
Trosolwg o’r Gwasanaeth

Mae gwasanaeth ansawdd uchel Aderyn, sy’n gam i lawr dan glo ar gyfer dynion sydd â chyflyrau 

iechyd meddwl hirhoedlog, yn cynnig llwybrau araf a chyflym ar gyfer cleifion, gyda ffocws ar 

adferiad. Mae’n cynnig uned adsefydlu 17 gwely dan glo a bwthyn adsefydlu agored 2 wely 

mewn tiroedd eang. Mae’r cleifion yn cael cyfle i wella’u hannibyniaeth a pharatoi ar gyfer bywyd 

yn y gymuned. Mae amserlenni unigol a therapiwtig ar y cyd yn cael eu datblygu ar gyfer pob 

claf, a chynigir therapïau seicolegol unigol. Mae Aderyn yn darparu cysylltiadau cymunedol da, 

gan gynnig cyfleoedd i’r grŵp cleifion astudio mewn colegau, profiad gwaith a rhyngweithio 

cymdeithasol cyffredinol. 

Model o Ofal 
Mae Aderyn yn defnyddio’r Dull Adferiad o 
Weithredu a’r Model Llanw a Thrai i lywio 
ymarfer. Mae’r tîm amlddisgyblaeth yn 
cydweithio’n agos, gan werthuso’r holl asesiadau 
risg a chynlluniau gofal ar y cyd â’r claf. 

Mae staff yn glynu’n fanwl at 6 egwyddor 
ganolog nyrsio – Gofal, Tosturi, Cymhwysedd, 
Cyfathrebu, Dewrder ac Ymroddiad – sydd 
o’u cyfuno yn creu ymrwymiad proffesiynol 
i ddarparu gofal rhagorol bob amser. Maen 
nhw’n canolbwyntio ar sicrhau bod y person sy’n 
derbyn gofal yn ganolog i’r gofal a roddir iddynt. 
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Meini prawf derbyn 
• cleifion gwryw 18 oed a throsodd a all fod 

yn anffurfiol neu a allai gael eu cadw o dan 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a ddiwygiwyd 
yn 2016, neu’r Ddeddf Capasiti Meddyliol 

• bydd gan y cleifion ddiagnosis sylfaenol o 
anhwylder meddyliol (h.y. salwch meddwl, 
anhwylder personoliaeth, anabledd dysgu 
ysgafn ac anhwylderau camddefnyddio 
sylweddau), lle bydd arnynt angen adferiad 
pellach, adsefydlu parhaus, a gall fod arnynt 
angen cefnogaeth barhaus am gryn gyfnod 

• gellir atgyfeirio cleifion i Aderyn o’r GIG 
neu ddarparwyr preifat eraill (mae hyn 
yn cynnwys o leoliadau cymunedol) 

Gellir trefnu asesiadau o fewn 72 awr

Mesurau a ddefnyddir ar gyfer 
canlyniadau a risgiau
Mae ein mesurau canlyniadau yn cynnwys HONOS, 
asesiad risg WARN; asesiad risg START ac EuroQoL  
a Chynlluniau Cynnal Ymddygiad Cadarnhaol. 

Defnyddir yr offer asesu canlynol gan y tîm 
Therapi Galwedigaethol: MOHOST; Rhestr Gwirio 
Diddordebau; Holiadur Ewyllysiol; Asesiad o Sgiliau 
Cyfathrebu a Rhyngweithio; Asesiad Gwaelodlin o 
Sgiliau Cymunedol; Asesiad Gwaelodlin o Sgiliau Cegin; 
Asesiad Cyllidebu ThG; Graddfa Byw Gweithredol. 

Defnyddir yr asesiadau hyn i greu darlun cyfannol 
o ddiffygion swyddogaethol defnyddiwr 
gwasanaeth, a byddant yn llywio’r ymyrraeth therapi 
galwedigaethol. 

Caiff cynnydd ei fonitro a’i werthuso bob tri 
mis, ac mae’r wybodaeth a gesglir o’r asesiadau 
hyn yn cynorthwyo i lunio adroddiad therapi 
galwedigaethol cynhwysfawr, yn barod ar gyfer 
adolygu’r CTP/CPA. 

Llwybr Gofal
Rydym ni’n creu cynllun gofal unigol sy’n ymateb 
i anghenion pob person. Mae ein hasesiad 
strwythuredig, sut cafodd ei lunio a’r cynllun gofal 
cychwynnol – sy’n cael ei deilwra’n benodol ar gyfer 
y person a atgyfeiriwyd – yn cael ei rannu gyda’r sawl 
a wnaeth yr atgyfeiriad cyn derbyn y claf. Hyd at y 
cyfarfod CTP/CPA cyntaf, mae’r ffocws yn bennaf ar 
asesu a datblygu perthnasoedd therapiwtig. Wedi 
hynny, caiff y cynllun ei ddiwygio yn ôl y cynnydd a 
wnaed a’r anghenion a nodwyd. Rydym yn mynd ati 
i gynllunio rhyddhau mewn modd rhagweithiol, ac 
yn gwahodd gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o’r 
ardal gartref i weithio gyda ni o adeg derbyn y claf. 

Mae cleifion wedi cael eu rhyddhau’n llwyddiannus 
o’n gwasanaeth i lety unigol a chyda chefnogaeth, 
o dan ôl-ofal adran 117, CTOs, Rhyddhau Amodol a 
DoLS. Mewn rhai achosion ar ôl rhyddhau, gallwn 
gynnig gwasanaeth allgymorth ychwanegol i 
ddarparu dilyniant a chefnogaeth. 

Amgylchedd
Mae Aderyn wedi’i leoli mewn ardal hardd o Gymru, 
gyda chysylltiadau trafnidiaeth da. Mae’n darparu 
tiroedd eang a gerddi aeddfed; mae’r cyfleusterau 
ar y safle’n cynnwys ystafell gwaith coed/
gweithgareddau, ystafelloedd addysg a chaban pren 
(lle mae’r cleifion yn aml yn trwsio beiciau). 
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“Mae adferiad yn bwysig. 

Fydda i ddim yn edifar. 

Rwy’n cael ymateb i’m hanghenion 

Gyda phob cam rwy’n ei gymryd.” 

Cerdd gan glaf yn Elysium Healthcare 

I wylio’n taith fideo, ewch i 
www.elysiumhealthcare.co.uk

referrals@elysiumhealthcare.co.uk 

llinell atgyfeiriadau 0800 218 2398

I gael rhagor o wybodaeth, neu i  
drafod atgyfeiriad posibl, cysylltwch â  


