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Cyflwyniad
Rydym yn falch iawn i gyflwyno ein gwerthusiad o Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach (H2HH). Mae’r gwerthusiad yn disgrifio sut y dechreuodd y
gwasanaeth, pa fath o gefnogaeth a roddwyd i gleifion a staff ysbyty, costau,
buddion a’r gwahaniaeth a wnaeth i lesiant cleifion, llif cleifion, rhyddhau
cyflymach a diogel o ofal, ac atal pobl rhag gorfod dychwelyd i ysbyty.
Roedd cyfnod gwasanaeth peilot y Gaeaf
yn fyr, gan amrywio o ddim ond bump i
wyth wythnos. Roedd angen i ni ddefnyddio
ein hadnoddau a’n sgiliau yn gyflym. Dros
gyfnod byr, buom yn gweithio’n agos gyda
Llywodraeth Cymru a thimau mewn ysbytai
lleol i fynd i graidd y ffyrdd gorau i gefnogi llif
cleifion ac arbed dyddiau gwely, drwy wneud
cartrefi cleifion yn fwy diogel, cynhesach a
mwy cyfleus.
Credwn i ni gael effaith ar unwaith a sylweddol
ar gyfer cleifion a hefyd staff y GIG. Atgyfeiriwyd
626 o gleifion yn ystod cyfnod y gwasanaeth
peilot. Cafodd 508 eu helpu gyda rhyddhau
cyflymach a diogel. Yn bwysig, cafodd pawb
welliannau cartref a chymorth wnaeth eu helpu
i fyw’n annibynnol adre a gostwng risg gorfod
dychwelyd i ysbyty ar ôl cael mynd adre. Mae
straeon gan gleifion a geirda staff GIG yn helpu
i baentio darlun o’n heffaith.
Rydym yn ddiolchgar am y cyfle i helpu cleifion
a’r GIG yng Nghymru a chredwn y bydd Adre
o’r Ysbyty i Gartref Iachach yn helpu i gyflawni
llawer o nodau Cymru Iachach:
•	
Gwasanaethau sy’n cefnogi pobl i aros
yn iach. Nid dim ond eu trin pan maent
yn mynd yn wael, ond eu cefnogi i fyw’n
ddiogel ac annibynnol adre.
•	
Cydlynu gwasanaethau - tai a’r trydydd
sector, yn ogystal ag iechyd a gofal
cymdeithasol. Cydweithio, tynnu yn yr un
cyfeiriad.

•	
Gweithio gyda phobl a’u hanwyliaid drwy
ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y
person.
•	
Mwy o wasanaethau yn y gymuned, y tu
allan i ysbyty, yn nes adre neu yn y cartref.
Helpu i dynnu pwysau oddi ar ysbytai,
gostwng faint o amser a dreuliant mewn
ysbyty pan mae’n rhaid iddynt fynd yno.
Gobeithiwn y bydd y gwerthusiad hwn yn
dangos pa mor gydnaws yw Adre o’r Ysbyty
i Gartref Iachach gyda Cymru Iachach, ac y
bydd yn helpu i gefnogi partneriaeth barhaus
a pherthynas hirdymor rhwng y GIG a Gofal
a Thrwsio.
Chris Jones
Prif Weithredwr
Care & Repair Cymru
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Crynodeb Gweithredol
Mae nifer fawr o adroddiadau
ymchwil a chyhoeddiadau eraill yn
dangos sut mae cartrefi gwael yn
cael effaith niweidiol ar iechyd ac
yn cynyddu pwysau ar y GIG. I’r
gwrthwyneb, mae buddsoddi mewn
tai iachach a gwasanaethau cyngor
da yn cynorthwyo’r GIG i fynd i’r
afael â phwysau gofal heb ei drefnu.
Amcangyfrifodd ymchwil a gomisiynwyd gan
Ymddiriedolaeth BRE, Iechyd Cyhoeddus
Cymru a Llywodraeth Cymru yn defnyddio
data Arolwg Amodau Tai Cymru 2017 a
methodoleg ddiwygiedig cost triniaeth y GIG
o adroddiad Ymddiriedolaeth BRE ar ‘Cost
Lawn Tai Gwael’ y byddai budd o tua £95
miliwn y flwyddyn i’r GIG o gostau triniaeth,
yn dilyn damwain neu salwch yn gysylltiedig
â thai. Mae’r gost triniaeth flynyddol i’r GIG yn
cynrychioli tua 10% o gost economaidd lawn i
gymdeithas o adael pobl mewn cartrefi afiach
yng Nghymru, yr amcangyfrifir ei fod yn £1bn
y flwyddyn.
Dengys yr adroddiad y gallai gwella’r
tai gwaelaf arwain at 39 y cant yn llai o
dderbyniadau ysbyty, y gallai pob £1 a werir ar
wneud cartrefi yn gynhesach arwain at enilliad
o £4 ar fuddsoddiad a bod pob £1 a werir ar
addasiadau i gefnogi rhyddhau’n gyflymach
o ysbyty yn sicrhau arbediad o £7.50 ar gyfer
iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae pobl hŷn ymysg y rhai sydd yn y
risg mwyaf o gartrefi oer, llaith, anniogel
ac anaddas, gan fod yn neilltuol o fregus
i effeithiau iechyd syrthio, problemau
anadlol, canserau a chlefyd cylchredol a
chardiofasgwlaidd.
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Mae sbardunau polisi allweddol Llywodraeth
Cymru - Cymru Iachach, Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
yn cydnabod fod angen dulliau gweithredu
system gyfan, cydweithredu ac ataliol iawn i
gefnogi llesiant hirdymor a gwell iechyd a gofal
cymdeithasol ledled Cymru.
Ar gyfer gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach Gofal a Thrwsio, fe wnaeth gwaith
maes, dadansoddi data ac astudiaeth desg
ein galluogi i gysylltu cost isel y gwasanaeth
gyda chanlyniadau cryf ac wedi’u targedu,
darpariaeth gyflym ac effaith uchel yn deillio o
fuddsoddiad. Rhoddodd cyfrifiad sylfaenol a
chynnil adenilliad ar fuddsoddiad o’r cynllun
peilot o £2.80 am bob £1 a fuddsoddwyd.
Fodd bynnag, daeth y canfyddiadau
gwerthuso cryfaf o’r ymchwil ansoddol.
Yn aml, caiff gwir gostau a buddion eu
hasesu’n well o ddeall heriau dydd-i-ddydd,
gwastraff a gynhyrchir gan broses, pwysau a
rhwystredigaeth a deimlir ar lawr gwlad. Mae
geirda staff GIG, ynghyd â straeon cleifion
ac effeithiau ansawdd bywyd yn rhoi naratif
cryf am fuddion heb fod yn gysylltiedig â
chost gyda H2HH yn cael effaith sylweddol ar
wella llif cleifion, rhyddhau diogel cyflymach,
yn ogystal â gostwng y nifer sy’n gorfod
dychwelyd i ysbyty.
Dylid deall yr hyn a gyflawnir yng nghyddestun yr amserlenni byr ar gyfer sefydlu,
datblygu perthynas waith mewn ysbytai ac
addasu arferion trefniadol Gofal a Thrwsio i
ddiwallu anghenion dull gweithredu cyflym,
ystwyth, gallu-gwneud. Dros gyfnod, wrth
i’r gwasanaeth newydd ennill ei blwyf ac
integreiddio’n agosach gyda thimau ysbyty,
disgwylir y bydd y canlyniadau yn cynyddu.

Ceisiodd ymweliadau safle i ysbytai a’n
cyfweliadau amrywiol gyda staff y GIG ddynodi
buddion ac arfer da, ond hefyd beth na wnaeth
weithio cystal, a’r hyn y gallwn ddysgu a gwella
arno yn ystod y cyfnod estynedig yn dilyn y
gwasanaeth peilot dechreuol. Roedd y rhan
fwyaf o’r adborth yn gadarnhaol iawn gyda
H2HH yn cael ei groesawu’n gynnes oherwydd
ei fuddion dydd i ddydd, yn cael ei ystyried yn
effeithiol ac effeithlon, yn cynorthwyo profiadau
cadarnhaol cleifion ac yn cael dylanwad
uniongyrchol ar wella llif cleifion a rhyddhau
gwelyau mewn ysbytai.
Gwelsom lawer iawn o bositifrwydd a chyffro
gan weithwyr achos H2HH Gofal a Thrwsio
am gael eu galluogi i weithio mewn dull
gwerthfawr gyda ffocws. Roedd pa mor
rhwydd y cafodd staff Gofal a Thrwsio eu
cymhathu i dimau amlddisgyblaeth mewn
ysbytai yn enghraifft gref o gydweithredu a
gweithio aml-asiantaeth.
O’n cyfweliadau gyda staff GIG a Gofal a
Thrwsio, ynghyd â straeon cleifion a geirda
staff GIG, daethom i’r casgliad mai’r dull
gweithredu gorau, a’r enillion cryfaf ar
fuddsoddiad o safbwynt gwasanaeth ymarferol
ac ariannol, yw drwy gyd-leoli gweithiwr achos
Gofal a Thrwsio â staff GIG mewn ysbytai.

Yn olaf, o’r gwerthusiad ansoddol a’r dysgu,
eto yn seiliedig ar gyfweld â staff GIG a Gofal
a Thrwsio, ein hargymhellion yw:

Argymhellion:
•	Cyllid hirdymor i gynnal ac ehangu
model cyd-leoli Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach, fel rhaglen Cymru-gyfan.
•	‘Cynnig’ Asesiad Cartref Iach fel mater
o drefn i bob claf hŷn a bregus sy’n
cael eu rhyddhau o ysbyty fel ymyriad
ataliol.
•	Care & Repair Cymru i ddatblygu
canllawiau arfer da Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach i lywio effeithlonrwydd,
effeitholdeb a chysondeb ar draws
safleoedd ysbyty.
•	Cysylltiad mwy ffurfiol rhwng Adre o’r
Ysbyty i Gartref Iachach â pholisi’r GIG
ar gynllunio rhyddhau o’r ysbyty
•	Gwell dealltwriaeth o’r ‘cynnig tai’ gan
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach, efallai
yn gysylltiedig â datblygu gweithlu GIG
(hyfforddiant ymwybyddiaeth).
•	Sefydlu cylchoedd adborth, i sicrhau
y rhoddir adroddiadau ar ôl rhyddhau
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach i
weithwyr proffesiynol allweddol yn y
tîm aml-ddisgyblaeth ar gyfer cydlynu
rhyddhau o ysbyty.
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Gwerthusiad o Wasanaeth
Peilot Pwysau’r Gaeaf Adre
o’r Ysbyty i Gartref Iachach
Ddiwedd haf 2018, cyhoeddodd
Llywodraeth Cymru ddogfen
ymgynghori ar ddatblygu fframwaith
gofal ar gyfer gofal heb ei drefnu
“Pan mae rhywbeth annisgwyl yn
digwydd i fi.”
Cyflwynodd Care & Repair Cymru ymateb
i’r ymgynghoriad. Fel canlyniad, cysylltwyd
â ni a chawsom gyfarfod gyda Phennaeth
Polisi a Pherfformiad Gofal Argyfwng yn
Llywodraeth Cymru. Wedyn cawsom ein
gwahodd i gyflwyno cynigion ar gyfer darparu
gwasanaeth peilot adre o’r ysbyty mewn nifer
o ysbytai. Roedd ein cynnig yn seiliedig ar
brofiad ymarferol gwasanaeth ‘Adre o’r Ysbyty’
Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn
Ysbyty Tywysoges Cymru, a fu’n weithredol
ers 2014, gwaith prosiect gan Gofal a Thrwsio
Conwy a Sir Ddinbych yn Ysbyty Glan Clwyd
yn fwy diweddar, a’n cyllid cyfalaf cenedlaethol
sydd ar gael ym mhob rhan o Gymru ar gyfer
y Rhaglen Addasiadau Brys i gefnogi gwaith
mewn cartrefi cleifion i alluogi trosglwyddo
gofal cyflymach a diogel.
Derbyniwyd ein cynnig a ddechrau Ionawr
2019 cafoddCare & Repair Cymru gyfarfod
gyda Llywodraeth Cymru, prif swyddogion
lleol Gofal a Thrwsio a rheolwyr ysbytai lleol
i drafod sut y byddai Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach yn gweithio. Fe wnaethom ymchwilio
syniadau am y ffyrdd gorau i gefnogi gwahanol
ysbytai a thrafod ein gwasanaethau yn fwy
manwl ym mhob safle. Cytunwyd ar ardaloedd
y gwasanaeth peilot gyda Gweithwyr Achos o
naw Asiantaeth Gofal a Thrwsio yn gweithio
allan o un-ar-ddeg ysbyty. Roedd gweithwyr
achos Gofal a Thrwsio yn gweithio mewn
amrywiaeth o ffyrdd - ar rowndiau ward,
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clinigau, hybiau rhyddhau ac adrannau
Damweiniau ac Argyfwng, gan gael sgyrsiau
cynnar yn uniongyrchol gyda chleifion, nyrsys,
meddygon a staff clinigol eraill am addasiadau
tai a’r gwelliannau sydd eu hangen i hwyluso
ryddhau o ysbyty yn gyflymach a diogel,
rhyddhau lleoedd gwely a helpu gyda llif
cleifion. Roedd y gwasanaeth peilot yn
weithredol rhwng 14 Ionawr mewn tri ysbyty,
28 Ionawr mewn dau ysbyty a 4 Chwefror
mewn chwech ysbyty.
Yr ysbytai a’r Asiantaethau a gymerodd
ran oedd:
• Y
 sbyty Treforys ac Ysbyty Castell-nedd
Port Talbot - Gofal a Thrwsio Bae Gorllewinol
•	
Ysbyty Llandochau Gofal a Thrwsio yng Nghaerdydd a’r Fro
•	
Ysbyty Brenhinol Gwent Gofal a Thrwsio Casnewydd
•	
Ysbyty Maelor Wrecsam Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru
•	
Ysbyty Tywysog Charles ac
Ysbyty Brenhinol Morgannwg Gofal a Thrwsio Cwm Taf
•	
Ysbyty Glan Clwyd Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych
•	
Ysbyty Gwynedd Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn
•	
Ysbyty Tywysog Philip Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin
•	
Ysbyty Tywysoges Cymru Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr

I gefnogi Asiantaethau gyda lefel uchel
disgwyliedig o alw a nifer cynyddol
angen gwaith cyfalaf i hwyluso rhyddhau’n
gyflymach o ysbyty, cyfarfu Care &
Repair Cymru gyda chydweithwyr yng
Nghyfarwyddiaeth Tai Llywodraeth Cymru i
wneud cais am gyllid cyfalaf ychwanegol i
gefnogi’r gwasanaeth peilot, ac i uno cyllid
Iechyd a Thai wrth ddarparu gwasanaethau
gofal gwell heb ei drefnu. Cymeradwywyd
£195,000 o gyllid ychwanegol ar gyfer y
Rhaglen Addasiadau Brys.
Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru,
datblygodd Care & Repair Cymru Gytundeb
Lefel Gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer
cyflenwi’r gwasanaeth peilot y gallai
Byrddau Iechyd lleol ei ddefnyddio ar gyfer
gwasanaethau Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach yn y dyfodol. Roedd y Cytundeb
Lefel Gwasanaeth hwn yn cynnwys casglu
data a gytunwyd, gwerthuso a gwybodaeth ar
ganlyniadau.

Rhoddwyd adroddiadau rheolaidd i
swyddogion Llywodraeth Cymru a drwy
Grŵp y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer
Darparu Gofal Heb ei Drefnu.

Y prif ddata o gynlluniau peilot mis Ionawr i fis Mawrth oedd:
Gweithwyr Achos Gofal a Thrwsio yn gweithio allan o 11 ysbyty
Union ddyddiau gwaith yn amrywio rhwng 35 a 55 diwrnod
626 o gleifion wedi eu hatgyfeirio drwy wasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach
Ymweld â chartrefi 357 o gleifion a chynnal Gwiriad Cartrefi Iach
Derbyniodd 320 o gleifion wasanaeth i sicrhau eu bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau yr
oedd ganddynt hawl iddynt, gan arwain at gyrchu £120,472 o fudd-daliadau, gyda nifer
fawr o achosion eraill yn dal i gael eu prosesu
Derbyniodd 508 o gleifion waith, yn costio cyfanswm o £141,472 drwy’r Rhaglen
Addasiadau Brys, a hwylusodd ryddhau o’r ysbyty yn gyflymach a diogel
Yn ôl arolwg hunan-asesu, dywedodd 266 o gleifion a ymatebodd fod gwaith yn eu
cartref wedi eu helpu i ddychwelyd a byw yn fwy annibynnol yno.
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Cyd-destun Polisi
Mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio gwahanol sbardunau polisi
allweddol, sy’n gynyddol yn integreiddio polisi ar draws Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a Thai.
Mae gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach Gofal aThrwsio yn cefnogi’r nod o
sicrhau fod cartrefi pobl hŷn ac agored i niwed
yn ddiogel, cynnes a chyfleus, gan alluogi byw
annibynnol a gostwng dibyniaeth. Mae hyn yn
hollol gydnaws gyda phrif uchelgeisiau polisi
Llywodraeth Cymru.
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Mae gan Gofal a Thrwsio hanes o lwyddiant
mewn gweithio mewn partneriaethau cryf.
Rydym yn sefydliad dibynadwy yn y trydydd
sector sy’n gweithio’n gyflym ac yn hyblyg i
ddarparu gwelliannau cartref, addasiadau a
mynd i’r afael â phroblemau tai sy’n gwella
bywyd bob dydd, iechyd a llesiant.

Mae dulliau gweithredu
iechyd cyhoeddus sy’n
cefnogi gofal iechyd
darbodus a hyrwyddo
llesiant yn gonglfeini
Cymru Iachach: ein
Cynllun ar gyfer
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol (2018).
Mae Cymru Iachach
hefyd yn anelu i:

Mae Deddf
Gwasanaethau
Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru)
(2014) yn cynnwys
amcanion clir am:

Cymru Iachach:

ein Cynllun Iechyd a

Gofal Cymdeithasol

•	Sicrhau dull gweithredu system gyfan
at iechyd a gofal cymdeithasol
•	System ‘llesiant’ sy’n anelu i gefnogi
a rhagweld anghenion iechyd, atal
salwch a gostwng effaith iechyd gwael;
•	System deg sy’n sicrhau canlyniadau
iechyd cyfartal i bawb;
•	Gwasanaethau di-dor a gaiff eu
darparu mor agos i gartrefi pobl ag
sydd modd.

Mae Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)
(2015) yn cyfeirio
at Cymru Iachach:
cymdeithas lle caiff
llesiant corfforol a
meddyliol pobl ei
gynyddu i’r eithaf a
lle caiff dewisiadau a
mathau ymddygiad sydd o fudd i iechyd
eu deall.

Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015
Yr hanfodion

Cynghori
Cynghori, Annog Panel
a Hybu

Adroddiad
Comisiynydd
hau’r
Cenedlaethau’r Cenedlaet
Dyfodol
Dyfodol

Gwneud
Argymhellion

Datblygu
Cynaliadwy

Dangosyddion
cenedlaethol a
cherrig milltir

Egwyddor
Datblygu
Cynaliadwy

Adroddiad
Blynyddol

Adroddiad
Tueddiadau’r
Dyfodol

Atal

Tryloywder

Archwilydd
Cyffredinol
Cymru

Cynnal Adolygiadau

Integreiddio

Byrddau
Gwasanaethau
Cyhoeddus

Dyletswydd
Llesiant

Cynnwys

Ymchwil

Nodau Llesiant

Cydweithio

Hirdymor

Ymateb i
Gomisiynydd
Cenedlaethau’r
Dyfodol

Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru)
2014
Gwybodaeth hanfodol

Llesiant

Pobl

•	Llais a rheolaeth
- rhoi unigolyn a’u
hanghenion yng
nghanol eu gofal
a chymorth, gyda llais
a rheolaeth dros y canlyniadau fydd yn
eu helpu i sicrhau llesiant;

Gweithio mewn
Gwasanaethau
partneriaeth ac integ
reiddio ataliol

•	Ataliad ac ymyrraeth cynnar - medru
cael mynediad i gyngor a chymorth ar
gam cynnar, i gynnal ansawdd da o
fywyd a gostwng neu oedi’r angen am
ofal a chymorth tymor hirach;
•	Llesiant - cefnogi unigolion i sicrhau
llesiant ym mhob rhan o’u bywydau;
•	Cyd-gynhyrchu - cynnwys pobl
wrth ddylunio a darparu cymorth
a gwasanaethau a chydnabod yr
wybodaeth a’r arbenigedd y gallant
eu rhoi;
•	Aml-asiantaeth - mae gweithio
partneriaeth cryf rhwng pob asiantaeth
a sefydliad yn hanfodol i wella llesiant
unigolion sydd angen gofal a chymorth,
a gofalwyr sydd angen cymorth.

Datganiad
Llesiant
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Cost Tai Gwael i’r GIG
yng Nghymru
Tai gwael yn rhoi pwysau enfawr ar y GIG:

Pwysau clinigol ysbytai a galw cleifion
o dai gwael:

Pwysau drwy’r system o dai gwael:

•	
Costau triniaeth o £96 miliwn y flwyddyn
yn dilyn damwain neu salwch yn
gysylltiedig â thai gwael

•	18% o gartrefi yng Nghymru yn achosi
risg annerbyniol

•	
2,600 llawdriniaeth clun newydd bob
blwyddyn
•	
Potensial mewn unrhyw fis i 43% o
welyau ysbytai gael eu llenwi gan berson
hŷn wedi syrthio
•	
Bydd 1,300 o bobl hŷn a gaiff eu derbyn
i ysbyty yn colli eu hannibyniaeth yn y
flwyddyn gyntaf

•	Pobl hŷn ymysg y rhai mewn mwyaf o
risg o dai gwael
•	Bydd 30% o bobl dros 65 oed, 50% o
bobl dros 80 oed yn syrthio bob blwyddyn
•	Bydd 122,000 o bobl hŷn yn syrthio fwy
nag unwaith yn eu cartref eu hunain
•	Cartrefi oer a llaith yn cynyddu clefyd
cylchredol, anadlol a chardiofasgwlaidd
•	4 allan o 5 o bobl hŷn yn byw yn eu
cartref eu hunain

‘‘Byddwn yn ymwreiddio newid, fel y gall ateb heriau a chyfleoedd y dyfodol yn well a bod yn
gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ... Bydd arweinyddiaeth a chyfeiriad cenedlaethol cryfach
yn cefnogi’r newidiadau hyn, gan ein galluogi i fanteisio ar botensial llawn ein system integredig a’n
dull cynllunio, ond ein gwir brawf fydd darparu gwasanaethau a gwella canlyniadau ar draws Cymru’
Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru, Cymru Iachach
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Gofal yn Nes Adre:
Unioni’r Fantol
Mae Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH) yn helpu i unioni’r fantol:
cydlynu gwasanaethau, tai a’r trydydd sector yn tynnu ynghyd; gan atal a
chefnogi pobl i aros yn annibynnol ac yn iach adre; helpu i lacio’r pwysau ar
ysbytai a gostwng faint o amser mae cleifion yn ei dreulio yno.

Effaith gadarnhaol cartrefi iachach:
•	Gostyngiad o 38% mewn ymweliadau
ysbyty gan bobl 60+ oed a dderbyniodd
welliannau cartref

•	Osgoi cost o £4.00 i’r GIG am bob £1 a
fuddsoddir mewn cartrefi cynhesach ar
gyfer pobl dros 60+ oed.

•	Gostyngiad o 26% mewn cwympiadau
sydd angen triniaeth feddygol
oherwydd addasiadau cartref

•	Dros lai na 3 mis, darparodd gwasanaeth
H2HH wasanaeth ar gost gyfartalog o
£338 fesul claf, gan helpu gyda rhyddhau
diogel cyflymach ac osgoi ail-dderbyn i
ysbyty;

•	40-50% yn llai o salwch anadlol mewn
cartrefi heb fod yn llaith;
•	Osgoi cost o £7.50 i’r GIG am bob £1 a
fuddsoddwyd wrth addasu cartrefi pobl
cyn eu rhyddhau o ysbyty;

•	Mae gwasanaeth H2HH Gofal a Thrwsio
yn helpu i gadw pobl yn annibynnol ac yn
darparu gwiriad ar sut mae’r pontio adre
o’r ysbyty wedi mynd mewn gwirionedd a
pha mor dda mae cleifion hŷn yn ymdopi
ar ôl cael eu rhyddhau.

‘Rydym angen dull di-dor system gyfan at iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai
gwasanaethau gan wahanol ddarparwyr gael eu cydlynu’n ddi-dor, a dylem fynd tu hwnt
i wasanaethau i wneud gwahaniaeth i’r ffactorau cymdeithasol ac economaidd sy’n
dylanwadu ar iechyd, llesiant a chyfleoedd bywyd.’
Vaughan Gething, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Cymru Iachach
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Gwaith gwerthuso
Care & Repair Cymru
Cynhaliodd Care & Repair Cymru
werthusiad fel rhan o’r gwasanaeth
peilot gan ddefnyddio dull:
•	
Ymchwil desg ar effaith ymyriadau tai ar
iechyd cyhoeddus a phwysau ar y GIG

Y prif ganfyddiadau o’r gwerthusiad yw:
•	
Yn seiliedig ar asesiad lleol anffurfiol o
arbedion dyddiau gwely, caiff costau’r
gwasanaeth eu cadarnhau’n llawn ac
maent yn dychwelyd £2.80 am bob £1 a
fuddsoddwyd (refeniw a chyfalaf)

•	
Tybiaeth o fuddion osgoi costau o asesiad
lleol o arbedion diwrnod gwely ac osgoi
cost posibl o atal syrthio, yn gysylltiedig ag
epidemioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru ar
gwympiadau ymysg pobl hŷn mewn annedd
gymunedol

• Y
 n seiliedig ar dybiaethau cynnil ac
amcanestyniadau realistig Iechyd
Cyhoeddus Cymru, gallai’r buddion cost
ataliol posibl fod mor uchel â £4.50 am bob
£1 a fuddsoddwyd

•	
Gwrthgyferbyniad rhwng costau
gwasanaeth a’r gwerth a gyflawnwyd o
ganlyniadau gwasanaeth

•	
Mae cost uned cyfartalog ymyriad H2HH
yn isel, £338 fesul claf, tra gallai’r gwerth
effaith fod mor uchel ag osgoi costau o
£1,125,812

• A
 studiaeth ansoddol, yn seiliedig ar
gyfweliadau wyneb-i-wyneb gydag
amrywiaeth o staff GIG, partneriaid strategol
a gweithredol a gweithwyr achos H2HH
Gofal a Thrwsio. Mae hyn yn cynnwys:
Stori ddigidol staff GIG

• F
 e wnaeth ymyriadau ymarferol, dan
arweiniad anghenion a phwrpasol yn y cartref
helpu 626 o gleifion hŷn, gyda 628 o weithiau
wedi’u cwblhau, a ddadansoddwyd i 910
swydd unigol yn cefnogi diogelwch cartrefi a
byw annibynnol

Stori ddigidol Gofal a Thrwsio

Teimlai staff rheng-flaen y GIG a
gyfwelwyd ar gyfer yr astudiaeth
werthuso fod y gwasanaeth o fudd
sylweddol a bod ganddo’r potensial i
gyflawni mwy.
Roedd gwerthfawrogiad eang fod
gan y gwasanaeth ffocws cryf ar
gleifion, yn uchel ei barch gan gleifion,
teuluoedd a gofalwyr; a fod budd o
ran gwella llif cleifion a gostwng y
risgiau’n gysylltiedig gyda chyfraddau
derbyn eilaidd.
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Model Darparu Gwasanaeth
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach
Y gwasanaethau a ddarparwyd gan Gofal a Thrwsio ar gyfer cleifion hŷn
ac agored i niwed oedd:
•	Gan weithio’n agos gyda staff GIG mewn
ysbytai, dynodi ar y cyfle cyntaf y cleifion
sydd angen cymorth cymunedol a thai
i hwyluso rhyddhau amserol a diogel o
ysbyty

•	Mynediad i gyllid ar gyfer atgyweiriadau/
addasiadau mân/canolig a gedwir gan
Asiantaeth Gofal a Thrwsio (er enghraifft
cyfalaf Cronfa Gofal Canolradd, Rhaglen
Addasiadau Cyflym, Galluogi)

•	Datblygu protocolau sy’n gwella
ymwybyddiaeth o dai/amgylchedd cartref fel
mater ataliol allweddol mewn hybu iechyd

•	Gwiriadau budd-dal tai a cheisiadau i
gynyddu incwm y mae ganddynt hawl iddo

•	Gwella ysbryd ymysg staff GIG a’u gallu i
gefnogi pontio cadarnhaol
•	Gwella llif cleifion ac osgoi costau yn
seiliedig ar ddyddiau gwely
•	Asesiad Cartref Iach
•	Cysylltiadau i wasanaethau technegol/
syrfëwr proffesiynol Gofal a Thrwsio
•	Cysylltiadau i wasanaethau ymarferol
mewnol (tasgmon) Gofal a Thrwsio
•	Cysylltiadau i wasanaeth arbenigol
Ymdopi’n Well Gofal a Thrwsio (a gyflwynir
mewn partneriaeth gyda RNIB Cymru a
Gweithredu ar Golli Clyw Cymru), os oes
heriau sylweddol o nam synhwyraidd

•	Incwm dyngarol/elusennol a gyrchir gan
Gofal a Thrwsio lle’n berthnasol
•	Cyngor gofal iechyd darbodus, yn cynnwys
asesiad risg syrthio
•	Cefnogaeth i fynediad i grantiau tai
awdurdodau lleol a gwasanaethau therapi
galwedigaethol yn y gymuned
•	Atgyfeiriad i ddarparwyr statudol a
thrydydd sector statudol am gymorth gydag
anghenion gofal, unigrwydd, hawliau anabl,
cyngor ariannol ac yn y blaen
•	Cyngor ar ddarparu ar gyfer y dyfodol a
thlodi tanwydd
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Buddion Cost
Y cyd-destun ar gyfer gwerthuso
Adre o Ysbyty i Gartref Iachach yw
cost cymharol isel buddsoddiad
yn erbyn effaith niweidiol y
gwasanaeth, gan ddarparu buddion
cost uniongyrchol o ‘ddyddiau
gwely’ a arbedwyd ac arbedion
cost anuniongyrchol yn gysylltiedig
ag atal aildderbyn i ysbytai, gofal
cymdeithasol a chostau gofal
sylfaenol.
Mae gan gynorthwyo gyda diogelwch cartref,
diogelwch personol (technoleg gynorthwyol),
trin cartrefi oer a thlodi tanwydd oll effaith
enfawr, nid yn unig ar iechyd a llesiant ond
hefyd ar ostwng costau gofal yn gysylltiedig â
thai gwael.
Felly ar gyfer y gwasanaeth peilot, roedd y
cyfanswm refeniw a fuddsoddwyd yn £70,053.
Roedd y cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer y
Rhaglen Addasiadau Brys yn rhan sylweddol
o lwyddiant y cynlluniau peilot ar gyfer gwella
neu waith addasu sydd ei angen yn y cartref
i gefnogi rhyddhau cyflymach o ysbyty. Ar
ddiwedd cyfnod adrodd diwedd mis Mawrth,
gwariwyd cyfanswm o £141,231 i gefnogi
Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, er oherwydd
materion amseru, gwaith ar safle ac yn y
blaen, bydd hyn yn cynyddu.

14

Gan weithio’n llwyr ar ddata’r gwasanaeth
peilot ar 31 Mawrth 2019, roedd cost yr uned
yn £338 fesul claf, yn cynnwys asesiadau a
gwaith a gwblhawyd.
Mae’n bwysig nodi y cafodd y rhan fwyaf o’r
cynlluniau gwasanaeth peilot eu cychwyn yn
gyflym iawn o ddechrau yn eu hunfan. Roedd
hyn yn cynnwys recriwtio, sefydlu gwasanaeth
dechreuol a sefydlu cysylltiadau partneriaeth
newydd. Roedd amserlenni gweithredol yn
amrywio ar draws ysbytai o ddechrau ar 14
Ionawr mewn 3 ysbyty, 28 Ionawr mewn 2
ysbyty ac o 4 Chwefror mewn 6 ysbyty.
Her arall oedd fod angen i asiantaethau Gofal
a Thrwsio baratoi’n fewnol gydag addasu
arferion ar gyfer gwasanaethau cynnal
a chadw yn y cartref, gan gyrchu cyllid a
gweithio gyda chontractwyr allanol dibynadwy,
i ddarparu i amserlenni a gytunwyd.
Mae angen gosod cost is cymharol Adre o
Ysbyty i Gartref Iachach yn erbyn yr arbedion
posibl mewn osgoi costau am ddyddiau wely
GIG ac arbedion posibl ar gyfer risgiau is o
ail-dderbyn i ysbyty a throsglwyddo tebygol
i gyfleusterau camu-lawr ac adsefydlu, neu
lithro i golli annibyniaeth ac i ofal nyrsio
preswyl. Caiff adolygiad llenyddiaeth o effaith
gwasanaethau tai a chyngor ar y GIG ei roi
ar wahân.

Cost Uned
Isel y
Gwasanaeth

Gwerth Effaith
Uchel fesul
Claf GIG

£338

£1,798

Gwerthusiad Cynllun Peilot
Adre o Ysbyty i Gartref Iachach
Cleifion a gafodd help
(drwy Atgyfeiriad GIG)

626

Safle Ysbyty
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Cleifion a gafodd help gyda
rhyddhau diogel o ysbyty

508

Nifer
Gwelliannau Cartref

Swyddi unigol
a gwblhawyd

Addasiadau cartref
a osodwyd

628
(£141,231)

910

460

Asesiadau Cartref Iach
(Asesiad FRAT/Cyngor
Gofal Iechyd Darbodus)

357

Helpu 320 o bobl
yn hawlio budd-daliadau ychwanegol yn werth

£120,472 y flwyddyn

Dyddiau gwely
a arbedwyd

Osgoi costau
gwely uwch i’r GIG

1,470

£376,716

Gwella Llif Cleifion
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Gwerthusiad Ansoddol
Ar gyfer diben y gwerthusiad hwn,
ymwelodd Care & Repair Cymru
gyda’r rhan fwyaf o’r safleoedd
ysbyty a gymerodd ran yn y cynlluniau
peilot a chyfweld â staff gweithredol
Gofal a Thrwsio yn ogystal ag ystod
o bartneriaid gweithredol y GIG. Fe
wnaethom gyfweld â rhai rheolwyr
GIG uwch/canol, ond ein dymuniad
oedd cyfweld â staff gweithredol
rheng flaen a weithiodd gyda staff
Gofal a Thrwsio ar sail dydd i ddydd.
Ein dull gweithredu oedd mynd dan groen
y gwasanaeth a chanfod unrhyw sylwadau
a gwersi negyddol, yn ogystal ag adborth
cadarnhaol, yn rhydd o sylwadau yn seiliedig
ar y trefniadau dechreuol a wnaed rhwng

rheolwyr Llywodraeth Cymru a’r GIG.
Ein dull cyfweld oedd un a geisiai farn glir
ar fuddion, pethau a weithiodd yn dda a
phethau na weithiodd cystal. Ar gyfer diben y
gwerthusiad, mae’n werth sôn na chawsom
unrhyw gysylltiad uniongyrchol gyda staff
GIG Caerdydd a’r Fro gan fod presenoldeb
gweithwyr achos yn yr ysbyty yn fwy
cyfyngedig.
Credwn mai’r peth mwyaf gwerthfawr o’r
gwerthusiad yw’r gwersi pwysig ar gyfer y
dyfodol, a nodir ar y tudalennau dilynol. Caiff
lleisiau staff GIG a hefyd weithwyr achos Gofal
a Thrwsio a gymerodd ran yn y cynlluniau
peilot eu cyflwyno mewn dwy stori ddigidol,
y gellir eu cyrchu ar ddiwedd yr adroddiad
hwn, a diolchwn iddynt am eu holl amser a
chymorth gwerthfawr.
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Setiau Dysgu
Yn ystod mis Ebrill 2019, fe wnaethom gyfweld â nifer o staff GIG a
gweithwyr achos rheng flaen Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH)
Gofal a Thrwsio i gael gwerthusiad ansoddol a phwyntiau dysgu allweddol.
Mae trawsysgrif y cyfweliadau eu hunain yn werthfawr ac mae fersiwn llawnach ar gael fel
adroddiad technegol. Rydym wedi crynhoi ein canfyddiadau i bedair set dysgu a chaiff y rhain
eu hategu gan setiau o astudiaethau achos sy’n adlewyrchu ar y gwersi hyn.

1.	Cynyddu cyfleoedd i’r eithaf ar gyfer byw annibynnol a chyflymu
rhyddhau diogel o ysbyty
Casglodd ein gwaith maes safbwynt cleifion
(astudiaethau achos) a staff GIG (cyfweliadau)
i helpu dangos effaith. Mae straeon cleifion
a gafwyd yn ddiweddarach yn dangos yn
glir sut y derbyniodd pobl hŷn, sy’n aml yn
eiddil ac agored i niwed, wasanaethau sy’n
mynd i’r afael â materion allweddol sy’n atal
rhyddhau’n ddiogel o’r ysbyty. Yn aml nid aros
yn y gwely yw’r ffordd orau i gael adferiad
o salwch. Mae realaeth byw’n annibynnol
mewn cartref anaddas yn golygu fod pryder,
penderfynyddion amgylcheddol iechyd gwael
a pheryglon megis syrthio, lleithder ac oerfel,
yn aml yn arwain at i bobl orfod ail-fynd i
ysbyty. Mae ein hasesiad Cartrefi Iach yn
rhoi cefnogaeth ychwanegol ar gyfer byw
annibynnol, gan gadw cleifion hŷn adre’n
hirach a rhoi amgylchedd diogel ar gyfer
ymyriadau ward clinigol rhithiol. Mae’n helpu
i gefnogi llesiant cleifion ac yn gostwng
dibyniaeth.
O safbwynt GIG, unwaith mae cleifion yn
gorfforol ffit ar gyfer eu rhyddhau, rhoddir
ffenestr cyfle i wardiau prysur ryddhau gwely
ysbyty yn ddiogel. Yn anffodus, mae’r broses
cynllunio rhyddhau ‘diogel’ yn aml yn gymhleth
ac mae llawer o dystiolaeth o golli cyfleoedd.
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“Rydym yn siarad am wardiau aciwt, oherwydd
eu bod nhw mor brysur. Nid ydynt 100% yn
deall pa mor gymhleth y gall rhyddhau adre
o’r ysbyty fod. Felly maent yn tueddu i gredu
fod pobl yn rhywle arall sy’n edrych ar y
problemau hynny ond dydyn nhw ddim bob
amser yn glir pwy ydyn nhw. Ers i ni gael eich
cydweithwyr (Gofal a Thrwsio) yn cymryd
rhan, yn sydyn mae angel fach yno fydd yn
fy helpu i drin y pethau hynny sy’n galluogi
rhyddhau’n gyflym.” (Pauline Dobson Arweinydd llif rhyddhau ar gyfer Ysbyty
Maelor Wrecsam)
“Cyffelybiaeth rydyn ni’n ei defnyddio o fewn
Iechyd yw eich bod mewn adran argyfwng yn
gweithio mewn eiliadau, yn yr adran derbyn
rydych yn gweithio mewn munudau efallai, dim
mwy na awr, ewch i ward ac rydych yn gweithio
mewn dyddiau. Nawr, os yw systemau eraill
yn gweithio mewn misoedd, rydych yn mynd i
gyrraerdd pwynt rhwystro oherwydd na allwch
chi ddatrys pethau mor gyflym ag sydd angen,
fel bod claf sydd wedi bod gyda ni, a rydyn ni’n
gwybod bod hyd cyfartalog aros yn yr ysbyty a’r
boblogaeth hŷn ac eiddil, po fwyaf maen nhw’n
aros y mwyaf allan o gyflwr maen nhw’n dod.
Mewn gwirionedd, os nad ydyn ni’n cyrraedd y
man melys hwnnw a’u cael allan yn amserol, fe
fyddwn ni angen pecyn llawer mwy, addasiadau

mwy, mwy o fewnbwn, oherwydd eu bod mewn
gwirionedd wedi gwaethygu tra’u bod wedi
bod yn ein gofal.” (Susan Jones - Pennaeth
Gwasanaethau Gweithredol, Ysbyty Castellnedd Port Talbot)
Canlyniad oedi wrth ryddhau o ysbyty yw y
gall cyfnodau aros yn yr ysbyty fod yn rhy
faith ar gyfer pobl eiddil. Gall effaith salwch
eilaidd a heintiadau, yn ogystal ag anhawster
cael trefn ar broblemau anfeddygol, yn aml
fod yn feichus iawn gyda mesurau’n llithro o
wythnosau i fisoedd. Gall dull ‘darbodus’ at
broses a mwy o bartneriaethau timau amlddisgyblaeth (gan ddod ag adnoddau wedi eu
targedu a sgiliau newydd) gynorthwyo gwell
canlyniad. Mae tystiolaeth uniongyrchol o’r
cynllun peilot i gefnogi hyn.
“Ac, yn bwysicaf oll, i fod yn onest, oedd cael
yr arian i dalu am y gwaith, oherwydd er fod
gennym ni Raglen Addasiadau Brys rwy’n
meddwl mai’r gwaith arall y mae therapyddion
galwedigaethol yn cael trafferth gydag ef. Mae
hefyd waith arall, lifftiau grisiau, ystafelloedd
ymolchi, gwaith rampio mawr a all fynd ag amser
... Fyddwn ni ddim yn hoffi dweud, oherwydd
eich bod chi’n edrych ar fisoedd a misoedd,
oherwydd y byddai’n gorfod mynd lawr llwybr
Grant Cyfleusterau i’r Anabl.” (Beatrice Roberts
- Gofal a Thrwsio, Caerdydd a’r Fro)
Dangosodd y gwersi o’n cyfweliadau sut y
gallai’r broses cynllunio rhyddhau o ysbyty
gael budd cadarnhaol o ddulliau gweithredu a
gyflwynwyd drwy’r gwasanaeth peilot. Yn gyntaf,
byddai cael trafodaethau ehangach, wyneb i
wyneb ynghynt ar daith y claf, yn datrys materion
cyn y ‘dagfa rhyddhau’ neu pan mae’r claf ‘yn
‘feddygol ffit’. Cyfoeth y dull gweithredu yma yw
eu bod yn cynnwys ymwybyddiaeth o sgiliau
newydd a maent yn ffurfiol ac anffurfiol, yn aml
yn ailadroddus: cynnyrch gorau gwaith tîm da.

Yn ail, maent yn cynhyrchu mwy o
ymddiriedaeth a chefnogaeth gan y claf, gan
yn aml nid yw’n bosibl sicrhau canolbwyntio
mewn ward brysur ar ba mor barod yw cleifion
ar gyfer pontio anodd i fynd adre. Yn drydydd,
daw problemau llai ond sy’n dal i fod yn rhai
sylweddol i’r amlwg yn gynnar a gellir eu datrys
gyda dull gweithredu hyblyg, gallu gwneud.
Yn bedwerydd, gellir tynnu cydlynu gyda
pherthnasau a gofalwyr, a gyda gweithwyr
proffesiynol/gwasanaethau perthnasol eraill o
bwysau amser y GIG. Yn olaf, mae mynediad
mwy ar unwaith ac uniongyrchol i addasiadau
cartref, lle caiff cleientiaid eu helpu gyda
biwrocratiaeth a chaiff ffurflenni atgyfeirio eu
cwblhau ar gyfer staff prysur GIG ar ddyfeisiau
llechen electronig. Roedd tystiolaeth sylweddol
o arbed amser proses.
Argymhellion:
•	Cynnig Asesiad Cartref Iach fel mater o
drefn i bob claf hŷn ac eiddil sy’n cael eu
rhyddhau o ysbyty fel ymyriad ataliol.
•	Care & Repair Cymru i ddatblygu
canllawiau arfer da Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach i hybu effeithlonrwydd,
effeithioldeb a chysondeb ar draws
safleoedd ysbyty.
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2. Darparu gwerth ychwanegol a gostwng risgiau gorfod dychwelyd i ysbyty
Yn ystod bron bob cyfweliad, gwelsom
welliant yn ymwybyddiaeth staff y GIG o’r hyn
mae gwasanaethau Gofal a Thrwsio yn ei
ddarparu. Weithiau roedd yn ail-ddealltwriaeth
cynhwysfawr gyda Gofal a Thrwsio yn cael
eu cydnabod fel gwasanaeth byw annibynnol
hollbwysig yn hytrach na dim ond gwasanaeth
‘canllaw cydio’.
“Byddem yn rhedeg o ddydd i ddydd gyda’r
wybodaeth gyfyngedig oedd gennym ni ar y
pryd, ac roedd yn bennaf yn yn ymwneud â
chymhorthion bach neu addasiadau bach, er
enghraifft ganllaw cydio. Nid oedd yn cynnwys
dim o’r cyngor neu hyd yn oed y cysylltiadau
a allai adael i ni eu cael gydag asiantaethau
eraill hefyd.”
(Sarah Collins, Therapydd Galwedigaethol,
Ysbyty Tywysog Philip)
Ymhellach at y gwaith mân addasiadau
sylfaenol yn ymwneud â rhyddhau o ysbyty,
roedd Gofal a Thrwsio yn darparu canlyniadau
mwy sylfaenol i lesiant tymor hirach cleifion.
Roedd hyn yn cynnwys gwelliannau mewn
incwm llesiant, cyngor ar ynni, gwelliannau i
wresogi, diogelwch trydan a nwy a chyngor
gofal iechyd darbodus ar syrthio. Nid oedd staff
GIG yn gwybod am ein hasesiad gwaith achos
Cartref Iachach na bod ein Gwasanaethau
Technegol yn darparu gwaith adeiladu wedi’i
oruchwylio. Ni wyddent ychwaith am ein
gwasanaeth Ymdopi’n Well, a gyflwynir mewn
partneriaeth gyda RNIB Cymru a Gweithredu
ar Golli Clyw Cymru, sy’n targedu cefnogaeth
arbenigol i bobl hŷn agored i niwed gyda
nam synhwyraidd. Ymhellach, fe ddaethant
i ddeall ein dull gweithredu datrys problem,
cynorthwyo gyda symud dodrefn, darparu
cymhorthion, diogelwch allanol, nwyddau
gwyn, cyfleustodau, glanhau a thacluso, ac
opsiynau tai.
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“Roedd gen i ddynes yma ar y ward oedd yn
dlawd iawn, dim arian, heb fod yn cysgu mewn
gwely. Fe wnaethant fy helpu i gael gwely iddi
Ac roedd hynny’n wych, mae’r fenyw honno
wedi aros allan yn y gymuned, dim wlserau
ar ei choesau, ei choesau ddim yn chwyddo,
oherwydd y gwely hwnnw. Wyddwn ni ddim eu
bod nhw’n gwneud hynny, roedd hynny/n dda.”
(Jenny Jones - Gweithiwr Cymdeithasol yn
seiliedig yn Ysbyty Maelor Wrecsam)
“Y budd clir arall a ffordd galonogol o weithio
yw amrywiaeth y gefnogaeth y mae Gofal
a Thrwsio yn ei ch ynnig, ac yn hytrach na
chlywed ‘dydyn ni ddim yn gwneud hynny’,
mae’r Gweithiwr Achos wedi negodi a chanfod
ei ffordd drwy ffiniau a system a sicrhau y
caiff problem ei ddatrys. Mae hyn wedi osgoi
trosglwyddo problemau i bobl eraill ac wedi
canolbwyntio’n llwyr ar ddatrysiadau.”
(Jayne Sankey, Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Interim Nyrsio, Ysbyty Maelor Wrecsam)

Mewn gosodiad clinigol prysur, a heb Adre
o’r Ysbyty i Gartref Iachach, byddai llawer o
hyn naill wedi bod yn ‘gudd’ i benderfyniadau
cynhwysfawr ar ryddhau o ysbyty neu
rywbeth oedd yn cael ei ‘oedi’ neu ‘anghofio
amdano’ o fewn ystod cymhleth o broblemau
sydd eu hangen i helpu cleifion hŷn i fynd
adre’n ddiogel. Yn bwysicaf, roedd datrys yr
heriau hyn yn fwyaf effeithiol o ran gostwng
risgiau derbyniadau pellach i ysbyty.

Argymhellion:
•	Cysylltiad mwy ffurfiol rhwng Adre o’r
Ysbyty i Gartref Iachach gyda pholisi’r
GIG ar gynllunio rhyddhau o ysbyty.
•	Mwy o ddealltwriaeth o’r ‘cynnig tai’
gan Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach,
efallai’n gysylltiedig â datblygu gweithlu
GIG (hyfforddiant ymwybyddiaeth).

“Oherwydd yn amlwg mai dyna’r brif nod,
rydych eisiau i bobl fynd adre a bod yn ddiogel.
Os ydyn nhw’n mynd adre ac yn syrthio, yna
mae’n dderbyniad arall. Os gallwn ni atal hynny
mae fel mesurau ataliol, gwneud yn siŵr fod
pobl yn ddiogelach yn yr hirdymor. Mae’n
bendant ei angen. Byddem yn sicr yn gweld ei
eisiau pe byddai’n stopio nawr.”
(Jenna Mulholland - Ffisiotherapydd
Band 5 Ysbyty Brenhinol Gwent ac
Ysbyty Gwynllyw)
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3. Cydleoli a gwella systemau’r GIG
Roedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau gwasanaeth
peilot yn cynnwys cyd-leoli gweithwyr achos
Gofal a Thrwsio mewn ysbytai gyda staff GIG.
Fodd bynnag, mewn dau o’r cynlluniau peilot
roedd gweithwyr achos Gofal a Thrwsio wedi
integreiddio llai gyda staff ysbyty. Roedd yn
amlwg mai’r model cryfach oedd seilio Gofal
a Thrwsio yn yr ysbyty gan gael cysylltiadau a
sgyrsiau agosach dydd i ddydd gyda chleifion,
eu teuluoedd ac amrywiaeth o staff ysbyty.
“Yn nhermau rhyddhau o ysbyty mae gennym
fynediad ar unwaith ac adborth ar unwaith.
I sicrhau y gall ein hamcangyfrif o amser
rhyddhau fynd rhagddo’n fwy effeithlon, mae
gennym fwy o afael ar pryd y gall rhywun
fynd adre gyda’r addasiadau sydd eu hangen
oherwydd fod gennym rywun y gallwn ni
siarad yn gyfleus i weld beth yw’r opsiynau.
Fel y dywedais, mae’n galluogi gwell gwaith
tîm, gwell cyfathrebu ac mae hynny’n helpu.
Mae’n fwy na dim ond anfon atgyfeiriad at
rywun a pheidio cael yr adborth. Byddai’r
cyfan rywsut yn gweitho’n ddi-dor.”
(Sarah Collins - Therapydd Galwedigaethol,
Ysbyty Tywysog Philip)
Gyda phartneriaeth a chydweithredu
confensiynol, caiff cyflymder ei lesteirio gan
broses atgyfeirio allanol. Mae’n haws cael
atgyfeiriadau pan mae’r gwasanaeth yn seiliedig
yn yr ysbyty wrth ochr staff clinigol. Pan mae
gwasanaethau yn fwy hyd braich, mae’n amlwg
fod ffordd o feddwl ‘allan o’r golwg allan o’r
meddwl’ yn digwydd. Mae cyfathrebu yn llawer
cryfach mewn trefniant wedi’i gyd-leoli (yn
hytrach na dibynnu’n unig ar gyfathrebu ffurfiol,
ysgrifenedig, mae budd mewn cyfathrebu wyneb
i wyneb ar draws timau MDT, a chynnwys dulliau
gweithredu anffurfiol ac ailadroddus, er enghraifft
digwydd clywed am broblemau a thrafodaeth).
Byddai cryfhau timau MDT gydag adnoddau a
sgiliau ychwanegol hefyd yn amlwg yn gwella
ysbryd staff.
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“I fod yn onest, mae wedi helpu fy llwyth
gwaith hefyd oherwydd mae’n awr yn ddim
ond achos o wneud atgyfeiriad drwy fynd i
siarad gyda rhywun. Caiff pethau eu gwneud
heb i mi orfod mynd ar eu holau a gwneud
galwadau ffôn ac anfon negeseuon e-bost
a cheisio cwrso pethau. I mi, mae’r cyfan yn
werthfawr iawn.”
“Sut allaf i ei roi o? Nid oes unrhyw furiau na
dim. Mae’n ‘iawn, gadewch i ni eistedd i lawr,
trafod y sefyllfa, trafod yr angen’ ac yna symud
ymlaen gyda phethau. Mewn un o’r achosion
cafodd popeth ei wneud a’i drefnu o fewn
cyfnod o 10 diwrnod, lle gallai hynny fod wedi
cymryd mis neu ddau heb Gofal a Thrwsio.”
(Kelly Peers – Cydlynydd Rhyddhau ar
gyfer Tîm Nyrsys Ardal Canol Wrecsam)

Yng Nghwm Taf, cafodd gweithwyr achos
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach eu
hintegreiddio/cyd-leoli yn y cyfnod yn dilyn y
cynllun peilot, ar ôl iddynt fod mwy ar wahân
yn ystod i ddechrau. Teimlai’r Tîm Therapi
Galwedigaethol Aciwt a’r gwasanaeth Aros
yn Iach Adre fod gwasanaeth wedi’i gyd-leoli
yn rhoi ymateb ar unwaith o ran cyfathrebu,
dolenni adborth, perthynas rhwng cleifion/
teulu, cydlynu ehangach a datrys problemau,
na fedrid eu cael dros y ffôn, e-bost neu
ffacs. Soniodd y ddau am y gwastraff sy’n
gynhenid mewn proses atgyfeirio wasgaredig.
Siaradodd y ddau am gyfleoedd a gollwyd ar
gyfer cael mynediad i’r ‘ffenestr rhyddhau’,
oedi wrth ddilyn sgyrsiau, cael mynediad i
wasanaethau a fyddai’n ymyrryd mewn modd
ymarferol, tasgau a gafodd eu gohirio ac a
wedyn yr anghofiwyd amdanynt oherwydd
pwysau mawr.
‘... mae cael Jemma (ein Gweithiwr Achos
H2HH) wedi agor ein llygaid i ystod newydd
cyflawn o wasanaethau y gallwn eu defnyddio
i gael cleifion adre. Rwy’n meddwl ei fod yn
cynorthwyo gyda llif cleifion yn arbennig pan
fod y rhesymau am beidio rhyddhau cleifion
yn ymwneud ag amgylchedd eu cartrefi ac yn
bethau na fyddai therapydd galwedigaethol
yn draddodiadol yn eu gwneud, pethau fel
problemau gyda gwresogyddion a boeleri,
problemau gyda ffenestri, carpedi, lleithder, y
math yna o beth.’
(Joanne Santos Matthews - Arweinydd Tîm
Therapi Galwedigaethol, Ysbyty Tywysog
Charles)
‘Rwy’n credu ein bod wedi dod i sylweddoli
bod cartrefi pobl a’u hamgylchedd yn hollol
allweddol wrth eu cefnogi a’u cynnal yn eu
cartrefi eu hunain.’
(Emma Ralph – Rheolwr Tîm, Gwasanaeth
Aros yn Iach Adre, Cwm Taf Morgannwg)

achos H2HH) i gydlynu pethau wedi tynnu
llawer o bwysau amser oddi arnom fel y gallwn
weld cleifion eraill ... ac ... rwy’n meddwl fod
medru mynd at deulu, fel y teulu yma roeddwn
yn siarad â nhw ddoe, maen nhw’n deulu ar
bwynt argyfwng ac mae medru dweud, fe allaf
helpu a gallaf helpu gyda rhywbeth fydd yn
eithaf syml a rhwydd, gallwch weld y rhyddhad
ar eu hwyneb yn syth.’
(Nicole Jones – Therapydd Galwedigaethol,
Ysbyty Brenhinol Morgannwg)
Roedd llawer i’w ystyried wrth leoli
gwasanaethau allweddol, heb fod yn
uniongyrchol gysylltiedig â gofal meddygol
GIG neu ofal nyrsio, yn ganolog i ddarpariaeth
gwasanaeth, gan fod hon yn ffordd rwydd
o wella dulliau gweithredu tîm rhyddhau
meddygol. Mae deall pa mor brysur a faint o
bwysau sydd ar amgylchedd gwaith yn rhwystr
allweddol i gyflawni rhywbeth cynhwysfawr.
Mae hyd yn oed ymdeimlad wedi ei ddadleoli
o ymwybyddiaeth rhwng cydlynu rhyddhau o
ysbyty (aml-ffactor a chymhleth) a chymorth
ward cyffredinol ac atodol (gyda ffocws ar
gofal ac adsefydlu) ar beth ddylai’r dull pen-iben fod. Mae’n ddealladwy bod dealltwriaeth
o’r claf a’u hanghenion emosiynol a gofynion
pontio yn ôl adref yn aml yn cael eu hanghofio
oherwydd effaith pwysau amser i ‘ryddhau
gwely’. Teimlid y gallai Gofal a Thrwsio gael
materion pwysig wedi’u hystyried pan oeddem
yn aelodau gweithgar mewn tîm a helpu
canolbwyntio ar y claf. Roedd ein cydweithwyr
yn y GIG yn gwerthfawrogi hyn.
Argymhellion:
•	Cyllid tymor hirach i gynnal ac
ehangu model cyd-leoli darpariaeth
gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach

‘Nid oedd gan y dyn arbennig yma unrhyw
deulu felly fe fydden ni wedi gorfod cysylltu’n
uniongyrchol gyda gwasanaethau cymdeithasol
i wneud popeth. ‘Mae cael Kelly (gweithiwr
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4. Cleifion/Cleientiaid a phontio gofal
Dangosodd ein cyfweliadau dasg bron
yn amhosibl o gydbwyso hanfodion rheoli
adnoddau y GIG (h.y. rhyddhau gwelyau)
gyda chefnogaeth i’r claf ar gyfer pontio anodd
adref. Roedd yn amlwg nad oedd ystyriaeth
lawn yn aml yn cael ei roi o safbwynt claf y gall
mynd adre, gymaint ag yw’r dyhead am hynny,
godi ofn. Yn aml mae cleifion yn teimlo’n
bryderus, yn unig a realiti llwm adferiad pan
mae llawer llai o gefnogaeth. Mae realiti
ymdopi’n annibynnol yn llwm ac yn anodd eu
penderfynu o asesiad seiliedig mewn ysbyty,
yn neilltuol pan ddaw materion amodau byw
a’r amgylchiadau person yn fwy real adre.
Dyna pam y daw pwysigrwydd cael y ‘meddyg
eiddo’ ar eich tîm yn gliriach.
“I roi enghraifft arall, roedd gen i fenyw
ar un o’r wardiau meddygol. Roedd ei
merch yn eithaf amharod iddi fynd adre.
Roedd problemau am y tŷ, roedd yn llaith
a chyfeiriais at Gofal a Thrwsio i gael
golwg. Roedd ganddynt syrfëwr a aeth i’w
weld a chawsom adroddiad ysgrifenedig
cynhwysfawr da am gyflwr y tŷ. Fedrai hi
ddim mynd yn ôl yno”
(Beverley Evans – Nyrs Cefnogi Rhyddhau
o’r Ysbyty, Ysbyty Maelor Wrecsam)
Yr hyn a werthfawrogai staff GIG o
wasanaethau Gofal a Thrwsio oedd fod
pwysau go iawn byw’n annibynnol yn cael
ei ymgorffori mewn model gofal a chymorth
estynedig. Roedd llawer o asesiadau erchwyn
y gwely yn seiliedig ar atebion cleifion a
ddylanwadwyd gan y gobaith y gallent
ddychwelyd adre.

“Flynyddoedd yn ôl, roeddem yn arfer ymweld
â bron bob cleient roedden ni weld, ond dydyn
ni ddim yn gwneud hynny bellach, dyw’r amser
ddim gennym. Efallai mai dim ond diwrnod neu
ddau fydd gennych i gael trefn ar bethau ac ni
allwch bob amser ei wneud yn y cyfnod hwnnw.
Unwaith maent wedi mynd, maent wedi mynd.
Ac ni allwn eu gwneud yn y gymuned. Efallai
y gallwn wneud un ymweliad, ond ni allwn
ddal ati, oherwydd mae mwy o gleifion yn dod
i mewn yn eu lle, felly does gennym ni ddim
unrhyw restr o gleifion allanol.”
(Ann Carpanini – Arweinydd Tîm Therapi
Galwedigaethol Cardiag, Llawfeddygol ac
Arennol, Ysbyty Treforys)
Roedd cael pâr arall o lygaid proffesiynol yn ôl
yn y cartref oedd yn amlwg yn dynodi heriau
gyda’r claf yn cael eu ryddhau ac yn rhoi
safbwynt ychwanegol dydd-i-ddydd ar sut oedd
y claf yn defnyddio addasiadau a chymhorthion
byw annibynnol yn fanteisiol iawn.
“Fe fyddwn i’n rhagweld y byddai presenoldeb
mewnol (Gofal a Thrwsio) yn effeithlon yn
yr ardaloedd hynny lle mae ganddynt adran
Damweiniau ac Argyfwng yn bwydo mewn
oherwydd fod y pwysau ar y staff yn yr unedau
hynny mor fawr fel y byddwn yn dychmygu fod
ganddynt lai o gyfle a gallu drwyddi draw o gael
dealltwriaeth fanwl o’r hyn sy’n digwydd o fewn
cartrefi a sefyllfaoedd pobl.”
(Steve Seagull – Cynghorydd Arbenigol
Rhyddhau o Ysbyty, Ysbyty Tywysog Philip)

Argymhellion:
•	
Dylid sefydlu dolenni bwydo’n ôl i
sicrhau y darperir adroddiadau ôlrhyddhau Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach i weithwyr proffesiynol
allweddol yn y timau MDT ar gyfer
cydlynu rhyddhau o’r ysbyty.
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Straeon Cleifion
Cynyddu manteision i’r eithaf ar gyfer byw annibynnol
a gostwng risgiau ail-dderbyn i’r ysbyty
BGwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH)
Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr (Ysbyty Tywysoges Cymru)
Cafodd Mrs S (73 oed) ei derbyn i ysbyty ar ôl
cael strôc. Ychydig cyn ei rhyddhau o’r ysbyty,
cafodd gweithiwr achos H2HH atgyfeiriad
gan therapydd galwedigaethol yr ysbyty am
ganllaw bach ar flaen ei chartref. Gwnaed y
gwaith hwn y diwrnod dilynol gan alluogi Mrs S
i ddychwelyd adre yn ddiogel.
Ar ôl iddi gael ei rhyddhau, ymwelodd
gweithiwr achos H2HH â Mrs S yn ei chartref
i gynnal asesiad Cartrefi Iachach. Roedd y tŷ
mewn cyflwr gwael ac anniben. Cynhaliwyd
asesiad FRAS (Dull Asesu Risg Syrthio) a
gwiriad budd-daliadau lles hefyd yn ystod yr
ymweliad.
Roedd Mrs S yn derbyn credyd pensiwn ond
nid oedd yn hawlio unrhyw fudd-dal anabledd.
Cyflwynwyd hawliad am Lwfans Gweini a
chafodd y gyfradd uwch o £87.65 yr wythnos.
Gwnaed atgyfeiriad i Age Connects ar gyfer
eu gwasanaeth rhyddhau Adre o’r Ysbyty
sy’n ymweld â hi am chwech wythnos i helpu
tacluso’r tŷ i’w wneud yn amgylchedd mwy
diogel iddi.
Yn ystod yr ymweliad daeth yn amlwg fod Mrs
S yn ei chael yn anodd mynd fyny’r grisiau
i’w hystafell ymolchi. Gwnaed atgyfeiriad
i therapydd galwedigaethol yr Asiantaeth
Gofal a Thrwsio i ymweld a chynnal asesiad.
Arweiniodd hyn at gais i Gynllun Grant Lifft
Grisiau Pen-y-bont ar Ogwr a gosodwyd lifft
grisiau o fewn tair wythnos. Cafodd atgyfeiriad
grant Rhaglen Addasiadau Brys hefyd ei
brosesu i godi’r soffa a rhoi sedd toiled uwch.
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Fe wnaeth helpu Mrs S i
hawlio Lwfans Gweini godi
incwm ei chartref gan
£4,558 y flwyddyn
Wrth adael cartref Mrs S ar ôl yr ymweliad
cyntaf, sylwodd y gweithiwr achos fod dolen
y drws blaen wedi torri ac yn beryglus felly
trefnodd i Swyddog Diogelwch Cartref yr
Asiantaeth ymweld y trannoeth i’w drwsio dan
Grant Cymorth Cartrefi Iach.

Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH)
Gofal a Thrwsio Cwm Taf (Ysbyty Tywysog Charles)
Cafodd Mrs D (74 oed) ei derbyn i ysbyty ar ôl
iddi syrthio adre a thorri ei phen-glin. Cafodd
gweithiwr achos H2HH atgyfeiriad 5 diwrnod cyn
y dyddiad y disgwylid rhyddhau Mrs D ym mis
Chwefror 2019, ar ôl iddi fod yn yr ysbyty am
64 diwrnod. Ymwelodd gweithiwr achos H2HH
â chartref Mrs D, gyda’i merch, yr un diwrnod i
gynnal gwiriad Cartrefi Iachach a gosodwyd sêff
allweddi yn ei chartref yr un diwrnod fel y gallai
ddychwelyd adre yn ddiogel o’r ysbyty.
Fodd bynnag, dynododd yr asesiad Cartrefi
Iach broblemau sylweddol yng nghartref Mrs D
a fyddai’n ei rhoi mewn risg uchel o syrthio ac
efallai orfod dychwelyd i’r ysbyty. Roedd y toiled
a’r basin llaw yn gollwng, nid oedd y golau yn
y toiled yn gweithio ac nid oedd gwres yn yr
eiddo. Trefnodd y gweithiwr achos i’r toiled,
basin llaw a’r golau gael eu trwsio yn defnyddio
cyllid o wasanaeth Tasgmon yr Asiantaeth (a
gyllidir gan Uned Tai Sector Preifat Cyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf).
Trefnodd y gweithiwr achos i beiriannydd nwy
ymweld â’r adeilad i asesu’r boeler gwres
canolog. Cadarnhaodd ei fod wedi torri ac nad
oedd modd ei drwsio. Trefnodd yr Asiantaeth
wresogyddion dros dro a gyrhaeddodd ar yr un
diwrnod ag y cafwyd yr adroddiad.
Oherwydd y peryglon sylweddol a ddynodwyd
yng nghartref Mrs D, na fyddid wedi eu
dynodi heb ymweliad cartref gan y gweithiwr
achos H2HH, byddai Mrs D wedi cael ei
rhyddhau o ysbyty i gartref anaddas. Unwaith
y cawsant eu dynodi, canfuwyd datrysiadau
i’r problemau yn gyflym a dychwelodd Mrs D

adre wythnos yn ddiweddarach na’i dyddiad
rhyddhau dechreuol.
Parhaodd Gofal a Thrwsio i gefnogi Mrs D
ar ôl iddi gael ei rhyddhau o ysbyty i gael
boeler gwres canolog newydd wedi’i osod.
Cyflwynwyd ceisiadau am gyllid i gronfeydd
Health Through Warmth a Gas Safe Care &
Repair Cymru (a gafwyd drwy bartneriaethau
gyda nPower, elusen Gas Safe ac
Ymddiriedolaeth Byw Annibynnol Foundations),
a chronfa caledi fewnol Gofal a Thrwsio ei hun.
Dyfarnwyd cyfanswm o £1,800 o gyllid a’i
gwnaeth yn bosibl gosod boeler newydd
bythefnos ar ôl i Mrs D ddychwelyd adre o’r
ysbyty.

Heb ymweliad cartref gan
weithiwr achos H2HH, byddai
Mrs D wedi mynd adre o’r ysbyty
i gartref anaddas. Unwaith
y dynodwyd y problemau,
canfuwyd datrysiadau iddynt
mewn dim o dro.
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Rhoi Gwerth Ychwanegol a Gostwng Risgiau Ail-dderbyn
Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH) Gofal a Thrwsio Conwy
a Sir Ddinbych (Ysbyty Glan Clwyd)
Cafodd Mrs R (83 oed) sy’n byw gyda’i wraig
(81 oed) ei dderbyn i’r ysbyty ar ôl cael
cyfnodau penysgafn am 18 mis ac roedd
ganddo bwysedd gwaed uchel iawn. Mae
COPD (clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint) ar
Mr R ac mae’n drwm ei glyw . Cafodd hynny
ei gywiro gyda chymorth clyw mewn un glust,
ond roedd wedi cael tynnu mastoidau yn y
glust arall gan olygu nad oedd yn clywed dim
o’r glust honno.
Derbyniodd gweithiwr achos H2HH atgyfeiriad
gan Therapydd Galwedigaethol Derbyniadau
Ysbyty, Rhyddhau a Throsglwyddo yn yr
Adran Argyfwng yn gofyn am benderfynu
pa wasanaethau a’r cymorth y gallai Gofal a
Thrwsio eu rhoi. Derbyniwyd Mr R yn dilyn
cyfnod o benysgafnder a llewygu yn ei gartref
ond roedd yn gobeithio cael mynd adre yr un
diwrnod. Ymwelodd gweithiwr achos H2HH
â Mr R yn Uned Arsylwi yr Adran Argyfwng a
thrafod pa gymorth oedd ei angen i hwyluso
rhyddhau diogel.

Roedd gan Mr a Mrs R gylch clywed ar gyfer
y teledu, ond nid ydynt bob amser yn clywed
cloch y drws ac ni fyddent yn clywed y larwm
mwg yn y nos.
Gan nad oedd naill ai Mr a Mrs R yn hawlio
Lwfans Gweini, gwnaed atgyfeiriad at
wasanaeth ymweld cartref yr Adran Gwaith a
Phensiynau. Mae Mr a Mrs R wrthi’n aros am
ganlyniad eu hawliadau Lwfans Gweini.
Ymwelodd gweithiwr achos Ymdopi’n
Well gyda Mr a Mrs R yr wythnos ddilynol
a chwblhau’r asesiad Cartrefi Iachach a
ddechreuwyd gan weithiwr achos H2HH yn
yr ysbyty. Arweiniodd yr ymweliad at osod
canllawiau cydio ychwanegol yn yr ystafell
ymolchi ac atgyfeiriad i’r gwasanaeth Tân ac
Achub ar gyfer gosod padiau larwm dirgrynol
i’w rhybuddio pe byddai tân.

Defnyddiodd y Gweithiwr Achos yr asesiad
Cartrefi Iachach i drafod pob ystafell yn fanwl
gyda Mr a Mrs R i asesu’r cymorth posibl oedd
ei angen.
Dynodwyd fod mynediad i flaen y tŷ yn
beryglus oherwydd y naw gris i’r drws blaen
a ffordd serth at y tŷ. Gosodwyd atgyfeiriad
Rhaglen Addasiadau Brys i’r rheiliau gael ei
gosod y trannoeth.
Gan fod Mr a Mrs R ill dau yn drwm eu clyw,
trefnwyd atgyfeiriad at wasanaeth Ymdopi’n
Well Gofal a Thrwsio. Mae hwn yn wasanaeth
tai â chymorth arbenigol ar gyfer pobl hŷn
agored i niwed, yn neilltuol rai gyda nam
synhwyraidd, pobl eiddil a rhai a gafodd strôc
a dementia.
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Mae Gofal a Thrwsio’n
parhau i weithio gyda Mr
a Mrs R i ddarparu nifer
o atgyweiriadau cartref
a dynodi cyllid i amnewid
ffenestri hen a drafftiog iawn.

Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH) Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin
(Ysbyty Tywysog Philip)
Cafodd Mrs P ei hatgyfeirio at weithiwr achos
H2HH gan therapydd galwedigaethol yr ysbyty
yn fuan cyn iddi gael ei rhyddhau o’r ysbyty.
Roedd canllawiau cydio eisoes wedi eu trefnu
o amgylch y tŷ, fodd bynnag teimlai’r therapydd
galwedigaethol fod angen ymweliad cartref i
weld os oedd angen unrhyw beth arall i sicrhau
fod gan Mrs P amgylchedd cartref diogel a
chynnes i ddychwelyd iddo.
Trefnodd gweithiwr achos H2HH i ymweld â Mrs
P y diwrnod y cafodd ei rhyddhau o’r ysbyty ar
gyfer asesiad llawn Cartrefi Iachach. Gwelodd
yr ymweliad fod Mrs P yn ei chael yn anodd
mynd lan y grisiau felly gwnaed atgyfeiriad i’r
Therapydd Galwedigaethol Cymunedol am
asesiad lifft grisiau.

Dynododd y gwiriad budd-daliadau llesiant nad
oedd Mrs P. na’i gŵr (sy’n 77 oed) wedi gwneud
cais am Lwfans Gweini. Helpwyd y ddau i
wneud ceisiadau llwyddiannus am Lwfans
Gweini a wnaeth yn ei dro eu galluogi i wneud
cais llwyddiannus am Gredyd Pensiwn. Felly
fe wnaeth hyn sicrhau nad oedd angen i’r cwpl
dalu Treth Gyngor wedyn. Roedd incwm ar y cyd
Mrs a Mr P wedi cynyddu gan £800 y mis neu
£9,600 y flwyddyn.
Yn dilyn asesiad y Therapi Galwedigaethol
Cymunedol, gosodwyd lifft grisiau ar gyfer Mrs
P. Talwyd am hynny gyda Grant Cyfleusterau i’r
Anabl ac oherwydd bod Mrs P yn awr yn derbyn
Credyd Pensiwn, nid oedd angen iddi mwyach
gyfrannu at gost y lifft grisiau.

Trefnodd y gweithiwr
achos H2HH i ymweld â
Mrs P y diwrnod ar ôl iddi
gael ei rhyddhau o’r ysbyty
i gynnal asesiad llawn
Cartrefi’n Iach.
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Cyd-leoli a gwella systemau NHS
Gofal a Thrwsio Casnewydd Gwasanaeth
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach
(Ysbyty Brenhinol Gwent)
Cafodd Mrs R (71 oed) ymweliad gan weithiwr
achos Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach yn
dilyn atgyfeiriad gan gydlynydd rhyddhau o
ysbyty y ward. Roedd Mrs M i fod i gael ei
rhyddhau o ysbyty ond roedd angen symud ei
gwely adre i fod lawr grisiau.
Gan fod Mrs R yn byw yn Nhorfaen, tu allan i
ardal Gofal a Thrwsio Casnewydd, cysylltodd
y gweithiwr achos yn uniongyrchol gyda
Gofal a Thrwsio Torfaen a Sir Fynwy gan
wneud atgyfeiriad i’r gwasanaeth tasgmon.
Gwnaed trefniadau i’r gwely gael ei symud y
trannoeth, yr un diwrnod ag oedd Mrs R i gael
ei rhyddhau o’r ysbyty.
Nid oedd staff rhyddhau o ysbyty’r
GIG yn gwybod am y gwaith eang
y gall y gwasanaeth Gofal a
Thrwsio ei wneud i gynorthwyo
pobl hŷn i fyw’n annibynnol cyn
i weithiwr achos H2HH gael ei
chydleoli yn yr ysbyty. Byddai’r
mater ffiniau sirol yn yr achos
hwn hefyd wedi bod yn
gymhlethdod ychwanegol.

Dangosodd cyd-leoli
gweithiwr achos H2HH yn yr
ysbyty ddatrysiad a hwyluso
ei gyflenwi cyflym gan
alluogi Mrs R i ddychwelyd
adre yn gyflym.
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Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach (H2HH) Gofal a Thrwsio Gogledd
Ddwyrain Cymru (Ysbyty Maelor Wrecsam)
Cafodd Mrs X (72 oed) ei hatgyfeirio at
weithiwr achos H2HH gan ei bod i gael mynd
adre o’r ysbyty yn ddiweddarach yr wythnos
honno. Fodd bynnag, roedd y Therapydd
Galwedigaethol yn bryderus nad oedd
unrhyw wres yn y cartref a’i fod yn flêr. Cyn
ein gwasanaeth H2HH nid oedd gwasanaeth
amlwg i helpu gyda rhyddhau o ysbyty.

Ddwyrain Cymru am garped yn ei lolfa oedd
yn goncrit heb ddim gorchudd, felly’n oer iawn
a hefyd yn rhoi risg uchel o anaf oherwydd
fod y cleient yn cael trawiadau. Dull cymorth
a drafodwyd yw Telecare (ar gyfer canfyddwr
wres eithafion i hysbysu os yw ei chartref yn
gostwng i dymheredd isel) a gwres canolog
(yn aros i Mrs X gytuno).

Ymwelodd y gweithiwr achos â Mrs X y
diwrnod ar ôl iddi gael ei rhyddhau o ysbyty a
chynhaliodd asesiad Cartrefi Iachach. Roedd
y cartref yn oer iawn ac nid oedd y gwres
yn gweithio felly rhoddwyd gwresogyddion
dros dro ar unwaith yn rhad ac am ddim.
Cynhaliwyd gwiriad budd-daliadau a gwnaed
cais am Lwfans Gweini.

Mae’r gweithiwr achos wedi dynodi help a
chefnogaeth ychwanegol sydd eu hangen
gydag atgyweiriadau a dodrefn newydd.
Mae gan yr Asiantaeth stoc o ddodrefn wedi’i
gyfrannu y gellir ei roi yn rhad ac am ddim.
Bydd y gweithiwr achos yn trin pob un o’r
materion hyn yn sensitif ac yn helpu Mrs
X pan fydd yn barod. Bydd yr Asiantaeth
yn parhau i weithio gyda Mrs X i ganfod
datrysiadau a llwybrau cyllid ar gyfer gwaith
trwsio ac addasu gan ei galluogi i fyw’n
annibynnol mewn cartref diogel a chynnes a
gostwng y risg o orfod dychwelyd i ysbyty.

Mae Mrs X yn fenyw falch iawn ac yn amharod
i dderbyn help. Mae’r gweithiwr achos yn
ymweld â hi yn gyson i feithrin ymddiriedaeth.
Talodd cronfa galedi Gofal a Thrwsio Gogledd

Bydd yr Asiantaeth yn parhau i weithio gyda Mrs X i ddynodi
datrysiadau a llwybrau cyllid ar gyfer gwaith trwsio ac addasu
gan ei galluogi i fyw’n annibynnol mewn cartref diogel a chynnes.
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Cleifion/Cleientiaid a phontio gofal
Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty (H2HH) Gofal a Thrwsio yng Nghaerdydd a’r Fro
(Ysbyty Llandochau)
Derbyniwyd Mr V (79 oed) i’r ysbyty gyda
phoen yn ei choes a’i chlun a chafwyd
atgyfeiriad gan weithiwr achos H2HH yn
ystod y rownd ward bore yn yr ysbyty. Roedd
y Therapydd Galwedigaethol yn bryderus
am y grisiau yng nghartref Mr V a gofynnodd
am ymweliad cartref ar y cyd gyda gweithiwr
achos H2HH.
Yn ystod yr ymweliad ar y cyd, dynododd y
Therapydd Galwedigaethol y byddai Mr V yn
manteisio o lifft grisiau nad oedd oedd lle lawr
grisiau ar gyfer gwely ac roedd Mr V wedi
mynd i’r arfer o gysgu yn y gadair freichiau.
Roedd hynny’n niweidiol i’w iechyd gan na
allai godi ei goesau. Gofynnodd y Therapydd
Galwedigaethol hefyd am osod sêff allweddi.
Yn ystod yr ymweliad cynhaliodd y gweithiwr
achos asesiad Cartrefi Iachach a dynodi’r
angen am gloch drws oedd yn fflachio,
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ffôn gyda botymau mawr ac atgyfeiriad i’r
gwasanaeth tân am larymau mwg.
Gosododd y tasgmon Gofal a Thrwsio gloch
drws yn fflachio a sêff allweddi y trannoeth.
Gosododd contractwr â lifft grisiau, a gyllidwyd
o gronfa gyfalaf H2HH, bedair wythnos ar ôl
yr ymweliad cartref a dychwelodd Mr V adre
o’r ysbyty yr wythnos ddilynol ar ôl aros yn yr
ysbyty am wyth wythnos.
Heb gronfa cyfalaf H2HH a dalodd am y lifft
grisiau, byddid wedi bod angen cais am Grant
Cyfleusterau i’r Anabl i’r awdurdod lleol a fyddai
wedi cymryd misoedd lawer i’w brosesu.

Mae Mr V wedi medru
dychwelyd adre o’r ysbyty
mewn modd diogel, amserol.
Mae ei gartref yn ddiogel
ac wedi’i addasu ar gyfer ei
anghenion, gan obeithio atal
cwympiadau a gorfod mynd
i’r ysbyty yn y dyfodol.

Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn
(Ysbyty Gwynedd)
Cafodd Ms B (68 oed) ei derbyn i ysbyty ar ôl
torri ei chlun a llawdriniaeth am glun newydd.
Atgyfeiriodd Therapydd Galwedigaethol yr
ysbyty hi at weithiwr achos Adre o’r Ysbyty
i Gartref Iachach fel rhan o gynllunio ei
rhyddhau o ysbyty.
Trefnwyd ymweliad cartref gyda theulu Mrs
B i alluogi’r gweithiwr achos i gynnal asesiad
Cartref Iachach, yn arbennig y grisiau, gan
fod Ms B wedi dweud eu bod yn “eithaf anodd
cyrraedd y top”.
Ar yr ymweliad cyfarfu’r gweithiwr achos â’r
teulu oedd i ddechrau eisiau i Ms B aros yn yr
ysbyty i drin problemau eraill yr awgrymwyd
fod ganddi. Trafododd y gweithiwr achos y
mater gyda nhw, a’r ffaith mai dymuniad Ms
B oedd i’r gwaith gael ei wneud fel y gallai
ddychwelyd adre. Cytunwyd hyn maes o
law a threfnodd yr Asiantaeth i osod canllaw
banister a chanllawiau cydio newydd i helpu
sicrhau y gallai Ms B ddefnyddio’r grisiau a
gallodd gael ei rhyddhau o ysbyty wythnos yn
ddiweddarach.

Fe wnaeth cael sgwrs
“beth sy’n bwysig” cyn ei
rhyddhau o’r ysbyty helpu
Ms B i ddychwelyd i gartref
diogel oedd wedi’i addasu’n
briodol.
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Diolchiadau
Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i staff y GIG a Gofal a Thrwsio y
gwnaethom eu cyfweld yn ystod y gwerthusiad hwn:
Ysbyty Treforys
•	
Ann Carpanini, Arweinydd Tîm Therapi
Galwedigaethol
•	
Lucy Anderson, Therapydd Galwedigaethol
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
•	Susan Jones, Pennaeth Gwasanaethau
Gweithredol
Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Gwynllwg
• Jenna Mulholland, Ffisiotherapydd
• Sarah Pocock, Cydlynydd Rhyddhau o Ysbyty
Ysbyty Tywysog Philip
• Sarah Collins, Therapydd Galwedigaethol
•	Steve Seagull, Cynghorydd Arbenigol
Rhyddhau o Ysbyty
Ysbyty Tywysog Charles
•	Joanne Santos Matthews, Arweinydd Tîm
Therapi Galwedigaethol
•	Ryan Williams, Technegydd Therapi
Galwedigaethol
Ysbyty Brenhinol Morgannwg
•	Karen Williams, Arweinydd Tîm Therapi
Galwedigaethol
•	Nicole Jones, Therapydd Galwedigaethol
Gwasanaeth Aros yn Iach Adre Cwm Taf
Morgannwg
•	Emma Ralph, Rheolwr Tîm
•	Lisa Tee, Technegydd Therapi
Ysbyty Maelor Wrecsam
•	Beverley Evans, Nyrs Cymorth Rhyddhau
o Ysbyty
•	Jenny Jones, Gweithiwr Cymdeithasol yn
seiliedig yn yr ysbyty
•	Kelly Peers, Cydlynydd Rhyddhau ar gyfer
Tîm Nyrs Ardal Canol Wrecsam
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•	Pauline Dobson, Arweinydd Llif Rhyddhau
Ardal Wrecsam
Ysbyty Glan Clwyd
•	Cate Sheldon, Therapydd Galwedigaethol
Tîm ADT
•	Ceri Jones, Therapydd Galwedigaethol
Tîm ADT
•	Lavinia Tilley, Therapydd Galwedigaethol
Ward Aciwt Strôc ac Adsefydlu
•	Jessica Hammond, Therapydd Galwedigaethol
Ward Aciwt Strôc ac Adsefydlu
Ysbyty Gwynedd
• Julie Jeffries, Gweithiwr Cymdeithasol Ysbyty
•	Cally Haines, Cydlynydd Rhyddhau Cymhleth
•	Sharon Thomas, Matron Ansawdd
Rhyddhau Ardal Gorllewin
• Vicky Birc, Cydlynydd Rhyddhau Cymhleth
Gweithwyr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach Gofal a Thrwsio
•	Lynette Catto, seiliedig yn Ysbyty Tywysog
Philip
•	Carol Williams, seiliedig yn Ysbyty Treforys
ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
•	Meinir Woodgate a Cath Dixon,seiliedig yn
Ysbyty Tywysoges Cymru
•	Julia Burgess, Jemma Lewis a Kelly
Gwilym, seiliedig yn Ysbyty Tywysog
Charles ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg
•	Beatrice Roberts, seiliedig yn Ysbyty
Llandochau
•	Gethyn Peploe, seiliedig yn Ysbyty
Brenhinol Gwent ac Ysbyty Gwynllwg
•	Kathryn Massie a Jacqui Valentine, seiliedig
yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty’r Waun
•	Danielle Hankey a Daryl Hughes (Swyddog
Technegol), seiliedig yn Ysbyty Glan Clwyd
• Wynn Roberts, seiliedig yn Ysbyty Gwynedd

Edrychwch ar ein dwy straeon
digidol …
…sy’n rhoi sylw i brofiadau staff sy’n ymwneud yn
uniongyrchol â chyflwyno cynlluniau peilot Adre o’r
Ysbyty i Gartref Iachach.
Yn y stori yma byddwch yn clywed gan
staff GIG o bob rhan o Gymru sy’n siarad
am yr effaith gadarnhaol a gafodd Adre
o’r Ysbyty ar eu diwrnod gwaith.

Yn y stori yma byddwch yn clywed gan
weithwyr achos Gofal a Thrwsio sy’n siarad
am sut mae eu gwaith wedi helpu cleifion
hŷn i ddychwelyd yn ddiogel adre o’r ysbyty.

https://youtu.
be/5q9JIDVbOG0

https://youtu.
be/o_Bj6zy7Rdo

“…mae cael Jemma
(Gweithiwr Achos H2HH)
yma wedi agor ein llygaid
i ystod newydd cyfan o
wasanaethau y gallwn eu
defnyddio i gael cleifion
adre.”

“…rydym wedi meithrin
perthynas gyda staff ysbyty
fel fod ganddynt well
dealltwriaeth o beth mae
Gofal a Thrwsio yn ei wneud
... nid dim ond gwasanaeth
canllaw cydio ydyn ni.”
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Care & Repair
Gofal a Thrwsio

www.careandrepair.org.uk
dewch o hyd i ni ar

I gysylltu â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol
0300 111 3333
Care & Repair Cymru
029 2010 7580

Cynhyrchwyd yr adroddiad a straeon digidol gan Care & Repair Cymru
Mehefin 2019
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth yn y ddogfen hon yn
gywir. Fodd bynnag, nid yw Care & Repair Cymru yn derbyn unrhyw
gyfrifoldeb am gamgymeriadau neu wallau.

