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Trosolwg o’r Gwasanaeth
Gwasanaeth adsefydlu cam wrth gam yw Tŷ Gwyn Hall sydd wedi datblygu 
enw da ardderchog iddo’i hun mewn cefnogi amrediad eang o gleifion, yn 
cynnwys y rhai hynny sy’n camu i lawr o uned gofal dwys seiciatrig, gofal 
aciwt, gofal diogel isel, gofal niwed i’r ymennydd ac amgylcheddau adsefydlu 
dan glo. Mae adferiad yn cael ei gyflawni drwy ymyriadau meddygol a nyrsio 
cadarn, gyda chyfraniad gan therapi seicolegol a galwedigaethol. Rydym 
yn gallu derbyn cleifion o bedwar o wasanaethau ysbyty ac un gwasanaeth 
cymunedol, gyda chefnogaeth lawn gan Dîm Amlddisgyblaethol (TADd): 

Tŷ Gwyn - 17 ystafell wely, adsefydlu agored ar gyfer gwrywod dros 18 oed.

Skirrid View - 12 ystafell wely, adsefydlu agored ar gyfer benywod dros 18 oed.

Rhandy Skirrid View - Tair ystafell wely, rhywiau cymysg, adsefydlu agored gyda 

gwell amgylchedd gofal.

Pentwyn House - Pedair ystafell wely, rhywiau cymysg, gwasanaeth adsefydlu 

agored camu i lawr ar gyfer y rhai dros 18 oed. Mae’r gwasanaeth hwn ar y safle 

ac yn rhan o’r ysbyty. Mae wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Iechyd Cymru ac yn 

gallu cefnogi cleifion dan gadwad. Nid yw’n dŷ fel y cyfryw, ond 

estyniad llawr gwaelod wedi’i ymgorffori yn Skirrid View.

Tydfil House - Cartref gofal preswyl pedair ystafell wely wedi’i 

leoli oddeutu deg munud o Tŷ Gwyn Hall yng nghanol tref 

Y Fenni. Wedi’i gofrestru fel cartref gofal gydag AIC, mae’n 

gam i lawr i gleifion pan maen nhw’n barod i adael yr ysbyty. 

Mae preswylwyr y gwasanaeth hwn yn tueddu i fod wedi 

derbyn eu adsefydliad yn Tŷ Gwyn Hall ac mae Tydfil House 

wedyn yn rhan o’u llwybr adferiad. Y disgwyliad yw y bydd gan 

ddefnyddwyr y gwasanaeth fwy o annibyniaeth, gallu ymgysylltu 

â Gweithgareddau Byw Beunyddiol (GBBau) ac yn y pen draw, 

symud i lety â chymorth neu lety mwy annibynnol. Mae Tydfil 

House yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan y TADd yn Tŷ Gwyn 

Hall a lle y cytunwyd, gall defnyddwyr y gwasanaeth bob amser 

gael eu galw yn ôl i’r ysbyty pe byddai angen hyn yn glinigol.



Model Gofal
Mae ein TADd profiadol ac ymroddedig yn cydweithio 

i ddatblygu rhaglenni triniaeth a llwybrau gofal sydd 

wedi’u teilwra ar gyfer yr unigolyn ac yn canolbwyntio 

ar adferiad. Mae amrediad o therapïau sydd wedi cael 

eu teilwra ar gyfer angen yr unigolyn. Mae Therapi 

Galwedigaethol yn darparu gweithgaredd therapiwtig 

ar y safle ac yn y gymuned. Rydym yn defnyddio 

amrywiaeth o offer o dan y Model Galwedigaeth 

Ddynol, Proffil Synhwyraidd Oedolion, Asesiadau 

Tonnau’r Ymennydd a Graddfa Byw’n Weithredol. Mae 

ein cysylltiadau cryf â’r gymuned leol a’r gymuned 

ehangach yn darparu cyfleoedd galwedigaethol 

ac addysgol i alluogi cleifion bontio o’r ysbyty i’r 

gymuned. Mae hyn yn cefnogi datblygiad personol 

ac yn paratoi pobl ar gyfer symud ymlaen. Wedi’i 

arwain gan ein Seicolegydd Fforensig Ymgynghorol, 

mae amrediad eang o ymyriadau therapiwtig yn 

cynnwys Niwroadborth, Sgiliau Meddwl Ymddygiadol 

Gwybyddol Gwell, Therapi â Ffocws ar Drawma, Therapi 

Ymddygiad Emosiynol Rhesymegol, Dulliau Therapiwtig 

Ymddygiadol Dialectig a Dulliau Seicotherapiwtig 

Cyfunol. Yn ogystal, rydym yn cwblhau asesiadau 

gwybyddol a phersonoliaeth cynhwysfawr.

Meini prawf ar gyfer mynediad

Canlyniad a mesurau risg 
Mae Tŷ Gwyn Hall yn defnyddio amrywiaeth o  

offer asesu risg a mesur canlyniadau er mwyn asesu 

cynnydd yn barhaus. Mae’r rhain yn cynnwys: GCIG, 

Rhestr Symptomau Trawma (TSI-2), Rhestr Wirio 

Seicotherapi (PCL-R), HCR-20/SVR-20 a Rhestr  

Aml-ddimensiynol o Ryw ac Ymosodedd (MIDSA). 

Yn ogystal, rydym yn mesur effeithiolrwydd yr hyn 

yr ydym yn ei wneud drwy nodau a osodwyd mewn 

cyfarfodydd CGTh/DRhO, drwy fyfyrio a gwrando  

ar sylwadau’r comisiynwyr a’r cleifion eu hunain.

Ty Gwyn Hall

n cleifion gwrywaidd a benywaidd sydd yn 18 oed ac  
wedi derbyn diagnosis o salwch meddwl

n anffurfiol neu wedi cael eu cadw o dan Ddeddf  
Iechyd Meddwl 1983 (Diwygiwyd 2007) neu’r  
Ddeddf Galluedd Meddyliol

n cyflwyniadau cydafiechedd fel cyflyrau niwrolegol  
neu iechyd corfforol hirdymor

n diagnosis deuol yn cynnwys mân anawsterau dysgu

Mae’r holl atgyfeiriadau yn cael eu hystyried yn ofalus ac mae 

pob unigolyn yn cael ei asesu er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth 

yn gallu cwrdd â’i anghenion. Nid yw’n hanfodol bod cleifion yn 

gadael heb gydymaith cyn iddyn nhw gael eu derbyn.



Tŷ Gwyn Hall

Llwybr Gofal
Rydym yn cynnig llwybr gofal cynhwysfawr sy’n 

cynnwys cartrefi gofal integredig yn y gymuned leol. 

Yma, gall unigolion dderbyn cefnogaeth barhaus gan  

y Tîm Amlddisgyblaethol er mwyn sicrhau parhad 

gofal a lleddfu’r potensial ar gyfer atglafychu.

Amgylchedd
Wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, mae gan Tŷ Gwyn Hall diroedd eang,  

yn cynnwys llain chwaraeon ar gyfer pob tywydd  

a chyfleusterau garddwriaethol. Mae gan bob claf  

ei ystafell wely ei hun y gall ei phersonoli. Mae 

lolfeydd cyfforddus, ystafelloedd bwyta a chegin 

sgiliau byw beunyddiol. 

Mae’n hawdd cyrraedd tref leol Y Fenni, gyda 

chysylltiadau ardderchog â rhwydwaith traffyrdd  

yr M5 a’r M4. 
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