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Gair am y Comisiynydd  

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol 

ar ran pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan. Mae 

hi’n gweithio i sicrhau bod y rheini sy’n fregus ac mewn perygl yn cael eu 

cadw’n ddiogel ac mae hi’n sicrhau bod gan bob person hŷn lais sy’n 

cael ei glywed, a bod ganddynt ddewis a rheolaeth. Mae hi am sicrhau 

nad yw pobl hŷn yn teimlo’n ynysig nac yn teimlo bod pobl yn 

gwahaniaethu yn eu herbyn, a’u bod nhw’n cael y gefnogaeth a’r 

gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw.  

Yr hyn mae pobl hŷn yn ei ddweud sydd fwyaf pwysig iddyn nhw sy’n 

llywio gwaith y Comisiynydd ac mae eu llais wrth galon popeth mae hi’n 

ei wneud. Mae’r Comisiynydd yn gweithio i wneud Cymru yn lle da i 

heneiddio - nid dim ond i ambell un, ond i bawb.  

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gwneud y canlynol: 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth ynghylch hawliau a buddiannau pobl hŷn 

yng Nghymru. 

 Herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru.  

 Annog ymarfer da o ran y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu trin yng 

Nghymru.  

 Adolygu’r gyfraith sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru. 
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Ymchwiliad i’r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi 

gofal yng Nghymru 

Cyflwyniad 

1. Rwy’n croesawu’r ffaith fod y Pwyllgor yn cynnal Ymchwiliad i’r 

defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal. Mae hyn yn 

fater rwyf wedi tynnu sylw ato yn fy Adolygiad o Gartrefi Gofal.  Mae’r 

ffaith fod meddyginiaethau cryf yn cael eu defnyddio’n amhriodol i 

reoli ymddygiad ‘emosiynol a seicolegol’ pobl sy’n byw gyda dementia 

mewn cartrefi gofal ar hyd a lled Cymru yn peri pryder mawr i mi.    

2. Mae’n hanfodol cofio mai pobl sy’n byw gyda dementia sydd wrth 

galon y mater hwn - pobl sy’n aml yn mynd drwy newidiadau 

sylweddol yn gorfforol, yn feddyliol, yn seicolegol ac yn emosiynol.  

Mae’r unigolion hyn yn aml yn ceisio gwneud synnwyr o amgylchedd 

newydd a dygymod â cholli pethau sy’n gyfarwydd iddynt, sy’n rhoi 

sicrwydd a chysur i bobl sy’n byw gyda dementia.    

3. Mewn sawl achos, mae’n bosib fod unigolion sy’n byw gyda 

dementia, sy’n cael meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn yn 

amhriodol, wedi colli eu gallu i gyfathrebu a/neu ddeall beth mae pobl 

yn ei ddweud wrthynt. Neu mae’n bosib eu bod mewn poen, ond nad 

ydynt yn gallu ei disgrifio.  

4. Wrth ystyried amgylchiadau posib unigolyn sy’n byw gyda dementia 

mewn cartref gofal (fel y disgrifir uchod), a’r ffaith y gall fod yn profi 

gofid, ofn a phoen meddwl sylweddol, mae’n ddealladwy ei fod yn 

ymddwyn mewn ffordd ‘heriol’ neu ‘ymosodol’; sef ymateb gofidus 

unigolyn i’w amgylchiadau, mewn gwirionedd.   Yn anffodus, fodd 

bynnag, dim ond yr ymddygiad ei hun y mae’r model meddygol o ofal 

sy’n bodoli yn y cyd-destun hwn yn ei ystyried, a sut mae rheoli hyn, 

yn hytrach nag edrych ar ba angen heb ei ddiwallu allai fod yn achosi 

hyn.   

5. Yn syml iawn, mae’n annerbyniol fod meddyginiaeth wrthseicotig yn 

dal i gael ei defnyddio fel yr ymateb cyntaf i ymddygiad ‘heriol’ ar 

draws sawl gwasanaeth gofal preswyl. Mae’r ymateb hwn yn groes i'r 

egwyddorion sy’n sail i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 



 

4 
 

(Cymru).  Yn hytrach, mae gofyn cael dull gweithredu sy’n ceisio deall 

a mynd i'r afael â’r hyn sy’n sail i ymddygiad unigolyn er mwyn gwella 

ei les.   

6. Mae modd gweld tystiolaeth o fanteision triniaethau amgen i fynd i'r 

afael â’r hyn sy’n cael ei weld fel ymddygiad ‘heriol’ yng ngwaith 

HammondCare1, elusen yn Awstralia sy’n cefnogi staff mewn 

lleoliadau gofal preswyl i ddefnyddio ymyriadau nad ydynt yn 

ffarmacolegol pan nad yw defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig wedi 

bod yn effeithiol.   Mae HammondCare yn datgan bod eu 

hymyriadau’n aml yn deillio oherwydd nad oedd gofalwyr a gweithwyr 

proffesiynol wedi llwyddo i ganfod poen corfforol (deintyddol ac 

arthritig yn bennaf)2. Hefyd, diffyg ymwybyddiaeth ynghylch 

pwysigrwydd gofal personol a rôl gofalwyr sy’n aelodau o’r teulu o ran 

rhoi gwybod i gartrefi gofal beth sy’n bwysig i’w hanwyliaid.   

7. Mae’n hanfodol fod yr Ymchwiliad hwn yn ystyried effaith defnyddio 

meddyginiaeth wrthseicotig yn amhriodol o safbwynt meddygol, yn 

ogystal ag yn edrych ar yr effaith gadarnhaol y gall ymyriadau eraill, 

nad ydynt yn ffarmacolegol, ei chael ar ansawdd gofal ac ansawdd 

bywyd pobl gyda dementia sy’n byw mewn cartrefi gofal yng 

Nghymru, gan amlygu’r effaith gadarnhaol honno.   

Tystiolaeth o fy Adolygiad o Gartrefi Gofal 

8. Yn 2014, cyhoeddais ‘Lle i’w Alw’n Gartref?’, adolygiad o ansawdd 

bywyd a gofal pobl hŷn mewn cartrefi gofal yng Nghymru, yr 

adolygiad mwyaf o’i fath i gael ei gynnal erioed. Fel rhan o’r 

adolygiad, casglais dystiolaeth helaeth am brofiadau preswylwyr o 

ddydd i ddydd, drwy ymweld â 101 o gartrefi gofal ar hyd a lled 

Cymru, a chael ystod eang o ddatganiadau ysgrifenedig a llafar gan 

weithwyr proffesiynol, mudiadau’r trydydd sector a Chyrff Cyhoeddus, 

yn ogystal â phreswylwyr cartrefi gofal a gofalwyr sy’n aelodau o'r 

teulu.  

                                      
1
 HammondCare. (2017). Dementia Centre. http://www.hammond.com.au/services/dementia-centre  

2
 Christie, J. (2016) ‘Challenging Behaviour’ – Challenging our Practice Lessons from Dementia Support 

Australia. http://www.careinfo.org/wp-content/uploads/2016/10/Julie-Christie-Hammondcare-Challenging-
Behaviour-Challenging-our-practice.pdf  

http://www.hammond.com.au/services/dementia-centre
http://www.careinfo.org/wp-content/uploads/2016/10/Julie-Christie-Hammondcare-Challenging-Behaviour-Challenging-our-practice.pdf
http://www.careinfo.org/wp-content/uploads/2016/10/Julie-Christie-Hammondcare-Challenging-Behaviour-Challenging-our-practice.pdf
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9. Mynegwyd nifer o bryderon ynghylch defnyddio meddyginiaeth 

wrthseicotig mewn cartrefi gofal, gan gynnwys peidio â dilyn 

canllawiau NICE3, diffyg unrhyw ddewisiadau amgen nad ydynt yn 

ffarmacolegol a diffyg adolygiadau o feddyginiaethau fel sy’n ofynnol. 

Hefyd, canfuwyd methiannau o ran asesu’r risgiau posib i unigolion 

sy’n cael meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn, a all gynnwys:  

 Mwy o risg o strôc neu bwl o isgemia dros dro (TIA) 

 Mwy o risg o gwympo (a all achosi anaf difrifol neu farwolaeth) 

 Tawelyddu 

 Clefyd Parkinson (crynu ac ansadrwydd) 

 Mwy o risg o geuled gwaed 

 Symptomau eraill sy’n gysylltiedig â dementia yn gwaethygu 

 Mwy o risg o farwolaeth 

10. Roedd canfyddiadau fy adolygiad yn adlewyrchu canfyddiadau 

adroddiad o 2009 gan yr Athro Sube Banerjee4, a ddaeth i'r casgliad 

fod gormod o ddefnydd o feddyginiaeth wrthseicotig ymhlith cleifion â 

dementia.   Er gwaethaf y cyfyngiadau o ran y data rhifiadol sydd ar 

gael, roedd yr adroddiad yn amcangyfrif bod 180,000 o bobl â 

dementia yn y DU yn cael meddyginiaeth wrthseicotig ar 

bresgripsiwn. Dyma oedd y dewis cyntaf yn aml wrth ymateb i 

‘ymddygiad a oedd yn herio’ ymarferwyr gofal a meddygol, er 

gwaethaf y ffaith y byddai llai na 36,000 o gleifion yn elwa o’r math 

yma o ymyrraeth ffarmacolegol.   

11. Oherwydd ei bod yn glir fod defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig yn 

amhriodol mewn cartrefi gofal yn cael effaith sylweddol ar fywydau 

pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal, cynhwysais ddau o Ofynion 

Gweithredu yn fy adroddiad ar yr adolygiad, i sicrhau y byddai 

byrddau iechyd yn cymryd camau gweithredu i fynd i’r afael â’r 

materion y tynnais sylw atynt:  

                                      
3
 Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (2014) Managing Medicines in Care Homes. 

https://www.nice.org.uk/guidance/sc1  
4
 Banerjee, S. (2009). The use of antipsychotic medication for people with dementia: Time for action. Yr Adran 

Iechyd. https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Antipsychotic%20Bannerjee%20Report.pdf  

https://www.nice.org.uk/guidance/sc1
https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Antipsychotic%20Bannerjee%20Report.pdf
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 Roedd Gofyniad Gweithredu 3.5 yn nodi y dylid cyhoeddi 

gwybodaeth am ddefnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn 

cartrefi gofal bob blwyddyn, gan feincnodi’r wybodaeth yn erbyn 

canllawiau NICE a Thargedau Deallus ar gyfer Dementia 

Llywodraeth Cymru.  

 Roedd Gofyniad Gweithredu 4.4 yn datgan y dylai gweithiwr 

proffesiynol sydd wedi cymhwyso’n glinigol adolygu 

meddyginiaeth pobl hŷn pan fyddant yn cyrraedd cartref gofal, a 

bod meddyginiaethau’n cael eu hadolygu’n rheolaidd yn unol â’r 

arferion gorau sydd wedi’u cyhoeddi.  

12. Os bydd yn cael ei gyflwyno mewn ffordd hygyrch, sy’n darparu'r cyd-

destun ac yn nodi beth yw’r arferion gorau, mae’n bosib y gall y data 

sydd ar gael ynghylch defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn 

cartrefi gofal wneud gwahaniaeth ystyrlon i fywydau preswylwyr. Bydd 

aelodau’r teulu a’r cyhoedd yn gallu gweld drostynt eu hunain i ba 

raddau y mae meddyginiaeth wrthseicotig yn cael ei rhoi ar 

bresgripsiwn i breswylwyr cartrefi gofal.  Bydd hefyd yn darparu’r 

wybodaeth sydd ei hangen ar Fyrddau Iechyd, a’u Pwyllgorau 

Ansawdd a Diogelwch, i asesu’r defnydd priodol o feddyginiaeth 

wrthseicotig.    

13. Hefyd, bydd adolygu meddyginiaeth yn rheolaidd yn helpu i sicrhau 

nad yw unigolion yn cael meddyginiaeth aneffeithiol ar bresgripsiwn, 

neu rai sy’n achosi sgil effeithiau a allai fod yn beryglus.  

14. Mewn gohebiaeth ar ôl i fy adroddiad ar yr adolygiad gael ei 

gyhoeddi, mae byrddau iechyd wedi fy sicrhau y byddent yn cymryd y 

camau gweithredu priodol i sicrhau’r newid sy’n angenrheidiol.   

Adolygiad o Gartrefi Gofal – gwaith dilynol 

15. Oherwydd yr effaith bosib y gall defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig 

yn amhriodol ei chael ar fywyd unigolion, dewisais gynnwys hyn fel 

maes blaenoriaeth ar gyfer y gwaith dilynol sy’n gysylltiedig â fy 

adolygiad, a ddechreuodd ym mis Ionawr 2017.  

16. Pan ofynnais am wybodaeth gan y byrddau iechyd, dywedais yn glir 

fy mod yn dymuno gweld tystiolaeth am effaith eu camau gweithredu 
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mewn ymateb i fy adolygiad, yn hytrach na rhestr yn unig o’r camau 

gweithredu sydd ar waith neu ar y gweill.   

17. Rwyf wedi dadansoddi’r ymatebion gan y byrddau iechyd yn erbyn 

fframwaith dyfarnu sy’n nodi’r glir sut beth yw llwyddiant o ran creu 

diwylliant lle nad defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig yw’r ymateb 

cyntaf i ymddygiad ‘heriol’ preswylwyr cartrefi gofal â dementia.   

18. Mae’r fframwaith dyfarnu’n cynnwys yr enghreifftiau canlynol o’r prif 

feini prawf llwyddiant:   

 Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cymryd camau i sicrhau bod digon o 

hyfforddiant a chefnogaeth wedi cael eu rhoi ac yn cael eu rhoi 

ym maes rheoli meddyginiaethau i staff perthnasol cartrefi gofal, 

fel uwch ofalwyr, nyrsys a rheolwyr cartrefi gofal.  

 Mae tystiolaeth fod Preswylwyr ac aelodau o’r teulu yn rhan 

uniongyrchol o adolygiadau o feddyginiaethau a bod 

egwyddorion dewis y claf  yn cael eu cynnal.  

 Tystiolaeth o ddeall meddyginiaeth lleddfu poen a bod arferion 

gorau’n cael eu dilyn.   

 Mae tystiolaeth  fod hawliau dynol preswylwyr yn cael eu cynnal 

a’u hamddiffyn.  

Y prif ganfyddiadau o dystiolaeth ddilynol a ddarparwyd gan 

Fyrddau Iechyd  

19. Er bod Byrddau Iechyd wedi darparu ystod eang o wybodaeth i mi, 

sy’n nodi pa gamau y maent wedi’u cymryd ers 2015, mae nifer o 

ganfyddiadau trawsbynciol pwysig wedi dod i'r amlwg, ar sail eu 

hymatebion.   

20. Mae pob Bwrdd Iechyd wedi cyfeirio at wasanaethau neu brosiectau 

sydd wedi’u sefydlu i adolygu’r broses o roi meddyginiaeth 

wrthseicotig ar bresgripsiwn a/neu hyfforddi staff cartrefi gofal i 

ddefnyddio ymyriadau nad ydynt yn ffarmacolegol.  Yn arbennig, 

rwy’n croesawu’r ffaith fod timau amlddisgyblaethol wedi’u cyflwyno 

(mewn rhai ardaloedd), a fydd yn adolygu presgripsiynau presennol 

ac yn datblygu cynlluniau ar gyfer ymyriadau nad ydynt yn 

ffarmacolegol yn dilyn asesiad sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.   
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21. Rwyf hefyd yn croesawu’r ffaith fod gwasanaeth mewngymorth Nyrs 

Seiciatrig Gymunedol yn cael ei adolygu a’i ad-drefnu mewn ardal 

Bwrdd Iechyd, sy’n ceisio sicrhau bod digon o gefnogaeth ar gael i 

gartrefi gofal gynnal adolygiadau o ddefnyddio meddyginiaeth 

wrthseicotig bob chwe mis, a’r cynlluniau i ymestyn y gwasanaeth 

hwn er mwyn bodloni targed o gynnal adolygiadau o feddyginiaethau 

bob 12 wythnos.   

22. Yn yr un modd, rwy’n croesawu’r ffaith fod rhai Byrddau Iechyd nawr 

yn datblygu gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio nid yn unig i gefnogi 

unigolion, ond hefyd i gefnogi cartrefi gofal i ddatblygu cynlluniau 

ymyrraeth unigol i atal meddyginiaeth wrthseicotig rhag cael ei rhoi ar 

bresgripsiwn yn amhriodol 

23. Mae tystiolaeth a ddarparwyd am hyfforddi ac addysgu staff cartrefi 

gofal i’w galluogi i gefnogi unigolion mewn ffordd bersonol yn dangos 

bod gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael i gydnabod yn 

fwyfwy pwysig. Mae hyn yn golygu deall ac ymateb i anghenion 

unigolyn, dull gweithredu a ddylai arwain at leihau’r angen am 

feddyginiaeth wrthseicotig ac arwain at welliannau mesuradwy i 

ansawdd bywyd preswylwyr.   

24. Fodd bynnag, yn gyffredinol, nid oedd Byrddau Iechyd yn gallu 

darparu tystiolaeth am y manteision penodol yr oedd hyn wedi’u 

sicrhau.  Hefyd, roedd llawer o’r gweithgareddau a ddisgrifiwyd yn 

gyfyngedig, ac yn berthnasol i gartrefi nyrsio yn unig, er enghraifft, 

neu’n cael eu cyflawni mewn un ardal ddaearyddol yn unig.  Nid oedd 

y wybodaeth a ddarparwyd yn ddigon clir o ran sut mae 

gwasanaethau mewngymorth iechyd meddwl arbenigol yn cyfathrebu 

â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio mewn cartrefi gofal, sy’n 

chwarae rhan hanfodol o ran cynnal swyddogaethau corfforol, 

deallusol, emosiynol a chymdeithasol preswylwyr.  

25. Hefyd, o gofio’r hyn y gwyddwn sy’n ysgogi ymatebion gofidus, fel 

anawsterau cyfathrebu (e.e. dysffasia) a diffyg personoli’r gofal a’r 

gefnogaeth sy’n cael eu darparu, roeddwn wedi disgwyl gweld 

tystiolaeth o ddull gweithredu mwy holistaidd, gan ddefnyddio sgiliau 

Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol er mwyn arloesi a herio’r 

arferion presennol wrth ddarparu gofal dementia.   
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26. Roeddwn i hefyd yn siomedig na ddarparwyd fawr o dystiolaeth am 

effaith ymyriadau Byrddau Iechyd ar ansawdd bywyd unigolion.  Yn 

aml, roedd ymatebion yn tybio y byddai’r risg o niwed i unigolion yn 

sicr o leihau wrth leihau neu roi’r gorau i roi meddyginiaeth 

wrthseicotig ar bresgripsiwn.  Efallai mai dyma sy’n wir, ond heb 

brosesau penodol ar waith i fesur y gwelliannau ar gyfer yr unigolyn, 

mae’n amhosib gwybod i sicrwydd a oes gwahaniaeth cadarnhaol.  

27. Dim ond un Bwrdd Iechyd ddarparodd dystiolaeth a oedd yn dangos 

bod y broses o roi meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn mewn 

cartrefi gofal yn cael ei monitro’n weithredol o fewn y strwythur 

llywodraethu corfforaethol.  Mae diffyg arolygiaeth ar lefel uwch yn 

awgrymu bod bylchau sylweddol yn bodoli o hyd o ran monitro’r 

defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal, a’r niwed 

posib a all ddeillio o roi presgripsiwn am feddyginiaethau yn 

amhriodol.   

28. Roedd y rhan fwyaf o ymatebion y Byrddau Iechyd yn dweud eu bod 

yn dilyn canllawiau NICE ac mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn 

awgrymu bod Byrddau Iechyd wedi sefydlu gwasanaethau a 

phrosiectau i fynd i’r afael â defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig, 

neu eu bod wrthi’n gwneud hynny.  Serch hynny, nid yw’n amlwg a 

yw hyn yn ddigon i herio’r arferion presennol, am y rhesymau 

canlynol:  

 Tystiolaeth wael o effaith unrhyw ymyriadau amgen ar 

breswylwyr.  

  Cartrefi gofal nad ydynt yn rhai nyrsio ddim yn derbyn 

gwasanaeth cyfartal o hyd.   

 Diffyg tystiolaeth am ymgysylltu ehangach â gweithwyr 

proffesiynol eraill.  

 Mae’n ymddangos bod diffyg o ran defnyddio arbenigedd 

aelodau o'r teulu mewn adolygiadau o feddyginiaethau neu 

ddewisiadau amgen nad ydynt yn ffarmacolegol o hyd.  

29. Yn olaf, nid yw data sy’n rhoi gwybodaeth am lefelau presennol rhoi 

meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn mewn cartrefi gofal yn 
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cael ei gyhoeddi o hyd, er gwaethaf ymrwymiad pob Bwrdd Iechyd i 

wneud hynny.   

30. Ar sail y dystiolaeth a ddarparwyd i mi gan Fyrddau Iechyd, rwy’n 

parhau i fod yn bryderus fod bylchau sylweddol yn bodoli o hyd o ran 

y data sy’n ymwneud â defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn 

cartrefi gofal.  Hefyd, nid oes llawer o dystiolaeth fod 

gweithgareddau’n mynd rhagddynt ar draws yr holl fyrddau iechyd (yn 

hytrach na’r prosiectau peilot ar raddfa fach sydd ar waith neu ar y 

gweill) i ysgogi’r newid mewn diwylliant sydd ei angen er mwyn 

symud i ffwrdd oddi wrth roi meddyginiaeth wrthseicotig ar 

bresgripsiwn yn amhriodol i ddefnyddio triniaethau amgen (nad ydynt 

yn ffarmacolegol).   

31. Hefyd, mae’n siomedig nad yw’r Byrddau Iechyd wedi cyflawni’r 

ymrwymiadau a wnaethant i fodloni fy Ngofynion Gweithredu o ran 

defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig, ac mae’n ymddangos bod 

diffyg arolygiaeth o hyd mewn strwythurau llywodraethu ar lefel uwch.   

Argymhellion 

32. Er mwyn sicrhau bod cynnydd yn parhau i gael ei wneud o ran mynd 

i'r afael â rhoi meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn yn 

amhriodol i bobl â dementia sy’n byw mewn cartrefi gofal yng 

Nghymru, byddwn yn argymell y camau canlynol:   

 Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu system genedlaethol ar gyfer 

casglu data am roi meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn 

mewn cartrefi gofal a rhoi'r system honno ar waith.  Yna, dylid 

cyhoeddi gwybodaeth am ddefnyddio meddyginiaeth wrthseicotig 

mewn cartrefi gofal bob blwyddyn, gan feincnodi’r wybodaeth yn 

erbyn canllawiau NICE a Thargedau Deallus ar gyfer Dementia 

Llywodraeth Cymru. 

 Wrth gomisiynu lleoliadau cartrefi gofal, dylai bod gofyn i 

Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd sicrhau bod triniaethau 

amgen (h.y. nad ydynt yn ffarmacolegol) ar gael a bod gan y staff y 

sgiliau angenrheidiol i’w galluogi i reoli ac ymateb yn briodol i 

breswylwyr sy’n ymateb mewn ffordd ofidus.  Hefyd, dylai bod 

gofyn sicrhau bod cymorth lles a mewngymorth iechyd meddwl 
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arbenigol amlddisgyblaethol ar gael i bobl hŷn mewn cartrefi gofal, 

sy’n cynnwys: 

o Asesu iechyd meddwl a lles preswylwyr fel rhan o’r gwaith o 

ddatblygu eu cynllun gofal cychwynnol a’u cynlluniau gofal 

parhaus.   

o Rheoli poen yn weithredol. 

o Cyngor a chymorth i staff gofal ar sut i ofalu’n effeithiol am bobl 

hŷn ag anghenion iechyd meddwl a lles meddyliol, gan 

gynnwys dementia, a phryd dylid atgyfeirio.   

o Llwybrau atgyfeirio a meini prawf pendant ar gyfer atgyfeirio.   

o Monitro ac asesu pob preswylydd sy’n cael meddyginiaeth 

wrthseicotig i weld a oes modd rhoi'r gorau i ddefnyddio'r 

cyffuriau hyn.  Rhaid cynnal adolygiadau yn unol â chanllawiau 

NICE.   

 Pan fydd pobl hŷn yn cyrraedd cartref gofal, dylai gweithiwr 

proffesiynol sydd wedi cymhwyso’n glinigol gynnal adolygiad o 

feddyginiaethau, a dylid cynnal adolygiadau o’r fath yn rheolaidd 

yn unol â’r arferion gorau sydd wedi’u cyhoeddi.  Ni ddylid rhoi 

meddyginiaeth wrthseicotig ar bresgripsiwn fel mater o drefn i drin 

‘ymatebion gofidus’ neu ‘ymddygiad heriol’. 

 Dylai preswylwyr ac aelodau o’r teulu fod yn rhan uniongyrchol o 

adolygiadau o feddyginiaethau a dylai egwyddorion dewis y claf 

gael eu cynnal.  

 Yn unol â chanllawiau NICE, pan fydd angen defnyddio 

meddyginiaeth wrthseicotig, dylid rhoi’r dos lleiaf ar bresgripsiwn 

am y cyfnod byrraf, gydag ymarferydd meddygol gyda’r sgiliau 

priodol yn adolygu hynny yn rheolaidd fel rhan o dîm 

amlddisgyblaethol.   

 Dylai fferyllydd gysoni meddyginiaethau pan fydd unigolyn yn 

symud i gartref gofal o’i gartref ei hun (neu o leoliad gofal arall) i 

sicrhau bod ei gofnod meddygol yn cael ei gynnal yn gywir.  

 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod gwasanaethau tîm 

amlddisgyblaethol ar gael i’r holl breswylwyr mewn cartrefi gofal er 

mwyn lleihau’r duedd i roi meddyginiaeth wrthseicotig ar 
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bresgrpisiwn, i wella’r canlyniadau ar gyfer y preswylwyr ac i fynd 

i'r afael â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli ar hyn o bryd o ran 

darpariaethau ar gyfer preswylwyr a phobl hŷn sy’n byw yn y 

gymuned.   




