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Cyflwyniad
Defnyddir mesurau strôc yn gynyddol yn Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG) 
Cymru i helpu i fonitro statws iechyd cleifion er mwyn trefnu triniaeth. Yng nghyd-
destun dwyieithog Cymru, mae angen holiaduron iechyd yn Gymraeg yn ogystal â 
Saesneg. Y Gwasanaeth Cefnogi Ymwybyddiaeth Iaith (LLAIS), a leolir yn NWORTH, 
Prifysgol Bangor, sydd â'r dasg o sicrhau bod fersiynau Cymraeg o fesurau iechyd ar 
gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae dilysu mesur i'r Gymraeg yn ieithyddol yn broses hir. Rhaid cael cydraddoldeb o 
ran ystyr rhwng y Saesneg a’r Gymraeg, a dylai cymariaethau grŵp adlewyrchu gwir 
wahaniaethau grŵp yn hytrach nag anghysondebau ieithyddol neu ragfarn 
ddiwylliannol wrth gyfieithu. Roedd y Mesur Gweithgaredd Braich (BraichG/ArmA) 
(Ashford et al., 2013) yn un o dri mesur Strôc cafodd ei ddilysu'n ieithyddol i'r Gymraeg 
ar gyfer clinigwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB). Y ddau fesur 
arall oedd y mesur Gweithgaredd Coesau (CoesG/LegA) (Ashford et al., 2017) a'r 
Raddfa Effaith Strôc (Stroke Impact Scale). (Duncan et al., 2003).

Nodau ac amcanion dilysu y BraichG i’r Gymraeg
Blaenoriaethu a sefydlu fersiwn Gymraeg o fesur canlyniad y claf y BraichG trwy:
• Ymgymryd â chyfieithu a dilysiad ieithyddol fersiwn Gymraeg o’r mesur BraichG er 

budd y cyd-destun clinigol yn ogystal ag ymchwil.
• Gwneud y fersiwn Gymraeg o'r mesur Braich G ar gael ar wefan micym.org (Mesurau 

Iechyd Cymraeg) http://micym.org/llais/static/index.html, i gynorthwyo hygyrchedd  
ar gyfer clinigwyr ac ymchwilwyr .

Dilynwch @micymraeg am y wybodaeth diweddaraf am y mesurau iechyd Cymraeg 

Canlyniadau
Yn ogystal â chyfieithwyr proffesiynol, terminolegydd iaith, a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, rhoddodd saith aelod o gronfa ddata RHOI LLAIS eu barn ar fersiwn o 
BraichG Cymraeg mewn sesiynau grŵp ffocws i sicrhau eglurder y cwestiynau. Gwnaed 
newidiadau i'r geiriad yn seiliedig ar y trafodaethau hyn a sylwadau terfynol gan LLAIS 
a'r terminolegydd iaith. Newidiadau enghreifftiol.

Dull
Mae'r astudiaeth hon yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar ddull systematig 
cam wrth gam o ddilysu fersiwn Gymraeg o'r holiadur Mesur Gweithgaredd 
Braich (BraichG/ArmA) yn ieithyddol. Caiff y mesur ei ddefnyddio gan 
Wasanaethau Strôc yn y GIG yng Nghymru a Lloegr (gweler Wild et al., 
2005) a hefyd micym.org 
http://www.micym.org/llais/static/translations.html i gael mwy o fanylion 
am y canllawiau cyfieithu gan gynnwys blaen-gyfieithu ac ôl-gyfieithu, 
adolygiad consensws a phrofi gwybyddol.

Logo  gwefan micym.org
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Casgliad
Er mis Mawrth 2020, mae'r fersiwn Gymraeg o'r Braich G (ArmA) wedi bod ar gael i 
ymarferwyr ac ymchwilwyr i’w ddefnyddio yng Nghymru. Y gobaith yw y bydd yr mesur 
yma o fudd wrth ddylunio triniaeth ar gyfer goroeswyr Strôc Cymraeg eu hiaith yng 
Nghymru. Mae gwaith dilysu ieithyddol LLAIS yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at 
sefydlu systemau cadarn i sicrhau cynnal a darparu treialon clinigol o'r ansawdd uchaf 
sy'n cwrdd â gofynion rheoliadol a llywodraethu wrth hyrwyddo dulliau methodolegol o 
arwyddocâd rhyngwladol. Hyd yma, mae 46 o fesurau canlyniadau’r claf wedi'u rhestru 
ar wefan micym.org ac mae tua 43 o'r rhain wedi'u dilysu'n ieithyddol gan LLAIS, Uned 
Dreialon Gogledd Cymru (NWORTH) gyda chefnogaeth a chyfraniad a werthfawrogir yn 
fawr gan aelodau cronfa ddata RHOI LLAIS (gweler https://nworth-
ctu.bangor.ac.uk/llais/rhoi-llais.php.cy
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Derbyn cynnwys y gair ‘balans’ ar ôl y gair ‘cydbwysedd’, 
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