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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Cartref Gofal Bridell ym mhentref Bridell, ger Aberteifi ac mae wedi'i gofrestru ag 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i ddarparu gofal nyrsio a gofal personol ar gyfer hyd at 37 o 
bobl dros 65 oed sy'n byw â dementia neu eiddilwch meddwl. Adeg yr arolygiad, roedd 36 o 
bobl yn byw yn y cartref.

Ashberry Healthcare Limited sy'n rhedeg y gwasanaeth a Kirsty Jones sy'n gyfrifol am 
reoli'r cartref o ddydd i ddydd. Mae Unigolyn Cyfrifol ar gael hefyd.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r bobl sy'n byw yn y cartref yn cael cymorth gan dîm o staff brwdfrydig, ond mae angen 
i'r gwelliannau ym maes cynllunio a darparu gofal a nodwyd ers cyflwyno'r strwythur rheoli 
newydd gael eu hadolygu'n barhaus er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn diwallu 
anghenion gofal unigol y bobl yn llawn. Yn ystod yr arolygiad hwn, gwnaethom nodi 
diffygion o ran dogfennau darparu gofal. Trafodwyd y rhain â'r rheolwr a chafodd 
argymhellion i wella'r maes hwn eu derbyn.

2. Gwelliannau
 Roedd yr arolygiad hwn wedi canolbwyntio ar y pryderon a godwyd am y gofal a'r cymorth 
a ddarperir yng Nghartref Gofal Bridell.

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi ein hargymhellion ar gyfer gwella'r gwasanaeth 
a'r meysydd lle nad yw'r cartref gofal yn bodloni gofynion cyfreithiol. Mae'r rhain yn cynnwys 
y canlynol:

Sicrhau bod yr holl ofal a ddarperir yn cael ei gofnodi. 



 
1. Llesiant  

Crynodeb

Nid ystyriwyd y thema hon yn llawn yn ystod yr arolygiad hwn. Fodd bynnag, gwelsom fod y 
staff yn trin y bobl â pharch. Gall y bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Ein canfyddiadau

Caiff y bobl eu trin â pharch. Yn ystod yr arolygiad, gwelsom ryngweithio cwrtais a pharchus 
rhwng y gweithwyr gofal a'r bobl sy'n byw yn y cartref. Dywedwyd wrthym fod y cydlynydd 
gweithgareddau yn gwneud “a marvellous job,” a “there is always something going on". 
Dywedwyd wrthym am yr amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant a drefnir gan y 
cydlynydd gweithgareddau, a gwelsom yr hysbysfwrdd a oedd yn rhoi manylion y 
gweithgareddau. Fodd bynnag, yn ystod yr arolygiad, ni chafodd y bobl gyfle i gymryd rhan 
mewn unrhyw weithgaredd a gwelwyd eu bod wedi eistedd am gyfnodau hir ac nad 
oeddent wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon. Gwelsom o 
gofnodion cyfarfodydd staff nad oedd y cydlynydd gweithgareddau yn cael ei gynnwys ar 
rota'r staff gofal o 9am er mwyn ei alluogi i gyflawni'r rôl. Fodd bynnag, ar ddiwrnod yr 
arolygiad, roedd y person dan sylw yn arsylwi rhywun yn unigol ac felly nid oedd ar gael i 
gynnal unrhyw weithgareddau. Trafodwyd hyn â'r rheolwr a gytunodd i atgoffa'r staff y gellid 
galw ar staff gofal ychwanegol mewn sefyllfaoedd o'r fath er mwyn osgoi amharu ar lesiant 
defnyddwyr y gwasanaeth. 



2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb
Caiff y bobl eu cynorthwyo gan weithwyr gofal ymroddedig ond mae angen i welliannau 
diweddar ym maes cynllunio a darparu gofal gael eu monitro'n barhaus er mwyn sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol i'r bobl sy'n byw yn y cartref.

Ein canfyddiadau
Codwyd pryder ag AGC am safon y gofal a ddarperir gan y gwasanaeth. Ni all pobl fod yn 
hyderus bob amser bod y gwasanaeth yn ymateb i newidiadau mewn anghenion gofal 
neu'n hysbysu perthnasau amdanynt. Y rheswm am hyn yw, o'r pedwar cofnod gofal a 
archwiliwyd gennym, roedd dau yn cynnwys gwallau o ran cofnodi newidiadau mewn cyflwr 
a oedd yn effeithio ar gyfanswm y Sgôr Atal Briwiau Pwyso (PSPS). Roedd un o'r ffeiliau 
gofal a welwyd yn cynnwys cynllun gofal a nododd fod person yn wynebu risg o ddiffyg 
maethiad ac y dylid ei atgyfeirio at ddeietegydd os cofnodir ei fod wedi colli mwy na 4kg o 
bwysau. Cofnodwyd ei fod wedi colli 5.2kg ar 14 Mehefin 2018, ond ni chafodd ei atgyfeirio 
tan 7 Gorffennaf 2018 ac unwaith eto ar 17 Gorffennaf 2018 pan gofnodwyd ei fod wedi 
colli 10kg ers symud i'r cartref. Roedd cofnodion dyddiol a welwyd yn ffeil gofal person arall 
yn nodi y dylai'r person gael ei arsylwi'n fanwl ar ôl i rywun ei weld yn cwympo;   nid oedd 
tystiolaeth yn y cofnodion a welwyd i ddangos bod hyn yn digwydd. Yng nghofnodion 
dyddiol person arall, cofnodwyd bod ganddo lygad du nad oedd modd ei esbonio. Fodd 
bynnag, ni chofnodwyd bod unrhyw gamau wedi'u cymryd ar ôl hyn, gan gynnwys llenwi 
cofnod damwain a hysbysu gweithwyr proffesiynol perthnasol a pherthnasau.   Nodwyd bod 
yr achosion hyn wedi digwydd ar adeg pan roedd y rheolwr hefyd yn helpu chwaer-gartref.   
Nodwyd bod bwndeli SSKIN (Arwyneb, Archwiliad Croen, Cadw i Symud, Anymataliaeth, 
Maeth), siartiau bwyd a diod a siartiau allbwn wedi cael eu cyflwyno yn ogystal â dogfennau 
PSPS a'r Adnodd Sgrinio Diffyg Maeth Cyffredinol. Mae llinellau atebolrwydd clir ar gyfer 
gofal wedi cael eu cyflwyno hefyd ers yr arolygiad diwethaf a cheir gofalwyr penodol ar 
gyfer pob llawr. Trafodwyd yr angen i atgyfeirio achosion at weithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol a chwblhau cofnodion darparu gofal yn gywir ac yn brydlon gyda'r 
rheolwr a gytunodd, er bod cynlluniau gofal ar gael a'u bod yn cael eu hadolygu o fewn yr 
amserlenni cywir, fod angen mwy o hyfforddiant a chymorth er mwyn sicrhau bod y 
cynlluniau gofal hynny'n cael eu dilyn gan y staff gofal a'u rhannu. Yn ystod yr arolygiad, 
clywsom y rheolwr yn gwahodd perthynas i adolygu cynlluniau gofal a rhoi mewnbwn. 
Dywedwyd wrthym fod llythyrau wedi cael eu hanfon at berthnasau yn eu gwahodd i dreulio 
amser yn y cartref yn darllen cynlluniau gofal. Argymhellwn y dylid cynnal trafodaethau â'r 
staff gofal er mwyn sicrhau bod atgyfeiriadau'n cael eu gwneud yn amserol a bod cofnodion 
yn cael eu cwblhau'n gywir. Ystyriwn fod y gwasanaeth yn cymryd camau i sicrhau ei fod yn 
ymateb yn glir i newidiadau yn anghenion gofal pobl ac yn rhannu gwybodaeth amdanynt.

 Gall y bobl gael gwasanaethau iechyd a gwasanaethau arbenigol. Yn ystod yr arolygiad, 
nodwyd bod atgyfeiriadau wedi cael eu gwneud at ddeietegwyr, nyrsys hyfywedd meinwe 
arbenigol, nyrsys anymataliaeth a chlinigau meddygon teulu. Gwelsom y cafodd meddyg 



teulu ei alw i'r cartref er mwyn rhoi cyngor a chymorth uniongyrchol. Casglwn fod y bobl yn 
gallu cael cyngor iechyd arbenigol.

Mae'r bobl yn codi'n rhy gynnar neu'n mynd i'r gwely'n rhy gynnar. Dywedodd rhai 
gweithwyr gofal wrthym fod yn rhaid iddynt godi nifer benodol o bobl. Dywedodd y staff 
“[we] tried to get 4 up from upstairs and 4 from downstairs “ ond roedd y bobl hyn yn tueddu 
i fod yn bobl a oedd yn codi'n gynnar neu a oedd “up and wandering anyway.” Ni welsom 
unrhyw dystiolaeth yng nghofnodion cyfarfodydd staff fod yn rhaid iddynt godi nifer benodol 
o bobl erbyn amser penodol.  Yn ystod yr arolygiad, gwelsom fod y staff gofal yn brysur yn 
helpu pobl i godi ond bod nifer o bobl wedi dymuno aros yn eu gwely.  Roedd y rheolwr a'r 
staff y gwnaethom siarad â nhw yn ymwybodol bod anawsterau recriwtio staff nyrsio yn 
effeithio ar sifftiau bore yn benodol. Roeddent yn cymryd camau i fynd i'r afael â hyn drwy 
recriwtio dau aelod o staff nyrsio newydd a fydd yn dechrau ym mis Medi 2018. Roedd y 
gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw wedi gwneud sylwadau cadarnhaol am weithio 
yn y cartref. Casglwn fod y bobl yn cael cymorth gan dîm gofal ymroddedig i wneud 
penderfyniadau am eu harferion boreol.

 



3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb
Mae'r bobl yn byw mewn lle glân, cartrefol a chyfforddus. Ni wnaethom ystyried yr 
amgylchedd yn llawn yn ystod yr arolygiad hwn ond gwnaethom yr arsylwadau canlynol. 
Ein canfyddiadau
Nid oes cadeiriau priodol ar gael i'r bobl eistedd arnynt bob amser. Yn ystod yr arolygiad, 
gwelsom sawl person yn eistedd ac yn cysgu ar gadeiriau caled am amser hir, sy'n creu 
risg o niwed pwyso. Gwelsom fod rhai o'r gorchuddion ar glustogau lliniaru pwysau wedi 
rhwygo, sy'n peri risg o ran rheoli haint. Dywedodd y rheolwr wrthym fod cadeiriau sy'n 
mynd yn ôl wedi cael eu harchebu ac y byddent yn cyrraedd yn fuan.

Roedd yr ardal olchi yn drefnus ac roedd y gweithiwr tŷ ar ddyletswydd wedi gallu dangos y 
system sydd ar waith i gasglu dillad golchi o'r ystafelloedd, mesurau rheoli haint a labeli ar 
ddillad pobl. Eglurodd y staff a oedd yn gweithio yn yr ardal olchi fod labeli weithiau'n treulio 
neu'n dod i ffwrdd ac yn y sefyllfa honno, byddent yn siarad â'r staff er mwyn sicrhau bod y 
dillad yn cael eu dychwelyd i'r perchennog a'u hail-labelu. Mae'r bobl hynny yng Nghartref 
Bridell sy'n wynebu risg o gwympo yn gwisgo 'hippies', sef dillad isaf â phadin, er mwyn eu 
hatal rhag torri gwddf asgwrn y glun. Mae rhai pobl wedi prynu eu 'hippies' eu hunain ac 
roedd y rhain wedi'u labelu'n briodol. Fodd bynnag, roedd y bobl hynny nad oeddent wedi 
prynu rhai yn gwisgo rhai a gaiff eu rhannu rhyngddynt. Roedd y rhain yn cael eu golchi a'u 
storio gyda'i gilydd mewn blwch yn yr ardal olchi, ac roedd eu cyflwr yn amrywio. Trafodwyd 
hyn â'r gweithiwr tŷ a'r rheolwr. Nid oedd yr un ohonynt yn hapus â'r sefyllfa a chytunwyd y 
byddai pob unigolyn yr ystyrir ei fod yn wynebu risg yn cael ei 'hippies' ei hun, wedi'u labelu. 
Bydd hyn yn sicrhau bod gan bobl eu dillad amddiffynnol eu hunain. Ystyriwn fod camau 
priodol yn cael eu cymryd i reoli a gofalu am ddillad y bobl.



4. Arwain a Rheoli 

Crynodeb

Nid y maes hwn oedd prif ffocws yr arolygiad hwn.

Ein canfyddiadau

Mae'r gweithwyr gofal yn cael eu cefnogi i ddarparu gofal gan reolwr cymwys ac 
ymroddedig. Dywedwyd wrthym fod y rheolwr wedi mwynhau'r cyfle datblygu a oedd wedi 
codi yn sgîl yr her o helpu chwaer-gartref ond ei bod hi'n edrych ymlaen at ddychwelyd i'w 
rôl yng Nghartref Bridell yn llawn amser.

Nid oedd y staff gofal bob amser yn hyderus bod ganddynt ddigon o gyfarpar amddiffynnol 
personol fel menig, "we always need more”. Dywedodd y rheolwr wrthym mai dim ond un 
digwyddiad o'r fath yr oedd hi'n ymwybodol ohono a bod y mater wedi cael ei ddatrys yn 
syth gan fod ganddi gronfa o arian mân y gallai ei defnyddio bob amser. Dangosodd y 
rheolwr y cais a wnaed yn ystod cyfarfod diwethaf y grŵp rheoli i gynyddu cyllideb Ati Care. 
Ystyriwn fod y rheolwr yn cymryd camau priodol i gyfeirio pryderon at lefelau rheoli uwch 
pan fo angen.



5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2Argymhellion ar gyfer gwella 
Argymhellwn y dylid cynnal trafodaethau â'r staff gofal er mwyn sicrhau bod atgyfeiriadau'n 
cael eu gwneud yn amserol a bod cofnodion yn cael eu cwblhau'n gywir.



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad â ffocws a gynhaliwyd yn sgîl pryder a godwyd gydag AGC am 
safon y gofal a ddarperir gan y gwasanaeth. Cynhaliwyd ymweliad dirybudd â'r cartref 
gan un arolygydd ar 20 Gorffennaf 2018 rhwng 09:30 ac 11:55. Yn ystod yr arolygiad 
hwn, gwnaethom nodi diffygion o ran dogfennau darparu gofal. Trafodwyd y rhain â'r 
rheolwr a chafodd argymhellion i wella'r maes hwn eu derbyn. 

Defnyddiwyd y dulliau canlynol.
 Trafodaeth ffôn ag un o'r uwch reolwyr nad oedd yn bresennol yn ystod ein 

hymweliad. 

 Trafodaeth â'r rheolwr sy'n gyfrifol am y cartref o ddydd i ddydd a oedd yn 
bresennol am ran o'n hymweliad.

 Gwnaethom siarad â thri pherson a oedd yn byw yn y cartref adeg ein hymweliad 
a phedwar aelod o staff. 

 Gwnaethom edrych ar sampl o gofnodion gan gynnwys cofnodion gofal pedwar 
person.

 Arsylwi ar yr amgylchedd. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.careinspectorate.wales/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Cartref Gofal i Oedolion – Hŷn  

Person Cofrestredig Ashberry Healthcare Ltd

Rheolwr/Rheolwyr Cofrestredig Kirsty Jones

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 37

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

15/11/2017

Dyddiad yr ymweliad(au) arolygu 20/07/2018

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth hwn yw gweithio tuag at 
ddarparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg 
ac mae'n bwriadu dod yn wasanaeth dwyieithog. 

Gwybodaeth Ychwanegol:


