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Trosolwg o’r Gwasanaeth
Mae Ysbyty Aber-big yn cynnig gwasanaethau diogel isel a chanolig i ddynion, ble mae
pob claf yn cael llunio ei anghenion yn unigol er mwyn sicrhau bod y gofal a’r driniaeth
a ddarperir yn briodol. Ar ôl derbyn claf, caiff cynllun rhyddhau ei greu gyda’r nodau a’r
amcanion a ddatblygir ar y cyd â’r claf o ran sut i gyrraedd y nod hwnnw.

Model Gofal

Meini Prawf Derbyn

Mae’r gwasanaeth yn defnyddio model cynllunio therapiwtig
deuddeg wythnos ochr yn ochr â model gofal “Safewards”. Mae
hyn yn golygu bod gan gleifion amserlen therapiwtig sydd wedi
ei llunio ar y cyd â’r Tîm Amlddisgyblaethol, gan ddefnyddio
amcanion ystyrlon a chlyfar am gyfnod o ddeuddeg wythnos.
Yn dilyn y cyfnod hwn, caiff yr amserlen ei hadolygu a’i newid
i adlewyrchu’r datblygiad a’r cyflawniadau a wnaed. Mae pob
claf yn datblygu cynllun Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol gyda’i
brif Nyrs a’r Tîm Amlddisgyblaethol ehangach pan fo hynny’n
berthnasol. Mae’r gwasanaeth diogel canolig yn gweithio gan
ddefnyddio’r un model gofal â’r amgylchedd diogel isel ac
mae’r arfer lleiaf cyfyngol wrth wraidd y gofal a ddarperir.

• Dynion sy’n 18 oed a hŷn sy’n agored i gael
eu cadw o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983
(diwygiwyd 2007) a Chod Ymarfer Cymru

Safewards yw’r ethos ar draws yr ysbyty cyfan.

• Y rhai sydd â diagnosis sylfaenol o anhwylder
meddyliol h.y. salwch meddwl, anhwylder
personoliaeth, gyda diagnosis eilaidd posibl o
anabledd dysgu ysgafn a/neu gymhlethdodau
cyffuriau ac alcohol
• Mae Ysbyty Aber-big yn derbyn atgyfeiriadau
gan Fyrddau Iechyd Lleol
• Mae Ysbyty Aber-big yn derbyn cleifion o
Gymru sydd angen gofal diogel canolig yn ôl
• asesiadau Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd
Arbenigol Cymru
• Gall cleifion ddod i Ysbyty Aber-big o’r
system cyfiawnder troseddol, ac rydym
yn derbyn y rhai sydd ar eu taith cam-i-lawr
o ysbytai diogelwch uchel

Gwasanaethau Diogel

Gwasanaethau Diogel

Yr hyn a ddarperir gennym
Mae’r Tîm Amlddisgyblaethol llawn yn Ysbyty
Aber-big yn cynnwys Seiciatrydd Ymgynghorol,
Seicolegydd, Therapydd Galwedigaethol, Gweithiwr
Cymdeithasol, Nyrsys, a Gweithwyr Cymorth
Therapi. Mae gan y Nyrsys wybodaeth a phrofiad
helaeth ym maes iechyd meddwl, anabledd
dysgu a gwasanaethau fforensig. Mae’r Tîm
Amlddisgyblaethol yn darparu gofal o ansawdd
uchel sy’n cynnwys y canlynol:
• Rheoli a gwella iechyd meddwl ac ymddygiad
• Lleihau risgiau megis hunan-niweidio ac
ymddygiad caethiwus
• Cynnal iechyd corfforol a lles da
• Gwella hunaniaeth, hunan-barch a hunan-werth
• Meithrin rhwydweithiau cymdeithasol a
pherthnasoedd ystyrlon
• Gwella sgiliau hunanofal a byw’n annibynnol
• Paratoi i fyw’n llwyddiannus yn y gymuned a
hybu profiad gwaith
• Hybu cyfrifoldeb ar gyfer diwrnod strwythuredig
• Meithrin ymddiriedaeth a gobaith

Mae’r ward wedi ei haddurno mewn lliwiau llonyddol gyda
dodrefn newydd a chyfforddus ac mae’r ardaloedd cymunedol
yn llydan, yn olau ac yn eang. Mae’r lolfa’n arwain yn
uniongyrchol at yr ardd ddiogel. Ceir ardal therapi,
cegin ymarfer, man ar gyfer celfyddydau a
chrefftau, ac ardal les sydd â pheiriant rhedeg,
peiriant rhwyfo a beic ymarfer corff. Ceir
cyfrifiaduron i’r cleifion eu defnyddio yn rhan
o weithgareddau addysgol ac fel y gallant
gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.
Ysbrydolir y gwasanaeth diogel canolig gan
fodelau llwyddiannus yn Nenmarc a’r Unol
Daleithiau, sy’n defnyddio amgylchedd
cynllun agored.
Mae nodweddion eraill yn cynnwys:
• Ystafell gofal dwys ar y ward
• Mewnbwn gyda’r nos ac ar benwythnosau gan
y tîm therapi galwedigaethol
• Cyfleoedd gwaith gwirioneddol â thâl i’w datblygu,
sy’n adlewyrchu asesiadau risg unigol
• Mae Safewards wedi ei ymwreiddio yn y diwylliant
• Asesiadau risg unigol er mwyn adlewyrchu’r
ethos lleiaf cyfyngol
Mae cyfleusterau golchi dillad ar gael i bobl eu defnyddio
gyda chymorth, yn rhan o’u hasesiad sgiliau, pe byddai
eu hangen arnynt.

Outcomes
Nod Ysbyty Aber-big yw cyflawni’r canlyniadau canlynol:
• Cymorth i sefydlogi dychweliad i’r cartref neu
amgylchedd llai cyfyngol
• Gwell iechyd meddwl

Yr Amgylchedd
Lleolir Ysbyty Aber-big o fewn ffiniau Bwrdeistref
Sirol Caerffili. Fe’i lleolir ar 11.5 erw o dir â
golygfeydd hardd o gefn gwlad Cymru. Llanhiledd
yw’r orsaf drenau agosaf atom ni. Mae gan bob claf
ystafell wely â chyfleusterau en suite y gall ei
phersonoli i’w chwaeth ei hun. Ceir ystafell fwyta,
ystafell gemau â bwrdd pŵl, amrywiaeth o gemau
cyfrifiadurol a chonsol ynghyd ag ardal luniaeth.

• Paratoi ar gyfer byw’n llwyddiannus
yn y gymuned
• Hunanreoli iechyd corfforol da
• Gwell hunan-barch a hunan-werth
• Cynhwysiant cymdeithasol

Mae’r wybodaeth hon ar gael mewn gwahanol ieithoedd, braille,
Hawdd ei Deall ac Iaith Arwyddion Prydain ar gais
I gael rhagor o wybodaeth, i drefnu ymweliad, neu i wneud atgyfeiriad, ffoniwch ein llinell atgyfeirio
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