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Themâu o’m Gwaith achos 

Cwynion iechyd yw mwyafrif y cwynion yr wyf yn eu trin. Roedd 39% o'r holl 

gwynion a dderbyniwyd yn 2020/21 yn ymwneud â gwasanaethau iechyd. Mae'r 

cwynion a dderbyniaf yn chwarae rhan hanfodol wrth gadarnhau cyfiawnder i bobl 

lle mae gwasanaethau cyhoeddus wedi eu methu. Mae cwynion yn ddangosyddion 

pwysig i amlygu problemau systematig ac yn cynnig cyfleodd ar gyfer dysgu a all 

helpu i wella gwasanaethau cymorth ar draws y gwasanaeth cyhoeddus ehangach. 

Mae fy nata gwaith achos yn caniatáu imi nodi rhai themâu cyffredinol o'r 

problemau y mae defnyddwyr gwasanaeth yn eu hwynebu yn y blaenoriaethau 

posibl, a allai fod yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor wrth bennu'r ffocws ar gyfer eu gwaith 

dros y Senedd nesaf. Rwyf wedi rhannu achosion o fy Nghoflyfr sy'n enghreifftio 

rhai o'r themâu hyn. 

Iechyd Meddwl 

Mae'r cwynion yr wyf wedi'u cadarnhau yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn 

awgrymu bod triniaeth cleifion â chyflyrau iechyd meddwl wedi bod yn deg ar y 

cyfan. Fodd bynnag, maent yn tynnu sylw at faterion posibl yn ymwneud â rheoli 

meddyginiaeth, ac asesiadau, cadw cofnodion yn wael, yn ogystal â chyfathrebu 

gwael â chleifion, eu teuluoedd a darparwyr gwasanaeth a gofal. Mae effaith y 

methiannau hyn wedi gwaethygu ar adegau wrth i’r cwynion cael eu trin yn wael. 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Triniaeth 
glinigol yn yr ysbyty Cyfeirnod: 201902970 a 201803603 - Cyhoeddwyd yr adroddiad 
ym mis Tachwedd 2019  

Cwynodd Mrs M fod methiannau yn y gofal a’r driniaeth a gafodd ei merch, Ms D, 

gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ddiwedd 

2015 (gwasanaethau a gomisiynwyd gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys), wedi 

cyfrannu at ei hunanladdiad trist ym mis Ionawr 2016. Cwynodd Mrs M am: a) 

methiannau yn rheolaeth y Seiciatrydd Ymgynghorol o feddyginiaeth Ms D yn yr 

wythnosau cyn ei marwolaeth. b) methiant Gweithiwr Cymdeithasol Iechyd Meddwl i 

adnabod ac i ymateb yn briodol i symptomau seicotig Ms D yn ystod ac ar ôl 

ymgynghoriad brys ym mis Tachwedd 2015. c) cyfres o fethiannau mewn 

cyfathrebu rhwng Gwasanaethau Iechyd Meddwl a’r teulu. 

Canfûm fethiannau sylweddol yng ngofal Ms D ac, o ganlyniad, cadarnheais y 

cwynion. Fodd bynnag, ni chanfûm unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y methiannau 

hyn wedi achosi nac wedi cyfrannu at hunanladdiad trist Ms D. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Triniaeth glinigol yn yr ysbyty Cyfeirnod: 
201901025 – Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Awst 2020  

Cwynodd Mrs X nad oedd ei mab, Mr Y, sy’n oedolyn, wedi cael ei asesu’n briodol 

ar gyfer ei ryddhau o’r ddalfa dan adran 2 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, bod Mr Y 

wedi cael ei drosglwyddo’n amhriodol o Ysbyty Seiciatrig i Ysbyty Cyffredinol, bod y 

cyfathrebu’n wael ac na chafodd Mr Y ofal priodol ar ôl cael ei ryddhau o’r ddalfa. 

Cwynodd Mrs X hefyd nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi trin ei chwyn yn briodol. 

Canfu’r ymchwiliad fod Mr Y wedi cael ei asesu gan Seiciatrydd Ymgynghorol cyn 

iddo gael ei ryddhau o’r ddalfa dan adran 2, ac wedi cael ei asesu gan 2 Feddyg 

 

          

       

   

        

      

 



Cyffredinol cyn iddo gael ei ryddhau o’r ysbyty. Daeth i’r casgliad hefyd bod Mr Y 

wedi cael ei drosglwyddo o’r Ysbyty Seiciatrig i’r Ysbyty Cyffredinol yn briodol, ac o 

ganlyniad ni chadarnhaodd y 2 agwedd gyntaf ar gŵyn Mrs X. Dysgodd yr 

ymchwiliad fod dryswch rhwng y staff ynglŷn â pham yr oedd Mr Y wedi cael ei 

drosglwyddo i’r Ysbyty Cyffredinol, ac a fyddai’n cael ei drosglwyddo’n ôl i’r Ysbyty 

Seiciatrig cyn cael ei ryddhau, ac a oedd Mr Y wedi cael ei ryddhau o’r ddalfa. 

Achosodd hyn anghyfiawnder i’r teulu a Mr Y oherwydd cawsant eu gadael heb 

atebion ar adeg pan oeddent dan bwysau mawr. Cadarnhawyd y gŵyn na 

dderbyniodd Mr Y ofal priodol ar ôl cael ei ryddhau hefyd, oherwydd ni dderbyniodd 

Mr Y ofal dilynol yn unol ag ymarfer da, er bod ei deulu’n dal i fynegi pryder ynglŷn 

â’i iechyd. Yn olaf, cadarnhawyd cwyn Mrs Y nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi 

sylw priodol i’w phryderon oherwydd oedi cyn cyfathrebu â hi a gwybodaeth 

anghyson yn yr ymatebion. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty 
Cyfeirnod: 201903590 – Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Medi 2020  

Cwynodd Mrs M fod methiannau yn y gofal a’r driniaeth a gafodd ei diweddar fab, 

Mr B, gan wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd gan y Bwrdd Iechyd, wedi 

cyfrannu at ei hunanladdiad trychinebus ym mis Chwefror 2018. Cwynodd Mrs M 

am y canlynol: 1) Nad oedd asesiadau ac ymyriadau rheoli gofal a gynhaliwyd gan 

glinigwyr yn ystod 2016 a 2017 wedi canfod na thrin yn ddigonol y dirywiad yn 

iechyd meddwl Mr B. 2) Nid oedd clinigwyr wedi gweithredu eu pwerau’n briodol i 

gadw Mr B o dan ddarpariaethau Deddf Iechyd Meddwl 1983 (“yr MHA”). 3) Nid 

oedd clinigwyr wedi gwneud gwaith dilynol nac wedi cysylltu â Mr B ar ôl iddo gael 

ei ryddhau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg (“yr Ysbyty”). 4) Yn dilyn hunanladdiad 

Mr B ar 27 Chwefror 2018, aeth y teulu i weld ei gorff yn Adran Frys yr Ysbyty 

(“ED”). Cawsant eu brawychu o weld nad oedd dim ymdrech wedi’i gwneud i guddio 

marciau’r rhwymynnau o amgylch gwddf Mr B na’r cleisiau a achoswyd gan 

ymdrechion i’w ddadebru. 

Ni chadarnheais gwynion 1 a 2. Canfûm fod safon y gofal a gafodd Mr B gan 

glinigwyr yn ystod 2016 a 2017 yn dda ac nad oedd sail dros gadw Mr B o dan 

ddarpariaethau’r MHA. Cadarnheais gŵyn 3, gan ddod i’r casgliad bod rhyddhad 

Mr B yn anfoddhaol. Fodd bynnag, ni allwn benderfynu a oedd cynllun rhyddhau 

annigonol wedi achosi neu gyfrannu’n uniongyrchol at ddirywiad Mr B wedi hynny 

(a’r penderfyniad i roi diwedd ar ei fywyd rhyw 3 mis yn ddiweddaraf). Cadarnheais 

gŵyn 4 a dod i’r casgliad fod methiant i warchod urddas Mr B ar ôl ei farwolaeth ac i 

gymryd camau i sicrhau bod y teulu’n profi cyn lleied â phosibl o drallod yn 

ddiffygion difrifol a oedd wedi achos anghyfiawnder sylweddol i’r teulu. Yn olaf, 

deuthum i’r casgliad na welais, er gwaethaf y diffygion a nodwyd, unrhyw 

dystiolaeth gref i gysylltu’n ddiymwad benderfyniad Mr B i roi diwedd ar ei fywyd â 

gweithredoedd neu anweithiau clinigwyr. 

 

         

      

 



Gofalwyr Di-dâl 

Mae cyfathrebu gwael rhwng gofalwyr a darparwyr gwasanaeth yn thema gyffredin 

yn y cwynion, yn ogystal â’r methiant i ddarparu cefnogaeth ar gyfer cyllid gofal. 

Yn aml, cynllunio a chyfathrebu gwael ar draws gwahanol sectorau yn y 

gwasanaeth cyhoeddus sy’n arwain at y methiannau hyn. Caiff camweinyddu wrth 

ddarparu gwasanaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth effaith ddilynol uniongyrchol ar 

gyfer eu gofalwyr, wrth iddynt geisio diwallu’r anghenion gofalu y mae 

gwasanaethau wedi methu a’u cyflenwi. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - 
Gwasanaethau ar gyfer Oedolion sy’n Agored i Niwed Cyfeirnod: 201900898 & 
201806745 – Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Ionawr 2020 

Cwynodd Ms A fod y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd wedi methu ag ystyried cais ei mam 

am Ofal Iechyd Parhaus (GIP) wedi’i Ariannu gan y GIG yn amserol, bod y 

penderfyniad wedi’i bennu ymlaen llaw, nad oedd y broses wedi dilyn y 

gweithdrefnau’n gywir a’i fod felly wedi methu ag ystyried anghenion ei mam ar y 

pryd. Cwynodd hefyd am y ffordd y deliodd y Cyngor â’i chwyn. O ran y Bwrdd 

Iechyd, dywedodd Ms A ei fod wedi methu â chynnal asesiad o gais ei mam am 

GIP, ei fod wedi derbyn penderfyniad y Cyngor, a’i fod felly wedi methu ag ystyried 

anghenion ei mam yn annibynnol. 

Canfu fy ymchwiliad bod diffyg eglurder ynglŷn â’r broses GIP, gan gynnwys y ffaith 

bod y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd wedi gwyro oddi ar y broses GIP, wedi cyfrannu at 

gyfathrebu gwael a chamddealltwriaeth am y broses, gan achosi gofid i Ms A. 

Argymhellais fod y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn ymddiheuro i Ms A. Gofynnwyd i’r 

Cyngor a’r Bwrdd Iechyd gydweithredu i sicrhau bod proses GIP yn cael ei 

datblygu, ynghyd â chanllawiau clir ar gyfer y broses GIP, fel bod unigolion, 

perthnasau a gofalwyr yn ymwybodol o ba gamau y gallent eu cymryd pe baent yn 

dal i fod yn anhapus â chanlyniad y broses GIP; ynghyd â sefydlu peirianwaith ar 

gyfer sicrhau bod adolygiadau wedi’u cynllunio yn cael eu cynnal yn amserol. 

Cyngor Dinas Casnewydd - Gwasanaethau ar gyfer oedolion sy’n agored i niwed 
201607041 - Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Ebrill 2017 

Cwynodd Mrs L fod Cyngor Dinas Casnewydd (“y Cyngor”) wedi lleihau pecyn gofal 

seibiant ei chwaer, a’i fod wedi gwneud ei benderfyniad heb ei gweld a chyn cynnal 

yr asesiadau priodol. Ar ôl apelio, cafodd y pecyn gofal ei gynyddu rhywfaint, ond 

nid i’r lefel flaenorol, a dywedodd Mrs L fod hyn wedi cael effaith andwyol ar ei 

chwaer ac ar ei gofalwyr. Gwrthododd y Cyngor uwchgyfeirio pryderon Mrs L trwy’r 

Drefn Gwyno Gwasanaethau Cymdeithasol statudol am na ellir defnyddio’r broses 

hon i apelio yn erbyn penderfyniad. Canfûm fod pryderon Mrs L am y broses a 

ddilynwyd i wneud y penderfyniad, yn gysylltiedig ag amserlen yr asesiadau a 

wnaethpwyd, a’u bod yn faterion a ddylai fod wedi cael eu hystyried trwy gyfrwng 

adolygiad annibynnol, a’u bod yn faterion a oedd yn briodol i gael eu hystyried o 

dan y broses Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

         

       

     

         

     

 



Cyflyfrau cronig tymor hir, gan gynnwys cyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK) 

Mae'r cwynion a dderbyniaf yn awgrymu bod mabwysiadu dull system gyfan a dull 

sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn gam pwysig yn natblygiad a gwelliant 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy'n dioddef o gyflyrau cronig 

hirdymor fel MSK a chyflyrau arthritig. Fodd bynnag, mae rhai meysydd lle gellid 

cryfhau'r dull cyfannol hwn. 

Gydag un neu ddau o eithriadau, mae mwyafrif y cwynion am MSK a gofal arthritig 

yr ydym yn eu cadarnhau yn ymwneud yn nodweddiadol ag arferion gwael wrth 

gadw cofnodion, cyfathrebu gwael rhwng darparwyr gofal sylfaenol, eilaidd a 

darparwyr gofal eraill a thai o ansawdd gwael sy'n gwaethygu'r amodau presennol. 

Mae sawl ohonynt hefyd yn dangos ymdriniaeth annigonol gan ddarparwyr gofal. 

Mae'r mathau hyn o bryderon yn rhoi straen diangen ychwanegol ar ddioddefwyr 

MSK. Dymunaf dynnu sylw at ddwy achos er mwyn rhoi mewnwelediad i straeon y 

bobl go iawn sydd tu ôl i ystadegau’r cwynion. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty 
Cyfeirnod: 201806766 - Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Chwefror 2020 

Cwynodd merch Mrs C Mrs A am yr ymdriniaeth a’r gofal a gafodd ei diweddar fam 

gan Ysbyty Tywysog Cymru (“yr Ysbyty”) ar gyfer ei diagnosis o oesoffagws Barrett 

ac y gallai’r cyflwr fod wedi cyfrannu at adwaith difrifol ei mam pan gafodd driniaeth 

am osteoporosis. Mynegodd bryderon hefyd am y diffyg cyfathrebu â’r teulu ac â’i 

mam yn ystod arhosiad diwethaf ei mam fel claf mewnol. Yn olaf, cwynodd am 

ddigonolrwydd ymateb y Bwrdd Iechyd i’w chwyn. Er imi ddarganfod bod y gofal yn 

briodol, nodais ddiffygion cyfathrebu na chawsant eu helpu gan gadw cofnodion yn 

annigonol. Yn ogystal, nid oedd proses trin cwynion y Bwrdd Iechyd yn ddigon 

cadarn. Roedd hyn yn anghyfiawnder i ferch Mrs C a’i theulu. Argymhellais y 

dylai’r Bwrdd Iechyd ymddiheuro am y methiannau o safbwynt cyfathrebu a delio â’i 

chwyn ac y dylai, ar gais Mrs A, dalu i’r elusen o’i dewis yr iawndal yr oedd wedi’i 

gynnig am y diffygion wrth ddelio â’i chwyn, sef £250. Gofynnwyd i’r Bwrdd Iechyd 

hefyd ystyried darparu i’w glinigwyr hyfforddiant cyfathrebu. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Triniaeth glinigol yn yr ysbyty Cyfeirnod: 
201807683 – Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Awst 2020  

Cwynodd Mrs A ynglŷn â’r gofal a’r ffordd y cafodd ei diweddar ŵr ei reoli gan 

Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili. Roedd Mr A, 

oedd yn dioddef o arthritis gwynegol, wedi dechrau cymryd y cyffur atal imiwnedd 

methotrexate, ar gyfer y cyflwr. Aethpwyd â Mr A i’r Ysbyty ym mis Tachwedd a bu 

farw o niwmonitis a ysgogwyd gan methotrexate (clefyd yr ysgyfaint sy’n peryglu 

bywyd sy’n gymhlethdod prin o methotrexate) ym mis Ionawr 2018. 

Canfûm fod rheolaeth a gofal anadlol Mr A ar ôl iddo ei dderbyn i’r ysbyty yn briodol 

ac yn rhesymol felly ni chadarnheais yr agwedd hon o gŵyn Mrs A. Yn weinyddol, 

canfûm fethiannau o ran proses y Bwrdd Iechyd o ddelio â chwynion. Roedd y 

rhain yn gysylltiedig â’r oedi a chadernid yr ymchwiliad a oedd yn ymestyn i ddysgu 

gwersi. Gan fod y methiannau hyn wedi achosi anghyfiawnder i Mrs A, cadarnheais 

y rhan hon o’i chŵyn ac argymell y dylai’r Bwrdd Iechyd wella ei broses gydsynio 

 

         

      

        

      

 






