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Cyflwyniad
Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Gyngor Iechyd
Cymuned Bae Abertawe, gynt yn dwyn yr enw Cyngor Iechyd
Cymuned Abertawe Bro Morgannwg (CIC ABM) a oedd, hyd at 1
Ebrill 2019, yn gorff gwarchod annibynnol yn edrych ar
wasanaethau'r GIG ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port
Talbot ac Abertawe.
Mae CIC BA bellach yn cwmpasu ardaloedd Castell-nedd Port
Talbot ac Abertawe. Rydym yn ceisio annog a galluogi aelodau o'r
cyhoedd i gymryd rhan weithredol mewn penderfyniadau sy'n
effeithio ar ddarparu gofal iechyd i'w teuluoedd a'u cymunedau
lleol.
Mae CICau yn gweithio gyda'r GIG a chyrff rheoleiddio i
ddarparu'r cyswllt hanfodol rhwng y rheini sy'n cynllunio ac yn
darparu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, y rhai sy'n
ei reoleiddio a'r rhai sy'n ei ddefnyddio.
Mae CIC BA yn clywed oddi wrth y cyhoedd trwy ystod eang o
rwydweithiau cymunedol, cysylltiadau uniongyrchol â chleifion,
teuluoedd a gofalwyr, trwy ymholiadau, ein gwasanaeth eirioli
cwynion, ymweliadau â gwasanaethau'r GIG a thrwy
ddigwyddiadau ymgysylltu.
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r adborth a gawsom gan
114 o ddynion sy’n garcharorion yng Ngharchar Ei Mawrhydi,
Abertawe (CEM Abertawe) am eu profiadau o wasanaethau'r GIG
tra yn y carchar.
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Mae ein hadroddiad yn dangos nifer o feysydd allweddol lle mae
angen gwella gwasanaethau.
Nid yw'r sylwadau a'r safbwyntiau yn yr adroddiad hwn yn
cynrychioli barn pob dyn sydd wedi ceisio cael mynediad at
wasanaethau'r GIG yng ngharchar Abertawe.

Cefndir
Mae gan garcharorion yr hawl i dderbyn yr un gofal iechyd ag y
mae'r boblogaeth gyffredinol yn ei chael gan y GIG. Ers mis
Gorffennaf 2016, mae gwasanaethau gofal iechyd yng ngharchar
EM Abertawe wedi cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Bae
Abertawe (gynt yn dwyn yr enw Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe
Bro Morgannwg). Cyn 2016, roedd y gwasanaethau gofal iechyd
yn cael eu darparu gan Wasanaeth Carchardai EM.
Yn 2016, cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Asesiad Anghenion
Iechyd o CEM Abertawe. Nododd eu canfyddiadau fylchau yn
narpariaeth y gwasanaeth. Yn seiliedig ar yr adborth a gawsom
gan y carcharorion y gwnaethom siarad â nhw, mae llawer o'r
bylchau yn y gwasanaethau a nodwyd yn 2016 yn parhau.
Derbyniodd CIC BA adborth ychwanegol gan y dynion yn y
grwpiau ffocws ynglŷn â sut roeddent yn teimlo bod amgylchedd
y carchar yn effeithio’n negyddol ar eu lles hwy ac eraill ynghyd â
beth a deimlent oedd darpariaeth gofal diogel. Mae materion o'r
fath y tu hwnt i derfynau’r adroddiad hwn; fodd bynnag, byddwn
yn rhannu'r wybodaeth yng Nghyfarfod nesaf y Bwrdd
Partneriaeth Carchardai, y mae gan y CIC gynrychiolaeth arno.
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Beth wnaethom ni
Yn unol â'n Cynllun Gweithredol 2019/20, aethom ati i gasglu
adborth gan y dynion sy’n garcharorion yn CEM Abertawe am eu
profiadau o wasanaethau gofal iechyd tra yn y carchar. Fe
wnaethom ddefnyddio dau ddull i ymgysylltu â'r dynion yn y
carchar i gasglu'r adborth hwn:
o Grwpiau Ffocws
Yn ystod Mehefin, Gorffennaf ac Awst 2019, ymwelodd staff CIC
BA â CEM Abertawe a siarad â 40 o ddynion i glywed eu straeon.
Fe wnaethom siarad â charcharorion ar draws sawl Adain yn y
carchar, gan gynnwys B, F a G.
o Arolwg Gofal Iechyd mewn Carchardai
Gan ddefnyddio'r adborth a gafwyd pan wnaethon gyfarfod â'r
dynion, fe wnaethon lunio holiadur. Aethpwyd â 450 o holiaduron
i'r carchar a chwblhawyd 112 o ymatebion gan roi cyfradd ymateb
o 24.8%.
Roedd yna lawer o themâu cyffredin ym mhrofiadau dynion o
safbwynt gofal iechyd. Rydym wedi defnyddio'r themâu hyn i
strwythuro ein hadroddiad. Defnyddir sylwadau a wnaed gan y
dynion drwyddi draw ac maent i'w gweld yn y blychau porffor.
Gellir gweld sylwadau pellach yn Atodiad II.
Mae rhestr lawn o'n hargymhellion i'w gweld ar dudalen 24.
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Cydnabyddiaethau
Rydym yn diolch i'r dynion yn CEM Abertawe a gymerodd yr
amser i ddweud wrthym am eu profiadau.
Diolch yn arbennig i staff y carchar am eu cymorth yn cefnogi ein
prosiect a'u cymorth wrth drefnu'r grwpiau ffocws.

Yr hyn a ddywedwyd wrthym
Mae'r adran hon yn cyflwyno canlyniadau ein Harolwg Gofal
Iechyd mewn Carchardai a'r grwpiau ffocws. Gellir gweld copi o'r
arolwg yn Atodiad I.

Ansawdd y gofal
Dywedodd 50 o ddynion (43%) wrthym eu bod yn fodlon gydag
ansawdd y gofal a gawsant gan staff meddygol y carchar. Nid
oedd hyn yn wir am 65 o ddynion (dros hanner, 57%). Mae’r
sylwadau a gawsom gan y dynion wedi’u hamlygu yn yr
adroddiad er mwyn cefnogi’n hargymhellion a'n casgliadau.

Sgriniadau iechyd yn y dderbynfa (wrth gyrraedd y
Carchar)
Dywedodd traean o ddynion (33%) wrthym nad oeddent yn
fodlon â'r sgriniadau iechyd yn y dderbynfa pan gyrhaeddon
nhw'r carchar.
Pan ofynnwyd iddynt raddio ansawdd y sgriniadau iechyd,
dywedodd 39% o ddynion eu bod yn ‘dda, da iawn neu’n
rhagorol’. Dywedodd 31% o ddynion eu bod yn ‘weddol’, gyda’r
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30% a oedd yn weddill yn teimlo bod y sgriniadau yn ‘wael’ neu’n
‘wael iawn’.
Rhoddodd y dynion nifer o resymau pam nad oeddent yn fodlon
â'r sgriniadau. Gellir gweld sylwadau manwl yn Atodiad II. Mae'r
pwyntiau isod yn rhoi crynodeb o'r rhesymau pam nad oedd y
dynion yn fodlon:
 Agwedd wael y staff
 Problemau yn derbyn meddyginiaeth
 Roedd y sgriniadau iechyd yn:
o Rhy fyr
o Cyfyngedig o ran cynnwys
 Nid yw anghenion unigol yn cael eu diwallu
 Lefelau staffio isel
 Ni fu camau dilynol ar ôl nodi’r anghenion adeg y sgrinio yn
y dderbynfa

Pryderon yn ymwneud â gofal iechyd yn y carchar
Dywedodd 49 o ddynion (45%) wrthym fod ganddynt bryderon
ynghylch gofal iechyd tra'u bod yn garcharor yn CEM Abertawe.
Roedd y pryderon gofal iechyd hyn yn gymysg, ond roeddent yn
bennaf yn ymwneud â'r amseroedd aros hir cyn cael eu gweld,
bod mewn poen a heb feddyginiaeth a/neu driniaeth, a methiant
staff meddygol i'w casglu i fynd â hwy i apwyntiadau.
o ‘Yn dal i aros am gymorth pwysig’
o ‘Gall yr amseroedd aros fod yn wythnosau neu’n fisoedd’
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o ‘Rwy'n dioddef o iselder a materion sy’n ymwneud ag
alcohol. Rydw i wedi cael fy ngadael am ddyddiau ac am
wythnosau heb feddyginiaeth’
o ‘Efallai bod fy nhroed wedi torri ac nid oes dim yn cael ei
wneud’
o ‘Aros am sgan C.T a llawdriniaeth ar fy nhroed clwb. Rydw
i mewn poen drwy'r amser’
o ‘Peidio â chael eich “casglu” i fynd i apwyntiadau gyda
meddygon’

Gofynnwyd i garcharorion ddweud wrthym a oedd staff meddygol
yn eu trin ag urddas, gofal a pharch. Dangosir y canlyniadau yn y
graff isod.

Nifer y dynion (%)
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Dywedodd mwy na hanner y dynion wrthym eu bod yn teimlo bod
staff yn eu trin ag urddas, gofal a pharch.
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o ‘ Gwasanaeth gwych’
o ‘Alla i ddim gweld bai ar y gofal iechyd hwn, fe wnaethant
fy helpu’
Clywsom nad oedd hyn yn wir am nifer fawr o ddynion.
o ‘Nid yw nyrsys yn newid gorchuddion ar gyfer hunanniweidwyr yn ddigon rheolaidd’
o ‘Nid yw pobl bob amser yn cael eu cymryd o ddifrif’
o ‘Maen nhw'n anghwrtais’
o ‘Mae'n rhaid i chi sgrechian a gweiddi er mwyn cael
rhywbeth wedi’i wneud’

Y gwasanaethau gofal iechyd sydd ar gael yng
Ngharchar Abertawe
Gofynnwyd i garcharorion ddweud wrthym a oedd ganddynt
fynediad at ystod eang o wasanaethau gofal iechyd yn y carchar,
os oedd angen. Dangosir y canlyniadau yn y siart cylch:
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Ffigwr 1. Mae'r niferoedd yn y siart cylch yn dangos nifer y dynion.

Dywedodd llai na chwarter y carcharorion wrthym eu bod yn gallu
cael mynediad at ystod eang o wasanaethau gofal iechyd.
Dywedodd mwy na thraean wrthym fod ganddynt fynediad at rai
gwasanaethau, tra bod ychydig llai na thraean wedi dweud
wrthym nad oedd ganddynt. Roedd 17 o garcharorion yn ansicr
pa wasanaethau oedd ar gael.
Dywedodd un carcharor wrthym:
o ‘ Mae gwasanaethau wedi “gwaethygu’n sylweddol”. Mae
pethau wedi dirywio’

Mynediad at wasanaethau
Dywedodd nifer sylweddol o ddynion wrthym eu bod yn cael
anhawster cael mynediad at un neu fwy o wasanaethau gofal
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iechyd yn y carchar. Mae'r canlyniadau yn y tabl isod yn dangos
lle'r oedd y dynion yn teimlo bod mynediad at wasanaethau yn
wael ac nad oedd y ddarpariaeth yn cwrdd â'r lefelau uchel o
angen.
Gwasanaeth:

Nifer y dynion:

1. Triniaeth ddeintyddol

68

2. Gwasanaethau Iechyd Meddwl

57

3. Meddyg Teulu

44

4. Optegydd

35

5. Apwyntiad ysbyty wedi'i drefnu

23

6. Gwasanaethau gofal traed

17

(podiatreg)
7. Gwasanaethau cyffuriau ac

17

alcohol
8. Gwasanaethau iechyd rhywiol

16

Oedi cyn gweithredu ar bryderon iechyd
Dywedodd 76 o ddynion wrthym eu bod wedi profi oedi cyn
gweithredu ar eu pryderon iechyd. Dywedodd llawer wrthym fod
yr oedi hyn yn achosi poen mawr iddynt.
o ‘Rydw i mewn tipyn o boen gyda throed clwb a phen-glin
sydd wedi cael dau lawdriniaeth’
o ‘Mewn poen difrifol gyda’m dannedd’
o ‘Rwyf bob amser mewn poen’
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o ‘Mae'n rhaid i chi aros wythnosau i gael eich gweld tra'ch
bod chi mewn poen’
Roedd eraill wedi profi oedi pan oedd staff meddygol wedi methu
â'u casglu ar gyfer eu hapwyntiadau:
o ‘Maen nhw'n dweud wrthym am aros yn y gell, ac yna nid
ydynt yn dod i'n casglu, dyw hynny ddim yn iawn’
o ‘Ddim yn fy nghasglu – bob tro’
o ‘Rwy'n teimlo bod apwyntiadau meddygol yn cael eu
hanwybyddu ar brydiau’

Gofal Deintyddol
Roedd nifer sylweddol o ddynion yn anhapus gyda'r gwasanaeth
deintyddol sy’n cael ei ddarparu yn CEM Abertawe. Roedd eu
pryderon yn bennaf yn ymwneud â’r amseroedd aros hir er mwyn
cael eu gweld, y driniaeth a dderbyniwyd ac atgyfeiriadau'n cael
eu colli.
o ‘6 mis i weld deintydd’
o ‘3 wythnos i aros ar gyfer deintydd brys’
o ‘Mae un sesiwn deintyddol yr wythnos ar ddydd Mercher’
o ‘15 wythnos i weld deintydd’
o ‘Llenwi’r dant anghywir’
o ‘Triniaeth sianel y gwreiddyn yn y dant anghywir’
o ‘Fe gollon nhw'r rhestr aros ar y cyfrifiadur’
Teimlai un carcharor nad oedd y gwasanaeth deintyddol
presennol yn diwallu anghenion poblogaeth y carchar.
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o ‘Anghenion deintyddol uchel yng Ngharchar Abertawe ar
gyfer nifer y defnyddwyr methadon ac ati’

Problemau derbyn meddyginiaeth
Dywedodd 65% o ddynion wrthym eu bod wedi cael problemau
wrth geisio cael y feddyginiaeth yr oedd ei hangen arnynt. Roedd
y sylwadau i raddau helaeth yn ymwneud ag oedi cyn derbyn
presgripsiynau amlroddadwy neu dderbyn y feddyginiaeth
anghywir, methiant cael gafael ar feddyginiaeth dros y cownter,
cael meddyginiaeth ar adegau anghyfleus, oedi o ganlyniad i staff
meddygol neu wasanaethau ddim yn cyfathrebu'n effeithiol â'i
gilydd.
o ‘Angen meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar ddydd Llun. Yn
dal i aros amdanyn nhw, mae hi bellach yn ddydd Gwener’
o ‘Bu’n rhaid i mi aros bron i 2 fis am fy meddyginiaeth’
o ‘Nid oes unrhyw un o fy “mhresgripsiynau amlroddadwy”
byth ar amser’
o ‘Cefais fy rhyddhau ym mis Mehefin heb unrhyw
feddyginiaeth o gwbl’
o ‘Rydych chi'n cael yr hyn maen nhw'n meddwl y dylech chi
ei gael, nid yr hyn sydd ar y presgripsiwn’
o ‘Wedi gwneud cawl o fy mhresgripsiwn yn llwyr’
o ‘Rwy’n cael tabledi cysgu am 3pm ar y penwythnos. Rwy’n
effro drwy’r nos’
o ‘Nid wyf yn gallu prynu gwrth-histaminau’
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o ‘Mae staff meddygol yn cymryd llawer o amser i gysylltu
â’r meddyg teulu i ddarganfod pa feddyginiaeth rydych
chi’n ei gymryd’
o

‘Dim cyfathrebu rhwng gwasanaethau y tu mewn a thu
allan i’r carchar’

Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Fe wnaethom ofyn i garcharorion ddweud wrthym a oedd
ganddynt gyflwr iechyd meddwl. O'r 91 o garcharorion a atebodd
y cwestiwn hwn, dywedodd 60 wrthym fod ganddynt.
Fe wnaethom ofyn i garcharorion ddweud wrthym ba mor hir yr
oedd yn rhaid iddynt aros am gymorth iechyd meddwl. Dywedodd
nifer sylweddol o garcharorion (45%) wrthym eu bod yn dal i
aros. Fe wnaethom ofyn i'r rhai a oedd wedi bod yn aros yn fwy
na 5 mis i ddweud wrthym ba mor hir yr oeddent wedi bod yn
aros. Roedd yr amseroedd aros yn amrywio o 7 i 13 mis.
Dywedodd un carcharor a oedd i gael ei ryddhau yn fuan wrthym:
o ‘8 wythnos nes i mi gael fy rhyddhau a dwi dal heb eu
gweld’
Dywedodd rhai carcharorion wrthym eu bod yn teimlo bod staff
meddygol yn anwybyddu eu pryderon a bod angen iddynt helpu
eu hunain.
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o ‘Doeddwn i ddim yn dda iawn, yn teimlo bod yn rhaid i mi
ddelio ag ef ar fy mhen fy hun’
o ‘Dywedais fod fy iechyd meddwl yn ddrwg – roeddwn yn
cael meddyliau cas am wneud niwed i mi fy hun ac i bobl
eraill. Heb weld unrhyw un’
Salwch meddwl difrifol
Dywedodd llawer o ddynion wrthym eu bod nhw ac eraill wedi
cael anhawster i gael gafael ar gymorth pan oedd ei angen arnynt
fwyaf a'u bod yn teimlo y byddent, trwy hunan-niweidio, yn cael
eu gweld yn gyflymach.
o ‘Gofynnais am help gyda mater “seicolegol” ond bu’n rhaid
i mi geisio hongian fy hunan cyn iddynt ymyrryd’
o ‘Mae’n rhaid i chi ‘dorri eich hunan’ i weld seiciatrydd’
o ‘Mae person sy’n hunan-niweidio ei hunan dro ar ôl tro
wedi methu â chael gafael ar gymorth am 3 wythnos
oherwydd bod aelod o staff meddygol ar wyliau’
o ‘Fe wnaeth y Llys argymell i mi weld seiciatrydd ond yn
dal i aros’
o ‘Rwyf wedi gweld seiciatrydd unwaith mewn blwyddyn ac
rwy’n dal i aros i’w weld eto’

Tîm Mewngymorth y Carchar a chlinig ‘Lighthouse’
Fe wnaethom ofyn i garcharorion a oedd yn dioddef o iechyd
meddwl ddweud wrthym am eu profiad o Dîm Mewngymorth y
Carchar a chlinig ‘Lighthouse’.
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Mae'r Tîm Mewngymorth Carchardai (TMC) yn dîm iechyd meddwl
cymunedol wedi'i leoli yn CEM Parc a CEM Abertawe, sy'n darparu
asesiad, rheolaeth a chydlynu gofal i garcharorion sy'n dangos
symptomau o salwch meddwl difrifol.
‘Lighthouse’ yw'r clinig iechyd meddwl sylfaenol lle mae
carcharorion sydd ag anghenion iechyd meddwl a nodwyd yn cael
eu cyfeirio.
Dywedodd rhai carcharorion wrthym nad oeddent wedi clywed am
y gwasanaethau hyn.
o ‘Ddim hyd yn oed yn gwybod beth ydyw’
o ‘Erioed wedi clywed amdanyn nhw. Yn amlwg, dydy ni
ddim yn cael yr wybodaeth y dylen ni ei chael’

Dywedodd llawer a oedd wedi cael eu hatgyfeirio wrthym eu bod
yn dal i aros i gael eu gweld.
o ‘Rwy'n dal i aros i gael fy ngweld. Rwyf wedi bod i mewn
ers oesoedd ac nid wyf wedi cael fy ngweld o hyd’
o ‘Mae iechyd meddwl yn broblem ac rwy’n dal i aros’
Teimlai un carcharor, a ddywedodd wrthym am y gwasanaeth
‘Lighthouse’, fod cyfrinachedd yn broblem:
o Mae staff iechyd ‘Lighthouse’ wedi’u his-hyfforddi i ddelio
ag iechyd meddwl - nid yw cyfrinachedd yn bodoli yma’
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Fe ofynnon ni i'r dynion ddweud mwy wrthym am eu profiadau
pan gawsant anhawster cael mynediad at wasanaethau. Fe
wnaethant ddweud wrthym am y gwasanaethau canlynol:
Gofal Llygaid
Dywedodd sawl carcharor wrthym eu bod yn anhapus gyda'r
gwasanaeth gofal llygaid yng Ngharchar Abertawe.
o ‘Wedi gwneud 2 gais am optegydd, heb weld neb o hyd’
o ‘Fy enw lawr i weld optegydd 3 gwaith - heb weld neb
mewn 6 mis’
o ‘Nid ydynt yn darparu sbectol drwy'r hatsh mwyach’
o ‘5 mis yn ôl, rhoddais gais i mewn i weld optegydd’
o ‘Mae’r sbectol anghywir yn rhoi cur pen i mi’
o ‘Mae llawer o garcharorion heb sbectol. Mae’n rhaid i
garcharorion gael profion ar gyfrifiaduron er mwyn cael
swydd ond ni allant gwblhau’r profion gan nad ydynt yn
gallu gweld’

Gofal Traed (Podiatreg)
Teimlai rhai carcharorion eu bod yn cael anhawster i gael eu
hanghenion gofal sylfaenol wedi’u diwallu yng Ngharchar
Abertawe.
o ‘Fe dynnodd mam ei draed allan i dorri ewinedd ei fysedd
traed adeg ymweliad’
o ‘Ddim yn gallu cael clipwyr ewinedd’
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o ‘Wedi aros blwyddyn i weld rhywun am ewinedd traed yn
tyfu i’r byw’

Imiwneiddiadau – Hepatitis B
Clywsom sut nad yw cyrsiau imiwneiddio bob amser yn cael eu
cwblhau.
o ‘Pigiad Hep B - cefais y brechiad cyntaf, yna ni chlywais
ganddynt eto. Mae’r cyfnod bellach wedi dod i ben’
o ‘Aros chwe wythnos ar ôl yr un cyntaf. Mae bellach wedi
dod i ben’

Oedi o safbwynt Gwasanaethau Brys
Dywedodd un carcharor wrthym fod carcharor wedi aros 2 awr i
ambiwlans gyrraedd pan oedd amheuaeth ei fod wedi cael trawiad
ar y galon.
o ‘Os mai fi oedd hynny, byddwn i mewn ofn am fy mywyd’

Cyfathrebu Staff y GIG
Dywedodd nifer sylweddol o ddynion (62%) wrthym eu bod yn
teimlo nad oedd staff gofal iechyd yn cyfathrebu â nhw'n dda.
Dywedwyd wrthym mai’r rhwystredigaeth bennaf oedd canslo
apwyntiadau ac yna peidio â chael adborth ynghylch pam y
gwnaed hyn.
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o ‘Bu'n rhaid i mi ddilyn trywydd pob apwyntiad na chafodd
ei gadw gan ofal iechyd. Rwyf wedi cael 4 apwyntiad
wedi’i ganslo …. Dal ddim yn gwybod pam y cawsant eu
canslo ac na chawsant eu hail-drefnu’
o ‘Byth yn rhoi atebion i mi ynghylch apwyntiadau a gafodd
eu canslo. Byth yn rhoi atebion i unrhyw ymholiadau sydd
gennyf’
o ‘Nid ydym yn cael gwybod am apwyntiadau’
o ‘Rydych chi'n aros am yr apwyntiad ac i gael eich casglu
o'r gell. Ond nid ydyn nhw'n dod i’ch casglu chi’

Roedd rhai dynion yn teimlo y gallai’r gwasanaeth gofal iechyd yn
y carchar gael ei redeg yn well pe bai staff meddygol yn
cyfathrebu’n well â nhw:
o ‘Nid ydym yn gwybod pa feddygon y byddwn yn eu cael,
maent i gyd yn perthyn i asiantaeth’
o ‘Gadewch inni wybod pa ddyddiau y maen nhw [gofal
iechyd] yn gweithio’
o ‘Mae angen i’r gwasanaeth fod yn fwy proffesiynol’

Heriau Gofal Iechyd
Dywedodd y dynion wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn wynebu
heriau gofal iechyd wrth gael eu cadw yng Ngharchar Abertawe.
Roedd yr heriau hyn yn cynnwys:
 Amseroedd aros Iechyd Meddwl ac mae'n arwain at:
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o Hunan-niweidio
 Dim llawer o gefnogaeth gyda chyflyrau cronig, gan gynnwys
Canser, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD)
 Apwyntiadau wedi'u canslo
 Dioddef poen
 Anhawster cael apwyntiad i weld meddyg
 Pryderon yn ymwneud â chyfrinachedd
 Oedi wrth dderbyn meddyginiaeth
Carcharorion ag anghenion cymhleth
Teimlai rhai dynion nad oedd CEM Abertawe yn amgylchedd
addas ar gyfer carcharorion â chyflyrau corfforol, nam gwybyddol
ac anhwylderau o safbwynt datblygiad.
o ‘Mae gennym bobl yma â dementia difrifol a syndrom
Asperger’
o ‘Mae dyn arall mewn cadair olwyn ar adain arferol sydd
ddim yn addas ar gyfer anableddau’
Rhyddhau anniogel
Dywedodd carcharorion yn un o'r grwpiau ffocws wrthym am
garcharor a oedd wedi'i ryddhau o'r ysbyty i'r carchar yn dilyn
llawdriniaeth gymhleth. Fe wnaethant ddweud wrthym nad
oeddent yn teimlo ei bod yn ddiogel i'r ysbyty ei ryddhau
oherwydd nad oedd trefniadau ar waith i ddiwallu ei anghenion o
safbwynt gofal a chymorth. Clywsom sut roedd carcharorion yn
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helpu gydag anghenion gofal sylfaenol fel ei wisgo a chasglu bwyd
iddo o'r hatsh.
o ‘Dylai fod wedi bod ar adain ysbyty’r carchar ar ôl
llawdriniaeth gymhleth’
o ‘Dylai nyrsys fod yn newid ei orchuddion yn rheolaidd’
o ‘Dylai gael ei glustnodi gan y gweithwyr gofal iechyd sy'n
dod i mewn. Dylid llunio cynllun gweithredu ar ei gyfer’

Cais am ofal iechyd
Dywedodd y dynion wrthym fod carcharorion yn defnyddio
‘system ymgeisio’ er mwyn cael mynediad at wasanaethau gofal
iechyd. Mae'r dynion yn llenwi ffurflen yn gofyn am y
gwasanaeth(au) gofal iechyd sydd eu hangen arnynt. Roedd rhai
carcharorion yn teimlo'n anhapus gyda'r system hon ac yn dweud
bod ffurflenni yn aml yn mynd ar goll neu fod problemau gyda
chyfrinachedd.
o ‘Mae staff yn gweld gwybodaeth ar y ffurflen apwyntiad’

Carcharorion heb gyfeiriad cartref
Yn y grwpiau ffocws, dywedodd rhai dynion wrthym eu bod yn
cael problemau gyda throsglwyddo yn ôl i'r GIG ar ddiwedd y
ddedfryd neu ar ôl cyfnod yn aros eu prawf yn y ddalfa. Fe
wnaethant egluro efallai na fyddant bellach wedi’u cofrestru gyda
meddyg teulu ar ôl dedfryd hir a bod cofrestru yn ardal eu cartref
yn broblem pan allent fod filltiroedd i ffwrdd yn y ddalfa.
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Dywedodd un carcharor wrthym nad oes ganddo gyfeiriad cartref
ac nad oedd yn gwybod beth fyddai'n digwydd ar ôl iddo gael ei
ryddhau na phwy fyddai'n gyfrifol am ei ofal.
Diddordeb iechyd ymhlith carcharorion gwrywaidd
Clywsom fod gan rai carcharorion ddiddordeb mewn ffactorau sy'n
effeithio ar eu hiechyd, gan gynnwys diet a maeth.
o ‘Mae’r bwyd yn ofnadwy. Dim opsiynau ar gyfer bwyta’n
iach’
o ‘Mae’r bwyd yn uchel mewn carbohydradau’

Gwelliannau i Ofal Iechyd a awgrymwyd gan
garcharorion
Derbyniwyd sylwadau cymysg ar gyfer gwelliannau gan y dynion,
a oedd yn cynnwys:
o Cyflogi mwy o staff meddygol gan gynnwys:
o Nyrs hyfywedd meinwe, gweithwyr iechyd meddwl
o Gwella mynediad at feddygon
o Gwella gwasanaethau i bobl sy'n dioddef o:
o Alcoholiaeth, materion iechyd meddwl, poen deintyddol
o Presgripsiynau – lleihau’r oedi yn y llwybr rhagnodi
o Gwella mynediad at wasanaethau / ymwybyddiaeth o
wasanaethau
o Gwella mynediad at gymorth gofal iechyd meddwl
o Darparu gwasanaeth gofal llygaid
o Gwasanaethau cyflymach
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o Gwella cyfathrebu:
o Adborth i garcharorion
o Gwella systemau ar gyfer rhannu gwybodaeth
o Gwella agwedd staff
o Cydlynu gofal
o Cynnal archwiliadau gofal iechyd rheolaidd
Mae’r sylwadau unigol a dderbyniwyd wedi'u cynnwys yn Atodiad
II.

Crynodeb
Mae ein hadroddiad yn dangos bod y dynion, ar y cyfan, wedi sôn
am rai profiadau cadarnhaol ond hefyd adroddwyd am lawer o
brofiadau negyddol o safbwynt gofal iechyd yn CEM Abertawe.
 Dywedodd dros hanner eu bod yn anfodlon ag ansawdd y
gofal a gawsant
 Dywedodd traean o ddynion wrthym nad oeddent yn fodlon
â'r sgriniadau iechyd yn y dderbynfa
 Dywedodd bron i hanner wrthym fod ganddynt bryderon
ynglŷn â gofal iechyd tra'u bod wedi bod yn CEM Abertawe
 Roedd nifer sylweddol o ddynion ddim yn teimlo eu bod wedi
cael eu trin ag urddas, gofal na pharch gan y staff meddygol
 Roedd llai na chwarter y dynion yn teimlo bod ganddynt
fynediad digonol at amrywiaeth eang o wasanaethau iechyd
yn y carchar
 Dywedodd nifer sylweddol o ddynion wrthym eu bod yn cael
trafferth cael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yn
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enwedig: gwasanaethau deintyddol; Gwasanaethau Iechyd
Meddwl, meddyg teulu a gofal llygaid
 Dywedodd llawer o ddynion eu bod wedi profi oedi hir wrth
geisio cael rhywun i ymdrin â’u pryderon iechyd
 Roedd nifer sylweddol o ddynion yn anhapus gyda'r
gwasanaeth deintyddol a ddarperir yn y carchar
 Dywedodd 65% o ddynion wrthym eu bod yn cael
problemau gyda meddyginiaethau:
o oedi wrth geisio cael meddyginiaethau, gan gynnwys
meddyginiaethau y maent wedi'u cael ar bresgripsiwn
cyn iddynt fynd i'r carchar neu pan fyddant yn cael eu
rhyddhau
o cael eich gadael heb feddyginiaeth hanfodol gan
gynnwys meddyginiaeth iechyd meddwl a lleddfu poen
 Mae canlyniadau ein harolwg yn dangos bod gan nifer uchel
o garcharorion broblem iechyd meddwl, ac
o Mae nifer sylweddol ohonynt yn dal i aros i dderbyn
cymorth iechyd meddwl.
o Dywedodd rhai dynion wrthym eu bod nhw neu eraill yn
hunan-niweidio er mwyn cael eu gweld yn gyflymach
gan staff meddygol
 Dywedodd rhai dynion wrthym nad oeddent yn ymwybodol
o'r gwasanaethau cymorth iechyd meddwl ychwanegol sydd
ar gael yn y carchar, gan gynnwys Tîm Mewngymorth y
Carchar a chlinig ‘Lighthouse’
o Dywedodd eraill wrthym eu bod wedi bod yn aros am
amser hir i gael eu gweld
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 Mae'r canlyniadau'n awgrymu bod carcharorion yn credu bod
angen iddynt gael eu hamddiffyn rhag hepatitis B, ac nid
ydynt yn teimlo bod hyn yn cael ei ddiwallu bob amser.
 Dywedodd nifer sylweddol o ddynion wrthym eu bod yn
teimlo’n rhwystredig iawn pan nad oedd staff meddygol yn
eu hysbysu fod apwyntiad a wnaed ar eu cyfer wedi ei
ganslo
 Roedd y dynion yn teimlo y gellid gwella profiadau yn y
meysydd darparu gwybodaeth a chyfathrebu, yn enwedig
mewn perthynas ag apwyntiadau wedi'u canslo.

Argymhellion y CIC i wella profiad y claf
1. Mynd i'r afael â'r materion yr adroddwyd i ni mewn
perthynas â:
 Mynediad at wasanaethau
 Amseroedd aros ar draws gwasanaethau
2. Mynd i'r afael â'r bylchau yn narpariaeth y gwasanaeth a
ddisgrifiwyd gan y rhai y buom yn siarad â hwy yn
arbennig mewn perthynas â gwasanaethau iechyd meddwl,
gwasanaethau meddygon teulu, gwasanaethau deintyddol
a gofal llygaid
 Adolygu'r gwasanaethau iechyd a ddarperir ar hyn o
bryd yn y carchar i sicrhau bod y ddarpariaeth yn
adlewyrchu anghenion cleifion
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 Parhau i fonitro a gwella gwasanaethau i garcharorion
drwy:
 gynnal Asesiadau Anghenion Gofal Iechyd rheolaidd i
wella canlyniadau iechyd carcharorion
3. Adolygu'r dull a'r weithdrefn gyfredol o sgrinio iechyd yn y
dderbynfa i sicrhau ei fod yn effeithiol wrth nodi anghenion
iechyd a gofal
4. Imiwneiddiad Hepatitis B - mae Gwasanaeth Carchardai EM
a'r Adran Iechyd yn argymell y dylid imiwneiddio’r rhai
sydd mewn perygl o gael Hepatitis B ar hyn o bryd neu yn
y dyfodol. Cymryd camau i sicrhau cydymffurfiad yn hyn o
beth
5. Sicrhau bod cleifion sy'n cael eu rhyddhau o ofal eilaidd yn
cael eu hasesu o safbwynt risg a bod cynlluniau ar waith i
ddiwallu eu hanghenion gofal a meddygol
 Sicrhau bod carcharorion yn deall lefel y gofal y
gallant ddisgwyl ei dderbyn ar y dechrau
6. Parhau i adolygu’r gweithlu gofal iechyd i sicrhau diogelwch
cleifion
7. Cymryd camau i annog perthynas waith agosach rhwng
staff carchardai a gwasanaethau gofal iechyd gyda'r bwriad
o wella cyfathrebu gyda’r carcharorion am unrhyw
wasanaethau gofal iechyd y gallent fod yn disgwyl eu
derbyn
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 Cryfhau'r broses o atgyfeirio rhwng llywodraethwyr y
carchar a darparwyr gwasanaethau gofal iechyd i
sicrhau gwelliant ym mhrofiad y carcharor.

Troednodyn
Mae'r graffiau'n dangos ethnigrwydd ac ystod oedran y dynion a
rannodd eu profiadau gyda ni. Roedd y mwyafrif yn 25 oed a hŷn
ac roedd 97% ohonyn nhw o gefndir ethnig gwyn.

Ethnigrwydd

Oedran
12
15

18 i 25

1

26 i 44

53

45 i 60

2
Gwyn

Cymysg

74

61 i 74
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Cysylltwch â ni
Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe
Llawr Cyntaf
Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla
Castell-nedd
SA11 3SU
01639 683490
swanseabay@waleschc.org.uk
www.communityhealthcouncils.org.uk/SB
@SwanseaBayCHC
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Atodiad I
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Atodiad II
Agwedd staff
Dywedodd dau ddyn wrthym eu bod yn hapus â dull gweithredu’r
staff gofal iechyd a'r gwasanaeth yr oeddent yn ei ddarparu:
o ‘ Ar ôl cyrraedd, cefais fy nhrin yn deg ac roedd hi [y nyrs]
yn gwrtais’
o ‘ Mae'r staff yn amyneddgar ac yn effeithlon’
Dywedodd nifer o ddynion wrthym fod derbyn gwasanaeth da yn
dibynnu ar ba mor brysur oedd y tîm meddygol neu pwy oedd yn
gweithio ar y pryd:
o ‘Yn dibynnu ar ba nyrs sydd ymlaen a phwy sy’n eich
asesu pan gyrhaeddwch’
o ‘Yn dibynnu ar ba nyrs sy’n gweithio. Hanna yw'r orau a'r
decaf yn y carchar. Mae eraill yn gwneud bywyd yn anodd’
o ‘Maent yn wahanol o ran ansawdd yn dibynnu ar ba mor
brysur yw'r dderbynfa’
o ‘Yn dda ac yn gyffredinol, yn dibynnu'n ar ba nyrs sy’n
gweithio’

I rai, roedd yn anodd cael apwyntiad:
o ‘Pan welwch chi nhw mewn gwirionedd mae'n iawn,
cyrraedd yno yw'r mater’
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Sgriniadau Iechyd yn y Dderbynfa:
Cynnwys sgriniadau iechyd
Roedd nifer o ddynion yn anfodlon â chynnwys cyffredinol y
sgriniadau, gan nodi bod y gwasanaeth sgrinio yn frysiog ac yn
annigonol:
o ‘Gallai fod yn fwy manwl’
o ‘Ddim yn gynhwysfawr’
o ‘Sylfaenol iawn’
o ‘Gellid egluro mwy am ofal iechyd’
o ‘Gallent fod yn hirach a chynnig mwy o wasanaethau’
o ‘Nid oes ganddyn nhw ein nodiadau meddygol, mae angen
i ni hunanddatgelu’
Dywedodd rhai dynion wrthym eu bod yn teimlo nad oedd y
sgriniadau yn effeithiol o safbwynt nodi rhai problemau iechyd
pwysig, er enghraifft materion yn ymwneud ag iechyd meddwl:
o ‘Maent yn gofalu am bobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol
yn bennaf - nid pobl â phroblemau iechyd meddwl’
o ‘Da ar wahân i iechyd meddwl’

Anghenion unigol
Teimlai rhai carcharorion nad oedd y sgriniadau iechyd yn mynd
i'r afael ag anghenion y carcharor:
o ‘ Nid yw pobl bob amser yn cael eu cymryd o ddifrif’
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o ‘ Rwy'n teimlo eu bod nhw [staff] yn ei wneud er eu budd
nhw yn hytrach na fy mudd i’
Meddyginiaeth
o ‘Dydy nhw ddim yn eich rhoi ar y feddyginiaeth sydd i fod
ar eich cyfer’
o ‘Mae’r hyn a gewch fel presgripsiwn gan y meddyg fel
loteri’
o ‘Fe ddywedon nhw y byddent yn cynyddu fy methadon
pan mai'r unig beth y gofynnais amdano oedd cymorth
gyda phatrymau cysgu anghyson’
o ‘Pan oeddwn y tu allan, roeddwn yn cael aciwbigo
(acupuncture) ar gyfer anaf i'm gwddf, y tu mewn maen
nhw wedi rhoi 150ml o amitriptyline ac wedi cynnig
methadon i mi’
Hatsh meddyginiaeth
Soniodd un carcharor am ei rwystredigaeth bod gormod o nyrsys
yn treulio’u hamser yn ‘dosbarthu meddyginiaethau’, gan gredu
bod hyn yn eu tynnu oddi wrth swyddi pwysicach
o ‘Y draen fwyaf yma yw’r hatsh meddyginiaeth - mae
angen 6 nyrs arnoch chi’

34 | T u d a l e n

Awgrymodd y carcharorion welliannau i ofal iechyd
o ‘Mwy o staff’
o ‘Mwy o staff ym mhob maes. Sicrhau bod pawb yn cael eu
gweld’
o ‘Mwy o staff gofal iechyd’
Gwella mynediad at feddygon
o ‘Fe ddylech allu gweld meddyg yn amlach, a dylent
wrando ar eich pryderon’
o ‘Fe ddylech allu gweld meddyg yn hawdd a dylent eich
cymryd o ddifrif’
o ‘Mwy o apwyntiadau meddyg ar gael yn gynt’
o ‘Trefnu apwyntiadau cyn gynted â phosibl a cheisio atal
unrhyw oedi’
Gwella mynediad at wasanaethau / ymwybyddiaeth o
wasanaethau
o ‘dangos i ni sut i gael mynediad at bopeth’
o ‘Darparu gwasanaeth llawn yma’
Gwasanaethau Cyflymach
o ‘Cyflymu’r broses apwyntiadau’
o ‘Gwasanaethau cyflymach’
o ‘Mynediad cyflymach at feddyginiaeth’
o ‘Mynd ar drywydd pethau’n gyflymach’
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Gwella cyfathrebu:
o ‘Cadwch at y dyddiadau apwyntiad rwyf wedi’u derbyn os
gwelwch yn dda’
o ‘Cadwch at yr apwyntiadau sydd wedi'u trefnu’
o ‘Mwy o apwyntiadau a rhoi gwybod i ni pryd maen nhw’
Gwella agwedd staff
o ‘Trin pobl fel y dylent gael eu trin’
o ‘Siaradwch â ni am unwaith’
o ‘Cyflogwch staff newydd sydd eisiau helpu’
o ‘Edrychwch a gweld, fel y byddech chi ar y tu allan (rhai
staff, ddim i gyd).
o ‘Mae angen i feddygon ddeall y carcharor’

Gwella mynediad at gymorth gofal iechyd meddwl
o ‘Ni all swyddogion carchar ddelio â materion iechyd
meddwl, nid ydynt hyd yn oed wedi'u hyfforddi i ddelio â
materion iechyd meddwl’
o ‘ Mae gan Fryste dîm iechyd meddwl penodedig’
o ‘ Mwy o fynediad at ofal iechyd meddwl’
o ‘ Mewn amgylchedd carchar, pam fod angen nyrsio
cyffredinol? Mae angen tîm iechyd meddwl penodedig
arnom’
o ‘ Angen mwy o weithwyr iechyd meddwl’
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Cydlynu gofal
Dywedodd nifer o ddynion wrthym am y materion yr oeddent
wedi'u profi pan oeddent yn teimlo nad oedd y GIG yn
cyfathrebu'n dda.
o ‘Sicrhau bod nodiadau achos y carchar ar gael i nyrsys’
o ‘Sicrhau bod y carchar yn gyfrifol am ddosbarthu
presgripsiynau ar gyfer meddyginiaeth gofal eilaidd yn
gyflym, gyda’r carchar a'r bwrdd iechyd yn rhannu
cyfrifoldeb’
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