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Annwyl Lynne, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 24 Ionawr, yn amlinellu pryderon ynghylch darpariaeth 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed ar gyfer cleifion mewnol. 

Fel y gwyddoch, ystyrir mai ysbyty, bellach, yw’r dewis olaf a, gyda sefydlu Timau 
Ymyriadau Argyfyngau Cymunedol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(CAMHS) yn 2015, mae llawer mwy o bobl ifanc, nawr, yn cael eu gofal yn y gymuned leol 
yn agos at deulu a ffrindiau heb fod angen mynd i’r ysbyty. Fodd bynnag, bydd angen, bob 
amser, i rai pobl ifanc, sydd ag anghenion uchel iawn, gael eu hanfon o’r ardal i gael 
triniaeth. 

Gwnaethoch gais penodol i mi amlinellu fy nealltwriaeth mewn cysylltiad â chwestiynau a 

gynhwyswyd yn eich llythyr at Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 

 (WHSSC) ar 24 Ionawr.   

Yr opsiynau presennol ar gyfer gofal CAMHS mewnol 

Deallaf fod Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru wedi rhoi amlinelliad manwl i 
chi o’r opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd i gleifion sy’n byw yng Nghymru sydd angen 
gofal CAMHS mewn ysbyty.   

Effaith arferion presennol y cyfyngiadau a gaiff eu cymhwyso i leoliadau gofal iechyd 
meddwl cleifion mewnol 

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion1 wedi cynnig mesur procsi o nifer priodol o welyau fel 
rhwng dau a phedwar o welyau fesul 100,000 o’r boblogaeth. Ar hyn o bryd, rydym yn 
gweithredu ar lefel uwch na hyn.  

1 Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) Tier 4 Report, NHS England, 2014: https://www.england.nhs.uk/wp-

content/uploads/2014/07/camhs-tier-4-rep.pdf yn cyfeirio at dystiolaeth o’r Care Services Improvement Partnership 2007 a Cotgrove 
et al, Royal College of Psychiatrists, 2004.    
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Mae gennym drefniadau cadarn ar waith er mwyn sicrhau ansawdd a diogelwch lleoliadau 
arbenigol ar gyfer cleifion iechyd meddwl mewnol a rheoli’r angen am wasanaethau pan 
mae cyfyngiadau ar waith mewn uned benodol tra mae gwaith angenrheidiol yn cael ei 
wneud. Mae hyn yn cynnwys gwneud lleoliadau drwy’r contract fframwaith cenedlaethol i 
leoli unigolion mewn cyfleusterau annibynnol addas. Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru yn monitro’r angen a ddisgwylir yn flynyddol er mwyn cynllunio yn erbyn y 
capasiti presennol a lleihau’r angen i leoli y tu allan i’r ardal.  
 
O fewn y cwestiwn hwn, roeddech yn cyfeirio at blant a phobl ifanc yn cael eu derbyn i 
wardiau oedolion tra mae lleoliadau yn cael eu comisiynu.  
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir y dylai plant a gaiff eu derbyn i’r ysbyty gael lle 
yn yr amgylchedd sydd fwyaf addas ac y dylai hyn ystyried eu hoedran ac anghenion 
datblygiadol a’u hawliau, pan maent yn gymwys, i arfer dewis o ran ble y maent am gael 
triniaeth.   

Mae’n ofynnol i Fyrddau Iechyd gydymffurfio â’u dyletswyddau cyfreithiol o ran lleoli plant yn 
briodol mewn ysbyty. Pan mae amgylchiadau yn ei gwneud yn ofynnol i berson o dan 18 
oed gael lle ar ward oedolyn, dylai fod gan bob Bwrdd Iechyd ward(iau) penodedig, neu 
rannau o wardiau sy’n diwallu anghenion plant a phobl ifanc yn briodol. Yn unol â’r Broses 
Digwyddiad Anffafriol Difrifol (a nodir yn y canllawiau Gweithio i Wella, mae’n rhaid hysbysu 
Llywodraeth Cymru o’r canlynol: 
 

 Pob achos o dderbyn plant a phobl ifanc 16 oed ac iau i wardiau iechyd meddwl 

oedolion; 

 Derbyn pobl ifanc 16 a 17 oed i wardiau oedolion ac a fernir yn amhriodol i 

anghenion a dewis y claf. 

Mae adroddiadau o ddigwyddiadau difrifol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru yn dangos 
gostyngiad sylweddol yn y nifer o blant a phobl ifanc a gaiff eu derbyn yn amhriodol i 
wardiau oedolion dros y pedair blynedd diwethaf (gweler y tabl isod). Mae’r data hefyd yn 
dangos mai dim ond ar dri achlysur yn ystod y pedair blynedd diwethaf y cafodd plentyn o 
dan 16 oed ei dderbyn i ward oedolion. 
 

 
Rwyf hefyd yn disgwyl i Fyrddau Iechyd gofnodi ac adolygu niferoedd yr holl gleifion o dan 
18 oed a gaiff eu derbyn i wardiau iechyd meddwl oedolion.   
 
Un o’r llwybrau ar gyfer derbyn plentyn neu berson ifanc i’r ysbyty yw yn dilyn asesiad o 
iechyd meddwl pan fydd yr heddlu wedi defnyddio eu pwerau o dan adran 136 o Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983 i gymryd person i le diogel at y diben hwnnw. Newidiodd y gyfraith ym  
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mis Rhagfyr 2017 i ddweud na ellir fyth ddefnyddio gorsaf yr heddlu fel lle diogel ar gyfer 
unrhyw un o dan 18 oed.  
 
Ond yng Nghymru, fodd bynnag, cafodd y bwriad polisi hwn ei wireddu yn llawer cynt ac nid 
oes yr un plentyn na pherson ifanc wedi cael ei gymryd i orsaf yr heddlu fel lle diogel ers 
2015. Yn ogystal â gostwng nifer y bobl ifanc a gaiff eu derbyn i wardiau oedolion, mae hyn, 
hefyd, yn golygu ein bod, pan fydd yr achosion hynny o dderbyn i’r ysbyty yn deillio o 
asesiad o dan adran 136, wedi mynnu sicrwydd bod yr asesiad o iechyd meddwl y plentyn 
neu’r person ifanc hwnnw wedi cael ei gynnal mewn lle diogel ym maes iechyd yn hytrach 
nag o dan warchodaeth yr heddlu. 
 
Dylwn sôn, hefyd, bod gwahanol dimau ledled y Byrddau Iechyd sy’n cefnogi plant a phobl 
ifanc yn y gymuned a fyddai, heb gymorth y timau Argyfwng Cymunedol neu dimau 
Triniaethau Gartref neu debyg, wedi cael eu derbyn fel claf mewnol i uned CAMHS.  Nid yw 
Llywodraeth Cymru yn casglu’r wybodaeth yn genedlaethol am ddefnydd y Byrddau Iechyd 
o’r timau hyn yn benodol fel dewis amgen i dderbyn i’r ysbyty. Gall y penderfyniad i 
ddarparu triniaeth gartref neu yn y gymuned gynnwys dymuniad neu ddewisiadau a gaiff eu 
mynegi gan berson ifanc neu’r teulu a allai, hefyd, effeithio ar y penderfyniad i ddefnyddio 
gwely mewn ysbyty ai peidio. Oherwydd hyn, mae’n anodd dadgyfuno’r berthynas rhwng y 
penderfyniad i gael triniaeth gartref ac argaeledd gwelyau. Fodd bynnag, egwyddor triniaeth 
gartref yw ei bod ar gael fel triniaeth amgen bosibl, os bydd plentyn neu berson ifanc angen 
gofal a thriniaeth fel claf mewnol, yna rhaid blaenoriaethu bod y cyfleuster claf mewnol 
priodol ar gael. Caiff nifer y bobl ifanc sydd angen gofal mewnol, ond sydd mewn lleoliad y 
tu allan i’r ardal ei fonitro’n barhaus ac mae’n dangos gostyngiad o’i gymharu â 
blynyddoedd blaenorol, er enghraifft cyfartaledd o 14 o leoliadau rhwng mis Tachwedd 2016 
a mis Hydref 2017, a chyfartaledd o 10 o leoliadau rhwng mis Chwefror 2018 a mis Hydref 
2019.   
 
Mae’r gwaith o fonitro nifer y lleoliadau mewn CAMHS mewnol o fewn unedau’r GIG, a nifer 
y cleifion CAMHS sydd wedi eu lleoli mewn cyfleusterau nad ydynt yn rhai’r GIG o fewn 
Cymru na’r tu allan i Gymru yn sicrhau y byddai unrhyw newidiadau neu bwysau sylweddol 
ar y system yn cael eu huwchgyfeirio’n briodol.  
 
Trefniadau monitro ac adolygu ar gyfer gofal CAMHS cleifion mewnol a gaiff ei 
gomisiynu 
 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru sy’n gyfrifol am reoleiddio gwasanaethau gofal iechyd 
annibynnol yng Nghymru. Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru sy’n gyfrifol am 
gomisiynu a rheoli ansawdd gwasanaethau arbenigol ac arbenigol uwch ar ran y byrddau 
iechyd yng Nghymru, ac mae hyn yn cynnwys gwasanaethau CAMHS Haen 4. Tîm Gwella 
Sicrwydd Ansawdd GIG Cymru sy’n gyfrifol am reoli contract fframwaith y caiff cleifion o 
Gymru eu gosod mewn cyfleusterau iechyd meddwl preifat. Fodd bynnag, mae prosesau 
uwchgyfeirio ar waith ym mhob un o’r sefydliadau hyn er mwyn rhoi gwybod i Lywodraeth 
Cymru pa wasanaethau sy’n peri’r pryder mwyaf.  
 

Yn ychwanegol at y trefniadau arferol hyn, bydd yr Uned Gomisiynu Gydweithredol 

Genedlaethol yn cael ei chomisiynu o dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Phwyllgor 

Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, i gynnal adolygiadau o unedau cleifion mewnol yn 

ystod 2019/20. 

 
Nifer y llefydd CAMHS cleifion mewnol a gomisiynwyd rhwng mis Chwefror 2018 a  
mis Ionawr 2019 

 



Deallaf fod y wybodaeth hon eisoes wedi cael ei darparu i chi gan Bwyllgor Gwasanaethau 

Iechyd Arbenigol Cymru. 

 
Cyfleuster cleifion mewnol Regis yng Nglynebwy 

 
Ar hyn o bryd, mae Regis Healthcare yn Wasanaeth o Bryder o dan brosesau gorfodi 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac mae’n parhau i fod o dan y lefel uchaf o ddiogelwch gan 
yr Arolygiaeth. Mae hyn yn dilyn pryderon a ganfuwyd yn ystod nifer o arolygiadau, a 
arweiniodd at Hysbysiad o Gynnig gan yr Arolygiaeth i ganslo cofrestriad y gwasanaeth. 
Mae’r Arolygiaeth wedi darparu sicrwydd yn ddiweddar fod Regis Healthcare, yn dilyn 
arolygiadau pellach gan yr Arolygiaeth ym mis Rhagfyr a dechrau mis Chwefror, wedi 
gwneud digon o gynnydd o ran gweithredu’r cynllun gwella. Felly mae Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru wedi penderfynu peidio â symud tuag at Hysbysiad o Benderfyniad i ganslo 
cofrestriad Regis Healthcare.  

 
Mae’r Arolygiaeth yn parhau i fonitro’r gwasanaeth yn agos iawn wrth i’r gwelliannau 
angenrheidiol gael eu gwneud a bod diogelwch y cleifion sydd yn yr uned ar hyn o bryd yn 
cael ei gynnal.   
 
Mae gan y GIG yn Lloegr drefniadau tebyg i’r rhai yng Nghymru, wedi’u trefnu’n rhanbarthol. 
Cafodd y penderfyniad i symud yr holl gleifion o Gymru allan o safle Glynebwy ei wneud 
gan y Tîm Gwella Sicrwydd Ansawdd ar ôl ei ymweliad ansawdd ei hun. Fodd bynnag, ar yr 
amod fod gwasanaeth gofal iechyd annibynnol yng Nghymru wedi’i gofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, comisiynwyr mewn mannau eraill yn y DU ddylai 
benderfynu lleoli cleifion yn y lleoliad hwnnw ai peidio, a’r amgylchiadau ar gyfer dod â’r 
lleoliad hwnnw i ben. Gallaf gadarnhau bod Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cadw 
cysylltiad gyda chomisiynwyr yn Lloegr, sy’n ymwybodol o’r statws ‘Gwasanaeth o Bryder’. 
 
Ystyriaethau diogelwch ynghylch 2 Uned cleifion mewnol y GIG 

 
Fel y nodir uchod, mae trefniadau cadarn ar waith i adolygu, monitro ac uwchgyfeirio 
pryderon ynghylch ansawdd a diogelwch mewn unedau cleifion mewnol. Rwyf yn 
ymwybodol bod Tŷ Lidiard yn parhau i gael ei redeg gyda llai o feini prawf derbyn a bod 
Gwasanaethau Glasoed Gogledd Cymru yn cael eu cefnogi gan Bwyllgor Gwasanaethau 
Iechyd Arbenigol Cymru o fewn ei fframwaith uwchgyfeirio. 
 
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 


