
Llwybrau triniaeth yn Aderyn
Mae’r ddau lwybr triniaeth yn Aderyn yn canolbwyntio 

ar adferiad ac adsefydlu, lle bo cleifion yn cael cyfle i 

wella eu hannibyniaeth ac i baratoi ar gyfer bywyd yn 

y gymuned. Datblygir amserlenni therapiwtig unigol a 

chydweithredol ar gyfer pob claf, a chynigir therapïau 

seicolegol unigol. Ceir cysylltiadau cymunedol da â 

chyfleoedd i astudio mewn colegau, i gael profiad 

gwaith, ac i wella sgiliau cymdeithasol. 

GWASANAETH ADSEFYDLU

Penperlleni, Ger Pont-y-pŵl 

Sir Fynwy, Cymru NP4 0AH

Ffôn: 01873 881221
E-bost: aderyn@elysiumhealthcare.co.uk 

Trosolwg
Gwasanaeth adsefydlu 17 gwely gyda mynediad 
rheoledig i ddynion â phroblemau iechyd meddwl 
parhaus a allai fod â diagnosis eilaidd o anabledd 
dysgu yw Aderyn. Ceir bwthyn dau wely hefyd ar  
y tir sy’n cynnig gwasanaeth adsefydlu cam-i-lawr  
i bobl sy’n paratoi i symud ymlaen.

Aderyn
Gwasanaeth Adsefydlu

Y llwybr i ymdrin â chleifion 
sy’n gwrthsefyll triniaeth

Ymddygiad cadarnhaol 
fframwaith cymorth

• Cymorth a chyfathrebu Safewards
• Cynllunio amcanion er mwyn hybu 

ymddygiad cadarnhaol
• Cymorth ac ymarfer sgiliau byw dyddiol
• Rheoli anghenion iechyd meddwl  

ac iechyd corfforol
• Archwilio, datblygu a chynnal 

gweithgareddau ystyrlon
• Rheoli meddyginiaeth
• Meithrin perthnasau â staff,  

teulu a ffrindiau
• Meithrin ymddiriedaeth a gobaith
• Cymryd rhan yn y gymuned leol

RHYDDHAU 
CLEIFION

RHYDDHAU 
CLEIFION

Fframwaith  
therapïau seicolegol

Targededig ar gyfer llwybrau  
sy’n ymgysylltu â thriniaeth 

• Cymorth a chyfathrebu Safewards
• Rhagor o sesiynau grŵp ac unigol
• Cynlluniau Cymorth Ymddygiad 

Cadarnhaol
• Meithrin sgiliau annibyniaeth
• Gwella rhwydweithiau cymdeithasol
• Gwaith go iawn a chyfleoedd 

galwedigaethol yn y gwasanaeth  
neu’n allanol

• Lefelau uwch o gyfrifoldeb
• Cyrsiau coleg ac addysg
• Rheoli dicter, camddefnyddio  

sylweddau ac atal ailwaeledd

Cyfnod asesu llinell 
amser o 12 wythnos 

sy’n arwain at  

lwybr triniaeth  

a llunio ar y cyd

DERBYN 
CLEIFION
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Model Gofal
Mae Aderyn wedi gweithredu dull 
Safewards er mwyn creu awyrgylch 
cadarnhaol i gefnogi adferiad.  
Deg triniaeth Safewards yw: 

• Disgwyliadau Cydfuddiannol Clir

• Geiriau Meddal

• Diystyru

• Geiriau Cadarnhaol

• Lliniaru Newyddion Drwg

• Adnabod Ein Gilydd

• Cyfarfodydd Cymorth 
Cydfuddiannol

• Dulliau Ymdawelu

• Tawelu Meddwl

• Negeseuon Rhyddhau Cleifion
 

Y Tîm
Mae gan Aderyn Dîm Amlddisgyblaethol 
llawn sy’n cynnwys Seiciatrydd 
Ymgynghorol, Seicolegydd,  
Therapydd Galwedigaethol,  
Gweithiwr Cymdeithasol, Nyrsys  
a Gweithwyr Cymorth Therapi.

Yn ogystal â’r ystod eang o Nyrsys 
sydd â phrofiad helaeth mewn 
iechyd meddwl, anabledd dysgu a 
gwasanaethau fforensig, mae’r tîm 
amlddisgyblaethol yn cydweithio 
i ddarparu gofal a chanlyniadau o 
ansawdd uchel sy’n cynnwys y canlynol:

• Paratoi ar gyfer byw’n  
llwyddiannus yn y gymuned

• Rheoli a chefnogi iechyd  
corfforol da

• Gwell hunan-barch a hunan-werth

• Cynhwysiant cymdeithasol

• Cymorth i sefydlogi dychweliad  
i’r cartref neu amgylchedd  
llai cyfyngol

• Gwelliannau iechyd meddwl

• Rheoli ymddygiadau’n effeithiol

• Lleihau risgiau

• Gweithgareddau yn y gymuned
 

Mesurau Risg a 
Chanlyniadau 
Mae Aderyn yn defnyddio’r mesurau 
canlyniadau canlynol i fonitro cynnydd:

• Health of the Nation Outcome Scores 
(HoNOS – Secure)

• Cynlluniau Cymorth  
Ymddygiad Cadarnhaol

• Asesiad Risg START

• HCR20 Assessing Risk for Violence

• Offeryn Statws Iechyd EuroQol

• Model of Human Occupation 
Screening Tool (MoHOST)

• Lester Positive Cardiometabolic 
Health Tool

• Seren Adfer

• Patient Reported Outcome  
Measures (PROMS)

Mae offer asesu therapi galwedigaethol 
yn helpu i greu darlun cyfannol o 
anghenion unigolyn ac yn llywio 
triniaethau therapiwtig. Mae’r rhain yn 
cynnwys:

• The Model of Human Occupation 
Screening Tool (MOHOST)

• The Volitional Questionnaire (VQ)

• Assessment of Communication  
and Interaction Skills (ACIS)

• Assessment of Motor and Process 
Skills (AMPS)

• Adult Sensory History (ASH)

• Asesiad Sgiliau Cymunedol a Chegin

• The Functional Living Scale (TFLS)

• Rhestr ar gyfer gwirio diddordebau

Caiff cynnydd ei fonitro a’i werthuso bob 
tri mis ac mae gwybodaeth a gesglir o’r 
asesiadau hyn yn helpu i lunio adroddiad 
therapi galwedigaethol cynhwysfawr 
i baratoi ar gyfer adolygiadau rhaglen 
gofal a thriniaeth/CPA.
 

Llwybr Gofal
Crëir asesiad strwythuredig, 
fformiwleiddiad a chynllun gofal 
cychwynnol er mwyn diwallu anghenion 
unigol. Caiff cynlluniau gofal eu hadolygu’n 
rheolaidd, yn ôl y cynnydd a’r anghenion a 
nodir. Gwahoddir defnyddwyr gwasanaeth, 
gofalwyr teulu a gweithwyr proffesiynol  
yn ardal y cartref i weithio gyda’r tîm  
i gynllunio i ryddhau cleifion o’r adeg  
pryd y cânt eu derbyn.

Mae cleifion wedi cael eu rhyddhau’n 
llwyddiannus o’n gwasanaeth i lety unigol 
a llety â chymorth, o dan ôl-ofal Adran 117, 
Gorchymyn Triniaeth Gymunedol, rhyddhad 
amodol a Threfniadau Diogelu wrth 
Amddifadu o Ryddid. Mewn rhai achosion 
ar ôl rhyddhau cleifion, efallai y byddwn yn 
cynnig gwasanaeth allgymorth ychwanegol 
er mwyn darparu dilyniant a chymorth.
 

Amgylchedd
Lleolir Aderyn mewn rhan ddarluniadwy o 
Gymru sydd â chysylltiadau trafnidiaeth da. 
Wedi eu gosod ar diroedd eang a gerddi 
aeddfed, mae’r cyfleusterau ar y safle’n 
cynnwys ystafell waith coed ac ystafell 
weithgareddau, ystafell addysg a chaban 
coed i bobl ymarfer sgiliau cynnal a chadw. 
 

.Meini Prawf Derbyn
• Dynion 18 oed a throsodd

• Diagnosis sylfaenol o broblem  
iechyd meddwl

• Anffurfiol neu dan orchymyn o 
dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 
(diwygiwyd 2007) neu’r Ddeddf 
Galluedd Meddyliol

• Diagnosis eilaidd o anhwylder 
personoliaeth, anabledd dysgu ysgafn 
neu awtistiaeth neu anhwylderau 
camddefnyddio sylweddau. 

Mae Gwasanaeth Adsefydlu Aderyn yn 
derbyn atgyfeiriadau oddi wrth y GIG, 
Byrddau Iechyd Lleol neu leoliadau 
cymunedol a gellir trefnu asesiadau  
o fewn 72 awr.

Mae’r wybodaeth hon ar gael mewn gwahanol ieithoedd,  
braille, Hawdd ei Deall ac Iaith Arwyddion Prydain ar gais

I weld ein taith fideo, ewch i www.elysiumhealthcare.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth, neu i drafod atgyfeiriad posibl, cysylltwch  
â referrals@elysiumhealthcare.co.uk    Llinell atgyfeirio 24 awr 0800 218 2398

1447/1120


