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Y diweddaraf am ein cynlluniau gwella uchelgeisiol



Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru (T4MH) yw ein cynllun pob oed ar gyfer gwasanaethau iechyd
meddwl yng Ngogledd Cymru, sydd wedi'i ddatblygu ar y cyd gyda'n sefydliadau partner ac unigolion sydd wedi cael
profiad o broblemau iechyd meddwl.
 
Mae'r strategaeth uchelgeisiol ac eang yn anelu at wella iechyd meddwl plant ac oedolion, lleihau'r bwlch mewn
disgwyliad oes, sicrhau parch cydradd gydag iechyd corfforol a newid pwyslais i ganolbwyntio ar ofal i atal, ymyrraeth
gynnar a gwytnwch.
 
Cliciwch www.pbccymrydrhan.co.uk/iechyd-meddwl i ddarllen strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng
Ngogledd Cymru.
 

Cynnydd hyd yma

Ein cynllun i wella iechyd meddwl a lles

Ein blaenoriaeth gychwynnol yw gwella'r gefnogaeth sydd ar gael i unigolion mewn argyfwng iechyd meddwl drwy
gyflwyno dewisiadau eraill yn hytrach na chael eich derbyn i'r ysbyty.
 
Mae gwaith i gyflawni hyn wedi gweld ystod eang o sefydliadau trydydd sector, statudol a gwirfoddol o ar draws
Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth mewn ffordd sydd heb ddigwydd yn y gorffennol. Mae hyn yn arwain
at gynnydd sylweddol fel rydym yn cyflawni ein cynllun uchelgeisiol ar y cyd, i drawsnewid iechyd meddwl a lles
unigolion ar draws y rhanbarth.
 
Mae ein Canolfannau Gofal Brys Iechyd Meddwl I CAN yn awr wedi'u sefydlu ar draws tri phrif ysbyty Gogledd Cymru,
ac mae dadansoddiad diweddar wedi dangos yr effaith fawr y maent yn eu cael ar unigolion mewn argyfwng.
 
Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud i ddatblygu ein cynllun penodedig ar gyfer cefnogaeth gymunedol I CAN
newydd fydd yn symud canolbwynt gofal at atal, ac ymyrraeth gynnar; gan helpu i atal unigolion rhag argyfwng a'u
cefnogi os ydynt. Rydym wedi gallu ehangu'r cynlluniau hyn diolch i gyllid gan Gronfa Trawsnewid Cymru Iachach
Llywodraeth Cymru.
 
Rydym yn falch fod Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi cydnabod y gwir welliannau sydd wedi cael eu gwneud i
ansawdd a diogelwch ein gwasanaethau iechyd meddwl cymuned a chleifion mewnol yn y blynyddoedd diwethaf.
Mae'r canfyddiadau hyn yn ganmoliaeth i'n staff ymroddgar, sy'n gweithio’n aruthrol o galed mewn amgylchiadau
anodd yn aml.
 
Er gwaetha'r cynyddu hwn sy'n cael ei groesawu, rydym yn cydnabod fod nifer o'r problemau rydym yn eu hwynebu
yng Ngogledd Cymru wedi cronni dros amser hir, ac ni fydd modd ymdrin â nhw yn sydyn, neu drwy wneud mân
newidiadau.
 
Oherwydd y ffordd mae ein gwasanaethau wedi'u sefydlu, nid yw'r unigolion yn ein cymunedau bob amser yn derbyn y
gefnogaeth gywir, yn y ffordd gywir, ar yr amser cywir.
 
 Mae gennym gynllun clir yn ei le i fynd i'r afael â hyn, sy'n golygu trawsnewid system gyfan o ran sut ydym yn darparu
gofal. Dim ond drwy weithio mewn partneriaeth y gallwn gyflawni'r newid gweddnewidiol ystyrlon a chynaladwy sydd
ei angen. Rydym angen egni, syniadau a brwdfrydedd pobl ar draws Gogledd Cymru i helpu i siapio sut ydym yn symud
hwn yn ei flaen.  Er mwyn cymryd rhan e-bostiwch ican@wales.nhs.uk.
 
 
 Lesley Singleton - Cyfarwyddwr Partneriaethau

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 
 

http://www.pbccymrydrhan.co.uk/iechyd-meddwl
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Mae strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd yn amlinellu ein huchelgais i symud canolbwynt gofal
tuag at atal ac ymyrraeth gynnar drwy gyflwyno gwasanaethau cymuned newydd sy'n helpu unigolion rhag disgyn i
argyfwng, a darparu cefnogaeth yn nes at gartref ar gyfer y rhai sydd mewn argyfwng.
 
Rydym wedi bod yn llwyddiannus yn diogelu buddsoddiad gan Gronfa Cymru Iachach Llywodraeth Cymru i newid yr
uchelgais hwn yn realiti.
 
Unwaith bydd wedi'i sefydlu'n iawn, rydym yn disgwyl y bydd mwy o bobl yn derbyn y gefnogaeth gynnar sydd ei angen
arnynt yn y gymuned, gan arwain at leihau amseroedd aros a gwella canlyniadau i bobl sydd angen cefnogaeth arbenigol
ein gwasanaethau iechyd meddwl.
 
 

Darparu'r gefnogaeth gywir, ar yr amser cywir, yn y lle cywir

Symud canolbwynt gofal tuag 
at atal ac ymyrraeth gynnar
 

Yn seiliedig ar yr egwyddorion sy'n grymuso ein Hymgyrch Mi Fedraf, rydym wedi datblygu cynllun penodol o ran sut
bydd y gwasanaethau cymuned newydd yn edrych ac yn gweithio gyda'i gilydd, rydym yn ei alw yn ein "Llwybr integredig
Mi FEDRAF'.
 
Mae'r Llwybr Mi Fedraf yn berthnasol i unigolion o bob oed, a bydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod unigolion yn derbyn y
gefnogaeth gywir, ar yr amser cywir, yn y lle cywir.
 
Mae hyn yn trawsnewid system gyfan o ran sut ydym yn ymdrin â gofal cymuned, a bydd yn gofyn i ni weithio'n agos
gyda'n sefydliadau partner, y trydydd sector, a phobl sydd â phrofiad byw o broblemau iechyd meddwl.
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Un elfen o'r Llwybr Integredig MI FEDRAF sydd eisoes wedi cael ei sefydlu yw ein Canolfannau Mi Fedraf (Gofal heb ei Drefnu
Mi Fedraf), sydd wedi cael eu cyflwyno gydag arian gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae'r tri Canolfan I CAN, yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd, ac Ysbyty Maelor Wrecsam yn cefnogi unigolion sy'n dod
i'r Adran Achosion Brys rhwng 7pm a 2am, ond nad ydynt angen triniaeth feddygol neu gael eu derbyn i gyfleuster iechyd
meddwl.
 
Mae hyn yn cynnwys pobl sydd mewn argyfwng o ganlyniad i ystod eang o resymau, gan gynnwys o ganlyniad i broblemau
iechyd meddwl, cyffuriau neu gamddefnyddio alcohol, perthynas sydd wedi chwalu, problemau dyled ac unigrwydd. Mae'r
gwasanaeth yn ddiweddar wedi dechrau cefnogi cleifion ac aelodau teulu sydd yn bryderus ar ein wardiau ysbyty.
 
Mae Canolfannau Mi Fedraf yn cael eu cefnogi staff cyflogedig a rhwydwaith o wirfoddolwyr ymroddgar. Mae gan nifer
ohonynt resymau arbennig am roi o'u hamser i gefnogi eraill yn eu hawr o angen
 
 

Helpu unigolion mewn argyfwng yn ein Hadrannau Achosion Brys

Canolfannau MI FEDRAF
 

 
 
Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2019, fe wnaeth y
Canolfannau MI FEDRAF gefnogi dros 550 o
unigolion.
 
Bu i ddadansoddiad o enillion cymdeithasol ar
fuddsoddiad i'w heffaith ganfod bod pob £1 a oedd
wedi ei buddsoddi yn creu mwy na £5 o werth
cymdeithasol.
 
Canfuwyd hefyd fod yr holl gleientiaid a fynychodd
Canolfan MI FEDRAF ac a gymerodd ran mewn
arolwg wedi dweud eu bod yn teimlo eu bod yn gallu
ymdopi yn well oherwydd y Ganolfan MI FEDRAF, a
thystiolaeth yn dangos llai o alw ar wasanaethau
statudol, yn cynnwys yr Adran Achosion Brys a
Thimau Cyswllt Seiciatrig.
 

Dywedodd Darren Nesbitt o Wrecsam ei fod wedi dod yn wirfoddolwr i roi rhywbeth yn ôl i'r staff yn yr Adran Achosion
Brys yn Ysbyty Maelor Wrecsam a wnaeth ei gefnogi pan oedd yng nghanol ei ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol.  
 
Yn awr yn gwella, mae Darren yn defnyddio ei brofiadau ei hun i gefnogi eraill yn ystod eu diwrnodau anoddaf.
Dywedodd: "Roeddwn hefyd eisiau talu fy nyled i'r Adran Achosion Brys, gan flwyddyn yn ôl roeddwn i'n ymwelydd aml â'r
Adran.  Ar y pryd, roeddwn i'n gaeth i alcohol a chyffuriau.   Roeddwn i'n teimlo mor unig, ac ar goll, ac roeddwn i wir angen
siarad â rhywun gan fy mod i'n byw ar fy mhen fy hun
 
"Mae gwirfoddoli wedi rhoi'r cyfle i mi ddangos fy mod i'n gallu cyfrannu'n ddefnyddiol at y gymdeithas, ac rwy'n gallu
gwneud defnydd da o'm sgiliau a'm mhrofiad."
 

Oherwydd natur brysur yr Adran Achosion Brysur, nid oes gennym yr amser
felly mae cael y gwasanaeth MI FEDRAF ar gael yn golygu eu bod wrth law i
siarad â'r rhai yn ein cymuned sydd angen y gefnogaeth ychwanegol

Dr Rio Talbot- Meddyg Ymgynghorol Adran Achosion Brys
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Helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith

Gwyddom fod llawer o bobl â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol eisiau gweithio, ond eu bod angen
cefnogaeth i wneud hynny. Gall nifer o unigolion sy'n gweithio gael trafferth i gadw swydd oherwydd iechyd meddwl
gwael. Mae bod mewn cyflogaeth yn darparu gweithgaredd ystyrlon sy'n helpu i wella iechyd, lles ac ansawdd bywyd.
 
Dyma pam ein bod wedi lansio MI FEDRAF Weithio, rhaglen cyflogaeth peilot 12 mis, sydd y cyntaf o'i fath yng
Nghymru.
 
Mae Mi FEDRAF i Weithio yn helpu unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol cael hyd i swyddi a
pharhau yn eu swyddi er mwyn cefnogi eu hadferiad a gwella eu lles.
 
Mae'r rhaglen yn cael ei darparu mewn partneriaeth ag elusen gwasanaethau cefnogi personol, CAIS, a Strategaeth
Dinas y Rhyl, gydag arian gan Lywodraeth Cymru.

Mae MI FEDRAF Weithio yn seiliedig ar y
rhaglen Cefnogaeth a Lleoliadau Unigol
llwyddiannus (IPS), dull cymharol newydd sy’n
cael ei hargymgell gan y Sefydliad Cenedlaethol
dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) fel y
model arweiniol i helpu pobl ag iechyd meddwl
gael i mewn i waith.

Cyflwyno Mi Fedraf Weithio
 

Mae'n anelu at gael pobl i mewn i waith cyflogedig
 
Mae'n agored i bawb sydd eisiau gweithio, ac sy'n cael cefnogaeth gan weithiwr proffesiynol iechyd ar gyfer
problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.
 
Mae'n ceisio dod o hyd i swyddi sy'n gyson â dewisiadau unigolion.
 
Mae'n gweithio'n gyflym
 
Mae'n dod â thimau Mi FEDRAF Weithio a gweithwyr proffesiynol iechyd at ei gilydd, fel bod cyflogaeth yn dod yn
rhan greiddiol o adferiad a lles.
 
Mae timau Mi FEDRAF Weithio yn datblygu perthnasoedd â chyflogwyr fel y gallent baru unigolyn â swydd yn
seiliedig ar y dewisiadau o ran gwaith, nid yn seiliedig ar bwy sydd â swyddi ar gael
 
Mae'n darparu cefnogaeth unigol barhaus ar gyfer yr unigolyn a'i gyflogwr, gan helpu unigolion i gadw eu swyddi yn
ystod amseroedd anodd
 
Mae cwnsela budd-daliadau yn rhan ohono, oherwydd ni ddylai neb fod yn waeth eu byd oherwydd eu bod eisiau
gweithio

Mae Mi FEDRAF Weithio yn seiliedig ar wyth egwyddor syml, sy'n seiliedig ar dystiolaeth

Mae CAIS yn darparu cefnogaeth Mi Fedraf Weithio yng Ngwynedd, Wrecsam a Sir y Fflint, gyda Strategaeth Dinas y
Rhyl yn cwmpasu Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych
 
 
 

Ewch i www.bit.ly/mifedrafweithio am fwy o wybodaeth
 
 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/99119
http://www.bit.ly/mifedrafweithio
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Rhaglen 'newid bywyd' yn helpu unigolion ifanc reoli
eu problemau iechyd meddwl ac i wireddu eu breuddwydion

Mae ADTRAC yn cynnig cymorth dwys ac sydd wedi'i deilwra i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed ar draws y rhanbarth sy'n
wynebu rhwystrau i ymwneud ag addysg, hyfforddiant a’r byd gwaith.
 
Cynigir y rhaglen mewn partneriaeth â'n Hymarferwyr Lles, sy’n helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â'r problemau iechyd
meddwl ysgafn i gymedrol sy'n gallu eu hatal rhag gwireddu eu potensial.

Ymhlith y rheiny i elwa mae Lee Southgate o Amlwch.
Mae'r unigolyn 18 oed wedi derbyn cymorth gan
Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ers
iddo fod yn 6 oed a daeth i gysylltiad ag ADTRAC yn
fuan cyn iddo ymadael â gofal y llynedd.
 
Mae'n dweud bod y cymorth a roddwyd trwy'r
rhaglen wedi'i helpu i reoli ei seicosis ac i wella’n
aruthrol ei sgiliau cymdeithasol, ei hyder a'i hunan-
barch.
 
“Mae wedi newid fy mywyd, ac nid ar chwarae bach y
byddaf yn defnyddio geiriau felly," esboniodd.
 
“Pan ddes i at ADTRAC yn y lle cyntaf, roeddwn i'n
poeni y byddwn i’n cael fy ngweld fel achos arall nad
oedd modd ei drin.  Allwn i ddim cynnal cyswllt llygaid
neu siarad â neb ac roedd gen i sgiliau cymdeithasol
gwael iawn.
 
 

"Ond trwy fynd i hybiau lles ADTRAC a bod yng nghwmni pobl, rydw i
wedi ennill sgiliau cymdeithasol.
 
“Mae cymaint o bobl yn y gorffennol wedi fy ngweld i'n ormod o waith
caled. Ond mae ADTRAC wedi rhoi gobaith i mi ac mae wedi dangos
bod gen i'r sgiliau, fy mod i'n gallu symud ymlaen gyda bywyd a fy mod
i'n gallu gweithredu."
 
Diolch i'r cymorth a roddwyd trwy ADTRAC, mae Lee yn gobeithio
dychwelyd i Goleg Menai er mwyn dilyn ei ddiddordeb mewn gofal
anifeiliaid.
 
“Rydw i'n teimlo fel pe bai gan ADTRAC fwy o obaith nag oedd gen i
ynddo' i fy hun.  Rydw i'n teimlo fy mod i wedi ennill cymaint o hyder
ac rydw i wedi sylweddoli faint o sgiliau sydd gen i.  Fodd bynnag, rydw
i'n dal i ddysgu.  Mae wedi dangos i mi, oherwydd bod pethau'n anodd
nawr, nid yw hynny'n golygu na fydda' i byth yn cyrraedd y lan."
 
 

“Roedd gan ADTRAC fwy o ffydd ynof, nag oedd gennyf ynof fy hun"

Helpu unigolion ifanc i wireddu eu breuddwydion
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“Mae cymaint o bobl yn y gorffennol wedi fy ngweld i'n ormod o waith
caled. Ond mae ADTRAC wedi rhoi gobaith i mi ac mae wedi dangos
bod gen i'r sgiliau, fy mod i'n gallu symud ymlaen gyda bywyd a fy mod
i'n gallu gweithredu."
 
Wedi'i ariannu trwy'r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, caiff rhaglen ADTRAC gwerth £6.8 miliwn
ei chynnal mewn partneriaeth â Choleg Llandrillo Menai, chwe awdurdod lleol yng Ngogledd
Cymru a Bwrdd  Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 
Yn ogystal â darparu cefnogaeth i bobl ifanc i wella eu lles emosiynol, mae rhaglen ADTRAC
yn darparu cefnogaeth cyflogadwyedd dwys ac unigol.                      

The young people who had enrolled onto the ADTRAC identified a number of 
barriers to accessing education, employment or training. These included:

69%

64% 47%Gyda phryderon

iechyd meddwl

Yn dioddef o 

unigedd cymdeithasol

Gydag anhawster dysgu

neu anabledd

O'r 555 o unigolion ifanc a wnaeth gofrestru 
ar ADTRAC nes mis Ebrill 2019:

Bu i unigolion ifanc sy'n rhan o ADTRAC ddynodi nifer o
rwystrau rhag cael mynediad at addysg, hyfforddiant a chyflogaeth

37%Gydag diffyg hyder

Bu i 125 wella eu sgiliau meddal yn cynnwys: sgiliau swydd a phrofiad; 
dyheadau ac ysgogiad; sgiliau chwilio am swydd; ac iechyd a lles

Bu i 104

Bu i 85 gael eu cefnogi i mewn i waith

wella eu lles meddwl emosiynol

Bu i 56 gael eu cefnogi i mewn i addysg

Bu i 66 gael cymhwyster achrededig 

Bu i 28 fynychu lleoliadau gwirfoddoli neu brofiad gwaith
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Mae'r tîm wedi cael ei ehangu yn ddiweddar, diolch i fuddsoddiad blynyddol ychwanegol o £260k o Gronfa Trawsnewid
Cymru Iachach Llywodraeth Cymru, fydd yn ei alluogi i gefnogi mwy o ferched, i ymyrryd yn gynharach, a chyflwyno
therapïau newydd.
 
Mae problemau iechyd meddwl amenedigol yn effeithio ar hyd at 20% o ferched yn ystod beichiogrwydd a'r flwyddyn
ar ôl geni. Mae hyn yn cynnwys ystod o gyflyrau sydd â chysylltiad penodol â beichiogrwydd neu enedigaeth, megis
iselder amenedigol, pryder amenedigol, ac anhwylder straen ôl-drawmatig ôl-enedigol.
 
Yn ogystal â chael effaith anffafriol ar famau newydd, dangoswyd bod y cyflyrau hyn hefyd yn peryglu iechyd corfforol
ac emosiynol plant yn y tymor hir.
 
 
 

Ymysg y rhai i elwa o'r gwasanaeth mae Michelle Wyn Jones, o Ynys
Môn, a ddatblygodd ôl-fflachiau a phyliau o banig ar ôl genedigaeth
drawmatig, ei phlentyn cyntaf, Caleb ym mis Chwefror
2017.
 
Roedd Michelle yn ei chael yn anodd siarad am ei genedigaeth, ac yn
osgoi sgyrsiau unigolion am enedigaeth, ond flwyddyn yn
ddiweddarach bu iddi orfod wynebu ei hofnau ar ôl derbyn y
newyddion chwerw felys ei bod yn feichiog eto.
 
Fe wnaeth Michelle ymgymryd â therapi arloesol 'Rewind', a oedd
yn cael ei ddarparu gan ein tîm Iechyd Meddwl Amenedigol, a
wnaeth ei helpu i oresgyn ei thrawma geni, a chroesawu ei hail
blentyn, Caron yn ddiogel i'r byd.
 
Dywedodd: "Dechreuais i ddeall nad oedd yn fai arnaf, ac mi wnaeth
i mi herio fy nghredoau annefnyddiol rwyf wedi eu creu yn fy
meddwl.
 
"Ni allaf ddiolch i'r tîm Iechyd Meddwl Amenedigol digon am fy
helpu i ddelio â thrawma fy ngenedigaeth gyntaf, a wnaeth fy
ngalluogi i gynllunio yn hyderus ar gyfer cyraeddiadau fy ail blentyn,
ac edrych ymlaen ato."
 
 
 

Mae mamau newydd sy'n profi problemau iechyd
meddwl yn ystod beichiogrwydd neu yn dilyn
beichiogrwydd yn ei gweld yn haws i gael mynediad
at y gefnogaeth gynnar y maent ei hangen diolch i
gyflwyno ein Gwasanaeth Iechyd Meddwl
Amenedigol.
 
Wedi'i sefydlu yn 2017, mae'r gwasanaeth yn darparu
ystod o therapïau a chefnogaeth i famau newydd a
mamau beichiog, yn ogystal ag addysg a hyfforddiant
i ymwelwyr iechyd, bydwragedd a Meddygon Teulu a
gweithwyr proffesiynol iechyd eraill sy'n eu cefnogi.
 
 
 
 

Iechyd Meddwl Amenedigol

Cefnogi mamau newydd a mamau beichiog gyda'u hiechyd meddwl
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Er hyn, dywed y fam i ddau o Rhydwyn ym Môn ei bod yn benderfynol
o gofio Alice mewn ffordd bositif, gan atgoffa ei hun bod yn rhaid i fywyd symud yn ei flaen, yn
union fel bydd y cariad sydd ganddi tuag at ei merch.
 
Rydym yn awr yn gweithio gyda Nina a’n sefydliadau partner eraill i gyflwyno llwybr ataliad i
gefnogi teuluoedd sydd mewn galar oherwydd hunanladdiad. 
 
Dywedodd Nina: "Rydych yn cael cnoc ar y drws ac mae'ch bywyd yn cael ei droi ar ei ben ei
waered ac yna rydych wedi cael eich gadael ar ôl i godi'r darnau. Mae'r sioc yn anghredadwy ac
mae'r boen gorfforol yr ydych yn ei deimlo'n rhyfedd iawn.
 
Yn y dyfodol hoffwn weld llwybr ataliad cywir yn cael ei gyflwyno.  Mae BIPBC wedi cefnogi hyn ac
mae yn y camau cyntaf o gael ei ddatblygu.  Rydym yn edrych ar beth sy'n gweithio'n dda mewn
llefydd eraill ar draws y Deyrnas Unedig a sut all sefydliadau gydweithio i gyflwyno hyn.
 
"Mae'n rhywbeth sylfaenol sydd ei angen. Os oes cefnogaeth ataliol well ar gael yna gall hynny
weithio fel ataliad."
 
 
 
 

Byddai Alice Minnigin wedi troi'n 33
mlwydd oed ar 26 Mai. Yn lle dathlu yng
nghwmni ei theulu a'i ffrindiau, aeth ei
mam Nina a'i brawd Luke i wasgaru ei
llwch a chynnal arddangosfa tân gwyllt
uwch mynyddoedd Moelwyn yn ei
chymuned enedigol ym Mlaenau
Ffestiniog.
 
Dywed Nina mai dyna beth fyddai ei
merch "doniol, gofalgar, disglair ac
unigryw iawn" wedi ei ddymuno.
  
Dyma'r pen-blwydd cyntaf i Nina ei
ddathlu heb Alice, cyn ddisgybl o Ysgol y
Moelwyn, a gyflawnodd hunanladdiad ar
7 Awst y llynedd, diwrnod a newidiodd
bywyd y teulu am byth
 
 
 
 
 
 

Cefnogaeth yn dilyn hunanladdiad

Cefnogi teuluoedd Gogledd Cymru sydd mewn galar oherwydd hunanladdiad
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Dywedodd Lesley Singleton, Cyfarwyddwr Partneriaethau ar
gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
yn BIPBC, wrth amlinellu ein hymrwymiad i'r gwaith hwn:
 
"Mae bob marwolaeth drwy hunanladdiad yn cael effaith
adleisiol o fewn teuluoedd a chymunedau, gan arwain at o
leiaf bywydau deg arall yn cael eu heffeithio'n ddifrifol i'r
graddau eu bod yn debygol eu bod yn gweld hi'n anodd creu
perthnasau, cadw swydd a byw bywyd i'r eithaf
 
"Mae unigolion sydd mewn galar oherwydd hunanladdiad
hefyd mewn risg uwch o ladd eu hunain, felly mae gwella'r
gefnogaeth y maent yn ei derbyn yn elfen allweddol o atal.
 
"Rydym yn gwahodd unigolion a effeithir gan hunanladdiad
i'n helpu i ddylunio llwybr ymyriad yn dilyn hunanladdiad
sy'n sicrhau bod dull cyson a strwythuredig o gefnogi
unigolion yn ein cymunedau.
 
 
 

Postvention supportMae colli rhywun i hunanladdiad yn alar cymhleth
oherwydd mae'n gwrthdaro. Sut na allwn fod?  Nid 
ydych eisiau i'r unigolyn hwnnw fod mewn poen, ond 
ni allwch gredu’r hyn y maent wedi'i wneud chwaith

"Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei chynnig yn syth ar ôl dysgu am farwolaeth rhywun sy'n annwyl
drwy hunanladdiad ac yn y  misoedd dilynol.
 
"Mae atal hunanladdiad yn 'fusnes i bawb', ac ni all unrhyw sefydliad fynd i'r afael â'r mater ar ei ben
ei hun. Rydym wedi ymrwymo i weithio ochr yn ochr â'n sefydliadau partner ac unigolion sydd â
phrofiad byw o'r trasiedi o hunanladdiad, er mwyn gwneud hyn yn bosibl."
 
 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â:
 
                         meinir.evans@denbighshire.gov.uk neu                           
  bcu.getinvolved@wales.nhs.uk
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Yn ôl canfyddiadau ymchwiliadau dirybudd
diweddar o Uned Ablett Ysbyty Glan Clwyd,
Uned Hergest Ysbyty Gwynedd, a'n Tîm Iechyd
Meddwl Cymuned Nant y Glyn gan Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru mae ein cleifion yn cael
gofal diogel ac effeithiol.
 
Yn yr Uned Ablett, bu i Arolygiaeth Gofal
Iechyd Cymru ganfod fod moral staff wedi
cynyddu ers eu hymweliad diwethaf ym mis
Chwefror 2018, ac roedden "wedi ymrwymo i
fodloni safonau uchel"
 
 
 
 

Gwelliannau i'n gwasanaethau iechyd meddwl

Mae gwelliannau gwirioneddol wedi cael eu gwneud i wasanaethau
iechyd meddwl ar draws Gogledd Cymru, diolch i waith caled ac
ymroddiad ein staff....

Fel y prif wasanaeth cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwr yng
Ngogledd Cymru, rydym wedi gweld nifer o welliannau cadarnhaol yn y
gwasanaeth iechyd meddwl dros y blynyddoedd diwethaf.
 
Mae cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn awr yn gallu
dylanwadu ar benderfyniadau o ran sut dylai gwasanaethau ddatblygu, a'r
adborth rydym wedi'i gael yw bod pobl yn awr yn teimlo bod ganddynt lais
cyfartal a'u bod yn cael eu gwrando arnynt
 
 
Denise Charles - Rheolwr Caniad

Fe wnaethant nodi hefyd fod yr uned yn elwa o 'arweinyddiaeth a rheolaeth glir'. Canmolwyd staff Uned Ablett am
ddarparu ystod o weithgareddau therapiwtig, a gweithio'n agos gyda gwasanaethau cymuned i gefnogi adferiad
cleifion.
 
Ymdriniwyd â nifer o'r problemau a ddynodwyd yn archwiliad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 2018 fel rhan o raglen
ail wampio £1.15m.  Fodd bynnag, nododd yr adroddiad bod cyfyngiadau i'r gwelliannau pellach a ellir eu gwneud heb
waith strwythurol sylweddol.
 
Nododd y tîm HIW hefyd y pwysau capasiti gwelyau sylweddol ar draws tair prif uned iechyd meddwl.
 
Rydym ar hyn o bryd mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn ag ailwampio Uned Ablett, a fyddai'n
galluogi cyflwyno model gofal newydd i fodloni galw'r dyfodol, ac i leihau pwysau ar gapasiti gwelyau ar ein hunedau
iechyd meddwl ym Mangor a Wrecsam.
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Wrth iddynt ddathlu'r canmlwyddiant, mae
150 o nyrsys anableddau dysgu Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gobeithio codi
proffil eu galwedigaeth ac annog eraill i
ystyried gyrfa yn yr hyn fyddent yn ei
ddisgrifio fel "y swydd orau yn y byd."
 
Ymhlith y rhai sy'n ymuno yn y dathliadau mae
Sue Williams, Sian Wyn Jones, Jayne Sterriker
a Cleo Roberts, sydd â dros 100 mlynedd o
wasanaeth cyfunol i'r GIG, yn ogystal â Kate
Young, myfyriwr nyrsio anableddau dysgu sy'n
ei thrydedd flwyddyn.
 
Yn ôl Cleo, yr hyn sy'n gwneud yr alwedigaeth
mor arbennig yw ei hamrywiaeth, gyda nyrsys
anabledd dysgu yn gweithio mewn ystod o
leoliadau o gartrefi pobl i ysbytai, lleoliadau
preswyl a hyd yn oed carchardai.
 
 
 
 

Dathlu 100 mlynedd o 
Nyrsio Anableddau Dysgu!

Mae ein nyrsys anableddau wedi bod yn dysgu myfyrio ar y
'swydd orau yn y byd' wrth iddynt ddathlu pen-blwydd eu 
galwedigaeth yn 100 oed.

"Mae'n gangen amrywiol o nyrsio. Gallwch fod yn cefnogi rhywun i ddysgu defnyddio peiriant arian parod un
diwrnod a'r diwrnod nesaf gallwch fod yn darparu gofal hanfodol i rywun” eglurodd.
 
"Mae'n rhaid i chi roi eich hun yn eu hesgidiau nhw a dychmygu beth maen nhw'n mynd drwyddo.” Rwy'n
credu mai dyma'r swydd orau yn y byd.”
 
Ychwanegodd Sue, "Mae nyrsio anableddau dysgu'n holistaidd iawn ac mae'n ymwneud â'r unigolyn.   “Nid
ydym yn gweld anghenion iechyd pobl yn unig, rydym yn gweld yr unigolyn cyfan ac rydym ni yno i'w cefnogi
ym mhob ffordd y gallwn. “Yn aml, y pethau bach sy'n gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ag anabledd
dysgu.”
 
Mae Jayne Sterriker wedi bod yn nyrs anableddau dysgu ers y 40 mlynedd diwethaf.  Dywedodd ei bod yn
fraint gweithio mewn swydd mor werth chweil.
 
"Mae'n gefnogaeth am oes. Rydym yn cefnogi pobl o enedigaeth hyd at ddiwedd eu hoes. ”, dywedodd. "Mae
angen i chi fod yn empathig iawn, deallus ac yn wrandäwr da.  Gallwch weithio gyda phobl all fod yn heriol
weithiau ond mae wir yn waith gwerth chweil.
 
 



F E A T U R E S

I N T R O D U C I N G  T H E  I  C A N  C A M P A I G N

Mae'r ffordd y mae'r GIG yn darparu gofal i
bobl ag anableddau dysgu wedi newid yn
sylweddol dros y 100 mlynedd diwethaf, gyda
chau sefydliadau a mwy o ganolbwyntio ar
ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr
unigolyn yn y gymuned.
 
 
Yn ôl Cleo, bu newid seismig hefyd yn
agweddau'r cyhoedd tuag at bobl sydd ag
anableddau dysgu.
 
Dywedodd: “Erbyn hyn mae gan bobl ag
anabledd dysgu fwy o hawliau ac maent yn
cael eu cydnabod yn rhan o'r gymuned.
 
 Mae pobl yn fwy parod i'w derbyn y dyddiau hyn, ac mae hynny'n braf i'w weld oherwydd bod ganddynt gymaint o

hawliau ag sydd gennych chi neu fi."
 
Mae Kate Young yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o nyrsys anableddau dysgu.  Mae ar hyn o bryd yn ei thrydedd
flwyddyn a blwyddyn olaf ei chwrs gradd Nyrsio Anableddau Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, a chafodd ei henwi yn
ddiweddar yn Fyfyriwr Nyrsio Anableddau Dysgu y Flwyddyn y Nursing Times
 

Mae'n farn sy'n cael ei hadleisio gan Sian Wyn Jones, sydd hefyd wedi treulio'r pedwar degawd diwethaf yn cefnogi
pobl ag anableddau dysgu.
 
Dywedodd: “Rydych chi wir yn teimlo dros eich cleifion ac rydych chi eisiau eu helpu gymaint ag y gallwch.  Rydym
mor ffodus y gallwn wneud unrhyw beth yr ydym ei eisiau, ond mae rhai o'r bobl yr ydym yn eu cefnogi yn dibynnu
ar bobl eraill i wneud y pethau hynny. ”
 

Dywedodd: "Mae'r cyfleoedd yn
ddiddiwedd. Mae cannoedd o swyddi
ar gael o fewn nyrsio anableddau dysgu
a gall eich arwain at gymaint o wahanol
gyfeiriadau.  Mae bron fel eich bod yn
rhan o deulu.  Mae
rhywun yno bob amser i'ch cefnogi chi
ac mae pawb eisiau'r gorau i chi.
 
 
Mae'r cwrs ym Mhrifysgol Bangor yn
wych ac rwy'n teimlo fy mod wedi
darganfod fy hun drwy astudio tuag at
fy ngradd nyrsio.  Mae'n eich paratoi'n
dda ar gyfer gyrfa mewn nyrsio
anableddau dysgu.”
 
 
 
 

I ddathlu'r canmlwyddiant, mae staff anableddau dysgu BIPBC wedi trefnu nifer o ddathliadau drwy 2019.
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Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar
anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion
sydd ag anableddau dysgu yng Ngogledd
Cymru. Mae hefyd yn cynnwys anghenion
unigolion awtistig sydd ag anabledd
dysgu.
 
Yn y strategaeth, rydym yn canolbwyntio
ar sut gall gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol weithio'n well gyda'i gilydd
ac yn edrych ar y meysydd mae unigolion
wedi dweud sy'n bwysig iddynt:
 
• Cael rhywle da i fyw
• Cael rhywbeth ystyrlon i'w wneud
• Ffrindiau, teulu a pherthnasau
• Bod yn ddiogel
• Bod yn iach
• Cael y gefnogaeth gywir
 
 
 
 

Gydai'n Gilydd Gogledd Cymru

Fe wnaethom ymuno â'n sefydliadau partner ar gyfer lansio
Strategaeth Anableddau Dysgu Gogledd Cymru

O fewn bob un o'r meysydd hyn, rydym yn cynnwys anghenion unigolion sydd ag anableddau dwys a lluosog; cefnogi
drwy newidiadau mewn bywyd o'r blynyddoedd cynnar i henoed, yn cynnwys anghenion gofalwyr hŷn; trosglwyddo o
wasanaethau plant i wasanaethau oedolion
 
 
 
 
 

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth, a darparu
gwasanaethau yn seiliedig ar beth sy'n bwysig i
unigolion rydym wedi sefydlu Tîm Prosiect
Gyda'n Gilydd Gogledd Cymru fydd yn gweithio
mewn partneriaeth gydag unigolion sydd ag
anableddau dysgu i gyflawni pum llif gwaith y
rhaglen:
 
•Gweithio Integredig
•Datblygu'r gweithlu
•Comisiynu a chaffael
•Newid mewn cymuned a diwylliant
•Technoleg gynorthwyol
 
 
 

I ganfod mwy, ewch i www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/anableddau-dysgu/
 
 

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/anableddau-dysgu/


# T O D A Y I C A N

HEDDIWMIFEDRAF yw ein dull newydd o wella ansawdd sy'n cydnabod 
mai amser yw'r adnodd pwysicaf o ran iechyd a gofal cymdeithasol.

#HEDDIWMIFEDRAF

Gan ddefnyddio'r dull HEDDIWMIFEDRAF, mae ein staff wedi cyflwyno nifer o newidiadau i
wneud y mwyaf o amser, lleihau amser sy'n cael ei wastraffu a blaenoriaethu amser gyda'n
cleifion er mwyn gwella ansawdd gofal.
 
Ymysg y staff i groesawu HEDDIWMIFEDRAF mae'r tîm ar Ward Tryweryn, Uned Gofal Dwys
Seiciatrig yn Wrecsam.
 
Mae'r tîm wedi gweithio gyda CANIAD a'n Gwasanaeth Cefnogaeth Glinigol Ymyriadau Positif
(PICCS) i ddefnyddio egwyddorion HEDDIWMIFEDRAF er mwyn lleihau yr angen am
ymyriadau cyfyngol a defnyddio'r amser a arbedwyd i ddarparu ystod o weithgareddau
therapiwteg sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Gall bob ymyriad cyfyngol
gynnwys hyd at bedwar aelod o
staff, ac mae'r sesiynau rhannu
gwybodaeth dilynol a'r gwaith
papur yn arwain at golli dwy awr o
amser staff.
 
Yn seiliedig ar egwyddorion
HEDDIWMIFEDRAF, mae
CANIAD a thîm Tryweryn wedi
datblygu 'Heddiw Mi Siaradon'-
dull newydd rhagweithiol o leihau
yr angen am ymyriad cyfyngol. 

Mae hyn wedi arwain at dros 22 awr o amser staff yn cael ei arbed bob mis, sy'n cael ei
ddefnyddio i ddarparu ystod estynedig o weithgareddau therapiwteg.



# T O D A Y I C A N

HEDDIW - model ar gyfer newid

Gwahoddwyd cynrychiolwyr
o Ward Tryweryn, CANIAD
a'r tîm PICSS yn ddiweddar i
rannu eu gwaith â gweithwyr
proffesiynol gofal iechyd
eraill ar draws Cymru mewn
Cynhadledd Ar y Cyd
Arweinwyr Anableddau
Dysgu ac Iechyd Meddwl
1000 o Fywydau yng
Nghaerdydd.
 
 
 
 
 
 

Ers lansio Heddiw Mi Siaradon, mae dull newydd Ward Tryweryn wedi arbed hyd at
22 awr o amser staff bob mis, sydd wedi cael ei ddefnyddio i gyflwyno ystod o
weithgareddau therapiwteg newydd i gefnogi adferiad cleifion.
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Bydd ein dull newydd, sy'n seiliedig ar arweiniad cenedlaethol, yn helpu pobl sydd

â phroblemau camddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl i gael y

gefnogaeth gywir ar yr amser cywir, a'r nod yw atal pobl rhag syrthio rhwng

gwasanaethau.

 

 

Mae ffigyrau'n dangos bod hyd at dri chwarter yr unigolion sydd â
dibyniaeth cyffuriau neu alcohol hefyd â phroblem iechyd meddwl, tra
bod gan fwy na hanner y bob a fu farw drwy hunanladdiad yng Nghymru
rhwng 2001 a 2012 hanes o gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol ac
anawsterau iechyd meddwl.
 

 

Bydd ein dull newydd yn gweld gwasanaethau yn gweithio gyda'i gilydd yn

agosach ac yn galluogi i asesiadau gael eu gwneud ar y cyd, os oes angen.  Bydd

staff nyrsio sydd newydd gymhwyso hefyd yn treulio amser yn gweithio gyda

thimau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, er mwyn cael gwell

dealltwriaeth o'r rolau a chyfrifoldebau.

 

 

Dull newydd ar y cyd i gefnogi unigolion 
sy'n byw â phroblemau iechyd meddwl 
a dibyniaeth cyffuriau ac alcohol

Fe wnaethom lansio dull newydd ar y cyd yn ddiweddar 
i gefnogi unigolion sy'n byw â phroblemau iechyd 
meddwl a dibyniaeth cyffuriau ac alcohol...



 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau

 am gynnwys y newyddlen hon ebostiwch Patrick

Roberts o Dîm Cyfathrebu BIPBC ar 

 
 

 

patrick.roberts@wales.nhs.uk

 


