
Model o Ofal
Mae ein tîm amlddisgyblaeth profiadol ac ymroddedig 
yn cydweithio’n gyson i ddatblygu rhaglenni triniaeth 
a llwybrau gofal unigol, sy’n canolbwyntio ar adferiad, 
yn ogystal ag amrywiaeth o therapïau i ddiwallu 
anghenion pob claf. 

Mae Therapi Galwedigaethol yn elfen hanfodol o’r 
gwasanaeth, a darperir gweithgaredd therapiwtig 
ar y safle ac yn y gymuned, gan gynnwys cyfleoedd 
galwedigaethol i gynnal proses adferiad y claf. Rydym yn 
defnyddio amrywiaeth o offer o dan y Model Meddiant 
Dynol, Proffil Synhwyraidd Oedolion, Asesiadau Tonnau 
Ymennydd a’r Raddfa Bywyd Gweithredol.

Mae ein cysylltiadau cryf â’r gymuned leol ac 
ehangach yn darparu cyfleoedd galwedigaethol 

ac addysgol i alluogi cleifion i bontio o’r ysbyty i’r 
gymuned, gan ddatblygu eu hunain fel unigolion a 
pharatoi eu hunain i symud ymlaen yn y pen draw. 

Dan arweiniad ein Seicolegydd Fforensig 
Ymgynghorol, gallwn gynnig ystod eang o ymyriadau 
therapiwtig, gan gynnwys Sgiliau Meddwl Uwch 
Gwybyddol Ymddygiadol Lefel Uwch, Therapi sy’n 
Ffocysu ar Drawma, Therapi Ymddygiad Emosiynol 
Rhesymegol, Dulliau Gweithredu Therapiwtig 
Ymddygiadol Dialectegol a Seicotherapiwtig 
Integreiddiol. Rydym hefyd yn cwblhau asesiadau 
gwybyddol a phersonoliaeth cynhwysfawr. 
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Neuadd  
Tŷ Gwyn 

GWASANAETHAU ADSEFYDLU 

Trosolwg o’r Gwasanaeth

Gwasanaeth adsefydlu fesul cam yw Neuadd Tŷ Gwyn, ac mae wedi datblygu enw 

rhagorol am gefnogi ystod eang o gleifion, gan gynnwys rhai sy’n camu i lawr o 

Amgylcheddau PICU, Acíwt, Diogelwch Isel, Anafiadau Caffaeledig i’r Ymennydd ac 

Adsefydlu dan Glo. Cyflawnir adferiad trwy ymyriadau meddygol a nyrsio cadarn, 

gyda Therapi Meddygol, Seicolegol a Galwedigaethol dwys. Rydym yn darparu ar 

gyfer cleifion ar draws tri gwasanaeth: ward asesu a thriniaeth (Golygfa Skirrid); ward 

therapiwtig ac adferiad (Neuadd Tŷ Gwyn); a gwasanaeth symud ymlaen (Tŷ Pentwyn). 



Meini prawf derbyn
• cleifion gwryw a benyw 18 oed a throsodd 

• wedi cael diagnosis o salwch meddwl 

• anffurfiol neu’n cael eu cadw o dan 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 neu’r 
Ddeddf Capasiti Meddyliol 

• cyflwyniadau cyd-glefydol e.e. cyflyrau 
niwrolegol neu iechyd corfforol tymor hir 

• diagnosis deuol, gan gynnwys 
anableddau dysgu ysgafn 

Mae pob atgyfeiriad yn cael sylw gofalus, 
ac mae pob unigolyn yn cael ei asesu i weld 
ydy’r gwasanaeth yn gallu diwallu ei (h)
anghenion. Nid yw’n hanfodol bod cleifion yn 
gallu bod heb hebryngwr cyn eu derbyn.

Mesurau a ddefnyddir ar 
gyfer canlyniadau a risgiau 
Mae Neuadd Tŷ Gwyn yn defnyddio amrywiaeth 
o ddulliau i fesur canlyniadau er mwyn asesu 
cynnydd yn barhaus, gan gynnwys HoNoS, Rhestr 
Symptomau Trawma (TSI-2) a MIDSA. Rydym hefyd 
yn mesur effeithiolrwydd ein gwaith trwy archwilio 
ein llwybrau, trwy gyflawni’r nodau a bennwyd 
mewn cyfarfodydd CTP/CPA, trwy adfyfyrio ac ar 
sail sylwadau comisiynwyr a’r cleifion eu hunain.  

Rydym ni’n cwblhau gwaith ffurfiol i asesu a rheoli 
risgiau gan ddefnyddio’r Rhestr Wirio Seicopathi 
(PCL-R), HCR-20/SVR-20, Rhestr Aml-ddimensiwn 
Rhyw ac Ymosodedd (MIDSA). 

Llwybr Gofal
Rydym yn cynnig llwybr gofal cynhwysfawr a 
chartrefi gofal integredig yn y gymuned leol; yno 
gall cleifion gael eu lleoli gyda chefnogaeth barhaus 
ein Tîm Amlddisgyblaeth. Mae hyn yn sicrhau 
dilyniant gofal ac yn lleihau’r siawns o lithro’n ôl. 

Amgylchedd
Cewch hyd i ni ym Mharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, ac mae gennym ni diroedd helaeth, gan 
gynnwys cae chwaraeon pob tywydd a chyfleusterau 
garddwriaeth. Rydym o fewn cyrraedd hwylus i 
dref leol Y Fenni, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth 
ardderchog i rwydwaith traffyrdd yr M5 a’r M4. 

Mae gan bob claf ei ystafell wely breifat ei hun, 
ac mae modd personoli’r ystafelloedd. Mae 
lolfeydd cyfforddus, ardaloedd bwyta, a cheginau 
sgiliau bywyd beunyddiol. Mae’r Aden Therapi 
Galwedigaethol yn cynnwys cegin sydd wedi’i 
llunio’n amgylcheddol i ymateb i lefel gallu’r 
unigolyn. Mae’n cynnwys ystafell amlbwrpas ar 
gyfer celf, cerddoriaeth, grwpiau therapiwtig 
ac ymlacio, yn ogystal ag amlgampfa lle mae 
hyfforddwyr profiadol yn darparu rhaglenni unigol. 

GWASANAETHAU ADSEFYDLU 

“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  


