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Ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Senedd Cymru    
i effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis 

neu driniaeth 

 

Diolch i chi am roi’r cyfle i mi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig er mwyn ychwanegu at y 

dystiolaeth lafar a roddwyd i’r Pwyllgor y llynedd. Mae’r dystiolaeth ychwanegol ganlynol, fel fy 

nhystiolaeth ar lafar, yn cael ei gyflwyno ar ran   Adferiad Recovery. 

Euan Hails 

 

1 Amdanom ni 

Mae Adferiad Recovery yn elusen Gymreig a ffurfiwyd yn ddiweddar, a hynny wedi i Hafal, CAIS a 

WCADA uno ar 1af Ebrill 2021. Mae Adferiad Recovery yn elusen ac yn gwmni cyfyngedig drwy 

warant sydd yn siarad ar ran pobl ag afiechyd meddwl difrifol (gan gynnwys  sgitsoffrenia, anhwylder 

deubegynol a chyflyrau eraill fel seicosis a  cholli mewnwelediad), pobl sydd wedi eu heffeithio gan 

gaethiwed, a phobl sydd â  sawl diagnosis ar yr un pryd, ynghyd â’u teuluoedd a’u gofalwyr, a grŵp 

ehangach o bobl fregus yr ydym yn darparu gwasanaethau iddynt hwy.   

 

Mae Adferiad Recovery yn cael ei llywodraethu gan yr aelodau sydd yn ethol ein Bwrdd o 

Ymddiriedolwyr (sydd yn cynnwys cynrychiolaeth gref o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr). Mae   

Adferiad yn darparu gwasanaethau ym mhob un o’r 22 sir yng Nghymru ac yn Swydd Gaerhrifryn.    

 

 

 

 

2 Sefydlu blaenoriaethau  

Rydym yn annog bod y Pwyllgor, wrth ystyried yr oedi o ran diagnosis ac sydd ar draws yr holl 

feysydd o iechyd a gofal cymdeithasol, yn rhoi blaenoriaeth gydradd i broblemau iechyd meddwl a 

chyffuriau ac  alcohol, ynghyd â phroblemau caethiwed eraill.   



Yng nghyd-destun problemau iechyd meddwl a chyffuriau, alcohol, a phroblemau caethiwed eraill, 

dylid rhoi blaenoriaeth i’r sawl sydd â’r anghenion uchaf, yn unol gyda’r egwyddorion gofal iechyd 

darbodus.  

 

3 Problemau iechyd meddwl sydd angen cymorth arbenigol    

Mae ein harolygon o gleientiaid ac aelodau wedi dangos fod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl 

difrifol  wedi cael problemau sylweddol yn ystod y pandemig.  Roedd rhai o’r problemau yma yn 

anochel gan fod gwasanaethau wedi eu heffeithio gan ragofalon yn erbyn heintiau ac adnoddau yn 

cael eu hail-glustnodi er mwyn mynd i’r afael â’r afiechyd; gellid fod wedi osgoi rhai problemau neu 

eu lliniaru drwy ddarparu cyngor ar draws Cymru o ran y gwasanaethau gofynnol y dylid fod wedi eu 

cynnal a chyfathrebu gwell gan wasanaethau ynglŷn â’r hyn a oedd ar gael a sut oedd argaeledd hyn 

yn newid yn ystod y pandemig; mae’r materion yma dal yn berthnasol heddiw.   

Rhaid mai’r flaenoriaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yw  “dal i fyny”  gyda’r driniaeth a'r 

gofal sydd angen ar bobl mewn angen, p’un ai bod hynny ar gyfer cleientiaid hirdymor neu 

gleientiaid  sydd newydd dderbyn diagnosis ac wedi dod yn sâl iawn yn ystod y pandemig.   

Hoffem dynnu sylw yn benodol at yr amseroedd aros ar gyfer triniaethau seicolegol. Mae amseroedd 

aros yn parhau’n dipyn hirach ar gyfer pobl sydd â’r problemau gofal iechyd mwyaf difrifol (cyn, yn 

ystod ac ar ôl y pandemig) a rhaid blaenoriaethu datrys y broblem hon yn hytrach na chynnig y 

driniaeth i grŵp ehangach o bobl, nid oes ots pa mor ddymunol yw hyn yn y dyfodol.  Yn hanesyddol, 

mae’r amseroedd aros yma wedi bod yn hir yng Nghymru yn sgil y lefelau isel o weithwyr 

proffesiynol iechyd meddwl a seicotherapyddion sydd wedi eu hyfforddi, eu hachredu ac yn sgilgar, i 

ddarparu ymyriadau seicolegol cydnabyddedig  Matrics Cymru. 

Hoffem i’r Pwyllgor nodi yn benodol y gwahaniaeth rhwng yr angen i flaenoriaethu’r cleifion 

anghenion uchel yma a’r angen i fynd i’r afael ag effeithiau’r pandemig ar les meddyliol y boblogaeth 

ehangach.     

 

4 Effeithiau’r pandemig ar iechyd meddwl 

Rydym yn rhannu’r pryderon y mae’r pandemig yn medru effeithio ar les meddyliol nifer o bobl. 

Fodd bynnag, y ffordd orau i fynd i’r afael gyda’r problemau yw drwy gynnig cymorth ymarferol – 

economaidd, addysgol ac yn ymwneud gyda thai er enghraifft. 

Pan fydd angen help uniongyrchol gyda lles meddyliol, unigolion a mudiadau na sydd yn arbenigwyr 

yn y maes (cymorth bugeiliol, nyrsys ysgol a chwnsela mewn ysgolion) fel colegau a chyflogwyr sydd 

yn y sefyllfa orau i ddarparu hyn.     

Ni ddylid dargyfeirio gwasanaethau iechyd meddwl i gefnogi cyfrifoldebau adrannau ac asiantaethau 

eraill er mwyn chwarae eu rôl yn diogelu ac yn gwella lles meddyliol eu cleientiaid, staff a’r cyhoedd. 

Mae yna nifer o enghreifftiau ar draws Cymru  lle y mae nifer o ymyriadau seicolegol lefel isel yn cael 

eu dysgu a’u cefnogi gan wasanaethau   CAMHS ar lefel leol. 

Wrth gwrs, mae gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol  mewn achosion eithriadol yn medru 

cefnogi unigolion os mai’r pandemig yw achos craidd eu problemau. Fodd bynnag, byddai’r 

gorddefnydd o driniaethau fel gwrthiselyddion ar gyfer problemau sydd wedi eu hachosi gan y 



pandemig yn destun pryder.  Mae’n bwysig bod gwasanaethau arbenigol yn diffinio eu rôl yn eglur 

ac yn osgoi medicaleiddio ymatebion normal i ddigwyddiadau bywyd.    

5 Gorbryder neu drallod yn sgil amseroedd aros hir 

Os ceir achosion lle y mae cleifion yn cael eu heffeithio gan oedi mewn gweithdrefnau iechyd 

corfforol, rydym yn credu fod y cyfrifoldeb ar gyfer darparu cymorth emosiynol yn  gyfrifoldeb ar y 

sawl sydd yn cefnogi’r unigolyn ac yn rheoli’r rhestr aros: mae’r fath gymorth yn rhan hanfodol o ofal 

iechyd corfforol.   

Nid ydym yn cefnogi sefydlu trefniadau arbennig i ddarparu mynediad at therapïau seicolegol neu 

unrhyw gymorth arbenigol arall i’r sawl sydd mewn trallod yn sgil amseroedd aros hir i elwa o 

weithdrefnau iechyd corfforol.  Efallai y gall cymorth arbenigol gael ei ddarparu i rai unigolion drwy 

gyfrwng llwybrau atgyfeirio sefydledig, cyffredinol. Eto, mae nifer o wasanaethau ar draws Cymru 

wedi cyflogi gweithwyr proffesiynol  i ddarparu’r fath gymorth gyda llwybrau atgyfeirio ac aros.    

6 Problemau alcohol, cyffuriau a chaethiwed 

Dylid  sicrhau bid y sawl sydd yn profi problemau caethiwed yn cael blaenoriaeth o ran mynediad at 

wasanaethau, yn enwedig yn sgil y cynnydd diweddar mewn problemau gamblo,   

alcohol a phroblemau caethiwed eraill.  

Roedd Adolygiad o Wasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru AIC/AGC  2017 wedi 

canfod fod amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau  yn anghyson ac weithiau wedi eu cyfyngu mewn 

ardaloedd gwledig, a bod yr amseroedd aros hir a’r diffyg capasiti mewn gwasanaethau yn golygu 

bod rhai yn cael trafferth yn derbyn y driniaeth sydd angen arnynt.   

Yn dilyn cyfnod pan mae hyd yn oed mwy o bobl wedi profi problemau caethiwed, dylai mynediad 

cyflym at gymorth priodol  fod yn uchel ar agenda Llywodraeth Cymru.    
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