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Annwyl Dr Lewis, 

Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: darpariaeth ar gyfer cleifion mewnol 

Yn dilyn pryderon Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) am ddiogelwch lleoliadau gofal 

iechyd meddwl ar gyfer cleifion mewnol yng Nghymru, daeth i’n sylw bod cyfyngiadau 

sylweddol ar hyn o bryd mewn perthynas â darparu gofal mewnol i blant a phobl ifanc yng 

Nghymru. Rydym yn ysgrifennu at Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru o 

ystyried eich cyfrifoldeb dros gomisiynu gwasanaethau CAMHS arbenigol Haen 4 ar ran y 

Byrddau Iechyd. 

Er mwyn galluogi’r Pwyllgor i graffu ar y trefniadau sydd ar waith, a phenderfynu a oes 

angen gwaith craffu ychwanegol, byddai’r Aelodau'n ddiolchgar pe gallech ymateb i bob 

un o'r cwestiynau isod.  

• A allech chi gadarnhau'r opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd i gleifion sy'n byw

yng Nghymru o ran gofal CAMHS i gleifion mewnol.

• A allech chi amlinellu sut y mae’r cyfyngiadau presennol ar leoliadau gofal iechyd

meddwl i gleifion mewnol yng Nghymru yn effeithio ar arfer presennol (er

enghraifft: a yw plant a phobl ifanc yn cael eu lleoli mewn wardiau oedolion yn awr

os nad oes modd osgoi eu hanfon i ysbyty a/neu tra bo lleoliadau’n cael eu

comisiynu yn Lloegr neu fannau eraill? A oes digon o wardiau dynodedig ar gael?

A yw Byrddau Iechyd, yn hytrach, yn defnyddio’u timau triniaeth gartref)

• Disgrifiwch y trefniadau sydd gennych ar waith ar gyfer monitro ac adolygu

trefniadau pan fyddwch chi'n comisiynu gofal CAMHS i gleifion mewnol. Rhowch

wybodaeth am wasanaethau a gomisiynir yng Nghymru a Lloegr (a’r tu hwnt, os

yw’n berthnasol).
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• Rhowch wybodaeth am nifer y lleoedd rydych chi wedi'u comisiynu i gleifion 

mewnol CAMHS yng Nghymru a’r tu allan i Gymru, dros y 12 mis diwethaf (hyd at 

fis Ionawr 2019, gan gynnwys y mis hwnnw). 

O gofio difrifoldeb posibl y pryderon hyn, sefyllfa fregus y cleifion hynny sydd fwyaf 

tebygol o orfod cael gofal CAMHS fel cleifion mewnol, a'r cynnydd tebygol yn nifer y plant 

a’r bobl ifanc a fydd, oherwydd hyn, yn gorfod cael eu lleoli ymhellach o'u cartrefi i gael 

gofal, byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe baech yn ymateb i'r llythyr hwn cyn gynted ag y 

bo modd. 

Yn gywir, 
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