn gallu canu'r larwm
eich hunain (e.e. os byddwch yn cwympo).

Beth yw manteision Technoleg
Gynorthwyol?
• offer hawdd i'w ddefnyddio

• yn cynnig tawelwch meddwl i'r cwsmer, gofalwyr
a theulu/ffrindiau

• gall leihau lefel y gefnogaeth y mae ei angen i
barhau i fyw gartref

• ymateb 24 awr/365 diwrnod gan y ganolfan
fonitro

• hyrwyddo annibyniaeth

• lleihau risgiau

Beth mae'r gwasanaeth yn 
ei ddarparu?
Gallwch ddewis lefel y gefnogaeth sy'n addas ar
eich cyfer chi, o larwm achub bywyd sylfaenol i

becyn mwy cynhwysfawr gyda synwyryddion
ychwanegol sy'n helpu i reoli risgiau yn y cartref. 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig 3 categori
Technoleg Gynorthwyol:

• Categori 1 – Llinell Bywyd 

• Categori 2 – Diogelwch yn y Cartref 

• Categori 3 – Tele-ofal  

Nid oes angen asesiad ffurfiol ar gleientiaid 
Categori 1 a 2. Bydd ein tîm yn gallu eich cynghori
ar y lefel o wasanaeth sydd fwyaf addas ar eich
cyfer chi.

Bydd angen i gleientiaid Categori 3 gael asesiad
ffurfiol gan ein Therapydd Galwedigaethol i nodi'r
synwyryddion mwyaf addas ar gyfer eich
anghenion. 

Mae gan bob categori Technoleg Gynorthwyol
blwch cadw allwedd yn ddiogel fel y gall y
gwasanaethau brys gael mynediad cyflym i'ch
cartref os oes angen. Mae côd y blwch yma yn 
cael ei gadw ar system ddiogel a bydd dim ond 
yn cael ei roi i'r gwasanaethau brys, os a phan 
fydd angen.
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Beth gallwch chi ei ddisgwyl?
Ar ôl penderfynu ar lefel y gefnogaeth y mae ei
hangen arnoch, byddwn yn trefnu i'r offer gael 
ei osod yn eich cartref gan ein tîm gosod.
Bydd ein peiriannydd yn gosod eich uned llinell
fywyd ac unrhyw synwyryddion eraill y mae eu
hangen arnoch o ganlyniad i'r asesiad. 

Byddant yn esbonio pob darn o offer i chi ac yn
trefnu galwad prawf gyda'n canolfan monitro
galwadau i wirio fod popeth yn gweithio'n iawn. 

Os bydd y synwyryddion yn cael eu cychwyn
neu os byddwch yn gwasgu'r ddyfais bersonol 
i ofyn am gymorth, bydd galwad yn mynd i'r
ganolfan monitro galwadau. Bydd y gweithiwr 
yn y ganolfan alwadau yn siarad â chi drwy'r
uchelseinydd ar yr uned llinell fywyd a bydd yn
penderfynu beth fydd y peth gorau i'w wneud.
Gall hyn fod yn alwad i ymatebwr neu'r
gwasanaethau brys neu gall olygu trafod y
sefyllfa a chynnig cyngor. 

Mae pob galwad i'r ganolfan monitro galwadau
ac oddi yno yn cael eu recordio at ddibenion
monitro a sicrhau ansawdd.
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Faint mae'n costio?
Gan dibynnu ar eich anghenion a'ch
amgylchiadau personol efallai bydd rhaid i chi
gyfrannu at eich pecyn Technoleg Gynorthwyol.

Sut mae cael mynediad i'r
gwasanaeth?
Mae'n hawdd cael mynediad i'r TAC a'i
wasanaethau gan gynnwys y Gwasanaeth
Technoleg Gynorthwyol.

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen
cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. 

Gelwir hyn yn Borth CNPT a gallwch gysylltu â
hwy drwy ffonio (01639) 686802  (Defnyddwyr
Text Relay / Typetalk defnyddiwch 18001 yn
gyntaf ac yna 01639 686802 i ddilyn) neu 
e-bostiwch thegateway@npt.gov.uk. 

Mae Porth CNPT ar agor rhwng  8.30am a 5pm
ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a
4.30pm ddydd Gwener.

Gallwch gysylltu â Phorth CNPT eich hunain neu
gall person arall gysylltu â nhw ar eich rhan.
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Sut gallwch gael yr
wybodaeth hon mewn
fformat arall?
Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn
fformat gwahanol (Braille, print bras, sain, iaith
arall, CD, tâp etc.) ffoniwch (01639) 686802
(Defnyddwyr Text Relay / Typetalk defnyddiwch
18001 yn gyntaf ac yna 01639 686802 i ddilyn)
neu e-bostiwch thegateway@npt.gov.uk

Gwybodaeth ychwanegol
Am ragor o wybodaeth am y Tîm Adnoddau
Cymunedol a Phorth CNPT, ewch i
www.npt.gov.uk/crt
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