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Cefndir: 

Rhoddwyd oedolyn A mewn cartref preswyl dementia arbenigol y tu allan i'r sir ym mis Chwefror 2013 gan 
Awdurdod A. Roedd y cartref preswyl yn ardal Awdurdod B. Cyn marwolaeth Oedolyn A 3 mis yn ddiweddarach, 
roedd Oedolyn A wedi cael tri chodwm yn y cartref a arweiniodd at gael ei derbyn i'r ysbyty yn gynnar ym mis Mai 
2013. Yn anffodus, ni fu Oedolyn A wella o'r anafiadau o'i chodwm diwethaf a bu farw yn yr ysbyty ychydig ddyddiau 
ar ôl ei derbyn i mewn, cofnodwyd achos y farwolaeth gan y Crwner fel Emboledd yr Ysgyfaint, Thrombosis 
Gwythïen Ddofn a Thorri Asgwrn Chwith yr Arffed.   
 
Y meysydd a ystyriwyd yn ystod yr adolygiad oedd: 
 

 Ymgysylltiad Awdurdod A yn yr achos ac a oedd hyn yn ddigonol ac yn briodol ai peidio. 
 Datblygu pecyn / cynllun gofal priodol a chraffu ar becyn / cynllun o'r fath a chamau gweithredu dilynol. 
 Unrhyw ddryswch gyda pherchenogaeth yr achos. 
 Gweithredu'r broses POVA, a'r cyfathrebu rhwng asiantaethau (yn enwedig rhannu gwybodaeth ar draws 

asiantaethau) yn y broses POVA. Y cyfathrebu gyda'r teulu fel rhan o'r broses POVA. 
 Nodi a gafodd atgyfeiriad diogelu ei ystyried ar unrhyw adeg yn y mis cyn marwolaeth Oedolyn A, ac os na 

chafodd ei ystyried, pam hynny? 

 

Argymhellion: 

Cadw Cofnodion: Dylai’r cartref gofal wella sut mae’n cadw ei gofnodion er mwyn darparu gwybodaeth fanwl 

ynglŷn ag amgylchiadau'r codwm. Argymhellir cofnodi gwybodaeth ynghylch pwy oedd yn rhan ran yn y 

cyfathrebu, pa faterion a drafodwyd, pa gamau gweithredu a gytunwyd a phwy fyddai'n gyfrifol am y camau 

hynny wrth gyfathrebu â’r teulu. 

Proses POVA: Er bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014 bellach yn gosod 'dyletswydd i adrodd' ar 

asiantaethau, cyn gweithredu'r Ddeddf ym mis Ebrill 2016, roedd disgwyl i asiantaethau ystyried atgyfeiriadau 

diogelu a chofnodi eu rhesymau dros beidio â chyflwyno atgyfeiriadau. Mae’r ddeddfwriaeth wedi rhagori ar yr 

argymhelliad hwn, a’r gobaith yw pe bai'r un sefyllfa yn codi yn y dyfodol, byddai asiantaethau yn adrodd eu 

pryderon ar unwaith.    

Dylid gwella fformat cofnodion Cyfarfodydd y Strategaeth er mwyn eu gwneud yn haws eu darllen, a dylai’r 

camau gweithredu o'r Cyfarfodydd Strategaeth adlewyrchu'r penderfyniadau a wnaed yn y cyfarfod. Nid yw'r 

rhesymeg dros benderfyniadau a wneir neu’r casgliadau y daethpwyd iddynt mewn Cyfarfodydd Strategaeth yn 

gyfyngedig i'r 'opsiynau' yn y Gweithdrefnau POVA a darperir mwy o fanylion yn y naratif ynghyd â rhesymau/ 

rhesymeg. 

Argymhellir bod yr holl Awdurdodau Lleol sy'n rhan o broses Diogelu Oedolion yn mynychu Cyfarfodydd 

Strategaeth, yn cymryd cyfrifoldeb am gamau gweithredu perthnasol ac yn rhan o'r broses o wneud 

penderfyniadau. 

Dylai’r adran Cynllun Diogelu Unigolyn/ Cyffredinol gael ei lenwi i gofnodi'n gywir y cynlluniau diogelu cyffredinol 

a weithredwyd, hyd yn oed os yw'r unigolyn dan sylw wedi marw. 

Cyfathrebu: Cefnogir teuluoedd i gael gwybodaeth o dan y prosesau cais am fynediad perthnasol. Argymhellir bod 

taflen sy'n esbonio'r broses Diogelu Oedolion gael ei chynhyrchu, a bod Cytundeb Cyfathrebu yn cael ei greu 

gyda'r Defnyddiwr Gwasanaeth a / neu eu teulu i gytuno ar bwy fydd eu prif bwynt cyswllt proffesiynol, amlder y 

cyswllt a'r dull cyfathrebu. 

Dylid datblygu canllawiau i gynorthwyo darparwyr a chomisiynwyr i gefnogi'r cyfathrebu rhwng Cartrefi Gofal a 

theuluoedd pan fo anawsterau a gwahaniaethau barn yn codi.  


