
Trosolwg o’r Gwasanaeth

Yng Nghefn Carnau rydym ni’n darparu gwasanaeth adsefydlu dan glo/diogelwch isel ar 

gyfer oedolion sydd â diagnosis o anabledd dysgu a all fod â salwch meddwl, anhwylder 

personoliaeth a chyflwr sbectrwm awtistig yn ogystal. 
 

Mae ein gwasanaeth, sy’n agos at ganol Caerffili a Chaerdydd, yn cynnig ward wyth gwely i 

fenywod a wardiau chwech ac wyth gwely i wrywod. 
 

Nod y rhaglenni triniaeth yw lleihau’r materion iechyd meddwl a gyflwynir ac ymddygiad 

troseddol mewn lleoliad adsefydlu dan glo/diogelwch isel lle gellir rheoli a lleihau’r risg er 

mwyn i’r cleifion fedru camu i lawr i amgylcheddau llai cyfyngol.

Lôn Cefn Carnau, Thornhill

Caerdydd, De Cymru, CF83 1LX

Ffôn: 02920 883 345
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Model o Ofal
Mae gan dîm amlddisgyblaeth yr ysbyty gyfoeth 
o brofiad gyda thriniaeth sy’n ceisio sicrhau bod 
y claf yn ymgartrefu’n ddiogel yn y gymuned 
eto, lle bo modd. Mae ein rhaglenni therapiwtig 
wedi cael eu llunio i fwyafu potensial a 
gwella ansawdd bywyd pob claf unigol. 
 
Rydym ni’n darparu asesiad ac ymyriadau therapi 
ymddygiad gwybyddol fforensig arbenigol, ac 

 

ymyriadau sgiliau cymdeithasol sy’n cynnwys 
rheoli dicter a phryder. Rydym hefyd yn 
darparu gwasanaeth gwella pendantrwydd 
a sefydlogrwydd mewn wperthnasoedd. 
Rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o 
therapïau galwedigaethol a chyflenwol, 
megis hyfforddiant sgiliau cymunedol, gyda’r 
nod o ychwanegu at urddas, hunan-barch a 
gweithrediad defnyddwyr y gwasanaeth. 



Meini prawf derbyn
• addas i oedolion dros 18 oed 

• diagnosis o Anabledd Dysgu 

• cleifion ag ystod eang o anghenion  
iechyd meddwl cymhleth

• gall fod gan gleifion hanes fforensig  
neu gamddefnyddio sylweddau

• wedi’u cadw o dan y Ddeddf Iechyd  
Meddwl (1983) 

Mesurau a ddefnyddir ar 
gyfer canlyniadau a risgiau 
Rydym yn defnyddio amrywiaeth o fesurau 
canlyniadau sy’n cysylltu â thaith adferiad.  
Fy Llwybr a Rennir a’r rhaglen gofal a thriniaeth 
(CTP), gan gynnwys HONOS Secure. Mae 
ymddygiad troseddol a risgiau cysylltiedig yn 
cael eu cofnodi’n rheolaidd trwy ymyriadau 
penodol, seiliedig ar dystiolaeth, megis HCR-
20 a START sy’n cynnwys dealltwriaeth o 
gydymffurfio â thriniaeth ac atal llithro’n ôl. 

Llwybr Gofal
Mae cyfleoedd i gleifion gamu i lawr oddi mewn 
i Elysium yn ogystal â gwasanaethau eraill yn yr 
ardal leol. Rydym yn annog cleifion i ddatblygu 
eu sgiliau byw a chymunedol, er mwyn sicrhau eu 
bod yn pontio’n hwylus i’r cam nesaf ar eu taith.

Amgylchedd
Mae ein holl wardiau ac ardaloedd therapi wedi 
bod yn destun gwaith adnewyddu sylweddol 
yn ddiweddar, a bu’r cleifion yn ymwneud â 
dewis y lliwiau a’r celfi a’r ffitiadau newydd. 

Mae gan bob un o’n tair ward eu gerddi 
annibynnol eu hunain oddi mewn i ardal 
gyffredinol ehangach sy’n cynnwys cwrt tenis 
a rhandir. Mae canolfan therapi ar y safle sy’n 
cynnwys ystafell TG, cegin ymarfer, ystafell i’r 
synhwyrau a champfa fawr sy’n cael ei defnyddio 
ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau. 
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“ Wrth rannu problemau

ces i nerth a dewrder.

Rhai gwirioneddol ofalgar yn

lleddfu bywyd cythryblus.” 

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  


