
Beth yw therapi 
lleferydd ac iaith?
Beth mae therapyddion lleferydd ac 
iaith yn ei wneud?
☛�Mae therapyddion lleferydd ac iaith (SLT) yn darparu triniaeth, 

cefnogaeth a gofal i wella bywydau plant ac oedolion sy’n cael anhawster 
gyda chyfathrebu, bwyta, yfed neu lyncu.  

☛�Mae SLT yn asesu a thrin problemau lleferydd, iaith a chyfathrebu mewn 
pobl o bob oed i’w helpu i gyfathrebu’n well. Maen nhw hefyd yn asesu, 
trin a datblygu cynlluniau personol i gefnogi pobl sydd â phroblemau 
bwyta a llyncu.  

☛�Gan ddefnyddio sgiliau arbenigol, mae SLT yn gweithio’n uniongyrchol 
gyda chleientiaid a’u gofalwyr ac yn rhoi cefnogaeth wedi ei deilwrio 
ar eu cyfer. Maen nhw hefyd yn gweithio’n agos gydag athrawon a 
gweithwyr proffesiynol eraill, fel meddygon, nyrsys a gweithwyr 
proffesiynol perthynol i iechyd eraill a seicolegwyr i ddatblygu rhaglenni 
triniaeth unigol.

Pwy sy’n elwa ar therapi lleferydd  
ac iaith?
Mae therapi lleferydd ac iaith yn dod â budd i bobl o bob oed, er enghraifft:  
☛�Plant bach: mae SLT yn cefnogi babanod cynamserol a phlant bach gyda 

chyflyrau fel parlys yr ymennydd, taflod hollt a syndrom Down o gyfnod 
cynnar iawn eu bywyd sy’n cael anawsterau gydag yfed, llyncu, chwarae 
cynnar a sgiliau cyfathrebu.  

☛�Plant: mae SLT yn cefnogi plant sydd ag anawsterau sylfaenol gyda 
lleferydd a chyfathrebu, fel atal dweud, yn ogystal ag anawsterau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu sy’n eilaidd i gyflyrau eraill fel anawsterau 
dysgu a phroblemau clyw.  

☛�Oedolion gydag anawsterau dysgu: mae SLT yn cefnogi oedolion sydd â 
chyflyrau datblygiadol, awtistiaeth a syndrom Down.  

☛�Oedolion: mae SLT yn cefnogi oedolion gydag anawsterau cyfathrebu 
a/neu llyncu o ganlyniad i gyflwr meddygol fel strôc, canser y pen a’r 
gwddf, clefyd Parkinson a dementia

Wyddech chi?
▶ Gall bron i 20% o’r boblogaeth brofi 

anawsterau cyfathrebu ar ryw bwynt yn eu 
bywydau.i  

▶ Mae gan 7% o blant tua phump oed 
amhariad penodol o ran lleferydd ac 
iaith ii ac mae gan 1.8% arall anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cysylltiedig â 
chyflyrau eraill fel anabledd dysgu, parlys 
yr ymenydd, anhwylderau sbectrwm 
awtistiaeth.iii

▶ Anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 
yw’r math mwyaf cyffredin o angen 
addysgol arbennig mewn plant 4-11 oed. iv

▶ Yn rhai ardaloedd amddifadedd 
cymdeithasol gall hyd at hanner y 
plant ddechrau’r ysgol gyda sgiliau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cyfyngedig.v

▶ Bydd tua thraean o bobl wedi cael 
rhyw lefel o anawsterau cyfathrebu (o’r 
enw affasia) yn dilyn strôc.vi

▶ Gall mwy na 60% o droseddwyr ifanc fod 
ag anawsterau gyda lleferydd, iaith neu 
gyfathrebu.vii

Beth yw therapi lleferydd ac iaith?➦



Ymhle mae therapyddion lleferydd  
ac iaith yn gweithio?
Mae therapyddion lleferydd ac iaith yn cydweithio gyda phlant, oedolion, 
teuluoedd a’r gweithlu ehangach i wneud asesiadau a chynllunio 
rhaglenni therapi personol sy’n cwrdd ag anghenion cyfathrebu a llyncu 
pob unigolyn. 
Maen nhw’n gweithio mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau ac 
amgylcheddau gan gynnwys:
☛��canolfannau iechyd cymunedol 
☛��wardiau ysbyty ac unedau gofal dwys 
☛��adrannau cleifion allanol
☛��canolfannau plant, ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig
☛��unedau asesu, canolfannau dydd a chartrefi nyrsio 
☛��cartrefi cleientiaid 
☛��llysoedd barn, carchardai a sefydliadau troseddwyr ifanc

Mae tua 12,500 o therapyddion lleferydd ac iaith yn gweithio yn y 
Deyrnas Unedig. Mae’r rhan fwyaf yn cael eu cyflogi gan y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol; fodd bynnag,  mae nifer cynyddol yn gweithio’n llwyr 
neu’n rhannol mewn addysg neu i elusennau ac yn trin cleifion yn breifat 
(yn ogystal ag mewn meysydd eraill).
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CYFEIRNODAU AC ADNODDAU

Sut gall therapi lleferydd  
ac iaith helpu
Stori Muriel: roedd Muriel yn cael trafferth dod o hyd i 
eiriau a chael problemau gyda’i chof o ganlyniad i glefyd 
Alzheimer. Roedd ei chyflwr yn gwneud gweithgareddau 
cyffredin yn anodd ac yn effeithio ar ei gallu i gyfathrebu 
gydag eraill. Daeth therapydd lleferydd ac iaith i helpu 
Meriel a’i theulu i ddeall cyflwr Meriel a chynllunio 
strategaethau i ymateb i hynny. Mae Meriel yn teimlo fod 
therapi wedi ei helpu i ddatblygu ei sgiliau iaith a gwneud 
iddi deimlo’n “fwy fel hi ei hun unwaith eto”.

Stori Alan: ar ôl cael strôc ysgafn, roedd Alan yn methu 
llyncu bwyd na hylif ac yn gorfod derbyn bwyd, hylifau a 
meddyginiaeth trwy diwb. I’w helpu i wella bu therapydd 
lleferydd ac iaith yn gweithio gydag Alan ar amrywiaeth o 
ymarferion dyddiol i adennill ei allu i lyncu. Dechreuodd 
Alan ennill tir yn gyflym ac erbyn hyn mae’n ôl ar fwyd 
solet ac yn gobeithio cael tynnu ei diwb yn fuan.

Stori Cayden: yn dair oed nodwyd fod gan Cayden 
anhwylder sain llefaru. Roedd yn ei chael hi’n anodd cael 
neb ond ei fam a’i dad i’w ddeall yn siarad ac roedd plant 
eraill yn ei wawdio oherwydd ei anhawster siarad. Yn 
dilyn tair blynedd o therapi lleferydd dwys, yn ôl ei fam 
mae bywyd Cayden wedi ei drawsnewid. Mae ei sgiliau 
cyfathrebu a’i berfformiad addysgol wedi gwella; mae’n 
mwynhau siarad yn gyhoeddus ac mae wedi gwneud 
ffrindiau newydd.


