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7 Chwefror 2019 

Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Minister for Health and Social 
Services 

Our ref/Ein cyf: MA–P/VG/0213/19 

Lynne Neagle AC  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

Annwyl Lynne, 

Ysgrifennaf atoch ar ôl i mi fod yn sesiwn craffu’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 
Iechyd Meddwl Amenedigol. 

Yn ystod y sesiwn cytunais i ddarparu gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb i faterion a 
godwyd yn y cyfarfod sydd wedi’u cynnwys isod. 

Y data iechyd meddwl amenedigol sy’n cael ei gasglu gan Fyrddau Iechyd Lleol a 
Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. 

Eglurais wrth y Cyfarfod ein bod wrthi’n sefydlu a chytuno ar y mecanweithiau ffurfiol ar 
gyfer casglu data canlyniadau a rheoli perfformiad gan y gwasanaeth iechyd meddwl 
amenedigol. Fel gydag unrhyw wasanaeth iechyd newydd, mae datblygu system casglu 
data gynhwysfawr a chadarn yn broses gymhleth ac yn cymryd amser. 

Tra bod y systemau casglu data ffurfiol yn cael eu sefydlu, fel rhan o’n gwaith o fonitro 
gwasanaethau cymunedol mewn byrddau iechyd, rydym wedi bod yn gofyn am wybodaeth 
am nifer y staff sydd mewn swyddi, nifer yr atgyfeiriadau a’r ymyriadau a gynigir bob chwe 
mis. Byddwn yn ysgrifennu at fyrddau iechyd yn ystod y mis i ofyn am ddiweddariadau a 
fydd yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: 

- Nifer yr atgyfeiriadau sydd wedi’u derbyn / cytuno arnynt.
- Pa ymyriadau a ddarparwyd.

- Nifer y menywod a gafodd eu trin am salwch amlenedigol;

 Gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol

 Ar ward seiciatreg oedolion

 Mewn uned mamau a babanod.
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Nifer y menywod sydd wedi’u lleoli yn sgil salwch meddwl amlenedigol ar ward 
seiciatreg i oedolion heb eu plentyn. 

 
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei hadrodd yn rheolaidd i Lywodraeth Cymru ond disgwylir i 
fyrddau iechyd gofnodi’r wybodaeth hon. Fel rhan o’n trefniadau interim i fonitro 
gwasanaethau cymunedol fel yr amlinellir uchod, a chyn casglu’r data yn ffurfiol, rydym am 
dderbyn y wybodaeth hon am y chwe mis diwethaf. Fodd bynnag, dylid cydnabod bod 
achosion lle mae menywod yn cael eu lleoli mewn unedau seiciatreg heb eu babanod gan 
mai dyma’r lleoliad mwyaf priodol ar gyfer yr unigolyn - er enghraifft, pan nad yw’r fam yn 
ddigon iach i ofalu am ei baban. Byddwn yn cynnwys y wybodaeth hon yn y diweddariad 
chwe mis nesaf i’r pwyllgor. 
 
O fewn pryd y bydd disgwyl i Fyrddau Iechyd Lleol gyrraedd safonau ansawdd Coleg 
Brenhinol y Seiciatryddion. 

 
Sefydlwyd y Rhwydwaith Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Amlenedigol 
(menter gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion) yn 2007 a chynhyrchwyd cyfres o safonau 
gwasanaeth fel y gellid adolygu aelodau drwy broses o hunanadolygu ac adolygu gan 
gymheiriaid. Mae’r Rhwydwaith ei hun yn disgrifio cyfres lawn o safonau y dylid ymgyrraedd 
atynt ac mae’n nodi ei bod yn annhebyg y byddai unrhyw wasanaeth yn eu cyflawni i gyd. 
Er mwyn sicrhau achrediad, mae’n rhaid i wasanaeth gyflawni 100% o safonau math 1, o 
leiaf 80% o safonau math 2 a 60% o safonau math 3. 
 
Mae pob bwrdd iechyd, drwy’r Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amlenedigol Cymru Gyfan 
(AWPMHSG), wedi ymrwymo i weithio tuag at y safonau. Ar ôl ei sefydlu, bydd y 
Rhwydwaith Clinigol yn gweithio gyda’r byrddau iechyd i rannu manteision mabwysiadu’r 
safonau, gan eu hannog a’u cefnogi i wneud hynny. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r 
angen i weithio tuag at y safonau, ond rydym yn ymwybodol eu bod yn safonau y dylid 
ymgyrraedd atynt (ac wedi’u teilwra ar gyfer system Lloegr) a dyma rai o’r rhesymau pam 
wnaeth 1000 o fywydau ar y cyd ag AWPMHSG ddatblygu safonau ar gyfer Cymru gyfan i 
gefnogi gwelliannau i wasanaethau. Ein blaenoriaeth yw i bob tîm cymuned gyflawni’r 
safonau Cymru gyfan erbyn Mawrth 2020 ac i gyrraedd safonau ansawdd perthnasol Coleg 
Brenhinol y Seiciatryddion erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ganlynol. 
 
Rhagor o wybodaeth am y cyfeiriadur o wasanaethau trydydd sector a sut mae’n cael 
ei ddiweddaru 
 
Roedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 yn rhoi dyletswydd ar 
awdurdodau lleol ledled Cymru i sicrhau bod gwybodaeth am wasanaethau lleol ar gael i’r 
cyhoedd. Mae Dewis Cymru, a ddatblygwyd gan Data Cymru ar ran y 22 awdurdod lleol yng 
Nghymru, mewn cydweithrediad ag ystod eang o randdeiliaid cenedlaethol a lleol, yn 
cefnogi hyn drwy ddarparu cyfeiriadur unigol, clir a dibynadwy y gellir ei ddefnyddio gan 
aelodau’r cyhoedd, ynghyd â gweithwyr proffesiynol y gwasanaeth gofal ledled Cymru, er 
mwyn helpu i gefnogi pobl i gyflawni eu nodau llesiant. 
 
Darperir DEWIS gan Data Cymru, sef cwmni llywodraeth leol o Gymru gyda Bwrdd 
Cyfarwyddwyr a etholir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Gall sefydliadau 
lleol a darparwyr gwasanaethau ychwanegu gwybodaeth am eu gwasanaethau ac maent yn 
cael eu hannog i ddiweddaru eu gwybodaeth bob chwe mis. Mae pob sefydliad lleol yn 
gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth eu hunain ar DEWIS ac mae’r baich ar y sefydliad i 
ddiweddaru eu manylion. 
https://www.dewis.wales/ 
 
 
 

https://www.dewis.wales/


Sefydlu uned mamau a babanod yng Nghymru 
 

Roedd eich llythyr yn mynegi pryderon hefyd am y cynnydd o ran sefydlu uned mamau a 
babanod yng Nghymru ac rydym yn parhau i weithio gyda WHSCC i ddatblygu’r gwaith. 
Dylid cydnabod bod rhoi gwasanaeth mor arbenigol ar waith yn gymhleth a bod angen 
ystyried nifer o ffactorau, gan gynnwys lleoliad, gweithlu a safleoedd. Ein nod yw datblygu 
datrysiad sy’n gynaliadwy ac yn addas i’w ddiben. 
 
Roeddech chi hefyd yn gofyn am fanylion pellach ar gerrig milltir disgwyliedig ar gyfer sawl 
maes a byddwn yn cynnwys y rhain yn fy niweddariad chwe mis nesaf i’r Pwyllgor. 
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 


