HYPERINSWLINIAETH
Hyperinswliniaeth: gorgynhyrchu’r
hormon inswlin a phrif achos
Hypoglycemia (diffyg siwgr yn y gwaed)
mewn babanod a phlant ifanc.Os na cheir
diagnosis ac os na roddir triniaeth
feddygol frys, mae plant mewn perygl o
ddioddef o ganlyniadau niwrolegol,
trawiadau, y posibilrwydd o fynd i goma
neu farw. Mae Hypoglycemia gydag
arwyddion clinigol yn achos meddygol
brys a dylid ei drin fel hynny

Dyma rai o’r Arwyddion a’r
Symptomau:
Blinder
Bwydo Gwael
Archwaeth bwyd/syched gormodol
Trawiadau
Cryndod
Corff/Cyhyrau llipa
Aflonydd/Anesmwyth
Diffyg Anadl
Gwaedd â thraw Uchel/Gwan
Lliw llwydaidd ar y croen

CANOLFANNAU
HYPERINSWLINIAETH
ARBENIGOL YN Y DU

Ysbyty Plant Great Ormond Street
Rhif ffôn: 0207 405 9200 est: 0360
E-bost:
cns.hypoglycaemia@gosh.nhs.uk
Ysbyty Plant Royal Manchester
Ffôn: 0161 701 2460
Ysbyty Plant Alder Hey
Ffôn: 0151 282 4868

Grŵp Cymorth
E-bost:
enquiries@hyperinsulinism.co.uk

Elusen
Hyperinswliniaeth i
Blant
www.hyperinsulinism.co.uk

Facebook: hyperinsulinismuk
Twitter/Instagram: @CHCharityUK
Rhif ffôn: 07495 693361
Rhif Cofrestru’r Elusen: 1165562

Dewrder

Gobaith

Ysbrydoliaeth

AMDANOM
Sefydlwyd ein Helusen yn Chwefror 2016
gan 5 o rieni brwdfrydig oedd eisiau
gwneud gwahaniaeth i’r ffordd yr oedd
cymorth ar gael i deuluoedd eraill gyda
phlant a oedd yn byw gyda
Hyperinswliniaeth Gynhenid (Congenital
Hyperinsulism). Roeddem eisiau codi mwy
o ymwybyddiaeth a rhoi’r un cefnogaeth yn
ôl i'r gymuned CHI ag a roddwyd i ni ar hyd
siwrnai ein plant ein hunain o’r adeg y
rhoddwyd y diagnosis.
Mae Hyperinswliniaeth yn gyflwr meddygol
prin sy’n effeithio ar tua 1:40000 o
enedigaethau. Gall amlygu ei hun mewn
ffyrdd gwahanol i bob plentyn sy’n golygu ei
bod yn anodd canfod y cyflwr.Unwaith y
ceir y diagnosis, mae’n gyflwr parhaol ac
mae’r plant yn gorfod cadw at arferion
bwydo a chyfarwyddyd meddygol yn
ogystal â threulio nifer o gyfnodau mewn
ysbyty a chael profion pellach.

BETH RYDYM YN EI WNEUD
Grŵp Cymorth: Yn gyntaf oll, mae ein
teuluoedd wrth galon ein Helusen. Rydym yn
gweithredu drwy wrando arnyn nhw, gofyn
cwestiynau a deall beth mae’n ei olygu iddyn
nhw gael cymorth a sut y gallwn wneud
gwahaniaeth.Sefydlwyd ein grŵp cymorth 7
mlynedd yn ôl ac mae nifer yr aelodau yn y
wlad hon a dros y byd wedi cynyddu.
Cynadleddau i’r Teulu:Mae’r cynadleddau i’r
teulu yn rhoi cyfle i deuluoedd ddod at ei
gilydd, dysgu gan arbenigwyr meddygol CHI,
cymdeithasu a rhoi cyfle gwych i greu
cyfeillgarwch oes.
Diwrnodau Hyfforddi Athrawon:Sefydlwyd ein
Diwrnodau Hyfforddi Athrawon i sicrhau bod
gan ysgolion y wybodaeth sylfaenol ynglŷn â
sut i ofalu am ddisgyblion gyda
Hyperinswliniaeth tra eu bod yn yr ysgol, gan
gymryd i ystyriaeth yr oblygiadau niwrolegol,
eu hanghenion deietegol a’u lles meddyliol.

Digwyddiadau Cymdeithasol:Bob blwyddyn
cynhelir digwyddiadau cymdeithasol i sicrhau
bod ein teuluoedd yn dod at ei gilydd i
fwynhau eu hunain. Mae angen mawr am
ddigwyddiadau fel hyn ar rieni, i ysgafnhau’r
pwysau o orfod dilyn cyfarwyddyd meddygol
a threulio cyfnodau mewn ysbyty.
Ymchwil:Rydym yn gweithio gyda gweithwyr
proffesiynol o’r radd flaenaf yma yn y DU i
ddeall mwy am Hyperinswliniaeth, ei effaith
niwrolegol a seicolegol, yn ogystal â dysgu
am yr ymyriadau meddygol diweddaraf,
dieteteg a helpu i ariannu ymchwil.

