
 

ADOLYGIAD YMARFER OEDOLION - APR3/2015 – CRYNODEB  
Cefndir: 

Bu farw Oedolyn A ym mis Mawrth 2015. Roedd yn gweithio shifftiau tan iddo golli ei waith yn 2007. Bu 

Oedolyn A a’i bartner yn gweithio patrymau shifft bob yn ail am sawl blwyddyn. Mae gweithwyr 

proffesiynol oedd yn ymwneud â’i achos yn nodi fod colli ei swydd wedi cael effaith sylweddol ar ei 

hunan barch Oedolyn A, a’i rôl o fewn ei briodas.   

Mae gwybodaeth a gasglwyd yn ystod yr adolygiad yn nodi bod y cartref priodasol yn anhrefnus ac 

roedd yno arwyddion clir o ymddygiad cronni. Ni chredir fod yr ymddygiad cronni yn uniongyrchol 

gysylltiedig ag Oedolyn A.   

Y meysydd a ystyriwyd yn ystod yr adolygiad oedd:  

 Hanes o hunan esgeulustod:    
 Cronni (hoarding) a chreu llanast:   
 Sawl arhosiad hir yn yr ysbyty:   
 Galluedd Meddyliol:   
 Mewnwelediad i’w anghenion ei hun  

 

Canfyddiadau:  

Mae'n amlwg fod Oedolyn A, yn ystod rhan olaf ei fywyd, wedi hunan esgeuluso ar sail gylchol. Does dim 

tystiolaeth i awgrymu bod rhesymau dros hunan esgeulustod Oedolyn A wedi eu hystyried, a thueddai 

asiantaethau i ddelio ag effeithiau'r hunan esgeulustod hwn yn unig. Roedd angen gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol ar Oedolyn A sawl tro yn ystod y 2 flynedd y mae’r adolygiad hwn yn ganolbwyntio arno. Roedd ei 

gartref yn llawn pethau wedi eu cronni, mewn cyflwr gwael ac yn fudr.  

Drwy'r cyfnod hwn o 2 flynedd, ychydig iawn o dystiolaeth sydd o unrhyw ystyriaeth na gwaith yn cael ei wneud 

gyda phartner neu deulu ehangach Oedolyn A.  

Does dim tystiolaeth o archwilio na chynnig unrhyw ymyraethau seicolegol.  

Amlygodd yr adolygiad rai meysydd o arfer effeithiol, yn benodol datblygu a chynnal perthnasau gwaith 

cadarnhaol.  

Argymhellion: 

Mewn amgylchiadau fel rhai Oedolyn A, lle mae hunan esgeulustod yn cael ei nodi, dylai’r cynllun 

Amddiffyn Oedolion nodi pwyntiau sbardun clir a manwl, pan fydd cyfarfod amlddisgyblaethol yn cael ei 

alw er mwyn trafod yr unigolyn a’r ymyraethau i’w cefnogi.   

Dylid cytuno ar swyddog arweiniol / penodedig ym mhob achos lle mae hunan esgeulustod. Y person 

sydd yn adnabod yr unigolyn orau o unrhyw asiantaeth ddylai fod yn swyddog arweiniol.  

Mewn achosion o hunan esgeulustod, dylai aelodau o’r tîm amlddisgyblaethol fod yn ymwybodol o'u 

cyfrifoldebau unigol i adrodd am gyswllt / diffyg cyswllt gyda’r oedolyn wrth y swyddog arweiniol / 

swyddog penodedig.  

Mewn amgylchiadau pan fydd cyfarfodydd / trafodaethau amlddisgyblaethol yn cael eu galw i drafod 

hunan esgeulustod, dylid ystyried adolygiad gallu bob amser.   

Mewn achosion lle nodir hunan esgeulustod a chronni, dylid ystyried cyd-destun y teulu ehangach. Dylai 

canolbwynt unrhyw ymyrraeth ystyried hyn.  


