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Cyflwyniad 
 
Cyhoeddir yr adroddiad hwn o dan adran 16 o Ddeddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (“y Ddeddf”).  
 
Yn unol â darpariaethau’r Ddeddf, mae’r adroddiad yn ddienw er mwyn 
sicrhau, hyd y bo modd, bod unrhyw fanylion a allai olygu bod modd adnabod 
unigolion wedi cael eu newid neu eu hepgor.  Mae’r adroddiad felly’n cyfeirio 
at yr achwynydd fel “Mrs H” a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro1 fel “y 
Bwrdd Iechyd” gyda staff perthnasol y Bwrdd Iechyd wedi eu hadnabod yn ôl 
eu rôl / dynodiad.   
 
Cyfeirir at Ganolfan Gofal Sylfaenol Rhymni fel “y Practis” ac at Feddygon 
Teulu (MT) a phartneriaid unigol naill ai yn ôl eu henw (gweler isod) neu rôl.  
Yn unol â gofynion y Ddeddf,2 y darparwyr gwasanaeth / deiliaid contract 
perthnasol (a restrir fel partneriaid y Practis hwnnw) yw: 
 
Dr D. Gerson (Uwch Bartner) 
Dr M.D. Livingstone 
Dr J. Corbett 
Dr A. Daniels   
Dr C. Walsh 
Dr C. Findlay 
Dr N. Robertson 
Dr C. MacLaughlan 
Ms A. Hoare (Ymarferydd Nyrsio) 
Dr P. Matthews 
Dr N. Leeson 
 
 
 
 
 

1 Yr enw gweithredol sydd wedi’i fabwysiadu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. 
2 Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Adrannau 7(3)(a) a 41(1)(a) &(d) 
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Crynodeb  
 
Cwynodd Mrs H am safon y gofal a roddwyd i’w diweddar ŵr, X, gan 
Wasanaethau Iechyd Meddwl y Bwrdd Iechyd a’i Bractis Meddyg Teulu, cyn 
iddo farw yn Ionawr 2013 (pan wnaeth ladd ei hun).  Roedd hanes clinigol X 
yn cynnwys nifer o ddigwyddiadau - roedd wedi hunan-anafu, wedi 
camddefnyddio alcohol a chyffuriau ac wedi cymryd gorddosys.  Yn 2012,  
roedd X yn parhau i gael ei drin gan y Practis Meddyg Teulu yn fwyfwy cyson 
o hyd, gyda nifer o wahanol feddyginiaethau’n cael eu rhagnodi iddo i drin 
gorbryderu / anhwylderau’n ymwneud â’i hwyliau a / neu iselder.  Roedd y 
rhain yn cynnwys cyffuriau a elwir yn benzodiazepines (ac mae’n wybyddus y 
gall pobl fynd yn gaeth iddynt).  Cymrodd X orddos o gyffuriau gwrth-iselder 
yn Ionawr 2013, bythefnos cyn iddo farw, ond cafodd ei ryddhau o’r ysbyty ac 
arhosodd ar y rhestr aros i dderbyn cwnsela (y bu arni ers tro).  Fodd bynnag, 
cyn y gallai gael ei weld, fe wnaeth X ladd ei hun.  Cwynodd Mrs H hefyd ei 
bod wedyn wedi derbyn llythyr wedi’i gyfeirio at X yn ei wahodd i fynychu 
apwyntiad cwnsela yn y Practis, oedd wedi ychwanegu at ei thrallod.  Mewn 
cwest i farwolaeth X, rhoddwyd dyfarniad o hunanladdiad gan nodi hefyd bod 
“Y rhai a fu’n ei drin wedi methu ag adnabod ei fwriad i ladd ei hun.”  
 
Yn dilyn cyngor gan gynghorwyr clinigol yr Ombwdsmon, cafodd y gŵyn ei 
gynnal i raddau helaeth.  Er na allai’r Ombwdsmon ddod i unrhyw gasgliad 
sicr y byddai’r canlyniad wedi bod yn wahanol, oni bai am y methiannau a 
gafodd eu nodi’n ystod yr ymchwiliad, roedd y methiannau ar ran y  
Bwrdd Iechyd a’r Practis yn cynnwys y canlynol: 
 

• Bod y Bwrdd Iechyd wedi colli cyfle i werthuso iechyd meddwl X yn 
iawn yn dilyn digwyddiadau difrifol blaenorol, ac i'w asesu’n 
gynhwysfawr pan gafodd ei weld. 
 

• Bod y Bwrdd Iechyd wedi methu â thrafod trefniadau rhyddhau X ar ôl 
iddo gymryd gorddos bythefnos cyn iddo farw, ac wedi methu â rhoi 
gwybodaeth brydlon am ei ryddhau i’r Practis. 

 
• Nifer o gamgymeriadau yn ymchwiliad y Bwrdd Iechyd ei hun, yn dilyn 

marwolaeth X, a ddangosai ddiffyg gofal a sylw priodol. 
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• Bod y Practis wedi methu ag atgyfeirio X at ofal eilaidd a / neu wedi 

methu ag asesu risg X o ladd ei hun yn iawn. 
 

• Roedd y ffaith bod y Practis wedi parhau i ragnodi bensodiasepinau’n 
groes i ganllawiau cenedlaethol. 
 

Argymhellodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd a’r Practis yn 
ymddiheuro wrth Mrs H, ac yn cynnig talu iawndal o £1500 yr un iddi, am y 
methiannau a nodwyd, am ei thrallod ac am ei hamser yn gwneud ei chwyn.  
 
Roedd argymhellion pellach yn cynnwys bod y Bwrdd Iechyd yn darparu 
tystiolaeth o archwilio ei drefniadau cyfathrebu â Meddygon Teulu (MT) wrth 
ryddhau cleifion, ei drefniadau i atgoffa staff sy’n cyflawni ymchwiliadau i 
ddigwyddiadau difrifol a’i drefniadau i atgoffa staff ynghylch asesiadau risg 
cynhwysfawr.  O ran y Practis, fe wnaed argymhellion pellach y dylai barhau i 
archwilio a monitro ei drefniadau rhagnodi bensodiasepinau ac y dylai 
gynhyrchu Polisi Rhagnodi ar gyfer y Practis.  Derbyniodd y Bwrdd Iechyd a’r 
Practis argymhellion yr Ombwdsmon yn llawn. 
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Y Gŵyn 
 
1. Mae’r gŵyn yn ymwneud â safon y gofal a roddwyd i ŵr Mrs H, y 
cyfeiriaf ato fel “X”, a’r hyn a ddigwyddodd yn y misoedd a arweiniodd at ei 
farwolaeth yn Ionawr 2013.  Cwynodd Mrs H y dylai’r Practis a’r Bwrdd Iechyd 
fod wedi gwneud mwy i helpu X fel na fyddai wedi lladd ei hun.  Yn benodol, 
cwynodd am y canlynol: 
 
2. Cwynion yn erbyn y Bwrdd Iechyd 
 

(i) Cam-ddiagnosis honedig o ddarganfod nad oedd X yn dioddef o 
salwch meddwl; 
(ii) Methiant honedig i asesu X yn ddigonol gan gynnwys ar ôl iddo gael 
ei dderbyn i’r ysbyty ar ôl cymryd gorddos yn Ionawr 2013; 
(iii) Honni bod X wedi cael ei ryddhau’n anniogel heb sicrhau 
darpariaeth ddigonol ar gyfer ei ôl-ofal seiciatrig (naill ai drwy’r Tîm 
Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT) neu ei Feddyg Teulu; 
(iv) Methiant honedig y gwasanaeth iechyd meddwl (ar ran yr ysbyty a’r 
CMHT) a gyfrannodd yn uniongyrchol at farwolaeth drasig X a’r trallod o 
ganlyniad i’r teulu. 
 

3. Cwynion yn erbyn y Practis 
 

(i) Cam-ddiagnosis honedig o ddarganfod nad oedd X yn dioddef o 
salwch meddwl; 
(ii) Methiant honedig neu oedi afresymol cyn atgyfeirio X a darparu 
cwnsela ôl-ofal iddo; 
(iv) Methiant honedig i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl a 
gyfrannodd yn uniongyrchol at farwolaeth drasig X a’r trallod o 
ganlyniad i’r teulu; 
(iv) Trallod pellach i’r teulu’n dilyn ysgrifennu at X gydag apwyntiad 
cwnsela ddeufis ar ôl iddo farw. 

 
Ymchwiliad 
 
4. Cefais sylwadau a chopïau o ddogfennau perthnasol gan y Bwrdd 
Iechyd a’r Practis.  Ystyriais y rheini ar y cyd â’r dystiolaeth a ddarparwyd gan 
Mrs H ynghyd â gwybodaeth gan wasanaeth Crwner EM.  Cefais gyngor hefyd 
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gan dri o Gynghorwyr Proffesiynol yr Ombwdsmon; Seiciatrydd Ymgynghorol 
profiadol (“y Cynghorydd Seiciatrig”), Nyrs Iechyd Meddwl brofiadol (“y 
Cynghorydd Nyrsio”) a Meddyg Teulu profiadol (“y Cynghorydd MT Cyntaf”).  
Yna cefais gyngor ychwanegol gan bedwerydd Gynghorydd, oedd hefyd yn 
Feddyg Teulu profiadol (“yr Ail Gynghorydd MT”), ar un mater.  Y bobl hyn yw 
Dr Katrina O’Neill-Byrne, Barbara Cannon, Dr Wayne Lewis a Dr Julie McMillen 
yn eu trefn.  Mae gennyf i a hwythau rwymedigaeth i ystyried beth fyddai 
wedi bod yn safon gofal rhesymol yn unol ag arferion clinigol derbyniol pan 
ddigwyddodd hyn oll.  
 
5. Nid wyf wedi cynnwys pob manylyn yr ymchwiliwyd iddo yn yr 
adroddiad hwn ond rwyf yn fodlon na chafodd unrhyw beth arwyddocaol ei 
esgeuluso. Lle mae hynny’n berthnasol, rwyf hefyd wedi ystyried unrhyw 
adroddiadau a gyhoeddwyd gan Ombwdsmyn blaenorol.3  Cafodd Mrs H, y 
Bwrdd Iechyd a’r Practis gyfle i weld a chyflwyno sylwadau ar fersiwn drafft 
o’r adroddiad hwn cyn cyhoeddi’r fersiwn terfynol.  
 
Polisi, Canllawiau a Phrotocolau Perthnasol 
 
Gwasanaethau’r Bwrdd Iechyd 
 
6. Mae gwefan y Bwrdd Iechyd yn cynnwys y datganiad agoriadol canlynol 
yng nghyswllt gwasanaethau iechyd meddwl:   
 

“Mae iechyd meddwl fel problem yn cael ei gydnabod yn eang fel maes 
iechyd allweddol sydd wedi’i esgeuluso ers blynyddoedd lawer ac mae 
archwiliadau diweddar gan y llywodraeth wedi nodi’n glir bod taer 
angen mwy o fuddsoddiad a datblygiad.” 

 
Mae wedi datblygu ystod o wasanaethau i ddelio â phobl gyda phroblemau 
iechyd meddwl, gan gynnwys “Tîm Argyfwng”4 yn ogystal â’r CMHT.  Mae’r 
CMHT wedi’i staffio gan Nyrsys CPN5, Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion 
Galwedigaethol, Gweithwyr Cymorth a Seiciatrydd Ymgynghorol.  Yn ôl 
dogfen polisi gweithredol y Tîm (“Polisi’r CMHT”)6 dylai “ffurfio rhan o ddull 

3 Adroddiad budd y cyhoedd 200802452 cyhoeddwyd 14 Ionawr 2011 
4 Dywedir fod y Tîm Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys Argyfwng yn fwyaf addas i bobl ag anhwylder meddwl 
difrifol ac aciwt a fyddai fel arall yn gorfod cael eu derbyn i’r ysbyty   
5 Nyrsys Seiciatrig Cymunedol 
6 Fersiwn bresennol cyhoeddwyd Gorffennaf 2012 ac adolygwyd Rhagfyr 2012 
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system gyfan integredig7 sy’n cael ei darparu ar y cyd â gwasanaethau iechyd 
meddwl cleifion mewnol, argyfwng ac arbenigol.”  Mae’r CMHT yn cofnodi 
gwybodaeth am gleifion ar system cofnodion achos integredig (a ddefnyddir 
hefyd gan y Tîm Argyfwng) a elwir yn “PARIS.” 
 
7. Mae mynediad i’r CMHT wedi’i gyfuno’n ddaearyddol i bractisys Meddyg 
Teulu yn y ddwy sir dan sylw, fel bod saith tîm ar draws yr ardal gyfan.  Mae'r 
Practis wedi’i gyfuno â thîm Gogledd-Ddwyrain Caerdydd ac, yn ôl Polisi’r 
CMHT, rhaid i’r holl bractisys gwrdd â’r Rheolwr a’r Uwch-Glinigydd o’r CMHT 
bob chwe mis i drafod materion gweithredol.  Dywedir y bydd pobl sy’n cael 
eu hatgyfeirio at y CMHT “yn derbyn asesiad cynhwysfawr.”  
 
Y gyfraith yng Nghymru a pholisïau Llywodraeth  
 
8. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pasio deddfwriaeth newydd yn 
delio â materion iechyd meddwl (Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 - “y 
Mesur”)8 i geisio sicrhau bod gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol 
lleol ar gael (fel y nodir yn Rhan 1 y Mesur).  Roedd hefyd yn cyflwyno 
dyletswydd i gyflawni asesiadau iechyd meddwl sylfaenol (adran 6 y Mesur)9 
lle caiff amodau penodol eu cwrdd.  Mae’r rhain yn cynnwys lle cafodd gais ei 
wneud ar gyfer rhywun gan ddarparwr gofal sylfaenol lle oedd yr unigolyn 
wedi’i gofrestru fel claf (mewn geiriau eraill, Meddyg Teulu’r claf).  Dylid yna 
atgyfeirio’r claf at wasanaethau arbenigol neu i dderbyn triniaeth drwy 
“ymyriad tymor byr” (fel cwnsela, therapi rheoli straen neu therapïau eraill).10  
Gall Meddygon Teulu dal atgyfeirio cleifion, fel bo angen, at y Tîm Argyfwng 
a’r CMHT (gweler uchod) yn y ffordd arferol. 
 
9. Mae’n ofynnol i bob corff y GIG yng Nghymru a Lloegr adrodd 
digwyddiadau diogelwch cleifion i’r NRLS11 ar ôl yn gyntaf fod wedi cyflawni 

7 Gwasanaeth partneriaeth yw’r CMHT a weithredir ar y cyd rhwng y Bwrdd Iechyd a dau awdurdod lleol – 
Cyngor Caerdydd a Chyngor Morgannwg a’r Fro 
8 Pasiwyd Rhagfyr 2010, ond daeth ei ddarpariaethau cyntaf i rym yn Ebrill 2012 gydag amrywiol 
ddarpariaethau’n dod i rym ar wahanol adegau’n dilyn hynny.  Daeth Rhan 1 i rym ym mis Hydref 2012.  
9 Daeth i rym o’r 1 Hydref 2012 ymlaen – Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 3) 
2012 
10 Canllawiau ar weithredu a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn Rhagfyr 2011-“Canllawiau wedi’u 
Diweddaru i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol” 
11 System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu.  Er yn cael ei goruchwylio gan Awdurdod Iechyd Arbennig 
Bwrdd Comisiynu’r GIG yn Lloegr ers 2012, mae’r gwaith o ddarparu ochr weithredol y NRLS wedi’i 
drosglwyddo i Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd y Coleg Imperial  lle y dylid adrodd pob digwyddiad 
diogelwch yng Nghymru a Lloegr.   
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ymchwiliad Dadansoddiad o Wraidd y Broblem (RCA) yn unol â hyfforddiant a 
phecyn cymorth a ddatblygwyd gan y NRLS.  Yng Nghymru, bydd Byrddau 
Iechyd hefyd yn adrodd materion diogelwch i Lywodraeth Cymru.  Mae gan yr 
RCS dair lefel ymchwilio; cyflawnir lefel dau (a ddisgrifir fel ymchwiliad 
cynhwysfawr) fel arfer lle oedd y canlyniad i’r claf yn niwed difrifol neu’n 
farwolaeth.  

 
10. Yn ôl y canllawiau ar gyfer ymchwiliad RCA, rhaid i ymchwiliad a 
gyflawnir ar lefel dau fod yn drylwyr, credadwy ac “wedi’i gyflawni i lefel uchel 
o ran manylder.”  Fel arfer caiff ei gyflawni gan Dîm Amlddisgyblaeth (MDT) 
ac ni ddylai gael ei gyflawni gan staff oedd yn rhan o’r digwyddiad.  Mae’n 
cael ei oruchwylio ar lefel cyfarwyddwr gyda’r claf, perthynas neu ofalwr yn 
cymryd rhan.  Dylid cynnig cysylltiadau iddynt i gynrychiolaeth annibynnol neu 
wasanaeth eiriolaeth i gynorthwyo gyda’r broses.  Dylai adroddiad yr 
ymchwiliad fod yn “adroddiad llawn gyda chrynodeb gweithredol ac 
atodiadau” a chloi gydag argymhellion cadarn ar gyfer rhannu’r gwersi a 
ddysgwyd fel y bo’n briodol. 
 
Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain (BNF)-British National Formulary 
 
11. Cyhoeddiad ar y cyd gan Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA) a 
Chymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain yw’r BNF, a gyhoeddir (wedi’i 
ddiweddaru) ddwywaith y flwyddyn.  Mae’n darparu gwybodaeth ddiweddar a 
chywir i ragnodwyr, fferyllwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill am 
ddefnyddio meddyginiaethau gydag oedolion (cyhoeddir arweinlyfr tebyg ond 
ar wahân ar ragnodi ar gyfer plant). 
 
12. Yn ôl y BNF dylid ond defnyddio cyffuriau y cyfeirir atynt yn gyfunol fel 
Bensodiazepines12 fel cyrsiau byr.  Yn benodol, mae’r BNF yn cynnwys blwch 
testun gyda rhybudd sy’n darllen fel a ganlyn:[Mae’r cyhoeddiad yn uniaith 
Saesneg.  Mae cyfieithiad Cymraeg yn ei ddilyn o’r hyn y dywed.] 

 
“Important: benzodiazepine indications 
 
1. Benzodiazepines are indicated for the short-term relief (two to four 

weeks only) of anxiety that is severe, disabling, or causing the 

12Gan gynnwys y canlynol: Nitrazepam, Flurazepam, Loprazolam, Temazepam, Zopiclone, Diazepam 
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patient unacceptable distress, occurring alone or in association with 
insomnia or short-term psychosomatic, organic, or psychotic illness. 
 

2. The use of benzodiazepines to treat short-term “mild” anxiety is 
inappropriate. 

 
3. Benzodiazepines should be used to treat insomnia only where it is 

severe, disabling, or causing the patient extreme distress.” 
 

“Pwysig: arwyddion ynghylch benzodiazepines 
 
1. Dylid ond dyroddi Benzodiazepines am gyfnod byr (dwy i bedair 

wythnos yn unig) ar gyfer gorbryderu sy’n ddifrifol, sy’n anablu neu 
sy’n achosi trallod annerbyniol i’r claf, ac sy’n digwydd ar ei ben ei 
hun neu mewn cysylltiad ag insomnia neu salwch seicosomatig, 
organig neu seicotig tymor byr.  
 

2. Mae defnyddio benzodiazepines i drin gorbryderu “ysgafn” tymor byr 
yn amhriodol. 

 
3. Dylid defnyddio benzodiazepines i drin insomnia ond lle mae’n 

ddifrifol, yn anablu neu’n achosi trallod difrifol iawn i’r claf.” 
 

Canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 
(“NICE”) –The National Institute for Health and Clinical Excellence 

 
13. Mae canllawiau clinigol NICE yn cynghori’r GIG ar ofalu am bobl gyda 
chyflyrau penodol a pha driniaethau y dylent eu derbyn.  Mae Canllawiau 
NICE13 ar Anhwylderau Gorbryderu Cyffredinol (GAD) yn dweud [Mae’r 
cyhoeddiad yn uniaith Saesneg.  Mae cyfieithiad Cymraeg yn ei ddilyn o’r hyn 
y dywed.]: 
 

“Drug treatment 
 

• If a person with GAD chooses drug treatment, offer a selective 
serotonin reuptake inhibitor (SSRI).  Consider offering sertraline 

13 Canllaw Clinigol NICE 113 – Anhwylder gorbryderu cyffredinol ac anhwylder panig (gyda neu heb 
agoraffobia) mewn oedolion - Ionawr 2011 
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first because it is the most cost-effective drug...Monitor the 
person carefully for adverse reaction. 

• Do not offer benzodiazepine for the treatment of GAD in primary 
or secondary care except as a short-term measure during crisis.  
Follow advice in the ‘British National Formulary’ on the use of a 
benzodiazepine in this context...” 

 
 “Triniaeth gyffuriau 
 

• Os yw person gyda GAD yn dewis triniaeth gyffuriau, dylid cynnig 
atalydd aildderbyn serotonin dethol (SSRI) iddynt.  Dylid ystyried 
cynnig sertraline yn gyntaf oherwydd dyma’r cyffur mwyaf cost-
effeithiol...dylid monitro’r person yn ofalus am adwaith niweidiol. 

• Ni ddylid cynnig bensodiasepin i drin GAD mewn gofal sylfaenol 
neu eilaidd ac eithrio fel mesur tymor byr yn ystod argyfwng.  
Dylid dilyn y cyngor yn Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain ar 
ddefnyddio bensodiasepin yn y cyd-destun hwn...” 

 
Canllawiau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (“GMC”)-General Medical Council 
 
14. Cylch gwaith y GMC yw rheoleiddio meddygon a “sicrhau arferion 
meddygol da” yn y proffesiwn.  O bryd i’w gilydd mae’n cyhoeddi canllawiau i 
feddygon ar y safonau sy’n ddisgwyliedig.  Mae wedi cyhoeddi, ymhlith 
pethau eraill, canllawiau ar ofal clinigol a rhagnodi.14   
 
15. Mae canllawiau ei Arfer Meddygol Da’n dweud y canlynol: 

 
“2.  Rhaid i ofal clinigol da gynnwys: 
 
(a) Asesu cyflyrau’r claf yn ddigonol, gan ystyried yr hanes (gan 

gynnwys y symptomau, y ffactorau seicolegol a chymdeithasol)... 
(b) Darparu neu drefnu cyngor, ymchwiliadau neu driniaeth lle bo 

angen 
(c) Atgyfeirio’r claf at ymarferydd arall, pan fydd hyn er lles gorau’r 

claf. 

14 Arfer Meddygol Da 2006 (y fersiwn berthnasol ar adeg yr hyn a ddigwyddodd).  Ers hynny cafodd hwn ei 
ailgyhoeddi yn Ebrill 2013.  Arfer Da wrth Ragnodi Meddyginiaethau 2008 (y fersiwn berthnasol ar adeg yr 
hyn a ddigwyddodd).  Ers hynny cafodd hwn ei ailgyhoeddi yn Chwefror 2013. 
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 ... 

 
3.  Wrth ddarparu gofal rhaid i chi: 

 
(a) adnabod a gweithio o fewn cyfyngiadau eich cymhwysedd 
(b) rhagnodi cyffuriau neu driniaeth, gan gynnwys presgripsiynau    

amlroddadwy, dim ond pan fyddwch....yn fodlon bod y cyffuriau 
neu’r driniaeth yn cwrdd ag anghenion y claf....  

         ... 
(i) Ymgynghori a chymryd cyngor gan gydweithwyr, lle bo hynny’n  

briodol. 
 ... 
 
Diweddaru gwybodaeth: 

12.  Dylech...fod yn gyfarwydd â’r canllawiau a’r datblygiadau 

perthnasol sy’n effeithio ar eich gwaith... 

13.  Rhaid i chi ddiweddaru eich hun, a glynu wrth, y cyfreithiau a’r 

codau ymarfer sy’n berthnasol i’ch gwaith.” 

16. Mae canllawiau’r GMC ar Arfer Da mewn Rhagnodi Meddyginiaethau’n 
dweud y canlynol: 

 
“Egwyddorion Rhagnodi 
... 
3.  Dylech ond rhagnodi cyffuriau i ateb anghenion sydd wedi eu nodi 
gan gleifion a byth oherwydd bod hynny’n hwylus i chi neu oherwydd 
bod cleifion yn mynnu eu cael... 
... 
5.  Wrth ragnodi meddyginiaethau dylech sicrhau bod eich rhagnodi’n 
briodol a chyfrifol ac er lles gorau i'r claf.  I wneud hyn rhaid i chi: 
 
(a) sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r canllawiau cyfredol a gyhoeddwyd 
yn Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain...gan gynnwys ar ddefnyddio,  
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sgîl-effeithiau a gwrtharwyddion y meddyginiaethau a ragnodwch.  
Dylech fod yn ymwybodol o’r canllawiau ar effeithiolrwydd clinigol a 
chost-effeithiolrwydd ymyriadau a gyhoeddir gan...NICE...” 
 

Y Digwyddiadau Cefndir  
 
Cefndir 
 
17. Isod rhoddir cronoleg yn fras o ddigwyddiadau allweddol a godwyd o’r 
nodiadau clinigol (Practis, PARIS ac Ysbyty’r Bwrdd Iechyd), ac o ddogfennau 
perthnasol eraill.  Nid yw’n rhestru’r holl nodiadau clinigol neu faterion a 
ystyriwyd, a chynhwysir rhai ar gyfer cyd-destun a gwybodaeth yn unig (gan 
gynnwys deunydd hanesyddol).  (Ychwanegwyd rhai cofnodion er mwyn 
cyflawnder ac eglurder yn dilyn sylwadau a dderbyniwyd ar yr adroddiad 
drafft.) 
 
18. Dangosodd gofnodion y Practis fod gan X beth hanes o symptomau 
iechyd meddwl yn dyddio’n ôl i’r adeg pryd y rhagnodwyd cyffur gwrth-iselder 
(Fluoxetine) iddo gyntaf yn 2002. Roedd yn 20 oed.  Yn ddiweddarach, yn 
2003, mae tystiolaeth i sertraline (cyffur gwrth-iselder arall) gael ei ragnodi 
iddo dros bedwar mis yn olynol.  Rhywdro yn 2005,15 cyflwynodd X i’r Adran 
Frys (ED) ar ôl cymryd gorddos.   

 
19. Ar 28 Mai 2007, aseswyd X yn yr ysbyty ar ôl iddo achosi archoll i’w 
fraich yn fwriadol (yn ôl y sôn pan oedd wedi meddwi ac ar ôl cael ffrae â’i 
dad).  Cafodd ei ryddhau i ofal y Practis gyda chyngor i atgyfeirio’i hun i 
dderbyn triniaeth rheoli dicter.  Aseswyd ei broffil risg fel risg gyfredol o 
achosi niwed iddo’i hun ac i eraill.  Yn Nhachwedd 2007 cafodd X ei 
dderbyn drwy’r ED ar ôl iddo drywanu ei hun yn fwriadol yn ei stumog, fel 
bod angen llawdriniaeth arno.  Yn ôl y sôn roedd wedi bod yn yfed a chymryd 
cocên.  Cafodd ei ryddhau i ofal yr heddlu ac, eto, trosglwyddwyd ei ofal 
clinigol i’r Practis.  Am ychydig bu’n derbyn rhywfaint o gwnsela ar gyfer 
camddefnyddio alcohol gan y gwasanaeth prawf ond, fisoedd wedyn, roedd 
yn parhau i dderbyn cyffuriau gwrth-iselder gan y Practis (citalopram a 
fluoxetine) a chyffuriau lladd poen ar ôl anaf i’w law.  
 

15 Nid oes unrhyw gofnod clinigol o’r cyflwyniad hwn i ddweud pryd yn union a gyflwynodd ei hun, ond yn ôl 
y Bwrdd Iechyd fe ddigwyddodd, a chytunodd rieni X. 
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20. Yn Ionawr 2009, gwelodd X Feddyg Teulu.  Nodwyd ei fod “yn dangos 
straen sylweddol, nad oedd yn cysgu” a bod “efallai angen holiadur iselder 
arno” ond ni chafodd un ei lenwi.  Rhagnodwyd tabledi ar gyfer gorbryderu i 
X (beta-atalydd – propranolol).  Bythefnos wedyn cafodd ei weld gan yr un 
Meddyg Teulu.  Yn ôl y nodiadau roedd yn gwella ac yn “yfed gormod”.  
Soniwyd eto am yr holiadur, ond yn ôl y nodiadau nid oedd ar gael i’r Meddyg 
Teulu ar y pryd ac felly ni chafodd ei lenwi.  Yna cafodd presgripsiwn  
gwrth-iselder pellach (citalopram) a’i atgyfeirio at y gwasanaeth dadwenwyno 
alcohol sy’n cael ei redeg gan yr Uned Ddibyniaeth Gymunedol (CAU) – sy’n 
cael ei rhedeg gan y Bwrdd Iechyd.  Roedd rhestr aros.  Ymddengys bod X 
wedi methu â mynychu’r apwyntiad cyntaf ond ei fod nes ymlaen wedi 
cysylltu â’r CAU.  Arweiniodd hyn at asesiad (Mawrth 2009) a bod angen 
triniaeth dadwenwyno arno fel claf mewnol.  Eto roedd rhestr aros.  Chwe mis 
yn ddiweddarach (Medi) anfonodd y CAU lythyr arferol ato ond methodd X ag 
ymateb iddo, felly cafodd ei dynnu oddi ar y rhestr aros. 
 
21. Ar 17 Tachwedd 2009, cymrodd X orddos (o diazepam – cyffur a 
ddefnyddir i drin anhwylderau gorbryderu, a co-codamol – cyffur lladd poen) 
gydag alcohol a chafodd ei dderbyn i’r ysbyty.  Cofnodwyd ei fod yn “agored i 
hunan-laddiad” a’i fod yn meddwl bod ganddo “efallai gyflwr deubegynol.”  
Roedd hanes teuluol o anhwylder deubegynol.  Cyflawnodd nyrs Asesiad 
Seicolegol a'i atgyfeirio at y CAU a’r CMHT.  Casglodd yr asesiad fod gan X, yn 
ôl pob golwg, risg isel o achosi niwed i eraill ond risg sylweddol o anafu’i hun 
yn fwriadol.  Roedd ganddo risg uchel o wneud yr un peth eto.  Cafodd X ei 
ryddhau i aros apwyntiad gan y CMHT. 
 
22. Gwelodd y CMHT X gyntaf ar 22 Chwefror 2010.  Disgrifiodd y 
ffurflen asesu X fel rhywun a deimlai’n ynysig ac agored i hunan-laddiad.  
Dywedodd y ffurflen ei fod “yn teimlo mewn cornel ac nad oes ffordd allan 
iddo”, er i X wadu unrhyw feddyliau hunan-laddiad y diwrnod hwnnw.  
Cofnodwyd ei fod yn cymryd cocên, er iddo ddweud nad oedd wedi’i gymryd 
ers cwpwl o fisoedd oherwydd y gost.  Roedd bellach yn cymryd canabis yn ei 
le ac yn ei gael gan ffrind.  Yn ôl y nodiadau “gall yfed hyd at 8-9 peint bob 
nos a gwneud hyn 5-6 noson yr wythnos.”  Cynghorwyd X i gadw dyddiadur i 
gofnodi ei hwyliau a chafodd ei atgyfeirio at gynllun ymarfer corff.  Fel arall, 
teimlwyd nad oedd angen mewnbwn gwasanaeth pellach.  Cafodd ei ryddhau 
i ofal y Practis.  Y cyswllt cyntaf gan y CAU, yn dilyn yr atgyfeiriad ar  
17 Tachwedd, oedd llythyr (8 Mehefin) yn gwahodd X i apwyntiad  
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“cyn-asesu.”  Nid oes unrhyw dystiolaeth iddo ymateb (felly tybiwn iddo gael 
ei dynnu oddi ar y rhestr aros).  Erbyn hyn roedd X wedi priodi, wedi dod yn  
dad, ac wedi dechrau cwrs astudio Technoleg Gwybodaeth.  Ni chofnodwyd ei 
fod wedi ymweld â’r Practis yn 2010.  Nid oedd cofnod o unrhyw bresgripsiwn 
yn cael ei ragnodi iddo’r flwyddyn honno.  
 
23. Yn Ebrill 2011, ffoniodd X y Practis i ddweud ei fod yn teimlo’n 
orbryderus, na allai gysgu a’i fod wedi bod yn ysmygu canabis.  Rhagnodwyd 
cyflenwad bach o diazepam a mirtazapin iddo (cyffur a ddefnyddir i drin 
anhwylderau hwyliau ac iselder) gan Dr Matthews.  Yn y misoedd canlynol 
parhaodd X i dderbyn triniaeth gyda chyfres o gyffuriau ar gyfer anhwylderau 
hwyliau a chysgu a / neu iselder (temazepam, citalopram, diazepam, 
sertraline).  Rhagnodwyd y rhain gan Dr MacLaughlan ar 6 a’r 27 Hydref, ac 
eto nes ymlaen ar 25 Ionawr 2012. Yn ogystal, cafodd temazepam ei ragnodi 
gan Dr Walsh yn ôl pob golwg ar 14 Mehefin, er nad oes manylion o’r 
apwyntiad hwnnw yn y nodiadau clinigol.  Yn Chwefror 2012, mae’r 
nodiadau clinigol yn nodi bod X wedi gweld Dr MacLaughlan. Nodwyd fod X 
“yn teimlo nad yw’n mynd i nunlle â’i hwyliau, a’i hyrddiau ymosodol a dig.  
Mae’n teimlo ei fod yn ddeubegynol ac mae [wedi cael] sgyrsiau â ffrind sy’n 
meddwl yr un peth...”  Roedd cofnod o bresgripsiwn am diazepam er na 
chafodd ei gofnodi yn y nodiadau clinigol ar gyfer yr apwyntiad hwnnw.  Fodd 
bynnag, cyfeiriodd restr o’r apwyntiadau at bresgripsiwn yn cael ei roi’r 
diwrnod hwnnw gan Ymarferydd Nyrsio yn y Practis a gofynnwyd i X drefnu i 
gael ei weld gan Feddyg Teulu arall yn y Practis oedd yn brofiadol mewn 
iechyd meddwl.  Yn yr apwyntiad hwnnw (ddeg diwrnod yn ddiweddarach) 
cofnodwyd bod X wedi bod yn prynu tabledi “oddi ar y stryd” ac yn gofyn am 
bensodiasepinau gan y Practis.  Gwrthododd y Meddyg Teulu hwnnw,  
Dr Robertson, gan rybuddio y gallai’n hawdd fynd yn gaeth iddynt.  

 
24. Cafodd ei atgyfeirio i dderbyn cwnsela ym mis Gorffennaf ar ôl 
apwyntiad ymgynghori arall â Dr Matthews.  Nododd yr apwyntiad hwnnw eto 
fod X wedi gofyn am fwy o bensodiasepinau a bod Dr Matthews wedi 
gwrthod.  Ar 22 Awst gwelodd X Feddyg Teulu arall yn y Practis, Dr Gerson.  
Yn ôl y nodiadau roedd X wedi dod yn fwyfwy ymosodol a bu’n rhaid galw’r 
heddlu i’w gartref y noson cynt.  Rhagnododd y Meddyg hwn gwrs pythefnos 
o diazepam (gan nodi ar y nodiadau na ddylid ei roi eto) a dywedodd y 
byddai’n ceisio prysuro’r cwnsela.  Y diwrnod canlynol roedd y nodiadau’n 
nodi bod llythyr “optio i mewn” wedi’i anfon at X ynghylch cwnsela.  Ar  
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5 Medi, gwelodd X Feddyg Teulu arall, Dr Corbett, a rhagnodwyd cwrs arall o 
diazepam iddo.  Rhagnodwyd sertraline a diazepam iddo eto ar 20 Medi gan 
yr Ymarferydd Nyrsio, Ms Hoare, a chwrs arall eto gan Dr Gerson ar  
12 Hydref, yn ei rybuddio y gallai’n hawdd fynd yn gaeth iddynt.  
Rhybuddiwyd X gan y Practis ynghylch ei ymddygiad tuag at staff, fwy nag 
unwaith, ar ddiwedd mis Hydref pan wrthodwyd ei gais am ragor o dabledi.  
Rhoddwyd presgripsiwn pellach o diazepam iddo ar 30 Hydref gan Feddyg 
Teulu arall, Dr Finlay, gan gofnodi ei fod “wedi’i roi i atal ffrwgwd.” 
 
25. Ar 1 Tachwedd, ymddiheurodd X am ei ymddygiad a chafodd 
diazepam ei ragnodi iddo eto am 28 diwrnod gan Dr Gerson, gyda’r nodyn na 
ddylai X ofyn am ragor yn y cyfamser.  (Dangosodd y nodiadau rhagnodi, 
fodd bynnag, fod cyflenwad pellach wedi’i roi iddo bythefnos wedyn).  
Rhoddwyd cyflenwad pedair wythnos o sertraline i X hefyd (noda’r cofnod 
“100mg a 50mg”, sy’n awgrymu cyflenwad pedair wythnos o’r ddau).  Ar  
30 Tachwedd, ffoniodd X y Practis a siaradodd â Dr Findlay.  Yn ôl ei 
nodiadau roedd wedi’i gythruddo ac yn ddig oherwydd ei fod wedi rhedeg 
allan o diazepam – ei fod “wedi cymryd mwy na'r dos rhagnodedig ac wedi 
rhedeg allan 4 diwrnod yn ôl.”  Cofnodwyd bod X wedi symud allan o’r cartref 
priodasol am sbel a’i fod yn honni iddo “wario £2000 ar alcohol mewn 
wythnos.”  Roedd y nodiadau'n cloi drwy ddweud “ei fod yn swnio’n bigog 
iawn ar y ffôn, a cytunwyd i ragnodi mwy o diazepam...”  Dangosodd y 
nodiadau rhagnodi fod cyflenwadau pythefnosol pellach o diazepam wedi’u 
rhoi iddo wedyn. 
 
26. Ar 2 Ionawr 2013, gwelodd X Dr Gerson ar ôl cael ei arestio dros y 
Nadolig.  Rhagnodwyd diazepam iddo eto gyda chynllun i’w adolygu ymhen 
pythefnos (ond cafodd diazepam ei ail-roddi wedi’i ddyddio ymhen 
pythefnos).  Ar 4 Ionawr, cafodd X ei dderbyn i’r ysbyty ar ôl cymryd 
gorddos o 126 tabled o sertraline.  Mae manylion ei dderbyn yn awgrymu mai 
“pur anaml” oedd X yn yfed alcohol (yn gwbl groes i’r hanes uchod). 
 
27. Y bore canlynol, 5 Ionawr, aseswyd X ar y ward gan feddyg ail 
flwyddyn dan hyfforddiant yn arbenigo mewn seiciatreg (“y Meddyg Ysbyty”).  
Roedd ar alwad y penwythnos hwnnw a defnyddiodd Raddfa Beck16 ar gyfer 
ei asesiad - offeryn adnabyddus i werthuso risg o hunan-laddiad.  Roedd y 

16 Graddfa Risg Hunan-laddiad Beck 
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ffurflen yn nodi y gwyddai X fod ganddo broblem tymer a’i fod wedi cymryd y 
tabledi (gan nodi faint fel cyfuniad o’r dosys 100mg a 50mg) ar ôl ffraeo â 
Mrs H.  Dangosodd y nodiadau fod X wedi dweud wrth y Meddyg Ysbyty iddo 
fod allan drwy’r prynhawn gyda ffrindiau’n yfed “5-6 peint gyda fodca, ac nad 
oedd yn teimlo’n feddw.”  Roedd X wedi cymryd ei dabledi o flaen Mrs H. 
Dywedodd ei fod wedi'u cymryd “ar fyrbwyll.”  Roedd adran asesu cyflwr 
meddwl y ffurflen yn nodi fod X yn gorwedd ar y gwely’n chwarae â’i ffôn 
symudol yn ei hystod.  Cafodd y canlynol (ymhlith eraill ar y rhestr) eu hasesu 
i fod yn “nil” gan y Meddyg Ysbyty – cythruddo, gorbryderu, dyfodol / 
anobaith, hunan-laddiad.  Ni chafodd y dudalen ar “Ffactorau Risg ac 
Arwyddion Rhybuddio” ei llenwi (roedd yn wag).  Ar dempled Graddfa Beck, 
sgoriodd y Meddyg Ysbyty X fel “nil” yn y rhan fwyaf o feysydd, gan roi 
cyfanswm sgôr o “0/18 a 0/12" ar y raddfa. 
 
28. Yn unol â hynny, ystyriwyd bod X yn ffit i gael ei ryddhau i fynd adref 
dan ofal ei Feddyg Teulu.  Nododd y Meddyg Ysbyty y byddai copi o’r ddogfen 
asesu’n cael ei hanfon i’r Practis yn argymell bod ei Feddyg Teulu’n mynd ar 
drywydd y cwnsela yr oedd X yn aros amdano.  Nid oedd tystiolaeth yn ffeil yr 
ysbyty i ddangos a gafodd y copi ei anfon ac, os do, pryd.  Fodd bynnag, 
roedd copi o atgyfeiriad wedi’i ffacsio at y Gwasanaethau Cymdeithasol (o 
ystyried bod cartref X yn cynnwys plant).  Roedd cofnodion y Practis yn nodi 
cofnod ar ei system cofnodion cyfrifiadurol ynghylch llythyr gan Wasanaeth 
Iechyd Meddwl y Bwrdd Iechyd (ar 5 Ionawr), fodd bynnag, nid oedd mwy o 
fanylion ac nid oedd copi.  
 
29. Ar 7 Ionawr, cysylltodd X â’r Practis.  Roedd y MT, Dr MacLaughlan, 
wedi cofnodi ei fod:  
 

“....wedi colli ei feddyginiaeth, yn gwadu ei fod wedi cymryd gormod o 
diazepam, yn orbryderus++ [iawn iawn] ynghylch colli ei diazepam ac 
wedi cymryd gorddos o gyffuriau lladd poen nos Sadwrn.  Cafodd ei 
weld yn yr Adran A&E, bod ei waed yn normal meddai ac y cafodd ei 
ryddhau...  Cawsom sgwrs yn dweud na ellid rhoi presgripsiwn arall o 
bensodiasepinau os yw’n ei golli...mater iddo fo yw cadw ei 
feddyginiaeth yn ddiogel.  Roedd ond yn eu cymryd meddai...pan oedd 
yn ‘argyfwng’ arno.  Rwyf wedi rhagnodi presgripsiwn am 4x 5mg o 
dabledi diazepam yn unig.  Dywedodd y byddai ei feddyg arferol yn 
gwybod na fyddai’n camddefnyddio ei feddyginiaeth...” 
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30. Dangosodd gofnodion y Practis fod cyflenwad pellach o sertraline wedi’i 
roi i X ar 10 Ionawr, ond nid oedd apwyntiad i lawr ar y cofnodion clinigol 
am y diwrnod hwnnw.   Ar 11 Ionawr, dangosodd y cofnodion clinigol neges 
“drwy’r staff gweinyddol gan y cwnselydd” i ddweud bod X bellach yn “8fed o 
gyrraedd brig y rhestr ac y dylai gael ei weld o fewn y 7-8 wythnos nesaf.”  Ar 
16 Ionawr, cofnodwyd fod Dr Gerson wedi ffonio Seiciatrydd (gyda’r CMHT) 
i drafod X.  Cyngor y Seiciatrydd oedd y dylai dderbyn triniaeth rheoli dicter.  
Cofnodwyd cyngor pellach a roddwyd fel a ganlyn: 
 

“...o ran cyffuriau gwrth-iselder, cynghori Mirtazepine am ei effaith 
sedatif ond yn nodi bod y c[laf] yn teimlo ei fod yn...ei wneud... yn 
waeth, o ran DZP[diazepam] cynghori’r c[laf] ei bod yn amlwg nad oedd 
yn gweithio oherwydd ei fod yn dal i gael hyrddiau ymosodol a 
phroblemau dicter a bellach yn gaeth iddo, cynghori dos bychan o 
Olanzapine am ei effaith sedatif (dim nodweddion seicotig)...nid yn 
gyffur gyda phroblemau camddefnyddio...cynghori gostwng y dzp i 
5mg...am 2/52 [pythefnos], yna 2.5mg...2/52, yna stopio.” 

 
31. Ar 20 Ionawr, bu farw X ar lein rheilffordd ar ôl cael ei daro gan drên.  
 
32. Ar 26 Chwefror, aeth y Bwrdd Iechyd ati i baratoi adroddiad RCA 
(gweler uchod).  Cyfeiriodd at gyfarfod MDT ar 26 Ionawr, er bod yr 
adroddiad wedi’i ddyddio fis yn ddiweddarach.  Cyfeiriodd at ddyddiad 
marwolaeth X fel 20 Chwefror (gweler uchod) gan nodi bod Uwchbartner y 
Practis (Dr Gerson) wedi’i wahodd i fynychu’r cyfarfod MDT ond nad oedd 
wedi gwneud.  Wrth wneud sylwadau ar yr adroddiad drafft, fodd bynnag, 
dywedodd Dr Gerson ei fod ond wedi clywed am y cyfarfod MDT ar ôl iddo 
ddigwydd.  Ymhlith y rhai a restrwyd yn bresennol oedd y nyrs a atgyfeiriodd 
X at y CMHT yn 2009, a’r Meddyg Ysbyty a asesodd X yn Ionawr 2013.  Nid 
oedd dim i ddangos bod aelodau o deulu X wedi eu gwahodd i fynychu neu 
gyfrannu.  Roedd cronoleg y digwyddiadau yn yr adroddiad yn dilyn yr uchod 
fwy neu lai (gyda rhai gwallau pellach) a chafwyd gwybod bod rhai  
cofnodion /gwybodaeth ar goll:  
 

• Dim cofnod o X yn cyflwyno i’r ED yn 2005 
• Dim gwybodaeth ynghylch pam y cafodd X ei ryddhau i ofal yr heddlu ar 

ôl cael ei ryddhau o’r ED yn 2007 
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• Dim cofnod o gyswllt X â’r CAU gan arwain at ailgychwyn yr atgyfeiriad 

ym Mawrth 2009 
• Dim cofnod o gyswllt X â’r CMHT ar ôl ei atgyfeirio yn Nhachwedd 2009 

am apwyntiad i dderbyn asesiad 
• Roedd yr adroddiad wedi cyfeirio’n wallus (gweler para. 22 uchod) bod 

yr asesiad CMHT wedi digwydd ar 22 Ionawr 2010 
• Ni chafodd asesiad risg ei gwblhau yng nghyswllt yr apwyntiad yn 2010 

er bod cofnod o asesiad iechyd meddwl llawn 
• Cafwyd gwybod bod gwaith papur, yn dilyn asesu a rhyddhau X o’r 

ysbyty ar 5 Ionawr 2013, wedi’i anfon at y MT drwy’r post a bod y 
cofnodion yn dangos hynny (fodd bynnag, gweler para. 28 uchod).  
Dylai fod wedi cael ei anfon yn electronig at y MT.  Nid oedd tystiolaeth 
bod hynny wedi digwydd. 

• Cafodd y ffactor a gyfrannodd at [farwolaeth] X eu nodi fel straen, 
iselder, diffyg hyder a chymryd risgiau.  Ni chyfeiriwyd at alcohol fel 
ffactor oedd wedi cyfrannu (gweler y digwyddiadau uchod). 

 
33. Casglodd yr adroddiad mai gwreiddyn y broblem oedd “Anhysbys ar hyn 
o bryd oni bai bod rhywun yn rhagdybio.”  Gwnaed argymhellion i gyflawni 
archwiliad o’r cyfathrebu y tu allan i oriau â Meddygon Teulu i sicrhau bod 
gwybodaeth am ryddhau’n cael ei phrosesu’n brydlon, a hefyd i hysbysu’r holl 
staff bod angen cwblhau asesiad risg wrth gyflawni asesiad iechyd meddwl. 
 
34. Ar 21 Mawrth, agorodd Mrs H lythyr wedi’i gyfeirio at X gan y Practis 
yn gwahodd ei diweddar ŵr i apwyntiad cwnsela.  

 
35. Cynhaliwyd cwest i farwolaeth X ar 10 Mehefin.  Derbyniodd y Crwner 
dystiolaeth drwy ddatganiadau ysgrifenedig gan nifer o bobl, gan gynnwys 
Uwch Bartner y Practis, Dr Gerson, aelodau o deulu X, y Meddyg a welodd X 
gyntaf ar ôl iddo gyrraedd yr ysbyty wedi cymryd gorddos yn Ionawr 2013, a 
phatholegydd.  Rhoddodd eraill dystiolaeth lafar gan gynnwys gyrrwr y trên a 
ddywedodd fod X wedi cerdded ar y lein i orwedd yn fwriadol yn llwybr y trên.  
Rhoddodd y Meddyg Ysbyty a asesodd X ar 5 Ionawr hefyd dystiolaeth lafar.  
Gofynnodd y Crwner nifer o gwestiynau manwl iddo am yr asesiad ac am 
ryddhau X.  Roedd dyfarniad y rheithgor fel a ganlyn: 
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“Cymrodd [X] ei fywyd ei hun tra oedd dan ddylanwad alcohol a 
chyffuriau. Roedd y rhai a fu’n ei drin wedi methu ag adnabod ei fwriad 
i ladd ei hun.” 

 
Tystiolaeth Mrs H 
 
36. Wrth ailadrodd y digwyddiadau uchod, dywedodd Mrs H fod X, yn ôl ei 
rieni, wedi bod yn sâl ers blynyddoedd cyn iddi ei gyfarfod yn 2010.  Roedd 
yn rhai misoedd ar ôl iddynt ddechrau byw gyda’i gilydd cyn iddi sylwi y 
byddai X yn cael hyrddiau ymosodol ar ôl yfed alcohol, ond roedd wedi rhoi’r 
gorau i alcohol am sbel ar ôl genedigaeth eu plentyn cyntaf ym Mawrth 2011.  
Fodd bynnag, dywedodd Mrs H eu bod wedi symud tŷ yn 2012, roedd yn 
feichiog eto ac roedd X hefyd wedi dechrau cwrs TG.  Dechreuodd deimlo 
straen am bethau bach a byddai’n cael hyrddiau o hwyliau drwg.  Gwyddai 
fod Practis Meddyg Teulu X yn rhagnodi diazepam iddo.  Dywedodd Mrs H fod 
X weithiau’n cael trafferth rheoli ei dymer ac “yn gwylltio am y peth lleiaf.”  
Aeth pethau o ddrwg i waeth erbyn diwedd 2012, a daeth y sefyllfa i ben ar 
Noswyl Nadolig pan darodd X hi.  Galwodd Mrs H yr heddlu.  Treuliodd X y 
noson yn y ddalfa. 
 
37. Ar ddechrau Ionawr 2013, dywedodd Mrs H ei bod hi ac X wedi cael 
“ffrae ddibwys” yn y bore a dywedodd X wrthi wedyn ei fod wedi treulio 
gweddill y diwrnod yn gwylio trenau’n mynd heibio o gaeau’n edrych dros y 
rheilffordd.  Y noson honno dywedodd fod X wedi cymryd gorddos o’r 
cyffuriau gwrth-iselder a ragnodwyd iddo.  Cafodd ei dderbyn i’r ysbyty.  
Teimlai fod y penderfyniad i ryddhau ei gŵr yn syth o’r ysbyty, gyda’r unig 
opsiwn o aros am gwnsela, yn annigonol i ôl-ddilyn y gorddos.  Dywedodd 
Mrs H ei bod yn poeni am ymddygiad X o ystyried bod ganddynt blant bach.  
Roedd wedi mynd yn fwyfwy eratig i’r pwynt lle dywedodd Mrs H ei bod yn 
teimlo nad oedd ganddi ddewis ond ffonio’r heddlu eto ychydig cyn hanner 
nos ar 18 Ionawr.  Erbyn hynny roedd X yn dal i aros am ei apwyntiad 
cwnsela ac yn cael tabledi gan y Practis.  Cwpwl o ddiwrnodau wedyn roedd X 
wedi lladd ei hun.  Dywedodd Mrs H ei bod yna wedi cael y llythyr yn 
gwahodd X i’r sesiwn gwnsela.  Roedd yn ysgytwad ofnadwy ei agor a 
gwybod ei bod yn rhy hwyr.  Teimlai fod pobl wedi gadael X i lawr ac na 
chafodd unrhyw help. 
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Tystiolaeth y Bwrdd Iechyd 
 
38. Dywedodd y Bwrdd Iechyd, wrth ymateb i gŵyn gychwynnol Mrs H, fod 
Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl ers hynny wedi adolygu sut y defnyddir ei 
ddogfennau asesu risg.  Penderfynwyd gwneud i ffwrdd â’r Raddfa Beck o’r 
drefn arferol.  Yn hytrach byddai dogfen asesu risg fwy cyffredinol yn cael ei 
defnyddio, er y gellid dal defnyddio barn glinigol yn dilyn asesiad trylwyr.  
Ymddiheurodd y Bwrdd Iechyd os teimlai deulu X na ddylai fod wedi cael ei 
ryddhau i fynd adref ar ôl ei orddos yn Ionawr 2013.  Fodd bynnag, roedd 
Seiciatrydd Cyswllt Ymgynghorol (“yr Ymgynghorydd”) wedi adolygu 
cofnodion X a’r asesiad a wnaed gan y Meddyg Ysbyty (oedd ers hynny wedi 
gadael cyflogaeth y Bwrdd a’r DU).  Daeth yr Ymgynghorydd hwnnw i’r 
casgliad na fyddai wedi cyrraedd penderfyniad gwahanol i’w gyd-feddyg yn yr 
un amgylchiadau.  
 
39. Credai’r Ymgynghorydd, ar ôl adolygu’r gwaith papur, fod “tystiolaeth o 
ddiffygion yn y sylw a roddwyd i fanylder” gan y Meddyg Ysbyty wrth 
gwblhau’r asesiad Graddfa Beck o hunan-laddiad ar y pryd.  Fodd bynnag, nid 
oedd y Meddyg Ysbyty wedi canfod unrhyw dystiolaeth bod gan X salwch 
meddwl ac felly wedi llunio cynllun rheoli ac wedi’i drafod ag X cyn ei 
ryddhau.  Dywedodd yr Ymgynghorydd mai’r cynllun oedd bod y Meddygon 
Teulu oedd yn trin X yn mynd ar drywydd y cwnsela yr oedd X i’w dderbyn.  
Fodd bynnag, roedd diffyg eglurder yn y cofnodion ynghylch a oedd y Meddyg 
Ysbyty wedi cysylltu â’r Practis i drafod cynllun rhyddhau X cyn ei ryddhau, fel 
y dylai fod wedi gwneud (sefydlwyd wedyn nad oedd wedi gwneud hyn).  
Anfonwyd y cynllun hwn drwy’r post i’r Practis.  Roedd y Bwrdd Iechyd yn 
cydnabod y byddai’n well pe bai wedi cael ei anfon yn electronig.  Ers hynny 
roedd system wedi’i chyflwyno i sicrhau bod Meddygon Teulu’n cael gwybod 
yn syth os oedd claf yn cael ei ryddhau.  Fel arall, er yn cydnabod trallod 
amlwg Mrs H am yr hyn a ddigwyddodd, casglodd y Bwrdd Iechyd na fyddai’r 
canlyniad wedi bod ddim gwahanol. 
 
40. Wrth ymateb i gwestiynau pellach gan fy swyddog ymchwilio, 
cadarnhaodd y Bwrdd Iechyd na fyddai’r dogfennau coll y cyfeiriwyd atynt yn 
adroddiad y RCA, gwaetha’r modd, wedi effeithio ar y gofal a roddwyd i X.  Ni 
ddaethpwyd o hyd iddynt byth.  Ni chynhaliwyd cyfarfod adolygu pellach ers 
cyfarfod y RCA oherwydd y teimlad oedd bod yr holl ohebiaeth bellach wedi’i 
chofnodi ar y system achosion electronig PARIS.  Cynhaliwyd cyfarfod 
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Ansawdd a Diogelwch Adrannol yn dilyn y cwest, o ystyried na wnaed asesiad 
ffurfiol o risg X o ladd ei hun, er mwyn atgyfnerthu bod angen cyflawni’r 
asesiad hwn (fel yr eglurwyd yn ei ymateb blaenorol i Mrs H).  Wrth wneud 
sylwadau ar yr adroddiad drafft, dywedodd y Bwrdd Iechyd ei fod mewn 
camgymeriad wedi galw’r ymchwiliad yn RCA (ac felly wedi derbyn nad oedd 
wedi dilyn y canllawiau a’r broses ofynnol ar gyfer RCA – e.e. drwy beidio â 
chynnwys teulu’r ymadawedig).  Yn wir, meddai, y cwbl ydoedd oedd 
adroddiad ymchwilio cryno a derbyniodd y Bwrdd Iechyd fod ei alw’n RCA 
felly’n gamarweiniol.  Ers hynny roedd wedi diwygio ei holl waith papur i 
sicrhau y defnyddir y teitl cywir, sef “Adolygiad Achos Aml-ddisgyblaeth”, o 
hyn ymlaen.  Roedd dogfen Bolisi hefyd ar gael, yn ogystal â phrosesau 
monitro ac archwilio i sicrhau trylwyredd.  Rhoddwyd enghreifftiau i mi.  
Dywedodd y Bwrdd Iechyd hefyd iddo fabwysiadu offeryn Rhwydwaith 
Ymchwil Risg Cymhwysol Cymru i’w ddefnyddio gyda’i systemau cofnodi.  
Offeryn yw hwn a ddefnyddir drwy Gymru benbaladr bellach i “sicrhau dull 
cyson o asesu a rheoli risg.”  Hyfforddwyd yr holl staff perthnasol sy'n 
cyflawni asesiadau mewn sut i'w ddefnyddio. 
 
41. Cadarnhaodd y Bwrdd Iechyd fod yr archwiliad o gyfathrebu tu allan i 
oriau gyda Meddygon Teulu wedi’i wneud a’u bod yn digwydd yn fisol bellach.  
O ffigur cychwynnol o 31% ar gyfer cyfathrebu rhyddhau cleifion yn 
electronig, roedd eisoes wedi cynyddu i 56.6%.  Roedd disgwyl iddo gynyddu 
eto.  Roedd pwysigrwydd e-ryddhau wedi’i atgyfnerthu ymhellach drwy 
raeadru gwybodaeth i feddygon iau, drwy roi arwyddion ar ddrysau allan i 
atgoffa meddygon cyn iddynt adael y ward, a thrwy i staff nyrsio hefyd annog 
meddygon i’w llenwi’n syth ar ddiwedd eu rownd o gwmpas y ward i weld 
cleifion newydd gael eu derbyn.17 
 
42. Fel arall, fe wnaeth y Bwrdd Iechyd ailadrodd ei gasgliadau fel yn yr 
ymateb i Mrs H uchod.  I gloi, dywedodd yr Ymgynghorydd ei bod yn anodd 
“edrych ar y digwyddiad hwn ar ei ben ei hun”, a bod angen ei ystyried yng 
nghyd-destun uned dderbyn brysur lle oedd nifer o asesiadau risg uchel yn 
cael eu cyflawni pob dydd.  Dywedodd fod yna broblem adnoddau, ac 
meddai: 

 
 

17 Defnyddir y term hwn ar gyfer y rownd ward gyntaf gan glinigydd ar ôl i glaf gael ei dderbyn gyntaf  
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“Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r gyfradd dderbyn wedi cynyddu o 
un flwyddyn i’r llall heb gynnydd pellach mewn adnoddau...Ar yr un 
pryd daeth canllawiau cenedlaethol i rym yn argymell bod angen i 
asesiadau seicogymdeithasol gael eu cyflawni ar gyfer pawb sy’n 
cyflwyno i wasanaethau ysbyty cyffredinol ar ôl hunan-anafu.  Nid yw’r 
gwasanaethau wedi datblygu’n unol â’r cynnydd yn y gyfradd dderbyn 
yn dilyn hunan-anafu...Ar yr un pryd arweiniodd newidiadau i’r rota at 
sefyllfa lle na roddir fawr ddim cymorth i’r Uned Wenwyno gan y 
meddygon dyletswydd dan hyfforddiant... 
...byddai’n bwysig hwyluso asesiadau cynnar gan staff yn yr ysbyty 
cyffredinol heb ddibynnu ar feddygon iau ar alwad...” 

 
Tystiolaeth y Practis  
 
43. Yng nghyswllt yr apwyntiad cwnsela a anfonwyd at X ar ôl iddo farw, 
ysgrifennodd y Practis (drwy ei Uwch Bartner, Dr Gerson) at Mrs H yn dweud 
eu bod yn ymddiheuro’n “ddiamod” am hyn, gan gydnabod bod hyn wedi 
achosi trallod pellach iddi.  Roedd hyn wedi’i drafod mewn cyfarfod o’r 
partneriaid.  Roedd y Practis wedi “newid pethau’n syth” i sicrhau na fyddai 
hyn yn digwydd eto.  Dywedodd fod apwyntiadau fel arfer yn cael eu gwneud 
yn electronig drwy system gyfrifiadurol y Practis.  Byddai hwn fel arfer yn 
dangos os oedd claf wedi marw, gan sicrhau na fyddai apwyntiad yn cael ei 
anfon.  Fodd bynnag, roedd y cwnselydd yn newydd i’r swydd ar y pryd ac, yn 
ddiarwybod i’r Practis, wedi bod yn anfon apwyntiadau mewn llawysgrifen 
gan fynd heibio i system gyfrifiadurol y Practis.  Roedd hyn wedi’i godi gyda’r 
person perthnasol i sicrhau bod y system gyfrifiadurol bob amser yn cael ei 
defnyddio.  
 
44. Yn ei sylwadau i fy swyddfa, dywedodd Dr Gerson (ar ran y Practis) fod 
y Practis yn cydnabod bod X wedi cael ei weld gan sawl Meddyg Teulu a’i fod 
wedi cyfaddef wrthynt iddo fod yn prynu diazepam ar y stryd, ond ei fod 
hefyd wedi derbyn presgripsiynau gan rai clinigwyr yn y Practis.  Gwnaed y 
pwynt nad oedd pob Meddyg Teulu wedi cytuno i roi’r presgripsiynau hynny i 
X (gweler uchod).  Roedd X hefyd wedi ymddwyn yn fygythiol tuag at rai o’r 
staff.  Arweiniodd bryderon am ei ymddygiad a’r diffyg gwelliant at gysylltu â 
Seiciatrydd yn Ionawr 2013, ond, yn anffodus, ni chafodd X ei weld eto i 
geisio symud ymlaen gyda rhai o'r awgrymiadau a wnaed.  I gloi, fe wnaeth 
Dr Gerson y sylwadau canlynol ar ran y Practis: 
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“Mae'r digwyddiad hynod drist hwn yn tynnu sylw at rai o’r diffygion 
wrth ddarparu gofal i bobl sy’n dioddef yn bennaf o broblemau 
cysylltiedig â straen ac iechyd meddwl llai difrifol yng Nghaerdydd.  Yn 
[ardal y Practis] mae rhestr aros o tua dwy flynedd am Seicotherapi a 
rhestr aros o 6-8 mis am gwnsela drwy’r Practis.  Ar wahân i hyn 
dibynnwn ar y sector gwirfoddol...o fy mhrofiad blaenorol gyda’r 
[CMHT], ni atgyfeiriais [X] atynt oherwydd byddent bron yn sicr wedi 
gwrthod ei weld...ac wedi fy nghyfeirio at Gwnsela a Chyrsiau Rheoli 
Dicter...pethau yr oeddwn eisoes wedi’u hawgrymu (ac a oedd wedi eu 
gwrthod [gan X]) neu yr oedd yn dal i aros amdanynt... 
 
O ran y pwyntiau penodol a wneir [gan Mrs H]... 
...Mae’n bosibl pe bai’r rhestr aros am gwnsela wedi bod yn llai, neu pe 
bai gwasanaethau gwell i ddelio â phroblemau cysylltiedig â straen yn y 
GIG, y gallem fod wedi osgoi’r canlyniad trasig hwn...” 

 
Cyngor Proffesiynol 
 
45. Gofynnais i dri Chynghorydd (gweler uchod) adolygu’r cofnodion clinigol 
ac ymatebion y Bwrdd Iechyd a’r Practis, a’r holl dystiolaeth arall ar gael, er 
mwyn ateb y cwestiynau yr oeddwn yn eu gofyn am ofal X.  Gofynnwyd hefyd 
i bedwerydd Cynghorydd (MT arall) adolygu’r achos o bersbectif Meddygon 
Teulu, yng nghyswllt y materion rhagnodi.  Derbyniaf yn llwyr y cyngor a 
gefais gan bob un.  Rhoddodd y Cynghorydd Seiciatrig gyngor manwl a 
hirfaith i mi.  Rwyf wedi atgynhyrchu rhannau helaeth ohono isod oherwydd 
mae’n delio â materion sy'n berthnasol i’r Practis a’r Bwrdd Iechyd.  Ar gyfer 
Cynghorwyr eraill gwnaf gyfeirio ond at y pwyntiau a wnaed sy’n berthnasol 
i’r casgliadau a gyrhaeddwyd.  
  
46. Eglurodd y Cynghorydd Seiciatrig, o’i harchwiliad hi o’r holl 
gofnodion, ei bod yn bosibl y gallai X fod wedi dioddef o gyflwr iechyd 
meddwl nad oedd wedi’i adnabod.  Cyfeiriodd at ddau anhwylder posibl o’r 
system ddosbarthu a ddefnyddir i wneud diagnosis iechyd meddwl 18 - 
“anhwylder deubegynol math 2” ac “anhwylder personoliaeth emosiynol 
ansefydlog ffiniol.”  Roedd patrymau ymddygiad yn cyd-fynd â’r naill gyflwr 

18 Anhwylder Deubegynol Math 2 o dan Lawlyfr Diagnostig ac Ystadegau DSM–IV ac Anhwylder Personoliaeth 
Emosiynol Ansefydlog o fath Ffiniol o dan Ddosbarthiad Rhyngwladol Afiechydon ICD-10. Mae’r naill yn cael 
ei gydnabod fel anhwylder sy’n cyflwyno risg arbennig o hunan-laddiad 
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neu’r llall, neu â’r ddau (hwyliau uchel ac isel, iselder, camddefnyddio alcohol 
a chyffuriau).  Fodd bynnag, roedd yn cydnabod na allai wneud diagnosis 
pendant o’r cofnodion yn unig.  Eglurodd fod gwneud diagnosis o anhwylder 
deubegynol math 2 “yn eithriadol anodd” oherwydd gallai hefyd gyflwyno 
gyda phroblemau eraill, fel camddefnyddio sylweddau ac iselder.  Pan oedd 
person mewn hwyliau “uchel” pur anaml oedden nhw’n cysylltu i ofyn am 
gymorth oherwydd eu bod yn teimlo’n dda.  Dyna pam y gofynnwyd i X gadw 
dyddiadur hwyliau ar un pwynt oherwydd mae’n helpu clinigwyr i gael syniad 
gwell o’r patrwm newid hwyliau, a pha mor aml y mae’n digwydd, i helpu 
gyda’r diagnosis.  Ni wnaeth X hyn.  Fodd bynnag, yn achos X ni ellid bod 
gwneud yr un o’r ddau ddiagnosis posibl o un asesiad yn unig.  Gallai fod 
wedi golygu misoedd o asesu a monitro gan arbenigwr iechyd meddwl. 
 
47.  Yn ôl y Cynghorydd yma, pan gafodd X ei weld gan staff gofal eilaidd 
(CMHT), y dylid bod wedi gwneud mwy iddo.  Cyfeiriodd at orfod aros am dri 
mis ers ei atgyfeirio yn Nhachwedd 2009 (ar ôl cymryd gorddos) tan iddo gael 
ei weld yn Chwefror 2010 a bod hyn yn rhy hir, er fel arall y gallai’r amser fod 
wedi bod yn ddefnyddiol i weld a oedd unrhyw batrwm sefydlog i ymddygiad 
X.  Yn anffodus, fodd bynnag, nid oedd X wedi cadw dyddiadur fel y 
gofynnwyd iddo.  Roedd y wybodaeth a enillwyd yn yr asesiad sgrinio hwnnw, 
ym marn y Cynghorydd, yn ddigon i gyfiawnhau ymchwiliad ac asesiad mwy 
trylwyr, gan gynnwys un gan seiciatrydd.  Roedd hwn yn gyfle wedi’i golli i 
gael ôl-apwyntiadau yn benodol er mwyn sefydlu unrhyw ddiagnosis. 
 
48. Roedd dau bwynt clir arall lle teimlai’r Cynghorydd yma y byddai wedi 
bod yn briodol ystyried atgyfeirio X at wasanaeth iechyd meddwl eilaidd.  Y 
cyntaf o’r rhain oedd yn Nhachwedd 2007, yn syth ar ôl iddo drywanu ei hun 
yn ei stumog, hunan-anaf a allai fod yn ddifrifol, a lle’r oedd cyfiawnhad dros 
ymchwilio iddo.  Fel y digwyddodd, disodlwyd hyn gan y digwyddiad uchod yn 
2009.  Yn benodol, fodd bynnag, roedd y Cynghorydd Seiciatrig yn bendant 
o’r farn y byddai cyfiawnhad wedi bod dros atgyfeirio X at ofal eilaidd  
ar unrhyw adeg yn 2012 (ei phwyslais hi).  Roedd yn cysylltu â’r Practis yn 
fwyfwy aml o hyd, roedd ei broblemau rheoli dicter yn dod yn thema gyson ac 
roedd yn defnyddio meddyginiaeth bresgripsiwn yn gynyddol (ac weithiau’n 
ychwanegu atynt drwy brynu rhai o rywle arall).  Gallai atgyfeiriad fod wedi 
arwain at farn gan seiciatrydd a allai fod wedi helpu i wneud diagnosis a 
hefyd rhoi arweiniad ar y materion rhagnodi (gweler isod).  Hyn a 
ddywedodd: 
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“Roedd y math o gyngor a dderbyniwyd yn ystod sesiwn ymgynghori 
dros y ffôn rhwng y Meddyg Teulu a Seiciatrydd y CMHT ar  
16 Ionawr 2013 yr union fath o fewnbwn oedd ei angen, ond roedd 
cyflwyniad [X] erbyn 2012 wedi mynd mor gymhleth fel bod cyfiawnhad 
dros iddo gael ei weld yn rheolaidd gan gydgysylltydd gofal a seiciatrydd 
o’r CMHT, gyda'r olaf yn arwain ar yr holl ragnodi seicotroffig, gan 
gynnwys rhagnodi benzodiazepines.” 
 

49. Roedd y Cynghorydd yn feirniadol bod benzodiazepines  yn parhau i 
gael eu rhagnodi, a bod hyn wedi cyfrannu at broblemau X yn 2012.  
Dywedodd y dylai hanes X o gamddefnyddio alcohol a sylweddau eraill fod 
wedi “gwneud i rywun ragweld y byddai’n mynd yn seicolegol gaeth iddynt yn 
hawdd.”  Yn ogystal, dywedodd na ddylid “byth rhagnodi benzodiazepines yn 
y tymor hir.”  Roedd yn groes i ganllawiau cenedlaethol (y BNF).  Ni ddylid 
byth bod wedi parhau i ragnodi, er y dywedodd y Cynghorydd yma hefyd na 
allai ddweud bod hyn wedi achosi’r hyn a ddigwyddodd yn y pen draw.  
Gallai’r canlyniad yn hawdd fod wedi bod yr un fath, hyd yn oed pe na 
fyddent wedi cael eu rhagnodi. 
 
50. O ran derbyn X i’r ysbyty yn Ionawr 2013, dywedodd y Cynghorydd fod 
asesiad y Meddyg Ysbyty, ar y cyfan, wedi’i gyflawni’n drylwyr.  Roedd wedi 
darllen y cofnodion presennol ar gyfer X cyn ei gyfarfod ac wedi cyflawni 
archwiliad trylwyr o'i gyflwr meddwl.  Nid oedd unrhyw beth o’i le gyda 
defnyddio Graddfa Beck - roedd yn cael ei defnyddio’n gyffredinol gan y 
Bwrdd Iechyd ar y pryd ac yn “offeryn sefydledig ac uchel ei barch i werthuso 
risg o hunan-laddiad.”  Fodd bynnag, mae'n dibynnu i raddau ar adroddiad y 
claf ei hun a dywedodd y Cynghorydd yma fod tystiolaeth yn achos X nad 
oedd bob amser yn dweud y gwir.  Er enghraifft, nodwyd mai pur anaml oedd 
yn yfed eto roedd tystiolaeth bod gan X broblem alcohol yng nghofnodion y 
CMHT.  Dyma, ym marn y Cynghorydd, lle dylai’r Meddyg Ysbyty fod wedi’i 
holi’n ddyfnach; lle nad oedd atebion X yn cyd-fynd â’r wybodaeth hysbys 
amdano.  
 
51. Dylai’r Meddyg Ysbyty hefyd, yn ei barn hi, fod wedi gofyn i X ddiffodd 
ei ffôn symudol drwy gydol yr asesiad i sicrhau ei fod yn cyfrannu’n llawn at 
yr ymarfer.  Gallai hyn fod wedi helpu’r Meddyg Ysbyty i ddirnad yn well pan 
nad oedd X yn dweud y gwir, neu pan oedd yn fwy cynnil gyda’r gwir, o 
ystyried bod yn rhaid i seiciatrydd, weithiau, ddibynnu ar yr hyn y mae claf yn 
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ei ddweud wrthynt.  Wedi dweud hynny, eglurodd y Cynghorydd ei bod yn 
gwbl bosibl i glaf ddweud wrth rywun oedd yn cyflawni asesiad nad oedd 
ganddynt fwriad i ladd eu hunain ond yn mynd ymlaen i wneud hynny nes 
ymlaen.  Nid oedd hyn yn golygu nad oeddent yn dweud y gwir ar y pryd pan 
oedd y cwestiwn penodol yn cael ei ofyn.  Dywedodd hefyd: 
 

“...ar ryw bwynt, rhaid i seiciatryddion gredu’r hyn y mae’r claf yn ei 
ddweud wrthynt; fel arall byddai ymarfer clinigol yn amhosibl.” 

 
52. Dywedodd y Cynghorydd nad oedd yr RCA a gyflawnwyd gan y  
Bwrdd Iechyd, yn ei barn hi, wedi ystyried y ffactorau cyfrannu yn achos X yn 
llawn.  Er enghraifft, roedd wedi methu’n llwyr â nodi pwysigrwydd gor-yfed 
fel ffactor oedd yn uniongyrchol berthnasol i ymgais X yn Ionawr 2013, a 
hefyd yn ffactor perthnasol i’r hyn a ddigwyddodd yn y diwedd.  Gan nodi’r 
diffyg atgyfeirio o wasanaethau gofal sylfaenol i ofal eilaidd fel ffactor 
cyfrannu, nid oedd yr adroddiad wedi gwneud sylw ar asesiad y CMHT yn 
2010 pan oedd wedi’i atgyfeirio.  Roedd yr asesiad sgrinio’n unig hynny yn 
annigonol (gweler para. 22 uchod) ac, yn bwysig, wedi colli cyfle i ganfod a 
oedd diagnosis yn achos X a allai fod â goblygiadau i unrhyw driniaeth ar 
gyfer X o ganlyniad. 
 
53. Yn olaf, roedd y Cynghorydd yma’n ystyried bod y driniaeth a’r cymorth 
a gynigiwyd i X, ar y cyfan, o fewn terfynau ymarfer clinigol derbyniol.  Fodd 
bynnag, roedd y materion a nodwyd ganddi uchod (y cyfleoedd a gollwyd i 
asesu a/neu atgyfeirio yn 2010 a 2012, a bod benzodiazepines wedi eu 
rhagnodi’n hirdymor), yn “llai na derbyniol.”  Casglodd felly:  
 

“Rhaid i mi bwysleisio hyd yn oed pe bai asesiad estynedig wedi 
digwydd ac wedi casglu bod [X] yn dioddef o un o’r ddau anhwylder 
uchod, nad oes unrhyw sicrwydd y byddai hyn wedi atal ei  
hunan-laddiad.  Mae’r ddau anhwylder yn gysylltiedig â risg uchel o 
hunan-laddiad.  Fodd bynnag, byddai eglurder ynghylch naill ai nad 
oedd [X] yn dioddef o anhwylder meddwl neu, ac yn fwy tebygol, ei 
fod...gyda llwybrau triniaeth derbyniol, wedi bod o gymorth aruthrol i’r 
teulu.  Byddai ei deulu wedi gallu teimlo fod popeth posibl wedi’i wneud 
i asesu a thrin [X] yn briodol, ac ni fyddent wedi eu gadael yn teimlo 
bod pethau na ymchwiliwyd iddynt ac y dylent fod wedi cael eu 
hystyried yn fwy manwl.” 
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54. Dywedodd y Cynghorydd Nyrsio, o’i harchwiliad hi o’r cofnodion, ei 
bod yn cytuno y dylai X fod wedi cael ei atgyfeirio at y CMHT ar ôl trywanu ei 
hun yn 2007.  Credai hefyd y dylai X fod wedi cael ei weld yn gynt ar ôl 
atgyfeirio a chymryd gorddos yn 2009. Roedd aros am dri mis yn 
“anfoddhaol” o gofio bod yr atgyfeiriwr wedi awgrymu bod X yn cyflwyno risg 
iddo’i hun (gweler para. 21).  Roedd yr amser a gymerwyd yn awgrymu nad 
oedd dim gwahaniaethu rhwng delio ag atgyfeiriadau brys/argyfwng a rhai 
heb fod yn frys.  Dywedodd fod “problem genedlaethol gydag amseroedd 
aros am gwnsela” gan y gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr 
a oedd, mae’n debyg, yn egluro pam oedd X yn dal i aros cyn iddo farw. 
 
55. Cyn belled ag oedd y RCA yn y cwestiwn, cytunai’r Cynghorydd â’r hyn 
a ddywedodd y Cynghorydd Seiciatrig (gweler para. 52 uchod).  Dywedodd, 
yn ogystal â cheisio sefydlu’r amgylchiadau ffeithiol a arweiniodd at yr hyn a 
ddigwyddodd, mai pwrpas RCA oedd “sicrhau y gall unrhyw wersi a ddysgir 
yn syth arwain at wella ansawdd a diogelwch cleifion.”  Roedd y Cynghorydd 
yma’n ystyried, yng ngoleuni’r dystiolaeth o ddiffyg asesiad risg dros y 
blynyddoedd, y gallai’r adroddiad RCA hefyd fod wedi argymell bod archwiliad 
yn cael ei wneud o asesiadau risg ar draws y Bwrdd Iechyd.  Nid oedd wedi 
gwneud hynny. 
 
56. Dywedodd y Cynghorydd MT Cyntaf, o bersbectif Meddygon Teulu, 
nad oedd achosion cyswllt X â’r Practis wedi disgrifio symptomau y byddent 
wedi eu cysylltu’n amlwg ag anhwylder deubegynol.  Hefyd, o’i adolygiad o 
gofnodion y Practis, ni theimlai fod tystiolaeth i awgrymu bod rheolaeth y 
Meddygon Teulu o X mewn gofal sylfaenol, ynddo’i hun, yn afresymol.  
Wedi dweud hynny, roedd yn cydnabod barn y Cynghorwyr eraill ac y gellid 
bod wedi atgyfeirio X yn gynt.  Teimlai y dylai hyn fod yn wers i’w dysgu gan 
y Practis.  Credai’r Cynghorydd hwn y dylai’r Practis fod wedi cyflawni asesiad 
o X gyda chyfeiriad penodol at unrhyw risg o hunan-laddiad.  Yn ei farn ef 
roedd cyfiawnhad dros hyn oherwydd roedd X wedi dod yn glaf cymhleth, dan 
straen ac wedi cymryd gorddos (yn ogystal ag achosion eraill o hunan-anafu 
yn y gorffennol).  Roedd diffyg asesiad hunan-laddiad yn y cofnodion, ym 
marn y Cynghorydd hwn, yn “wers bwysig i’r Practis ei dysgu i oleuo gofal yn 
y dyfodol.” 
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57. Dywedodd y Cynghorydd hwn hefyd, o’r cofnodion, fod Meddygon Teulu 
wedi gorfod rheoli sawl achos o ymddygiad ymosodol gan X tuag at staff a’i 
fod wedi dod yn gynyddol gaeth i gyffuriau presgripsiwn.  Roedd y rhain yn 
cynnwys benzodiazepines sy’n “cael effeithiau pwerus mewn cleifion gyda 
phroblemau seiciatrig, sy’n gallu bod o gymorth ac hefyd yn eithriadol 
niweidiol.”  Yn y cyd-destun hwnnw, dywedodd y Cynghorydd fod y 
Meddygon Teulu wedi wynebu X yn cyflwyno mewn argyfwng, yn bod yn 
ymosodol ar adegau, ond wedi cael budd o’r cyffuriau hynny.  Roedd hyn yn 
creu penbleth i’r Meddygon Teulu ynghylch a ddylid parhau i’w rhagnodi (fel y 
digwyddodd yma) o ystyried y diffyg opsiynau rheoli eraill a hefyd, unwaith 
oedd y claf yn gaeth y byddai’n eithriadol anodd rhoi’r gorau iddynt yn achos 
X, yn enwedig os nad oedd ganddo gymhelliad i wneud hynny.  Cytunodd y 
Cynghorydd fod y BNF yn cynghori na ddylid eu defnyddio'n hirdymor.  Er y 
byddai’r hyn a wnaeth y Practis yn mynd yn groes i’r BNF, teimlai’r 
Cynghorydd y gallai corff o Feddygon Teulu, yn yr un amgylchiadau, fod wedi 
gwneud yr un peth.  Fodd bynnag, nid yw’n syniad doeth gwneud hynny.  Eto 
teimlai y gallai’r Practis ddysgu o’r achos hwn.  Fodd bynnag, yn gyffredinol, 
teimlai’r Cynghorydd na fyddai’r canlyniad wedi bod yn wahanol i X. 

 
58. Dywedodd yr Ail Gynghorydd MT fod cynnydd cyson wedi bod yng 
nghyswllt X â’r Practis yn 2012.  Roedd wedi’i weld tua 12 o weithiau, heb 
unrhyw welliant cyson wedi’i nodi er rhagnodi tri gwahanol gyffur  
gwrth-iselder iddo’n ogystal â diazepam.  Fodd bynnag teimlai’r Cynghorydd 
yma, o ystyried hanes blaenorol X o geisio lladd ei hun a’i hyrddiau treisgar, y 
byddai atgyfeirio X at y tîm Iechyd Meddwl efallai wedi bod yn briodol ar ôl 
cyrraedd pwynt lle nad oedd ddim gwell ar ôl rhoi cynnig ar dri gwahanol 
gyffur gwrth-iselder.  Yn y diwedd, cymerwyd cyngor yn Ionawr 2013 ond 
roedd X eisoes wedi lladd ei hun cyn iddo gael ei weld eto.  Yng nghyd-destun 
barn y Practis (na fyddai atgyfeiriad fod wedi cael ei groesawu - gweler para. 
44 uchod), cytunodd y Cynghorydd yma â’r hyn a ddywedodd y Cynghorydd 
MT Cyntaf ei bod yn anodd beirniadu gormod ar y diffyg atgyfeirio hwnnw.  
Byddai’r hyn a wnaeth y Practis, felly, “heb ddisgyn wedyn y tu allan i'r hyn a 
ystyrir i fod yn ymarfer da”, yn enwedig mewn amgylchiadau tebyg.  
Dywedodd hefyd fod y Mesur (gweler para. 8 uchod), er yn cymell “asesiad 
iechyd meddwl cynhwysfawr”, yn rhoi’r mater o benderfynu a oedd angen 
asesiad mwy manwl yn nwylo’r Meddyg Teulu.  Yn amlwg teimlai’r Practis nad 
oedd y pwynt hwnnw wedi’i gyrraedd.  Fodd bynnag, nid yw’r Mesur yn rhoi  
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unrhyw fanylion na gwybodaeth ynghylch pryd fyddai’r pwynt hwnnw - rhyw 
feincnod sylfaenol neu enghreifftiau i Feddygon Teulu eu hystyried.  
Cadarnhaodd yr hyn a ddywedodd y Cynghorydd Nyrsio ynghylch tystiolaeth o 
orfod aros yn hir am gwnsela.  
 
59. Dywedodd y Cynghorydd yma y dylai hanes X o gamddefnyddio alcohol 
fod wedi gwneud i’r Practis “fod yn fwy pwyllog fyth ynghylch rhagnodi 
diazepam.”  Cyfeiriodd at ganllawiau’r BNF (gweler para. 12 uchod) ac y dylid 
defnyddio benzodiazepines “ond am y cyfnod byrraf posibl ar y dos isaf 
posibl.”  Dywedodd ei bod yn “gwbl hysbys” ymhlith meddygon y gall 
diazepam a temazepam (ill dau wedi eu rhagnodi i X) wneud rhywun yn gaeth 
iddynt.  Roedd sawl apwyntiad ymgynghori ag X wedi’i rybuddio ynghylch hyn 
ac “eto roeddent yn parhau i ragnodi” er nad oeddent yn llwyddo i reoli ei 
symptomau gorbryder a hyrddiau ymosodol.  Dywedodd y Cynghorydd ei bod 
yn nodedig bod dau o’r MT wedi gwrthod rhagnodi diazepam i X, ond bod 
eraill wedi parhau i wneud hynny fel bod yn rhaid casglu bod anghysondeb yn 
y Practis ynghylch ei ddefnyddio.  Roedd yn argymell eu bod yn ystyried 
mabwysiadu Polisi Rhagnodi Practis i sicrhau cysondeb ac yn cyflawni 
archwiliad o faint o benzodiazepines sy’n cael eu rhagnodi, nid lleiaf oherwydd 
na ddangosodd gyfarfod y Practis i drafod achos X unrhyw dystiolaeth iddynt 
fyfyrio ynghylch defnyddio diazepam a’i rôl bosibl yn yr hyn a ddigwyddodd.  
 
60. Yn olaf, dywedodd y Cynghorydd hwn: 
 

“...mae rhagnodi benzodiazepines hirdymor yn gyffredin mewn rhai 
practisys ond nid yw hyn o fewn yr ystod o arfer da sefydledig a dylid 
ond gwneud hyn o fewn....y canllawiau... 
Credaf fod y defnydd o benzodiazepines y tu allan i'r hyn a ystyrir i fod 
yn ymarfer da a’r canllawiau presennol. Fodd bynnag, ni chredaf y gellir 
dweud bod hyn wedi arwain at hunan-laddiad [X]...” 

 
Sylwadau Ychwanegol gan y Practis ar yr Adroddiad Drafft 
 
61. Wrth wneud sylwadau ar yr adroddiad drafft, ymatebodd yr Uwch 
Bartner (Dr Gerson) ar ran y Practis.  Dywedodd nad oedd y cwnselydd, er 
wedi’i lleoli yn y Practis ac yn defnyddio ei gyfrifiaduron a’i gyfarpar 
electronig, wedi’i chyflogi ganddo.  Roedd wedi’i chyflogi gan y Bwrdd Iechyd.   
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Er hynny, roedd y Practis wedi cydnabod y trallod y byddai derbyn y llythyr ar  
ôl i X farw wedi’i achosi i Mrs H, ac felly wedi ysgrifennu i ymddiheuro wrthi.  
Fodd bynnag, ni theimlai mai’r Practis oedd yn gyfrifol am yr hyn a wnaeth y 
cwnselydd. 
 
62. Fe wnaeth y Practis ailadrodd ei safiad ar atgyfeirio at y gwasanaethau 
gofal eilaidd gan ddweud nad oedd diagnosis o salwch meddwl y gellid ei drin 
yn achos X a bod y CMHT wedi gwrthod atgyfeiriadau o’r fath ar gyfer cleifion 
eraill yn y gorffennol.  Yn ogystal, dywedodd pan gafodd achos X ei drafod â 
Seiciatrydd y CMHT (ar 16 Ionawr 2013 - gweler para. 30 uchod) nad oedd hi 
wedi cynghori y dylid atgyfeirio X.  Ni soniodd ychwaith fod cyflwyniad X yn 
awgrymu bod cyfle wedi’i golli i wneud diagnosis o salwch meddwl, na bod 
ganddo risg uchel o hunan-laddiad.  Teimlai’r Practis nad oedd unrhyw 
fethiant wedi bod ar ei ran i wneud diagnosis o anhwylder iechyd meddwl yn 
achos X. 
 
63. O ran y mater o asesu’r risg o hunan-laddiad, dywedodd y Practis bod X 
wedi’i holi ynghylch unrhyw fwriad i ladd ei hun ar bedwar achlysur (unwaith 
ym Mai 2008, ac yn Chwefror, Gorffennaf a Hydref 2012) ond nad oedd 
atebion X wedi eu cofnodi.  Felly, dywedodd “ei bod yn rhesymol tybio 
oherwydd na chymerwyd unrhyw gamau, na chafodd risg o hunan-laddiad ei 
adnabod.”    

 
64. O ran y mater o benzodiazepines, dywedodd Dr Gerson fod y Practis 
wedi cael X i fod yn glaf heriol.  Roedd wedi defnyddio tôn llais bygythiol â 
staff pan wrthodwyd presgripsiwn iddo ac wedi rhegi ar y derbynnydd.  Yn 
benodol, cafwyd gwybod bod penderfyniad Dr Findlay ar 30 Hydref 2012 
(gweler para. 24 uchod) wedi’i wneud i “atal ffrwgwd treisgar.  Roedd yn 
ofidus iawn o ganlyniad i’r digwyddiad ac yn teimlo bod bygythiad 
gwirioneddol o drais tuag ati hi ac eraill.”  Dywedodd y Practis ei fod wedi 
cymryd achos X yn wirioneddol o ddifrif a’i fod wedi parhau i drin X pan fyddai 
eraill efallai wedi'i dynnu oddi ar eu llyfrau.  Ychwanegodd Dr Gerson ei fod 
yn cofio “perswadio fy Mhartneriaid yn bersonol i’w gadw oherwydd teimlais y 
byddai ei gofrestru â Meddyg Teulu arall ar y pwynt hwnnw wedi bod yn 
andwyol i’w iechyd, er yr anhawster o reoli ei achos a’r bygythiadau a 
gawsom.” 
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65. Er bod y Practis yn cydnabod “bod rhagnodi benzodiazepines yn groes 
i’r canllawiau” roedd yn ystyried “nad oedd rhagnodi’r benzodiazepines yn 
gysylltiedig â’r canlyniad yn yr achos.”  Dywedodd bod y Practis wedi bod yn 
archwilio ei lefel o ragnodi benzodiazepines dros y 12 mis diwethaf.  Roedd 
hefyd bellach yn bwriadu paratoi Polisi Rhagnodi Practis “i sicrhau rhagnodi 
cyson” ymhlith Meddygon Teulu.  
 
Dadansoddiad a Chasgliadau 
 
66. Rwyf eisiau dechrau drwy gydymdeimlo â Mrs H a’i theulu.  Mae’r ffordd 
i X farw a’r hyn a ddigwyddodd ers hynny’n amlwg wedi bod yn anodd a 
thrawmatig.  Mae'n naturiol i'r teulu feddwl tybed a ellid bod wedi gwneud 
mwy, fel bod marwolaeth X wedi’i osgoi.  Efallai hefyd y bydd ansicrwydd o 
hyd ynghylch rhai materion na allwn byth eu datrys.  Hefyd, nid yw salwch 
meddwl mor syml i'w ddeall nac i ddelio â fo ag y byddai symptom corfforol 
efallai, gydag iachâd hysbys iddo.  Gall sefydlu dim ond diagnosis gymryd 
misoedd lawer.  Mae cyfoeth o dystiolaeth ymchwil fod gwasanaethau iechyd 
meddwl dan gryn bwysau.19  Gwnaed sylw tebyg yn ystod yr ymchwiliad hwn.  
 
67. Mae fy nyled yn fawr i’r holl Gynghorwyr am eu cyngor defnyddiol.  
Teimlais ei bod yn bwysig cyflwyno rhan helaeth ohono mewn cryn fanylder 
uchod er eglurder i ategu fy nghasgliadau.  Mae hefyd yn golygu y gallaf fod 
yn gymharol fyr yn yr hyn sydd gennyf yn awr i’w ddweud.  Roedd peth 
gwahaniaeth o ran lefel y feirniadaeth gan Gynghorwyr unigol ar rai materion, 
er yn gyffredinol gytun ar sawl peth ar y cyfan.  Gwnaf ddelio â hynny isod.  
Fe wnaeth y Practis hefyd nifer o sylwadau yr wyf wedi eu hadlewyrchu fel y 
bo’n briodol uchod a deliaf â’r rheini hefyd isod.  Mae fy nghasgliadau, ar sail 
y dystiolaeth (ac wedi f’arwain gan eu cyngor) fel a ganlyn: 
 
 
 
 

19  http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/600628/004772.pdf -Adroddiad y RCN ar wasanaethau 
Iechyd Meddwl 2014 

http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Bridging_the_gap_summary.pdf - Papur briffio gan Goleg Brenhinol y 
Seiciatryddion 2013  

http://www.mentalhealth.org.uk/content/assets/PDF/publications/starting-today.pdf?view=Standard –  
Y Sefydliad Iechyd Meddwl (Adroddiad ar Ymchwiliad 2013)  
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Y Bwrdd Iechyd 
 
68. Rwyf yn casglu, o’r dystiolaeth uchod, bod y methiannau canlynol wedi 
digwydd: 
 

• Oedi yn 2009 cyn i X gael ei weld gan y CMHT a methiant o 
ganlyniad i gyflawni asesiad ystyrlon a chynhwysfawr (gan 
gynnwys asesiad risg o hunan-laddiad). 

• Colli cyfle o ganlyniad i werthuso iechyd meddwl X yn iawn ac i 
wneud unrhyw ddiagnosis /llunio cynllun triniaeth ar gyfer y 
dyfodol. 

• Methiant i gwblhau’n drylwyr yr asesiad cleifion mewnol yn Ionawr 
2013 i fynd i’r afael â’r dystiolaeth wahanol (ynghylch materion 
alcohol). 

• Methiant i ymgynghori â'r Practis Meddyg Teulu (os oedd hynny’n 
bosibl) cyn rhyddhau X yn Ionawr 2013 a/neu fethiant i 
gyfathrebu rhyddhau X iddynt yn brydlon. 

• Diffygion yn yr ymchwiliad RCA (er bod y Bwrdd Iechyd bellach 
wedi dweud nad ymchwiliad RCA oedd o i fod).  

 
69. O ran y diffyg olaf, byddai hyn wedi bod yn arbennig o siomedig yng 
ngoleuni’r ffaith bod diffygion wrth gyflawni ymchwiliadau RCA wedi’i godi’n 
flaenorol gyda’r Bwrdd Iechyd hwn.  I bob golwg, roedd methiant, a 
derbyniodd y Bwrdd Iechyd hyn, i ymgysylltu â theulu X fel rhan o hynny.  
Fe gyhoeddodd fy rhagflaenydd adroddiad (200802452) oedd wedi canfod yr 
un methiant yn union.  Fodd bynnag, nodaf yr hyn a ddywed y Bwrdd Iechyd 
yn awr.  Roedd galw’r ymchwiliad a’r adroddiad yn RCA yn wir yn 
gamarweiniol.  Er hynny, beth bynnag ei deitl, roedd yr adroddiad ei hun 
hefyd yn cynnwys nifer o wallau a rhagdybiaethau (fel y nodir ym mharagraff 
32 uchod), gan awgrymu diffyg gofal priodol.  Mae’r Bwrdd Iechyd fel arall 
eisoes, i raddau, wedi cydnabod llawer o’r methiannau uchod.  
 
Y Practis 
 
70. Rwyf yn casglu, o’r dystiolaeth uchod, bod y methiannau canlynol wedi 
digwydd: 
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• Methu ag ystyried atgyfeirio X at ofal eilaidd a/neu fethu ag asesu 

X yn briodol. 
• Rhagnodi benzodiazepines yn groes i’r canllawiau. 
• System nad oedd yn ddigon trylwyr a arweiniodd at anfon llythyr 

apwyntiad at X ar ôl iddo farw. 
 
71. O ran y Practis, mae peth gwahaniaeth barn rhwng rhai o’r Cynghorwyr 
ynghylch a ddylai fod wedi atgyfeirio X at ofal eilaidd.  Maent i gyd yn 
cydnabod bod X yn dod yn fwyfwy cymhleth ac anodd i’w reoli yn 2012.  Ar 
sail y dystiolaeth, rwyf o blaid barn yr ail Gynghorydd MT sef unwaith y daeth 
yn glir nad oedd y gwahanol feddyginiaethau’n gweithio i X, ac y sefydlwyd ei 
fod yn dod yn gaeth iddynt, y gallai atgyfeiriad fod wedi cael ei wneud.  O 
leiaf, dylid bod wedi cysylltu â Seiciatrydd y CMHT am gyngor (fel y 
digwyddodd yn y diwedd) erbyn hydref 2012.  Mae hyn yn fwy perthnasol 
fyth, fel y mae’r Cynghorydd MT Cyntaf yn ei nodi, o ystyried bod y Practis, yn 
ei farn ef, wedi methu â chyflawni ei asesiad risg o hunan-laddiad ei hun.  Er 
y nodaf yr hyn y mae’r Practis yn ei ddweud eu bod wedi gwneud rhywfaint o 
asesiad risg o hunan-laddiad (paragraff 63), nid oes tystiolaeth glir na 
chadarn o hyn.  Ni chofnodir atebion X i’r cwestiynau y dywedwyd iddynt gael 
eu gofyn iddo yn unlle.  Nid yw felly’n bosibl i mi “ragdybio” fel y mae’r Practis 
yn ei ddadlau yn ei ymateb (eto gweler para. 63), bod diffyg unrhyw  
ôl-weithredu’n awgrymu bod yr asesiad wedi adnabod nad oedd risg o  
hunan-laddiad.   
 
72. Mae’r Mesur a gyflwynwyd yng Nghymru (gweler para. 8) yn nodi 
dyletswydd i gyflawni asesiad cynhwysfawr er, fel y nodir gan yr Ail 
Gynghorydd MT, y gellir dal defnyddio barn y Meddyg Teulu i benderfynu os a 
phryd y mae angen cyflawni un.  Er y dywed y Practis y byddai atgyfeiriad at 
ofal eilaidd, yn eu barn nhw, wedi bod yn ofer, ni welais i unrhyw dystiolaeth 
o hynny.  Fodd bynnag, byddai penderfynu bod angen atgyfeirio X i gael 
asesiad, a bod yr atgyfeiriad wedi’i wrthod, wedi dangos hyn fel realiti ac nid, 
fel ar hyn o bryd, fel tybiaeth.   
 
73. Nodaf sylwadau pellach y Practis ar y materion penodol hyn (gweler 
para. 62 uchod) ond ni chredaf fod hyn yn newid yr hyn sydd gennyf i’w 
ddweud.  Ystyriaf y dylai atgyfeiriad fod wedi cael ei wneud.  Gallai’r ffaith na 
wnaeth Seiciatrydd y CMHT awgrymu un, efallai, gefnogi’r farn a leisiodd y 
Practis –sef ei fod wedi methu yn y gorffennol â chael y CMHT i dderbyn 
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atgyfeiriadau rhai cleifion.  Fodd bynnag, mae’r Practis wedi rhoi rhai 
manylion am y trafferthion yr oedd yn eu cael gydag X i’r pwynt lle rhoddir y 
trafferthion hynny fel rhesymau dros barhau i ragnodi (gweler para. 64 
uchod).  Felly, yn fy marn i, roedd ganddo bob rheswm dros wneud yr 
atgyfeiriad oherwydd yr ymddygiad cynyddol anodd a’r hyrddiau ymosodol y 
mae’n disgrifio i X eu dangos – er nad oedd y Seiciatrydd wedi argymell na 
gwahodd atgyfeiriad.  Pe bai wedi cael ei wneud, a’i wrthod, byddwn yn gallu 
gwneud sylw uniongyrchol ar hynny fel methiant gwasanaeth posibl ar ran y 
Bwrdd Iechyd.   
 
74. O ran y mater o ragnodi benzodiazepines, mae’r holl Gynghorwyr yn 
gytun  bod y BNF yn rhybuddio y gall pobl fynd yn gaeth iddynt (yn enwedig 
rhai sy’n dueddol o fynd yn gaeth).  Dylid ond eu rhoi am gyfnodau byr.  Yr 
elfen o wahaniaeth barn rhyngddynt yw a oedd gan y Meddygon Teulu oedd 
wedi parhau i’w rhagnodi i X (ac yn amlwg ni wnaethant i gyd) fawr ddim 
dewis ond gwneud hynny.  Nid wyf wedi f’argyhoeddi’n llwyr o hynny 
oherwydd mae’r BNF yn glir iawn.  Yn wir, mae’r dudalen berthnasol yn y BNF 
yn cynnwys blwch testun wedi’i amlygu (sydd wedi’i atgynhyrchu ym 
mharagraff 12 uchod) fel rhybudd.  Mae’n nodi pa mor ddifrifol yw eu 
rhagnodi.  Mae yno am reswm.  Rwyf hefyd wedi fy mherswadio gan 
ganllawiau Arfer Da Rhagnodi Meddyginiaeth y GMC a’i ganllawiau Arfer Da 
cyffredinol (gweler paragraffau 15 ac 16 uchod).  Mae’r ddau’n atgoffa 
meddygon bod angen ystyried y BNF ac, yn achos y naill ganllawiau, maent yn 
nodi'n benodol na ddylid rhagnodi meddyginiaethau os yw claf yn eu mynnu.   
 
75. Erbyn hydref 2012, mae’n glir bod X yn dod yn gynyddol anodd i ddelio 
â fo a’i fod yn cyfeirio ei ddicter at unrhyw un oedd yn gwrthod cyflenwi mwy 
o diazepam iddo.  Mae’r Practis wedi egluro sut yr achosodd ymddygiad X i rai 
staff deimlo’n ofidus a dan fygythiad.  Er y gallai rhywun ddeall i raddau ei 
bod yn demtasiwn ildio i rywun sy'n ymddwyn fel hyn, yn hytrach nag ymdopi 
â’r hyn allai fod wedi digwydd, ni chredaf y dylid ymestyn hyn i ragnodi 
meddyginiaeth yn erbyn pob arfer a chyngor da.  Nid oedd yn rhesymol 
gwneud hynny yn yr achos hwn, ac er nad wyf yn diystyru o gwbl sut y 
dywedodd rai staff eu bod yn teimlo, ychwaith ni ellir derbyn bod Meddygon 
Teulu’n cael eu dal yn wystl am roi presgripsiynau os yw claf yn eu mynnu.  
Rhannaf bryder yr Ail Gynghorydd MT nad oedd sôn am y mater hwn yn 
nadansoddiad Digwyddiadau Arwyddocaol y Practis, er iddo ymateb yn agored 
ar rai materion (gweler isod).  Yng ngoleuni'r gwahanol benderfyniadau gan 
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rai o’r Meddygon Teulu ynghylch ailragnodi benzodiazepines (gwrthododd 
ddau’n bendant wneud hynny – Dr Matthews a Dr Robertson – gweler 
uchod), dylai’r mater fod wedi bod yn rhan o’r dadansoddiad hwnnw.  
Byddwn yn ychwanegu ei bod efallai’n werth nodi na welodd X erioed y ddau  
Feddyg Teulu yma eto ar ôl gwrthod diazepam iddo.  Mae’r Practis wedi 
cydnabod y gwahaniaeth mewn rhagnodi a bellach yn monitro ac archwilio ei 
ddefnydd o’r cyffuriau hyn.  Mae hefyd yn bwriadu cynhyrchu polisi rhagnodi.  
 
76. Mae’r Practis eisoes wedi nodi pam anfonwyd y llythyr at Mrs H yn 
gwahodd X i apwyntiad cwnsela ar ôl iddo farw.  Ni ddylai fod wedi digwydd, 
ond dywed iddo gael ei anfon gan rywun nad oedd wedi’i chyflogi gan y 
Practis ei hun.  Er hynny, roedd y cwnselydd yn defnyddio cyfarpar a 
systemau gweinyddol a sefydlwyd gan y Practis oedd, yn amlwg, ddim digon 
trylwyr i atal anfon llythyr apwyntiad at glaf ar ôl iddo farw.  Mae’r Practis 
wedi ymddiheuro am y trallod a achoswyd ac wedi cyflwyno system i sicrhau 
na all hyn ddigwydd eto a hefyd wedi siarad â’r unigolyn dan sylw.  Nid oes 
raid i mi ddweud mwy ar y mater hwnnw.   

 
77. Mae Partneriaid y Practis, a fydd wedi llofnodi contractau fel unigolion i 
ddarparu gwasanaethau yn ardal y Bwrdd Iechyd, yn gyfrifol am eu 
gweithredoedd unigol.  Fodd bynnag, maen nhw hefyd yn gyd-gyfrifol am 
weithredoedd y bobl a gyflogir ganddynt, e.e. Meddygon Teulu cyflogedig neu 
locwm, a staff nyrsio neu staff eraill.  Dyna pam fod tri o’r MT– Dr Daniels,  
Dr Livingstone a Dr Leeson – ac mae’n deg nodi na welodd y tri yma X o gwbl 
ar gyfer y materion hyn - hefyd yn gyfrifol oherwydd bod un o’r 
presgripsiynau uchod wedi’i roi gan nyrs a gyflogir gan y Practis.  Roedd y 
systemau cyfrifiadurol a gweinyddol a ddefnyddir i ohebu hefyd o fewn 
cyfrifoldeb a rheolaeth bob un o’r partneriaid.  
 
Casgliadau  
 
78. Ar y sail yma, rwy’n cynnal yn rhannol y cwynion penodol a wneir yn 
erbyn y Bwrdd Iechyd a’r Practis (gweler para. 2).  Ni allaf gasglu i unrhyw 
sicrwydd bod camddiagnosis wedi’i wneud yn achos X, neu y byddai’r 
methiannau yr wyf wedi eu nodi wedi arwain at ganlyniad gwahanol.  
Fodd bynnag, collwyd sawl cyfle fel yr wyf yn ei nodi.  Mae gwybod hynny’n 
unig yn ddigon i olygu bod anghyfiawnder wedi’i wneud â Mrs H a’r teulu.  
Rwyf yn cydnabod na allai deulu X fod wedi cael tawelwch meddwl o gwbl 
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heb wybod a ellid bod wedi gwneud rhywbeth yn wahanol yn ei achos.  
Gwneir y pwynt yn dda yn sylwadau cloi’r Cynghorydd Seiciatrig ym 
mharagraff 53 uchod.  Felly, bydd yr ansicrwydd o beidio â gwybod a allai  
pethau fod wedi diweddu’n wahanol, heb os, yn parhau i fod yn destun galar 
ac anghyfiawnder parhaus i Mrs H a theulu estynedig X.  Nid yw’n sefyllfa y 
byddai unrhyw un yn dymuno bod ynddi, ac estynnaf fy nghydymdeimlad 
atynt.  
 
79. I gloi, ar bwynt cyffredinol, nodaf fod sawl cyfeiriad at oedi wrth aros 
am wasanaethau cysylltiedig ag iechyd meddwl a bod y rhai oedd yn 
darparu’r gwasanaethau hynny dan gryn bwysau.  Am y rheswm hwnnw, 
byddaf yn tynnu’r adroddiad hwn at sylw Llywodraeth Cymru.  Fel y nodir 
uchod, rwyf yn ddigon pryderus ynghylch y mater o [ragnodi] 
benzodiazepines yng ngoleuni’r dystiolaeth yn yr achos hwn, fel y byddaf 
hefyd yn tynnu’r adroddiad hwn at sylw’r BMA.  Byddaf yn gofyn iddynt anfon 
nodyn atgoffa at yr holl Feddygon Teulu yng Nghymru am y canlynol: 
   

(i) Pwysigrwydd cyflawni asesiadau risg o hunan-laddiad, wedi eu 
cofnodi’n briodol, wrth weld cleifion gyda salwch seiciatrig mewn gofal 
sylfaenol. 
(ii) Pwysigrwydd ystyried atgyfeirio'n gynt at ofal eilaidd ar gyfer cleifion 
sy’n cyflwyno gyda phroblemau seiciatrig cymhleth a chofnodi unrhyw 
drafferthion fel bod yr atgyfeiriadau hynny’n cael eu gwrthod gan CMHT 
perthnasol. 
(iii) Nad yw’n ddoeth rhoi presgripsiynau  benzodiazepines dros dymor 
hir mewn practisys cyffredinol. 

 
80. Rwyf yn gobeithio y bydd darganfyddiadau’r ymchwiliad, y camau y 
bwriadaf eu cymryd uchod a'r argymhellion a wnaf isod yn tawelu rhywfaint 
ar feddwl Mrs H a’i theulu.  O ran rhagair i’r argymhellion hynny, rwyf am 
bwysleisio na fwriedir i’r iawn yr wyf am ei argymell ar gyfer Mrs H leihau 
mewn unrhyw ffordd yr hyn yr aeth trwyddo, na chynrychioli ei cholled.  
Byddai hynny’n amhosibl i mi ei asesu.  Hefyd, fel y dywedais, ni allaf i 
unrhyw sicrwydd gasglu y byddai’r canlyniad wedi bod ddim gwahanol pe bai’r 
methiannau uchod heb ddigwydd.  Mae’n bosibl iawn y byddai’r canlyniad 
wedi bod yr un fath; ni fyddwn byth yn gwybod.  Mae’r iawn yn unig ar gyfer 
ei hamser a'i thrafferth yn gwneud y gŵyn hon, ac am y trallod sylweddol y  
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bydd yn parhau i’w ddioddef yng ngoleuni’r ffaith na allwn ddod i gasgliad 
mwy pendant ynghylch y canlyniad yn achos X.  Mae’n unol ag iawn yr wyf 
wedi’i argymell mewn sefyllfaoedd tebyg mewn achosion eraill. 
 
Argymhellion 
 
81. Mae gennyf nifer o argymhellion i’w gwneud fel a ganlyn.  Dylid 
gweithredu pob un ohonynt o fewn mis i gyhoeddi’r adroddiad hwn, oni nodir 
fel arall, gan ddarparu tystiolaeth i mi i ddangos eu gweithrediad: 
 

(a) Dylai’r Bwrdd Iechyd a’r Practis, ar wahân, ysgrifennu at Mrs H i 
ymddiheuro am y methiannau a nodwyd.  

 
(b)  Dylai’r Bwrdd Iechyd a’r Practis gynnig iawn i Mrs H am ei hamser 

a’i thrafferth a'i thrallod sef talu £3000 i gyd, £1500 yr un. 
 
(c) O fewn mis dylai'r Bwrdd Iechyd roi tystiolaeth i mi o’r nodyn  

atgoffa i staff clinigol bod angen cyflawni asesiadau risg o  
hunan-laddiad. 

 
(d) O fewn mis dylai’r Bwrdd Iechyd roi tystiolaeth i mi o’r nodyn 

atgoffa i staff o’r gofynion ynghylch rhyddhau electronig ynghyd â 
chanlyniadau ei archwiliad o achosion e-ryddhau ar gyfer y 
chwarter diwethaf. 

 
(e) Dylai’r Bwrdd Iechyd, drwy Gyfarwyddwr Gweithredol ei 

Wasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, atgoffa 
uwch-aelodau staff am natur ymchwiliadau RCA ac am y 
canllawiau ar eu cyflawni ac am nodi’n gywir pa adroddiadau 
ymchwilio sydd i’w cyflawni fel RCA a pha rai na ddylid eu cyflawni 
fel RCA. 

 
f) Dylai’r Practis barhau i gyflawni archwiliad a monitro ei lefel o 

ragnodi benzodiazepines i weld a yw’n gyson/a ellid gostwng y 
lefel.  Dylai hefyd roi canlyniadau ei archwiliad mwyaf diweddar i 
mi un mis ar ôl i’r adroddiad hwn gael ei gyhoeddi.  
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g) Dylai’r Practis baratoi/diwygio Polisi Rhagnodi Practis i sicrhau 

cysondeb wrth ragnodi gan ei Feddygon Teulu, a chyngor i 
gefnogi’r defnydd o benzodiazepines gan y Practis.  Dylai roi copi i 
mi o’r polisi hwn o fewn pedwar mis. 

 
82. Rwyf yn falch o nodi bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a 
Chanolfan Gofal Sylfaenol Rhymni, wrth gyflwyno sylwadau ar fersiwn drafft 
yr adroddiad hwn, wedi cytuno i weithredu’r argymhellion hyn. 
 
 
 
 
 
Nick Bennett               
Ombwdsmon                     5 Chwefror 2015 
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