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Rhagair

Ruth Marks, Comisiynydd Pobl  
Hŷn Cymru
Fel Comisiynydd annibynnol Pobl Hŷn Cymru, mae’r 
Adolygiad hwn, sy’n galw am newid, yn adlewyrchu 
fy ymrwymiad i gynrychioli realiti profiadau pobl 
hŷn o ofal iechyd yng Nghymru. Rwyf o’r farn bod fy 
Adolygiad wedi amlygu bod y modd y caiff rhai pobl 
hŷn eu trin mewn ysbytai yng Nghymru yn warthus  
o annigonol. Mae’n rhaid i sefydliadau wneud mwy  
i ddysgu oddi wrth y rheini sydd yn gwneud  
pethau’n dda.

Yn dilyn ymgynghoriad eang, yn enwedig gyda phobl hŷn 
eu hunain ar ddechrau 2010, dewisais ddefnyddio fy
mhwerau cyfreithiol i gynnal Adolygiad i archwilio’r modd y mae pobl 
hŷn yn cael eu trin mewn ysbytai o ran urddas a pharch. Roeddwn am 
ystyried profiadau go iawn pobl hŷn ar y wardiau ledled y wlad. 

Sefydlais Banel Ymchwilio arbenigol i gasglu tystiolaeth ac i’m cynghori 
wrth i mi lunio fy argymhellion. Rwy’n ddiolchgar iawn i Gadeirydd y 
Panel, Y Fonesig Deirdre Hine, ac i holl aelodau’r Panel am ymroi i’r 
dasg hon dros y flwyddyn ddiwethaf, ac am y cyfoeth o wybodaeth a 
phrofiad a roesant. 

Hoffwn ddiolch i’r holl bobl hŷn, aelodau o’r cyhoedd, staff ysbytai a’r 
sefydliadau niferus sydd wedi chwarae rhan mor bwysig yn yr Adolygiad 
hwn drwy roi tystiolaeth ysgrifenedig a llafar, a thrwy siarad ag aelodau’r 
Panel yn ystod yr ymweliadau â’r ysbytai. Rwyf wedi cael fy nghyffwrdd 
gan lawer o’r straeon personol a gyfrannwyd, ac yn cydnabod yr 
ymdrechion a wnaed gan unigolion i sôn am brofiadau personol, sy’n 
aml yn broses anodd. 

Mae’r hanesion hyn yn golygu bod lleisiau pobl hŷn, eu perthnasau, 
gofalwyr, cyd-gleifion, eiriolwyr a staff yn amlwg drwy gydol yr adroddiad 
ar yr Adolygiad ac maent wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n 
dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd mewn ysbytai yng Nghymru. Rwy’n 
pryderu am y disgwyliadau isel sydd gan lawer o bobl hŷn ynghylch eu 
gofal. Mae angen i ni weld cynnydd yn nisgwyliadau pobl. Canfuwyd 
tystiolaeth o arfer gwael ac mae angen rhoi stop ar hyn. 



Adolygiad o’r Ysbytai  5

Mae gan bobl hŷn yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch ac mae 
methiannau i reoli ymataliaeth, neu i fynd i’r afael ag anghenion 
cyfathrebu a phreifatrwydd pobl er enghraifft, yn gwbl annerbyniol. 

Rwy’n cydnabod yr heriau sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus 
yng Nghymru o ganlyniad i’r hinsawdd economaidd bresennol. Fodd 
bynnag, rhaid i ni sicrhau nad yw hyn yn arwain at safonau gofal 
annerbyniol nac yn peryglu’r gofal a roddir i bobl sy’n agored i niwed. 
Mae angen sicrhau bod yr adnoddau’n briodol i’r dasg a bod gwaith 
cydgysylltiedig mwy effeithiol yn mynd rhagddo ym mhob rhan o’r 
system er mwyn cyflawni canlyniadau gwell yn fwy effeithlon. Rydym 
wedi gweld enghreifftiau o ddiwylliant gofal cadarnhaol, er gwaethaf y 
pwysau ar adnoddau. 

Mae enghreifftiau o arweinyddiaeth effeithiol ac arfer da ac mae’n 
hanfodol ein bod yn adeiladu ar y rhain ac yn sicrhau eu bod yn dod yn 
arfer rheolaidd. Ceir tystiolaeth bod ymdrechion i wella safonau gofal 
yn gwneud gwahaniaeth a dylem gael ein calonogi gan hyn a dysgu 
oddi wrtho. Maent yn dangos beth sy’n bosibl a dylent chwarae rhan 
allweddol wrth gyflwyno newid ehangach. Rwy’n gobeithio y bydd yr 
Adolygiad hwn o gymorth i bawb sydd am weld newid cadarnhaol, ac 
y bydd yn cryfhau penderfyniad llawer o bobl sy’n ymdrechu i ddarparu 
gofal o safon yn y gwasanaeth iechyd. Rwyf wedi gwneud nifer o 
argymhellion a byddaf yn defnyddio fy mhwerau statudol i ymgymryd â 
gwaith dilynol. 

Rwyf am i’m Hadolygiad arwain at newid mewn arfer a gaiff ei 
fesur drwy brofiad y cleifion eu hunain. Rwy’n cydnabod y llu o 
strategaethau, adroddiadau a mentrau sy’n anelu at sicrhau bod 
urddas a pharch yn rhan ganolog o’r gofal a ddarperir a hyderaf y 
bydd fy Adolygiad yn ychwanegu momentwm gwirioneddol i gyfeiriad 
y gwaith hwn, y mae aelodau o’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol yn 
deall ei fod yn hanfodol. 

Mae angen newid sylfaenol. Mae angen i gleifion wybod beth yw gofal 
o safon, ac mae angen i systemau ac adnoddau rymuso staff i fodloni 
disgwyliadau cleifion. Ni ddylid goddef arfer gwael. Mae agweddau, 
ymddygiad a deallusrwydd emosiynol staff ar y wardiau yn hanfodol. 
Mae angen arweinyddiaeth gref a chadarnhaol ar bob lefel, a system 
sy’n sicrhau bod urddas a pharch yn gonglfaen gofal o safon uchel.

Ruth Marks
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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Rhagair

Y Fonesig Deirdre Hine,  
Cadeirydd y Panel Ymchwilio
Roedd hi’n fraint i mi gael fy newis i gadeirio’r Panel 
Ymchwilio ar gyfer yr Ymchwiliad hwn, sef adolygiad 
cyntaf y Comisiynydd. Mae cyflawniadau ym maes 
gofal iechyd yng Nghymru, fel yn rhannau eraill o’r 
Deyrnas Unedig, wedi arwain at gynnydd cyflym yn y 
nifer ohonom a fydd yn cyrraedd henaint. 

Fodd bynnag, wrth ddathlu’r llwyddiant hwn, mae’n 
rhaid i ni gydnabod y bydd angen i lawer o bobl hŷn 
gael gofal ysbyty ar ryw adeg. Hefyd, gwelir eisoes 
mai nhw yw prif ddefnyddwyr y gofal a roddir i gleifion 
mewnol mewn ysbytai a bydd eu niferoedd yn cynyddu 
yn y dyfodol.

Mae’n bwysig felly bod y gofal a dderbynnir ganddynt mewn ysbytai 
o safon uchel ym mhob ffordd a bod y gofal hwnnw’n cael ei roi gyda 
thrugaredd a dealltwriaeth o’r angen i gynnal hunan-barch y cleifion 
hŷn hyn, sy’n aml yn fregus. 

Felly, mae’n hollbwysig bod yr urddas a’r parch a ddangosir wrth 
drin cleifion hŷn ym mlaen meddyliau pawb sy’n rheoli ac yn staffio 
ein hysbytai yng Nghymru. Mae’n rhaid rhoi stop ar yr agweddau a’r 
arferion sy’n tarfu ar urddas a hunan-barch pobl hŷn ar adeg pan fônt 
yn teimlo’n fwyaf pryderus ac agored i niwed.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi cael y fraint o arwain Panel o 
gydweithwyr profiadol, hyddysg ac ymrwymedig yn yr Adolygiad hwn i 
brofiadau diweddar cleifion hŷn sydd wedi cael triniaeth mewn ysbytai 
yng Nghymru. Gyda’n gilydd, rydym wedi casglu safbwyntiau cleifion 
a’u perthnasau drwy gyflwyniadau ysgrifenedig a thrwy ymweld â 
chleifion hŷn ar wardiau meddygol a llawfeddygol a gwrando ar eu 
safbwyntiau. Rydym yn ddiolchgar i’r holl gleifion, perthnasau a staff 
sydd wedi bod mor barod i’n cynorthwyo.

Mae tair argraff fyw yn dod i’r amlwg. Un ohonynt yw gwerthfawrogiad 
y rhan fwyaf o gleifion hŷn o’r gofal a dderbynnir ganddynt. Argraff 
arall yw’r gwir ddewrder y mae cymaint ohonynt yn ei ddangos wrth 
wynebu a rheoli salwch ac anableddau sy’n effeithio ar ansawdd eu 
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bywydau. A’r trydydd yw ymdrechion penderfynol cymaint o staff gofal 
iechyd i wneud eu gorau dros bob claf y maent yn ei drin.

Mae ysbytai yng Nghymru yn gwneud cynnydd cyson o ran bodloni 
gofynion yr agenda urddas a pharch. Fodd bynnag, dengys ein 
canfyddiadau fod gwaith i’w wneud o hyd er mwyn sicrhau bod hyn yn 
realiti cyson ar lefel ward ym mhob rhan o’r GIG yng Nghymru. 

Bu’n bleser gweithio gyda’r Comisiynydd a’i staff arbenigol ac 
ymroddedig ar yr Adolygiad hwn ac rwy’n gobeithio y bydd y 
dystiolaeth a gasglwyd gennym, ein dadansoddiad o’r problemau 
a wynebir a’n hawgrymiadau ar gyfer newid yn ei galluogi i lunio 
argymhellion a all sicrhau bod realiti o’r fath yn bosibl. 

Y Fonesig Deirdre Hine 
DBE FFPH FRCP

Roedd Panel Ymchwilio’r Adolygiad o Ysbytai yn cynnwys chwe aelod 
(o’r chwith i’r dde): Meg Edwards; Monty Graham; y Fonesig Deirdre 
Hine (Cadeirydd); Meirion Hughes; Nicky Hayes a Dr Charles Twining. 
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Cyflwyniad 

Pam y cynhaliodd y Comisiynydd yr 
Adolygiad

Mae Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 yn rhoi ystod 
o bwerau cyfreithiol i’r Comisiynydd, ynghyd â rhwymedigaeth 
i wrando ar safbwyntiau pobl hŷn dros 60 oed. Cynhaliwyd yr 
Adolygiad hwn o dan Adran 3 o Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn 
(Cymru). Mae’r adran yn caniatáu i’r Comisiynydd adolygu’r 
effaith ar bobl hŷn o’r ffordd y mae cyrff cyhoeddus a darparwyr 
yng Nghymru yn cyflawni eu swyddogaethau. 

Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn o dan reoliadau Comisiynydd 
Pobl Hŷn (Cymru).1

Ers i’r Comisiwn gael ei sefydlu ym mis Ebrill 2008, mae’r 
Comisiynydd wedi teithio’n helaeth ledled Cymru a, thrwy ei sgyrsiau 
â phobl hŷn, mae themâu cyffredin wedi dod i’r amlwg. Un o’r 
themâu cyffredin hyn oedd yr urddas a’r parch a roddir i bobl hŷn, yn 
enwedig pan fônt yn derbyn gofal. 

Cafodd y fam hon ei hatgyfnerthu gan lawer o randdeiliaid ac 
arweiniodd hyn at gyhoeddiad gan y Comisiynydd ym mis Mawrth 
2010 y byddai’r Adolygiad yn canolbwyntio ar urddas a pharch ym 
maes iechyd. 

Cylch gwaith yr Adolygiad
Penderfynwyd y byddai’r Adolygiad hwn yn canolbwyntio ar y gofal a 
roddir i gleifion mewnol mewn ysbytai oherwydd cryfder y pryderon a 
fynegwyd ynghylch effaith profiad gwael mewn ysbyty ar bobl hŷn. 

Canfu pôl piniwn gan ICM2 o 1,500 o bobl o bob oedran, a 
gomisiynwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mai dim ond 36% 
o bobl a oedd yn hyderus y byddai person hŷn yn cael ei drin ag 
urddas mewn ysbyty. Nid oedd 31% o’r rheini a gymerodd ran yn 
teimlo’n hyderus y byddai person hŷn yn cael ei drin ag urddas.

NODIADAU:

1. Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2007, Rheol. 14(2) (2007/398).

2. Cyf: Cyfwelodd ICM â sampl o 1000 o oedolion 65+ yng Nghymru dros y ffôn rhwng 
18-25 Mawrth, 2010. Cyfwelwyd â 500 o oedolion eraill 18-64 oed rhwng 14-19  
Ebrill 2010.
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Yn gyffredinol, dywedodd 49% o bobl eu bod hwy eu hunain, neu 
berson hŷn y maent yn ei adnabod, wedi cael profiad cadarnhaol 
o ofal mewn ysbyty. Dywedodd 21% eu bod hwy eu hunain, neu 
berson hŷn y maent yn ei adnabod, wedi cael profiad negyddol.

Gwyddom hefyd fod pobl dros 60 oed yn gwneud defnydd sylweddol 
o ysbytai yng Nghymru, gan gyfrif am 47% o’r cleifion mewnol a 
dderbyniwyd yn 2009 a 2010.3 Roedd yr Adolygiad yn canolbwyntio 
ar brofiadau pobl hŷn a oedd, neu a oedd wedi bod, yn gleifion 
mewnol mewn ysbyty am o leiaf bum diwrnod yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf. 

Roedd hyn yn adlewyrchu pryderon am yr effaith hirdymor sy’n 
gysylltiedig â cholli urddas a pharch yn ystod cyfnodau hirach yn yr 
ysbyty, o gymharu â chyfnodau byrrach mewn lleoliad achosion brys 
neu brofiadau cleifion allanol. 

Cafwyd dros 228,000 o achosion lle’r oedd person hŷn wedi treulio 
pum diwrnod neu fwy mewn ysbyty rhwng mis Ionawr 2008 a mis 
Rhagfyr 2009.4

NODIADAU:

3. Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru: dyddiad cyrchu gan Atebion Iechyd 
Cymru 07/02/11

4.  Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru: dyddiad cyrchu gan Atebion Iechyd 
Cymru 28/06/10
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Cyflwyniad 

Cyflwynodd y diwygiadau strwythurol diweddar i’r gwasanaeth 
iechyd yng Nghymru gyfleoedd i ddylanwadu ar newid hefyd. 

Roedd pob un o’r Byrddau Iechyd Lleol newydd ac un 
Ymddiriedolaeth GIG yn rhan o’r Adolygiad hwn, sef: Bwrdd Iechyd 
Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, 
Bwrdd Addysgu Iechyd Powys ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre. 
Drwy gydol yr adroddiad, cyfeirir atynt gyda’i gilydd fel y “Byrddau 
Iechyd a’r Ymddiriedolaeth”. 

Diffinio urddas
Er mwyn diffinio’r elfennau o ofal sy’n effeithio ar urddas, rydym 
wedi defnyddio’r fframwaith a bennwyd yn yr adroddiad The 
Challenge of Dignity in Care: Upholding the rights of the 
individual5 a gyhoeddwyd gan Help the Aged yn 2007, sy’n nodi 
hylendid personol, bwyta a maeth, preifatrwydd, cyfathrebu, 
poen, ymreolaeth, gofal personol, diwedd bywyd, a chynhwysiant 
cymdeithasol. 

Mae urddas hefyd yn cynnwys llawer o agweddau sy’n gorgyffwrdd 
sy’n ymwneud â pharch, ymreolaeth a hunanwerth. 

Panel Ymchwilio
Er mwyn sicrhau sail dystiolaeth gadarn a manwl ar gyfer llunio 
argymhellion, penododd y Comisiynydd Banel Ymchwilio (Atodiad 
3) i gasglu tystiolaeth am brofiadau pobl hŷn mewn ysbytai ac i nodi 
arfer da. Nododd y Comisiynydd aelodau posibl ar gyfer y Panel 
drwy drafodaethau â rhanddeiliaid allweddol a cheisiodd sicrhau 
cydbwysedd o sgiliau ac arbenigedd yn y meysydd canlynol: profiad 
meddygol, profiad nyrsio, gofalwyr, gwasanaethau cymdeithasol, 
byrddau iechyd lleol, ac ymchwil. 

Dechreuodd y Panel ar ei waith ym mis Mehefin 2010 o dan 
gadeiryddiaeth y Fonesig Deirdre Hine.

NODYN:

5.  Levenson R (2007) The Challenge of Dignity in Care: Upholding the Rights of the 
Individual Llundain: Help the Aged
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Argymhellion

Argymhellion y Comisiynydd 
Mae’r deuddeg argymhelliad yn yr adroddiad wedi’u 
datblygu ar sail canfyddiadau’r Panel Ymchwilio. 
Ceir crynodeb o’r dystiolaeth berthnasol cyn pob 
argymhelliad manwl.

Newid y diwylliant o ofalu am bobl hŷn 
mewn ysbytai yng Nghymru

 Mae angen arweinyddiaeth gryfach ar     
wardiau er mwyn meithrin diwylliant o urddas 
a pharch

1

Er mwyn sicrhau bod urddas a pharch yn realiti i bob person 
hŷn, mae’n rhaid sicrhau bod polisïau ac egwyddorion gofal sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael eu troi’n arfer da gwirioneddol 
ar lefel ward, a hynny’n gyson. Mae hyfforddiant a dysgu oddi wrth 
fodelau rôl da sy’n sicrhau urddas a pharch yn allweddol i bob aelod 
o staff. Canfu’r Panel fod yr enghreifftiau gorau o ofal ardderchog i’w 
gweld mewn lleoliadau lle’r oedd rheolwyr ward medrus yn dangos 
arweinyddiaeth gref ac yn meddu ar y wybodaeth a’r awdurdod i 
lywio’r diwylliant ar eu wardiau.

Dylai Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth sicrhau bod 
rheolwyr ward ar bob ward lle y caiff pobl hŷn eu trin yn  
cael eu grymuso â’r sgiliau a’r awdurdod i greu diwylliant  
o urddas a pharch. Mae’n rhaid i hyn gynnwys:

• y sgiliau arweinyddiaeth glinigol
angenrheidiol;  

• cefnogaeth nyrsys ymgynghorol arbenigol yn enwedig 
ym maes gofal demensia ac ymataliaeth;  

• gwybodaeth am y nifer gywir o staff ar gyfer eu ward; 
• yr awdurdod i ddewis staff; 
•  yr awdurdod i sicrhau bod eu hanghenion hyfforddi yn

cael eu diwallu; a’r 
• cyfrifoldeb am arfarnu sgiliau, gwybodaeth ac

agwedd staff y ward yn rheolaidd.  

Manylion Argymhelliad 1
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 Mae angen gwybodaeth well am anghenion 
pobl hŷn â demensia, ynghyd â gwell 
cyfathrebu, hyfforddiant, cymorth a  
safonau gofal

2

Canfu’r Panel fod cytundeb cyffredinol ymhlith staff fod angen 
gwneud llawer mwy i wella’r gofal a roddir i bobl â demensia. Mewn 
ysbytai acíwt ac ysbytai cymunedol, mynegwyd pryderon ynghylch 
diffyg gwybodaeth am anghenion pobl â demensia, lefelau’r 
hyfforddiant a’r cymorth sydd ar gael, dulliau cyfathrebu, a  
safonau gofal.  

I bobl â demensia, gall y profiad o gael eu derbyn i’r ysbyty fod yn 
frawychus ac yn ddryslyd, a gall arwain at ymddygiad afreolaidd,  
mwy o risg o gwympo a chynnydd yn y defnydd o gyffuriau tawelu. 
Gall y gofal a roddir i gleifion â demensia, a heb ddemensia, ar yr  
un wardiau arwain at fwy o bryder a gofid.  

Mae angen cydnabyddiaeth lawer cliriach nad grŵp wedi’i ynysu 
sydd, ryw ffordd, wedi’i leoli y tu allan i’r brif ffrwd o ran gofal ysbyty 
yw pobl â demensia; yn hytrach, dylent gael eu cydnabod fel grŵp 
sylweddol a chynyddol o fewn poblogaeth ysbytai, y dylai eu gofal 
fod yn gymesur â’u hanghenion.  

Mae angen i Fyrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth sicrhau eu bod yn 
canolbwyntio ar gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau. 

Mae angen iddynt hefyd ystyried yr amgylchedd ffisegol a chyfleoedd 
dysgu a datblygu i staff. Mae angen cyswllt a mentora rheolaidd ar  
y ward gan staff sy’n arbenigo mewn trin cleifion â demensia.

Mae’r Adolygiad hwn wedi cynnwys demensia fel rhan o ddarlun 
ehangach. Erys yr angen i gynnal archwiliadau pellach a mwy 
penodol o ofal demensia mewn ysbytai acíwt ac ysbytai cymunedol, 
yn ogystal â chyfleusterau iechyd meddwl arbenigol. 

Mae ein canfyddiadau yn peri cryn bryder i ni ynglŷn â phrofiadau 
pobl hŷn â demensia mewn ysbytai cyffredinol.
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Dylai hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o ddemensia a 
datblygu sgiliau fod yn ofyniad ar gyfer pob aelod o staff 
sy’n gofalu am bobl hŷn. Mae angen sicrhau bod mewnbwn 
amlddisgyblaethol arbenigol a medrus ar gael i gynorthwyo 
staff i ddelio’n fwy effeithiol â phobl â demensia. Dylai’r 
mewnbwn hwn gynnwys Nyrs Ymgynghorol/Nyrs 
Glinigol Arbenigol i roi cyngor ar achosion penodol ac 
i gynorthwyo gyda dysgu a datblygiad staff yn y maes 
hwn yn fwy cyffredinol. Dylai Llywodraeth Cynulliad 
Cymru gomisiynu gwaith pellach i ymchwilio i’r driniaeth 
a roddir i bobl â demensia mewn ysbytai a’u profiad o fod 
mewn ysbyty, a ffyrdd o wella, gan adeiladu ar Gynllun 
Gweithredu Demensia Cenedlaethol Cymru a’r rhaglen waith 
gysylltiedig, 1000 o Fywydau a Mwy. Dylai hyn arwain at ofal 
gwell i bobl hŷn â demensia mewn ysbytai yng Nghymru.

Nodwyd yn eang bod diffyg ymateb amserol 
i anghenion ymataliaeth, ac mae hyn yn 
annerbyniol

3

Amlygodd canfyddiadau’r Panel nad yw anghenion cleifion o 
ran mynd i’r toiled yn cael eu diwallu bob amser a bod gwerth i 
rôl gefnogol y cynghorydd ymataliaeth arbenigol o ran cefnogi 
staff wardiau. Canfuwyd bod diffyg ymateb prydlon i alwadau am 
gymorth, methiant i flaenoriaethu anghenion toiled mewn arferion 
gofal, a gorddibyniaeth ar badiau yn arwain at anymataliaeth y 
gellir ei osgoi. Mae hyn yn annerbyniol a dylid rhoi’r gorau iddo ar 
unwaith. Mae’n cael effaith fychanol a diraddiol ar bobl hŷn, mae’n 
achos gofid mawr iddynt ac yn tarfu ar eu hunan-barch. Mae’n groes 
i ysbryd Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn.

Dylai Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth flaenoriaethu’r 
gwaith o hyrwyddo ymataliaeth a’i reoli. Dylent sicrhau 
bod staff ar bob lefel yn cael eu grymuso, eu hyfforddi a’u 
bod yn ymwybodol o effaith y broses heneiddio a chyflyrau 
iechyd acíwt ar ymataliaeth. Dylent hefyd ddyfeisio dull 
priodol o nodi profiadau pobl hŷn o ofal ymataliaeth. 

Manylion Argymhelliad 2
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Dylid rhoi’r gorau i’r arfer o rannu 
gwybodaeth bersonol am gleifion o fewn clyw 
pobl eraill lle y bo’n bosibl

4

Pan fo person hŷn yn yr ysbyty, mae’r ymweliad traddodiadol â’r 
ward bron yn anochel yn golygu y caiff gwybodaeth bersonol iawn 
am gyflwr clinigol y claf a’i driniaeth ei chlywed gan gleifion eraill a’u 
hymwelwyr. Caiff hyn fwy neu lai ei dderbyn bellach fel rhywbeth sy’n 
digwydd oherwydd yr amgylchedd y mae rhywun ynddo. 

Mae angen sicrhau bod llawer mwy o ffocws ar hawliau cleifion, fel 
y darperir ar eu cyfer gan y Ddeddf Hawliau Dynol. Mae’n amser 
herio arferion presennol a chodi disgwyliadau pobl o urddas a 
phreifatrwydd yn ystod eu harhosiad yn yr ysbyty.  

Dylai staff clinigol ystyried eu hadolygiad arferol o gleifion  
fel cyfres o ymgynghoriadau unigol a, lle bynnag y bo’n 
bosibl, dylai’r rhain gael eu cynnal mewn cyfleuster ar y  
ward sy’n hygyrch, yn briodol ac yn cynnig preifatrwydd.  

Gwelir gormod o achosion o hyd lle nad yw 
pobl hŷn yn cael eu rhyddhau mewn ffordd 
effeithiol ac amserol ac mae angen rhoi sylw  
i hyn ar frys

5

Mae’n hanfodol nad yw’r sefyllfa bresennol o ran cyllid cyhoeddus 
yn cael effaith negyddol ar y gwaith o gynllunio ar gyfer rhyddhau 
cleifion a gwaith partneriaeth, gan gynnwys gwaith o fewn sefydliadau 
statudol a thrydydd sector a rhyngddynt. Nid yw gadael pobl yn yr 
ysbyty yn gwneud synnwyr yn ariannol ac mae’n rhaid i ni ddod o hyd 
i ffyrdd doethach o weithio yn y cyd-destun cyllidebol presennol. 

Mae’r broses o ryddhau person hŷn o’r ysbyty mewn ffordd effeithiol 
ac amserol yn dal i fod yn broblem ac yn sefyllfa anfoddhaol, er 
gwaethaf llawer o weithgarwch a nifer o adroddiadau ar y problemau 
a welir yng Nghymru. Gall y bobl hŷn sy’n mynd drwy’r broses hon 
deimlo’n ddigalon ac yn wantan hyd yn oed gan y gallant golli cryn 

Manylion Argymhelliad 4



16  Adolygiad o’r Ysbytai

Argymhellion

dipyn o’u gallu corfforol, sy’n ei gwneud yn llawer mwy anodd iddynt 
ailafael yn eu hannibyniaeth. Gall y system arwain at sefydliadu  
pobl hŷn. 

Clywodd y Panel dystiolaeth sylweddol nad yw’r broses asesu a 
rhyddhau yn gweithio’n effeithiol. Roedd y dystiolaeth yn cynnwys 
adroddiadau am oedi gyda phecynnau gofal, yn enwedig ar gyfer 
y rheini ag anghenion mwy cymhleth neu ddemensia; achosion o 
ymgysylltu annigonol gan y gwasanaethau cymdeithasol yn enwedig 
i bobl mewn ysbytai y tu allan i’w sir eu hunain; ac amrywiad yn lefel, 
ansawdd ac amseroldeb y cyfathrebu ynghylch cynlluniau rhyddhau. 

Dylai’r gwaith o gynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion fod yn rhan 
annatod o’r weithdrefn derbyn fel y gellir cymryd camau o’r cychwyn 
i sicrhau nad yw pobl hŷn yn gorfod treulio amser mewn ysbyty pan 
eu bod yn amlwg yn ddigon iach i adael. Mae dysgu o arfer da a 
chynlluniau rhyddhau effeithiol a weithredir gan y trydydd sector  
yn bwysig.

Mae angen i’r gwaith o gynllunio i ryddhau cleifion yn effeithiol gael 
ei ddatblygu ar fyrder ar lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru ac ar lefel leol gan Fyrddau Iechyd, yr Ymddiriedolaeth ac 
Awdurdodau Lleol.

Dylai Byrddau Iechyd, yr Ymddiriedolaeth ac Awdurdodau 
Lleol gydweithio er mwyn datblygu trefniadau mwy 
penodol ac effeithiol ar gyfer comisiynu gwasanaethau 
a gofal i bobl hŷn, gan gynnwys y rheini â demensia, er 
mwyn lleihau’r achosion o oedi wrth ryddhau cleifion 
ymhellach; ac ategu’r gwaith hwn drwy sicrhau bod staff 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu hymgorffori’n fwy 
cadarn yn y broses hon drwy dimau amlddisgyblaethol  
ar lefel ward.  

Manylion Argymhelliad 5
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Darparu adnoddau ar gyfer gofalu am bobl 
hŷn yng Nghymru

Mae angen datblygu’r defnydd priodol o 
wirfoddolwyr mewn ysbytai ymhellach, gan 
ddysgu oddi wrth fentrau llwyddiannus

6

Gwelodd y Panel enghreifftiau calonogol ac ysbrydoledig o 
wirfoddolwyr yn cyfrannu’n gadarnhaol at brofiadau pobl hŷn o fod 
yn yr ysbyty. Dylai Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth gydnabod 
arbenigedd y trydydd sector a gweithio gyda hwy i wireddu’r potensial 
sy’n gysylltiedig â defnyddio gwirfoddolwyr mewn ffordd briodol 
a chreadigol. Gyda rheolaeth broffesiynol, proses sefydlu dda a 
chymorth ar lefel ward, gall defnyddio gwirfoddolwyr fod yn fanteisiol 
iawn. Mae’n faes lle y gall symiau cymharol fach o wariant arwain at 
fuddiannau sy’n werth llawer mwy na’r arian a fuddsoddwyd.

Dylai Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth sicrhau bod eu 
hysbytai yn mynd ati i ddatblygu rhaglenni gwirfoddoli 
creadigol ymhellach er mwyn gwella profiad y claf, gan 
adeiladu ar fentrau llwyddiannus sydd eisoes yn bodoli.

Mae’n rhaid i lefelau staffio adlewyrchu 
anghenion pobl hŷn nawr ac yn y dyfodol

7
Yng nghyd-destun cyfyngiadau ariannol, ond hefyd boblogaeth 
gynyddol hŷn, mae cynllunio lefelau staffio yn effeithiol yn hanfodol 
i lwyddiant y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Y mater allweddol i 
wasanaethau cyhoeddus nawr yw dysgu i wneud mwy gyda llai.

Gwelodd y Panel amrywiad mewn lefelau staffio ac roeddent yn 
pryderu nad oedd rheolwyr ward yn ymwybodol weithiau o’r staff 
yr oedd eu hangen i redeg eu ward yn briodol. Roedd canfyddiad 
ymhlith llawer o bobl hŷn a’u perthnasau bod lefelau staff yn rhy isel 
a bod hyn yn cael effaith andwyol ar allu staff i ymateb a’r amser a 
oedd ar gael i ryngweithio’n ystyrlon â phobl hŷn.  

Manylion Argymhelliad 6
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Mae’n bwysig cydnabod nad yw a wnelo â niferoedd staff yn unig.  
Hyd yn oed ar rai wardiau prysur iawn, gwelodd y Panel sut y gall 
diwylliant cadarnhaol ar y ward arwain at ganlyniadau gwell er 
gwaethaf adnoddau staff cyfyngedig. 

Mae dulliau sefydledig ar waith ar gyfer asesu niferoedd staffio ac 
mae angen sicrhau bod mwy o dryloywder, ym mhob rhan o’r GIG 
yng Nghymru ac ymhlith y cyhoedd, o ran y lefelau priodol o staff 
sydd eu hangen yn ein hysbytai.

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ddatblygu a gweithredu 
dull yng Nghymru o benderfynu ar lefelau staffio priodol a’r 
modd y dylai staff gael eu defnyddio, gan adeiladu ar ddulliau 
presennol fel canllaw ar gyfer pennu lefelau staffio.  Dylai’r 
gwaith hwn ystyried lefelau presennol o angen a lefelau o 
angen a ragwelir mewn perthynas â’r gofal a roddir i bobl hŷn.  

Gall newidiadau syml ac ymatebol i 
amgylchedd y ward wneud gwahaniaeth mawr8

Pan fo cyfleoedd yn codi i adnewyddu, ailgynllunio neu adeiladu 
cyfleusterau ysbyty, mae’n rhaid iddynt adlewyrchu dewisiadau ac 
anghenion y bobl a fydd yn eu defnyddio neu’n gweithio ynddynt.

Mae hyn yn cynnwys darparu cyfleusterau toiled digonol sydd wedi’u 
lleoli yn briodol, a chymysgedd o faeau ac ystafelloedd sengl sy’n 
adlewyrchu’r dewisiadau a fynegir gan bobl hŷn. 

Nid oes angen i newidiadau olygu cynlluniau adeiladu mawr ond, 
lle bynnag y bo’n bosibl, mae angen achub ar gyfleoedd i wneud 
newidiadau syml fel arwyddion cliriach a’r defnydd o liw, er mwyn 
gwella wardiau presennol er budd pawb, yn enwedig cleifion  
â demensia.

Manylion Argymhelliad 7
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Dylai’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth, mewn 
cydweithrediad â phobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr, 
wneud y newidiadau mwyaf buddiol i gynllun wardiau, 
er mwyn sicrhau bod pob claf yn gallu defnyddio 
cyfleusterau’r ward mewn ffordd foddhaol. Dylai’r 
Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth gydweithio i lunio a 
mabwysiadu proses ymgynghori gynhwysol gyda chleifion, 
eu teuluoedd a’u gofalwyr a chymysgedd cynrychioliadol o 
staff ar bob gradd ac ym mhob rôl, i ystyried egwyddorion 
gwaith cynllunio da wrth adnewyddu neu adeiladu 
cyfleusterau ysbyty. Dylai anghenion y rheini â nam ar eu 
synhwyrau neu ddemensia fod yn ganolog i’r broses hon.

Creu’r amodau ar gyfer sicrhau mwy o 
urddas a pharch i’r sawl sy’n cael gofal 
mewn ysbyty

Yn y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Panel, dangosodd pobl hŷn, 
eu perthnasau a’u gofalwyr, eu bod yn ymwybodol o’r llwythi 
gwaith sydd gan staff ysbytai ac yn cydymdeimlo â hwy. Er hyn, ni 
wnaethant ddangos yr un lefel o ddeall neu fynnu o ran eu hawliau, 
ac nid oedd ganddynt ychwaith ddisgwyliadau uchel o’r ffordd 
y dylent gael eu trin. Mae angen i ysbytai egluro i bobl hŷn, eu 
teuluoedd a’u gofalwyr, yr hyn y dylent ei ddisgwyl o ran ansawdd 
eu gofal, gan gynnwys sut y bydd staff yn parchu eu hurddas a’u 
hawliau. O’r adeg y caiff cleifion eu derbyn, dylai’r ffordd y mae 
staff yn cyfathrebu ac yn cynnwys pobl mewn penderfyniadau 
atgyfnerthu disgwyliadau’r unigolyn o ansawdd y gofal mewn ffordd 
gadarnhaol. Mae angen sicrhau bod cymorth ar gael, gan gynnwys 
darparu offer i gynorthwyo’r rheini â nam ar eu synhwyrau, a 
gwasanaethau eiriolaeth i’r rheini sydd eu hangen, er mwyn sicrhau 
bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod eu profiadau’n cael eu nodi.

Gall cyfathrebu effeithiol godi disgwyliadau 
ac ymgysylltiad cleifion a gall wella eu profiad 
o fod yn yr ysbyty

9
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Dylai’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth roi esboniad 
clir i bobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr, o’u hawl i gael 
gofal urddasol o safon dda.  Wrth wneud hyn, mae’n rhaid 
rhoi ystyriaeth ofalus i namau ar y synhwyrau neu rwystrau 
eraill at gyfathrebu effeithiol. Dylai staff gynnal safonau 
cyfathrebu ac ymgysylltu sy’n atgyfnerthu gofal urddasol.  

 

Dylai profiadau cleifion hŷn, eu teuluoedd 
a’u gofalwyr gael eu nodi’n fwy effeithiol a’u 
defnyddio i lywio gwelliannau mewn gofal

10

Mae’r angen i fod yn fwy ymatebol i ofynion unigol pobl hŷn mewn 
ysbytai yn thema drawsbynciol yn ein hadroddiad. Canfuwyd bod 
cryn achos i bryderu mewn meysydd megis gofal ymataliaeth, 
cymorth i fwyta ac yfed, cyfathrebu a threfniadau ar gyfer rhyddhau.  
Canfuwyd hefyd fod amrywiad sylweddol yn ansawdd y gofal a 
roddir ledled Cymru, a hyd yn oed o fewn yr un ysbyty. Gwelwyd 
enghreifftiau o arfer da iawn. Fodd bynnag, mewn meysydd eraill, 
mae’n rhaid codi safonau gofal er mwyn sicrhau eu bod yn cyfateb 
â’r rhai a welir ar y wardiau ac yn yr ysbytai gorau. 

Mae gwybodaeth am brofiadau pobl hŷn o fod yn yr ysbyty a 
ph’un a ydynt yn cael eu trin ag urddas a pharch yn hanfodol er 
mwyn helpu i lywio newid, nodi arfer da a gwael, nodi cynnydd 
a chynorthwyo gyda phrosesau dysgu a gwella ym mhob rhan 
o’r GIG. Canfuwyd nad oedd y trefniadau cyfredol ar gyfer nodi 
profiadau cleifion yn ddigonol ac nad oedd eu lleisiau’n cael eu 
clywed; ni chesglir nifer digonol ohonynt i gynnal dadansoddiad 
cadarn na chaniatáu cymhariaeth rhwng sefydliadau. Mae gan hyn 
oblygiadau o ran ystyried profiadau cleifion yn gyffredinol, ond fel y 
nodwyd mewn man arall, mae’r rhan fwyaf o gleifion yn bobl hŷn.

Ni ddylid dibynnu ar gwynion fel y brif ffordd o ddeall profiad 
cleifion. Mae llawer o bobl naill ai’n amharod i gwyno, yn methu 
cwyno oherwydd eu salwch, neu nid oes perthnasau na gofalwyr 
ganddynt i eirioli ar eu rhan. Rydym yn cydnabod bod ymdrechion 
yn cael eu gwneud mewn rhai mannau i gasglu data ar brofiad 
cleifion, ond mae angen gwneud mwy.
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Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru lywio, datblygu a 
gweithredu dull clir a chyson a all gael ei ddefnyddio gan 
Fyrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth i nodi a gweithredu 
ar brofiadau cleifion hŷn, gan gynnwys y rheini na allant 
siarad drostynt hwy eu hunain. 

Byddai’r dull hwn yn caniatáu i ddata ansoddol ar brofiadau 
pobl hŷn gael ei nodi, ei ddeall a’i ddefnyddio i lywio dysgu 
sefydliadol a newid cadarnhaol.  Dylai’r canlyniadau fod 
ar gael ar ffurf sy’n hawdd i’w deall ac y gellir ei chymharu 
dros amser, ar sail Cymru gyfan ac ar sail Byrddau Iechyd 
ac Ymddiriedolaethau unigol. 

Mae’n rhaid i Fyrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth ddangos, 
er enghraifft, drwy gofnodion o gyfarfodydd y Bwrdd, sut 
maent wedi mynd ati i ystyried y canlyniadau ar brofiad 
cleifion a sut maent wedi gweithredu arnynt; dylai aelodau 
Bwrdd chwarae rôl uniongyrchol yn y broses o asesu 
profiad cleifion hefyd drwy ffyrdd sy’n cynnwys ymweld â 
wardiau yn rheolaidd i siarad â chleifion a’u teuluoedd ac 
arsylwi’r gofal a roddir.

Dylai arfer da gael ei nodi a’i werthuso’n 
well a dylid dysgu ohono er mwyn cyflwyno 
gwelliannau mewn gofal

11

Mae angen i Fyrddau Iechyd, yr Ymddiriedolaeth a staff ar lefel ward 
gymryd cyfrifoldeb am nodi, rhannu ac asesu arfer da a datblygu eu 
gwasanaethau yn seiliedig ar yr hyn y dangoswyd ei fod yn gweithio.  
Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru rôl bwysig i’w chwarae o ran 
sicrhau bod arfer da yn cael ei ledaenu a’i weithredu yn effeithiol. 

Rydym yn cydnabod bod cynnydd wedi’i wneud drwy nifer o ddulliau 
sy’n bodoli eisoes gan gynnwys yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain 
ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, porth gwe Arfer Da Cymru, a’r 
Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol.

Manylion Argymhelliad 10



22 Adolygiad o’r Ysbytai

Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ddatblygu’r broses 
o werthuso a mabwysiadu arfer da ledled Cymru, 
gyda phwyslais ar sicrhau newidiadau cadarnhaol ac 
amlwg mewn arferion o ran gofalu am bobl hŷn. Dylai 
Llywodraeth Cynulliad Cymru ddwyn y Byrddau Iechyd 
a’r Ymddiriedolaeth i gyfrif am eu llwyddiant i fabwysiadu 
arfer da sy’n gwella gofal urddasol, neu gyfiawnhau pam na 
wnaethant hynny.

Dylai pawb sy’n gweithio gyda phobl hŷn 
mewn ysbytai yng Nghymru feddu ar y lefelau 
priodol o wybodaeth a sgiliau

12

Mynegodd y Panel bryder nad oes gan bob aelod o staff 
ddealltwriaeth ddigonol o’r broses heneiddio a’r goblygiadau i bobl 
hŷn a’u gofal. O ran gofalu am bobl hŷn, nid oedd gwaith datblygu 
sgiliau, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu, mor amlwg ag y mae 
angen iddo fod er mwyn diwallu anghenion presennol ac anghenion 
rhagamcanedig.

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, Byrddau Iechyd a’r 
Ymddiriedolaeth sicrhau bod pob aelod o staff sy’n gofalu 
am gleifion hŷn yn caffael lefelau priodol o wybodaeth a 
sgiliau drwy addysg barhaus a hyfforddiant.

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru sicrhau bod cyfleoedd  
ar gael i’r rheini â lefelau uchel o hyfforddiant arbenigol  
drwy fframwaith gyrfa sy’n briodol i anghenion presennol  
ac anghenion yn y dyfodol.

Manylion Argymhelliad 11

Manylion Argymhelliad 12

Argymhellion
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 Ebrill 2008 - Ionawr 2010 
Y Comisiynydd yn siarad â phobl hŷn ledled Cymru ac yn  
casglu eu safbwyntiau a’u blaenoriaethau.

 Chwefror 2010 
Ymgynghoriad ar b’un a ddylai Adolygiad cyntaf y Comisiynydd 
ganolbwyntio ar ofal cymdeithasol neu iechyd.

 Mawrth 2010 
Y Comisiynydd yn cyhoeddi y byddai’r Adolygiad yn  
canolbwyntio ar urddas a pharch mewn lleoliad iechyd. 

 Ebrill 2010 
Y Panel Ymchwilio yn cael ei benodi.

 Mai - Mehefin 2010
Y Panel Ymchwilio yn pennu cwmpas yr Adolygiad ac yn nodi’r  
dulliau y byddai’n eu defnyddio i gasglu tystiolaeth. 

 Mehefin - Awst 2010
Galw ar y cyhoedd i roi tystiolaeth am brofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty.

 Medi – Tachwedd 2010
Y Panel yn ymweld ag 16 o ysbytai ledled Cymru.

 Rhagfyr – Ionawr 2010
Y Panel yn dadansoddi’r dystiolaeth ac yn paratoi adroddiad yn 
seiliedig ar ei ganfyddiadau.
 Chwefror - Mawrth 2011
Y Comisiynydd yn ystyried canfyddiadau’r Panel, ac yn llunio’r 
argymhellion.

 Chwefror- Mawrth 2011
Cyhoeddi adroddiad ac argymhellion yr Adolygiad.

 Mehefin 14, 2011
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion i’r argymhellion. Mae 
gan y cyrff cyhoeddus y mae’r argymhellion yn berthnasol iddynt 
dri mis i ymateb a dangos i’r Comisiynydd ba gamau gweithredu 
pellach y byddant yn eu cymryd i gydymffurfio â’r argymhellion

 Mehefin - Hydref 2011
Bydd y Comisiynydd yn cadw cofrestr o fanylion yr argymhellion  
a chamau gweithredu pellach a gymerwyd. Gall y Comisiynydd 
gymryd camau gweithredu pellach i wneud gwaith dilynol ar yr 
ymatebion i’r argymhellion.

Amserlen Adolygu Ysbytai
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Mae Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn 
yn ategu holl waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Atodiad 
1). Mae’r Egwyddorion yn nodi y dylai pobl hŷn fod yn gallu 
mwynhau hawliau dynol a rhyddid sylfaenol pan fyddant yn 
byw mewn unrhyw gyfleuster lloches, gofal neu driniaeth, 
gan gynnwys parch llawn i’w hurddas, eu credoau, 
eu hanghenion a’u preifatrwydd ac i’w hawl i wneud 
penderfyniadau am eu gofal ac am ansawdd eu bywydau. 
Codwyd pob un o’r materion hyn gyda ni drwy’r dystiolaeth a 
gawsom.

Mae cryfder ein canfyddiadau yn seiliedig ar y canologrwydd a roddir 
i leisiau pobl hŷn, eu teuluoedd, eu gofalwyr a’u cyd-gleifion. Mae ein 
canfyddiadau yn adlewyrchu lleisiau’r rheini a ddewisodd ymgysylltu 
â ni. Mae’n rhaid i ni werthfawrogi’r lleisiau hyn a rhoi sylw dyledus i’r 
materion a godir ganddynt. Rydym wedi seilio ein barn fel Panel ar yr 
hyn a ddygwyd i’n sylw drwy ein cais am dystiolaeth ac ymweliadau 
ysbyty a’r goblygiadau o ran yr hyn sydd angen digwydd nesaf.

Gellir dod o hyd i fanylion ar sut y gwnaethom gasglu ein tystiolaeth 
yn Atodiad 3. Mae’r dyfyniadau a ddefnyddiwyd drwy gydol ein 
canfyddiadau wedi’u cymryd o dystiolaeth ysgrifenedig neu sgyrsiau 
a gafwyd yn ystod ein hymweliadau ag ysbytai.

1. Amgylchedd y ward

Ni ddylid tanamcangyfrif y ffyrdd y mae amgylchedd y ward yn 
llywio profiad person hŷn o fod yn yr ysbyty. O’r ffordd y caiff y 
gwelyau eu gosod, i leoliad ac argaeledd ystafelloedd ymolchi, 
mae’r amgylchedd yn cael effaith fawr ar yr urddas a roddir i 
bobl sy’n derbyn gofal o ddydd i ddydd.

 Cyfleusterau a chynllun wardiau
Nid yw llawer o ysbytai, yn enwedig ysbytai cymunedol, wedi’u 
hadeiladu’n bwrpasol i ddiwallu anghenion pobl hŷn yn yr unfed 
ganrif ar hugain. Yn aml, maent yn hen adeiladau sy’n anodd i’w 
haddasu. Mewn llawer o’r ysbytai hŷn, gwelwyd awyrgylch “hyfryd” 
a “chroesawgar” a staff “ardderchog” yr oedd rhai pobl hŷn wedi 
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sôn amdanynt, a hynny er gwaethaf, yn hytrach nag oherwydd, yr 
amgylchedd ffisegol. Drwy gydol y dystiolaeth, cyfeiriwyd at amodau 
cyfyngedig ar y wardiau, lleoliad anghyfleus ystafelloedd ymolchi a 
chawodydd a dim digon ohonynt, a phobl yn rhy oer neu’n rhy boeth 
ar y wardiau, yn enwedig gyda’r nos:

“Cawsom ein syfrdanu o ganfod, oherwydd prinder lle,
eu bod nhw wedi’i rhoi mewn ystafell fawr ar ddiwedd y 
coridor a arferai fod yn ward 6 gwely ac a oedd bellach 
yn cael ei defnyddio i storio hen ddodrefn ac ati a’r unig 
wely oedd ei un hi, heb fwrdd na chabinet. Roedd hi wedi 
cynhyrfu gryn dipyn a doedd hi ddim am aros yno ar ei 
phen ei hun, ond oherwydd nad oedd hi’n gallu siarad 
doedd hi ddim yn gallu cyfleu hyn i’r staff.” (Perthynas)

“Roedd y ward yn oer iawn, mor oer fel y bu’n rhaid iddo
wisgo het wlân ac, ar un achlysur, ffoniodd ei fab am 3am i 
ofyn iddo ddod â duvet i mewn i’r ysbyty.” (Perthynas)

Ni welsom unrhyw dystiolaeth bod amgylcheddau wardiau yn darparu 
ar gyfer anghenion pobl â demensia. Mae’r cleifion hyn yn cyfrif am 
gyfran sylweddol o’r cleifion a dderbynnir i wardiau ysbyty acíwt. 
Trafodir y mater hwn yn fanylach yn ein hadran ar ddemensia.

Nodwedd gyffredin arall o’n hymweliadau â’r wardiau oedd yr 
ystafell ddydd nad oedd yn cael ei defnyddio’n ddigonol ac yn 
cael ei hesgeuluso’n aml. Mewn llawer o achosion, roedd décor 
yr ystafelloedd hyn yn blaen neu’n hen ffasiwn, ac nid oeddent yn 
cynnwys fawr ddim adloniant a fyddai’n denu pobl i ffwrdd oddi wrth 
eu gwelyau. Yn hytrach, defnyddiwyd yr ystafelloedd hyn yn bennaf fel 
gofod storio ychwanegol ar gyfer cyflenwadau ac offer meddygol. 

Weithiau, fe’u defnyddiwyd gan therapyddion galwedigaethol neu 
ffisiotherapyddion, ac roedd rhai wardiau yn annog cleifion i fwyta eu 
cinio gyda’i gilydd yn yr ystafell ddydd, ond prin oedd yr enghreifftiau 
o hynny. Roedd y dystiolaeth ysgrifenedig a dderbyniwyd gennym 
yn awgrymu nad oedd yr ystafelloedd dydd yn cael eu defnyddio’n 
helaeth. Yn hytrach, roedd yn cefnogi’r syniad bod pobl yn dibynnu ar 
yr adnoddau a’r gweithgareddau yn eu bae neu ystafell. 

Roedd y graddau yr oedd pobl hŷn yn derbyn eu hamgylchedd 
ffisegol yn rhyfeddol, heb fawr ddim dyhead na disgwyliad y byddai 
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newidiadau yn cael eu gwneud. Roedd staff hefyd yn cydnabod mai 
natur cynllun y ward yw’r rheswm dros lawer o’r anawsterau a  
wynebir ganddynt yn ddyddiol wrth geisio rhoi safonau urddasol a 
phriodol o ofal:

“Rydym yn pryderu am gynllun y ward a’r broblem y mae 
hyn yn ei hachosi o ran defnyddio toiledau ac ystafelloedd 
ymolchi. Rydym yn gobeithio yr eir i’r afael â hyn yn fuan  
pan fydd y gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo.” (Staff)

“Dydy amgylchedd y ward ddim yn wych gyda rhai gofodau
gwely cyfyngedig a llenni nad ydynt yn rhoi digon o 
breifatrwydd.” (Staff)

Ar y cyfan, mae cyfleusterau newydd neu gyfleusterau sydd wedi’u 
hadnewyddu yn cynnwys darpariaeth well ar gyfer gwneud y broses 
o wahanu’r rhywiau yn haws ac roedd yr ysbytai mwy modern yr 
ymwelwyd â hwy, drwy waith cynllunio, wedi ceisio mynd i’r afael 
â rhai o’r rhwystrau at ofal urddasol, megis gofod a phreifatrwydd. 
Gwelwyd sawl ysbyty hefyd lle’r oedd gwaith ailgynllunio neu 
adnewyddu yn yr arfaeth, ac mae’n anochel y bydd cyfyngiadau ar y 
broses hon, yn ariannol ac o ran y gofod ffisegol sydd ar gael. Mae 
angen dod o hyd i ffyrdd creadigol o wneud y defnydd gorau o’r hyn 
sy’n bodoli, ac i gyflawni’r potensial a gynigir gan newid.

Er mawr siom, prin oedd y dystiolaeth a welwyd o ymgysylltu neu 
ymgynghori â chleifion lle’r oedd gwelliannau neu waith ailgynllunio 
ysbyty yn mynd rhagddynt. Roedd rhai aelodau o staff yn ymwneud 
â phenderfyniadau ynglŷn ag ailgynllunio neuadeiladu o’r newydd 
ond mewn un achos lle y bwriadwyd ymgymryd â gwaith adnewyddu, 
nododd staff mewn swyddi nad oeddent yn swyddi nyrsio nad oedd 
unrhyw un wedi gofyn iddynt am eu gofynion yn yr amgylchedd 
newydd. Dylai’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth sicrhau bod 
staff clinigol ac anghlinigol, cleifion a’u cynrychiolwyr yn ymwneud â 
phenderfyniadau ynglŷn ag ailgynllunio ac adeiladu o’r newydd. 

 Ystafelloedd sengl a baeau a rennir
Mae manteision ac anfanteision o leoli cleifion yn agos at 
gleifion eraill ar y ward. 

Er gwaethaf problemau gyda phreifatrwydd, nododd llawer o’r bobl 
hŷn y gwnaethom siarad â hwy ei bod yn well ganddynt fod mewn bae 
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a rennir nag ystafell sengl. Roedd ymdeimlad amlwg o gwmnïaeth 
gydag ymadroddion fel “ryn ni’n gofalu am ein gilydd” a “ryn ni’n helpu 
ein gilydd” yn cael eu defnyddio’n aml yn ystod ein cyfweliadau. 

Roedd pobl yn disgrifio sut roeddent yn defnyddio’r seiniwr i alw 
am gymorth ar ran ei gilydd pan oedd rhywun mewn trafferth, a bod 
hyn yn rhoi ymdeimlad cynyddol o ddiogelwch iddynt. Roedd y ffaith 
bod cleifion eraill o gwmpas yn helpu i leddfu eu diflastod hefyd. Yn 
ei gyflwyniad ysgrifenedig, nododd un person hŷn bwysigrwydd y 
rhyngweithio cymdeithasol hwn:

“Mae hefyd yn werth nodi bod perthynas yn cael ei
chreu rhwng cleifion pan fyddant yn yr ysbyty ac mae’r 
gefnogaeth sy’n deillio o’r berthynas honno yn help i roi 
hwb i hyder, urddas a hunan-barch person hŷn.” (Claf)

Fodd bynnag, gall gwerthfawrogi cwmni pobl eraill tra yn yr ysbyty 
gael ei effeithio gan bresenoldeb person aflonydd ar y ward (person 
â demensia fel arfer). Nododd nifer o gleifion bod presenoldeb claf 
aflonydd neu ofidus yn gwneud iddynt deimlo’n annifyr iawn pan 
oeddent wedi blino neu’n anhwylus. 

Mae hyn yn amlygu pam bod yn rhaid i gyfleusterau ar y wardiau 
fod yn briodol ar gyfer gwahanol grwpiau o gleifion, gan gynnwys y 
rheini â demensia. Mae arweinyddiaeth ar y ward yn allweddol yn 
hyn o beth gan fod angen i staff gael yr hyblygrwydd a’r awdurdod 
i ddefnyddio’r gofod ar y ward er budd y cleifion, gan fodloni eu 
dewisiadau lle y bo’n bosibl. 

Yn aml, roedd staff yn sôn am rinweddau ystafelloedd sengl o ran 
preifatrwydd a rheoli heintiau. Cafwyd yr un sylwadau hefyd gan 
rai pobl hŷn yn yr ystafelloedd hynny a oedd yn amlwg yn hapus i 
gael eu lle eu hunain. Fodd bynnag, mynegodd llawer o bobl hŷn 
hefyd bryder ynghylch yr ynysu a’r diflastod a all ddeillio o gael eu 
gwahanu mewn unedau un gwely. 

Mae’n amlwg bod safbwyntiau gwrthgyferbyniol. Yn ei dystiolaeth, 
awgrymodd y Coleg Nyrsio Brenhinol fod gwahaniaeth rhwng 
cenedlaethau, gyda chleifion iau yn ffafrio preifatrwydd ac felly’n 
fwy awyddus i gael ystafelloedd sengl. Mae hwn yn faes a fyddai’n 
haeddu ei archwilio ymhellach, yn enwedig o ystyried yr effaith y 
mae’r ddau leoliad yn ei chael ar les ac adferiad unigolyn. 
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Mae’r gwahaniaeth barn a gafwyd yn atgyfnerthu pwysigrwydd 
ymgynghori â chleifion cyn ymgymryd â phrosiectau adnewyddu  
neu adeiladu. 

Lle y caiff ysbytai eu cynllunio â phwyslais ar ystafelloedd sengl, 
mae’n rhaid sicrhau bod nifer priodol o staff oherwydd, oni 
fydd wardiau o’r fath yn cael eu staffio’n fwy hael na wardiau 
confensiynol, mae perygl y gall y gwaith o oruchwylio cleifion fod yn 
annigonol a gall pobl hŷn deimlo bod y staff wedi mynd a’u gadael. 

Nid ydym yn cefnogi’r farn bod symud tuag at wardiau ag 
ystafelloedd sengl yn unig yn adlewyrchu dewisiadau neu anghenion 
y mwyafrif o bobl hŷn.

 Wardiau rhyw cymysg
Mae’r holl dystiolaeth a gafwyd yn atgyfnerthu’r farn bod 
wardiau rhyw cymysg yn amhoblogaidd ac yn ffynhonnell gofid. 

Mae angen mynd i’r afael ag anawsterau o ran diffiniadau wrth 
ystyried wardiau rhyw cymysg. Mewn rhai amgylcheddau, megis 
adrannau Derbyniadau Brys neu adrannau Damweiniau ac 
Achosion Brys, rydym yn cydnabod y byddai gwahanu’r rhywiau 
yn gyfan gwbl yn afrealistig o safbwynt ymarferol ac ariannol. Ni 
wnaethom ymweld â wardiau rhyw cymysg yn yr ystyr bod cleifion 
gwrywaidd a benywaidd mewn gwelyau drws nesaf i’w gilydd. 
Gwnaethom ymweld â wardiau a oedd yn cynnwys baeau un rhyw 
mewn amgylchedd rhyw cymysg. Yn y dystiolaeth a roddwyd i ni, 
soniodd pob un o’r Byrddau Iechyd am eu hymdrechion i addasu 
adeiladau presennol er mwyn sicrhau - lle y bo’n bosibl - bod 
cleifion yn cael eu nyrsio mewn baeau un rhyw. Weithiau, mae’n 
anos sicrhau bod pob 
bae wedi’i leoli yn agos 
at doiledau ar gyfer  
yr un rhyw.

Gwnaethom arsylwi 
bod baeau yn cael eu 
defnyddio, yn gywir 
ddigon, mewn ffordd 
hyblyg, a bod eu 
dynodiad fel baeau i 
gleifion gwrywaidd neu 
fenywaidd yn dibynnu 
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ar y proffil derbyniadau ar adeg benodol. Fodd bynnag, o ganlyniad 
i hyn, mae ail-ddynodi baeau dro ar ôl tro yn golygu bod lleoliad 
toiledau ac ystafelloedd ymolchi un rhyw yn cael ei newid. 

Er bod pob Bwrdd wedi dweud wrthym ei fod yn ceisio sicrhau bod 
cyfleusterau yn cael eu labelu’n glir, y pellter ffisegol rhwng y bae 
a’r ystafell ymolchi yw un o’r ffyrdd pennaf o sarhau urddas pobl, 
fel y dangosir drwy brofiad a rannwyd gan un perthynas:

“Roedd gan y bae nesaf ati gleifion gwrywaidd a’r unig
broblem a oedd yn deillio o hynny oedd bod y toiledau a’r 
ystafelloedd ymolchi ar ochr arall y coridor; gyda chleifion 
yn gorfod cael eu hebrwng ar draws ac i lawr y coridor o 
flaen cleifion mewn baeau eraill. Weithiau, roedd y cleifion 
hyn yn gwisgo gŵn ysbyty, a oedd yn achosi embaras 
iddyn nhw a’r sawl a oedd yn eu gwylio.” (Perthynas)

Yn ei dystiolaeth, galwodd y Coleg Nyrsio Brenhinol am ddiddymu 
wardiau rhyw cymysg fel blaenoriaeth, gan amlygu’r broblem benodol 
lle mae demensia yn arwain at ymddygiad diymatal ac ymosodol. 
Ar gyfer prosiectau adeiladu newydd a phrosiectau adnewyddu, yr 
ateb delfrydol, ochr yn ochr â chymysgedd o ystafelloedd sengl, yw 
darparu ystafelloedd ymolchi a thoiledau en-suite ym mhob un o’r 
baeau pedwar neu chwe gwely. Cawsom rywfaint o dystiolaeth bod 
hyn wedi digwydd mewn rhai Byrddau Iechyd.

 Preifatrwydd
Mae a wnelo preifatrwydd â chael gofod preifat: bod ar wahân i eraill 
a bod yn rhydd oddi wrth arsylwadau, ymwthio neu sylw. Mewn ysbyty, 
mae a wnelo hefyd â chael eich gorchuddio’n briodol a pheidio â chael 
eich dinoethi mewn ffordd sy’n achosi embaras tra rydych yn derbyn 
gofal. 

Er mawr siom, mae cynllun wardiau ysbyty yn golygu bod diffyg 
preifatrwydd mewn llawer o achosion, yn enwedig gan fod staff, yn 
y rhan fwyaf o achosion, yn dibynnu ar ddefnyddio llenni. Nid yw’n 
dderbyniol bod preifatrwydd pobl yn cael ei golli o ganlyniad i’w 
lleoliad ar ward. 

Mewn baeau aml-wely, mae pobl yn aml yn wynebu sefyllfaoedd lle 
mae eu preifatrwydd yn y fantol. Roedd y dystiolaeth a gasglwyd 
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gennym yn adlewyrchu amrywiaeth o brofiadau, pryderon, ac 
ymdrechion a wnaed gan staff i leddfu effeithiau’r amgylchedd ffisegol. 

Roedd y rhan fwyaf o’r bobl hŷn a roddodd dystiolaeth i ni yn derbyn, 
neu’n gorfod derbyn, bod diffyg preifatrwydd. Gwelwyd hyn yn fwyaf 
amlwg yn ystod ein hymweliadau ag ysbytai lle mai prin iawn oedd y 
pryder a fynegwyd gan gleifion ynghylch colli preifatrwydd ar y ward. 

Roedd llawer yn ei ystyried fel rhan annatod o fod yn yr ysbyty:

“Rydych yn colli ychydig o breifatrwydd mewn ward fel hon
ond dydy hynny ddim yn broblem.” (Claf)

Fel y nodwyd yn flaenorol, roedd y rhan fwyaf o’r bobl hŷn y 
gwnaethom siarad â hwy yn ffafrio bae yn hytrach nag ystafell sengl 
lle roeddent, er gwaethaf y cyfyngiadau ar eu preifatrwydd, yn teimlo’n 
fwy diogel, yn gwerthfawrogi’r rhyngweithio cymdeithasol ac yn aml yn 
ffurfio cyfeillgarwch â chleifion eraill.

O adroddiadau ysgrifenedig, clywsom am yr effaith yr oedd colli 
preifatrwydd wedi’i chael ar rai unigolion a’u teuluoedd. Ysgrifennodd 
rhai pobl hŷn am yr anesmwythder roeddent yn ei deimlo wrth dderbyn 
gofal neu ddefnyddio comôd ar y ward, gan wybod bod cleifion eraill 
ac ymwelwyr y tu ôl i’r llenni:

“Roeddwn i’n teimlo’n anghyfforddus pan roedd ymwelwyr
dydd yn dod i weld cleifion mewn gwelyau cyfagos y tu ôl 
i’r llen breifatrwydd yn ystod archwiliadau, amserau newid 
gorchuddion ac amserau ymolchi.” (Claf)

Er i rai pobl hŷn gydnabod cyfyngiadau llenni, roedd rhai hefyd yn 
canmol staff am wneud defnydd da o’r llenni fel mater o drefn: 

“Os byddent yn gweld unrhyw glaf yn dangos arwyddion
o ddiffygio, megis peswch, byddai’r nyrsys bob amser yn 
tynnu’r llenni o amgylch y gwely er mwyn rhoi preifatrwydd.” 
(Perthynas) 

Roedd y dystiolaeth ysgrifenedig yn dangos bod gweithredoedd a 
hepgorir gan staff yn peryglu urddas a phreifatrwydd. Rhoddwyd 
enghreifftiau o unigolion heb fod yn cael eu gorchuddio’n briodol tra 
eu bod ar y ward neu’n cael eu symud: 
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“...Roedd angen i’m mam gael ei chludo ar gadair comôd
i’r toiled. Cafodd ei chludo oddi ar y ward gan y staff... 
chafodd hi ddim ei gorchuddio’n briodol hyd nes i’r wraig 
ymyrryd a gorchuddio rhan isaf ei chorff â blanced.” 
(Perthynas)

Yn ddiau, mae llawer o waith yn mynd rhagddo i sicrhau bod cleifion 
yn cael preifatrwydd. Er enghraifft, gwelsom sawl system ar waith a 
gynlluniwyd i ddiogelu preifatrwydd pobl ar y ward. Yn ogystal â hyn, 
rhannodd Byrddau Iechyd ganlyniadau eu harchwiliadau Hanfodion 
Gofal gyda ni, a ddangosodd fod lefel uchel o gydymffurfio â 
safonau’n ymwneud ag urddas ar y cyfan. 

Roedd un ysbyty yn treialu’r defnydd o sgriniau solet o amgylch y 
gwelyau ac roedd eraill yn defnyddio cymhorthion gweledol. Gwelsom 
system yn seiliedig ar oleuadau traffig a oedd yn dangos i staff a 
oedd yn briodol iddynt fynd i mewn i ardal a amgylchynir â llenni neu 
ystafell sengl lle y gallai claf fod yn cael gofal nyrsio personol. Roedd 
amrywiadau yn y cysyniad hwn, gan gynnwys defnyddio hysbysiadau 
‘claf yn derbyn gofal’, wedi’u pegio ar lenni. Gellir dod o hyd i fanylion 
pellach am enghreifftiau o’r fath o arfer da yn Atodiad 9.

Rydym yn cefnogi’r mentrau hyn fel enghreifftiau o arfer da am eu bod 
yn caniatáu i gleifion a staff deimlo’n hyderus ynglŷn â’r amgylchedd 
lle y darperir gofal. Roedd hi’n amlwg hefyd, o adroddiadau’r cleifion 
ac o’r arsylwadau a wnaed ar y gwahanol wardiau, fod y mentrau 
hyn wedi arwain at amgylchedd lle y caiff cleifion eu trin ag empathi a 
pharch fel unigolion. 
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Er bod pethau’n symud i’r cyfeiriad cywir mewn rhai meysydd, roedd 
ein tystiolaeth yn dangos bod cryn dipyn o waith i’w wneud o hyd. Mae 
angen i bobl mewn ysbytai godi eu disgwyliadau a mynnu eu hawl i 
gael preifatrwydd. Mae angen i Fyrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth 
ystyried gwneud newidiadau i amgylchedd y ward ac mae angen 
addasu dulliau gofal er mwyn gwneud preifatrwydd yn realiti. Lle 
nad yw cleifion yn ddifrifol wael neu’n methu symud, dylid cynnal yr 
ymgynghoriad unigol mewn gofod preifat. Lle nad yw hyn yn ymarferol 
bosibl, dylai staff wneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cyflawni eu 
dyletswydd i ddiogelu cyfrinachedd cleifion.

 Glendid
Creodd y sylw a roddwyd i lanhau a’r arferion hylan yn 
yr ysbytai yr ymwelwyd â hwy argraff arnom ac roedd y 
canlyniadau yn amlwg. Roedd yn amlwg bod ffocws cryf ar reoli 
heintiau ac ymddengys fod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar 
lefel ward 

Roedd y bobl hŷn y clywsom wrthynt yn hapus â glendid eu 
hamgylchedd ar y cyfan ac roeddent yn canmol y staff glanhau:

“...Maen nhw’n amlwg yn recriwtio’r rhai cywir i ddod i
weithio yma. Ydy, mae’r glanhawr yn dda iawn ac mae’n 
cael sgwrs gyda ni wrth iddi wneud ei gwaith.” (Claf)

“Roedd y ward fel pin mewn papur.” (Claf)

Arsylwyd arferion a oedd yn ategu safonau glendid uchel ar y ward 
yn ystod rhai ymweliadau. Mewn un enghraifft, roedd y baeau yn 
cael eu glanhau’n drwyadl bob wythnos drwy symud yr holl gleifion, 
yn eu gwelyau os oedd angen, i’r ystafell ddydd lle’r oedd teledu a 
chylchgronau ar gael. Roedd hyn yn rhoi’r gofod a’r mynediad yr 
oedd eu hangen ar staff glanhau i lanhau’r holl arwynebau ac offer 
yn drwyadl. Roedd hyn wedi creu argraff gadarnhaol ar gleifion 
er iddynt orfod cael eu symud tra bod y gwaith glanhau yn mynd 
rhagddo. 

Er i ganmoliaeth gael ei rhoi am safonau uchel, gwnaethom hefyd 
dderbyn adroddiadau ysgrifenedig a oedd yn dangos bod problemau 
yn dal i fodoli. Yn aml, soniwyd nad oedd ystafelloedd ymolchi yn 
cyrraedd safonau derbyniol, ond cafwyd adroddiadau hefyd nad 
oedd gwastraff meddygol yn cael ei glirio ar ôl triniaeth, neu am 
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fethiant i lanhau ardaloedd o dan ac o amgylch gwelyau. Soniodd 
Cynhalwyr Cymru am un o ganfyddiadau ei arolwg, sef bod gan y 
“mwyafrif” o ofalwyr a gymerodd ran ynddo adroddiadau negyddol 
am lendid mewn ysbytai.

Mewn rhai achosion, nodwyd y gwrthgyferbyniad hwn rhwng ysbytai 
yn yr un ardal Bwrdd Iechyd:

“Roedd safonau glendid ymhell o fod yn foddhaol. Fe
wnes i olchi ei locer bob dydd fy hun. Roedd hi wedi bod 
yno ers wythnos pan ddarganfyddais esgid frwnt wedi’i 
gorchuddio â llwch o dan ei gwely.” (Perthynas)

“Roedd y gwaith o lanhau / diheintio gwelyau a chomodau
o safon uchel ac roedd hynny’n rhoi tawelwch meddwl.” 
(Perthynas)

At ei gilydd, teimlwn fod safonau glendid wedi gwella’n sylweddol 
dros y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn brawf o’r hyn y gellir 
ei gyflawni pan fo pob aelod o staff yn ymdrechu i fynd i’r afael â 
phroblem gyffredin ac anodd. Mae gwersi i’w dysgu o’r cynnydd a 
welwyd yn y maes hwn wrth fynd i’r afael â materion eraill yn y GIG 
yng Nghymru.

2. Gofal rhyngbersonol

 Gofal a hylendid personol
Mae safonau gofal sylfaenol yn allweddol i’r profiad o fod yn yr 
ysbyty. Yn y dystiolaeth a gafwyd gan unigolion, sefydliadau 
a’n hymweliadau ag ysbytai, canfuwyd enghreifftiau o ofal 
annerbyniol sy’n cael effaith fawr ar hunaniaeth cleifion ac sy’n 
methu â pharchu eu hurddas. 

Roedd cydnabyddiaeth ddiwrthdro gan bobl hŷn am yr effaith yr oedd 
cyfyngiadau amser yn ei chael ar allu staff i ymateb i’w hanghenion 
yn effeithiol ac yn amserol. Roedd rhai yn canmol creadigrwydd y 
staff er gwaethaf y cyfyngiadau hyn. 

Hefyd, nododd ymwelwyr y gwnaethom siarad â hwy, er bod lefel 
y gofal yn dda iawn ar y ward, eu bod yn teimlo bod prinder staff 
canfyddedig yn effeithio ar allu’r staff i ddelio â gofynion bob dydd y 
cleifion. Hoffent weld y staff yn cael mwy o amser i’w dreulio gyda’r 
cleifion, i siarad â hwy’n fwy, ac i ofalu am eu hanghenion sylfaenol.
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“Yn ystod y pum wythnos, ni welais i nac unrhyw aelod
arall o’r teulu y staff yn sgwrsio â’r cleifion hŷn, yn tawelu 
eu meddwl nac yn eu trin fel pobl go iawn yn eu rhinwedd 
eu hunain. Yn hytrach, roeddent yn siarad amdanynt ac yn 
eu trin fel rhifau baeau a gwelyau.” (Perthynas)

Er i’r rhan fwyaf ddatgan nad oeddent wedi cael unrhyw broblemau 
yn defnyddio’r seiniwr, nododd eraill eu bod wedi cael problemau, 
yn enwedig mewn perthynas â’r modd yr oedd staff yn ymateb i’r 
seiniwr. Roedd y problemau’n amrywio o ddiffyg seinwyr i ddiffyg 
ymateb prydlon a hyd yn oed achosion lle’r oedd seinwyr yn cael eu 
gosod allan o gyrraedd pobl. Roedd llawer o bobl hŷn o’r farn mai 
prinder staff oedd y rheswm dros yr oedi cyn ymateb. 

Mewn rhai achosion, gwnaed y diffyg ymateb i’r seiniwr yn waeth 
gan ganfyddiad bod aelodau allweddol o staff wedi’u lleoli wrth 
orsafoedd a oedd yn rhy bell i ffwrdd oddi wrth y cleifion, neu eu bod 
yn anwybyddu cleifion:

“Roedd hi mewn poen ac yn gwasgu’r gloch, roedd hi’n
cael ei hanwybyddu ac roedd rhaid i mi gerdded i fyny at 
y bae nyrsio ddwywaith cyn i mi gael unrhyw help. Roedd 
hi’n cael trawiad mawr ar y galon...” (Perthynas)

“Roedd e’n teimlo’n sâl a galwodd ar y nyrs i ddod â
phowlen iddo. Cymerodd hanner awr i’r nyrs gyrraedd ond 
erbyn hynny roedd wedi bod yn sâl drosto’i hun.” (Claf)

“...Mae colli gorsaf nyrsys yn y ward agored yn golygu
bod llai o ymwybyddiaeth gyffredinol o anghenion cleifion. 
Grwpiau o nyrsys yn swyddfa’r ward ac yn y gegin yn 
mwynhau sgwrs pan nad yw anghenion cleifion yn cael eu 
diwallu. Ni ddylai fod angen i ymwelydd fynd i chwilio am 
nyrsys er mwyn cael sylw ar gyfer claf.” (Claf)

 Rheoli ymataliaeth 
Cadarnhaodd y dystiolaeth a gafwyd gan y Byrddau Iechyd fod 
gweithdrefnau ar waith ar gyfer asesu ymataliaeth wrth dderbyn 
claf i’r ysbyty.

Fodd bynnag, roedd y gwaith o reoli ymataliaeth yn destun llawer o 
sylwadau, a rheini’n rhai negyddol yn bennaf, gan bobl hŷn ledled 
Cymru. Yn ddiau, mae’n fater arwyddocaol iawn. Ceir cysondeb o 
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ran natur y pryderon a godwyd: nodwyd cymorth amserol i fynd i’r 
toiled, anymataliaeth y gellir ei osgoi a gwneud defnydd amhriodol 
o badiau ymataliaeth gan nifer sylweddol o bobl. Yn yr un modd â 
glendid, mae’r dystiolaeth ysgrifenedig yn adlewyrchu profiadau 
gwahanol, hyd yn oed o fewn yr un ysbyty. 

Mae rhai o’r ymatebion yn ymwneud â chleifion yn cael cyfarwyddyd 
i ddefnyddio eu padiau yn hytrach na chael eu cynorthwyo, ar gais, 
i ddefnyddio’r toiled, gyda’r awgrym mai dyna oedd fwyaf cyfleus o 
ran arferion y staff.

“Er y gallai ddal dŵr fel arfer gartref, lle y byddai’n delio
â’i hanghenion toiled ei hun, roedd staff yr ysbyty yn rhoi 
padiau iddi.” (Perthynas)

Cafwyd rhai cyfeiriadau hefyd at gathetreiddio amhriodol fel ffordd 
arall o reoli ymataliaeth. Roedd llawer yn poeni am ddiffyg ymateb 
y staff pan oedd cleifion yn nodi eu bod am i rywun fynd â nhw i’r 
toiled a pha mor rheolaidd yr oeddent yn bwrw golwg ar gleifion ac 
yn newid eu padiau:

“Weithiau gorfod aros yn rhy hir i’r staff fynd â chi i’r toiled
Mae hyn wedi arwain at ddamweiniau... Dwi weithiau’n 
gorfod aros am hyd at hanner awr ac mae hyn wedi achosi 
problemau i mi ac wedi arwain at anymataliaeth.” (Claf)

“Pan ofynnon ni a fyddent yn gallu newid ei phad am ei fod
yn wlyb, fe ddywedon nhw y gallen nhw ond eu newid ar 
ôl iddyn nhw gael eu gwlychu bum gwaith gan eu bod yn 
ddrud iawn ac wedi’u cynllunio ar gyfer hyn.” (Perthynas)

Roedd rhai ymwelwyr yn aml yn canfod bod eu perthnasau wedi 
baeddu eu hunain a byddent yn ymgymryd â’r dasg o fynd â hwy i’r 
toiled tra eu bod ar y ward. Nododd eraill eu bod wedi gweld cleifion 
yn disgyn wrth geisio cyrraedd comôd neu doiled, heb gymorth, 
er mwyn osgoi anymataliaeth. Mae ymatebion eraill yn cyfeirio at 
gleifion yn cyfyngu ar faint o hylif maent yn ei yfed er mwyn lleihau’r 
posibilrwydd o anymataliaeth. Dywedodd un claf wrthym ei fod wedi 
baeddu ei hun oherwydd bod ganddo garthion rhydd ac nad oedd 
y staff yn gallu mynd ag ef i’r toiled er ei fod wedi canu’r gloch 10 
- 15 munud yn gynharach. Roedd yn teimlo cywilydd mawr am y 
digwyddiad. Fodd bynnag, cafwyd enghreifftiau o ganmoliaeth: 
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“Creodd y gofal a roddwyd argraff arnaf. Cafodd y padiau
eu newid yn rheolaidd ac yn ddisylw.” (Perthynas)

“Dechreuais fynd i’r ystafell ymolchi ar fy mhen fy hun,
byddent yn eich gadael fel eich bod yn cael preifatrwydd ac 
yna cyn gynted ag y byddech yn tynnu’r cordyn, byddent 
yn dod yn ôl.” (Claf)

Dylai ymateb i anghenion ymataliaeth cleifion fod yn flaenoriaeth i 
bob aelod o staff, er mwyn osgoi cywilyddio a diraddio’r claf. 

 Gofal personol
Yn gyffredinol, roedd y dystiolaeth a gafwyd gan y Byrddau 
Iechyd yn nodi lefelau uchel o gydymffurfiaeth mewn 
archwiliadau o lendid personol, a gweithdrefnau sefydledig 
ar gyfer nodi anghenion gofal personol wrth dderbyn claf i’r 
ysbyty; fodd bynnag, mae materion penodol megis hylendid y 
geg a gofal traed wedi achosi problemau mewn rhai ardaloedd. 

Soniodd llawer o staff wrthym am y pwysau cyson sydd arnynt i 
ddiwallu anghenion clinigol a gofal personol cleifion. Ar y cyfan, 
mae cleifion yn cydnabod y pwysau hyn ac yn canmol staff ar yr 
ymdrechion maent yn eu gwneud ar eu rhan ond, yn aml, gofal 
personol sy’n dioddef pan fo’r llwyth gwaith yn arbennig o drwm.

Derbyniwyd rhywfaint o dystiolaeth nad oedd digon o sylw yn cael 
ei roi i reoli anghenion ymolchi a gofal personol cleifion. Cyfeiriodd 
sawl unigolyn at bowlenni o ddŵr yn cael eu gadael ar loceri er 
mwyn i gleifion olchi eu hunain, hyd yn oed pan nad oeddent yn gallu 
gwneud hynny’n gorfforol. 

Dywedodd sawl perthynas wrthym eu bod wedi gorfod mynd â 
dillad wedi’u baeddu, a oedd o bosibl yn heintus, gartref gyda hwy. 
Nodwyd hyn hefyd yn y dystiolaeth a roddwyd gan sefydliadau a 
ddywedodd fod rhai cleifion wedi cael gwybod nad oes gan yr ysbyty 
gyfleusterau i olchi dillad cleifion sydd wedi’u baeddu. Disgwylir i 
berthnasau a gofalwyr fynd â dillad o’r fath gartref gyda hwy, a hynny 
weithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

“Er bod gan fy mam yng nghyfraith glefyd heintus, cafodd
y teulu gyfarwyddyd i fynd â’i dillad gartref i’w golchi. I mi, 
roedd hyn yn groes i’r ymdrechion i atal heintiau rhag cael 
eu lledaenu.” (Perthynas) 
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Dywedodd un perthynas wrthym eu bod wedi dod o hyd i bad 
anymataliaeth wedi’i faeddu a photel o foddion gyda’r dillad yr 
oeddent wedi mynd â hwy gartref i’w golchi. Cawsom sawl adroddiad 
o berthnasau yn gorfod gofyn sawl gwaith i’r staff newid aelodau o’u 
teulu i mewn i ddillad nos glân, er bod eitemau glân ar gael yn eu 
loceri. Dylai cleifion gael cymorth i sicrhau bod eu dillad a’u deunydd 
ymolchi yn cael eu newid yn rheolaidd a’u golchi yn y ffordd briodol, 
a dylai hyn fod yn rhan o ddiwylliant dyddiol y ward.Ymhlith y pethau 
eraill a nodwyd yn ein tystiolaeth roedd diffyg gofal ar gyfer dannedd 
gosod a dannedd, gwallt, a thorri ewinedd.

“Dyw ei dannedd gosod hi byth wedi cael eu mwydo ac,
o ganlyniad, maen nhw’n blasu’n wael ac yn fudr. Yn yr 
un modd, mae ei gwallt yn glymau i gyd o bryd i’w gilydd. 
Mae ewinedd ei thraed yn rhy hir a phob tro dwi wedi holi 
ynglŷn â’u torri nhw dwi’n cael gwybod na allan nhw (y 
staff) eu torri nhw ond y caiff hi ei rhoi ar restr atgyfeirio.” 
(Perthynas).

 Gwasanaethau eraill
Yn aml, roedd pobl hŷn yn sôn am y mathau o wasanaethau a 
ddylai gael eu hystyried fel gofyniad ar gyfer bywyd bob dydd 
yn eu barn nhw ond na chânt eu hannog fel arfer mewn ysbytai. 

Er y gellid ystyried nad yw rhai o’r gwasanaethau hyn yn 
uniongyrchol gysylltiedig ag anghenion iechyd corfforol cleifion hŷn 
o bosibl, mae’n bwysig bod eu hanghenion seicolegol, ysbrydol a 
chymdeithasol yn cael eu diwallu. 

Er enghraifft, nid yw steilio gwallt, gofal traed a gofal ewinedd ar 
gael i gleifion ar y wardiau yn aml. Amlygodd ymgyrch Age Cymru ar 
gyfer gwasanaethau gofal traed effeithiol i bobl hŷn yng Nghymru, 
‘Gall camau bach wneud gwahaniaeth mawr’, fod gofal traed yn 
wasanaeth hanfodol i lawer o bobl hŷn, yn eu hatal rhag cwympo ac 
yn bwysig o ran symudedd ac annibyniaeth. 

Bu trafodaethau ynghylch rolau cymharol nyrsys a chynorthwywyr. 
Fodd bynnag, ar bob lefel o nyrsio, mae’n rhaid i staff fod yn barod 
i ymateb yn amserol i anghenion mwyaf sylfaenol cleifion a gwneud 
hynny mewn ffordd sensitif a thosturiol. Yn allweddol, mae’n rhaid 
iddynt fod yn ymatebol i anghenion ymataliaeth, a all achosi llawer o 
ofid i bobl hŷn os na chânt eu diwallu’n briodol. 
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Mae hylendid personol yn elfen bwysig o hunan-barch pobl hŷn 
ac felly mae’n rhaid iddo fod yn flaenoriaeth i staff gofal. Mae’r 
dystiolaeth a gawsom ynglŷn â phroblemau gydag ymolchi, hylendid 
y geg a sicrhau bod dillad nos glân ar gael yn awgrymu nad yw’r 
materion hyn yn cael y sylw y maent yn ei haeddu. Er gwaethaf 
prysurdeb wardiau, rydym wedi gweld enghreifftiau o ofal da iawn, 
yn enwedig pan roedd arweinyddiaeth gref yn amlwg ar y ward.

3. Cyfathrebu

Mae cyfathrebu effeithiol yn rhan annatod o ofal iechyd da ac 
nid yw’n ddewis ychwanegol. Mae’n broses ddwyffordd a dylai 
ystyried anghenion yr unigolyn ac unrhyw nam synhwyraidd 
neu wybyddol. 

Dylai pobl hŷn a, lle y bo’n briodol, eu perthnasau a’u gofalwyr, gael 
eu cynnwys mewn trafodaethau a phenderfyniadau ar bob cam o’u 
gofal yn yr ysbyty. Dylent gael eu cynnwys ar y cam cynharaf posibl 
a’u galluogi i wneud dewisiadau hyddysg yn ystod eu harhosiad yn 
yr ysbyty ac i drefnu’r cymorth ychwanegol sydd ei angen ar ôl iddynt 
gael eu rhyddhau. 

 Cyfathrebu cyfrinachol
Rhoddir manylion personol am gyflwr yr unigolyn i bob  
aelod o staff. 

Er mwyn sicrhau bod gwybodaeth o’r fath yn cael ei chadw’n 
breifat, mae’n rhaid i’r amgylchedd lle y trafodir y wybodaeth 
honno gefnogi cyfrinachedd. Fodd bynnag, canfuwyd nad yw 
amgylcheddau cyfrinachol yn bethau arferol a bod llawer o bobl yn 
wynebu diffyg preifatrwydd 
a chyfrinachedd wrth drafod 
eu hamgylchiadau a’u cyflwr 
personol. Nid yw hyn yn 
dderbyniol. I lawer o bobl 
hŷn â’u teuluoedd, mae hyn 
yn enghraifft glir o’u hurddas 
yn cael ei beryglu:
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“Un tro, mi roeddwn i’n ymweld â’m tad a chlywais y staff
meddygol yn rhoi newyddion drwg i’r claf yn y gwely nesaf 
am ei ddiagnosis. Roeddwn i’n teimlo eu bod nhw wedi tarfu 
ar urddas a pharch y claf hwnnw.” (Perthynas)

Er bod llenni’n cael eu defnyddio’n aml i geisio rhoi preifatrwydd, 
nodwyd eu hannigonolrwydd fel rhwystrau sŵn yn aml gan staff, pobl 
hŷn a theulu:

“Dim ond preifatrwydd gweledol a gafwyd yn y bae,
defnyddiwyd llenni fel rhwystr gweledol ond doedden 
nhw ddim yn cuddio’r gair llafar a glywyd yn uchel ac yn 
glir yn y bae.” (Perthynas)

Tra’n cydnabod nad oes gan bob ward gyfleusterau o’r fath, gwelsom 
lawer o ystafelloedd dydd nad oeddent yn cael eu defnyddio’n 
ddigonol a allai gynnig amgylchedd preifat ar gyfer cynnal trafodaethau 
cyfrinachol. Yn yr un modd, gallai swyddfeydd wardiau ddarparu gofod 
preifat pan fo angen. 

Os yw person hŷn wedi colli rhywfaint o’i glyw, gall yr effaith y mae 
diffyg preifatrwydd a chyfrinachedd yn ei chael ar eu hurddas fod hyd 
yn oed yn fwy amlwg. Byddai cydnabod bod gan glaf nam ar ei glyw yn 
gynnar a darparu’r offer mwyhau priodol yn atal staff rhag dod o hyd i 
reswm dros siarad yn uchel a tharfu ar gyfrinachedd y claf ymhellach: 

“Oherwydd ei bod yn fyddar, roedd pawb arall ar y ward 
yn gallu clywed pob sgwrs a gafwyd gyda hi. Dywedodd 
wrthyf ei bod yn teimlo “wedi’i chywilyddio” o flaen 
cleifion eraill.” (Perthynas)

Roedd y dystiolaeth ysgrifenedig yn darparu enghraifft o arfer da o 
ran cynnig trafodaethau cyfrinachol. Roedd gwerthfawrogiad y teulu 
dan sylw o’r ffordd yr ymdriniwyd â’u sefyllfa yn amlwg: 

“Esboniodd y meddyg ymgynghorol a’i dîm y sefyllfa
i ni mewn ystafell dawel ar wahân, mewn ffordd glir ac 
urddasol, gan gymryd yr amser i wneud yn siŵr bod ein 
cwestiynau yn cael eu hateb a’u bod yn gwrando ac yn 
deall ein pryderon a’n meddyliau. Dylai’r tîm... gael ei 
gydnabod am ei agwedd ofalgar gadarnhaol tuag at y claf 
a’r teulu ar adeg anodd a gofidus iawn.” (Perthynas)
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Wrth gyferbynnu’r profiad o fod yn yr ysbyty ag arferion gwaith 
gweithwyr cymdeithasol proffesiynol (sydd ond yn cynnal sgyrsiau 
sensitif mewn lleoliad cyfrinachol), rydym wedi dod i’r casgliad, er 
gwaethaf y ffaith bod gofal sy’n canolbwyntio ar y claf yn cael ei 
hyrwyddo yng Nghymru, bod y modd y cynhelir ymweliadau â’r ward 
yn parhau i ganolbwyntio ar gyfleustra i’r gweithwyr proffesiynol yn 
hytrach nag anghenion y claf. 

Weithiau bydd staff ar wardiau acíwt yn wynebu anawsterau 
ymarferol pan fo cyflwr y claf yn golygu y gall fod yn anodd ei symud. 
Fodd bynnag, nid yw’n amhosibl mynd i’r afael â heriau o’r fath ac 
mae’n rhaid i ysbytai ystyried yn fwy gofalus sut y gallant barchu 
hawl pobl i gyfrinachedd. Mae’n rhaid i’r GIG yng Nghymru fynd i’r 
afael â’r diffyg difrifol hwn yn eu systemau a’u strwythurau.

Mae canlyniadau ymarferol penodol yma i glinigwyr sy’n ymweld â’r 
wardiau. Fel cam cyntaf, os caiff ymweliadau o’r fath eu hystyried fel 
cyfres o ymgynghoriadau unigol, efallai y bydd mwy o barodrwydd 
i wahaniaethu rhwng gwiriadau rheolaidd a sgyrsiau mwy sensitif. 
Pan fo staff yn rhoi newyddion torcalonnus a all newid bywyd y claf, 
mae’n annerbyniol gwneud hynny mewn amgylchedd lle na cheir 
unrhyw breifatrwydd.. 

 Cyfathrebu effeithiol a phriodol
Yn eu tystiolaeth, roedd pobl hŷn, eu perthnasau a’u gofalwyr yn 
pwysleisio’r gwerth a roddant ar gyfathrebu effeithiol a phriodol sy’n 
eu galluogi i gymryd rhan mewn penderfyniadau. Yn wir, ymatebodd 
rhai i’r alwad am dystiolaeth gyda chanmoliaeth yn unig. Dywedodd 
un person hŷn:

“...Roedd y nyrsys a’r meddygon mor gwrtais a gwnaethant
dreulio amser yn siarad â mi. Gwnaethant gynnig 
dewisiadau i mi ac roeddent yn gwrando arna i. Gwnaethant 
fy nhrin fel unigolyn ac nid dim ond fel claf.” (Claf)

Mewn gwrthgyferbyniad, nid oedd rhai pobl hŷn yn teimlo eu bod 
yn cael eu cynnwys yn y broses o gynllunio eu gofal ac nid oeddent 
yn ymwybodol o unrhyw gynllun gofal na’r hyn y gallai’r cynllun ei 
gynnwys. Dywedodd eraill wrthym am achosion lle’r oedd cyfathrebu 
gwael wedi arwain at ddryswch a gofid: 
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“Wn i ddim pam rydw i yma. Wn i ddim beth sy’n bod arna
i na beth maen nhw’n ei wneud am y peth. Wn i ddim 
pryd y galla i fynd gartref. Rwy’n teimlo fel petaswn i 
wedi fy nghaethiwo.” (Claf)

“Dwi am i rywun eistedd i lawr a dweud wrtha i beth
sydd wedi digwydd i mi a beth y gallant ei wneud am 
y peth... Doedd gen i ddim digon o wybodaeth i wneud 
penderfyniadau... Na, wn i ddim beth sy’n digwydd.” (Claf)

Roedd arferion gwrthgyferbyniol yn amlwg iawn ar adegau pan 
roedd staff yn cael sgyrsiau sensitif ac amserol gyda chleifion a’u 
perthnasau, megis gosod hysbysiadau ‘Peidiwch â Dadebru’ (DNR).
Fel mater o hawl, dylai hysbysiadau DNR gael eu trafod gyda’r claf 
a/neu aelodau o’u teulu neu ofalwyr. Clywsom fod hyn yn digwydd, 
mewn ffordd sensitif a phriodol, gydag un aelod o staff yn cael ei 
ganmol am fod yn:

“...Arbennig iawn o ran ei dosturi a’i ddulliau cyfathrebu.”
(Perthynas)

Er hynny, derbyniwyd tystiolaeth hefyd o arfer gwael sy’n peri pryder: 

• hysbysiad ‘DNR’ a nodwyd ar nodiadau claf heb drafod â’r claf
neu aelod o’r teulu ymlaen llaw;

• staff yn siarad â’i gilydd am hysbysiadau ‘DNR’ wrth ymyl gwely
person hŷn heb gynnwys y person hŷn yn y sgwrs;

• dymuniadau’r unigolyn yn ystod camau olaf ei fywyd yn cael 
eu diystyru. 

Nid oes unrhyw le i letchwithdod na haerllugrwydd yn y ffordd y caiff 
gwybodaeth sensitif o’r fath ei chyfleu. 

Soniodd Byrddau Iechyd am lawer o fentrau sy’n ceisio cynnwys 
cleifion yn fwy yn eu gofal, ac yn ceisio cael eu barn, ond mae ein 
tystiolaeth yn awgrymu bod diffyg cysondeb o ran cynnwys pobl hŷn, 
eu perthnasau a’u gofalwyr, mewn penderfyniadau a thrafodaethau 
ynglŷn â gofal. 

Mae angen i Fyrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth sicrhau bod staff yn 
cyfathrebu’n effeithiol â phobl hŷn ar bob cam o’u triniaeth a’u bod 
yn ymwybodol o’u hawl i gael eu cynnwys mewn sgyrsiau ac i wneud 
dewisiadau. Mae arweinyddiaeth effeithiol a diwylliant cadarnhaol ar 
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y ward yn hanfodol. Mae gan y Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth 
rôl bwysig i’w chwarae i godi disgwyliadau ymhlith y rheini sy’n 
defnyddio eu gwasanaethau.

Mae ymarweddiad staff a’r diwylliant ar y ward yn chwarae rhan 
bwysig wrth lywio agwedd person hŷn at ei arhosiad a’i gynorthwyo i 
wella. Gall y modd yr ymdrinnir â pherson hŷn wrth gyrraedd y ward 
bennu’r naws ar gyfer gweddill ei arhosiad, ac mae’n bwysig bod 
y claf yn cael ei gyfarch yn briodol o’r cychwyn. O’n harsylwadau, 
credwn fod cynnydd sylweddol wedi’i wneud wrth sicrhau bod staff 
yn gofyn i gleifion sut yr hoffent gael eu cyfarch, ond nid oes unrhyw 
gysondeb hyd yn hyn o ran sut y caiff y dymuniadau hyn eu parchu. 

Amlygodd ein tystiolaeth y safbwyntiau gwahanol a arferir rhwng 
y rheini sy’n gwerthfawrogi’r anffurfioldeb sy’n gysylltiedig â chael 
eu galw yn ôl eu henw cyntaf a’r rheini sy’n ystyried bod hyn yn 
amharchus, ond mae’n rhaid i staff allu addasu a chanolbwyntio ar 
ddymuniadau cleifion unigol.

“Maen nhw yn eu galw yn ôl eu henwau cyntaf...
agosrwydd nad yw nifer ohonynt yn ei ddymuno nac yn  
ei groesawu.” (Perthynas)

“Cefais fwynhau cydberthynas cyfeillgar gyda’r staff
rheolaidd, gyda phawb yn defnyddio enwau cyntaf. 
Roeddwn yn teimlo bod yr anffurfioldeb hwn yn gartrefol 
ac yn fuddiol i forâl.” (Claf)

“Y cwestiwn cyntaf a ofynnwyd i mi bron wrth gyrraedd y
ward oedd sut yr hoffwn gael fy nghyfarch...a dyna sut y 
cefais fy nghyfarch drwy gydol fy arhosiad.” (Claf)

“Dydyn nhw byth yn gofyn i mam sut yr hoffai gael ei
chyfarch er ein bod bob amser yn hysbysu’r staff nyrsio 
a’r staff meddygol nad yw hi’n ymateb i Elizabeth gan 
mai Betty y mae wedi cael ei galw drwy gydol ei bywyd.” 
(Perthynas)

Ni ddylai staff dybio bod cleifion yn dymuno cael eu cyfarch yn 
anffurfiol wrth gael eu derbyn a dylent gyfarch y claf gan ddefnyddio’i 
deitl hyd nes iddynt setlo ar y ward a dod i adnabod y staff. Dylai 
arweinyddiaeth gref ar y ward sicrhau bod hyn yn digwydd. Clywsom 
lawer o ganmoliaeth am y ffordd y mae’r rhan fwyaf o staff yn 
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ymgysylltu â chleifion. Nododd llawer o bobl hŷn iddynt gael eu trin 
yn briodol ac na chawsant eu trin yn wahanol ar sail eu hoedran:

”Ni wnaeth unrhyw un siarad i lawr wrtha i a chafodd popeth
ei esbonio’n llawn.” (Claf)

“Does gen i yr un gwyn o gwbl am fy nhriniaeth, roedd y
nyrsys mor brysur, ond roedd ganddyn nhw amser i siarad 
â mi bob amser, a oedd yn llawer o help.” (Claf)

“Maen nhw i gyd yn ddymunol ac yn siriol...Mae hyd yn oed
y ddynes te yn siriol...mae’r glanhawr yn dda iawn ac yn 
cael sgwrs â chi wrth iddi wneud ei gwaith... Mae mor agos 
at berffaith ag y gall hi fod yma.” (Claf)

Fodd bynnag, roedd eraill yn teimlo nad oedd y ffordd y siaradwyd â 
hwy yn ychwanegu at eu teimladau o hunan-werth ac urddas. Pan 
ddigwyddai hyn, roeddent yn teimlo fel plentyn, ddim yn cael eu 
parchu ac yn anhapus: 

”Roedd hi’n fenyw ddeallus a chraff a gafodd ei thrin fel
plentyn neu ei hanwybyddu - roedd hyn yn ei gwylltio, 
roedd hi’n gwybod eu bod nhw’n gwneud esgusodion bob 
dydd ac yn siarad i lawr wrthi.” (Perthynas)

“Fe wnaeth hi blygu i lawr fodfeddi yn unig o wyneb fy mam
a dweud wrthi mewn tôn amhriodol, “gwrandewch cariad, 
mae gen i 38 o gleifion eraill i’w gweld, felly bydd yn rhaid i 
chi aros.” (Perthynas)

“Roeddwn i’n cysgu’n sownd yn fy ystafell sengl pan, am
12.35am, trowyd y golau ymlaen a gweiddodd rhywun 
fy enw. Nyrs oedd yno - fe weiddodd hi arna’ i wedyn i 
bacio ar unwaith gan fy mod i’n cael fy symud i ward arall. 
Roeddwn mewn sioc ac yn teimlo’n ddryslyd iawn.” (Claf)

Mewn un achos, gwelwyd nyrs yn siarad â chlaf â salwch terfynol 
mewn ffordd gwbl amhriodol am y ffaith nad oedd fawr ddim byd 
amdani.Gadawodd argraff annileadwy ar yr unigolyn a oedd yn 
dyst i’r digwyddiad, a’i ddisgrifiodd fel ‘sefyllfa gomedi’:

“Yn anffodus, bu farw’r fenyw, hyfryd, tawel, tyner honno
nad oedd yn gallu siarad na mynd i’r toiled ei hun, y 
noson honno, ac yn hytrach na geiriau tyner, llawn gofal, 
dyna’r geiriau olaf iddi eu clywed.” (Claf)
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Roedd rhai pobl yn cwyno bod staff yn siarad  
yn amhriodol am gleifion o fewn eu clyw:

“Ar y ward hon, roedd menyw yn 
gwneud synau fel pe bai mewn poen,  
roedd y nyrsys yn eu dynwared ac yn  
chwerthin.” (Perthynas)

Yn dibynnu ar leoliad yr ysbyty, gwelwyd  
gwahaniaeth amlwg ym mhrofiadau pobl o ran
 cyfathrebu a chyfranogi. Roedd profiadau 
cleifion mewn ysbytai Cymunedol yn fwy 
cadarnhaol ar y cyfan na phrofiadau’r rheini 
mewn ysbytai Cyffredinol Dosbarth. Yn aml, roedd parhad ac 
agosrwydd y staff, a’r canfyddiad bod gan staff fwy o amser i 
ddatblygu cydberthynas â chleifion, yn gwneud yr arhosiad yn y 
lleoliad cymunedol yn fwy cadarnhaol. Mae’n eithaf posibl y gall 
cyfathrebu effeithiol beri mwy o her mewn wardiau acíwt prysur, ond 
mae hyn yn gofyn am gydnabyddiaeth a hyd yn oed fwy o ymdrech 
gan staff i sicrhau ei fod yn digwydd.

Clywsom dystiolaeth o amrywiadau mewn diwylliant rhwng shifftiau 
a wardiau yn yr un ysbyty. Mae natur yr arweinyddiaeth a roddir ar 
lefel rheolwyr ward yn cael effaith amlwg ar ddiwylliant y ward:

“Mae rhai wardiau yn brin o staff ond eto gwelir awyrgylch
parod i helpu ar y cyfan. Mae wardiau eraill yn rhoi’r argraff 
bod staff yn hercian o egwyl i egwyl a gwae pwy bynnag sy’n 
peri anghyfleustra iddynt.” (Sefydliad)

“Yn yr ysbyty cyntaf, yn y ward adfer...roedd staff yn rhoi
gofal personol ar bob lefel ac yn ymateb yn brydlon i 
unrhyw gwestiynau neu bryderon. Yn yr ail ysbyty, ni welais 
y staff yn rhoi fawr ddim gofal gwirioneddol a chymorth 
emosiynol...ni welais unrhyw aelod o staff yn estyn am 
gadair ac yn eistedd gyda chleifion am ddwy funud i gynnig 
cymorth, roedd cleifion yn galw allan/gweiddi ar staff yn 
rheolaidd ond ddim yn cael sylw...” (Perthynas)

Mynegodd pobl hŷn a staff ymdeimlad nad oedd gan staff amser 
i ddod i adnabod cleifion. O ganlyniad, er i rai cleifion fynegi 
gwerthfawrogiad o’r ymdrechion a wnaed i ddiwallu eu hanghenion, 
nododd eraill eu bod yn disgwyl llai o’r staff neu fod prinder amser yn 
effeithio ar ansawdd y cyfathrebu. 



46  Adolygiad o’r Ysbytai

Canfyddiadau’r Panel Ymchwilio

“Hoffwn pe baent yn treulio ychydig fwy o amser yn siarad
â mi ac yn esbonio fy nghyflwr yn fanwl ond maen nhw mor 
brysur ac yn ei chael hi’n anodd neilltuo unrhyw amser.” 
(Claf)

Mynegodd rhai perthnasau rwystredigaeth ynglŷn â’r ffaith eu bod yn 
gorfod ailadrodd gwybodaeth allweddol am eu perthynas pan roedd yr 
unigolyn hwnnw’n cael ei symud i ward arall:

“Gwnaethom roi nodyn ysgrifenedig o anghenion fy Nhad a
sut mae ei ddemensia yn effeithio ar ei allu i ymdopi mewn 
amgylchedd ysbyty i’r staff ar y ward gyntaf, yr ail ward 
a’r drydedd ward y cafodd ei dderbyn iddynt. Anaml iawn 
y cafodd y wybodaeth honno ei throsglwyddo i staff hyd 
yn oed ar yr un wardiau, heb sôn am adegau pan gafodd ei 
symud.” (Perthynas)

Mae hyn yn awgrymu bod diffygion o ran cadw cofnodion ac o ran 
sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael i bob aelod o staff. Dylai 
gwasanaethau iechyd weithio ar yr egwyddor mai dim ond unwaith 
yn ystod pob arhosiad yn yr ysbyty y dylai fod angen trosglwyddo 
gwybodaeth am gyflwr a dewisiadau claf ac y dylid glynu wrth y 
dewisiadau hynny’n awtomatig oni fydd y claf neu ei deulu, ei ofalwr 
neu ei eiriolwr am weld newid. 

Mae symud o ward i ward yn brofiad cyffredin i lawer o gleifion hŷn 
ac mae’n aml yn arwain at straen a dryswch - mae sicrhau y parheir i 
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fodloni dewisiadau’r claf yn arbennig o bwysig felly er mwyn galluogi’r 
claf i ymgyfarwyddo â’r amgylchedd newydd. Dylai’r cofnod clinigol, 
p’un a yw’n gofnod papur neu’n gofnod electronig, gael ei gwblhau’n 
llawn a dylai fod yn hygyrch i staff. Dylai hefyd gael ei symud gyda’r 
claf i bob lleoliad clinigol.  Mae hyn yn arbennig o bwysig yn achos 
cleifion â demensia neu gleifion sydd wedi drysu na allant o bosibl 
gyfathrebu drostynt hwy eu hunain, ac y mae argaeledd gwasanaethau 
eiriolaeth neu gymorth yn hanfodol er mwyn diwallu eu hangen. 

4. Dewisiadau iaith

 Yr iaith Gymraeg
Mae’r graddau y caiff person hŷn ei alluogi i ddefnyddio ei 
ddewis iaith tra yn yr ysbyty yn fater pwysig, yn enwedig pan 
fydd rhai pobl hŷn â chyflyrau penodol, megis demensia, yn 
troi’n ôl at eu mamieithoedd yn unig. 

Clywsom nifer o bryderon ynghylch diffyg urddas a pharch a oedd 
yn gysylltiedig â’r ffaith nad oedd pobl yn gallu cael gwasanaeth yn 
Gymraeg. Mae llawer o siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, sydd hefyd 
yn rhugl yn Saesneg, yn ffafrio siarad yn Gymraeg wrth drafod eu lles 
emosiynol a’u trefniadau rheoli poen, yn enwedig mewn lleoliadau lle 
maent yn teimlo’n agored i niwed. 

Mae mwy o arbenigedd o fewn ysbytai hefyd yn golygu bod yn rhaid 
i bobl deithio ymhellach o ardaloedd lle siaredir Cymraeg yn bennaf i 
ysbytai lle y gall fod prinder staff sy’n siarad Cymraeg.

“Doedd dim cyfle i siarad Cymraeg gan nad oedd y staff yn
siarad Cymraeg, doedd dim lle i drafod o ran cyfathrebu.” 
(Claf)

“Yn y gwely olaf gyferbyn â mi roedd dyn yn ei wythdegau
hwyr... dim ond Cymraeg a siaradai ac a ddeallai. Roedd yn 
camddeall yr hyn a ddywedwyd wrtho’n aml... (gan y nyrs 
Saesneg)... doedden nhw ddim yn deall ei gilydd.” (Claf)

Cafodd person hŷn arall Cymraeg alwad yn ystod oriau mân y 
bore i’w hysbysu bod ei hanwylyd ar fin marw. Nid oedd gan y sawl 
a gysylltodd â hi afael da ar y Saesneg - roedd o’r farn y dylai’r 
wybodaeth a gyflëwyd ar adeg mor anodd fod wedi’i chyfleu yn 
Gymraeg. 

Mae angen i staff fod yn ymwybodol bod materion sy’n ymwneud 
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â’r defnydd o’r Gymraeg yn cael eu trin fel mater o hawliau ac nid 
rhywbeth moethus ar y sail bod y rhan fwyaf o siaradwyr Cymraeg 
yn gallu cyfathrebu yn Saesneg.  Nododd un claf Saesneg ei hiaith 
mewn ysbyty mewn ardal lle y siaredir Cymraeg yn bennaf ei bod 
yn teimlo’n anghyfforddus ac yn ansicr pan roedd y staff a oedd 
yn gofalu amdani yn siarad â’i gilydd yn Gymraeg o amgylch ei 
gwely. O ystyried ei bregusrwydd posibl, roedd hi’n ofni y gallai’r 
staff fod yn siarad am ei hamgylchiadau. Pan fo staff yn ymwneud 
yn uniongyrchol â rhoi gofal i glaf, mae’n arfer da iddynt wneud pob 
ymdrech i siarad yn newis iaith y claf. Ni ddylai hyn awgrymu y dylai 
hawliau staff i siarad yn Gymraeg â’i gilydd neu â chleifion eraill gael 
eu cyfaddawdu’n fwy cyffredinol. 

Mae Cynlluniau Bwrdd yr Iaith Gymraeg sy’n annog staff sy’n siarad 
Cymraeg i ddangos eu bod yn siarad yr iaith yn y gweithle wedi’u 
mabwysiadu mewn llawer o ysbytai:

“Mae gennym nifer o staff, Gweithwyr Cymorth Gofal
Iechyd yn bennaf, sy’n gallu siarad Cymraeg ac mae 
gennym nifer o gleifion sy’n nodi mai Cymraeg yw eu 
dewis iaith. Mae Logo Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi’i weu 
ar wisg y rheini ohonom sy’n siarad Cymraeg fel bod 
cleifion yn gallu ein hadnabod yn hawdd.” (Staff)

Gall rhai aelodau o staff sy’n siarad Cymraeg deimlo nad ydynt yn 
hyderus iawn yn sgwrsio yn Gymraeg - ond eto gall y wybodaeth 
sydd ganddynt fod yn ddigonol i roi gofal sylfaenol drwy gyfrwng yr 
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iaith. Yr her i reolwyr ward a staff fydd cydnabod y pwynt lle mae 
natur neu gymhlethdod y wybodaeth yn golygu ei bod yn hollbwysig 
bod aelod o staff â lefel uchel o gymhwysedd yn Gymraeg yn cyfleu’r 
wybodaeth.

 Y sawl sy’n defnyddio ieithoedd heblaw Cymraeg 
  a Saesneg
Roedd y rhan fwyaf o’r ysbytai yr ymwelwyd â hwy o’r farn eu bod 
yn darparu ar gyfer anghenion diwylliannol, ysbrydol ac ieithyddol 
cleifion o leiafrifoedd ethnig. Dywedodd rhai aelodau o staff wrthym 
nad oeddent yn cael llawer o gleifion o grwpiau lleiafrifoedd ethnig 
ac nad oeddent yn teimlo bod angen datblygu systemau mewnol 
i fynd i’r afael â materion yn ymwneud ag anghenion diwylliannol 
ac ieithyddol. Yn hytrach, roeddent yn gweithio’n hyblyg gyda’r 
adnoddau a oedd ganddynt:

“Hefyd, mae gennym restr o gyfieithwyr y gallwn alw
arnynt os oes gennym gleifion nad Cymraeg na Saesneg 
yw eu hiaith gyntaf.” (Staff)

“Fy iaith gyntaf yw Arabeg ac rwy’n deall yr angen i sicrhau
ein bod yn ceisio parchu dewis iaith yr unigolyn. Mae 
gennym staff yma sy’n gallu siarad Cymraeg a chefais 
achos yn ddiweddar lle y gofynnais i gydweithiwr sy’n 
Tsieineaidd fy helpu i siarad gyda chlaf a oedd yn siarad 
Tsieinëeg; rydym yn ymwybodol o faterion o’r fath.” (Staff)

“Gwelwyd enghraifft yn ddiweddar o fenyw Tsieineaidd nad
oedd yn siarad Saesneg o gwbl. Roeddem yn gallu cael 
help un o’n cydweithwyr ond gwnaethom hefyd roi ffeil o 
luniau o wahanol bethau at ei gilydd i’n helpu i gyfathrebu 
â hi pan nad oedd ein cydweithiwr ar gael. Fe weithiodd yn 
dda.” (Staff)

“...Mae’r staff wedi dysgu ymadroddion Pwyleg.” (Staff)

Mewn rhai trafodaethau â staff, roedd yn ymddangos bod ansicrwydd 
ynghylch ymwybyddiaeth o anghenion iaith unigol cleifion ac 
ymatebion posibl iddynt. Roedd pryder hefyd bod staff yn dibynnu cryn 
dipyn ar y teulu i ddiwallu anghenion iaith ac anghenion diwylliannol::
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“Mae gennym unigolyn Eidaleg ar hyn o bryd ond rydym yn
ymdopi ac yn cael ein helpu gan aelodau o’i deulu.” (Staff) 

“Sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu am ddim ar gael, mae’n
well gan rai teuluoedd ymwneud â’r broses.” (Staff)

Dangosodd ein tystiolaeth fod y rhan fwyaf o staff yn ymwybodol o’r 
gwasanaethau cyfieithu sydd ar gael i bobl hŷn, ond ni ddefnyddir y 
gwasanaeth yn rheolaidd. 

 Nam ar y synhwyrau a’r lleferydd
Mynegwyd pryderon gan sefydliadau ac unigolion fod diffyg 
cydnabyddiaeth o namau ar y synhwyrau a’r lleferydd, a’r 
addasiadau y gellir eu darparu i bobl hŷn sydd wedi colli eu 
golwg, eu lleferydd neu eu clyw. 

Cawsom sawl adroddiad am ymatebion amhriodol gan staff a fethodd 
weithiau ag ystyried namau ar y synhwyrau neu ar y lleferydd fel rhan 
o’r darlun ehangach o ran iechyd a lles yr unigolyn.

Mewn un achos, roedd teulu menyw hŷn a oedd wedi colli ei chlyw a’i 
golwg wedi codi pryderon ynghylch methiant i fynd i’r afael â’r namau 
ar eu synhwyrau, ond fe’u hysbyswyd mai “Ward acíwt yw hon”, gan 
awgrymu nad oedd gan y namau ar ei synhwyrau unrhyw beth i’w 
wneud â’i harhosiad yn yr ysbyty. 

Mae hyn yn cyffwrdd ar brofiad cyffredin i’r rheini â namau ar eu 
synhwyrau sydd yn yr ysbyty i drin cyflyrau heblaw am eu nam/namau:

“Hoffem iddynt siarad mwy â mi am fy ngofal. Mae gen i
anawsterau gyda fy ngolwg ond does neb yn mynd i’r afael  
â hyn. Bydd yn rhaid i mi weld optegydd pan gaf fy rhyddhau.” 
(Claf)

“Roedd hi’n amlwg wedi drysu, yn fyddar...Roedd y nyrs a
oedd yn ceisio’i bwydo yn gweiddi arni. Pan ofynnais i glaf 
arall a oedd hi (y nyrs) wastad fel hyn, fe awgrymodd ei  
bod hi...” (Claf)

Roedd rhai aelodau teulu yn teimlo nad oedd unrhyw un yn ceisio 
cyngor ganddynt, nac yn gweithredu ar y cyngor a roddwyd ganddynt, 
ynglŷn â sut i gyfathrebu â chleifion ag anawsterau gyda’u clyw neu  
eu lleferydd, gan adael i’w perthnasau deimlo fel pe baent wedi’u 
hynysu’n gymdeithasol:
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“Roedd hi’n cael trafferth cyfathrebu oherwydd strociau yr
oedd wedi’u cael yn flaenorol. Chafodd hyn erioed ei 
ystyried a gofynnodd neb amdano.” (Perthynas) 

“Wnaeth y staff ddim defnyddio’r blwch clywed (sic) yr
aethom ag ef i mewn, a oedd yn helpu mam i glywed a’i 
hatal rhag teimlo wedi’i hynysu.” (Perthynas)

Atgyfnerthwyd llawer o’r materion hyn gan y dystiolaeth a gawsom 
gan RNID Cymru ac RNIB Cymru sydd bellach yn gweithio gydag 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i gynnwys pobl â nam ar eu 
synhwyrau yn eu rhaglen o ymweliadau dirybudd ag ysbytai. Mae 
hwn yn ddatblygiad i’w groesawu gan fod ein tystiolaeth yn ategu’r 
farn bod angen gwneud mwy i ddiwallu anghenion pobl hŷn â namau 
ar eu synhwyrau yn ein hysbytai.

Mae diwallu anghenion pobl â namau ar eu synhwyrau yn dibynnu’n 
rhannol ar sicrhau bod y cymhorthion a’r offer cywir ar gael a’u bod 
mewn cyflwr da. Clywsom am nifer o enghreifftiau mewn ysbytai 
mawr lle’r oedd eitemau personol, yn enwedig cymhorthion clyw a 
sbectol, wedi mynd ar goll neu wedi’u torri. Clywsom hefyd nad oedd 
cymhorthion clyw yn cael eu profi, eu ffitio’n gywir na’u gosod ar yr 
amledd cywir i fanteisio ar unrhyw ddolenni sain. 

Yn ystod ein hymweliadau, canfuwyd nad oedd rhai aelodau o staff 
yn ymwybodol o’r system dolenni sain yn yr ysbyty. Mynegwyd 
pryder hefyd nad oedd batris newydd yn cael eu rhoi i mewn i 
gymhorthion clyw, yn aml am nad oedd gan wardiau gyflenwad o 
fatris priodol. Soniodd un perthynas am y ffaith bod cyfathrebu â’i 
anwylyd wedi bod yn anodd yn ystod wythnosau olaf ei fywyd, a 
hynny’n ddiangen ar ôl i’w gymorth clyw gael ei golli. 

“Hefyd, roedd rhai aelodau o staff yn gweiddi yn y glust
anghywir o bryd i’w gilydd gan arwain at rwystredigaeth i’r 
staff... ac i gleifion eraill.” (Perthynas) 

“Mae angen sicrhau bod teclynnau mwyhau sŵn,
dogfennau print bras a siartiau cyfathrebu ar gael yn 
hawdd.” (Sefydliad)

Mae’n bwysig bod gwiriadau rheolaidd yn cael eu cynnal ar 
gymhorthion clyw, sbectol a chymhorthion eraill er mwyn sicrhau bod 
pobl yn cael y budd mwyaf posibl ohonynt. Dylai hyn fod yn rhan 
annatod o’r safonau gofal a roddir ac yn rhan o ddiwylliant llawn 
gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ym mhob ysbyty..
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5. Cymorth i fwyta ac yfed

Amlygwyd ansawdd bwyd a’r cymorth a roddir i fwyta ac yfed yn 
y dystiolaeth a gasglwyd.  

Mae sefydliadau eraill, yn fwyaf diweddar Swyddfa Archwilio Cymru, 
yn canolbwyntio eu sylw ar bob agwedd ar arlwyo mewn ysbytai, 
gan gynnwys ansawdd y bwyd a’r gwaith o’i baratoi; felly, nid ydym 
yn trafod y materion hyn yn fanwl yma. Yng nghyd-destun ein 
canfyddiadau, lefel y cymorth a roddir i fwyta ac yfed sy’n cael yr 
effaith fwyaf ar urddas a pharch pobl hŷn.

Mae ansawdd maethol bwyd yn amherthnasol os na all pobl ei fwyta, 
ac roedd darparu cymorth priodol ac amserol i fwyta ac yfed yn bryder 
a godwyd gan nifer sylweddol o bobl.  

Clywsom dystiolaeth am fwyd oedd heb ei fwyta yn cael ei adael ar 
hambyrddau heb unrhyw gynigion o gymorth, neu gleifion yn cael 
trafferth i fwydo’u hunain ac yn cael help gan ymwelwyr pobl eraill. 
Soniodd un sefydliad wrthym fod bwyd sydd heb ei fwyta weithiau’n 
cael ei ddogfennu fel achos o wrthod bwyta, er gwaethaf y ffaith 
nad yw’r angen am gymorth wedi’i ddiwallu. Soniwyd wrth ofalwr a 
fynegodd bryder ynghylch lefel y cymorth ar y ward nad oedd gan staff 
ddigon o amser i roi cymorth i bawb a oedd angen cymorth i  
fwyta fwyta. 

“Ni ystyriwyd y ffaith nad oedd yn gallu gweld, bod ei
ddwylo’n crynu’n ofnadwy ac, o ganlyniad, na fyddai wedi 
gallu gafael yn y llestr dŵr i yfed pe bai wedi dymuno 
gwneud hynny...yna siaradais â’r nyrs staff am hyn a 
materion eraill, a dywedodd wrthyf ei bod hi’n rhy brysur i 
ymgymryd â’r fath dasgau gan fod ganddi 28 o gleifion eraill 
i ofalu amdanynt.” (Perthynas)

“Roedd gan un claf glefyd Parkinson’s datblygedig, roedd
yn amhosibl iddi fwydo ei hun ac roedd yn dorcalonnus ei 
gwylio yn ceisio gwneud hynny; roedd yn rhaid i ymwelwyr 
cleifion eraill ei helpu.” (Perthynas)

Soniwyd wrthym am achos pan fu’n rhaid i berson hŷn aros o leiaf 
bedwar diwrnod cyn bod penderfyniad i ddarparu bwyd hylifol yn 
cael ei weithredu. Soniodd teulu arall wrthym fod perthynas iddynt 
wedi gorfod cael ei roi ar beg bwydo am nad oedd yn cael digon o 
gymorth i fwyta - o ganlyniad, nid yw’r unigolyn wedi gallu bwydo ei 
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hun drwy ei geg ers iddo gael ei ryddhau. Nid yw hyn yn dderbyniol. 

Bellach, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei gwneud yn ofynnol 
i ysbytai weithredu amser bwyd wedi’i ddiogelu a gwelwyd bod hyn 
wedi arwain at rai canlyniadau cadarnhaol. Ar y cyfan, cafodd ei 
ystyried fel datblygiad da ym marn y staff, gan ganiatáu i gleifion 
fwyta heb ymyrraeth a rhoi’r cyfle gorau iddynt gael y maeth sydd ei 
angen arnynt. Roedd staff yn teimlo bod amser bwyd wedi’i ddiogelu 
yn cynnig hinsawdd tawel a chartrefol ac yn rhoi amser i gleifion 
fwynhau prydau, gan bwysleisio pwysigrwydd amseroedd bwyd fel 
rhan o ofal pobl. 

“Mae amser bwyd wedi’i ddiogelu wedi cael ei groesawu
a dylai wella’r ffordd rydym yn diwallu anghenion maethol 
y cleifion. Rydym yn helpu cleifion i wneud dewis da o’r 
bwydlenni.” (Staff)

Fodd bynnag, mae’n destun pryder bod rhai perthnasau a gofalwyr 
wedi dweud wrthym eu bod wedi cael eu hatal rhag cynorthwyo 
person hŷn i fwyta oherwydd y polisi amser bwyd wedi’i ddiogelu. 
Gwnaethant fynegi pryder nad oedd gan staff yr amser i sicrhau bod 
y math cywir o gymorth yn cael ei roi, ond eto roedd eu parodrwydd i 
helpu yn cael ei wrthod.

“Aeth fy mam, sy’n 82 oed, i mewn bob dydd am bedair
wythnos i’w fwydo amser cinio am nad oedd yn gallu 
gwneud hynny ei hun. Fodd bynnag, pan gafodd ei symud i 
ward, cafodd ei rhwystro rhag gwneud hynny.” (Perthynas) 
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“Nodir wrth y fynedfa i’r ward na chaniateir i bobl ymweld
yn ystod amser bwyd er mwyn galluogi staff i helpu cleifion 
i fwyta...dywedodd (y person hŷn) wrtha i na chafodd erioed 
gymorth hyd yn oed pan wnaeth gais amdano, er gwaethaf 
y ffaith ei bod yn wan a bod y staff yn mynnu y dylai fwyta.” 
(Perthynas)

“Ni ddaeth unrhyw staff ar gyfyl y ward pedwar gwely
i gynnig cymorth yn ystod amser bwyd...pan ofynnon 
ni iddyn nhw roi cymorth yn ystod amser bwyd [pan na 
chaniatawyd i’r teulu ymweld, sef polisi ehangach y ward], 
dywedodd Mam wrthym, “fe wnaeth hi ruthro a stwffio bwyd 
i mewn i’m ceg heb ganiatáu i mi orffen cegaid ohono.” 
(Perthynas)

Clywsom amrywiaeth o safbwyntiau ynglŷn â defnyddio system 
Hambwrdd Coch, a gynllunnir i nodi’r cleifion hynny sydd angen 
cymorth yn ystod amser bwyd drwy osod eu bwyd ar hambwrdd coch. 
Soniodd un sefydliad wrthym nad oedd y defnydd o hambyrddau 
coch yn gyson. Roedd rhai aelodau o staff yn teimlo bod y system 
yn ddefnyddiol, ond roedd eraill yn teimlo y gallai achosi stigma ac 
roeddent yn defnyddio dulliau eraill, megis arwyddion cynnil wrth ymyl 
gwelyau, i nodi’r rheini sydd angen cymorth. 

Er mwyn ceisio diwallu anghenion pobl yn ystod amser bwyd, roedd 
un ward yr ymwelwyd ag ef wedi ail-ddynodi swydd Cynorthwy-ydd 
Gofal Iechyd i rôl Cadw Tŷ, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddiwallu 
anghenion cleifion yn ystod amser bwyd. Mae’r Swyddog Cadw Tŷ 
yn gweithio yn ystod amser cinio a swper, ac yn cymryd y camau 
ymarferol sy’n helpu i sicrhau bod amseroedd bwyd yn rhedeg yn 
ddidrafferth - gwirio bwydlenni, clirio byrddau gwelyau a sicrhau bod 
cleifion yn gyfforddus ac yn barod i fwyta cyn i’r bwyd gyrraedd y ward. 

Mae’r rôl hon yn rhoi mwy o gyfle i ryngweithio â chleifion a’u 
hymwelwyr ac mae wedi cael ei chroesawu’n eang. Mae wedi 
lleihau’r amser a gymerir i weini’r bwyd yn sylweddol, gan helpu i 
greu amgylchedd gwell yn ystod amser bwyd, a sicrhau bod y maeth 
y mae’r cleifion yn ei dderbyn yn cael ei fonitro’n rheolaidd. Mae 
angen dod o hyd i arian ychwanegol nawr er mwyn cyflwyno’r system 
i wardiau eraill. Mae rhoi cymorth priodol i gleifion fwyta ac yfed yn 
hanfodol i’w hadferiad, ac mae methiant i wneud hynny yn annerbyniol. 
Wrth symud ymlaen, mae’n rhaid cryfhau arweinyddiaeth ar y ward, a 
gwrando ar brofiadau pobl hŷn, eu perthnasau a’u gofalwyr.
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 Diflastod ac anweithgarwch

Er i rai Byrddau Iechyd nodi’r ymdrechion a wnaed ganddynt 
i fynd i’r afael ag anweithgarwch ymhlith cleifion ar y wardiau, 
un o’r negeseuon mwyaf cyson a glywyd, a’r arsylw rheolaidd 
a wnaethom yn ystod ein hymweliadau ag ysbytai, oedd bod 
yr amser a dreulir gan gleifion yn cael eu trin yn yr ysbyty yn 
cyfateb i gyfnod o ddiflastod ac anweithgarwch i’r unigolyn. 
Mae gwahaniaeth rhwng gweithgarwch therapiwtig a gweithgarwch 
cymdeithasol. Dylid ystyried bod y ddau yn chwarae rhan yn y 
broses o gefnogi adferiad a gwellhad yr unigolyn, ac yn gallu lleihau 
hyd ei arhosiad yn yr ysbyty o bosibl. Y nod yw sicrhau cydbwysedd 
gwell rhwng cyfnodau o orffwys a diflastod.

Tra’n cydnabod bod angen cyfnod o ofal ar ôl llawdriniaeth neu 
salwch a bod gorffwys yn rhan bwysig o’r broses adfer, mae’r rhan 
fwyaf o bobl yn teimlo bod y diwrnodau a dreulir mewn ysbytai yn 
hir. Yn aml, mae digon o weithgarwch ar gael i staff ond prin yw’r 
gweithgareddau cymdeithasol ysgogol sydd ar gael i gleifion i’w 
helpu drwy’r dydd. Yn aml, nid yw ystafelloedd dydd yn apelio ac 
nid oes gan staff yr amser i eistedd i lawr a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau. 

Hyd yn oed pan oedd yr ystafelloedd dydd yn olau ac yn siriol, 
arsylwyd bod cleifion, yn gyffredinol, yn ymddangos yn amharod i 
adael yr ardal gyfarwydd a ‘diogel’ o amgylch eu gwely.

Yn ystod ein hymweliadau, gwelsom rai cleifion a oedd yn 
ymddangos yn dawedog ac yn fewnblyg. Yn fwy cyffredin, mynegodd 
pobl hŷn rywfaint o rwystredigaeth, gan dderbyn hefyd eu bod yn 
treulio cyfnodau hir heb fawr ddim i’w diddori na llenwi eu hamser. 
Mae’n argraff a ategir gan eiriau’r bobl hŷn eu hunain: 

“Mae’r diwrnod yn hir ac yn ddiflas iawn heb gwmni 
mewn ystafell sengl. Does neb yn defnyddio’r ystafell 
ddydd.” (Claf)

“Mae’r diwrnodau yn hir ac mae’n mynd ychydig yn ddiflas.
Mae gen i wely wrth ymyl y ffenest nawr a gallaf weld y dref 
a’r bryniau y tu hwnt iddi. Ond mae’n ddiflas; pe bai  
ganddynt gyfrifiadur i’w ddefnyddio ar y Ward, byddai 
hynny’n helpu i basio’r amser.” (Claf)



56  Adolygiad o’r Ysbytai

Canfyddiadau’r Panel Ymchwilio

Roedd absenoldeb gweithgarwch cymdeithasol 
ac ymgysylltiad ystyrlon yn un o’r argraffiadau 
mwyaf pwerus a adawyd yn dilyn ein 
hymweliadau. Ni wnaeth unrhyw aelod o 
staff ysbyty a gyfwelwyd nodi bod ganddo’r 
capasiti i annog cleifion i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau, ymarferion a gemau yr ystyrir  
eu bod yn ysgogi’r meddwl. Nodwyd hefyd ddiffyg 
gweithgarwch priodol i bobl â demensia, gan 
arwain at strategaethau ymddygiad afreolus ac 
atal gan staff.

Nododd rhai aelodau o staff fod angen 
gweithgareddau o’r fath ar y wardiau ac  
ymhlith yr awgrymiadau a gafwyd roedd cardiau 
a dominos.  

Gellir ystyried bod gweithgareddau fel y rhain yn ychwanegu gwerth at 
broses adfer a gwella’r unigolyn. Fodd bynnag, gadawyd y rhan fwyaf o’r 
bobl hŷn y siaradwyd â hwy i ddiddanu eu hunain.

“Hoffwn gael amrywiaeth o gemau neu rywbeth i’w wneud.”
(Claf)

“Dydyn ni ddim yn cael papurau newydd a chylchgronau ar y
Ward am ryw reswm; wn i ddim pam.” (Claf)

“Rwy’n gallu mynd allan am dro heb orfod cael cymorth. Mae
hyn yn helpu i leddfu’r diflastod gan nad oes fawr ddim i’w 
wneud heblaw gwylio’r teledu.” (Claf)

Mae’r pryderon hyn yn ategu rhai o’r canfyddiadau allweddol yn 
adroddiad Cymdeithas Feddygol Prydain ‘The psychological and social 
needs of patients’ (BMA Ionawr 2011) a oedd yn galw ar i gleifion gael 
yr opsiwn o gael therapïau hamdden a chreadigol ac i’r ddarpariaeth 
gan ei hadolygu a’i diwygio yn unol â’r cymysgedd o gleifion a staff. 
Dangoswyd bod rhaglenni sy’n ymwneud â’r celfyddydau a’r dyniaethau 
yn cael effaith gadarnhaol ar gleifion mewnol. 

Mae’r gwelliannau mesuredig yn cynnwys cyfrannu at newidiadau 
ffisiolegol a seicolegol cadarnhaol, lleihau’r defnydd o gyffuriau, lleihau 
hyd arhosiad yn yr ysbyty, hyrwyddo cydberthnasau gwell rhwng 
meddygon a chleifion, a gwella gofal iechyd meddwl. Cyfeiriodd yr 
adroddiad at astudiaeth gynharach a gynhaliwyd ar ran y Comisiwn 
Gofal Iechyd yn Lloegr a nododd gysylltiad rhwng lefelau diflastod a 
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lefelau diogelwch cymharol ar wardiau.

Mewn llawer o wardiau, yr unig weithgarwch oedd gwylio’r teledu, 
weithiau ar gost sylweddol, neu wrando ar y radio. Ni all teledu 
swnllyd mewn bae gymryd lle ymgysylltu a rhyngweithio dynol. 
Fodd bynnag, nododd un claf iddi fod yn yr ysbyty am dri mis ac 
nad oedd teledu na radio iddi. Nid oedd diflastod ac anweithgarwch 
yn thema fawr yn y dystiolaeth ysgrifenedig; fodd bynnag, cafwyd 
rhai cyfeiriadau at gleifion yn eistedd drwy’r dydd heb fawr ddim 
symbyliad:

“Mae llawer o gleifion rwyf wedi siarad â nhw yn teimlo
bod yr awyrgylch yn dorcalonnus gan nad oes llawer o 
symbyliad a gall fod ychydig yn sobr ac yn arswydus.” 
(Perthynas)

Rhoddwyd sawl enghraifft lle’r oedd lleoliad setiau teledu a’r defnydd 
ohonynt wedi peri gofid i rai cleifion drwy naill ai fod yn anhygyrch, 
yn rhy uchel, neu’n cael eu defnyddio am gyfnodau estynedig gan 
olygu nad oedd modd i’r cleifion orffwys:

“Roedd gan bob un o’r cleifion ar y ward olwg gwael ac
roedd pob un ohonynt yn drwm eu clyw ac eto roedd 
teledu ymlaen yn uchel drwy’r amser a doedd o ddim o 
fewn cyrraedd felly ni allai unrhyw un newid y sianel na’i 
ddiffodd.” (Perthynas)

Rydym yn awgrymu, pe bai technoleg yn cael ei defnyddio’n fwy 
effeithiol, er enghraifft defnyddio clustffonau unigol, yna gellir 
lleihau’r problemau sy’n gysylltiedig â sŵn ymwthiol, ar gost 
gymharol fach. Roedd yn amlwg o’n cyfweliadau â staff bod llawer 
ohonynt yn teimlo’n rhwystredig nad oes ganddynt gymaint o amser 
ag y byddent yn ei ddymuno i siarad â’r cleifion. Mae’r sefyllfa 
hon yn eithaf cyffredin yn y rhan fwyaf o’r ysbytai yr ymwelwyd â 
hwy, gan gyfyngu ar yr hyn y gellir ei wneud i gleifion a’r math o 
weithgareddau y gellid eu darparu: 

“Hoffwn wneud mwy o bethau gyda’r cleifion, mae angen i
gleifion sy’n aros am gyfnod hir gael mwy o ryngweithio – 
dydy rhai pobl ddim yn cael ymwelwyr, dim ond â’r staff y 
maent yn rhyngweithio.” (Staff)

Fodd bynnag, cafwyd rhywfaint o dystiolaeth bod camau cadarnhaol 
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yn cael eu cymryd ar rai wardiau drwy ddefnyddio gwirfoddolwyr a 
staff yr ysbyty:

“Bellach, mae gennym setiau teledu ym mhob un o’r baeau
ac mae Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn gweithio ar 
ddatblygu gweithgareddau i gleifion ar hyn o bryd. Nododd 
arolwg cleifion fod diflastod yn broblem y mae angen i ni 
fynd i’r afael â hi.” (Staff)

Mae rhai ysbytai yn defnyddio gwirfoddolwyr i gynorthwyo cleifion 
drwy roi cwmni ac anogaeth iddynt a mynd ar neges drostynt, yn 
ogystal â chynorthwyo staff. Ymhlith yr enghreifftiau o arfer da y 
clywsom amdanynt roedd y cynlluniau gwirfoddoli y mae gan bobl 
feddwl mawr ohonynt (Gweler Atodiad 9).

Roedd y bobl hŷn y gwnaethom siarad â hwy yn canmol y 
rhyngweithio â gwirfoddolwyr a’r modd yr oedd gwirfoddolwyr yn 
gallu treulio amser gyda hwy. Mae’r cynlluniau hyn wedi gweithio’n 
dda, gan gynnwys amrywiaeth o wirfoddolwyr sydd wedi cael eu 
derbyn yn dda fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol.

Dylai pob un o’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth fod yn gwneud 
defnydd mwy creadigol o wirfoddolwyr. Dylai’r rheolwr ward eu 
hystyried a’u trin fel rhan o’r tîm. Gall gwirfoddolwyr roi cymorth 
cymdeithasol da, ond dylid sicrhau bod y ffin â’r hyn sy’n gyfystyr â’r 
cynllun adfer a thrin yn parhau yn glir. Dylid sicrhau bod eglurder o 
ran rolau, recriwtio a hyfforddi er mwyn sicrhau y ceir y buddiannau 
mwyaf o ddefnyddio gwirfoddolwyr ac y lleiheir unrhyw ddefnydd 
amhriodol ohonynt.

Mae potensial mawr i ddefnyddio gwirfoddolwyr mewn ffordd 
greadigol i gynorthwyo ac ymgysylltu â chleifion hŷn. Dylai mentrau 
o’r fath gael eu datblygu ymhellach a’u hannog.

6. Gofal demensia 

Bydd gan gyfran sylweddol o’r bobl hŷn sy’n cael eu derbyn i’r 
ysbyty broblemau gyda demensia a dryswch ac felly dylai’r gofal 
a dderbynnir ganddynt fod yn gymesur â’u hanghenion. Yn hyn o 
beth, mae’n bwysig cydnabod nad yw pobl â demensia yn grŵp 
arbennig, ond yn hytrach yn garfan allweddol o bobl sy’n cael 
gofal mewn ysbyty. 

Croesewir y ffocws ar ddemensia a roddir drwy ddatblygu Cynllun 
Gweithredu Demensia Cenedlaethol Cymru. Gellir dysgu gwersi 
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defnyddiol hefyd o adroddiad y Gymdeithas Alzheimer’s, ‘Counting 
the Cost, caring for people with dementia on hospital wards’.6

Roedd ymatebion unigol yn cyfeirio at gyfathrebu gwael â phobl â 
demensia, diffyg hyfforddiant ar gyfer staff, effaith pobl â demensia 
ar bobl eraill ar y ward a diffyg symbyliad. Rhoddwyd tystiolaeth 
am dybiaethau staff o alluoedd unigolyn â demensia yn arwain at 
ymyriadau diangen neu amhriodol. Mynegwyd pryderon hefyd ynglŷn 
â maeth, gofal personol a hylendid.

Cafodd y broses o gyfathrebu â pherthnasau pobl â demensia ei 
hamlygu mewn sawl adroddiad. Cafwyd cyfeiriad penodol at raddau’r 
effaith yr oedd cyfathrebu gwael ac amgylchedd yr ysbyty yn ei chael 
ar bobl â demensia. Mae un adroddiad yn cyfeirio at glaf:

“[a gafodd] ei thrin mewn ffyrdd a gododd arswyd arni...nid
yw’n ymddangos fel pe bai’r system yn gallu delio â phobl 
sy’n hen, sydd ag Alzheimer’s ac sy’n cael eu derbyn i’r 
ysbyty.” (Perthynas) 

Mae adroddiad arall yn sôn am unigolyn y penderfynodd staff bod ei 
sgiliau gwybyddol yn rhy gyfyngedig i ganiatáu iddi gerdded eto, ac 
felly cafodd ei symud gan ddefnyddio peiriant codi: 

“...Fodd bynnag, mae defnyddio peiriant codi i symud
rhywun bob tro y mae angen iddo gael ei symud am 
weddill ei fywyd am nad yw ei sgiliau gwybyddol yn 100% 
yn warthus.” (Perthynas)

Suggestions made to us for improvement included having a ward 
Ymhlith yr awgrymiadau ar gyfer gwella a wnaed oedd pennu ward 
arbennig lle y gall pobl â demensia wella a 
chael unigolyn gyda hwy cymaint â phosibl 
i siarad â hwy, i dawelu eu meddwl neu i 
ddal eu llaw.

Roedd staff mewn ysbytai yn ystyried bod 
cleifion sy’n agored i niwed yn peri heriau 
penodol. Dywedodd meddygon, nyrsys 
a therapyddion wrthym mai un o’r prif 
faterion y mae angen mynd i’r afael ag ef 

NODYN:

6.  Cymdeithas Alzheimer’s (2009) ‘Counting the Cost, 
caring for people with dementia on hospital wards.’
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yw gwella’r gofal a roddir i bobl hŷn sy’n agored i niwed ac sy’n wan 
iawn yn wybyddol ac yn gorfforol. Yn eu barn hwy, mae angen mwy 
o fuddsoddiad yn y gwasanaeth. Mae angen gwella’r cysylltiadau â 
seiciatreg gan nad ydynt yn ddigon da nac wedi’u hintegreiddio’n dda 
ar hyn o bryd.

Mae’r gwaith o ddiwallu angen cleifion sydd wedi drysu a chynnal 
safonau yn cael ei ystyried yn her ac mae canfyddiad bod hwn yn faes 
lle na cheir lefelau staffio digonol; ac eto, ceir nifer cynyddol o gleifion 
ag anghenion dwys mewn gofal acíwt. Roedd staff yn teimlo bod angen 
gwella gwaith trawsffiniol yn enwedig gyda gwasanaethau iechyd 
meddwl ac wrth drefnu lle i bobl â demensia mewn cartrefi gofal lleol.

Mewn un ysbyty, nodwyd bod y cleifion â namau gwybyddol a 
dderbynnir yn cael eu dosbarthu “i bob rhan o’r ysbyty” ac nad ydynt 
yn cael asesiad gwybyddol yn yr adran achosion brys. Gallai gwella’r 
asesiad a gynhelir yn yr adran achosion brys sicrhau bod cleifion 
sydd wedi’u drysu yn cael eu symud i wardiau penodol a arweinir gan 
geriatregwyr i gael asesiadau arbenigol.

Derbyniwyd tystiolaeth gan sefydliadau ynghylch anawsterau sy’n codi 
rhwng cleifion â demensia a chleifion heb ddemensia. Yn fwy penodol, 
roedd y dystiolaeth yn cyfeirio at sefyllfaoedd lle’r oedd cleifion ar 
wardiau ysbytai yn teimlo eu bod yn cael eu poenydio gan gleifion â 
demensia. Gall rhai cleifion heb ddemensia ymdopi ag ymddygiad 
heriol sy’n effeithio ar eu preifatrwydd. Soniwyd bod rhai cleifion yn 
gallu bod yn ddiraddiol ynghylch y rheini â demensia, sef y ‘cleifion 
amhoblogaidd’ yn aml y canfyddwyd eu bod yn y lle anghywir, neu’n 
waeth fyth, yn niwsans. Yn aml, roedd diffyg gwybodaeth ynghylch 
anghenion pobl â demensia mewn ysbytai acíwt ac ysbytai cymunedol, 
diffyg cyfleusterau ac amgylcheddau priodol, a diffyg mynediad i staff â 
sgiliau arbenigol i ddiwallu eu hanghenion yn llawn.

Prin iawn oedd y dystiolaeth a gafwyd o arfer da. Fodd bynnag, rydym 
yn ymwybodol bod enghreifftiau y gellir dysgu ohonynt ac mae’r rhain 
yn bwysig er mwyn dangos yr hyn sy’n bosibl.

Roedd y gofal sylfaenol a roddir i bobl â demensia yn aml yn 
ffynhonnell balchder i staff. Mewn nifer o ardaloedd, mynegodd nyrsys 
foddhad mawr gyda’r gofal a roddir i bobl nad ydynt yn gallu symud 
o’u gwely a phobl wan iawn â demensia sy’n cynnwys eu helpu gyda 
hylendid, cyfforddusrwydd a bwyd a diod. Fodd bynnag, i’r gwrthwyneb, 
roedd y cleifion mwy aflonydd yn cael eu hystyried yn broblem. 
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Dau faes allweddol y dylid  
canolbwyntio arnynt o ran gofal 
demensia yn y dyfodol yw:

• yr amgylchedd adeiledig;

• datblygu’r gweithlu.

Gall y broses o gael eu derbyn  
i’r ysbyty fod yn brofiad  
arswydus a dryslyd i bobl â  
demensia, gan arwain at  
ymddygiad afreolaidd a risg  
gynyddol o gwympo, cynnydd  
yn y defnydd o gyffuriau tawelu  
a phrofiad negyddol i’r claf.

Mae ysbytai yn gweld tuedd  
newidiol lle mae mwy o bobl â  
demensia yn cael eu derbyn,  
felly mae’n hanfodol ystyried hyn 
wrth gynllunio gwasanaethau.

Ni chafodd y rhan fwyaf o amgylcheddau ysbytai eu cynllunio gydag 
anghenion pobl â demensia mewn golwg. Nid yw hynny’n golygu, 
o reidrwydd, mai hwy sy’n gyfrifol am yr holl ymddygiad afreolaidd 
a welir, ond byddant yn cyfrannu at y broblem honno, er enghraifft, 
os yw’n anodd i’r person â demensia nodi ble mae’r toiled, neu ba 
ystafell yw ei un ef, am fod y drysau i gyd yn edrych yr un fath.

Mae llawer o’r llenyddiaeth sy’n trafod yr amgylchedd ar gyfer pobl â 
demensia yn deillio o ofal hirdymor, ond mae egwyddorion cynllunio 
‘sy’n gyfeillgar i bobl â demensia’ yn berthnasol i amgylcheddau 
gofal iechyd eraill gan gynnwys ysbytai (fel y dangoswyd gan raglen 
Gwella’r Amgylchedd Iachaol Cronfa’r Brenin7). Nid oes angen i waith 
cynllunio da fod yn ddrud ond mae angen iddo gael ei ystyried.

Yn gyffredinol, mae ein harsylwadau yn awgrymu bod blaenoriaeth 
wedi’i rhoi i ddarparu llety un rhyw a bodloni’r gofynion yn y Ddeddf 
Gwahaniaethu ar sail Anabledd sy’n ymwneud ag hygyrchedd ffisegol 
mewn adeiladau newydd, tra nad yw’r gwaith o greu amgylcheddau 
gofal sy’n briodol i anghenion pobl â demensia, sydd hefyd wedi’i 

NODYN:

7.  Cronfa’r Brenin (2009) Enhancing the Healing Environment: A Guide for NHS Trusts
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gynnwys yn y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, wedi cael 
digon o sylw eto. Yn ystod ein hymweliadau, gwelsom enghreifftiau 
o strategaethau ‘atal’ megis rhoi cadeiriau ar draws top y grisiau 
- mae hyn yn amhriodol a gellir ei osgoi mewn rhaglenni adeiladu 
neu adnewyddu. Deallwn fod llawer o ystâd y GIG yn cynnwys hen 
adeiladau – ond nid yw hynny’n golygu ychwaith bod yn rhaid i 
gleifion dderbyn cyfleusterau o ansawdd gwael fel mater o drefn.

Mae problem fawr gyda chleifion â demensia (cyd-forbid) a hyd yr 
arhosiad. Rydym yn clywed yn aml am yr anhawster mawr a wynebir 
o ran cael gafael ar ddarpariaeth gofal amgen ar ôl arhosiad yn yr 
ysbyty. Mae hyd arhosiad i rai o’r rheini sy’n aros am ofal demensia 
neu becynnau gofal mewn cartref preswyl neu nyrsio yn sylweddol ac 
mae hyn yn sefyllfa wael i bawb sy’n gysylltiedig: y rheini â demensia, 
cleifion eraill ar y wardiau, staff a theuluoedd. Mae heriau yma i 
Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r GIG yng Nghymru.

Mae angen sicrhau bod mewnbwn medrus arbenigol ar gael, nid dim 
ond cyngor yn unig, i alluogi staff i ddelio â chleifion â demensia. Erys 
yr angen i wneud gwaith pellach i ystyried profiadau pobl â demensia 
mewn ysbytai cyffredinol. Mae arweinyddiaeth ar lefel ward a’r bwrdd 
yn allweddol.

7. Discharge planning

Yn eu tystiolaeth, nododd pob un o’r Byrddau Iechyd fod 
cynnydd mawr wedi’i wneud o ran gwella’r broses ryddhau, o 
ddechrau’r trefniadau cynllunio pan gaiff cleifion eu derbyn, i 
gydweithio’n well â’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r trydydd 
sector a chyfathrebu’n well â chleifion. 

Fodd bynnag, un o’r heriau 
cyson a wynebwyd gan y rhan 
fwyaf o’r staff y cyfwelwyd â 
hwy oedd rhyddhau cleifion hŷn 
yn effeithiol. Cafodd trefniadau 
rhyddhau eu crybwyll mewn 
tystiolaeth a roddwyd gan 
Cynhalwyr Cymru hefyd fel 
y mater a oedd yn achosi’r 
problemau mwyaf i ofalwyr.

Rydym yn cydnabod bod atal 
achosion y gellir eu hosgoi o 
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dderbyn cleifion i’r ysbyty yn hollbwysig ar gyfer y dyfodol ac y dylai 
gael ei groesawu’n fawr. Mae cymorth gwell mewn lleoliad cymunedol 
yn debygol o leihau nifer y cleifion a dderbynnir. 

Fodd bynnag, mae hyn yn debygol o arwain at sefyllfa lle bydd y cleifion 
gwannaf a mwyaf sâl yn cyfrif am ganran uwch o’r rheini sy’n cael 
gwelyau mewn ysbytai.

Mae oedi cyn rhyddhau cleifion yn broblem a all gael ei achosi gan 
ddiffyg pecynnau gofal cartref amserol sydd weithiau’n anodd i’w trefnu, 
neu ddiffyg cyfleusterau gofal priodol yn y gymuned. Roedd hyn yn aml 
yn arwain at oedi cyn rhyddhau pobl hŷn â demensia. O ganlyniad, mae 
rhai pobl hŷn yn methu symud ymlaen ac yn cael eu cadw yn yr ysbyty 
yn amhriodol. O ganlyniad i’r arosiadau estynedig hyn yn yr ysbyty, 
mae rhai pobl hŷn yn colli eu hannibyniaeth a’u sgiliau symudedd. Mae 
angen sicrhau bod y broses ryddhau yn amserol ac yn digwydd ar yr 
adeg orau er mwyn helpu’r unigolyn i wella.

O ran cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr, mae a wnelo problemau â 
threfniadau rhyddhau â methiant i gyfathrebu a diffyg gwybodaeth:

“Does neb yn gallu rhoi ateb i ni pan ofynnwn pryd y daw
hi adref. Mae fy nhad sy’n 80 oed a hefyd yn anabl yn poeni 
bod ei wraig yn cael ei chadw mewn sefydliad and mae’n 
mynd yn fwyfwy gofidus wrth i’r amser fynd heibio. Bob tro y 
gofynnwn, rydym yn cael gwybod ei bod hi’n ‘aros am becyn 
gofal’. Dangosodd ei hasesiad bod angen ‘pwysfan’ arni. 
Fodd bynnag, ers yr asesiad hwn, mae hi wedi gwaethygu 
ymhellach ac felly efallai na fydd y cyfarpar hwn yn briodol. 
I gloi, mae menyw na ddylai fod wedi treulio mwy na phedair 
wythnos yn yr ysbyty bellach wedi treulio tri mis neu fwy yno 
heb unrhyw ddyddiad ar gyfer ei ‘rhyddhau’.” (Perthynas)

Nododd rhai pobl enghreifftiau o gynlluniau rhyddhau y gellir ond 
eu disgrifio fel rhai di-drefn - soniodd perthynas wrthym am gyfarfod 
rhyddhau lle y canfuwyd bod y meddyg yn siarad am drefniadau ar 
gyfer y claf anghywir. Hyd yn oed ar y diwrnod rhyddhau, gwelwyd 
weithiau bod rhwystrau’n dod i’r amlwg neu nad oedd y broses yn 
gweithio er budd y claf:

“Dim ond ar ddydd Llun y caiff pegiau bwydo eu gwneud,
ac oherwydd i rywun anghofio trefnu’r weithdrefn, cafwyd 
wythnos o oedi cyn iddo gael ei ryddhau.” (Perthynas)
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“Cafodd (y claf) foddion gweithio a’i ryddhau ar ôl brecwast.
Nid oedd unrhyw gludiant...cafodd ei adael i eistedd tan 
5pm ac erbyn hynny roedd wedi baeddu ei hun yn wael ac 
yn teimlo’n ofidus...roedd wedi drysu’n lân.” (Perthynas)

Roedd llawer o’r bobl hŷn a rhai o’r perthnasau y gwnaethom 
siarad â hwy yn teimlo nad oeddent yn rhan o’r broses ryddhau:

“Does gen i ddim digon o wybodaeth am y broses o’m
rhyddhau, wn i ddim beth sy’n digwydd.” (Claf)

“Rwy’n siarad â’r staff, ond alla i ddim trafod pethau’n fanwl
am nad yw’r staff yn treulio llawer o amser gyda mi.” (Claf)

Mae’n amlwg hefyd bod oedi yn aml yn cael ei achosi gan 
gysylltiadau annigonol â gwasanaethau cymdeithasol Awdurdodau 
Lleol. Cafwyd awgrym mai ‘pell o’r golwg, pell o’r meddwl’ yw’r 
disgrifiad gorau o’r realiti sy’n wynebu rhai o’r bobl hŷn hyn sy’n 
canfod eu hunain ymhell i ffwrdd oddi wrth eu cymunedau:

“...Rydym yn cael cyfarfodydd rheolaidd o’r tîm
amlddisgyblaethol a fynychir gan yr holl staff arbenigol 
perthnasol o’r ysbyty a’r gweithiwr cymdeithasol o’r tîm 
ardal lleol (y sir lle mae’r ysbyty)... Dyden ni ddim yn cael 
unrhyw gysylltiad uniongyrchol ag Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol (y sir gyfagos) ac mae hyn yn arwain at 
broblemau rhyddhau a’r bobl hŷn sydd ar eu colled. Rydym 
yn cael problemau tebyg gyda chleifion o (sir gyfagos arall); 
mae yna ormod o gleifion sy’n gorfod aros yn yr ysbyty pan 
maent yn ddigon iach yn feddygol i gael eu rhyddhau, neu’n 
gorfod aros i fynd i Ysbytai Cymunedol.” (Staff)

Pan fo timau amlddisgyblaethol effeithiol ar waith, mae hyn yn 
helpu’r broses o gynllunio i ryddhau cleifion a chlywsom am sawl 
menter, yn aml yn ymwneud â’r trydydd sector, sydd wedi’u cynllunio 
i wella prosesau rhyddhau. Gwelsom hefyd rai enghreifftiau o arfer 
da, megis y cynllun tocyn gartref (ceir rhagor o fanylion yn Atodiad 
9). Fodd bynnag, mae cynlluniau rhyddhau wedi cael adroddiadau 
cadarnhaol iawn gan rai cleifion: 

“Rwyf wedi cael fy nghynnwys yn y cynlluniau rhyddhau a
chefais hyd yn oed fy ngwahodd i gynhadledd rhyddhau.” 
(Perthynas)
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Gall cynlluniau rhyddhau amrywio rhwng wardiau ac ymddengys 
eu bod yn gysylltiedig â’r amgylchiadau sy’n bodoli ar y ward yn 
hytrach nag anghenion. Soniwyd am ddiffyg gwybodaeth ymhlith rhai 
aelodau o staff am wasanaeth rhyddhau’r ysbyty a’r ffordd y mae’n 
gweithredu, yn ogystal â diffyg cydweithio rhwng gweithwyr iechyd 
proffesiynol a nyrsys ardal.

Dylid cychwyn ar y gwaith o gynllunio ar gyfer rhyddhau claf ar 
y diwrnod y caiff ei dderbyn a dylai’r cynlluniau gael eu trafod, 
fel y bo’n briodol, gyda’r claf a pherthnasau. Lle gwelsom fod y 
broses ryddhau yn gweithio’n fwyaf effeithiol, roedd gan dimau 
gwasanaethau cymdeithasol aelod o staff yn gweithio yn yr ysbyty a 
oedd yn aelod llawn a gweithgar o’r tîm amlddisgyblaethol. Fel arall, 
roedd gweithwyr cymdeithasol ymroddedig yn cadw mewn cysylltiad 
yn ddyddiol ac yn sicrhau bod dilyniant o ran eu hymgysylltiad. 

Fel yr awgryma ein tystiolaeth, erys problemau sylweddol gyda’r 
broses o ryddhau cleifion o ysbytai yng Nghymru ac mae’n 
rhaid mynd i’r afael â’r rhain ar fyrder. Un o’r heriau fydd sicrhau 
bod y cymorth a’r cyfleusterau gofal cywir ar gael i ddiwallu 
anghenion esblygol pobl hŷn. Mae’n rhaid i wasanaethau iechyd 
a gwasanaethau cymdeithasol gydweithio a chynllunio ar y cyd er 
mwyn cyflawni hyn.

Dylai Byrddau Iechyd, yr Ymddiriedolaeth ac Awdurdodau Lleol 
ymgymryd â gwaith comisiynu ar y cyd er mwyn sicrhau lleoliadau 
rhyddhau mwy effeithiol ar gyfer pob claf, yn enwedig y rheini â 
demensia, ac mae angen adolygu digonolrwydd y ddarpariaeth yn 
barhaus. Dylai Byrddau Iechyd, yr Ymddiriedolaeth ac Awdurdodau 
Lleol sicrhau bod timau integredig ar y wardiau, gan gynnwys y 
gwasanaethau cymdeithasol, i alluogi ymyrraeth a chynllunio ar gam 
cynnar, ac amrywiaeth priodol o becynnau gofal, gan gynnwys rhai i 
bobl â demensia.

 Pobl hŷn ac amrywiaeth 
Roedd y mwyafrif o’r ysbytai yn teimlo eu bod yn darparu ar 
gyfer anghenion diwylliannol, ysbrydol ac ieithyddol pobl.
Roedd llawer o’r ysbytai yn cael cymorth cymunedol drwy Gaplan a 
chanfuwyd rhai enghreifftiau da lle’r oedd y Caplan neu arweinwyr 
crefyddol lleol yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o anghenion 
diwylliannol ac ysbrydol. Fodd bynnag, nododd rhai cleifion na 
chawsant unrhyw gysylltiad â Chaplaniaid ac na wnaethant ymweld 
â chapel yr ysbyty:
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“Bydden i wedi hoffi mynd i’r 
Gwasanaeth ar y Sul yng
nghapel yr ysbyty, ond ni chafodd 
ei gynnig. Teimlo y gellid rhoi 
mwy o ystyriaeth i grefydd.” (Claf)

Cyfyngedig oedd y dystiolaeth a 
roddwyd o arfer da o ran diwallu 
anghenion ysbrydol a deietegol pobl 
o ffydd benodol:

“Mae gennym ystafell aml-ffydd ac mae ein tîm arlwyo yn
ymwybodol o’r goblygiadau sy’n gysylltiedig â choginio 
bwyd i gleifion o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig 
gwahanol.” (Staff)

Ar wahân i un eithriad nodedig, sef cyfleusterau a wardiau rhyw 
cymysg, a drafodwyd mewn adran gynharach, prin oedd y dystiolaeth 
uniongyrchol a gawsom am faterion rhyw-benodol. Cafwyd un 
enghraifft ysgrifenedig o effaith rhyw a dewisiadau personol claf ar ei 
phrofiad o ofal, yn sgîl cais un bore i newid gorchudd:

“Gofynnodd fy mam am nyrs fenywaidd gan ei bod wedi cael
profiad gwael gyda’r nyrs wrywaidd ar ddyletswydd ac roedd 
hi’n teimlo’n anghyfforddus yn gofyn iddo roi gorchudd ar 
y briw ar ei phen-ôl... Cefais wybod y byddai nyrs wrywaidd 
wedi delio â’r gorchudd yn gynharach yn y dydd pe na bai 
fy mam wedi bod mor ffyslyd. Yna, bu’n rhaid i’m mam aros 
tan 23.30pm i gael gorchudd newydd. Mae hyn yn gwbl 
annerbyniol.” (Perthynas)

Mewn ymateb i’r wybodaeth gyfyngedig a dderbyniodd y Panel am 
amrywiaeth, ymgymerodd y Comisiynydd â darn o waith ar wahân 
er mwyn casglu tystiolaeth bellach. Nodir canfyddiadau’r gwaith 
ymchwil hwn yn Atodiad 8.

8. Themâu trawsbynciol

Wrth ystyried y dystiolaeth a gasglwyd gennym a’r arsylwadau 
a wnaed, daeth yn amlwg bod nifer o themâu trawsbynciol yn 
ategu’r graddau y caiff urddas a pharch eu gwireddu yn ein 
hysbytai. Trafodir y materion hyn yn yr adran hon.

 Arweinyddiaeth a staffio
Roedd y rhan fwyaf o’r staff a welsom yn llawn gofal ac yn 
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cymryd balchder yn y ffaith eu bod yn cyflawni’r Hanfodion 
Gofal ar gyfer eu cleifion hŷn. 

Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad yw rhai aelodau o 
staff yn teimlo’n barod i ymdopi ag anghenion cleifion â demensia a 
chyflyrau iechyd meddwl eraill, yn enwedig y rheini sydd â deliriwm, 
yn cynhyrfu neu’n drysu. Yn ogystal â’n harsylwadau uniongyrchol 
mewn ysbytai ledled Cymru, cyflwynwyd tystiolaeth gan unigolion 
a sefydliadau ar sut y gall staff gofal iechyd ysbytai ddiwallu a deall 
anghenion pobl hŷn eiddil, yn enwedig y rheini â demensia, yn well. 

Er i staff ar y wardiau ymdrechu i ddefnyddio strategaethau i 
sicrhau diogelwch cleifion, roedd y cleifion hyn yn aml yn cael 
eu hymyleiddio’n gymdeithasol gan gleifion eraill a staff â diffyg 
dealltwriaeth o’u problemau, a’u hymyleiddio’n weithredol o fewn 
cyfleusterau nad ydynt wedi’u cynllunio i ddiwallu eu hanghenion.
Mae pobl hŷn yn derbyn gofal gan y rhan fwyaf o’r gwasanaethau 
iechyd a bydd gan lawer ohonynt ddemensia, er bod amcangyfrifon 
o gyffredinolrwydd yn amrywio yn ôl natur y gwasanaeth. Er 
enghraifft, canfu ymchwil ddiweddar ar dderbyniadau brys i ysbytai 
fod gan 42.4% o gleifion dros 70 oed ddemensia.8

Drwy gydol y broses o gasglu tystiolaeth a chynnal ymweliadau 
arsylwadol, rydym wedi clywed bod y cymysgedd o achosion eisoes 
yn dod yn fwy acíwt ac wedi’i bwyso’n fwy tuag at gleifion gwannach 
â nam gwybyddol mewn ysbytai (acíwt a chymunedol). Os yw 
strategaethau osgoi derbyniadau yn effeithiol yn y dyfodol, mae hwn 
yn duedd sy’n debygol o barhau ac arwain at dderbyn cleifion mwy 
eiddil a mwy sâl, tra bod eraill yn cael eu rheoli’n fwy effeithiol yn y 
gymuned. Er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff sy’n gofalu am bobl 
hŷn wedi’i baratoi’n ddigonol i gwrdd â’r her, mae’n hanfodol eu bod 
yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen, 
gan gynnwys diwallu anghenion pobl hŷn â demensia a chyflyrau 
iechyd meddwl eraill.

Mae’n rhaid i ddatblygiad staff fod yn flaenoriaeth i Fyrddau Iechyd 
a’r Ymddiriedolaeth, a byddai’r pwyslais hwn yn cael ei ategu 
gan sefydliadau a roddodd dystiolaeth i ni megis y Coleg Nyrsio 
Brenhinol, Cymdeithas Alzheimer’s, ac Age Cymru. Weithiau, mae’n 
anodd rhoi datblygiad staff effeithiol ar waith. Mae arweinyddiaeth 
glinigol gref yn hanfodol yn hyn o beth, gan gynnwys defnyddio 

NODYN:

8.  Sampson E L (2009) Dementia in the acute hospital: prospective cohort study of 
prevelance and mortality Br J Psychiatry 195(1): 61-6
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sgiliau arbenigwyr ym maes gofalu am bobl hŷn. Eto i gyd, prin 
oedd y dystiolaeth a gawsom o arweinwyr clinigol anfeddygol yn 
gweithredu yn y maes. Gyda nyrsys yn cyfrif am y mwyafrif o’r staff 
ac yn gofalu am gleifion ag anghenion yn amrywio o ofal acíwt ac 
adfer i ofal diwedd bywyd, maent yn grŵp allweddol o staff lle y gellir 
dod o hyd i arweinwyr anfeddygol ar gyfer pobl hŷn.  

Nodir manteision posibl arweinyddiaeth gan nyrs weithredol yng 
nghyhoeddiad Cronfa’r Brenin, ‘From Ward to Board’9. Mae’r 
cyhoeddiad hwn yn nodi pwysigrwydd cyfraniad nyrsys at hyrwyddo 
ffocws ar faterion clinigol a phrofiad y claf a sicrhau eu bod yn cael 
proffil uchel o fewn sefydliadau’r GIG. 

Gwnaethom gyfarfod â nifer o uwch nyrsys a oedd yn teimlo’n 
gadarnhaol ynghylch y rôl hon a’r gwaith o arwain eu timau drwy’r 
newid parhaus yn y gwasanaeth iechyd. Fodd bynnag, islaw’r lefel 
hon, mae rheolwyr ward yn ei chael hi’n anodd cwrdd â’r heriau sy’n 
gysylltiedig â rheoli a staffio eu wardiau, ac nid ydynt bob amser 
yn gallu cael gafael yn hawdd ar strwythur cynhaliol o arbenigwyr 
clinigol sy’n arbenigwyr neu’n uwch ymarferwyr ym maes gofalu 
am bobl hŷn. Gall yr arbenigwyr hyn roi cyfarwyddyd o ran datblygu 
sgiliau a gweithredu arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Gwelsom fod llawer o’r gwaith ym maes datblygu arweinyddiaeth 
gyffredinol wedi’i wneud, megis gweithredu’r rhaglen Rhyddid i 
Arwain, Rhyddid i Ofalu ar gyfer rheolwyr ward. Mae ystyr Ymarfer 
Nyrsio Uwch hefyd yn cael ei ystyried a’i ddiffinio yng nghyd-destun 
datblygu staff nyrsio yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae gweledigaeth 
strategol a fframweithiau wedi’u cyhoeddi mewn adroddiadau 
megis Moderneiddio Gyrfaoedd Nyrsio a Cynllun i Wireddu ein 
Potensial.10 Hefyd, comisiynwyd yr adroddiad Meithrin Gallu a 
Datblygu Arweinwyr Nyrsio’r Dyfodol11 gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru fel rhan o’r rhaglen Moderneiddio Gyrfaoedd Nyrsio yn y 
DU. Mae’r adroddiad yn nodi y dylid rhoi blaenoriaeth i ddatblygu 

NODIADAU:

9.  Cronfa’r Brenin (2009) From Ward to Board: Identifying good practice in the business 
of caring

10.  Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006) Modernising nursing careers: setting the 
direction and Welsh Assembly Government (2008) Designed to reach our potential: 
A ‘Beliefs and Actions’ Statement for Nurses, Midwives and Specialist Community 
Public Health Nurses for 2008 and Beyond

11.  Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Cynllun i wireddu ein potensial: Datganiad am 
‘Gredoau a Chamau Gweithredu’ i Nyrsys, Bydwragedd a Nyrsys Iechyd y Cyhoedd 
Cymunedol Arbenigol ar gyfer 2008 a Thu Hwnt
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rolau presennol, rolau newydd a llwybrau gyrfa hyblyg i nyrsys 
ac mae’n argymell y dylai pob Adran Iechyd “ystyried comisiynu 
rhaglenni datblygu olyniaeth i staff sydd am gael swyddi nyrsio clinigol 
arwyddocaol ar lefel strategol sy’n gofyn am lefel ymarfer uwch, er 
enghraifft nyrs ymgynghorol”.

Mae hwn yn ddechrau da; fodd bynnag, prin oedd y dystiolaeth bod 
y gwaith hwn wedi’i ddatblygu yng nghyd-destun gofalu am bobl hŷn. 
Mae strategaeth Cymru yn cydnabod rolau ymarfer uwch ac ymarfer 
arbenigol a’r angen i ymgymryd â gwaith moderneiddio a chynllunio 
olyniaeth. Hoffem weld y gwaith hwn yn cael ei gymhwyso’n benodol 
at yr her o ddiwallu anghenion pobl hŷn mewn ysbytai yn y dyfodol. 
Gallai hyn gynnwys ystyried y potensial o ddatblygu rôl Gweithwyr 
Cymorth Gofal Iechyd yn ogystal â modelau gyrfa hyd at lefel Nyrsys 
Ymgynghorol.

Cyhoeddwyd y Fframwaith Gyrfa Ôl-gofrestru ar gyfer Nyrsys yng 
Nghymru12 yn 2009, gan ddarparu strwythur ar gyfer datblygu 
nyrsio proffesiynol y gellid seilio’r broses o ddatblygu sgiliau nyrsys 
cyffredinol a nyrsys arbenigol sy’n gofalu am bobl hŷn arno. Byddai 
cymhwyso’r strwythur hwn at wella sgiliau staff er mwyn diwallu 
anghenion pobl hŷn yn well, nawr ac yn y dyfodol, yn gam cadarnhaol.

Efallai y bydd rôl ar gyfer adrannau arbenigol sefydliadau proffesiynol 
er mwyn ystyried y sefyllfa gyfredol a strategaethau ar gyfer cryfhau’r 
cyfraniad a’r arweinyddiaeth arbenigol ymhellach. Gall llawer o 
sefydliadau eraill gyfrannu at hyn hefyd ond mae rôl y Byrddau Iechyd 
a’r Ymddiriedolaeth yn hanfodol, gyda chymorth gan sefydliadau 
proffesiynol, darparwyr addysg a’r trydydd sector. Mae’n rhaid gwneud 
mwy i ddatblygu’r gwaith presennol sy’n cael ei wneud ar lefelau 
staffio ymhellach, gan ddatblygu ffyrdd cadarn o bennu’r lefel staffio 
gywir ar bob ward.

 Rôl rheolwr y ward

Er bod y Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth wedi dechrau rhoi’r 
agenda urddas a pharch ar waith, mae cryn dipyn o gynnydd i’w 
wneud o hyd, yn ein barn ni, cyn i egwyddorion yr agenda hon 
gael eu cymhwyso’n gyson ar draws y GIG yng Nghymru. 
Yn eu tystiolaeth, roedd pob Bwrdd Iechyd yn disgrifio’r llinellau 
atebolrwydd clir o’r Bwrdd i’r ward mewn perthynas ag urddas 
NODIADAU:

12.  Prif Swyddog Nyrsio Cymru (2009) Fframwaith Gyrfa Ôl-gofrestru ar gyfer Nyrsys yng 
Nghymru 2009
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a pharch ac, yn fwy penodol, roeddent yn cydnabod 
pwysigrwydd rheolwr y ward yn y maes hwn. Mae’n amlwg 
bod yr archwiliadau Hanfodion Gofal yn rhan allweddol 
o’r broses hon. Derbyniwyd nifer fawr o ddogfennau yn 
nodi polisïau ar lefel ysbyty a ward, siarteri urddas, a 
chanlyniadau archwiliadau a gynhaliwyd, er enghraifft, 
Hanfodion Gofal. Mae hwn yn ddechrau da. Fodd bynnag, 
roedd y dystiolaeth ysgrifenedig a dderbyniwyd ynghyd 
â’r sgyrsiau a gawsom a’n harsylwadau ledled Cymru yn 
dangos nad yw urddas a pharch yn realiti ym mhob achos.

Fel y nodir yn ein canfyddiadau, canfuwyd enghreifftiau 
o gyfathrebu gwael, yn enwedig pan roedd gan y claf ryw fath o nam 
gwybyddol neu synhwyraidd; clywsom am ofal sylfaenol a hanfodol nad 
oedd yn cyrraedd safon dderbyniol bob amser, yn enwedig yn nhermau 
ymatebion prydlon a chefnogol i anghenion toiled ac ymataliaeth; a 
soniwyd am nifer fach o achosion lle’r oedd agwedd sychlyd, anfoesgar 
hyd yn oed, a diraddiol nyrsys unigol wedi peri gofid mawr i’r claf. Mae 
achosion o’r fath, hyd yn oed os gwelir nifer gymharol fach ohonynt, yn 
annerbyniol.

Un o’r sylwadau a nodwyd yn aml gan gleifion a staff oedd y dybiaeth 
mai prinder staff, yn enwedig ar wardiau acíwt prysur, oedd y rheswm 
dros y diffygion hyn. Er hyn, mewn sawl ysbyty, hyd yn oed mewn 
wardiau acíwt prysur, canfuwyd bod ansawdd y gofal ym mhob un 
o’r agweddau hyn yn ardderchog. Yn ein barn ni, y ffactor cyffredin a 
gynhyrchodd ofal mor ardderchog oedd yr arweinyddiaeth a ddangoswyd 
gan reolwr y ward. Roedd y rheolwyr ward yn ymrwymedig, yn dosturol, 
yn fedrus, yn wybodus ac yn benderfynol ac yn meddu ar y brwdfrydedd 
i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar y claf i’r rheini yn eu gofal ac i 
drosglwyddo’r brwdfrydedd hwnnw i’w staff. Roeddent yn cyflawni hyn er 
gwaethaf y ffaith eu bod yn gorfod goresgyn yr un rhwystrau at ofal da 
ag eraill, yn aml yn yr un ysbyty.

Disgrifir pwysigrwydd arweinyddiaeth glinigol, ac anghenion posibl 
rheolwyr ward yn nhermau’r broblem gymhleth o ofalu am gleifion 
â demensia mewn lleoliad acíwt, yn yr adran o’r adroddiad ar ofal 
demensia. Fodd bynnag, mae lefel yr awdurdod a roddir i reolwyr ward 
gan yr ysbyty i’w galluogi i nodi’r staff a’r adnoddau eraill sydd eu hangen 
er mwyn cynhyrchu gofal ardderchog a phriodol yr un mor bwysig.

Dywedodd rhai rheolwyr ward wrthym, er gwaethaf y buddsoddiad 
sylweddol mewn mentrau megis datblygu rhaglenni arweinyddiaeth 
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glinigol a “Grymuso Prif Nyrsys Ward”, na chaniatawyd iddynt ddewis 
y staff ar gyfer y ward eu hunain. Felly, nid oeddent yn cael unrhyw 
gyfle i asesu sgiliau, gwybodaeth ac, yn fwyaf pwysig, agweddau’r 
staff ar gyfer y dasg gymhleth a heriol o ofalu am gleifion hŷn eiddil.

Roeddem yn bryderus i glywed nad oedd llawer o reolwyr ward yn 
ymwybodol o’r nifer o staff a argymhellir ar gyfer ward sy’n cynnig 
gwasanaethau o’r fath yr ymwelwyd â hi, a bod methiant i ymgymryd 
â goruchwyliaeth glinigol ac arfarnu staff nyrsio yn rheolaidd yn 
digwydd yn amlach na pheidio mewn llawer o rannau o’r GIG yng 
Nghymru. Felly, nid yw anghenion hyfforddi staff yn cael eu hasesu a, 
hyd yn oed pan fo’r anghenion hynny’n amlwg, mae’r gallu i ryddhau 
staff o’u dyletswyddau ar y ward er mwyn ymgymryd â hyfforddiant yn 
gyfyngedig iawn o ganlyniad i bwysau gwaith.

Dysgwyd hefyd y gall cyfyngiadau ar batrwm oriau gwaith uwch 
nyrsys olygu nad oes unrhyw uwch nyrsys cyflenwi ar gael i weithio 
ar y ward “y tu allan i oriau” ac ar benwythnosau. Mae’r rhain yn 
adegau pan nad yw staff meddygol ar gael i’r un graddau ac felly mae 
angen mwy o uwch staff nyrsio profiadol. Mae hefyd yn adeg pan 
gall perthnasau claf fod yn awyddus i siarad â rhywun ag awdurdod 
ynglŷn â chynnydd y claf.

Fel Panel, credwn fod arweinyddiaeth effeithiol ar y ward yn hanfodol 
i ymagwedd sy’n seiliedig ar werthoedd cyffredin gan gynnwys 
parch at urddas, a bod rôl rheolwr y ward yn ganolog i’r broses o 
sicrhau gofal sy’n canolbwyntio ar y claf. Mae angen i’r Byrddau, yr 
Ymddiriedolaeth ac uwch aelodau o staff gefnogi hyn a dylent sicrhau 
bod ganddynt ddata rheolaidd a dibynadwy ar b’un a yw urddas a 
pharch eu cleifion yn cael eu diogelu, ac a yw’r agweddau hanfodol 
hyn ar ofal yn gwella neu’n gwaethygu. Mae’n hollbwysig bod gan bob 
ward reolwr ward sydd wedi’i ddethol oherwydd ei alluoedd ym maes 
arweinyddiaeth glinigol, ac sy’n meddu ar wybodaeth lawn am y nifer 
priodol o staff sydd ei angen ar gyfer y math o ofal a roddir ar y ward 
honno. 

Dylent chwarae rhan lawn yn y broses o ddewis staff nyrsio a 
chynorthwywyr gofal iechyd ar gyfer y ward a dylent fod yn gyfrifol 
am arfarnu nyrsys a sicrhau bod eu hanghenion hyfforddi yn cael eu 
hasesu’n rheolaidd a’u diwallu. Dylai rheolwyr ward gael eu grymuso 
i benderfynu ar eu patrymau gwaith eu hunain a phatrymau gwaith 
cydweithwyr eraill, ac i gynnwys gwirfoddolwyr mewn ffordd briodol ar 
eu wardiau. Dylent allu cael gafael ar gydweithwyr nyrsio arbenigol yn 
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hawdd fel y bo angen ac fel y disgrifir yn yr adran ar 
ofal demensia (tud. 58). 

 Profiad y claf 

Mae angen i Fyrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth 
sicrhau bod y profiadau y mae pobl yn eu cael yn 
eu hysbytai yn cyfateb i’r delfrydau a nodir yn eu 
polisïau a’u gweithdrefnau, ac mewn safonau a 
fframweithiau cenedlaethol. 
Er eu bod yn gallu cynnig dealltwriaeth hanfodol, 
nid yw dibynnu ar faterion yn cael eu codi drwy gyfrwng cwynion yn 
ddigonol. Mae mesur profiadau cleifion yn systematig a rhannu a 
mabwysiadu arfer da yn rhan o’r ateb o ran y ffordd y gellir cyflawni 
gwelliannau. Mae pob Bwrdd yn defnyddio straeon gan gleifion fel 
ffordd o godi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud ag urddas a 
pharch o lefel Bwrdd i lefel ward, ond mae angen gwneud mwy.

Mae angen i Lywodraeth Cynulliad Cymru ddatblygu fframwaith syml a 
all gael ei ddefnyddio gan bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth i nodi 
profiadau’r claf a’u dadansoddi er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau mewn perthynas ag urddas a pharch at gleifion.

Mae angen nodi’n gliriach hefyd ddull, neu sefydliad, i ymgymryd 
â’r gwaith o ledaenu arfer da, a sicrhau ei fod yn cael ei weithredu’n 
gyson ar sail Cymru gyfan. Rydym yn cydnabod mai dim ond rhan o’r 
ateb yw lledaenu arfer da, a bod angen gwneud mwy i werthuso’r hyn 
a ddylai gael ei dderbyn fel arfer da. Pan geir eglurhad, dylai’r Byrddau 
Iechyd a’r Ymddiriedolaeth fod yn barod i fabwysiadu’r cyfryw arfer neu 
gyfiawnhau pam nad ydynt yn gwneud hynny.

Mae’r defnydd o wirfoddolwyr yn un enghraifft o faes a ddylai gael ei 
lywio gan arfer da ond ei addasu yn ôl yr amgylchiadau. Gwelsom 
gynlluniau gwirfoddoli yn gweithio’n dda mewn wardiau yng Nghymru, 
ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiad pobl hŷn.

Dylai rheolwr y ward fod yn cyfarwyddo ac yn dylanwadu ar y 
defnydd o wirfoddolwyr i gefnogi ac ymgysylltu â chleifion hŷn. Gall 
gwirfoddolwyr roi cymorth cymdeithasol da ond dylid sicrhau bod y 
ffin â’r hyn sy’n gyfystyr â’r cynllun adfer neu drin yn parhau i fod yn 
glir. Dylid sicrhau bod eglurder o ran rolau, recriwtio a hyfforddi er 
mwyn sicrhau y ceir y buddiannau mwyaf o ddefnyddio gwirfoddolwyr 
ac y lleiheir unrhyw ddefnydd amhriodol ohonynt. Dylid sicrhau bod y 
defnydd o wirfoddolwyr i gynorthwyo ac ymgysylltu â chleifion hŷn yn 
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cael ei ddatblygu ymhellach a dylid annog mentrau creadigol tra’n 
sicrhau cydbwysedd fel na chaiff y gofal clinigol ei beryglu.

Mae defnyddio gwirfoddolwyr mewn ffordd arloesol yn un enghraifft 
o arfer da y mae angen ei chydnabod yn ehangach, ond mae llawer 
mwy. Gwyddom fod gwaith wedi’i wneud, ac yn parhau i gael ei 
wneud, i rannu arfer da ar draws llawer o feysydd gwasanaeth 
cyhoeddus, ond ni welsom ddigon o dystiolaeth ei fod yn cael ei 
groesawu a’i fabwysiadu fel ag y dylai. Credwn fod gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru, y Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth rôl bwysig i’w 
chwarae o ran ymdrechu’n barhaus i nodi a gweithredu arfer da er 
budd staff a chleifion.

 Agweddau, gwybodaeth a sgiliau 

Ychydig iawn o bobl hŷn, eu teuluoedd neu eu gofalwyr a 
ddywedodd wrthym fod ganddynt bryderon ynghylch diffyg 
gwybodaeth neu sgiliau staff. 
Cafwyd rhai cyfeiriadau at ddiffyg cymhwysedd ieithyddol, ond roedd 
pryderon ynghylch argaeledd staff a’u hagweddau tuag at bobl hŷn 
a’u gofal yn llawer mwy cyffredin. O’r cyfweliadau a gawsom gyda 
staff, gwelsom fod ymrwymiad clir i gynnal a datblygu gwybodaeth a 
sgiliau, gan adlewyrchu strwythur y GIG o arfarnu staff a datblygu’r 
Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau. Prin iawn oedd yr adroddiadau o 
ymagweddau sydd wedi’u hanelu’n benodol at ddatblygu agweddau 
cadarnhaol at bobl hŷn.

Caiff agweddau eu llywio a’u cynnal gan lawer o ddylanwadau. 
Mae rhai ohonynt, megis cefndir teuluol a diwylliannol, y tu allan i’r 
gweithle. Mae eraill, megis hyfforddiant, arweinyddiaeth a phrofiad 
gwaith, yn dylanwadau yn y gweithle. Gall y broses o newid gael ei 
hategu gan hyfforddiant a modelau rôl da sy’n arwain at arwyddion 
o agweddau cadarnhaol ac ymddygiadau gwahanol. Mae angen i’r 
Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaeth sicrhau eu bod yn mynd i’r afael 
ag agweddau, yn ogystal â gwybodaeth a sgiliau, drwy brosesau 
recriwtio, dewis a datblygu staff. Gall methiant systematig i fynd i’r 
afael â hyn arwain at recriwtio unigolion anaddas.

Casgliad

Rydym yn cydnabod y gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo yn 
y gwasanaeth iechyd yng Nghymru i sicrhau gwelliannau mewn 
gofal. Canfuwyd tystiolaeth bod cynnydd cadarnhaol yn cael ei 
wneud, ond nid yw wedi mynd yn ddigon pell. Hyd yn oed yn 
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ystod cyfnodau economaidd anodd, gellir cyflawni newid os 
yw’r ewyllys yn bodoli, ac mae’n hanfodol nawr nad yw’r tir 
sydd wedi’i ennill yn cael ei golli a bod y momentwm ar gyfer 
newid yn cyflymu.
Yn gyffredinol, mae angen dealltwriaeth ehangach o’r broses 
heneiddio a’i goblygiadau ar gyfer ymarfer clinigol. Mae angen i 
ni hefyd wahaniaethu rhwng anghenion sydd eisoes yn bodoli ac 
anghenion sy’n deillio o fod yn yr ysbyty. Dylai fod cydnabyddiaeth 
well o’r cysylltiad rhwng materion sy’n codi o ganlyniad i arhosiad yn 
yr ysbyty, megis oedi cyn rhyddhau cleifion ac anymataliaeth y gellir 
ei osgoi, a’r canlyniadau yn y pen draw o ran annibyniaeth cleifion 
unigol yn y dyfodol.

Dylai’r gwasanaeth iechyd allu diwallu anghenion pobl hŷn eiddil, 
sy’n aml yn anghenion cymhleth, yn well mewn ysbytai. Mae 
nodweddion eiddilwch yn aml yn cynnwys namau ar y synhwyrau 
ac mae cyfathrebu da yn elfen ganolog o ofal effeithiol. Mae angen 
sicrhau bod gwasanaethau cymorth ac eiriolaeth priodol ar gael i 
bobl hŷn er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu’n barhaus 
a’u bod yn gallu mynegi eu barn ynglŷn â’u gofal. Mae angen i bob 
aelod o staff ar ward ysbyty wybod sut i weithio gyda phobl hŷn a 
phobl â demensia. Roeddem yn pryderu, er enghraifft, er mai iselder 
ysbryd yw’r broblem iechyd meddwl fwyaf cyffredin ymhlith pobl 
hŷn, na chawsom fawr o dystiolaeth o ymwybyddiaeth o’r angen 
i’w gydnabod a’i ddiagnosio’n gynnar. Mae gennym bryderon hefyd 
ynghylch gofal diwedd oes. Mae’n bwysig bod staff yn cael eu 
hyfforddi’n dda, yn cydnabod yr adegau hynny pan maent yn rhoi 
gofal diwedd oes, ac yn ymddwyn yn briodol.

Mae angen i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru achub ar y cyfle i 
drawsffurfio gofal iechyd, gan sicrhau ei fod yn llawer mwy ymatebol 
i anghenion pobl hŷn. Os cymhwysir ffocws a chreadigrwydd, yna 
mae gwelliannau gwirioneddol yn bosibl. Mae’r Panel wedi dwyn 
materion i sylw’r Comisiynydd Pobl Hŷn er mwyn iddi eu hystyried 
wrth lunio ei hargymhellion. Credwn y bydd y rhain yn helpu i lywio 
gwelliannau mewn ymarfer. Mae rhai ohonynt yn drawsbynciol ac 
wedi’u cynllunio fel y gellir arfer barn leol wrth sicrhau gofal urddasol 
i bobl hŷn. 

Mae angen i bob un ohonom ddeall pwysigrwydd yr agenda hon a 
sut y bydd yn fuddiol, nid yn unig i bobl hŷn sy’n defnyddio ysbytai, 
ond hefyd i’r sawl sy’n gweithio ynddynt. Mae’n rhaid i welliannau 
ddigwydd nawr. Dyma’r agenda ar gyfer y dyfodol hefyd.
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Dim ond y dechrau yw cyhoeddi’r adroddiad hwn a’i 
argymhellion. Mae pawb sydd wedi rhoi’n hael o’u hamser i 
helpu gyda’r Adolygiad hwn yn rhagweld, yn gywir ddigon, y 
bydd yr argymhellion yn arwain at weithredu cadarnhaol.  

 Gweithredu’r argymhellion  
Gan ddefnyddio pwerau cyfreithiol y Comisiynydd,13 gofynnwyd i’r 
sefydliadau y mae’r argymhellion yn yr adroddiad yn berthnasol 
iddynt, ddarparu cofnod ysgrifenedig erbyn 14 Mehefin 2011 ar:

• sut maent wedi cydymffurfio, neu’n bwriadu cydymffurfio â’r
argymhellion; neu

• pam nad ydynt wedi cydymffurfio â’r argymhellion; neu

• pam nad ydynt yn bwriadu cydymffurfio ag argymhelliad/
argymhellion. 

Rhoddir hysbysiadau ysgrifenedig ffurfiol i unrhyw sefydliadau sy’n 
methu ag ymateb neu sy’n darparu gwybodaeth annigonol. Os 
tybir, ar ôl i’r broses hon ddod i ben, nad yw’r ymateb a gafwyd yn 
foddhaol, ceidw’r Comisiynydd yr hawl i’w ddwyn i sylw’r cyhoedd.

 Cofrestr o’r argymhellion
Mae’n ofynnol i’r Comisiynydd gadw cofrestr o’r argymhellion a 
wneir yn yr adroddiad a’r camau a gymerir mewn ymateb iddynt.  
Mae’n rhaid i’r gofrestr fod ar gael i’r cyhoedd edrych arni.  Caiff ei 
chyhoeddi ar wefan y Comisiwn, a bydd ar gael i unigolion ar gais.

 Gweithio mewn partneriaeth
Lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn gweithio gyda sefydliadau eraill 
i fonitro’r broses o weithredu ein hargymhellion.

Bydd llawer o’r hyn a ddysgwyd drwy’r Adolygiad hwn yn ystod y 12 
mis diwethaf yr un mor berthnasol i leoliadau gofal eraill, a bydd y 
Comisiynydd yn gweithio i ledaenu’r wybodaeth hon yn ehangach.

 

NODYN:

13.  Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2007, Rheol. 15 (2007/398)

The way forwardY ffordd ymlaen
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Diolchiadau a chydnabyddiaethau
Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig â’n
Hadolygiad cyntaf. Hoffem gydnabod y canlynol yn arbennig:

 Pobl hŷn a’u teuluoedd, gofalwyr a chyd-gleifion sydd wedi rhoi
tystiolaeth ysgrifenedig a’r sawl a gymerodd rhan yn yr ymweliadau 
ag ysbytai.

 Yr unigolion, y grwpiau a’r sefydliadau a roddodd dystiolaeth
ysgrifenedig. 

 Staff ysbytai a siaradodd â ni ac a’n helpodd i drefnu ein
hymweliadau.

 Y sefydliadau a’r unigolion a roddodd gymorth a chyngor,
yn enwedig: A Dignified Revolution, Age Cymru, Cymdeithas 
Alzheimer’s, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru, cangen 
Cymru o Gymdeithas Geriatreg Prydain, y Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol yng Nghymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, 
Atebion Iechyd Cymru, Jocelyn Cornwell, Asiantaeth Genedlaethol 
Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, yr Athro Syr Mansel 
Aylward, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion Cymru, 
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar Cymru, Coleg 
Nyrsio Brenhinol Cymru, Dr Alison Parken a Swyddfa  
Archwilio Cymru.

 Y saith Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre am roi
tystiolaeth ysgrifenedig ac am gefnogi’r Alwad am Dystiolaeth ac 
ymweliadau ag ysbytai lle rhoddwyd rhybudd.

 Yr Athro Marcus Longley a Catherine Wilson o Athrofa Iechyd a
Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Morgannwg.

Ac yn olaf, hoffem ddiolch o galon i’r Panel Ymchwilio, o 
dan gadeiryddiaeth y Fonesig Deirdre Hine, am rannu eu 
harbenigedd ac am eu hymroddiad i’r Adolygiad.
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Atodiadau

Atodiad 1: Egwyddorion y Cenhedloedd 
Unedig ar gyfer Pobl Hŷn14

Mae’r Cenhedloedd Unedig yn annog Llywodraethau i 
ymgorffori’r egwyddorion canlynol yn eu rhaglenni cenedlaethol 
lle bynnag y bo’n bosibl:

 Annibyniaeth:
1.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	mynediad	i	fwyd,	dŵr,	lloches,	dillad	a		 	
	 gofal	iechyd	digonol	drwy	ddarpariaeth	incwm,	cymorth	teuluol		
	 a	chymunedol	a	hunangymorth.	

2.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	y	cyfle	i	weithio	neu	i	gael	mynediad	i		 	
	 gyfleoedd	eraill	sy’n	cynhyrchu	incwm.

3.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	eu	cynnwys	wrth	benderfynu	pryd	i			 	
	 dynnu’n	ôl	o’r	llafurlu	a	pha	mor	gyflym.	

4.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	mynediad	i	raglenni	addysg	a	hyfforddiant		
 priodol. 

5.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	byw	mewn	amgylcheddau	sy’n	 
	 ddiogel	ac	a	all	gael	eu	haddasu	yn	unol	â	dewisiadau	 
	 personol	a	newidiadau	mewn	galluoedd.	

6.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	byw	gartref	cyn	hired	ag	y	 
	 bo	modd.	

 Cyfranogiad:
7.	 Dylai	pobl	hŷn	barhau	i	gael	eu	hintegreiddio	mewn 
	 cymdeithas,	cymryd	rhan	weithgar	wrth	ffurfio	a	gweithredu	 
	 polisïau	sy’n	effeithio’n	uniongyrchol	ar	eu	lles	a	rhannu	eu	 
	 gwybodaeth	a’u	sgiliau	â	chenedlaethau	iau.	

8.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	chwilio	am	gyfleoedd	a	datblygu	 
	 cyfleoedd	i	wasanaethu’r	gymuned	ac	i	wasanaethu	fel	 
	 gwirfoddolwyr	mewn	safleoedd	sy’n	briodol	i’w	diddordebau	 
	 a’u	galluoedd.	

9.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	ffurfio	mudiadau	neu	gymdeithasau	 
	 i	bobl	hŷn.	

NODYN

14.  Y	Cenhedloedd	Unedig	(2009)	Report	of	the	Second	World	Assembly	on	Ageing	
	 http://www.un.org/ageing/un_principles.html	
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 Gofal:
10.	 Dylai	pob	hŷn	elwa	o	ddiogelwch	a	gofal	teuluol	a	 
	 chymunedol	yn	ôl	sustem	gwerthoedd	diwyllianol	pob			 	
	 cymdeithas.	

11.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	mynediad	i	ofal	iechyd	i’w	helpu	i	gadw		 	
	 neu	adennill	y	lefel	orau	posibl	o	les	corfforol,	meddyliol	ac		 	
	 emosiynol	ac	i	atal	neu	ohirio	cychwyn	salwch.	

12.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	mynediad	i	wasanaethau	cymdeithasol	 
	 a	chyfreithiol	i	wella’u	hymreolaeth,	eu	hamddiffyniad	 
	 a’u	gofal.	

13.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	defnyddio	lefelau	priodol	o	ofal		  
	 sefydliadol	sy’n	darparu	amddiffyniad,	adsefydliad	ac			  
	 ysgogiad	cymdeithasol	a	meddyliol	a	hynny	mewn	 
	 amgylchedd	trugarog	a	diogel.	

14.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	mwynhau	hawliau	dynol	a 
	 rhyddid	sylfaenol	pan	fyddant	yn	byw	mewn	unrhyw 
	 gyfleuster	sy’n	rhoi	lloches,	gofal	neu	driniaeth,	gan 
	 gynnwys	parch	llawn	i’w	hurddas,	eu	credoau,	eu	 
	 hanghenion	a’u	preifatrwydd	ac	i’w	hawl	i	wneud	 
	 penderfyniadau	am	eu	gofal	ac	am	ansawdd	eu	bywydau.	

 Hunan-foddhad:
15.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	achub	ar	gyfleoedd	i	ddatblygu	 
	 eu	potensial	yn	llawn.	

16.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	mynediad	i	adnoddau	addysgol,	 
	 diwylliannol,	ysbrydol	ac	adloniadol	cymdeithas.	

 Urddas:
17.	 Dylai	pobl	hŷn	fod	yn	gallu	byw	mewn	urddas	a	diogelwch	a	 
	 bod	yn	rhydd	rhag	cael	eu	hecsbloetio	a’u	cam-drin	yn		  
	 gorfforol	neu’n	feddyliol	

18.	 Dylai	pobl	hŷn	gael	eu	trin	yn	deg	ni	waeth	beth	fo’u	hoed,	 
	 eu	rhywedd,	eu	cefndir	hiliol	neu	ethnig,	eu	statws	anabledd	 
	 neu	statws	arall,	a	chael	eu	gwerthfawrogi’n	annibynnol	ar	 
	 eu	cyfraniad	economaidd.
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NODIADAU:

15.	Clark	A,	Hayes	R,	Jones	K	a	Lievesley	N	(2009)	Ageism	and	age	discrimination	in		  
	 primary	and	community	health	care	in	the	United	Kingdom:	a	review	from	the		 	
	 literature,	y	Ganolfan	Polisi	ar	Heneiddio

16.	Lievesley	N,	Hayes	R,	Jones	K	a	Clark	A	(2009)	Ageism	and	age	discrimination	in	 
	 secondary	health	care	in	the	United	Kingdom:	a	review	from	the	literature,	y	Ganolfan		
	 Polisi	ar	Heneiddio

17.		Clark	A,	Hayes	R,	Jones	K	a	Lievesley	N	(2009)	Ageism	and	age	discrimination		 	
	 in	social	care	in	the	United	Kingdom:	a	review	from	the	literature,	y	Ganolfan	Polisi	ar			
	 Heneiddio

18.	Lievesley	N,	Hayes	R,	Jones	K	a	Clark	A	(2009)	Ageism	and	age	discrimination	in		 	
	 mental	health	care	in	the	United	Kingdom:	a	review	from	the	literature,	y	Ganolfan		 	
	 Polisi	ar	Heneiddio

19.	Cyd-bwyllgor	Tŷ’r	Arglwyddi	a	Thŷ’r	Cyffredin	ar	Hawliau	Dynol	(2007)	The	Human		 	
	 Rights	of	Older	People	in	Healthcare:	Eighteenth	Report	of	Session	2006-07	18fed		 	
	 Adroddiad	Sesiwn	2006-7	Llundain:	Y	Llyfrfa

Atodiad 2: Urddas a pharch -  
yr agenda sy’n datblygu
Mae urddas yn fusnes i bawb, o bobl hŷn i’r sawl sy’n 
gyfrifol am ofalu amdanynt. Mae’n rhaid i ddarparwyr gofal, 
gwneuthurwyr polisi a rheoleiddwyr sicrhau bod y gofal a 
dderbynnir gan bobl hŷn mewn ysbytai yn canolbwyntio ar yr 
unigolyn ac yn cynnal ei urddas bob amser. 

Yn	ystod	y	degawd	diwethaf,	gwelwyd	ymwybyddiaeth	gynyddol	
o’r	bygythiadau	a	berir	i	urddas	a	pharch	pobl	hŷn	gan	lawer	o	
agweddau	ar	ofal	arferol	mewn	ysbytai.	

 Astudiaethau sy’n cwmpasu urddas a phobl hŷn
Gwelwyd amrywiaeth o astudiaethau sy’n amlygu pryderon 
ynghylch urddas cleifion mewnol mewn ysbytai. Cynhaliwyd 
pedwar prif adolygiad o’r dystiolaeth am ragfarn ar sail oedran 
a gwahaniaethu ar sail oedran mewn amrywiaeth o leoliadau 
iechyd a gofal cymdeithasol ar ran y Ganolfan Polisi ar 
Heneiddio.15,16,17,18

Cynhaliwyd	ymchwiliadau	ffurfiol	i	faterion	sy’n	ymwneud	ag	urddas	
a	materion	cysylltiedig	hefyd.	Yn	ystod	ei	ymchwiliad,	dywedodd	y	
Cyd-bwyllgor Seneddol ar Hawliau Dynol	ei	fod	wedi	derbyn	swm	
sylweddol	o	dystiolaeth	ynghylch	ansawdd	y	driniaeth	y	mae	pobl	
hŷn	yn	ei	chael	mewn	ysbytai	a	chartrefi	gofal	preswyl.19	Clywodd	
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NODYN:

20.	Comisiwn	Archwilio	ac	Arolygu	Gofal	Iechyd	(2007)	Caring	for	Dignity	-	A	national		 	
	 report	on	dignity	in	care	for	older	people	while	in	hospital	Llundain:	CHAI

am	enghreifftiau	o	arfer	da	ac	arfer	gwael,	ac	er	bod	llawer	mwy	o	
enghreifftiau	o	arfer	da,	mynegodd	llawer	o	dystion,	gan	gynnwys	
yr	Arolygiaethau,	y	darparwyr	a’r	sefydliadau	sy’n	cefnogi	pobl	hŷn,	
bryder	ynghylch	y	driniaeth	wael	y	mae	pobl	hŷn	yn	parhau	i’w	chael	
ym	maes	gofal	iechyd.	Roedd	eu	prif	bryderon	yn	ymwneud	â:

•	Diffyg	maeth	a	dadhydradu
•	Camdriniaeth	a	thriniaeth	ddiofal
•	Diffyg	preifatrwydd	mewn	wardiau	rhyw	cymysg
•	Diffyg	urddas	yn	enwedig	o	ran	anghenion	gofal	personol
•	Diffyg	sylw	yn	cael	ei	roi	i	gyfrinachedd
•	Esgeulustod,	diofalwch	a	hylendid	gwael
•	Meddyginiaeth	amhriodol	a	defnyddio	rhwystrau	corfforol
•	Asesiad	annigonol	o	anghenion	unigolyn
•	Rhyddhau	cleifion	o	ysbytai	yn	rhy	gynnar
•	Bwlio	a	thrin	pobl	hŷn	yn	nawddoglyd	ac	fel	plant
•	Gwahaniaethu	yn	erbyn	cleifion	a	phreswylwyr	cartrefi	gofal	ar	
sail	oedran,	anabledd	a	hil

•	Anawsterau	cyfathrebu,	yn	enwedig	ar	gyfer	pobl	â	demensia		 
		neu	bobl	na	allant	siarad	Saesneg
•	Pobl	hŷn	yn	ofni	cwyno
•	Troi	allan	o	gartrefi	gofal

Yn	ei	adroddiad,	Caring for Dignity - A national report on dignity 
in care for older people while in hospital,20	nododd	y	Comisiwn	
Archwilio	ac	Arolygu	Gofal	Iechyd	nifer	o	themâu	allweddol	a	oedd	yn	
hanfodol	i	sicrhau	bod	anghenion	pobl	hŷn	yn	cael	eu	diwallu	mewn	
ffordd	a	oedd	yn	parchu	eu	hurddas,	sef:	

•	Cynnwys	pobl	hŷn	yn	eu	gofal
•	Darparu	gofal	personol	mewn	ffordd	sy’n	sicrhau	urddas	y	claf
•	Cyrraedd	safonau	craidd
•	Sicrhau	bod	y	gweithlu	yn	gymwys	i	roi	gofal	o	ansawdd	da
•	Arweinyddiaeth	gref	ar	bob	lefel
•	Amgylchedd	cefnogol	ar	y	ward
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NODYN:

21.		Cymdeithas	y	Cleifion	(2009)	Patients	not	Numbers,	People	not	Statistics	ar	gael	
o	htt://www.patients-association.com/Research-Publications/297	

Yn	gyffredinol,	cafodd	y	Comisiwn	Archwilio	ac	Arolygu	Gofal	
Iechyd	ei	galonogi	gan	dystiolaeth	bod	ymddiriedolaethau	acíwt	yn	
gwneud	ymdrechion	i	ymateb	i	bryderon	ynghylch	darparu	gofal	
sy’n	parchu	urddas.	Roedd	yr	arferion	a	welodd	mewn	llawer	o	
ymddiriedolaethau	yn	dangos,	er	gwaethaf	prinder	staff,	ei	bod	yn	
bosibl	cyflawni’r	lefelau	gwasanaeth	y	mae	cleifion	a’u	teuluoedd,	yn	
gywir	ddigon,	yn	eu	disgwyl.	

Fodd	bynnag,	teimlwyd	bod	angen	gwelliannau	sylweddol	mewn	
llawer	o	feysydd	o	hyd,	gan	gynnwys	mwy	o	staff	medrus,	gwell	
hyfforddiant	ac	ymwybyddiaeth	ar	gyfer	delio	â	chleifion	â	chyflyrau	
penodol,	darparu	modelau	rôl,	arweinyddiaeth	dda	a	chynllunio	
adnoddau’n	well.

Wrth	wneud	ei	argymhellion,	nododd	y	Comisiwn	Archwilio	ac	
Arolygu	Gofal	Iechyd	fod	urddas	yn	fater	hawliau	dynol	ac	y	dylai	
fod	yn	egwyddor	sylfaenol	ar	gyfer	darparu	gwasanaethau.	Mae	
Ymchwiliad	Hawliau	Dynol	y	Comisiwn	Cydraddoldeb	a	Hawliau	
Dynol	hefyd	yn	argymell	y	dylid	prif	ffrydio	hawliau	dynol	a’u	gwneud	
yn	fwy	gweladwy,	ac	y	dylai	hawliau	dynol	gael	eu	hymgorffori	i	
mewn	i	rolau	arweinyddiaeth	yn	y	gwasanaethau	cyhoeddus.

Yn	ddiweddar,	cyhoeddodd	Cymdeithas	y	Cleifion Patients not 
Numbers, People not Statistics21	a	nododd	16	o	adroddiadau	
uniongyrchol	o	ofal	cleifion	mewn	ysbytai.	Ei	nod	oedd	amlygu’r	
profiadau	annerbyniol	sy’n	wynebu	cleifion	yn	y	Deyrnas	Unedig	
yn	rheolaidd.	Galwodd	ar	Lywodraeth	y	DU	a’r	Comisiwn	Ansawdd	
Gofal	(yn	Lloegr)	i	gynnal	adolygiad	brys	o’r	safonau	gofal	sylfaenol	
a	dderbynnir	gan	gleifion	mewn	ysbytai	a	galwodd	am	oruchwyliaeth	
a	rheoleiddio	llymach	o	ofal	mewn	ysbytai.
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NODIADAU:

22.	Carruthers	I	ac	Ormodroyd	J	(2009)	Achieving	age	equality	in	health	and	social	care:			
	 a	report	to	the	Secretary	of	State	for	Health

23.		Parkinson	M	(2010)	My	Year	as	National	Dignity	Ambassador

Mewn	astudiaeth	ar	gyfer	yr	Adran	Iechyd	yn	Lloegr,	aeth	uwch	
reolwyr	y	GIG	a	llywodraeth	leol	ati	i	archwilio’r	graddau	y	gwelir	
gwahaniaethu	ar	sail	oedran	mewn	gwasanaethau	iechyd	a	gofal	
cymdeithasol.	Mae	eu	casgliadau22	yn	datgelu,	er	gwaethaf	cynnydd	
diweddar,	a’r	gwasanaeth	da	a	dderbynnir	gan	lawer	o	bobl	o	bob	
oedran,	bod	gwahaniaethu	ar	sail	oedran	yn	dal	i	fod	yn	broblem	yn	
y	system	iechyd	a	gofal	cymdeithasol	y	mae	angen	i	bob	sefydliad	
fynd	i’r	afael	â	hi.	

Maent	yn	dadlau	bod	angen	ffocws	penodol	ar	oedran	ar	lefel	leol:	
dylai	prosesau	archwilio	a	chynllunio	lleol	gynnwys	dimensiwn	
oedran,	ac	mae	angen	nodi	camau	gweithredu	clir	ar	gyfer	
datblygu	cydraddoldeb	oedran	a	mynd	i’r	afael	â	gwahaniaethu	a’u	
gweithredu	ar	lefel	leol.

Yn	ei	adroddiad	personol23	ar	ei	flwyddyn	fel	‘Llysgennad	Urddas’	
(rhan	o	ymgyrch	Urddas	mewn	Gofal	Llywodraeth	y	DU),	galwodd	
Syr	Michael	Parkinson	ar	ddiwedd	i	ystrydebau	am	bobl	hŷn,	ac	
ar	i	staff	iechyd	a	gofal	gymryd	camau	bach,	di-gost	i	sicrhau	bod	
cleifion	a	phreswylwyr	yn	cael	eu	trin	ag	urddas,	drwy	beidio	â’u	
galw’n	enwau	amhriodol	ac	enwau	anwes	annymunol,	cynnal	eu	
hymddangosiad	a	sicrhau	bod	ganddynt	eu	dillad	eu	hunain.	Nododd	
y	nifer	fawr	o	lythyrau	a	dderbyniodd	nad	oedd	esgeulustra	o’r	fath	
yn	anghyffredin.

Aeth	ati	hefyd	i	feirniadu’r	ymatebion	a	roddwyd	gan	y	sefydliadau	
dan	sylw	i’r	sawl	a	wnaeth	gŵyn,	a	oedd	weithiau’n	ddidaro,	yn	
annelwig	ac	yn	ddideimlad.	Mae’n	disgrifio	hyn	fel	iaith	oedi,	yr	
ymdeimlad	bod	cwyn	yn	suddo	o’r	golwg	mewn	cors	fiwrocrataidd,	 
yr	amheuaeth	bod	ymgais	yn	cael	ei	wneud	i	guddio’r	gŵyn	sy’n	
siomi	pobl.	

Dywedodd	fod	staff	a	rheolwyr	yn	beio	biwrocratiaeth	am	eu	
rhwystro	rhag	darparu	gofal	mwy	urddasol,	gan	ddweud	nad	oedd	
unrhyw	synnwyr	cyffredin	yn	y	ffordd	yr	oedd	targedau	yn	cael	eu	
gweithredu.
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 Cwynion yn ymwneud ag urddas a pharch
Ni ddylid dibynnu ar gwynion fel y brif ffordd o ddeall profiad y 
claf, ond gallant gynnig rhywfaint o ddealltwriaeth ddefnyddiol.

Mae	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	yn	casglu	data	ystadegol	ar	
gwynion	y	GIG	ac	yn	cyhoeddi	adroddiadau	blynyddol,	ond	nid	yw’r	
rhain	yn	dadansoddi’r	cwynion	yn	ôl	oedran	na	ffactorau	demograffig	
eraill.24	Mae	adroddiadau	gwasanaethau	eiriolaeth	cwynion	
Cynghorau	Iechyd	yn	dadansoddi	cwynion	yn	ôl	oedran.	Nododd	
adroddiad	2008/09	fod	hanner	yr	holl	gwynion	yn	cael	eu	gwneud	
gan	bobl	dros	60	oed.	

Y	maes	gwasanaeth	a	dderbyniodd	y	nifer	fwyaf	o	gwynion	oedd	
meddygaeth	(33%)	ac,	o	fewn	meddygaeth,	roedd	y	nifer	fwyaf	
o	ddigwyddiadau	unigol	yn	ymwneud	â’r	gofal	a	roddir	i	bobl	hŷn	
(20%).	Prif	destun	yr	holl	gwynion	oedd	triniaeth	mewn	arfer	clinigol	
(47%).	Fodd	bynnag,	roedd	cyfathrebu	(14%)	hefyd	yn	faes	a	oedd	
yn	peri	pryder	sylweddol.	

Agweddau	a’r	wybodaeth	a	roddir	i	gleifion	neu	eu	perthnasau	
agosaf	oedd	y	materion	cyfathrebu	a	dderbyniodd	y	nifer	fwyaf	o	
gwynion.25 

Nododd	astudiaeth	ansoddol	sy’n	dwyn	y	teitl	Dignity as a feature 
of complaints by older people,26	themâu	cyffredin	mewn	perthynas	
â	chwynion,	gan	gynnwys	gofal	sy’n	canolbwyntio	ar	yr	unigolyn,	
cynnal	hawliau	dynol,	hyrwyddo	ymreolaeth,	a’r	rhagfarn	ar	sail	
oedran	canfyddedig	a’r	agweddau	nawddoglyd	a	ddangosir	gan	rai	
aelodau	o	staff.	

Canfu’r	astudiaeth	hon	hefyd	fod	y	rhan	fwyaf	o’r	cwynion	a	
archwiliwyd	wedi’u	gwneud	gan	eiriolwyr,	ac	argymhellodd	y	dylai	
cleifion	a’u	gofalwyr	gael	eu	hannog	i	geisio	help	gan	wasanaethau	
eiriolaeth.

NODIADAU:

24.	Lambert	S	(Gorffennaf	2010)	Astudiaeth	gwmpasu	o	weithdrefnau	cwyno	yng	Nghymru	 
	 ar	ran	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru

25.	Bwrdd	Cynghorau	Iechyd	Cymuned	Cymru,	Adroddiad	ar	wasanaethau	eiriolaeth	 
	 cwynion	ar	ran	Cynghorau	Iechyd	Cymuned,	2008-2009

26.	Dolben	F	A	(2010)	Dignity	as	a	feature	of	complaints	made	by	older	people
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 Datblygiadau mawr yng Nghymru a’u perthnasedd i 
urddas a pharch

Nodir y cyfeiriad strategol cyffredinol ar gyfer gwasanaethau 
iechyd yng Nghymru yn fwyaf diweddar yn ‘Cynllun Oes’. Yn 
y ddogfen honno, sonnir am y nod o greu gwasanaeth iechyd 
o’r radd flaenaf yng Nghymru erbyn 2015 gan gynnwys y nod 
cyffredinol o sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu mor 
agos â phosibl at y claf.

Mae	strategaethau	a	chynlluniau	gweithredu	pwrpasol	wedi’u	datblygu	
hefyd	ar	gyfer	cyflyrau	meddygol	penodol.	Caiff	blaenoriaethau	
polisi	eu	dehongli	ar	lefel	leol	drwy	strategaethau	Iechyd,	Gofal	
Cymdeithasol	a	Lles	statudol.

Mae’r	Safonau	Gofal Iechyd i Gymru27	yn	nodi	fframwaith	cyffredin	
o	safonau	i	gynorthwyo’r	GIG	a	sefydliadau	partner	i	ddarparu	
gwasanaethau	effeithiol	ac	amserol	o	safon	ar	draws	pob	lleoliad	
gofal	iechyd.	Nod	y	safonau	yw	darparu	fframwaith	cyson	sy’n	galluogi	
gwasanaethau	iechyd	i	ystyried	yr	ystod	o	wasanaethau	a	ddarperir	
ganddynt	mewn	ffordd	integredig	er	mwyn	sicrhau	bod	popeth	a	
wnânt	o’r	safon	uchaf	a	bod	“y	staff	cywir	yn	gwneud	y	pethau	cywir	
ar	gyfer	y	claf	cywir	yn	y	lle	cywir	ar	yr	adeg	gywir”.	Daeth	y	safonau	
diweddaraf	i	rym	ym	mis	Ebrill	2010.	Mae’n	ofynnol	i	sefydliadau’r	GIG	
gynnal	hunanasesiadau	ar	y	safonau	yn	flynyddol	a	gwneud	datganiad	
cyhoeddus	sy’n	amlinellu	eu	perfformiad.	Mae	gan	Arolygiaeth	Gofal	
Iechyd	Cymru	rôl	allweddol	i’w	chwarae	o	ran	profi	perfformiad	yn	
erbyn	y	safonau	hyn	gyda	ffocws	penodol	ar	 
brofiadau	cleifion.

Mae’r	canllaw	Hanfodion Gofal,	a	gyhoeddwyd	yn	wreiddiol	yn	2003,	
yn	fenter	bwysig	ar	gyfer	sefydlu	ac	yna	monitro	perfformiad	yn	erbyn	
y	safonau.	Mae’n	nodi	meysydd	blaenoriaeth	ar	gyfer	pob	gwasanaeth	
yng	Nghymru,	gan	gynnwys	cyfathrebu,	urddas,	preifatrwydd	a	
dewis	hyddysg;	diogelwch;	annibyniaeth;	gorffwys	a	chwsg;	hylendid	
personol;	ymddangosiad	a	gofal	traed;	bwyta	ac	yfed;	ac	anghenion	
toiled.	Mae	Byrddau	ac	Ymddiriedolaethau	yn	trefnu	bod	eu	
gwasanaethau	yn	cael	eu	harchwilio	yn	erbyn	y	safonau	hyn,	ac	mae	
taflenni	ar	gael	i	gleifion	sy’n	nodi	eu	hawliadau	yn	erbyn	pob	safon.

NODYN:

27. Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	(2010)	Gwneud	yn	Dda,	Gwneud	yn	Well:	Safonau	ar	
	 gyfer	Gwasanaethau	Iechyd	Cymru	http://www.nhswalesgovernance.com/display/Home.	 	
	 aspx?a=130&s=2&m=0&d=0&p=0
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NODIADAU:

28. http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=781&pid=31388

29.  Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	(2008)	Rhyddid	i	arwain,	Rhyddid	i	ofalu	-	Grŵp		 	
	 gorchwyl	a	gorffen	y	Gweinidog	ar	gyfer	grymuso	prif	nyrsys	ward	Adroddiad	Terfynol		 	
	 Caerdydd:	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru

Mae’r	Rhaglen Datblygu Byrddau	sydd	wrthi’n	cael	ei	chyflwyno	i	
Fyrddau	Iechyd	Lleol	ac	Ymddiriedolaethau’r	GIG	yng	Nghymru	gan	
yr	Asiantaeth	Genedlaethol	Arwain	ac	Arloesi	mewn	Gofal	Iechyd	
(NLIAH),	yn	rhoi	sylw	penodol	i	ddiwydrwydd	dyladwy,	sicrwydd	ac	
asesu	risg,	a	chyfeiriad	strategol.	

Mae	datgeliadau	diweddar	ynghylch	ansawdd	a	diogelwch	
gwael	ac	annerbyniol	gwasanaethau	fel	y	rheini	a	amlygwyd	yn	
Ymddiriedolaeth	GIG	Canol	Swydd	Stafford,	yn	dangos	yn	glir	y	dylai	
llywodraethu	effeithiol	fod	yn	flaenoriaeth	yn	y	GIG	heddiw,	ac	y	gall	
pethau	fynd	o	le	yn	ddifrifol	os	nad	oes	gan	Fyrddau	y	gallu,	 
yr	adnoddau	a’r	wybodaeth	i	oruchwylio’r	broses	o	reoli	eu	sefydliad	
a’i	berfformiad.

Yn	ogystal	â’r	ffocws	ar	lywodraethu	ar	lefel	bwrdd,	ceir	amrywiaeth	
o	fentrau	sydd	wedi’u	cynllunio	i	ysgogi	arweinyddiaeth	ar	lefel	ward.	
Pan	fo	cleifion	a’u	teuluoedd	yn	cyrraedd	yr	ysbyty,	dylent	fod	yn	
hyderus	y	byddant	yn	cael	gofal	o	safon	uchel	sydd	wedi’i	gynllunio	i	
ddiwallu	eu	hanghenion.	Mae	Trawsnewid Gofal28	yn	rhaglen	wella	
ar	gyfer	wardiau	sydd	â	chysylltiad	agos	â’r	ymgyrch	lwyddiannus	
1000 o Fywydau	a’r	ymgyrch	olynol	1000 o Fywydau a Mwy,	sy’n	
grymuso	timau	ar	y	wardiau	i	wella	ansawdd	ac	effeithlonrwydd	y	
gwasanaethau	a	ddarperir	ganddynt.	

Mae	Trawsnewid	Gofal	yn	dwyn	ynghyd	elfennau	gorau	y	ddwy	
fenter	Trawsnewid	Gofal	wrth	Erchwyn	y	Gwely	a	Rhyddhau	Amser	i	
Ofalu.	Mae	ganddi	bedwar	amcan	penodol:	cynyddu’r	amser	y	mae	
staff	gofal	iechyd	yn	ei	dreulio	yn	darparu	gofal	uniongyrchol/gwerth	
ychwanegol	i’r	claf	i	70%;	lleihau	digwyddiadau	niweidiol	a	ddiffinnir	
yn	lleol	o	50%;	cynyddu	boddhad	cleifion	i	o	leiaf	95%;	a	chynyddu	
boddhad	staff	i	o	leiaf	95%.

Soniodd	Rhyddid i arwain, Rhyddid i ofalu -	Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen y Gweinidog ar gyfer Grymuso29	Prif	Nyrsys	Ward:	
Adroddiad	Terfynol	am	y	rôl	ganolog	a	chwaraeir	gan	y	brif	nyrs	wrth	
gyflwyno	a	phenderfynu	ar	agweddau	allweddol	ar	hanfodion	gofal	ac	
elfennau	craidd	eraill	o’r	ddarpariaeth.	Defnyddir	yr	ymadrodd	‘Dylai’r	
Brif	Nyrs	gael	yr	awdurdod	i	benderfynu...’	yn	aml	yn	yr	adroddiad.
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Menter	arall	a	gynlluniwyd	i	wella	gallu	staff	ar	bob	lefel	-	o’r	bwrdd	
i’r	ward	-	i	ganolbwyntio	ar	brofiad	y	claf	yw’r	diddordeb	newydd	
mewn	straeon	cleifion.	Bellach,	mae	llawer	o	gyfarfodydd	bwrdd	
yn	cynnwys	slot	penodol	ar	gyfer	straeon	o’r	fath,	ac	mae	NLIAH	
ac	asiantaethau	eraill	wedi	bod	yn	arwain	y	gwaith	o	gasglu	a	
defnyddio’r	cyfryw	ddeunydd.	Mae	amrywiaeth	o	enghreifftiau	ar	gael	
ar	wefan	NLIAH.30

Mae	amgylchedd	ffisegol	y	ward	wedi	bod	yn	flaenoriaeth	ers	nifer	o	
flynyddoedd.	Datblygwyd	y	fenter	Amgylchedd	Cleifion	mewn	Ysbytai	
(HPE)	mewn	ymateb	i’r	gofynion	a	bennwyd	yn	Gwella Iechyd yng 
Nghymru: Cynllun i’r GIG ynghyd â’i Bartneriaid,31	sy’n	nodi	bod	
gan	bobl	yng	Nghymru,	a’r	gweithwyr	iechyd	proffesiynol	sy’n	gofalu	
amdanynt,	yr	hawl	i	ddisgwyl	bod	gofal	iechyd	yn	cael	ei	ddarparu	
mewn	amgylchedd	modern	a	glân	sydd	wedi’i	gynnal	a’i	gadw’n	dda.

Gofynnwyd	i	Gynghorau	Iechyd	Cymuned	gynnal	archwiliad	o	
amgylcheddau	ysbytai,	y	byddai	ei	ganfyddiadau	yn	cyfrannu	
at	broses	o	welliant	parhaus	o	ran	codi	safonau	cenedlaethol	
anghlinigol.	Cynhaliwyd	yr	ymarfer	cyntaf	yn	2003	a	chanolbwyntiodd	
ar	bob	Ysbyty	Cyffredinol	Dosbarth	yng	Nghymru.	Yn	2005,	cafodd	
14	o	ysbytai	cymunedau	eu	cynnwys	yn	y	cylch	o	ymweliadau.	
Yn	2009,	gwelwyd	newid	sylweddol	i’r	broses,	gydag	ymweliadau	
dirybudd	yn	disodli’r	trefniant	blaenorol	lle	rhoddwyd	pum	diwrnod	o	
rybudd	i	Ymddiriedolaethau	o	fwriad	Cynghorau	Iechyd	Cymuned	i	
gynnal	arolygiad	ar	ddyddiadau	penodol.

NODIADAU:

30.		http://www.caretolead.tv/content/ 

31.	 GIG	Cymru	Wales	(2001)	Gwella	Iechyd	yng	Nghymru	–	Cynllun	i’r	GIG	ynghyd	â’i		  
	 bartneriaid	Caerdydd:	Cynulliad	Cenedlaethol	Cymru
32. Williams	G	R	(2009)	Amgylchedd	Cleifion	mewn	Ysbytai	–	Asesiad	Allanol	Ymweliad:	
	 Adroddiad	blynyddol,	Bwrdd	Cynghorau	Iechyd	Cymuned	yng	Nghymru 
	 http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=236&pid=6265
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 Rôl y trydydd sector yng Nghymru 
Codi Pontydd Cadarn, a lansiwyd yn 2002, yw rhaglen 
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cryfhau gwaith 
partneriaeth rhwng y trydydd sector, gwasanaethau cymdeithasol 
a’r GIG yng Nghymru.33 

Ei	nod	yw	sicrhau	y	gwneir	y	defnydd	gorau	o	sgiliau	ac	arbenigedd	
y	trydydd	sector,	a	bod	y	trydydd	sector	yn	chwarae	ei	rôl	fel	partner	
allweddol	yn	y	broses	o	wella	iechyd	a	lles	yng	Nghymru.

Amlygodd	gwerthusiad	o	effaith	y	rhaglen	hon	yn	2008	enghreifftiau	
o	bartneriaethau	effeithiol	a	nododd	fod	cyfleoedd	sylweddol	i	
Fyrddau	Iechyd	Lleol,	Ymddiriedolaethau’r	GIG,	Awdurdodau	Lleol	a	
rhanddeiliaid	eraill	gydweithio	er	mwyn	ychwanegu	gwerth	at	fentrau	
lleol	a	datblygu	pontydd	hyd	yn	oed	cryfach	rhwng	y	trydydd	sector	a	
sectorau	eraill	drwy	gydweithio.	

Ym	mis	Tachwedd	2008,	cyhoeddodd	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	
Cynllun i Ychwanegu Gwerth,	a	oedd	yn	cydnabod	rôl	y	trydydd	
sector.	Mae’r	strategaeth	hon	yn	nodi	gweledigaeth	y	Llywodraeth	ar	
gyfer	cyfeiriad	strategol	y	trydydd	sector	o	ran	cefnogi	iechyd	a	gofal	
cymdeithasol.	

Bwriedir	i’r	strategaeth	fod	yn	ganllaw	i’r	cyfeiriad	a	gymerir	yn	y	
dyfodol,	gan	ganolbwyntio	ymdrechion	ac	adnoddau	yn	y	meysydd	
hynny	lle	y	gellir	gwneud	y	gorau	o	werth	ychwanegol	er	budd	pawb.	
Nodir	gwelliannau	i’r	broses	o	ryddhau	cleifion	o’r	ysbyty	a	gwirfoddoli	
fel	themâu	allweddol	ac	maent	yn	feysydd	lle	mae	tystiolaeth	yn	ategu	
effaith	gadarnhaol	y	sector.36,	37

NODIADAU

33.	http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/strategies/3361338/?lang=en

34.		Hughes	K	a	Longley	M	(2005)	Adeiladu	ar	Sylfeini	Cadarn:	Gwerthuso	Pontydd	Cadarn	 
	 Adeiladu	Iechyd	a	Hwyluswyr	Swyddi	Gofal	Cymdeithasol	yng	Nghymru	Adroddiad	ar		
	 gyfer	Cynulliad	Cenedlaethol	Cymru.	WIHSC..	

35.  http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/strategies/designedaddvalue/?lang=en

36.		Zinovieff	F	a	Robinson	C	A	(2010)	Rôl	y	sector	Gwirfodol	yn	Oedi	wrth	Drosglwyddo		 	
	 Gofal	(DToC)/	Rhyddhau	Ysbyty	a	Atal	Aildderbyn.	Bangor:	Prifysgol	Bangor

37.		Collis	B,	Russel	V,	Roberts,	R,	a	Tann	J,	(2010)	An	impact	assessment	of	the	Ward		  
	 Volunteers	(Robins)	scheme	i’r	Ymddiriedolaeth	GIG	Gogledd	Cymru	(Canolog)	nawr	 
	 Bwrdd	Iechyd	Prifysgol	Betsi	Cadwaladr.	Rhyl:	Cyngor	Gweithredu	Gwirfoddol	Cymru
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Gweithredu ar faterion unigol sy’n 
berthnasol i urddas a pharch 

 Achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal
Mae achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi derbyn cryn 
sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae sawl adroddiad 
mawr38,39 wedi argymell ystod o fesurau rhyng-gysylltiedig i 
leihau nifer yr achosion a welir a hyd yr achosion hynny. 

Mae’r	mesurau	hyn	yn	amrywio	o’r	angen	i	sicrhau	bod	amrywiaeth	
ddigonol	a	chytbwys	o	wasanaethau	a	llety	ar	gael	i	bobl	ag	
anghenion	gwahanol	ym	mhob	ardal,	i	amrywiaeth	o	fesurau	
gweithredol	sydd	wedi’u	cynllunio	i	sicrhau	bod	gwasanaethau	yn	cael	
eu	darparu	mewn	ffordd	effeithlon	ac	amserol	i	bobl	mewn	ysbytai.	

Ymhlith	y	ffactorau	allweddol	mae’r	angen	i	sicrhau	bod	pob	
asiantaeth	a	phroffesiwn	yn	cydweithio’n	agos,	a	bod	y	broses	o	
gynllunio	ar	gyfer	rhyddhau	cleifion	yn	dechrau	cyn	gynted	â	phosibl	
(hyd	yn	oed	cyn	derbyn	cleifion,	yn	achos	derbyniadau	cynlluniedig).	
Caiff	y	cynnydd	a	wneir	gan	gyrff	iechyd	a	gwasanaethau	
cymdeithasol	lleol	i	leihau’r	oedi	hwn	ei	fonitro’n	agos.

 Maeth 
Mae sylw hefyd yn cael ei roi i’r maeth y mae cleifion yn ei gael 
mewn ysbytai. Mae Swyddfa Archwilio Cymru wrthi’n ymgymryd 
â gwaith diweddaru sylweddol ar yr adolygiad o faeth mewn 
ysbytai a gynhaliwyd yn 2001 - disgwylir i’r adroddiad gael ei 
gyhoeddi’n fuan. 

Mae	menter Hungry to be heard40	Age	UK	ac	Age	Cymru	yn	galw	ar	
i	bob	ward	ysbyty	weithredu	ei	saith	cam	tuag	at	waredu	achosion	o	
ddiffyg	maeth.	Mae’n	galw	ar	lywodraethau	i	gyflwyno	proses	orfodol	
o	fonitro	achosion	o	ddiffyg	maeth	mewn	ysbytai.

NODIADAU:

38.	Longley	M	J,	Beddow	T,	Bellamy	A,	Davies	M,	Griffithsw	G,	Magill	J,	Scowcroft	A,	Wallace
	 a	Warner	M	(2008)	Adolygiad	Annibynnol	o	Oedi	wrth	Drosglwyddo	Gofal	yng	Nghymru		
	 Caerdydd:	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	ISBN	978	0	7504	4662	4

39.	Swyddfa	Archwilio	Cymru	(2009)	Oedi	wrth	Drosglwyddo	Gofal	Diweddariad	Caerdydd:	
	 Swyddfa	Archwilio	Cymru

40.		Age	Concern	ac	Age	UK	(2010)	Still	Hungry	to	Be	Heard:	the	scandal	of	people	in	later	life	 
	 becoming	malnourished	in	hospital	 
	 http://www.ageuk.org.uk/get-involved/campaign/malnutrition-in-hospital-hungry-to-be-heard/
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 Demensia 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymrwymedig i sicrhau 
bod pobl â demensia a’u teuluoedd yn cael y cymorth a’r help 
priodol, ynghyd â pharch tuag at eu hurddas.

Ym	mis	Hydref	2008,	sefydlodd	y	Gweinidog	dros	Iechyd	a	
Gwasanaethau	Cymdeithasol	Grŵp	Gorchwyl	a	Gorffen	Arbenigol	
ar	Ddemensia.	Daethpwyd	â	gweithwyr	iechyd	a	gofal	cymdeithasol	
proffesiynol,	y	trydydd	sector	a	rhanddeiliaid	allweddol	eraill	ynghyd	i	
nodi	beth	yr	oedd	angen	ei	wneud	yng	Nghymru.

Ym	mis	Ionawr	2010,	sefydlodd	y	Gweinidog	bedwar	grŵp	o	
randdeiliaid	gyda	chadeiryddion	annibynnol,	gan	adeiladu	ar	waith	y	
grŵp	hwn.	Cynigiodd	y	grwpiau	hyn	gamau	gweithredu	fforddiadwy,	
ymarferol	a	realistig	y	gellid	eu	cymryd	mewn	pedwar	maes	
blaenoriaeth	allweddol:	

Gwella’r	ddarpariaeth	gwasanaethau	drwy	sicrhau	bod	cydweithio	
gwell	rhwng	iechyd,	gofal	cymdeithasol,	y	trydydd	sector	ac	
asiantaethau	eraill;	gwella	diagnosis	cynnar	a	sicrhau	ymyriadau	
amserol;	gwella	mynediad	i	wybodaeth	a	chymorth	ar	gyfer	pobl	a	
sicrhau	mwy	o	ymwybyddiaeth	o	wasanaethau	eiriolaeth;	a	gwella’r	
hyfforddiant	ar	gyfer	y	rheini	sy’n	darparu	gofal.

 Cyfrinachedd cleifion 
Yn 2008, lansiwyd gwefan a chanllawiau newydd o’r enw 
‘Caldicott: Principles into practice’, sy’n cynnwys 40 o safonau 
asesu y gellir eu defnyddio i werthuso cyfrinachedd cleifion. 

Mae’r	canllawiau	a	gyhoeddwyd	yng	Nghymru	ar	wahân	ac	yn	hirach	
na’r	rheini	a	gyhoeddwyd	yn	Lloegr.41

 Rhyngweithio cymdeithasol 
Mae pwysigrwydd rhyngweithio cymdeithasol - a’r niwed 
a all gael ei achosi gan ddiflastod - wedi derbyn mwy o 
gydnabyddiaeth yn ddiweddar. 

Mae	meddygon	yn	fwyfwy	ymwybodol	o	bwysigrwydd	datblygu	
sgiliau	cyfathrebu	da	a	diwallu	anghenion	seicolegol	a	chymdeithasol	

NOTES:

41. Caldicott	F	(2008)	Caldicott:	Principles	into	Practice	(C-PIP)	http://www.wales.nhs.uk/caldicott

42. Pwyllgor	Gwyddoniaeth	ac	Addysg	Cymdeithas	Feddygol	Prydain	(2011)	The	psychological	and		 	
	 social	needs	of	patients,	Cymdeithas	Feddygol	Prydain:	Llundain
	 http://www.bma.org.uk/health_promotion_ethics/psychologicalandsocialneedsofpatients.jsp?page=7
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eu	cleifion	fel	rhan	o	ymarfer	cyfannol.	Mewn	adroddiad	diweddar,42 
nododd	Cymdeithas	Feddygol	Prydain	fod	a	wnelo	creu	amgylchedd	
gofal	iechyd	therapiwtig	â	mwy	na	dileu	diflastod.

 Amrywiaeth 
Mae Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG wedi 
ymgymryd â gwaith arloesol i hyrwyddo a mynd i’r afael â 
chydraddoldeb a hawliau dynol drwy hyfforddiant, mentrau 
arweinyddiaeth a thrwy sefydlu hyrwyddwyr a’u cynorthwyo.

Mae	Uned	a	Thasglu	Iaith	Gymraeg	y	GIG	wedi’u	sefydlu	i	archwilio	
a	mynd	i’r	afael	â	maes	pwysig,	sef	dewisiadau	iaith	wrth	ddarparu	
gwasanaethau.	Cynhelir	diwrnod	gwobrwyo	blynyddol	i	nodi	arfer	
nodedig	yn	y	maes	polisi	hwn.	

Ym	mis	Mai	2010,	cyflwynodd	y	Gweinidog	dros	Iechyd	a	
Gwasanaethau	Cymdeithasol	safonau	newydd	ar	gyfer	gofal	
ysbrydol,	sy’n	gysylltiedig	â’r	Safonau	ar	gyfer	Gwasanaethau	
Iechyd.	Cynlluniwyd	y	safonau	hyn	er	mwyn	sicrhau	bod	ymagwedd	
fwy	cyson	yn	cael	ei	chymryd	tuag	at	gydraddoldeb	a	bod	ymagwedd	
integredig	tuag	at	ofal	crefyddol	ac	ysbrydol	yn	cael	ei	datblygu.

 Namau ar y synhwyrau 
Mae cydnabod yr anghenion gwahanol sydd gan gleifion mewn 
perthynas â namau ar y synhwyrau yn dal i fod yn her. 

Yn	dilyn	cais	gan	y	Gweinidog	dros	Iechyd	a	Gwasanaethau	
Cymdeithasol,	mae	gwaith	yn	mynd	rhagddo	yng	Nghymru,	drwy	
RNIB	Cymru	ac	RNID	Cymru,	i	archwilio	materion	sy’n	ymwneud	
â	namau	ar	y	synhwyrau	a	gofal	iechyd.	Disgwylir	i’r	adroddiad	
dilynol	‘Gofal Iechyd Hygyrch i Bobl â Nam ar eu Synhwyrau yng 
Nghymru’	gael	ei	gyhoeddi	yn	2011.

 Rhywedd
Nid yw’r rhan fwyaf o ysbytai yng Nghymru yn gallu darparu 
cyfleusterau ar wahân mewn unedau derbyn a meysydd 
gofal critigol ac, yn wir, ymddengys fod cleifion o’r farn bod 
cyfleusterau rhyw cymysg yn fwy derbyniol yn yr ardaloedd hyn. 

Mae	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	yn	ymrwymedig	i	gael	gwared	 
ar	wardiau	rhyw	cymysg	a	sicrhau	diogelwch,	preifatrwydd	ac	 
urddas	cleifion.	
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Ategir	yr	ymrwymiad	hwn	gan	bolisi	llety	mewn	ysbytai	sy’n	ei	
gwneud	yn	ofynnol	i	Fyrddau	Iechyd	Lleol	ac	Ymddiriedolaethau’r	
GIG	yng	Nghymru	sicrhau	bod	cleifion	yn	derbyn	gofal	mewn	llety	un	
rhyw	mewn:

•	Wardiau	un	rhyw	â	chyfleusterau	toiled	ac	ymolchi	un	rhyw,	o
fewn	y	ward	neu	wrth	ymyl	y	ward	os	yn	bosibl,	neu

•	Ystafelloedd	sengl	â	chyfleusterau	en-suite	neu	gyfleusterau
toiled	ac	ymolchi	un	rhyw	wrth	ymyl	yr	ystafell	os	yn	bosibl,	neu

•	Llety	un	rhyw	mewn	ward	(h.y.	baeau	neu	ystafelloedd	sy’n	lletya
dynion	neu	ferched,	ond	nid	y	ddau)	gyda	thoiledau	ac	ardaloedd	
ymdrochi	rhyw-benodol,	o	fewn	y	bae	neu’r	ystafell	neu	wrth	eu	
hymyl	os	yn	bosibl.	

Yn	ogystal,	dylid	sicrhau,	yn	enwedig	mewn	perthynas	â	llety	iechyd	
meddwl,	bod	llwybr	un	rhyw	yn	arwain	at	gyfleusterau	un	rhyw,	a	
bod	ardaloedd	cymunedol	ar	wahân	yn	cael	eu	neilltuo	ar	gyfer	
dynion	a	merched.	Fodd	bynnag,	nid	yw’r	polisi	hwn	yn	gymwys	o	
dan	amgylchiadau	pan	mai	gofal	meddygol	dwys	uniongyrchol	yw’r	
flaenoriaeth	bennaf,	megis	unedau	gofal	dwys.	

Ym	mis	Mehefin	2008,	cyhoeddodd	y	Gweinidog	dros	Iechyd	a	
Gwasanaethau	Cymdeithasol	y	byddai	pob	ysbyty	newydd	sy’n	cael	
ei	adeiladu	yng	Nghymru	yn	darparu	llety	un	rhyw.	

Ym	mis	Tachwedd	2009,	cynhaliodd	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	
asesiad	o’r	graddau	yr	oedd	sefydliadau’r	GIG	yng	Nghymru	yn	
cydymffurfio	â’r	polisi	llety	mewn	ysbytai.	Roedd	y	canlyniadau	
cychwynnol	yn	awgrymu	bod	cynnydd	da	yn	cael	ei	wneud	o	ran	
darparu	wardiau/llety	cysgu	un	rhyw.	

Fodd	bynnag,	roedd	y	canlyniadau	hefyd	yn	awgrymu	bod	angen	
gwneud	gwaith	pellach	o	ran	darparu	toiledau	/	cyfleusterau	ymolchi	
ac	ymdrochi	un	rhyw	ac	o	ran	y	gofyniad	i	ddarparu	ardaloedd	
cymunedol	ar	wahân	ar	gyfer	dynion	a	merched.

Ym	mis	Ionawr	2010,	gofynnwyd	i	sefydliadau’r	GIG	asesu	eu	
cydymffurfiaeth	â’r	gofynion	ar	gyfer	llety	un	rhyw	a	chyhoeddwyd	
canllawiau	pellach	gan	Lywodraeth	Cynulliad	Cymru	ym	mis	Awst	
2010.	Disgwylir	i	gynlluniau	gweithredu	sy’n	nodi	cynnydd	yn	erbyn	
polisïau	llety	mewn	ysbytai	gael	eu	cyflwyno	erbyn	31	Mawrth	2011.
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 Mentrau a weithredwyd y mae urddas a pharch yn
ganolog iddynt 

Ym mis Ionawr 2003, cyhoeddwyd y Strategaeth ar gyfer Pobl 
Hŷn yng Nghymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a oedd yn 
cofleidio Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer  
Pobl Hŷn. 

Nododd	agenda	sylweddol	o	waith	ar	gyfer	mynd	i’r	afael	â’r	angen	
i	weld	gwelliannau	mewn	gwasanaethau	allweddol	i	bobl	hŷn	megis	
iechyd,	tai,	gwasanaethau	cymdeithasol	a	thrafnidiaeth.	

Ei	nod	strategol	oedd	helpu	pobl	i	fyw	bywydau	hirach	ac	iachach,	
a	hyrwyddo	a	gwella	iechyd	a	lles	pobl	hŷn	drwy	fframweithiau	
cynllunio	a	darparu	gwasanaethau	integredig	a	gwasanaethau	
diagnostig	a	chymorth	mwy	ymatebol.

Cyhoeddwyd	y	Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol (NSF) ar 
gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru,	a	addaswyd	o’r	NSF	yn	Lloegr,	yn	
2006.	Pennodd	safonau	cenedlaethol	a	gynlluniwyd	i	sicrhau	bod	
pobl,	wrth	iddynt	fynd	yn	hŷn,	yn	gallu	cynnal	eu	hiechyd,	eu	lles	a’u	
hannibyniaeth	am	gyhyd	â	phosibl,	a	derbyn	triniaeth	a	chymorth	di-
dor	o	safon	yn	brydlon	pan	fo	angen.	

O	ran	gofal	ysbyty,	dywed	yr	NSF,	pan	fo	angen	derbyn	claf	i	ysbyty	
acíwt,	y	dylai	mynediad	a’r	asesiad	o	angen	fod	yn	brydlon	ac	yn	
effeithlon,	ac	y	dylai’r	driniaeth	a’r	gofal	parhaus	a	roddir	fod	yn	
effeithiol	ac	yn	ymatebol	i	anghenion	y	person	hŷn.	

Dylai	arhosiad	person	hŷn	yn	yr	ysbyty	ddigwydd	o	fewn	continwwm	
o	ofal,	a	dylid	anelu	at	sicrhau’r	lefel	uchaf	bosibl	o	annibyniaeth	yn	 
y	pen	draw.	

Mae’r	NSF	yn	nodi	bod	rhai	cyflyrau	iechyd	yn	fwy	cyffredin	ymhlith	
pobl	hŷn,	a	darperir	mesurau	penodol	i	atal	a	mynd	i’r	afael	â’r	rhain	
yn	y	safonau	ar	strôc,	cwympo	a	thorri	esgyrn,	ac	iechyd	meddwl	
pobl	hŷn.
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Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) wrthi’n cynnal 
adolygiad o effaith yr NSF ar ansawdd bywyd pobl hŷn yng 
Nghymru a’i nod yw:

•	Adolygu	cynnydd	mewn	perthynas	â	gweithredu’r	NSF	gan
ddefnyddio	themâu	trawsbynciol	penodol

•	Asesu	aeddfedrwydd/perfformiad	gwasanaethau	a	ddarperir	i
bobl	hŷn,	hyrwyddo	arfer	sy’n	werth	ei	rannu	a	chefnogi’r	broses	
o	weithio	tuag	at	welliant	parhaus

•	Nodi	materion	sy’n	peri	pryder	ar	lefel	leol	a	chenedlaethol	a
chyflwyno	adroddiadau	yn	unol	â	hynny

•	Asesu	a	yw’r	cynlluniau	a’r	trefniadau	partneriaeth	cyfredol	yn
debygol	o	arwain	at	gyflawni’r	safonau	a	nodir	yn	yr	NSF	mewn	
modd	amserol	a,	thrwy	wneud	hynny,	gyflawni	canlyniadau	gwell	
i	bobl	hŷn.

Ym	mis	Hydref	2009,	dechreuodd	HIW	ar	raglen	o	‘hapwiriadau’ 
Urddas a Pharch	dirybudd	ar	wardiau	ac	adrannau	sy’n	darparu	
gwasanaethau	i	bobl	â	phroblemau	iechyd	meddwl.	

Ffocws	yr	hapwiriadau	hyn	oedd	nodi	amlygrwydd	urddas	a	pharch	
yn	y	gofal	a’r	driniaeth	a	roddwyd;	ansawdd	y	bwyd	a’r	dewis	o	fwyd	
i	fodloni	gofynion	deietegol;	addasrwydd	yr	amgylchedd	gofal;	a	
chyfranogiad	priodol,	gan	gynnwys	cyfranogiad	cleifion	a	gofalwyr,	
yn	y	gofal	a’r	driniaeth	a	roddwyd.	

Dangosodd	yr	hapwiriadau	hyn	fod	cynnydd	wedi’i	wneud	o	ran	
mynd	i’r	afael	â	materion	yn	ymwneud	ag	urddas	a	pharch,	ond	bod	
meysydd	sydd	angen	eu	gwella	o	hyd.	Ymhlith	y	rhain	roedd	diffyg	
preifatrwydd,	diffyg	gofod	dydd	neu	ofod	dydd	annigonol,	diffyg	
cyfleusterau	neu	ymwybyddiaeth	o	anghenion	cleifion	â	nam	ar	eu	
synhwyrau	a	methiant	i	gynnwys	cleifion	neu	ofalwyr,	neu	beidio	â’u	
cynnwys	yn	ddigonol,	mewn	cynlluniau	gofal	neu	ryddhau.	

Canfuwyd	tystiolaeth	hefyd	o	ddarpariaeth	wael	o	systemau	a	
hyfforddiant	datblygiad	proffesiynol	personol,	a	lefelau	staffio	
annigonol.
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NODIADAU:

43.  http://www.rcn.org.uk/newsevents/campaigns/dignity	ac	
       http://www.rcn.org.uk/newsevents/news/article/wales/dignity_at_the_heart_of_nursing_care

44.  http://dignifiedrevolution.org.uk/

Yn	2007,	lansiodd Llywodraeth Cynulliad Cymru	raglen	a	thasglu	
Urddas mewn Gofal,	sydd	wedi	arwain	at	ddatblygu	cynlluniau	lleol	i	
fynd	i’r	afael	â’r	agweddau	hynny	ar	ofal	a	all	darfu	ar	urddas	cleifion.

Nod	y	ddogfen	‘Dignity: at the heart of everything we do’43 a 
gyhoeddwyd	gan	y	Coleg Nyrsio Brenhinol	oedd	rhoi	cefnogaeth	
a	chyfeiriad	i	weithlu	nyrsio’r	DU	wrth	iddynt	ddarparu	gofal	i	gleifion	
a	chleientiaid	o	bob	statws	iechyd	ym	mhob	lleoliad.	Dechreuodd	
gyda’r	rhagosodiad	bod	pobl	yn	teimlo’n	ddiwerth,	yn	anghyfforddus	
ac	nad	oes	rheolaeth	ganddynt	pan	fo’r	gofal	a	roddir	yn	ddi-urddas.	
Gallent	hefyd	gael	eu	heffeithio	gan	ddiffyg	hyder,	anallu	i	wneud	
penderfyniadau	drostynt	hwy	eu	hunain	a	theimladau	o	gywilydd,	
embaras	a	gwarth.	

Mae	sicrhau	urddas	wrth	ddarparu	gofal	yn	troi	o	amgylch	tair	
agwedd	hanfodol:	parch,	tosturi	a	sensitifrwydd:

•	Parchu anghenion	amrywiaeth	a	diwylliannol	cleifion	a
chleientiaid;	eu	preifatrwydd	-	gan	gynnwys	ei	ddiogelu	cymaint	â	
phosibl	mewn	wardiau	ysbyty	mawr,	agored;	a’r	penderfyniadau	a	
wneir	ganddynt

•	Bod	yn	dosturiol	pan	fo	angen	cymorth	emosiynol	ar	glaf	neu
gleient	a/neu	eu	perthnasau,	yn	hytrach	na	darparu	gofal	nyrsio	
technegol	yn	unig

•	Dangos	sensitifrwydd tuag	at	anghenion	cleifion	a	chleientiaid,
gan	sicrhau	eu	bod	yn	gyfforddus

Mae	sawl	menter	a	arweinir	gan	y	trydydd sector	yng	Nghymru	sydd	
hefyd	yn	anelu	at	wella’r	ffyrdd	y	mae’r	GIG	yn	diwallu	anghenion	
cleifion	sy’n	agored	i	niwed.	

Er	enghraifft,	mae A Dignified Revolution,44	a	sefydlwyd	yn	2008,	
yn	canolbwyntio	ar	sicrhau	bod	urddas	a	pharch	pobl	hŷn	yn	
flaenoriaeth	allweddol	i	bob	gweithiwr	iechyd	a	gofal	cymdeithasol	
proffesiynol,	ac	yn	annog	y	cyhoedd	i	herio	yn	hytrach	na	goddef	
agweddau	annerbyniol	a	gofal	amhriodol.
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Yn	ei	gyhoeddiad,	Cyfleoedd a heriau - Ein huchelgais ar gyfer 
polisi cyhoeddus yng Nghymru,45	mae	Age	Cymru	yn	dadlau	
bod	yn	rhaid	i	urddas	a	hawliau	dynol	pobl	hŷn	fod	wrth	wraidd	
gwasanaethau	iechyd	a	gofal.	

Pan	fo	pobl	hŷn	yn	cyrraedd	lleoliad	gofal	iechyd,	dylent	gael	eu	
cynnwys	yn	llawn	mewn	penderfyniadau	ynglŷn	â’r	gofal	iechyd	a	
roddir	iddynt	a	dylid	ymateb	iddynt	mewn	ffordd	gadarnhaol.	

Dylai	pobl	hŷn	allu	disgwyl	llety	un	rhyw,	gan	gynnwys	mynediad	i	
gawodydd	a	thoiledau	un	rhyw,	a	phreifatrwydd	wrth	drafod	triniaeth	
neu	wrth	gael	eu	harchwilio.	

Dylai	cyfathrebu	da	fod	yn	flaenoriaeth	ac	ni	ddylai	pobl	deimlo	eu	
bod	yn	cael	eu	trin	yn	nawddoglyd	neu’n	cael	eu	hanwybyddu.	

Mae	pobl	hŷn	wedi	dweud	wrthynt	dro	ar	ôl	tro	y	dylid	rhoi	mwy	
o	gefnogaeth	i	ofal	personol	mewn	ysbytai	ac	y	dylid	sicrhau	bod	
nyrsys	yn	gallu	treulio	mwy	o	amser	yn	gofalu	am	gleifion.

NODYN:

45.		Age	Cymru	(2010)	Cyfleoedd	a	heriau	-	Ein	huchelgais	ar	gyfer	polisi	cyhoeddus	yng	Nghymru	
Caerdydd:	Age	Cymru



Adolygiad o’r Ysbytai  97

Atodiadau

Atodiad 3: Panel Ymchwilio -  
ein gwaith 

 Cylch gwaith
Er mwyn darparu sail gadarn ar gyfer argymhellion y 
Comisiynydd i gyrff cyhoeddus yng Nghymru, cawsom y dasg 
o gasglu tystiolaeth o bob cwr o Gymru am brofiadau pobl hŷn 
mewn ysbyty, yn enwedig mewn perthynas ag urddas a pharch. 

Elfennau	allweddol	ein	Cylch	Gwaith	oedd:

•	Gwneud	cais	am	dystiolaeth	am	brofiadau	pobl	hŷn	sydd	wedi
treulio	pum	diwrnod	olynol	neu	fwy	yn	yr	ysbyty	yn	ystod	y	ddwy	
flynedd	diwethaf	(Mehefin	2008	-	Mehefin	2010),	a	chasglu’r	
dystiolaeth	honno;

•	Nodi	arfer	da	wrth	drin	pobl	hŷn	mewn	ysbyty.

Cawsom	ein	cynorthwyo	gan	ysgrifenyddiaeth	o	blith	staff	y	
Comisiynydd.

Gwnaethom	gyfarfod	am	y	tro	cyntaf	ym	mis	Mehefin	2010	a	
chynhaliwyd	naw	cyfarfod	pellach	dros	y	saith	mis	dilynol,	gan	orffen	
ein	gwaith	ym	mis	Ionawr	2011.

 Allbynnau
Cynhyrchu	adroddiad	o	ganfyddiadau	a	chasgliadau	a	fydd	yn	llywio	
adroddiad	ac	argymhellion	terfynol	y	Comisiynydd.
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 Cwmpas
Yn	ystod	camau	cynnar	ein	gwaith,	gwnaethom	gydnabod	ehangder	a	
chymhlethdod	posibl	yr	Adolygiad	a	gwnaethom	nifer	o	benderfyniadau	
cynnar	i	leihau	cwmpas	y	gwaith.	Ymhlith	y	rhain	roedd:

•	Byddai	tystiolaeth	yn	cael	ei	chyfyngu	i	agweddau	anghlinigol
o	ofal	yr	unigolyn	yn	hytrach	na	phenderfyniadau	meddygol	a	
gymerwyd	mewn	perthynas	â’r	driniaeth.

•	Ni	fyddai’r	Adolygiad	yn	cwmpasu	ysbytai	na	wardiau	seiciatrig;
fodd	bynnag,	byddai	tystiolaeth	gan	gleifion	â	chyflyrau	iechyd	
meddwl	a	dderbyniwyd	oherwydd	anghenion	corfforol	yn	bennaf	 
yn	cael	ei	chynnwys.

•	Byddai’r	Adolygiad	yn	cwmpasu	sut	a	phryd	y	caiff	defnyddwyr
unigol	eu	cynnwys	yn	y	broses	o	ryddhau	cleifion,	ond	ni	fyddai’n	
cwmpasu	digonolrwydd	neu	annigonolrwydd	y	trefniadau	i’w	
rhyddhau.	

•	Ni	fyddai	cludiant	i’r	ysbyty	ac	oddi	yno	yn	cael	ei	gwmpasu.

 Yr Alwad am Dystiolaeth
Gwnaethom	alw	ar	y	cyhoedd	i	roi	tystiolaeth	ysgrifenedig	ar	15	
Mehefin	2010.	Y	fantais	o	gasglu	tystiolaeth	yn	y	ffordd	hon	oedd	ei	
bod	yn	rhoi	cyfle	i	bobl	rannu	eu	safbwyntiau	ar	eu	profiadau	a	rhoi	
adborth	gonest,	heb	ofni	y	byddent	yn	cael	eu	ceryddu.	Rhoddwyd	
cyhoeddusrwydd	eang	i’r	Alwad	am	Dystiolaeth	drwy	gylchlythyrau,	
gwefan	a	rhwydweithiau	rhanddeiliaid	y	Comisiynydd.	

Erbyn	y	dyddiad	cau,	sef	16	Awst	2010,	roedd	182	o	ddarnau	o	
dystiolaeth	wedi’u	derbyn,	163	ohonynt	gan	bobl	hŷn,	eu	perthnasol	
neu	eu	gofalwyr.	Ceir	copi	o’r	alwad	am	dystiolaeth	a	rhestr	o’r	
sefydliadau	a	gyflwynodd	dystiolaeth	yn	Atodiadau	5	a	6.

 Ymweliadau ag ysbytai
Gan	ein	bod	yn	gweithredu	o	dan	awdurdod	dirprwyedig	y	
Comisiynydd,	roeddem	yn	gallu	defnyddio	ei	phwerau	o	dan	Adran	1 
3	o	Ddeddf	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru.	Roedd	hyn	yn	golygu	bod	
gennym	yr	hawl	i	fynd	i	mewn	i	eiddo	(ar	wahân	i	gartref	preifat)	at	
ddibenion	cyfweld	â	pherson	hŷn	sy’n	cael	llety	neu	ofal	yno,	 
gyda’i	ganiatâd.	
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Ar	y	sail	hon,	cynhaliodd	y	Panel	Ymchwilio	gyfres	o	16	o	
ymweliadau	ag	ysbytai	ledled	Cymru	rhwng	canol	mis	Medi	a	chanol	
mis	Tachwedd	2010.	Roedd	yr	ymweliadau’n	cwmpasu	o	leiaf	un	
ysbyty	cyffredinol	dosbarth	neu	un	ysbyty	cymunedol	ym	mhob	ardal	
Bwrdd	Iechyd	ac	Ymddiriedolaeth	(gweler	Atodiad	7).	

Yn	ystod	yr	ymweliadau	â’r	safleoedd,	gwnaethom	siarad	â	thros	
200	o	gleifion	hŷn,	perthnasau	a	staff	mewn	o	leiaf	dau	leoliad	
gwahanol	(lle’r	oeddent	yn	bodoli):	ward	Gofal	yr	Henoed;	a	ward	
meddygol	a/neu	lawfeddygol	acíwt.

Gwnaethom	benderfynu	rhoi	rhybudd	o’r	ymweliadau	yn	hytrach	
na	chynnal	ymweliadau	dirybudd,	gan	mai	ein	hamcan	pennaf	
oedd	sicrhau	cydweithrediad	cleifion,	perthnasau	a	staff.	Cafodd	
y	Byrddau	Iechyd	a’r	Ymddiriedolaeth	eu	hysbysu	o	ddyddiadau	a	
lleoliadau’r	ymweliadau	tua	phythefnos	ymlaen	llaw.

Drwy	hysbysu’r	ysbytai	a’r	wardiau,	roeddem	yn	gallu	hyrwyddo	ein	
hymweliad	a	darparu	taflenni	gwybodaeth	i	staff	a	chleifion	gyda’r	
nod	o	sicrhau	eu	hewyllys	da	a’u	cydweithrediad.	Nid	arolygiad	nac	
archwiliad	mohono	-	rôl	i	eraill	fyddai	hynny.	

Roeddem	am	leihau’r	risg	y	byddai	ein	presenoldeb	ar	y	wardiau	
yn	peri	gofid	neu	anghyfleustra	i	gleifion,	neu’n	effeithio	ar	urddas	y	
gofal	a	roddwyd	iddynt.	

Roedd	cynllunio’r	ymweliadau	yn	y	modd	hwn	hefyd	yn	ein	galluogi	
i	drefnu	amser	gydag	aelodau	allweddol	o	staff	na	fyddent	wedi	bod	
ar	gael	o	bosibl	ar	fyr	rybudd.

 Dadansoddi 
Bu	ysgrifenyddiaeth	y	Panel	ac	Athrofa	Iechyd	a	Gofal	Cymdeithasol	
Cymru,	Prifysgol	Morgannwg	(WIHSC),	yn	dadansoddi’r	dystiolaeth	
a	gasglwyd	fel	rhan	o’r	Adolygiad.	Cawsom	gymorth	gan	WIHSC	
hefyd	i	ddrafftio	ein	canfyddiadau	a’n	casgliadau.	Gwnaethom	
gyflwyno	adroddiad	ar	ein	canfyddiadau	a’n	casgliadau	i’r	
Comisiynydd	ym	mis	Ionawr	2011.	

 Argymhellion
Yn	seiliedig	ar	ein	canfyddiadau,	ein	casgliadau,	a’n	cyngor,	a	chan	
ystyried	y	cyd-destun	polisi	ehangach,	lluniodd	y	Comisiynydd	yr	
argymhellion	a	nodir	yn	yr	adroddiad	hwn.
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 Aelodau’r Panel Ymchwilio:

Y Fonesig Deirdre Hine DBE FFPH FRCP 
Cadeirydd.	Cyn	Brif	Swyddog	Meddygol	Cymru,	cyn	Lywydd	
y	Gymdeithas	Feddygaeth	Frenhinol	a	Chymdeithas	
Feddygol	Prydain;	Llywydd	presennol	y	Gronfa	Lesiannol	
Feddygol	Frenhinol.

Meg Edwards
Cyn	Gyfarwyddwr	Nyrsio,	yn	ymwneud	â	gwaith	Age	
Cymru.

Monty Graham MBE
Cyn	nyrs,	cynrychiolydd	cleifion	ar	ran	Bwrdd	Iechyd	
Powys,	Cadeirydd	Cyngor	Iechyd	Cymuned	Brycheiniog	a	
Maesyfed,	a	gofalwr.	

Nicky Hayes
Nyrs	Ymgynghorol	ar	gyfer	Pobl	Hŷn,	Ysbyty	Coleg	y	
Brenin,	Llundain;	Hyrwyddwr	Clinigol	ar	gyfer	gweithredu’r	
Fframwaith	Gwasanaeth	Cenedlaethol	ar	gyfer	Pobl	Hŷn	ac	
arweinydd	Urddas	mewn	Gofal.

Meirion Hughes 
Cyn	Gyfarwyddwr	Gwasanaethau	Cymdeithasol	a	chyn	Brif	
Weithredwr	dros	dro	Cyngor	Sir	Ddinbych;	cyn	Gadeirydd	
Bwrdd	Iechyd	Lleol	Sir	Ddinbych.

Dr Charles Twining OBE 
Seicolegydd	clinigol,	cyn	Bennaeth	seicoleg	a	
gwasanaethau	cynghori	Ymddiriedolaeth	GIG	 
Caerdydd	a’r	Fro.	
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Atodiad 4: Sefydliadau a oedd yn 
destun yr Adolygiad

 Byrddau Iechyd

•	Bwrdd	Iechyd	Aneurin	Bevan

•	Bwrdd	Iechyd	Prifysgol	Abertawe	Bro	Morgannwg

•	Bwrdd	Iechyd	Prifysgol	Caerdydd	a’r	Fro	

•	Bwrdd	Iechyd	Hywel	Dda

•	Bwrdd	Iechyd	Cwm	Taf

•	Bwrdd	Iechyd	Prifysgol	Betsi	Cadwaladr	

•	Bwrdd	Addysgu	Iechyd	Lleol	Powys.

 Ymddiriedolaeth GIG

•	Ymddiriedolaeth	GIG	Felindre
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Atodiad 5: Galwad am dystiolaeth 

 Galwad am dystiolaeth: Urddas a pharch yn yr ysbyty

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cynnal Adolygiad 
ynghylch a yw pobl hŷn yn cael eu trin â pharch ac urddas tra 
byddan nhw yn yr ysbyty. 

Nodau’r	Adolygiad	yw:

•	ystyried	profiadau	pobl	hŷn,	da	a	drwg,	pan	fyddan	nhw’n	gleifion
mewnol	yn	yr	ysbyty;

•	gwneud	argymhellion	ymarferol	lle	nad	yw	pobl	yn	cael	eu	trin	ag
urddas	a	pharch;	a	

•	lledaenu	arferion	da	lle	maen	nhw’n	cael	eu	trin	felly.

Mae’r	Comisiynydd	wedi	sefydlu	Panel	Ymchwilio,	o	dan	
gadeiryddiaeth	y	Fonesig	Deirdre	Hine,	i	dderbyn	tystiolaeth	
ynghylch	profiadau	pobl	hŷn	o’r	ysbyty.
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Bellach,	mae’r	Panel	yn	gofyn	am	dystiolaeth	ysgrifenedig	gan	bobl	
hŷn	sydd	mewn	ysbyty	cyffredinol	neu	ysbyty	cymunedol	neu	sydd	
wedi	bod	mewn	un.	Mae’r	Panel	hefyd	yn	croesawu	tystiolaeth	
gan	deuluoedd	a	chyfeillion	pobl	hŷn,	eiriolwyr	a	sefydliadau	sy’n	
gweithio	gyda	phobl	hŷn	ac	ar	eu	rhan	o	bob	sector,	gan	gynnwys	
sefydliadau	statudol	a	gwirfoddol,	undebau	llafur	a	chymdeithasau	
proffesiynol	am	brofiadau	pobl	hŷn	tra	byddan	nhw	yn	yr	ysbyty.

Dylai’r	dystiolaeth	gyfeirio	at	gyfnodau	yn	yr	ysbyty	o	fwy	na	phum	
diwrnod	o’r	bron	a	chael	ei	seilio	ar	brofiadau	yn	ystod	y	ddwy	
flynedd	diwethaf.

Hoffai’r	Panel	gael	tystiolaeth	am	nifer	o	faterion	a	byddai’n	
ddiolchgar	pe	gallech	ymateb	i	unrhyw	rai	neu’r	cyfan	o’r	pwyntiau	
isod	sy’n	gymwys	i’ch	amgylchiadau	neu’ch	buddiannau	chi:-

•	Preifatrwydd	personol,	gan	gynnwys	materion	ynglŷn	â	wardiau
a	chyfleusterau	rhyw-cymysg

•	Cyfathrebu,	gan	gynnwys	sut	mae	pobl	yn	cael	gwybod	am
benderfyniadau	am	eu	gofal	a’u	cynnwys	yn	y	penderfyniadau	
hynny,	y	math	o	iaith	sy’n	cael	ei	defnyddio	a	ffurfiau	cyfarch

•	Bwyd	a	maeth	gan	gynnwys	cynnig	dewis	a	pharchu	dewis,	nodi
cymorth	priodol	a’i	ddarparu

•	Hylendid	personol	megis	cyflwr	ystafelloedd	ymolchi
ysbytai,	cymorth	i	ymolchi	os	yw’n	briodol,	a	defnyddio	padiau	
anymataledd

•	Rheoli	gofal	diwedd	oes

•	Cydnabod	pobl	hŷn	yn	eu	holl	amrywiaeth

•	Cynllunio	ar	gyfer	rhyddhau	cleifion	gan	gynnwys	pryd	i	gynllunio
a	sut	mae	hyn	yn	cael	ei	fynegi

•	Ymreolaeth	a	hunaniaeth	gan	gynnwys	defnyddio	eitemau
personol	fel	sbectolau	a	dannedd	gosod	ac	eiddo	personol

•	Ymwybyddiaeth	o	hawliau	unigol	a	deall	sut	i	gwyno

•	Unrhyw	enghreifftiau	eraill	o	arferion	da	neu	wael	ynglŷn	â
chadw	urddas	a	pharch.
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Fydd	y	Panel	Ymchwilio	ddim	yn	ymdrin	â	diagnosis	neu	driniaeth	
glinigol,	cludo	pobl	yn	ôl	ac	ymlaen	i’r	ysbyty,	na	threfniadau	
rhyddhau	y	tu	hwnt	i’r	ysbyty.

O	gofio’r	ymateb	eang	a	ddisgwylir	i’r	Ymchwiliad,	byddem	yn	
ddiolchgar	pe	na	bai’r	dystiolaeth	ysgrifenedig	yn	fwy	na	phedwar	
tudalen	neu	1500	o	eiriau.	Mae	croeso	i	dystiolaeth	yn	yr	iaith	o’ch	
dewis	chi.

Bydd	y	Panel	Ymchwilio	yn	cymryd	tystiolaeth	lafar	yn	yr	hydref	ac	
felly	byddai	o	gymorth	pe	gallech	nodi	yn	eich	cyflwyniad	a	fyddech	
yn	fodlon	rhoi	tystiolaeth	ar	lafar,	pe	baech	chi’n	cael	eich	gwahodd.

Dylai’r	cyflwyniadau	gael	eu	hanfon	at	gofyn@olderpeoplewales.com	
neu	at

Delyth	Lewis
Ysgrifenyddiaeth	y	Panel	Ymchwilio
Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru
Adeiladau	Cambrian
Sgwâr	Mount	Stuart
Caerdydd	CF10	5FL

Dylai’r	cyflwyniadau	gyrraedd	erbyn	dydd	Llun	16	Awst	2010	 
fan	bellaf.
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Atodiad 6: Sefydliadau a 
gyflwynodd dystiolaeth

 Cafwyd tystiolaeth ysgrifenedig gan:

Unigolion
•	163	o	bobl	hŷn,	eu	perthnasau	a’u	gofalwyr..

Sefydliadau 
•	A	Dignified	Revolution

•	Age	Concern	Caerdydd	a’r	Fro

•	Age	Concern	Gwasanaeth	Eiriolaeth	Gwent

•	Age	Cymru

•	Cangen	Cymru	o	Gymdeithas	Geriatreg	Prydain

•	Cyngor	Iechyd	Cymuned	Caerdydd	a’r	Fro

•	Cynhalwyr	Cymru

•	Arolygiaeth	Gofal	Iechyd	Cymru

•	Cyngor	Gwasanaeth	Gwirfoddol	Castell-nedd	Port	Talbot

•	Coleg	Nyrsio	Brenhinol	Cymru

•	Grŵp	Iechyd	Fforwm	Strategaeth	Pobl	Hŷn	Bro	Morgannwg

•	Bwrdd	yr	Iaith	Gymraeg

Byrddau Iechyd
•	Cyflwynwyd	tystiolaeth	ysgrifenedig	gan	bob	un	o’r	saith	Bwrdd		
Iechyd	yng	Nghymru.
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Atodiad 7: Ysbytai y bu’r Panel yn 
ymweld â hwy

•	Ysbyty’r	Barri

•	Ysbyty	Coffa’r	Rhyfel	Aberhonddu

•	Ysbyty	Cyffredinol	Bronglais

•	Ysbyty	Bryn	Beryl

•	Ysbyty	Cimla

•	Ysbyty	Cymunedol	Bae	Colwyn

•	Ysbyty	Treforys

•	Ysbyty	Mynydd	Mawr

•	Ysbyty	Nevill	Hall

•	Ysbyty	Tywysog	Siarl

•	Ysbyty	De	Sir	Benfro

•	Ysbyty	Eglwys	Gwynlliw

•	Ysbyty	Athrofaol	Cymru,	Caerdydd

•	Ysbyty	Felindre

•	Ysbyty	Maelor	Wrecsam

•	Ysbyty	Cwm	Rhondda
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Atodiad 8: Yr ymchwil a 
gynhaliwyd ar amrywiaeth
Er iddi dderbyn amrywiaeth eang o gyflwyniadau gan unigolion 
a sefydliadau sy’n cynrychioli buddiannau pobl hŷn, roedd y 
Comisiynydd yn pryderu nad oedd ganddi ddigon o dystiolaeth 
gan bobl hŷn o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl lesbiaidd, 
hoyw a deurywiol hŷn, a phobl drawsrywiol hŷn ynglŷn â’u 
profiadau fel cleifion mewnol yn yr ysbyty. 

Felly,	gofynnodd	y	Comisiynydd	i	Dr	Alison	Parken	ddod	o	
hyd	i	unrhyw	waith	ymchwil	sefydledig	a	chynnal	cyfarfodydd	
â	chysylltiadau	allweddol	yn	y	trydydd	sector	i	gasglu	unrhyw	
wybodaeth	a	oedd	yn	bodoli	eisoes.

 Darlun anghyflawn
Mae	nifer	y	bobl	hŷn	o	gymunedau	lleiafrifoedd	ethnig	sydd	wedi	
bod	yn	gleifion	mewnol	yn	yr	ysbyty	yn	ddiweddar	yn	fach	ac	yn	
anghyfartal.	Mae’r	bobl	hŷn	sy’n	cydnabod	eu	bod	yn	lesbiaidd,	yn	
hoyw,	yn	ddeurywiol	neu’n	drawsrywiol	hefyd	yn	anweledol	i	raddau	
helaeth	o	fewn	gwasanaethau	i	gleifion	mewnol	mewn	ysbytai.	

Efallai	bod	hyn	yn	esbonio’n	rhannol	pam	bod	prinder	tystiolaeth	
empirig	ac	anecdotaidd	am	y	modd	yr	ymdrinnir	â	materion	
diwylliannol	a	hunaniaeth	mewn	ysbytai.	Serch	hynny,	mae	bwlch	
amlwg	yn	ein	gwybodaeth.	

 Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb
Ym	mis	Ionawr	2010,	cyhoeddodd	Llywodraeth	y	Cynulliad	Asesiad	
manwl	o	Effaith	ar	Gydraddoldeb	a	oedd	yn	gysylltiedig	â	‘Gweithio 
i wella - ffordd well o ddelio â phryderon am wasanaethau 
iechyd.’46	Amlygodd	yr	asesiad	hwn	dystiolaeth	a	dderbyniwyd	yn	
ôl	nodweddion	a	ddiogelir,	pryderon	ynglŷn	ag	iaith,	a	gallu	
dehonglwyr	i	gyfleu	terminoleg	feddygol	i	rai	aelodau	o	gymunedau	
lleiafrifoedd	ethnig.	

NODYN:

46.		Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	(2010)	‘Asesiad	Manwl	o	Effaith	ar	Gydraddoldeb:	Gweithio	i	 
	 wella	–	ffordd	well	o	ddelio	â	phryderon	am	wasanaethau	iechyd’,	y	Gyfarwyddiaeth		  
	 Gyffredinol	Iechyd	a	Gwasanaethau	Cymdeithasol,	Caerdydd:	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru
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Yn	anffodus,	nid	oedd	yn	mynd	i’r	afael	â	phryderon	diwylliannol	
ehangach.	Mae	hyn	yn	adlewyrchu	ein	profiad	o	ymweld	ag	ysbytai	
lle’r	oedd	materion	amrywiaeth	bron	yn	gyfyngedig	i	ddewisiadau	a	
rhwystrau	iaith.	

 Cyfeiriadedd rhywiol
O	ran	cyfeiriadedd	rhywiol,	amlygodd	arolwg	o	bobl	o	bob	oed	a	
gynhaliwyd	gan	Stonewall	Cymru47	fod	un	o	bob	pump	o’r	rheini	
a	gymerodd	ran	wedi	mynegi	pryder	ynglŷn	â	thriniaeth	mewn	
lleoliadau	gofal	iechyd.	Mynegwyd	pryderon	ynglŷn	â	gwahaniaethu	
mewn	ysbytai	lleol,	a	theimlo’n	anghyfforddus	wrth	ymweld	â	
phartner	yn	yr	ysbyty.	Er	bod	y	samplau	yn	gymharol	fach,	roedd	
pobl	hŷn	dros	51	oed	yn	fwy	tebygol	o	roi	gwybod	am	wahaniaethu.

Yn	2008,	cyhoeddodd	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	Gylchlythyr	
yn	dwyn	y	teitl	‘Codi ymwybyddiaeth o anghenion a hawliau 
pobl lesbiaid, hoyw neu deurywiol (LHD) wrth ddefnyddio 
gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru’48	a	nododd	y	dylai	pobl	
LHD	gael	eu	trin	ag	urddas	a	pharch	‘oherwydd	eu	gwahaniaethau	
ac	nid	er	gwaethaf	y	gwahaniaethau	hynny.’	

Mae’r	canllawiau’n	cydnabod	pwysigrwydd	materion	preifatrwydd	
a	chyfrinachedd	mewn	perthynas	â	monitro	a	chynnwys	cleifion	ac	
enwebu	statws	‘perthynas	agosaf’	o	ran	rhoi	gwybodaeth	a	gwneud	
penderfyniadau.	

Mae’r	Cylchlythyr	yn	nodi’n	glir	mai	dim	ond	yn	unol	â	dymuniadau’r	
claf	y	dylai	gweithwyr	gofal	iechyd	geisio	gwybodaeth.	Dylai’r	
agweddau	a	ddangosir	a’r	iaith	a	ddefnyddir	wneud	i	bartneriaid	
o’r	un	rhyw	deimlo’n	gyfforddus	ynglŷn	â	bod	yn	agored	am	eu	
perthnasau	fel	y	gellir	eu	cefnogi	ar	adeg	o	salwch	neu	argyfwng.	
Mae’r	Cylchlythyr	yn	annog	defnyddio	delweddau	amrywiol	mewn	
ysbytai	gan	gynnwys	rhai	sy’n	dangos	partneriaid	o’r	un	rhyw.

NODIADAU

47. Williams	M	L	a	Robinson	A	(2007)	Counted	In:	A	report	for	Stonewall	Cymru	and	the
	 Welsh	Assembly	Government	SME	Equality	Project	Caerdydd:	Prifysgol	Caerdydd

48.		Llywodraeth	Cynulliad	Cymru,	Cylchlythyr	Iechyd	Cymru	(2008)	031:	Codi		 	 	
	 ymwybyddiaeth	o	anghenion	a	hawliau	pobl	lesbiaid,	hoyw	neu	deurywiol	(LHD)	wrth			
	 ddefnyddio	gwasanaethau	gofal	iechyd	yng	Nghymru’
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 Pobl Hŷn sy’n Drawsrywiol
Amlygodd	tystiolaeth	empirig	a	gasglwyd	yn	Lloegr	bryderon	ymhlith	
pobl	drawsrywiol	bod	wardiau	yn	cael	eu	pennu	iddynt	yn	seiliedig	
ar	eu	rhyw	adeg	geni	yn	hytrach	na’i	dewis	ryw,	a	phryderon	
ynghylch	cyfeiriadau	amhriodol	at	hunaniaeth	ryw	y	claf	o	fewn	clyw.	
Mae	Asesiad	manwl	o	Effaith	ar	Gydraddoldeb	a	gynhaliwyd	gan	
Lywodraeth	Cynulliad	Cymru	yn	feirniadol	o’r	duedd	i	labelu	pobl	
drawsrywiol	yn	‘ddeurywiol’.	

 Aelodau o Gymunedau Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Ethnig

Er	bod	swm	sylweddol	o	ddata	clinigol	ar	gael	ar	glefydau	a	
chyflyrau	a	chyffredinolrwydd	ymhlith	cymunedau	lleiafrifoedd	ethnig,	
ymddengys	nad	oes	llawer	o	ddata	perthnasol	ar	gael	ar	arosiadau	
cleifion	mewnol.	Mae’r	prinder	gwybodaeth	am	bobl	o	gymunedau	
lleiafrifoedd	ethnig	yn	peri	syndod	ac	yn	destun	pryder.	

O	gynnal	chwiliad	llenyddiaeth	sylfaenol,	ymddengys	nad	oes	llawer	
o	sylw	wedi’i	roi	i	faterion	megis	gofynion	diwylliannol	a	chrefyddol	
gwasanaethau	ar	gyfer	y	rhywiau,	gorchuddio’n	briodol	yn	enwedig	
ymhlith	menywod	o	rai	lleiafrifoedd	ethnig,	diwallu	anghenion	
diwylliannol	a	chrefyddol	cleifion	ac	ymwelwyr,	a	mynd	i’r	afael	 
â	materion	maethol	mewn	perthynas	â	chynnwys	bwyd	ac	 
amseru	bwyd.

 Casgliad 
Prin	iawn	yw’r	ymchwil	a’r	dystiolaeth	yng	Nghymru	sy’n	amlygu	
profiad	pobl	hŷn	yn	eu	holl	amrywiaeth	fel	cleifion	mewnol	 
mewn	ysbytai.

Mae	camau	calonogol	yn	cael	eu	cymryd	gan	sefydliadau	trydydd	
sector	i	helpu	i	lenwi	bylchau	mewn	gwybodaeth,	ond	mae	angen	
gwell	dealltwriaeth	o’r	amrywiaeth	gynyddol	a	welir	ymhlith	cleifion	
wrth	ddarparu	gwasanaethau	nawr	ac	yn	y	dyfodol.	Byddai	ymchwil,	
codi	ymwybyddiaeth,	hyfforddiant	a	chanllawiau	oll	yn	gamau	
defnyddiol	i’w	cymryd.

Mae’r	agenda	Hawliau	Dynol	yn	berthnasol	i	bob	claf	ac	mae’n	
arbennig	o	berthnasol	o	ran	ystyriaethau	amrywiaeth.

Mae’n	rhaid	i	bobl	hŷn	yn	eu	holl	amrywiaeth	gael	eu	cynnwys	yn	y	
trefniadau	a	wneir	ar	gyfer	cleifion	yn	y	GIG.
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Atodiad 9: Arfer da
Darganfyddodd y Panel lawer o enghreifftiau clodwiw o arferion 
a gyfrannodd at urddas a lles cleifion. Disgrifir detholiad ohonynt 
isod. Nid yw’r arferion a nodwyd wedi’u dilysu fel rhai da a 
nodedig o reidrwydd a dylid eu darllen yn y cyd-destun hwn.

Dim	ond	ar	wardiau	unigol	y	gwelwyd	llawer	o’r	datblygiadau	
calonogol	hyn,	ac	nid	ydynt	wedi’u	mabwysiadu	eto	ym	mhob	rhan	
o’r	ysbyty	neu’r	Bwrdd	Iechyd/Ymddiriedolaethau	GIG.	Roedd	llawer	
o’r	mentrau	yn	cael	eu	treialu	ac	nid	oedd	y	ffordd	ymlaen	i	rai	ysbytai	
yn	glir.	Roedd	y	rhaglenni	hyn	hefyd	yn	dibynnu	i	raddau	helaeth	ar	
natur	ragweithiol	staff	y	ward	a’u	tîm.	Mae	angen	i	Fyrddau	Iechyd	ac	
Ymddiriedolaeth	sicrhau	bod	arloesedd	o’r	fath	yn	cael	ei	annog,	a	
bod	arfer	da	yn	cael	ei	ledaenu	a’i	fabwysiadu	yn	gyffredinol.

1. Arferion ar y ward
Mae	rhai	ysbytai	wedi	cyflwyno	nifer	o	strategaethau	i	helpu	i	wella	
urddas	a	pharch	cleifion:

•	Pegiau	Coch	ar	y	llenni	i	ddiogelu	preifatrwydd	ac	urddas	yr
unigolyn.

•	Cod	Urddas.	Cysyniad	syml	yn	seiliedig	ar	Reolau’r	Groes
Werdd,	sef	stopio,	edrych	a	gwrando.	Yn	y	ciwbiclau	sengl,	mae’r	
rhybudd	ar	y	drws.	Bydd	symbol	golau	traffig	Coch	yn	rhoi	darlun	
gweledol	i	atgoffa	staff	i	Stopio	pan	fo	gofal	yn	cael	ei	roi,	Ambr	-	
Edrych	a	Gwrando	a	Gwyrdd -	Gellir	Mynd	i	Mewn.

•	Mae	Ward	sydd	wedi’i	Threfnu’n	Dda	(WOW)	yn	golygu	bod
popeth	yn	ei	le	ac	wedi’i	labelu	i	arbed	llawer	o	amser,	a	fydd	
wedyn	yn	cael	ei	dreulio	gyda’r	claf.	Mae	popeth	wedi’i	anelu	at	
wella	profiad	y	claf.

Cafodd	y	mentrau	arfer	da	hyn	eu	canmol	gan	rai	o	aelodau’r	panel,	
yn	enwedig	y	cysyniad	o	egwyddorion	Ward	sydd	wedi’i	Threfnu’n	
Dda	sy’n	cael	eu	harddangos	ar	y	wardiau	hyn.	Roedd	y	fenter	
hon	a	mentrau	eraill	yn	caniatáu	i	gleifion	a	staff	deimlo’n	hyderus	
ynglŷn	â’r	gofal	a	ddarparwyd.	Nodwyd	hefyd	mewn	adroddiadau	
cleifion	ac	arsylwadau	ar	y	wardiau	amrywiol	bod	y	mentrau	hyn	wedi	
cynhyrchu	amgylchedd	lle	y	caiff	cleifion	eu	trin	ag	empathi	a	pharch	
fel	unigolion.
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2. Cynlluniau gwirfoddoli
Mae	gan	rai	ysbytai	gynlluniau	gwirfoddoli	i	gynorthwyo	gydag	
anghenion	cleifion	a	nodwyd	bod	defnyddio	gwirfoddolwyr	a’u	
cydberthynas	â	chleifion	a	staff	wedi	cael	eu	derbyn	yn	dda:

Enghreifftiau:

•	Cynllun	Robin	Goch,	cynllun	gwirfoddoli	lle	mae	tua	20	i	30
o	bobl	yn	gweithio	ar	y	ward	-	un	person	neu	ddau	berson	y	
dydd,	7	diwrnod	yr	wythnos,	yn	ymgymryd	ag	amrywiaeth	o	
ddyletswyddau	rhwng	tua	8:30am	a	2.30pm	o	dan	gyfarwyddyd	
rheolwr	y	ward.	

•	Roedd	y	fenter	‘Wyneb	Cyfeillgar	wrth	Erchwyn	y	Gwely’	yn	
brosiect	tair	blynedd	a	ariannwyd	gan	y	Gronfa	Loteri	Fawr	
gyda’r	nod	o	gyflwyno	100	o	wirfoddolwyr	i	gynorthwyo	cleifion	
mewn	ysbytai.	Mae’r	gwirfoddolwyr	yn	cynorthwyo	cleifion	a’u	
teuluoedd,	yn	cynnig	cwmnïaeth,	yn	rhoi	anogaeth	ac	yn	mynd	â	
negeseuon,	yn	ogystal	â	chefnogi	staff.

Mae’r	cynlluniau	gwirfoddoli	wedi	gweithio’n	dda,	gan	gyflwyno	
amrywiaeth	o	wirfoddolwyr	sydd	wedi’u	derbyn	yn	dda	fel	rhan	o’r	
tîm	amlddisgyblaethol.	At	hynny,	roedd	cleifion	mewn	rhai	ysbytai	yn	
canmol	y	gwirfoddolwyr	a’r	modd	yr	oeddent	yn	gallu	treulio	amser	
gyda	hwy.

3. Menter Stori’r Claf
Yn	fwy	diweddar,	mae	rhai	ysbytai	wedi	cyflwyno	‘Menter Stori’r 
Claf’.	Y	sail	resymegol	y	tu	ôl	i’r	fenter	hon	yw	casglu	profiadau	
cleifion	yn	eu	geiriau	eu	hunain.	Gall	y	straeon	hyn	helpu	i	wella	
dealltwriaeth	ymhlith	y	rheini	sy’n	darparu’r	gofal	–	gallant	ddehongli’r	
straeon	gan	ddefnyddio	eu	gwybodaeth	a’u	profiad	clinigol	a	
phroffesiynol	eu	hunain	i	greu	ffyrdd	gwell	o	ddiwallu	anghenion	
cleifion	a	gofalwyr.
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4. Amser bwyd wedi’i ddiogelu
Mae	Llywodraeth	Cynulliad	Cymru	yn	ei	gwneud	yn	ofynnol	i	ysbytai	
weithredu	amser	bwyd	wedi’i	ddiogelu	mewn	lleoliadau	clinigol	
priodol.	Mae	rhai	ysbytai	wedi	gweithredu	amser	bwyd	wedi’i	
ddiogelu	mewn	llawer	o	leoliadau	a	chaiff	ei	ystyried	yn	arwydd	
cadarnhaol	i	gleifion.	Mae’n	golygu	y	gallant	fwyta	heb	ymyrraeth,	
a	gyda	chymorth,	gan	roi’r	siawns	orau	iddynt	gael	y	maeth	sydd	ei	
angen	arnynt.	

Nododd	llawer	o	staff	fod	amser	bwyd	wedi’i	ddiogelu	yn	cynnig	
hinsawdd	tawel	a	chartrefol	ac	yn	rhoi	amser	i	gleifion	fwynhau	
prydau,	gan	bwysleisio	pwysigrwydd	amser	bwyd	fel	rhan	o’r	gofal	
a’r	driniaeth	a	roddir	i	gleifion:	

“Mae amser bwyd wedi’i ddiogelu wedi cael ei groesawu
a dylai wella’r ffordd ryn ni’n diwallu anghenion maethol 
cleifion. Ryn ni’n helpu cleifion i wneud dewis da o’r 
bwydlenni.” (Staff)

5. Calendr diogelwch cleifion
Mae	un	ward	wedi	mabwysiadu	“calendr	diogelwch”	sy’n	cofnodi	
nifer	yr	achosion	o	gwympo,	doluriau	gwasgu,	MRSA	a	CDT	bob	
mis.	Mae’n	debyg	i	gerdyn	sgorio	a	chaiff	ei	ddefnyddio	gan	y	tîm	i	
fesur	ei	berfformiad.	

6. Gŵn Urddas
Mae	un	ysbyty	yr	ymwelwyd	ag	ef	wedi	cyflwyno	gŵn	urddas	neu’r	
“Digni	robe”	ar	gyfer	cleifion	sy’n	cael	eu	trosglwyddo	ar	y	peiriant	
codi	i’r	ystafell	ymolchi.	Diben	y	gŵn	yw	gorchuddio	cefn	a	blaen	y	
claf	yn	gyfan	gwbl	a	gosodir	tywel	dros	y	coesau.	

7. Campfa Ffisio ar y Ward 
Mae	un	ysbyty	wedi	gosod	campfa	ffisio	ar	y	ward.	Yn	ogystal	â	
chaniatáu	i	lefelau	gweithgarwch	corfforol	cleifion	gael	eu	monitro’n	
well,	mae	hefyd	yn	ffordd	o	gynnal	urddas	a	pharch	cleifion	gan	nad	
oes	angen	iddynt	adael	y	ward	a	rhoddir	mwy	o	breifatrwydd	iddynt	
tra	maent	yn	derbyn	triniaeth.
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8. Logo Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Er	mwyn	i	gleifion	adnabod	staff	sy’n	gallu	siarad	Cymraeg,	mae	
logo	Bwrdd	yr	Iaith	Gymraeg	wedi’i	gyflwyno	a’i	weu	ar	wisgoedd	
staff	sy’n	siarad	Cymraeg.	Gall	trafodaethau	rhwng	cleifion	a	nyrsys	
fod	yn	sensitif	iawn	ac	mae	cleifion	yn	aml	yn	teimlo’n	agored	i	
niwed,	felly	mae’n	bwysig	iawn	bod	cleifion	yn	gallu	trafod	materion	
yn	eu	dewis	iaith.	

Drwy	weld	y	logo	hwn	ar	lifrau	aelod	o	staff,	bydd	y	claf	yn	gwybod	
bod	dewis	iaith	ar	gael.

9. Y tîm amlddisgyblaethol
Yn	ystod	ymweliadau	ag	ysbytai,	cafwyd	nifer	o	sylwadau	gan	y	staff	
y	cyfwelwyd	â	hwy	am	lwyddiant	y	tîm	amlddisgyblaethol	a	sut	y	
mae	aelodau’r	tîm	wedi	ffurfio	cydberthynas	broffesiynol	agos.	Caiff	
cyfathrebu	amlddisgyblaethol	ei	ystyried	yn	rhywbeth	cadarnhaol	
iawn	ym	marn	y	staff,	yn	enwedig	cyfarfodydd	amlddisgyblaethol.

Credir	bod	gwaith	tîm	o	fewn	yr	ysbytai	a	gydag	adrannau	allanol	
yn	effeithiol.	Ar	y	cyfan,	nodwyd	bod	y	tîm	amlddisgyblaethol	yn	
chwarae	rôl	gynyddol	bwysig	yn	y	broses	o	reoli	a	gofalu	am	bobl	
hŷn,	gan	roi	cymorth	i	gleifion	a	theuluoedd	a’u	helpu	i	addasu	i	
salwch	a	chynlluniau	triniaeth:

“Mae ein cyfarfodydd amlddisgyblaethol yn
cynnwys amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau eraill 
sy’n canolbwyntio ar anghenion y claf unigol. Mae’r 
cyfarfodydd hyn yn ddemocrataidd iawn ac mae pob un 
ohonom yn agored i gael ein herio ta waeth yw ein rôl 
penodol yn y tîm.” (Staff)	

10. Cynllun Tocyn Gartref
Pan	gaiff	y	claf	ei	dderbyn	i’r	Ward,	caiff	cerdyn	‘Tocyn	Gartref’	ei	
ddangos	wrth	ochr	ei	wely	y	gall	y	claf	a’i	berthnasau	neu	ei	ofalwyr	
gyfeirio	ato	i	gael	amcangyfrif	o	ddyddiad	rhyddhau.	Diben	y	cerdyn	
yw	helpu’r	claf	a’r	tîm	gofal	iechyd	i	gyfleu	cynlluniau	rhyddhau	a	
sicrhau	eu	bod	yn	ddiogel	ac	yn	amserol.	

Mae	aelodau	o’r	tîm	gofal	iechyd	yn	nodi	pan	maent	yn	fodlon	bod	y	
claf	yn	barod	ac	yn	abl	i	adael	yr	ysbyty.	
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Atodiad 10: Diffiniadau a Thalfyriadau  

Diffiniadau
Adolygiad O	dan	adran	3	o	Ddeddf	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	

(Cymru)	2006,	gall	y	Comisiynydd	gynnal	Adolygiad	
o’r	modd	y	mae	unrhyw	rai	o’r	cyrff	y	cyfeirir	atynt	
yn	adran	3	yn	cyflawni	eu	dyletswyddau,	ac	effaith	
hynny	ar	bobl	hŷn.	Cynhelir	Adolygiad	gyda’r	bwriad	
o	roi	beirniadaeth	adeiladol,	nodi	camau	cywirol	
neu	roi	canmoliaeth.	Bydd	Adolygiad	yn	adlewyrchu	
swyddogaethau	cyffredinol	y	Comisiynydd	fel	y’u	
nodir	yn	adran	2	o	Ddeddf	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	
(Cymru)	2006:	hyrwyddo	ymwybyddiaeth,	dileu	
gwahaniaethu,	annog	arfer	da	ac	adolygu’r	gyfraith.	.

Claf mewnol At	ddibenion	yr	Adolygiad	hwn,	mae’r	term	claf	
mewnol	yn	cyfeirio	at	rywun	sydd	wedi	aros	yn	yr	
ysbyty	am	fwy	na	phum	diwrnod	yn	olynol,	ac	sydd	
wedi’i	dderbyn	yn	bennaf	oherwydd	cyflwr	corfforol.

Oedi cyn rhyddhau Bydd	claf	allanol	yn	profi	oedi	cyn	cael	ei	ryddhau	
o’r	ysbyty	os	yw’n	barod	i	drosglwyddo	i’r	cam	gofal	
nesaf,	ond	bod	y	broses	honno’n	cael	ei	hatal	gan	
un	neu	fwy	o	resymau.	

Panel Ymchwilio Wedi’i	sefydlu	gan	y	Comisiynydd	i	gasglu	tystiolaeth	
yn	uniongyrchol	oddi	wrth	bobl	hŷn.	Seiliwyd	
Argymhellion	y	Comisiynydd	ar	ganfyddiadau’r	
Panel.			

Person hŷn Mae’r	Ddeddf	Seneddol	a	sefydlodd	y	Comisiynydd	
Pobl	Hŷn	yn	diffinio	person	hŷn	fel	rhywun	sy’n	
60	oed	neu	drosodd	ac	sy’n	bodloni	o	leiaf	un	o’r	
meini	prawf	canlynol:	(a)	sy’n	byw	fel	arfer	yng	
Nghymru;	(b)	sy’n	cael	gwasanaeth	wedi’i	reoleiddio	
yng	Nghymru;	neu	(c)	sy’n	cael	gwasanaethau	
perthnasol	gan,	neu	ar	ran,	cyrff	penodol	a	enwir	yn	
y	Ddeddf.	



Adolygiad o’r Ysbytai  115

Atodiadau

Talfyriadaus

BMA Cymdeithas	Feddygol	Prydain

CDT Tocsin	Clostridium	Difficile

CHC Cyngor	Iechyd	Cymuned

COP(W) Act Deddf	Comisiynydd	Pobl	Hŷn	(Cymru)	2006

FoC Hanfodion	Gofal

HCSW Gweithwyr	Cymorth	Gofal	Iechyd

HIW Arolygiaeth	Gofal	Iechyd	Cymru

LHD Pobl	Lesbiaidd,	Hoyw,	neu	Deurywiol

MRSA Methicillin-resistant	Staphylococcus	Aureus

NLIAH Asiantaeth	Cenedlaethol	ac	Arloesi	Gofal	Iechyd

NSF Fframwaith	Gwasanaethau	Cenedlaethol

OPCW Comisiynydd	Pobl	Hŷn	Cymru

RCN Coleg	Nyrsio	Brenhinol

WAG Llywodraeth	Cynulliad	Cymru

WIHSC Sefydliad	Iechyd	a	Gofal	Cymdeithasol	Cymru



Rhagor o wybodaeth

Mae Crynodeb Gweithredol o’r adroddiad hwn ar gael. Os hoffech 
gael copi mewn fformat wedi’i argraffu neu fformat digidol,  
cysylltwch â ni.

Ysgrifennwch 
at:   Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Adeiladau Cambrian,  
   Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FL.
Ffôn:  08442 640 670
E-bost: gofyn@olderpeoplewales.com
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Rydym yn croesawu adborth.
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