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Cymeradwywyd gan y Bwrdd: 28/01/2021
Amlinelliad byr o’r amgylchiadau a arweiniodd at yr Adolygiad
I’w gynnwys yma: Cyd-destun cyfreithiol o’r canllawiau mewn perthynas â pha
adolygiad sy’n cael ei gynnal.
•
•

Yr amgylchiadau a arweiniodd at yr adolygiad.

•

Cyfnod amser sy’n destun yr adolygiad a pham.

•

Crynodeb o’r llinell amser yn nodi’r digwyddiadau arwyddocaol i’w
hychwanegu fel atodiad.

Comisiynwyd adolygiad Ymarfer Oedolion estynedig gan Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ar
argymhelliad yr Is-grŵp Adolygiadau Ymarfer Oedolion yn unol â’r Canllawiau Statudol ar gyfer
Adolygiadau Ymarfer Oedolion.
Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r pedwar mis olaf ym mywyd Mr K. Cafodd Mr K yrfa
lwyddiannus fel peiriannydd. Roedd yn byw gyda’i wraig W. Roedd ganddynt fab, gweithiwr iechyd
proffesiynol a oedd wedi ymddeol, a oedd yn byw yn lleol a dwy wyres. Roedd Mr K yn hoffi treulio
amser yn yr awyr agored. Roedd yn gefnogwr pêl-droed, yn ddawnsiwr da ac roedd yn mwynhau
cerdded mynyddoedd. Roedd yn hoffi edrych yn drwsiadus ac yn cymryd diddordeb yn ei ddillad a’i
ymddangosiad personol.
Bu farw Mr K yn yr ysbyty ar 22 Ebrill 2017, yn 87 oed. Aeth i’r ysbyty ar 5 Mawrth 2017 i dderbyn
triniaeth ar ôl syrthio yn y cartref nyrsio lle’r oedd wedi bod yn byw. Roedd Mr K wedi torri ei glun
dde wrth syrthio. Roedd hefyd wedi taro ei ben ac wedi cael briw bychan.
Cyfeiriwyd amgylchiadau’r codwm at y tîm diogelu ar 20 Mawrth 2017.
Cynhaliwyd cyfarfod strategaeth gychwynnol ar 11 Ebrill 2017 a phenderfynwyd bod yr atgyfeiriad
yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cynnal ymchwiliad diogelu. Cynhaliwyd yr ymchwiliad gan
aelodau o Dimau Diogelu’r Awdurdod Lleol a BIPBC. Cynhaliwyd cyfarfod strategaeth arall ar 16
Mai 2017 a chynhadledd ddiogelu ar 17 Gorffennaf 2017. Daeth y gynhadledd achos i’r casgliad
bod achos o esgeuluser a chytunwyd ymhellach
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y dylid cyfeirio’r achos at Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru fel sefyllfa a oedd yn bodloni’r
meini prawf ar gyfer cynnal Adolygiad Ymarfer Oedolion Estynedig.

Ffrâm amser cychwynnol yr adolygiad oedd 31 Ionawr 2017- 22 Ebrill 2017 ond cafodd ei
ymestyn gan y panel i ymdrin â’r cyfnod 14 Rhagfyr 2016 – 22 Ebrill 2017. Dyma’r ffrâm
amser y gofynnwyd i’r sefydliadau ddarparu llinellau amser manwl ar ei gyfer.
Y themâu allweddol oedd cydlynu a monitro cynlluniau gofal, mynegi pryderon yn
ymwneud â diogelu ac ymateb iddynt lle mae’r oedolyn sy’n achosi’r niwed hefyd yn
wynebu risg a’r broses o rannu gwybodaeth mewn perthynas â ‘gwasanaeth sy’n destun
pryder’. Yn unol â’r canllawiau yn ymwneud ag Adolygiadau Ymarfer Oedolion Estynedig,
bu’r adolygwyr, y panel a’r digwyddiad dysgu hefyd yn ystyried sut gwnaeth gweithredoedd
blaenorol asiantaethau gyfrannu at yr hyn a ddigwyddodd i Mr K.
Roedd yr adroddiad hwn bron â’i gwblhau pan ddaeth cyfyngiadau Covid 19 i rym gan olygu
bod asiantaethau partner yn wynebu heriau sylweddol. Yn y pen draw, cyflwynwyd yr
adroddiad gerbron cyfarfod rhithiol o’r Is-grŵp Adolygiad Ymarfer Oedolion ym mis Medi
2020. Mae’r llinell amser a gafodd ei gosod gan awdur yr adroddiad ar gyfer bodloni’r
argymhellion wedi cael ei dileu a chafodd y cynllun gweithredu ar gyfer rhoi’r argymhellion
ar waith ei ddrafftio gan grŵp cyflenwi lleol Wrecsam a Sir y Fflint a fydd yn goruchwylio’r
gwaith o weithredu’r cynllun fel y’i cytunwyd gan Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru.

Ymarfer a dysgu sefydliadol
Nodwch bob pwynt dysgu unigol sy’n codi yn yr achos hwn (gan gynnwys tynnu sylw at
ymarfer effeithiol) ynghyd â rhoi amlinelliad byr o’r amgylchiadau perthnasol

(Gall yr amgylchiadau perthnasol sy’n ategu pob pwynt dysgu fod yn seiliedig ar yr hyn
a ddysgwyd yn sgil cyswllt y teulu â’r gwasanaethau gwahanol, safbwynt ymarferwyr
a’u hasesiadau a’r camau a gymerwyd, safbwyntiau aelodau’r teulu, tystiolaeth am
ymarfer a’i effaith, ffactorau a heriau cyd-destunol)
1) Dysgu a gwelliannau a wnaed
Mae rhai o’r sefydliadau a oedd yn gysylltiedig â’r amgylchiadau a ddisgrifir yn yr adolygiad
hwn eisoes wedi cynnal eu hadolygiadau eu hunain ac wedi cyflwyno newidiadau a fydd yn
helpu i sicrhau na fydd amgylchiadau tebyg yn codi i unigolyn arall.
a) O dan reolaeth newydd mae’r ward lle derbyniodd Mr K ei ofal yn dilyn y llawdriniaeth i
drwsio ei glun tan ei farwolaeth wedi llunio cynllun gweithredu sylweddol, ac mae’r rhan
fwyaf o’r cynllun wedi cael ei roi ar waith. Mae hyn yn cynnwys rheoli a darparu gofal 1:1
i’r rheini mae arnynt ei angen.
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b) Mae rheolwr newydd Cartref Nyrsio A wedi rhoi’r cynllun gweithredu a gytunwyd ar waith mewn
ymateb i gyfarfod darparwyr a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2017. O ganlyniad, nid yw’r Cartref bellach
yn torri’r rheoliadau. Mae adroddiad diweddaraf AGGCC (AGC bellach) am y Cartref wedi nodi
gwelliannau o ran cynllunio gofal, sgiliau a lefelau staffio a chyflogi cydlynydd gweithgareddau.
Tynnwyd sylw hefyd at rai enghreifftiau o ymarfer da.

c) Bydd rheolwr y Tîm Dyletswydd Argyfwng (EDT) yn gweithio gyda rheolwyr y tîm gofal
cymdeithasol i oedolion i sicrhau bod EDT yn dilyn proses glir wrth ddarparu lleoliadau mewn
argyfwng y tu allan i oriau mewn cartrefi gofal a bod unrhyw leoliadau argyfwng sy’n cael eu trefnu
gan EDT yn cael eu olrhain y diwrnod gwaith canlynol gan Dîm Monitro Contractau’r Awdurdod
Lleol. Bydd EDT yn cynnig mynychu cyfarfod fforwm y darparwr gofal i drafod sut gall y tîm a’r
darparwyr weithio’n fwy effeithiol gyda’i gilydd.

d) Mae Bwrdd Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru wedi drafftio dogfen
gynhwysfawr Gwasanaeth o Ansawdd: Darparu’r Hyn sy’n Bwysig. Pan gaiff ei gweithredu bydd
yn cynnig fframwaith cadarn ar gyfer asesu risg amlasiantaethol a chynllunio ar sail tystiolaeth
mewn perthynas ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau wedi’u comisiynu. Mae’r ddogfen hon yn
esbonio rôl y Cyd-baneli Monitro Rhyngasiantaethol (JIMP) ac yn nodi cylch gorchwyl a chanllawiau
ar gyfer Grwpiau Proffesiynol Pryderon Cynyddol (PECG).

e) Datblygu gwasanaeth i bobl sy’n byw gyda dementia mewn ffordd strategol
Cynhaliodd yr Awdurdod Lleol lle’r oedd Mr K yn byw adolygiad strategol o’r Sector Gofal ar gyfer
pobl sy’n byw gyda dementia yn 2017 ac mae Cydweithredfa Gogledd Cymru yn y broses o
ddatblygu strategaeth dementia ranbarthol sy’n cyfeirio at ganllawiau arfer gorau cenedlaethol; er
enghraifft, canllawiau y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)
(NG97) a Chynllun Gweithredu Dementia i Gymru 2018-2022.
Mae sawl menter a gwasanaeth dementia arobryn yng Ngogledd Cymru, fodd bynnag, sylwodd yr
adolygwyr nad oedd y rheini a oedd wedi cynnig gwasanaeth i Mr K a’i deulu wedi ystyried eu
hymarfer unigol neu eu hymarfer ar y cyd wrth gyfeirio at safonau arfer gorau ac nid oeddynt yn
rhan o rwydwaith o wasanaethau ffyniannus a llwyddiannus.
2) Gwydnwch, ymddygiad a gwerthoedd proffesiynol
Gall unigolion wneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiad pobl. Er bod teulu Mr K wedi ypsetio i
glywed bod Mr K wedi gorfod gadael y Cartref Preswyl yn ddirybudd, roedd mab Mr K wedi canmol y
staff yn y cartref am y gofal a roddwyd i’w tad. Cyfeiriodd yn benodol at weithwyr unigol yn
Nghartref Nyrsio A a’r ward ysbyty am ofalu amdano ef, ei fam a’i dad, am eu trin â pharch ac am
geisio gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.
Dywedodd mab Mr K wrthym ei fod wedi dod ar draws gweithwyr nad oeddynt yn gallu dangos unrhyw
empathi â’r sefyllfa. Cyfarfu’r adolygwyr â rhai gweithwyr proffesiynol a oedd yn teimlo’n rhwystredig
ac wedi’u dadrithio. Roedd llawer ohonynt yn rhy gyfarwydd â’r problemau roeddynt wedi’u hwynebu
wrth ddarparu gwasanaethau i Mr K a’i deulu ac roeddynt yn ymddangos yn ddiymadferth heb wybod
sut i newid y sefyllfa. Pwysleisiodd sawl gweithiwr proffesiynol
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fod anghyfartalwch rhwng ansawdd a chydlyniad y gwasanaethau maent yn gweithio ynddynt
i ddarparu cymorth i bobl hŷn â dementia a’r rheini sy’n darparu gwasanaethau i oedolion o
oedran gweithio sydd â phroblemau iechyd meddwl.
Mae diffyg cymhelliad neu egni i ‘fynd y filltir ychwanegol’ yn golygu nad yw trugaredd,
dyfeisgarwch a sgiliau yn cael eu defnyddio i wynebu heriau’r sefyllfaoedd cymhleth lle
maent eu hangen fwyaf. Daeth yr adolygwyr i’r casgliad mai dyma un o’r ffactorau a
arweiniodd at y ffaith na wnaeth gweithwyr proffesiynol gadarnhau cynllun yn canolbwyntio
ar yr unigolyn i gefnogi Mr K a’i deulu.
Mae goruchwyliaeth a’r cyfle i fyfyrio a dysgu yn ffactorau allweddol i atal pobl rhag
‘diffygio’. Er bod rhai gweithwyr proffesiynol yn amlwg yn derbyn cefnogaeth gan eu
rheolwyr i brosesu amgylchiadau’r achos hwn, ac i ddysgu a gwneud newidiadau i
wasanaethau ac arferion, roedd yn ymddangos bod gweithwyr eraill heb gael cynnig
cymorth o’r fath/neu heb fanteisio arno.
3) Cydweithio:

Dangosodd y digwyddiad dysgu pa mor barod oedd unigolion i gydweithio ar draws ffiniau
sefydliadol i sicrhau gwelliannau. Fodd bynnag, sylwodd yr adolygwyr ar rai agweddau
anfuddiol yn eu cyfweliadau gyda rhai gweithwyr proffesiynol o’r sector statudol a oedd wedi
bod yn gysylltiedig â gofal Mr K. Yn benodol, cyfeiriwyd rhywfaint o’u dicter tuag at gwmnïau’r
sector preifat a oedd yn gwneud elw drwy ddarparu gofal preswyl a nyrsio i bobl hŷn.
Yn anffodus, mae’n ymddangos bod hyn wedi chwarae rhan i atal gweithwyr proffesiynol o’r
gwasanaethau statudol rhag cydnabod gweithwyr proffesiynol yn y sector preifat fel partneriaid
cyfartal wrth ddarparu gofal a chymorth i Mr K. Roedd hyn yn ffactor allweddol yn y cyfnod yn
arwain at yr amgylchiadau pan gafodd Mr K ei symud o’r Cartref Preswyl i Gartref Nyrsio A drwy
Adran Achosion Brys yr ysbyty. Roedd staff y Cartref Preswyl a Chartref Nyrsio A wedi sôn wrth y
Nyrs Seiciatrig Gymunedol (CPN) a’r Gweithiwr Cymdeithasol sawl tro am yr anawsterau
roeddynt yn eu cael wrth reoli ymddygiad Mr K. Roedd rheolwyr y ddau gartref hefyd wedi
rhannu eu barn broffesiynol y byddai Mr K yn elwa ar gael Asesiad Iechyd Meddwl. Yn ystod yr
adolygiad, gwnaethant fynegi’r farn petai nhw wedi cael eu trin fel gweithwyr proffesiynol
cydradd, y mae’n bosibl y byddent wedi cael eu hystyried o ddifrif. Oherwydd na chafodd
unrhyw gyfarfodydd amlasiantaethol eu trefnu, nid oedd unrhyw ddulliau ffurfiol ar gael iddynt
herio’r penderfyniadau a oedd yn cael eu gwneud.
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Gwella Systemau ac Ymarfer
Er mwyn annog dysgu gwersi yn sgil yr achos hwn nododd yr adolygiad y camau
gweithredu canlynol i’r Bwrdd a’i aelod-asiantaethau ac roedd yn rhagweld
gwelliannau: Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016,
bedwar mis cyn i Mrs K ofyn am gymorth gan ei meddyg teulu a dros flwyddyn cyn i Mr K farw.
Bu’r adolygiad hwn yn ystyried fframwaith y ddeddfwriaeth honno fel cyfeirbwynt ar gyfer arfer
da.

Adroddiadau, ymchwiliadau a chamau gweithredu diogelu a gymerwyd
1) Prosesau diogelu: Roedd yr adroddiadau diogelu a gafodd eu llunio, a’r penderfyniadau
ynglŷn â pha gamau roedd angen eu cymryd, oll wedi digwydd cyn cyhoeddi’r Canllaw
Statudol ‘Diogelu Pobl. Cyfrol 6. Ymdrin ag achosion unigol i amddiffyn oedolion sy’n wynebu
risg’ (Mai 2017) ac ni fyddai’r broses benderfyniadau a ddilynwyd yn bodloni gofynion
deddfwriaethol presennol. Roedd y broses ddiogelu a ddefnyddiwyd ym mis Mehefin 2017
mewn ymateb i’r achos posibl o esgeuluso Mr K gan Gartref Nyrsio A yn dilyn gweithdrefnau
Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (POVA) ac nid oeddynt wedi’u diweddaru i adlewyrchu
dull diogelu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Cafodd y canllawiau statudol eu diweddaru yn
ddiweddarach a chyhoeddwyd Gweithdrefnau Diogelu Cymru ym mis Tachwedd 2019.
Petai gweithdrefnau diogelu oedolion a oedd yn gyson â’r fframwaith cyfreithiol cyfredol
wedi bod yn eu lle byddai canlyniadau’r adroddiadau diogelu a gafodd eu llunio wedi bod
yn wahanol. Mae angen sicrwydd ar Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru bod y
newidiadau priodol wedi’u rhoi ar waith.
Argymhelliad 1a
Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol sy’n bartneriaid Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
sicrhau eu hunain a’r Bwrdd bod eu proses ddiogelu wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu
Rhan 7 y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, canllawiau statudol perthnasol a
gweithdrefnau diogelu Cymru.
Argymhelliad 1b
Mae’n rhaid i bob Awdurdod Lleol partner sicrhau ei hun a Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd
Cymru lle mae achos o risg ar unwaith i oedolyn sydd ag anghenion gofal a chymorth mewn
lleoliad gofal, bod hyn yn cael sylw rhagweithiol a bod ymholiadau priodol yn cael eu gwneud
a chynllun gofal ac amddiffyn yn cael ei roi yn ei le ar unwaith ar yr un diwrnod gwaith.
Argymhelliad 1c
Mae’n rhaid i bob Awdurdod Lleol partner sicrhau ei hun a Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru bod
adroddiadau diogelu am sefyllfaoedd lle mae risg yn cael ei achosi gan oedolyn arall ag anghenion gofal
a chymorth yn dilyn canllawiau statudol; bod yr unigolyn y mae’r pryder yn ymwneud ag ef (ac unrhyw
unigolyn arall sy’n gysylltiedig â gwneud penderfyniadau ar ei ran) yn gwybod am y pryder sy’n cael ei
fynegi ac yn chwarae rhan ganolog yn y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn ag unrhyw gynllun i
ofalu amdano neu ei amddiffyn.
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2) Risg gan Mr K i oedolion eraill sy’n wynebu risg:
Mynegodd y Cartref Preswyl a Chartref Nyrsio A eu pryderon sawl tro wrth y Gweithiwr
Cymdeithasol a’r Nyrs Seiciatrig Gymunedol ynglŷn â’r dirywiad yn ymddygiad Mr K ac
effaith hyn ar breswylwyr eraill. Ni wnaeth yr un o’r gweithwyr proffesiynol na’r Cartref
Preswyl wneud atgyfeiriadau diogelu ynglŷn â’r niwed roedd ymddygiad ymosodol Mr K yn
ei achosi i breswylwyr eraill.
Gwnaeth Cartref Nyrsio A atgyfeiriadau diogelu ynglŷn â digwyddiadau lle’r oedd Mr K wedi
camdrin preswylwyr eraill yn gorfforol (e.e. eu taro). Roedd y cartref wedi gwneud cyfanswm
o 6 atgyfeiriad yn ymwneud ag 8 digwyddiad a 4 preswylydd arall. Penderfyniad y tîm diogelu
oedd nad oedd 5 o’r atgyfeiriadau hynny yn cyrraedd y trothwy ar gyfer cynnal ymholiad
diogelu. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod yr oedolyn a oedd yn wynebu risg na’i gynrychiolydd
wedi cael gwybod am unrhyw un o’r 5 achos. Cafodd y perthnasau eu hysbysu am y
chweched achos a chynhaliwyd cyfarfod strategaeth ynglŷn â phreswylydd P. Hefyd,
trafodwyd atgyfeiriad diogelu ar wahân ynglŷn ag achos posibl o esgeuluso P gan Gartref
Nyrsio A. Ni chafodd unrhyw gamau gweithredu eu cofnodi o ran sut byddai gofal a
chymorth/triniaeth Mr K yn cael eu newid i ddiogelu P rhag gweithredoedd Mr K.
Un o ganlyniadau’r penderfyniadau hyn oedd na chafodd gwybodaeth am risg Mr K i bobl
eraill ei rhannu pan aeth i’r ysbyty, sef yr hyn fyddai wedi digwydd petai’r risgiau wedi cael
sylw ffurfiol ac wedi’u nodi ar gofnodion Mr K.
Argymhelliad 2a
Rhaid i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru gael sicrwydd bod gan yr holl sefydliadau
partner a darparwyr gofal a gomisiynwyd ganllawiau yn eu lle i gefnogi diogelu sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn ymateb i unrhyw bryder bod oedolyn yn wynebu risg
oherwydd gweithredoedd oedolyn arall sydd ag anghenion gofal a chymorth (e.e.: oedolyn yn
dioddef cam-drin geiriol, cyffwrdd rhywiol neu ymosodiad corfforol gan breswylydd arall).
Argymhelliad 2b
Rhaid i bartneriaid Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru rhoi sicrwydd i’r Bwrdd bod y
gwasanaethau maent yn eu darparu, neu’n eu comisiynu, i bobl sy’n byw gyda Symptomau
Ymddygiadol a Seicolegol Dementia yn gallu rhoi pob math o gynlluniau gofal ac amddiffyn yn eu lle
ar unwaith i atal niwed lle mae oedolion yn wynebu risg oherwydd oedolyn arall sydd ag anghenion
gofal a chymorth.

Argymhelliad 2c
Bod tîm Diogelu Oedolion Awdurdod Lleol Sir y Fflint yn adolygu ar y cyd y penderfyniadau a wnaed
mewn ymateb i’r atgyfeiriadau diogelu am oedolion a oedd yn wynebu risg oherwydd ymddygiad
Mr K a hefyd eu penderfyniadau mewn perthynas ag atgyfeiriadau tebyg a wnaed yn 2020. Hefyd,
eu bod yn defnyddio’r ymarferiad hwn i sicrhau eu hunain fod ganddynt ddealltwriaeth ar y cyd o’r
materion a’r prosesau perthnasol sydd yn eu lle sy’n cefnogi penderfyniadau a deilliannau sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn yn unol â gweithdrefnau Diogelu Cymru ac yn gwneud unrhyw
newidiadau sydd eu hangen.
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3) Adroddiadau a chamau gweithredu diogelu pan fydd oedolyn yn wynebu risg oherwydd
nad yw ei anghenion gofal yn cael eu diwallu gan ddarparwr (esgeulustod) Canfu’r
adolygiad fod ymateb lleoliadau’r darparwyr at ddiogelu oedolion sy’n wynebu risg
oherwydd esgeulustod yn rhanedig ac yn anghyson.
Roedd dirprwy reolwr Cartref Nyrsio A a gweithiwr asiantaeth yn y cartref ill dau wedi mynegi
eu pryderon wrth yr Awdurdod Lleol ar 10 Chwefror 2017 nad oedd y Cartref yn gallu bodloni
anghenion Mr K. Cafodd y rhain eu logio fel atgyfeiriadau diogelu ond ni wnaeth y tîm diogelu
weithredu. Y rheswm dros hyn oedd oherwydd dywedwyd bod ymddygiad Mr K wedi
sefydlogi yn y 3 diwrnod rhwng gwneud yr agyfeiriad a chynnal yr ymholiadau diogelu ac
oherwydd rhagdybiwyd bod mecanwaith arall – cyfarfod o’r Tîm Amlddisgyblaeth (MDT) a
oedd yn hwyr yn cael ei gynnal – yn mynd i arwain at yr un ganlyniadau gwell i Mr K ag y
byddai cymryd camau diogelu. Mae gweithdrefnau presennol Diogelu Cymru yn golygu bod
modd gwneud penderfyniad o’r fath. Fodd bynnag, ni wnaeth y tîm diogelu gadw’r achos ar
agor fel un diogelu ac ni chymerwyd unrhyw gamau i dynnu sylw at yr angen brys i gynnal
cyfarfod MDT nac i gael sicrwydd bod y cyfarfod MDT wedi cael ei gynnal a bod canlyniadau’r
cyfarfod MDT yn cyd-fynd â diogelu Mr K ac oedolion eraill a oedd yn wynebu risg oherwydd
ei ymddygiad.
Pan fynegodd dirprwy reolwr Cartref Nyrsio A bryder diogelu nad oedd y Cartref yn gallu bodloni
anghenion Mr K, gwnaeth hynny nid fel ‘chwythwr chwiban’ ond er mwyn cael datrysiad i’r broblem o
ran sut i gael cymorth effeithiol i Mr K gan nad oedd hi wedi gallu cyflawni hyn drwy ddulliau eraill.
Nid yw’n ymddangos yr holwyd am gyd-destun y pryderon a nodwyd gan AGGCC (AGC bellach), tîm
contractau’r awdurdod lleol a Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT) BIPBC ac na chawsant eu
hystyried fel rhan o benderfyniadau’r tîm Diogelu. Hefyd, cafodd y penderfyniadau eu gwneud ar
eu pen eu hunain, heb ystyried gwybodaeth am yr atgyfeiriadau diogelu a chyfarfodydd
strategaeth a gynhaliwyd am breswylwyr eraill yng Nghartref Nyrsio A.
Roedd yr atgyfeiriad diogelu a arweiniodd at y casgliad bod Mr K wedi cael ei esgeuluso yng Nghartref
Nyrsio A yn atgyfeiriad diogelu ôl-weithredol gan aelod o’r tîm diogelu ynglŷn ag amgylchiadau’r tri
chodwm a gafodd Mr K yng Nghartref Nyrsio A. Dilynwyd hyn gan ymchwiliad diogelu ac ar ôl oedi
sylweddol daethpwyd i’r casgliad bod achos o esgeulustod. Roedd y ffaith bod y broses POVA wedi
cael ei dilyn (yn hytrach na Chanllawiau Statudol Mai 2016) yn golygu bod yr ymchwiliad wedi
canolbwyntio ar ganfod a oedd achos o esgeulustod. Ni ddilynwyd dull gweithredu o ganolbwyntio ar
yr unigolyn na dull gweithredu systematig ac felly ni ystyriwyd a oedd Mr K yn wynebu risg neu beidio
yn yr ysbyty neu a fyddai wedi wynebu risg mewn lleoliad arall yn y dyfodol. Ni ofynnwyd am
dystiolaeth gan yr ysbyty. Byddai hyn wedi dangos, yn groes i adroddiad yr ymchwiliad diogelu, fod Mr
K wedi cael gwrthfiotigau am haint y llwybr wrinol (UTI) yn y 6 diwrnod cyn iddo fynd i’r ysbyty o
Gartref Nyrsio A.
Roedd yr ail gyfarfod strategaeth a gynhaliwyd ar 16 Mai 2017 wedi ystyried a allai preswylwyr eraill
yn y Cartref Nyrsio wynebu risg a chofnodwyd rhestr o gamau gweithredu i’w cymryd gan y Cartref i
atal niwed i breswylwyr eraill. Fodd bynnag, ni wnaeth sefydlu unrhyw fecanweithiau ar gyfer
monitro’r camau gweithredu hynny e.e. gan aelodau o dîm Monitro Contractau’r Awdurdod Lleol.
Cynhaliwyd y gynhadledd achos bron i dri mis ar ôl i Mr K farw.
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Nid oedd y ward ysbyty lle cafodd Mr K ei drin yn gallu cynnig cymorth effeithiol 1:1 i Mr K
ychwaith. Mae’r cofnodion yn nodi bod Mr K wedi syrthio 6 gwaith ar y ward. Y tro cyntaf,
cafodd anaf ar ei drwyn a rhywfaint o waedu creuanol mewnol. Ni wnaed unrhyw
atgyfeiriadau diogelu gan y ward, y tîm rheoli risg yn yr ysbyty na’r gweithiwr cymdeithasol.
Argymhelliad 3a
Mae’n rhaid i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru sicrhau cysondeb o ran ei arferion ar
draws y rhanbarth a gan bob sefydliad drwy roi canllawiau iddynt ar sut i adrodd am bryderon
diogelu a’r camau i’w hystyried lle mae pryderon bod risg o gamdrin neu esgeulustod
oherwydd nad yw anghenion gofal a chymorth unigolyn wedi cael eu hasesu neu, os ydynt
wedi’u haesesu, nid yw’r anghenion yn cael eu bodloni (e.e.: mae’r unigolyn wedi syrthio sawl
gwaith, a gellid bod wedi osgoi hyn). Dylai hyn gynnwys mecanwaith ar gyfer uwchraddio
difrifoldeb materion o’r fath a chynnal yr asesiadau gofal a chymorth angenrheidiol fel mater
o frys.
Argymhelliad 3b
Mae’n rhaid i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru sicrhau cysondeb o ran ei arferion ar draws
y rhanbarth drwy roi canllawiau i sicrhau, lle bydd adroddiad diogelu yn ymwneud â darparwr nad
yw’n darparu gofal a chymorth priodol:
i) Bod yn rhaid rhannu’r adroddiad gyda holl bartneriaid perthnasol y Bwrdd a chyrff statudol eraill
sy’n gyfrifol am gomisiynu a rheoleiddio’r darparwr hwnnw
ii) Un o’r camau gweithredu y mae’n rhaid ei ystyried gan yr holl Awdurdodau Lleol perthnasol mewn
ymateb i adroddiad diogelu o’r fath fydd y broses Pryderon Cynyddol i ddiogelu’r holl oedolion sy’n
derbyn gwasanaeth gan y darparwr hwnnw
Argymhelliad 3c
Bydd BIPBC a’r Awdurdodau Lleol perthnasol yn datblygu protocol rhanbarthol er mwyn galluogi
darparwyr gofal i gael mecanwaith ar gyfer cyfeirio pryderon cynyddol yn uniongyrchol at y
comisiynwyr lle bydd anghytundeb proffesiynol yn golygu nad oes cynllun diogelu hyfyw yn ei le ar
gyfer unigolyn neu grŵp o unigolyn sy’n wynebu risg.
Argymhelliad 3d
Mae’n rhaid i bob Awdurdod Lleol sy’n bartner sicrhau ei hun a Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd
Cymru, yn yr amgylchiadau lle bydd Atgyfeiriad Diogelu yn cael ei wneud ynghylch oedolyn sy’n
wynebu risg ac sydd wedi symud o’r lleoliad y mae’r pryderon yn ymwneud â nhw, ynghylch:
i) diogelwch yr oedolyn sy’n wynebu risg yn ei leoliad presennol
ii) diogelwch oedolion yn y lleoliad
Argymhelliad 3e
Dylai’r Awdurdodau Lleol sicrhau eu hunain a Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru fod yr ymateb i
adroddiadau am oedolion sy’n wynebu risg yn cael eu gwneud o fewn y ffrâm amser statudol
Argymhelliad 3f
Dylai BIPBC roi sicrwydd i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru fod Ysbytai Acíwt yn
defnyddio’r system rheoli digwyddiadau DATIX yn effeithiol i adnabod sefyllfaoedd lle mae’n

ofynnol i lunio adroddiad diogelu oedolion.
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4) Pryderon cynyddol
Roedd Cartref Nyrsio A wedi bod yn wasanaeth a oedd yn destun pryder i AGGCC ers 2014.
Roedd rhai gwelliannau wedi’u gwneud. Fodd bynnag, cafodd Mr K ei dderbyn i Gartref Nyrsio
A ar 21 Ionawr 2017 ar adeg pan oedd AGGCC a thîm Gofal Iechyd Parhaus (GIP) BIPBC yn
gwybod bod lefel uwch o risg yn y Cartref. Roedd tîm Monitro Contractau’r Awdurdod Lleol yn
gwybod am y pryderon diogelu yn ymwneud â Mr K, gan gynnwys atgyfeiriad uniongyrchol a
wnaed iddynt gan chwythwr chwiban.
Cynhelir cyfarfodydd o’r Panel Cydfonitro Rhwng Asiantaethau (JIMP) yn rheolaidd i gydlynu’r
ymateb i bryderon sy’n codi ynglŷn ag ansawdd gwasanaeth a ddarperir i gomisiynwyr. Ym
mis Ionawr 2017 roedd aelodau’r JIMP yn cynnwys AGGCC (AGC bellach), Tîm Contractau’r
Awdurdod Lleol, a thîm Gofal Iechyd Parhaus BIPBC. Y cyfarfod hwn yw’r mecanwaith lle gall
asiantaethau gytuno i gynnal asesiad risg ar y cyd a chydlynu camau gweithredu i fynd i’r afael
â sefyllfaoedd lle ystyrir bod y darparwr yn methu â rhoi gofal o’r safon gofynnol. Dyma’r
broses sylfaenol lle gall pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gael eu diogelu rhag camdrin ac
esgeulustod. Y canllawiau statudol perthnasol ar gyfer y broses hon yw Canllawiau
Llywodraeth Cymru ar ‘Bryderon Cynyddol ynghylch Cartrefi Gofal sy’n Darparu
Gwasanaethau ar gyfer Oedolion, a Chau’r Cartrefi Gofal Hynny’ (2009).
Trafodwyd Cartref Nyrsio A yng nghyfarfodydd y JIMP yn ystod y cyfnod sy’n destun yr
adolygiad hwn ar 1 Rhagfyr a’r 3, 10, 17 Chwefror, ac 8 Mawrth 2017.
Nid oes cofnod y cynhaliwyd asesiad risg ar sail tystiolaeth nac unrhyw waith cynllunio ar gyfer camau
gweithredu yn y cyfarfodydd hyn. Er enghraifft, nid oes cofnod bod gwybodaeth am risgiau a nodwyd
gan arolwg AGGCC, canlyniad yr asesiad risg Gofal Iechyd Parhaus QMT na rhestr glir o adroddiadau
diogelu yn ymwneud â phreswylwyr yng Nghartref Nyrsio A wedi cael eu rhannu yn y JIMP. Ar 24
Chwefror 2017, cynhaliodd Gofal Iechyd Parhaus asesiad o’r risg i breswylwyr y Cartref gan
ddefnyddio’r ddogfen Pryderon Cynyddol. Canlyniad yr asesiad oedd bod risg uchel iawn i holl
breswylwyr y Cartref. Roedd hyn wythnos cyn i Mr K syrthio a mynd i’r ysbyty. Nid oes cofnod o sut
gwnaeth yr asesiad risg hwn lywio penderfyniadau ac nid oes cofnod y cafwyd trafodaeth
amlasiantaethol yn y JIMP neu yn unrhyw fan arall ynglŷn ag a ddylid rhoi proses pryderon cynyddol ar
waith.
Hefyd, nid yw’r cynllun i fynd i’r afael â’r pryderon a godwyd yn y JIMP wedi’i nodi’n amlwg. Cytunwyd
y byddai cyfarfod yn cael ei gynnal gyda darparwyr Cartref Nyrsio A i nodi’r holl bryderon ac i gytuno ar
y gwelliannau gofynnol yn ogystal ag amserlen ar gyfer eu cyflawni. Nid oes cofnod o unrhyw
ystyriaeth systematig na chynllunio ar gyfer y camau gweithredu angenrheidiol i leihau’r risg i
breswylwyr cyn y cyfarfod gyda’r darparwr.
Penododd y darparwyr reolwr newydd i’r Cartref, a ddechreuodd ar ei swydd ar 27 Chwefror 2017.
Cynhaliwyd y cyfarfod rhwng AGGCC, BIPBCC, comisiynwyr yr Awdurdod Lleol a’r darparwr a’r rheolwr
newydd ar 2 Mawrth. Nodwyd y gofyniad i Gartref Nyrsio A ddatblygu cynllun gweithredu cyn pen 14
diwrnod ar ôl y cyfarfod. Cafodd hyn ei wneud ac ers hynny mae Cartref Nyrsio
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A wedi llwyddo i wneud y newidiadau angenrheidiol.
Ar 21 Ionawr 2017 pan gafodd Mr K ei dderbyn fel preswylydd dros dro yng Nghartref Nyrsio
A nid oedd unrhyw gyfyngiadau ar dderbyn preswylwyr gan yr Awdurdod Lleol na BIPBC.
Fodd bynnag, roedd tîm Gofal Iechyd Parhaus BIPBC yn cynnig cymorth ychwanegol wrth
asesu pobl roedd arnynt angen gofal nyrsio, cyn iddynt gael eu derbyn. Y mecanwaith ar
gyfer tynnu sylw’r tîm i breswylydd newydd y mae arno angen gofal nyrsio yw’r cais am arian
Gofal Iechyd Parhaus. Cynghorir rheolwyr Cartrefi Nyrsio i wirio bod yr arian yn ei le yn gyntaf
cyn derbyn preswylydd ar gyfer gofal nyrsio. Cafodd Mr K ei dderbyn drwy’r EDT dros dro
gydag arian brys o gyllideb EDT ond oherwydd y disgwyliad y byddai’n cael ei asesu gan
gartref nyrsio arall y diwrnod canlynol ni chafodd y drefn hon ei dilyn, gan olygu nad oedd
tîm Gofal Iechyd Parhaus yn rhan o’r broses o sicrhau bod asesiad effeithiol o anghenion Mr
K wedi ei gynnal a bod Cartref Nyrsio A yn gallu bodloni’r anghenion hyn neu beidio.
Nid oedd gan y Tîm Dyletswydd Argyfwng (EDT), sef partneriaeth a grewyd gan dri awdurdod
lleol, unrhyw wybodaeth am lefel y risg canfyddedig yng Nghartref Nyrsio A. Hyd yn oed pan
mae cyfyngiadau ar dderbyn preswylwyr yn eu lle, nid oes ganddynt fynediad hwylus i’r
wybodaeth honno, er enghraifft, os oes rhybudd wedi ei osod wrth ymyl manylion y darparwr.
Mae gwybodaeth am gyfyngiadau o ran derbyn preswylwyr yn cael eu rhoi i’r EDT drwy e-bost
gan dîm Monitro Contractau’r Awdurdod Lleol. Nid oes cofnod bod y JIMP wedi penderfynu a
oedd angen i unrhyw asiantaethau/adrannau eraill gael gwybod am bryderon ynglŷn â gallu
Cartref Nyrsio A i ddarparu gofal i breswylwyr ag anghenion nyrsio.
Cafodd pryderon ynglŷn â gofal Mr K eu trafod yn benodol mewn cyfarfod JIMP ar 10 Chwefror.
Penderfynwyd cysylltu â’r Nyrs Seiciatrig Gymunedol yn uniongyrchol yn ystod y cyfarfod. Esboniodd ei
fod yn gobeithio y byddai’r camau a gymerwyd i sicrhau bod Mr K yn derbyn ei feddyginiaeth yn gywir
yn gwella’r sefyllfa. Yn ystod y cyfarfod JIMP, nodwyd bod Mr K wedi cael ei dderbyn i’r cartref drwy’r
EDT a bod y cytundeb gyda Chartref Nyrsio A wedi ei dderbyn ar sail brys heb asesiad, fodd bynnag, ni
chafodd unrhyw gamau eu cymryd i godi’r mater hwn gyda’r darparwr.
Bydd fframwaith i weithredu llawer o’r argymhellion isod yn ei le os bydd y rhanbarth yn mabwysiadu
ac yn gweithredu Gwasanaeth o Ansawdd: Darparu’r Hyn sy’n Bwysig – y mae disgwyl iddo gael ei
ystyried gan Fwrdd Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru.
Argymhelliad 4a
Bod Cadeirydd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn ysgrifennu at Gadeirydd Bwrdd Gwella
Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru i bwysleisio pwysigrwydd ‘Gwasanaeth o
Ansawdd: Darparu’r Hyn sy’n Bwysig’ ar gyfer diogelu rhai o aelodau mwyaf agored i niwed
cymdeithas ac i ofyn am ei gyhoeddi a’i roi ar waith fel mater o bwys.
Argymhelliad 4b
Dylai’r Awdurdod Lleol roi sicrwydd i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru fod proses ffurfiol yn ei lle
er mwyn i’r Panel Cydfonitro Rhwng Asiantaethau (JIMP)/y Grŵp Proffesiynol Pryderon Cynyddol
(PECG) ystyried fel mater o drefn yr holl adroddiadau diogelu a dderbyniwyd ynglŷn â’r risg o gamdrin
neu esgeulustod a chynlluniau gweithredu perthnasol, yn lleoliad y darparwr, fel rhan o’i asesiadau
risg.
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Argymhelliad 4c
Rhaid i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru gael ei sicrhau bod:
i) mecanwaith yn ei le ar gyfer llunio adroddiad diogelu ffurfiol pan mae JIMP/PECG yn nodi
amgylchiadau lle mae’r cyfan /neu grŵp o breswylwyr yn wynebu risg o gamdrin neu esgeulustod
mewn lleoliad gofal
ii) mecanwaith ar gyfer asesu adroddiadau diogelu, camdrin neu esgeulustod mewn lleoliad darparwr
yng nghyd-destun gwybodaeth sydd gan BIPBC, comisiynwyr yr Awdurdod Lleol, AGC ac AGIC.
Argymhelliad 4d
Rhaid i bob JIMP rhoi sicrwydd i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru bod y PECG yn ystyried amryw
o fesurau, gan gynnwys cyfyngu ar dderbyn pobl ag anghenion gofal a chymorth cymhleth, pan mae
tystiolaeth bod perygl nad yw’r darparwr yn gallu bodloni yn ddiogel anghenion y preswylwyr sydd
eisoes yn byw yno.
Argymhelliad 4e
Rhaid rhoi protocol yn ei le cyn gynted â phosibl gyda BIPBC ac Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru er
mwyn i’r JIMP/PECG wneud atgyfeiriadau ar gyfer asesu/ailasesu anghenion iechyd a/neu gofal
unigolion neu grwpiau lle ceir tystiolaeth nad yw eu hanghenion yn cael eu bodloni ac i ymateb i’r
rheini fel mater o frys.
Argymhelliad 4f
Ar unwaith: Lle mae anghytuno o fewn y JIMP/PECG ynglŷn â lefel y risg o gamdrin neu
esgeulustod neu’r camau sydd i’w cymryd, dylid defnyddio proses Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru i ddatrys anghytundebau.
Argymhelliad 4g
Dylai aelodau JIMP Sir y Fflint gynnal cyfarfod i ystyried yr adroddiad hwn ac adolygu fformat y
cyfarfodydd a gynhelir i asesu risg darparwyr. Dylent sicrhau bod strwythur y cyfarfod yn hwyluso’r
gwaith o rannu a chofnodi’r dystiolaeth berthnasol sydd gan bob asiantaeth, asesiad risg
amlasiantaethol ar sail tystiolaeth a chynllun amlasiantaethol clir i roi sylw i’r materion mewn ffordd
gymesur – gan gynnwys cymryd camau ar unwaith os oes angen.
Argymhelliad 4h
Ar unwaith: Dylai comisiynwyr gwasanaethau iechyd BIPBC, comisiynwyr yr Awdurdodau Lleol yng
Ngogledd ddwyrain Cymru a rheolwyr yr EDT sicrhau bod gwybodaeth am gyfyngiadau neu
fecanweithiau arbennig yn eu lle ar gyfer comisiynu gofal (e.e. ar gyfer pobl ag anghenion gofal
cymhleth) gan unrhyw ddarparwr fod ar gael yn hwylus i weithwyr yr EDT.
Argymhelliad 4i
Cyn gynted â phosibl: Dylai cadeirydd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ysgrifennu at Gadeirydd
Bwrdd Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru i ofyn am adolygu Atodiad

3g o’r ddogfen ddrafft ‘Gwasanaeth o Ansawdd: Darparu’r Hyn sy’n Bwysig’ fel bod
cyfathrebu gyda’r EDT perthnasol yn cael ei ystyried yn benodol yn y Cynllun Cyfathrebu gyda’r
PECG.
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5) Sicrwydd gan Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
Argymhelliad 5a
Dylai Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru gynnal archwiliad rhanbarthol i sicrhau ei hun
bod adroddiadau, ymholiadau a chamau gweithredu diogelu sy’n ymwneud ag oedolyn â
symptomau ymddygiadol a seicolegol sy’n deillio o dementia, naill ai fel oedolyn sy’n wynebu
risg neu sy’n achosi risg i eraill, yn gyson ag arferion gorau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
Argymhelliad 5b
Bod Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn derbyn adroddiad gan archwiliad cymheiriaid
ar broses benderfyniadau’r PECG. Dylai hyn gael ei wneud ar draws y rhanbarth i sicrhau a
hybu cysondeb wrth ddod i benderfyniadau ynglŷn â’r trothwy ar gyfer defnyddio’r broses
pryderon cynyddol a defnyddio asesiadau risg a chynllunio camau gweithredu yn effeithiol.
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Atal camdrin ac esgeulustod
Mae diogelu yn cynnwys atal camdrin ac esgeulustod. Mae’r adolygiad hwn wedi ystyried y
disgwyddiadau a arweiniodd at dderbyn Mr K i Gartref Nyrsio A a’r ffordd y cafodd ei ofal ei reoli
yno.
Cynhaliwyd digwyddiad dysgu i ystyried y gwasanaethau a oedd yn bodoli eisoes ar gyfer darparu
gofal a chymorth, y cydweithio o fewn y gwasanaethau hynny, a sut gellid bod wedi atal niwed i
Mr K, ynghyd â sut gellir diogelu pobl eraill â symptomau ymddygiadol a seicolegol dementia.
Gwnaeth y digwyddiad dysgu a’r adolygwyr nodi’r themâu a’r materion cyd-destunol canlynol, gan
gynnwys gwelliannau a allai fod wedi atal risg i bobl â symptomau ymddygiadol a seicolegol dementia ac
unrhyw risg ganddynt i bobl eraill. Y prif themâu oedd ‘cynllun y system’, ‘asesu a chynllunio gofal’ a
‘rheoli argyfwng’.
6) Cynllun y system: Nid oes gan y system sy’n darparu gofal a chymorth i Bobl Hŷn sydd â symptomau
ymddygiadol a seciolegol dementia ddigon o adnoddau ac mae’n rhanedig. Nid oedd yn gallu darparu
gwasanaeth di-dor, cydlynol a rhoi’r gofal cywir ar yr adeg cywir i Mr K.
Yn ystod y digwyddiad dysgu, trafodwyd sut roedd profiad Mr K yn dangos pa mor fanteisiol yw hi
bod pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd yn teimlo eu bod yn gallu cael mynediad at
wasanaethau yn fuan yn ystod salwch yr unigolyn, er mwyn iddynt gael cymorth i gymryd rhan yn y
broses o gynllunio gofal ar adeg pan mae gan yr unigolyn y gallu i wneud hynny. Mae gwneud
penderfyniadau ymlaen llaw ynglŷn â chynllunio gofal a threfniadau clir ar gyfer Atwrneiaeth Arhosol
yn arwain at sefyllfa well i bawb, gan roi sicrwydd i’r unigolyn sy’n byw gyda dementia a’i ofalwr ac
yn golygu bod modd cynllunio ymateb os bydd iechyd yr unigolyn yn dirywio. Gallai ymgyrch codi
ymwybyddiaeth a sicrhau bod adnoddau gwybodaeth ar gael gan feddygon teulu helpu rhagor o
deuluoedd i ddechrau meddwl am y materion hyn a’u trafod.
Mae Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru ar fin cyhoeddi Strategaeth
Dementia ar gyfer y rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys datblygu gwybodaeth gyhoeddus er mwyn
annog pobl sydd o bosibl â dementia i ymgysylltu’n gynt â gwasanaethau.
Mae’n bwysig bod Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn cael sicrwydd y bydd y strategaeth
yn cefnogi gwelliannau penodol sy’n helpu i ddiogelu Pobl Hŷn â symptomau ymddygiadol a
seicolegol dementia yng Ngogledd Cymru.
Argymhelliad 6a
Bod Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn gwneud cyflwyniad cyn gynted â phosibl gerbron
Cydweithredfa Gofal Gwella Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru ar sail yr adroddiad hwn fel bod
profiad Mr K a’i deulu yn llywio’r strategaeth dementia ranbarthol.
Argymhelliad 6b
Bod Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn teimlo’n sicr y bydd y strategaeth dementia yn
cynnwys ac yn cynnal pwyslais clir ar sicrhau canlyniadau da i bobl sy’n byw â dementia ac sy’n
cael symptomau ymddygiadol a seicolegol
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sy’n achosi risg iddynt eu hunain a phobl eraill a’i fod yn cyflwyno sylwadau priodol i
Gydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru os nad yw’n teimlo’n sicr
ynglŷn â hyn.
6) Asesu a Chynllunio Gofal
Mae’r trosolwg yn yr adolygiad hwn yn dangos bod y gofal a’r cymorth a gafodd eu cynnig i
Mr K a W yn ymateb i’w hanghenion yn hytrach nag yn seiliedig ar waith cynllunio systematig
a oedd yn canolbwyntio ar yr unigolion. Nid oedd y fframweithiau a fyddai wedi galluogi
ymarferwyr i fodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) a Mesur
Iechyd Meddwl (Cymru) (2010 ) yn eu lle, neu ni chawsant eu defnyddio. Nid oedd unrhyw
gyfeiriad at lwybr gofal dementia i ddarparu ar gyfer newidiadau yn anghenion Mr K wrth i’w
salwch waethygu. Oherwydd y diffyg cynllunio, roedd sawl argyfwng y gellid bod wedi’i osgoi,
gan gynnwys pan syrthiodd Mr K a thorri ei glun.
Nodwyd 11 is-thema, sydd wedi’u rhestru’n fanwl isod:
i) Asesiad Cyffredinol / Asesiad o anghenion Gofal a Chymorth:
Nid oes cofnod y cynhaliwyd asesiad o anghenion gofal a chymorth Mr K ar yr adeg pan
gafodd ei atgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol ac felly nid oes cofnod o farn Mr K na’i
ofalwr na’i deulu ehangach o ran yr hyn oedd yn bwysig iddynt a’r canlyniadau roeddynt yn
gobeithio amdanynt yn sgil ymyriadau iechyd a/neu gofal cymdeithasol. Yn unol â Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 dylai’r asesiad hwn fod wedi llywio’r gwaith
gyda Mr K a’i deulu i greu llwybr gofal a oedd yn cydnabod natur ei salwch, ei nam gwybyddol
a’i broblemau iechyd meddwl a oedd yn gwaethygu.
Byddai asesiad o’r fath wedi rhoi rhagor o wybodaeth i’r EDT pan wnaethant ddod yn gysylltiedig
â’r achos ar 21 Chwefror 2017.

ii) Asesiad Iechyd Meddwl
Cafodd Mr K ddiagnosis o glefyd Alzheimer a oedd wedi gwaethygu i gam cymhedrol neu ddifrifol gan
Nyrs Seiciatrig Gymunedol ym mis Medi 2016. Cafodd y diagnosis hwn ei wneud mewn ymgynghoriad
gyda seiciatrydd nad oedd wedi cyfarfod Mr K. Yn unol â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, dylai
Asesiad Iechyd Meddwl wedi bod ar gael i Mr K yn y gymuned.
Hefyd, yn unol â’r Mesur Iechyd Meddwl dylai’r Nyrs Seiciatrig Gymunedol, fel y Cydlynydd Gofal, fod
wedi cydweithio gyda Mr K a W i lunio cynllun gofal a thriniaeth ysgrifenedig wedi’i gynllunio i gefnogi
Mr K i sicrhau ei ganlyniadau ar draws pob agwedd ar ei fywyd. Yr arfer gorau o ran Gofal Dementia
fyddai bod Mr K wedi cael asesiad buan a oedd yn cynnwys ymyriadau clinigol, amgylcheddol ac
ymddygiadol. Gellid bod wedi cynnwys y rhain mewn cynllun triniaeth.
Er bod symptomau Mr K wedi gwaethygu wrth i’w salwch ddirywio, roedd yr adegau a’r amgylchiadau
lle roedd yn debygol o ypsetio a’i ymddygiad o ganlyniad i hyn yn dangos patrwm clir ac nid oeddynt
yn wahanol iawn i’r hyn a nodwyd pan oedd yn byw adref. Gwnaeth y Cartref Preswyl,
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Cartref Nyrsio A a’r ysbyty oll wynebu anawsterau tebyg i’r rhai roedd W wedi’u
cael yn y cartref. Ar bob pwynt argyfwng, rhagdybiwyd ‘na all y sefyllfa bresennol barhau/ni
ellir ei gwella’ ac y byddai ‘rhywun arall’ yn gallu darparu gofal mwy effeithiol i Mr K. Nid
oedd y dull gweithredu hwn yn cynnig parhad o ran helpu Mr K na’r rheini a oedd yn gofalu
amdano nac yn rhoi cyfle iddynt ymgyfarwyddo â sefyllfa newydd.
Petai Mr K wedi derbyn asesiad holistaidd mewn lleoliad yn y gymuned, er enghraifft, o
fewn gwasanaethau dydd arbenigol neu ar ôl cael ei dderbyn i dreulio cyfnod seibiannol
mewn cartref gofal arbenigol, gellid bod wedi canfod ffordd o roi sylw i ofn a gorbryder
Mr K yn gynt. Yna byddai Mrs K ac unrhyw ofalwyr wedi gallu derbyn cymorth i ddarparu
gofal mewn ffordd a fyddai wedi atal y problemau o ran ymddygiad Mr K. Byddai hyn
wedi rhoi mwy o orffwys iddo ef a Mrs K a mwy o sicrwydd iddynt. Yna, mae’n bosibl y
byddai Mr K wedi gallu treulio rhagor o amser yn y cartref ac mae’n bosibl y byddai’r
argyfyngau a wynebodd W a’r Cartref Preswyl wedi cael eu hosgoi. O ystyried bod Mr K
wedi dechrau derbyn gofal a chymorth ar ôl iddo gael symptomau cymhedrol i ddifrifol o
dementia, yn ddelfrydol byddai’r angen i gynnal asesiad a chynllunio gofal tra bod
ganddo’r gallu i gymryd rhan wedi bod yn flaenoriaeth.
iii) Asesiad gofal nyrsio
Ni chafodd asesiad gofal nyrsio ei gynnal ac ni chafodd cais ar gyfer arian Gofal Iechyd
Parhaus ei gyflwyno pan oedd Mr K yng Nghartref Nyrsio A. Roedd y diffyg asesiad ac
eglurder o ran cyllido – yn enwedig ar gyfer y cymorth 1:1 roedd ei angen ar Mr K – wedi
cyfrannu at ymdeimlad Cartref Nyrsio A nad oedd yn derbyn cymorth ac nad oedd yn gallu
gofalu’n effeithiol am Mr K. Heb gais am arian Gofal Iechyd Parhaus nid oedd mecanwaith
ffurfiol i’r tîm Gofal Iechyd Parhaus wybod am y problemau roedd Cartref Nyrsio A yn eu
hwynebu wrth roi gofal i Mr K. Petai Mr K wedi bod yn derbyn arian Gofal Iechyd Parhaus
byddai’r cartref wedi derbyn cymorth gofal gan y Nyrs Datblygu Ymarfer. Y Nyrs Seiciatrig
Cymunedol, fel y Cydlynydd Gofal, oedd yn gyfrifol am gynnal yr asesiad a chyflwyno cais am
yr arian.
iv) Meddyginiaeth
Gwnaeth yr adolygiad adnabod chwe gweithwr proffesiynol a oedd yn chwarae rhan i ragdnodi
meddyginiaethau i Mr K i fynd i’r afael â symptomau yn gysylltiedig â dementia o fis Awst 2016 nes
iddo fynd i mewn i’r ysbyty. Y rhain oedd ei feddyg teulu hirdymor, y meddyg teulu roedd wedi
cofrestru gydag ef tra ei fod yn y cartref preswyl a meddyg teulu arall pan oedd yn byw yng Nghartref
Nyrsio A, Nyrs Seiciatrig Gymunedol, yr ymgynghorydd seciatrig a oedd yn gweithio yn y Tîm Iechyd
Meddwl Cymunedol a’r gwasanaeth Cyswllt Seiciatrig o’r Adran Achosion Brys. Roedd y meddygon
teulu a oedd yn gofalu am Mr K pan oedd yn byw yn y cartrefi gofal yn ei adnabod am gyfnod amser
byr iawn yn unig ac nid oeddynt yn ei adnabod cyn i’w iechyd gael ei effeithio gan dementia. Ni
wnaeth ymgynghorydd y Tîm Iechyd Meddwl gyfarfod Mr K a lluniodd ei farn ar sail gwybodaeth a
roddwyd iddo gan y Nyrs Seiciatrig Gymunedol. Nid oes gan tîm yr adolygiad gymwysterau meddygol
ond roeddem yn bryderus ynglŷn ag achlysuron lle cafodd meddyginiaeth Mr K ei newid mewn ffordd
ymatebol, heb ganiatáu amser, yn ôl pob tebyg, i asesu effaith y newidiadau ac weithiau yn groes i
gyfarwyddwyd meddyg arall. At hyn, ni chafodd y penderfyniad y gellid rhoi meddyginiaeth yn gudd i
Mr K ei gyfathrebu’n glir ac ni chafodd ei roi ar waith am beth amser ar ôl dod i’r penderfyniad hwn.
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v) Deddf Galluedd Meddyliol 2005
Roedd y Nyrs Seiciatrig Gymunedol o’r farn bod Mr K yn deall pam ei fod yn derbyn gofal
seibiannol yn y Cartref Preswyl. Fodd bynnag, ar ôl y Nadolig pan ddaeth yn amlwg bod cyflwr
ei iechyd a’i alluedd meddyliol wedi dirywio nid oes cofnod, gan unrhyw weithiwr
proffesiynol, o allu Mr K i gymryd rhan mewn penderfyniadau a oedd yn cael eu gwneud ar ei
ran neu beth oedd safbwyntiau a dymuniadau Mr K, neu sut cafodd y rheini eu hystyried, nes
ei fod yn glaf yn yr ysybty. Ward yr ysbyty oedd y gwasanaeth cyntaf i gwblhau’r dogfennau
‘Dyma Fi’ er mwyn galluogi staff i gynnig gofal mwy personol. Roedd hyn, er enghraifft, yn
cynnwys helpu Mr K i wylio ailddarllediadau o gemau pêl-droed gyda’i hoff dîm.
Ni wnaeth y Tîm Dyletswydd Argyfwng (EDT) ddefnyddio’r Ddeddf Galluedd Meddyliol fel
fframwaith ar gyfer dod i benderfyniadau am leoliad Mr K ar 21 Ionawr 2017. Ni chafodd
unrhyw gyfeiriad ei wneud at Asesiad Galluedd Meddyliol, nac at gamau yn cael eu cymryd
a fyddai’n galluogi Mr K i wneud penderfyniad neu benderfyniad er ei Fudd Gorau.
Ni wnaeth EDT gydnabod mai nhw oedd yn gwneud y penderfyniadau ac ni wnaeth gofnodi
unrhyw ystyriaeth o safbwyntiau posibl Mr K neu a oedd angen eiriolwr arno neu beidio.
Byddai cyfeiriad at gynnwys eiriolwr dementia neu bencampwr dementia o’r pwynt pan gafodd Mr
K ei atgyfeirio i’r Clinig Cof wedi galluogi Mr K i ddefnyddio’r gwasanaethau a hefyd i’w
ddymuniadau (er enghraifft, i dreulio amser yn yr awyr agored) gael eu cynnwys yn ei gynllun gofal.

vi) Diffyg cynllunio a dod i benderfyniadau clir
Mae colli cymar i dementia ynghyd â’r gofynion o ofalu amdanynt yn creu amgylchiadau ac emosiynau
sy’n gallu ei gwneud yn anodd cynllunio ac roedd W yn ei chael yn anodd cael sgyrsiau am ofal Mr K yn
y dyfodol. Nid yw hyn yn anghyffredin ac mae angen i weithwyr proffesiynol ddefnyddio llawer o
sgiliau i ymgysylltu â phobl sydd â dementia a’u teuluoedd i gynllunio a gwneud penderfyniadau. Mae
Fframwaith Asesiad Cyffredinol a Chanlyniadau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a
gofynion y Mesur Iechyd Meddwl o ran cynnal asesiadau a llunio cynllun gofal a thriniaeth, ynghyd ag
adolygiadau rheolaidd, yn cynnig fframwaith a fyddai, petaent wedi cael eu defnyddio, wedi helpu Mr
K a W i gymryd rhan mewn proses o’r fath.
Byddai defnyddio’r strwythur a ddarperir gan y ddeddfwriaeth wedi gallu helpu Mr K a W i ystyried y
dyfodol. Er enghraifft, petaent wedi trafod yr amgylchiadau lle byddai Mr K yn dymuno derbyn gofal
mewn cartref preswyl neu nyrsio, neu phetai angen iddo dderbyn gofal o’r fath, efallai byddai Mr K
wedi cael cyfle i ymgyfarwyddo â gwasanaeth (ac i’r gwasanaeth ymgyfarwyddo ag yntau) ar sail gofal
dydd neu gofal seibiannol a’i alluogi i deimlo ei fod mewn rheolaeth o’r newidiadau. Gellid bod wedi
osgoi’r angen hefyd i fynd i’r Cartref Nyrsio fel achos brys. Petai cynllun ysgrifenedig ar gael i Mr K aros
adref yna byddai manylion ynglŷn â sut gellid cyflawni hyn a’r gwahanol wasanaethau a oedd ar gael
(e.e. defnyddio teleofal, beth i’w wneud mewn argyfwng) wedi cael eu harchwilio mewn ffordd
systematig.
Byddai defnyddio fframwaith clir a oedd yn canolbwyntio ar yr unigolyn i gynllunio a gwneud
penderfyniadau wedi galluogi gweithwyr proffesiynol i nodi pryd roedd angen iddynt wneud
Penderfyniadau Budd Gorau ar ran Mr K ac i wybod rhywfaint am ei safbwyntiau fel sail i’r
penderfyniadau hynny.

16

vii) Arweiniad a gweithio amlasiantaethol
Roedd diffyg arweiniad cyson gweithredol wrth gydlynu gofal Mr K ar draws y tîm
amlasianaethol rhithiol o bobl a oedd yn gysylltiedig â’i ofal a chymorth.
Cysylltodd y Cartref Preswyl a Chartref Nyrsio A â’r Gweithiwr Cymdeithasol a’r Nyrs Seiciatrig
Gymunedol pan oedd angen cymorth arnynt. Arweiniodd hyn at ddyblygu ymdrechion mewn
rhai amgylchiadau ond ar adegau eraill nid wnaethant dderbyn ymateb pan roedd ei angen.
Collwyd y cyfle i sefydlu trefniant dirprwyo ar gyfer swyddogaethau’r naill a’r llall ar adegau o
absenoldeb/salwch.
Mae diffyg eglurder ar draws ardal Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru o ran
pwy sy’n gyfrifol am gydlynu gwaith amlasiantaethol pan mae Nyrs Seiciatrig
Gymunedol (gyda rôl Cydlynydd Gofal) a Gweithiwr Cymdeithasol yn gysylltiedig ag
achos.
Mae Mesur Iechyd Meddwl 2010 yn nodi mai cyfrifoldeb y Cydlynydd Gofal yw asesiadau (yn
yr achos hwn y Nyrs Seiciatrig Gymunedol), tra’n cydnabod bod y rôl yn gorgyffwrdd â rôl
Gweithiwr Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol. Un o gyfrifoldebau eraill y Cydlynydd Gofal yw
trefnu cyfarfodydd y Tîm Amlddisgyblaeth.
Byddai cyfarfodydd amlasiantaethol yn cyfuno safbwyntiau’r Nyrs Seiciatrig Gymunedol a’r
Gweithiwr Cymdeithasol yn ogystal â’r sefydliadau a oedd yn gysylltiedig â darparu cymorth i
Mr K a’i deulu yn y cartref, wedi elwa ar asesiad mwy holistaidd o Mr K. Byddai cynnal
cyfarfodydd amlasiantaethol yn fuan ar ôl iddo fynd i’r Cartref Preswyl a Chartref Nyrsio A
wedi eu galluogi i roi gofal mwy gwybodus, gan gynnwys cynllunio ar gyfer argyfyngau posibl.
Mae’r Mesur yn nodi y dylai protocol fod yn ei le rhwng Byrddau Iechyd Lleol a’r Awdurdodau
Lleol perthnasol sy’n nodi’n glir rolau staff o bob asiantaeth yn y sefyllfaoedd hyn. Nid oedd,
ac nid oes, protocol perthnasol o’r fath yn ei le.
Heb brotocol o’r fath mae’n anodd i staff fod yn glir ynglŷn â rôl y naill a’r llall ac i herio mewn ffordd
adeiladol os bydd un gweithiwr proffesiynol o’r farn nad yw’r llall yn cyflawni ei rôl yn y trefniadau ar
y cyd.
Yn achos Mr K, roedd y methiant i gynnal cyfarfodydd amlasiantaethol yn golygu bod cyfle wedi’i golli
i greu ‘tîm o amgylch yr unigolyn’.

viii) Cyfathrebu –cofnodion electronig
Nid yw aelodau’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT) Pobl Hŷn yn defnyddio cofnodion
cyfrifiadurol yn gyson. Mae hyn yn ffactor allweddol sy’n golygu nad yw gwybodaeth yn cael ei
throsglwyddo yn ôl ac ymlaen i’r tîm hwnnw yn ôl yr angen er mwyn hwyluso gwaith amlasianteithol
ac amlddisgyblaethol da.
Roedd hyn yn broblem benodol i’r EDT ar 21 Ionawr 2017 gan nad oeddynt yn gallu cael
mynediad at wybodaeth CMHT am sefyllfa Mr K.
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ix) Cyfathrebu– cyd-leoli
Yn y maes hwn, mae’r CMHT a’r tîm gwasanaethau cymdeithasol wedi’u cyd-leoli gan olygu
bod modd cydlynu a chydweithio llawer mwy na’r hyn sy’n bosibl i staff sy’n gweithio ar
draws y timoedd Nyrsus Seiciatrig Cymunedol a Gweithwyr Cymdeithasol Pobl Hŷn sydd ar
wahân. Mae hyn yn arwain at annhegwch posibl rhwng y gwasanaethau Iechyd Meddwl a
ddarperir a hefyd at wahaniaethu posibl yn erbyn pobl hŷn yn y cyswllt hwn.
x) Cydnabod ac ymateb i symptomau argyfwng sydd ar fin digwydd
Mae oedi wrth ymateb i symptomau argyfwng yn amlwg drwyddi draw yn ystod ‘taith’ Mr
K. Cymerodd 6 wythnos o adeg yr argyfwng pan aeth W at ei meddyg teulu cyn i unrhyw
wasanaethau cael eu rhoi ar waith i’w cefnogi ac yna 3 wythnos arall cyn iddi dderbyn
cymorth ymarferol o ddydd i ddydd. Roedd y digwyddiad dysgu yn cydnabod yr effaith a
gafodd hyn ar leihau ei chydnerthedd a chynhyrfu Mr K fwyfwy.
Mynegodd W, y Cartref Preswyl a Chartref Nyrsio A eu pryderon bod symptomau Mr K wedi
gwaethygu cyn i Mr K wynebu argyfyngau iechyd meddwl gwahanol. Gwnaeth y Nyrs
Seiciatrig Gymunedol nodiadau ar bob un o’r achlysuron hyn gan gydnabod efallai y byddai
angen newid y cynllun gofal. Sicrhaodd y Nyrs Seiciatrig Gymunedol fod meddyginiaeth Mr K
yn cael ei hadolygu a’i newid ar yr adegau hyn a rhoddwyd cyngor i W ac i Gartref Nyrsio A ar
ddulliau o dawelu Mr K. Fodd bynnag, ni chafodd y tîm amlasiantaethol wybod am hyn, ni
wnaethpwyd ymdrech i ymgynghori â nhw ac ni threfnwyd cyfarfod o’r tîm, a chollwyd
cyfleoedd i wneud newidiadau cydlynol i’r trefniadau gofal presennol neu i gymryd camau
wedi’u cynllunio.
Mae’r Mesur Iechyd Meddwl yn nodi’n benodol y dylai ‘cynllun argyfwng’ gael ei gynnwys
mewn cynllun gofal a thriniaeth. Mae hyn yn cofnodi’r arwyddion a symptomau a allai
awgrymu bod iechyd meddwl unigolyn yn dirywio a’r camau y dylid eu cymryd i ymyrryd.
Petai cynllun o’r fath wedi bod yn ei le byddai wedi bod yn offeryn defnyddiol i helpu W, y
Cartref Preswyl, Cartref Nyrsio A a Ward yr Ysbyty i gefnogi Mr K.
xi) Ymdrin ag anghytundeb proffesiynol
Roedd y ddau gartref wedi nodi’r angen i Mr K gael Asesiad Iechyd Meddwl. Trafododd y Nyrs
Seiciatrig Gymunedol hyn gydag ymgynghorydd Pobl Hŷn y CMHT a oedd yn anghytuno. Nid
oedd unrhyw ddewis i’r bobl oedd â phrofiad uniongyrchol o ddarparu gofal i Mr K i drafod eu
barn broffesiynol gyda’r ymgynghorydd. Gan nad oedd unrhyw fforwm amlasiantaethol wedi’i
sefydlu nid oedd fforwm ar gael i roi sylw i’r anghytundebau proffesiynol hyn.
Pan aeth Mr K i’r ysbyty o ganlyniad i Argyfwng 2 lluniodd y tîm cyswllt seiciatrig ei asesiad ar sail
ymddygiad Mr K yn yr Adran Achosion Brys a daeth i’r casgliad nad oedd angen iddo gael asesiad o
dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Ni wnaeth yr ymgynghorydd gysylltu’n uniongyrchol â’r Cartref Preswyl
ac roedd yn ymddangos ei fod wedi bychanu pryderon y cartref. O’r herwydd, nid oedd y meddyg yn
gallu cynnwys sylwadau a phrofiad cydweithwyr proffesiynol profiadol yn yr asesiad. Mae’n bosibl y
byddai wedi bod o gymorth i’r asesiad hefyd petai gan y Cartref Preswyl ddigon o staff i hebrwng Mr K
i’r ysbyty a/neu petai nhw wedi cyfathrebu’n glir wrth W a mab Mr K yr anawsterau roeddynt wedi’u
hwynebu.
18

Argymhelliad 7a
Mae’n rhaid i BIPBC a phob Partner Awdurdod Lleol sy’n aelod o Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd
Cymru gymryd camau ar unwaith i sicrhau bod protocol effeithiol yn ei le rhwng gwasanaethau
Iechyd Meddwl Pobl Hŷn a’r timau gwasanaethau cymdeithasol perthnasol a chyflwyno hwn gerbron
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru er mwyn sicrhau:
a) Bod y Cydlynydd Gofal ar gyfer pob oedolyn hŷn sy’n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl
eilaidd wedi’i ddynodi’n benodol ac wedi’i gofnodi yn y ffeiliau BIPBC a ffeil achosion
electronig yr Awdurdod Lleol
b) Ei bod yn amlwg pwy sy’n gyfrifol am arwain asesiad o anghenion unigolyn am ofal a
chymorth yn unol â rhannau 2 a 3 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014)
a/neu asesiad sy’n arwain at gynllun gofal a thriniaeth i fodloni gofynion y Mesur Iechyd
Meddwl (2010).
c) Lle bo’n bosibl mae’r asesiadau hyn yn cael eu cynnal ar y cyd neu drwy ddirprwyaeth
fel nad oes yn rhaid i bobl ailadrodd eu hunain i weithwyr proffesiynol gwahanol
d) Dylid gofyn am gydsyniad yr oedolyn felly, lle bo’n gyfreithiol bosibl, dylai’r asesiad(au) a’r
gofal a chymorth a/neu’r cynllun gofal a thriniaeth sy’n deillio o hynny gael eu cofnodi yn
ffeiliau BIPBC a ffeiliau achos electronig yr Awdurdod Lleol
e) Bod fframwaith yn cael ei ddarparu er mwyn galluogi Cydlynwyr Gofal i gynnal/sicrhau
Asesiadau Galluedd Meddyliol lle ceir amheuaeth ynglŷn â galluedd meddyliol unigolyn ac i
gynnal a chofnodi penderfyniadau budd gorau lle mae angen y rheini
f) Bod fframwaith yn cael ei ddarparu er mwyn galluogi Cydlynwyr Gofal i gynnal neu wneud
trefniadau ar gyfer asesiadau ymddygiadol ac i sicrhau bod cynlluniau ymddygiad yn eu lle
ac yn cael eu diweddaru yn rheolaidd
g) Bod fframwaith yn cael ei ddarparu er mwyn galluogi Cydlynwyr Gofal i lunio cynlluniau
argyfwng gyda phobl hŷn sy’n byw gyda dementia
h) Bod canllawiau clir ar gael i Gydlynwyr Gofal o ran pryd i gynnal cyfarfodydd amlasiantaethol
‘tîm o amgylch yr unigolyn’ er mwyn hwyluso rhannu gwybodaeth a chydlynu gofal yn
effeithiol.
i) Bod rhagdybiaeth y bydd eiriolwr neu bencampwr dementia yn rhan o bob tîm o amgylch
yr unigolyn
j) Ei bod yn amlwg pwy sy’n gyfrifol am sicrhau bod eglurder o ran sut mae’r pecyn gofal yn
cael ei ariannu a bod asesiadau nyrsio a cheisiadau ar gyfer arian Gofal Iechyd Parhaus yn
cael eu gwneud cyn gynted ag y maent yn briodol
k) Bod rheolwyr tîm yn cynnal archwiliad ansawdd ar y cyd o waith achosion gyda Phobl Hŷn ag
anghenion iechyd meddwl bob 6 mis.
Argymhelliad 7b
Erbyn 1 Ebrill 2021 bod BIPBC yn rhoi sicrwydd i Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru bod gan
wasanaethau lleol gapasiti digonol i ymateb yn fuan pan fydd unigolyn sy’n byw gyda dementia
yn cael ei atgyfeirio, ac mae ei ymddygiad yn achosi risg i’w hun neu i eraill – gan gynnwys y tu
allan i oriau – ac yn darparu

i.
ii.
iii.
iv.

Sgrinio iechyd corfforol
Diagnosis ac asesiad iechyd meddwl
Cynllun triniaeth
Asesiad seicolegol
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v. Cynllun ymddygiad sy’n galluogi gofalwyr i roi cymorth i bobl sy’n byw gyda
dementia i reoli gorbryder a chynyrfiadau seicolegol eraill sy’n gallu achosi
ymddygiad niweidiol
Mae’n rhaid i hyn gynnwys y capasiti i adolygu asesiadau o’r fath yn fuan mewn ymateb i
dystiolaeth bod angen newid yr ymyriadau sy’n cael eu darparu.
Argymhelliad 7c
Bod BIPBC a phob awdurdod lleol lle mae tîm Pobl Hŷn CMHT a gwasanaethau cymdeithasol
perthnasol nad ydynt wedi’u cyd-leoli i ddechrau cynnal cyfres o ddigwyddiadu ar unwaith i ddod
â rheolwyr a staff ynghyd er mwyn:
i) sicrhau bod gan staff yr wybodaeth ddiweddaraf am ofynion deddfwriaeth,
strategaethau cenedlaethol a rhanbarthol ac arfer gorau
ii) adnabod a gweithredu ‘enillion cyflym’ ar gyfer gwella dulliau o gydweithio ac er mwyn
darparu gwasanaeth ‘cofleidiol’ ar y cyd, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, i bobl hŷn sy’n byw
gyda dementia.
Argymhelliad 7d
Mae’n rhaid i Gyfarwyddwr Meddygol BIPBC sicrhau ei hun bod trefniadau clir ac effeithiol
rhwng meddygon teulu ac Ymgynghorwyr ar gyfer cael trosolwg o asesiadau clinigol a gofal pob
Unigolyn Hŷn sy’n byw gyda dementia sy’n profi symptomau ymddygiadol a seicolegol.
Argymhelliad 7e
Mae Cyfarwyddwr Meddygol BIPBC yn noddi gweithgor yn cynnwys meddygon teulu, Fferyllyddion
Cymunedol, cyswllt Seiciatrig, Seiciatryddion sy’n gweithio gyda’r tîm Pobl Hŷn CMHT, Nyrsys
Seiciatrig Cymunedol (gan gynnwys nyrsys-ragnodwyr) a Nyrsys sy’n gweithio mewn Cartrefi Gofal,
Pobl Hŷn a Gofalwyr i argymell protocol ar gyfer cyflenwi a chadw golwg ar ofal clinigol i Bobl Hŷn
sy’n byw gyda dementia i’w roi ar waith
7) Rheoli argyfwng: Ni ellir osgoi pob argyfwng. Un mater allweddol a gafodd ei nodi yn ystod y
digwyddiad dysgu yw’r diffyg cymorth sydd ar gael mewn argyfwng i bobl hŷn sy’n byw gyda dementia
yn eu cartrefi eu hunain a’r rheini sy’n byw mewn cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio. Byddai tîm
argyfwng sy’n gallu rhoi cymorth ychwanegol yn ogystal â chyngor a hyfforddiant i ofalwyr a staff
mewn technegau ymddygiad i dawelu ymddygiad niweidiol a symptomau seicolegol dementia fod yn
adnodd defnyddiol i’w ddatblygu.
Llwybrau anghyfartal: Cafodd yr ymateb i argyfyngau iechyd meddwl Mr K ac yn benodol y
digwyddiadau ar 21 Ionawr 2017 eu nodi fel rhai a oedd o bryder mawr i deulu Mr K, y staff a oedd yn
gysylltiedig ac, fe ragdybir, i Mr K ei hun.
Cadarnhaodd rheolwyr y Cartref Preswyl a Chartref Nyrsio A, yn eu profiad nhw, na fyddai’r
gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau yn dod allan mewn sefyllfa lle’r oedd unigolyn â
dementia yn cael argyfwng iechyd meddwl. Gwnaethant hefyd ddweud nad yw’r ymgynghorwyr
sy’n cynnig asesiadau Deddf Iechyd Meddwl y tu allan i oriau yn fodlon dod i weld unigolyn hŷn sy’n
byw
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gyda dementia oni bai bod achosion organig yn achosi rhagor o ofid
e.e. mae heintiau wedi cael eu diystyru.
Dywedodd y cartrefi gofal mai canlyniad y penderfyniad hwn yw bod yn rhaid i bobl hŷn sy’n byw gyda
dementia fynd i Adran Achosion Brys yr ysbyty i gael profion am heintiau perthnasol a chael mynediad
at y tîm cyswllt Seiciatrig os yw eu symptomau yn codi neu’n mynd yn anodd eu rheoli ‘y tu allan i
oriau’. Mae proses wahanol ar gyfer oedolion o oedran gwaith gan gynnwys y rheini ag anableddau
dysgu, sy’n cael eu hasesu yn y fan lle maent yn byw.
Cydnabyddir yn eang nad Adrannau Achosion Brys yw’r lle gorau i bobl hŷn â dementia yn enwedig ar
adeg pan mae’r adrannau hynny yn debygol o fod yn llawn. Y sefyllfa ffurfiol yw y dylai pobl hŷn sy’n
wynebu argyfwng iechyd meddwl gael eu haesu ‘yn y cartref’ oni bai eu bod mewn sefyllfa anniogel ac
yn yr amgylchiadau hynny dylid mynd â nhw i’r Adran Achosion Brys fel y ‘man diogel’ dynodedig.
Argymhelliad 8a Dylai comisiynwyr BIPBC a holl Bartneriaid Awdurdodau Lleol Bwrdd Diogelu
Oedolion Gogledd Cymru weithio gyda darparwyr gwasanaethau gofal i ystyried mewn ffordd
ragweithiol yr achos busnes a’r arian partneriaeth i ddatblygu gwasanaeth sy’n gallu darparu
cymorth mewn argyfwng i bobl hŷn sy’n byw gyda dementia ac sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain neu
mewn cartrefi gofal lle mae ymddygiad yr unigolyn hwnnw yn achosi risg i’r unigolyn neu i bobl eraill.
Argymhelliad 8b Dylai BIPBC a holl Bartneriaid Awdurdodau Lleol Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd
Cymru weithio gyda Darparwyr Cartrefi Gofal a Phobl Hŷn i ddatblygu protocol ar gyfer darparu
Asesiadau Deddf Iechyd Meddwl ‘y tu allan i oriau’ i bobl hŷn sy’n byw gyda dementia yn eu cartrefi eu
hunain ac mewn cartrefi gofal.
Argymhelliad 8c Bod protocol Gwasanaeth Dyletswydd mewn Argyfwng Gogledd Ddwyrain Cymru yn
cael ei adolygu a’i ddiweddaru i adlewyrchu ei rôl wrth gefnogi’r Awdurdodau Lleol perthnasol i
weithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) ar gyfer pobl hŷn mewn argyfwng
a phroses ar gyfer gwneud penderfyniadau budd gorau yn unol â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol (2005)
y tu allan i oriau a bod holl staff y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng wedi derbyn hyfforddiant ynglŷn â
goblygiadau’r Deddfau hyn i’w gwaith.
Argymhelliad 8d Bod mecanwaith yn cael ei roi yn ei le i alluogi gweithwyr sydd ar ddyletswydd yng
Ngwasanaeth Dyletswydd mewn Argyfwng Gogledd Ddwyrain Cymru i gael gafael ar wybodaeth yn
hawdd pan mae risg sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn ymwneud â darparwr gofal i oedolion drwy osod
rhybudd/nodyn yn y gronfa ddata berthnasol.
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Datganiad gan yr Adolygydd/Adolygwyr
ADOLYGYDD 1

ADOLYGYDD 2
(fel sy’n briodol)

Datganiad o annibyniaeth o’r achos
Datganiad o gymhwysedd Sicrwydd Ansawdd

Rwyf yn datgan fel a ganlyn, cyn fy
nghysylltiad â’r adolygiad ymarfer hwn: -

Rwyf yn datgan, fel a ganlyn, cyn fy
nghysylltiad â’r adolygiad ymarfer hwn:
-

•

•

•

Datganiad o annibynniaeth o’r achos
Datganiad o gymhwysedd Sicrwydd Ansawdd

•

Nid wyf wedi bod mewn cysylltiad
uniongyrchol â’r unigolyn na’r teulu,
ac nid wyf wedi rhoi cyngor
proffesiynol ar yr achos.

Nid wyf wedi bod mewn cysylltiad
uniongyrchol â’r unigolyn na’r teulu,
ac nid wyf wedi rhoi cyngor
proffesiynol ar yr achos.

•

Nid wyf wedi gweithredu fel
rheolwr llinell uniongyrchol i
unrhyw un o’r ymarferwyr sy’n
gysylltiedig.

Nid wyf wedi gweithredu fel
rheolwr llinell uniongyrchol i
unrhyw un o’r ymarferwyr sy’n
gysylltiedig.

•

Mae gennyf y cymwysterau priodol,
cydnabyddedig, yr wybodaeth a’r
profiad a hyfforddiant i gynnal yr
adolygiad.

Mae gennyf y cymwysterau priodol,
cydnabyddedig, yr wybodaeth a’r
profiad a hyfforddiant i gynnal yr
adolygiad.

•

Cafodd yr adolygiad ei gynnal yn
briodol ac roedd yn drylwyr yn ei
ddadansoddiad a’i werthusiad o’r
materion a gafodd eu nodi yn y
Cylch Gorchwyl.

Cafodd yr adolygiad ei gynnal yn
briodol ac roedd yn drylwyr yn ei
ddadansoddiad a’i werthusiad o’r
materion a gafodd eu nodi yn y
Cylch Gorchwyl.
Adolygydd
•

(Llofnod)

Ddim ar gael

Adolygydd 2
(Llofnod)

Enw (Wedi’i brintio) Eleri Lloyd Burns

Enw (Wedi’i brintio) Ruth Ingram

Dyddiad

Dyddiad
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26.02.2021

Cadeirydd Panel yr
Adolygiad

pp ar ran

(Llofnod)
Christopher Pearson

Enw (Wedi’i brintio)
Dyddiad

26/02/2021

Proses Adolygiad Ymarfer Oedolion
I’w cynnwys yma yn gryno:
Y broses a ddilynwyd gan y Bwrdd a’r gwasanaethau a gafodd eu
cynrychioli ar Banel yr Adolygiad.
•
•

Y cynhaliwyd digwyddiad dysgu a’r gwasanaethau a oedd yn bresennol.

Y cafodd aelodau’r teulu wybodaeth, gofynnwyd am eu barn a chawsant eu
cynrychioli drwy gydol y digwyddiad dysgu a rhoddwyd adborth iddynt.
•

Cadeirydd Panel yr Adolygiad Ymarfer Oedolion hwn oedd Christopher Pearson (Rheolwr
Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid/Ymarferydd Diogelu Arbenigol BIPBC)
Cyfarfu Panel yr Adolygiad Ymarfer Oedolion 5 gwaith. Aelodau’r panel oedd:
Cyngor Sir y Fflint:
Arolygiaeth Gofal Cymru:
BIPBC:
BIPBC:
Adolygydd Cysgodol:

Uwch Reolwr Diogelu a Chomisiynu.
Uwch Reolwr (Arolygiaeth Gwasanaethau Oedolion).
Arbenigwr Diogelu, Tîm Diogelu Corfforaethol.
Matron Llawfeddygol Acíwt
Arweinydd Tîm Diogelu – Cymdeithas Alzheimer

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn gan Eleri Lloyd-Burns – Nyrs Dynodedig – Tîm Diogelu Cenedlaethol – Iechyd
Cyhoeddus Cymru (adolygydd arweiniol Tachwedd 2018 - Rhagfyr 2019) a Ruth Ingram – Ymgynghorydd
Diogelu Annibynnol (Tachwedd 2018 – Mai 2020). Bev Perkins Tîm Diogelu
Cafwyd cymorth Arweinydd/Rheolwr Eiriolaeth (Cymru), Cymdeithas Alzheimer yn ystod y Digwyddiad Dysgu.
Roedd yr adolygiad yn cynnwys:
1) Cyfarfod gydag R, mab Mr K. Roedd W, gwraig Mr K, wedi bwriadu dod gyda’i mab i gyfarfod yr adolygwyr
ond yna penderfynodd nad oedd hi’n dymuno bod yn bresennol. Roedd Mrs K eisoes wedi rhannu rhai
o’i safbwyntiau yn y gynhadledd achos diogelu.
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2) Ystyriaethau o linellau amser a luniwyd gan y sefydliadau a oedd yn gysylltiedig â gofal a
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

chymorth Mr K
Archwiliad o ddogfennau a ddarparwyd gan sefydliadau a ychwanegodd at yr wybodaeth yn y
llinellau amser
Cyfarfodydd gyda rheolwyr cofrestredig y ddau gartref gofal lle’r oedd Mr K wedi byw – nid oedd
yr un o’r rhain yn rheolwr cofrestredig ar yr adeg pan oedd Mr K yn breswylydd.
Cyfarfod gyda’r Nyrs Seiciatrig Gymunedol, sef Cydlynydd Gofal Mr K. Nid oedd yn bosibl cael
cyfarfod gyda Rheolwr y Nyrs Seiciatrig Gymunedol gan ei fod wedi ymddeol yn ddiweddar.
Gwnaeth y Nyrs Seiciatrig Gymunedol ymddeol yn fuan ar ôl i ni ei gyfarfod.
Cyfarfod gyda Gweithiwr Cymdeithasol Mr K a’i reolwr
Cyfarfod gyda’r sefydliadau a oedd yn darparu’r gwasanaeth Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng
Gwasanaethau Cymdeithasol. Dau reolwr presennol a gweithiwr y tîm a oedd wedi bod yn
gysylltiedig â lleoliad Mr K yng Nghartref Nyrsio A.
Digwyddiad dysgu a oedd yn canolbwyntio ar lwybr gofal Mr K.
Trafodaethau yng nghyfarfodydd y panel Adolygiad Ymarfer Oedolion.

Roedd y canlynol yn bresennol yn y Digwyddiad
Gweithiwr Cymdeithasol Mr K
Gweithiwr Cymdeithasol y tîm Diogelu a gynhaliodd yr ymchwiliad
Rheolwr CMHT Pobl hŷn
Rheolwr - Cartref Nyrsio A
Aelod staff y ward yn yr Ysbyty Cyffredinol lle cafodd Mr K ei drin
Rheolwr y tîm comisiynu ar gyfer yr Awdurdod Lleol
Aelod/rheolwr o’r tîm Gofal Iechyd Parhaus

Nid oedd y teulu yn dymuno cymryd rhan
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