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Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Dydd Iau 21 Medi 2017 

Eitem 8 - Ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - 

sesiwn dystiolaeth 5 

Nodiadau o sesiwn gydag unigolyn y mae'r mater yn effeithio arni. Dyma grynodeb 

o'r hyn a ddywedodd yr unigolyn wrth y Pwyllgor. 

 Clywodd y Pwyllgor gan unigolyn y cafodd ei mam feddyginiaeth wrthseicotig 

rhagnodedig ar ôl diagnosis o ddementia. 

 Cafodd ei mam ei derbyn i'r ysbyty ar ôl tân yn y tŷ, ac arweiniodd hyn, o'r 

diwedd, at gadarnhau diagnosis o ddementia. 

 Dywedodd y ferch wrthym fod yn rhaid i'r teulu ymdrin â phroblemau gyda 

staff cartref gofal dibrofiad o'r cychwyn cyntaf. Cafodd ei mam ei rhoi mewn 

tri chartref gofal i gyd. 

 O ganlyniad i'r dementia, roedd ei mam yn heriol ar lafar, ond ymddengys 

nad oedd unrhyw ymgais i ddeall beth oedd yn achosi'r natur ymosodol nes 

i'r Nyrs Seiciatrig Gymunedol (CPN) gael ei chynnwys yn y broses.  

 Roedd Quetiapine, Lorazepam a Diazepam i gyd wedi'u rhagnodi gan Nyrs 

Seiciatrig Gymunedol yn y cartref gofal cyntaf. 

 I ddechrau, byddai'r Nyrs yn galw unwaith y mis i gynnal adolygiadau o'r 

feddyginiaeth, ond daeth hynny i ben pan aeth y Nyrs ar absenoldeb salwch. 

Ni ddaeth neb yn ei lle. 

 Magodd ei mam dros ddwy stôn mewn pwysau, yn rhannol oherwydd nodir 

bod y feddyginiaeth yn un sy'n codi archwaeth bwyd a dant melys. Yn 

ogystal, ni chynigiwyd unrhyw ymarfer corff i'w mam. 

 O ganlyniad i bwysau cynyddol a bod yn ddisymud o ganlyniad i effaith 

cyffuriau, cwympodd y fam a bu raid iddi gael ei hail-dderbyn i'r ysbyty am ei 

bod wedi torri ei chlun. Yn ystod yr arhosiad hwnnw yn yr ysbyty, ac 

oherwydd yr ymddygiad heriol, cafodd mam y tyst ei hatal ar adegau a 

rhoddwyd meddyginiaeth tawelyddu Lorazepam a Diazepam yn rheolaidd 

iddi. 

 Trosglwyddwyd y fam i'r uned pobl hŷn yn yr Ysbyty Seiciatrig lleol i'w 

hasesu.  Rhoddwyd meddyginiaeth bellach. Cafodd Quetiapine ei atal, a 

rhoddwyd Trazadone ynghyd â meddyginiaethau 'tawelu' eraill. 

 Ar ôl cael ei symud i gartref gofal arall, dywedwyd wrth y tyst ar ôl dim ond 

saith diwrnod na allent ymdopi â'i mam a bod yn rhaid iddi adael. Yn dilyn 
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ymyriad gan y teulu, ni ddigwyddodd hyn a phenodwyd gweithiwr allweddol a 

gweithiwr cymdeithasol. 

 Er gwaethaf perthynas dda gyda'r gweithiwr allweddol, fe adawodd ar ôl dau 

fis oherwydd nad oedd yn hoffi'r dull a weithredwyd a'r hyn y gofynnwyd iddo 

ei wneud. 

 Cynyddwyd y dogn o Trazodone a ragnodwyd i'r fam, a thawelodd hyn ei 

symptomau. 

 Am y 18 mis olaf o fywyd y fam, ni allai siarad. Cafodd ei llethu gan orchudd 

cemegol enfawr, a gafodd ei ragnodi a'i roi ar gyngor gweithwyr proffesiynol. 

 Pan ddaeth y tîm gofal lliniarol i ddechrau gofalu at ei mam, tuag at ddiwedd 

ei bywyd, cafodd ei thynnu oddi ar yr holl feddyginiaeth. Am y 3-4 diwrnod 

olaf o fywyd y fam, roedd ei meddwl yn ddigon clir ar adegau i siarad â'i 

theulu. 

 Awgrymodd y tyst nifer o argymhellion: 

o Mae hyfforddiant staff - gan gynnwys sgiliau penodol dementia - yn 

hanfodol ac yn angenrheidiol; 

o Ni ddylid rhagnodi meddyginiaeth wrthseicotig fel y penderfyniad 

diofyn; 

o Mae angen i staff clinigol proffesiynol siarad â'r teulu fwy a'u cynnwys 

yn y broses o wneud penderfyniadau. 

 

 


