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2019 DATA
(Rhyddhawyd Awst 2020)

Mae mwy nag 1 menyw o bob 10 yn datblygu salwch meddwl yn 
ystod beichiogrwydd neu yn y flwyddyn gyntaf ar ôl cael babi.

maternalmentalhealthalliance.org/campaign

Ymwadiad Defnyddiwyd yr wybodaeth a oedd ar gael adeg argraffu i lunio’r manylion yn y map hwn. Cysylltwch â info@everyonesbusiness.org.uk os 
ydych yn amau bod unrhyw wallau.

LEFEL LLIW MEINI PRAWF

5 Tîm amenedigol arbenigol yn y gymuned sy'n bodloni Rhwydwaith Ansawdd Amenedigol Safon Math 1 
https://bit.ly/2ZRQLIy

4 Tîm amenedigol arbenigol yn y gymuned sy'n bodloni meini prawf y Panel Cydgomisiynu 
http://bit.ly/2AhAVeX

3
Gwasanaeth amenedigol cymunedol sy'n gweithredu drwy gydol oriau gwaith gydag o leiaf seiciatrydd 
amenedigol arbenigol gydag amser wedi’i neilltuo A nyrs iechyd meddwl amenedigol arbenigol gydag 
amser wedi’i neilltuo, gyda mynediad at seiciatrydd amenedigol drwy gydol yr oriau gwaith

2 Seiciatrydd amenedigol arbenigol A nyrs amenedigol arbenigol gydag amser wedi’i neilltuo

1 Seiciatrydd amenedigol arbenigol neu nyrs amenedigol arbenigol gydag amser wedi’i neilltuo yn unig

0 Dim darpariaeth

Data ddim ar gael

https://maternalmentalhealthalliance.org/campaign/


Gwasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol Cymunedol 
Arbenigol yng Nghymru

Mae Cynghrair Iechyd Meddwl y Fam (MMHA) yn galw am i’r holl ferched yn y DU sy’n 
wynebu salwch meddwl amenedigol i gael y gofal maen nhw a’u teuluoedd ei angen, lle 
bynnag a phryd bynnag maen nhw ei angen. Er ein bod yn dathlu cynnydd yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol mewn rhai rhannau o’r DU, mae’n 
hanfodol ein bod yn parhau i wthio i Droi - a Chadw’r - Map yn Wyrdd. 

Beth fydd effaith 
COVID-19?

Bydd pandemig COVID-19 yn 
effeithio ar yr angen am Iechyd 
Meddwl Amenedigol sydd eisoes yn 
uchel, a bydd canlyniadau hirdymor 
o bosibl: Mae arbenigwyr Iechyd 
Meddwl Amenedigol yn ofni y bydd 
cynnydd mewn atgyfeiriadau ar y 
gorwel. Mae COVID-19 yn cynyddu’r 
angen am wneuthurwyr 
penderfyniadau lleol a 
chenedlaethol i GYNLLUNIO gan 
ystyried anghenion meddwl a 
chorfforol menywod a theuluoedd 
yn ystod COVID-19 a thu hwnt.

Mae ymgyrch Busnes i Bawb Cynghrair Iechyd Meddwl y Fam yn galw am i’r holl ferched ledled y DU 
gyda chyflyrau Iechyd Meddwl Amenedigol gael y driniaeth maen nhw ei hangen, yn ôl yr angen. 

Helpwch ni i Droi - a Chadw’r - Map yn Wyrdd.

Y stori hyd yn hyn

2015 2017 2019

Risgiau a 
phryderon
Er bod yr ymrwymiad parhaus i 
wella mynediad ac ansawdd y 
gwasanaethau cymunedol Iechyd 
Meddwl Amenedigol arbenigol yn 
gadarnhaol, mae pryderon 
allweddol:

 

 

 

A yw'r cyllid hyd yma yn 
ddigonol i Droi’r Map yn 
Wyrdd yng Nghymru a 
sicrhau bod yr holl 
wasanaethau'n bodloni’r 
safonau ansawdd?

O ble y daw'r buddsoddiad 
pellach yn y gweithlu?

Sut y bwriedir rhoi sicrwydd 
yn swyddogol o ystyried na 
fydd oedi i’r cerrig milltir 
brys yn y cynllun Cyflawni 
Iechyd Meddwl yn sgil 
COVID-19, gan gynnwys 
Uned Mam a Babi?

1

2

3

Cyllid, 
Ymrwymiadau a 
Chynlluniau 

2015: 
Cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru £1.5m o gyllid newydd 
a rheolaidd ar gyfer 
gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Amenedigol cymunedol

2018-2020: 
Cynyddodd y cyllid rheolaidd 
yn raddol i £2.5m y flwyddyn 
(2018 and 2019)

2020: 
• Roedd Cynllun Cyflawni Law 

yn Llaw at Iechyd Meddwl 
2019-2022 wedi nodi bod 
gwella mynediad ac 
ansawdd gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Amenedigol 
yn flaenoriaeth allweddol

• Roedd y Gweinidog Iechyd 
a Gwasanaethau 
Cymdeithasol wedi 
cyhoeddi cynlluniau am 
uned Mam a Babi dros dro 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe erbyn y 
Gwanwyn 2021

• Sefydlwyd Bwrdd 
Rhwydwaith Iechyd 
Meddwl Amenedigol i 
gynghori ar ddatblygiad 
gwasanaethau Iechyd 
Meddwl Amenedigol yng 
Nghymru

o Fyrddau
Iechyd sydd
wedi
bodloni’r
meini prawf i
Droi'n Wyrdd

29%

https://maternalmentalhealthalliance.org/about/the-issue/
http://www.wales.nhs.uk/news/37664
http://www.wales.nhs.uk/news/37664
https://business.senedd.wales/documents/s80118/Letter%20from%20the%20Cabinet%20Secretary%20for%20Education%20-%20Perinatal%20Mental%20Health%20Inquiry%2012%20Month%20follow%20up.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s94410/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Health%20Social%20Services%20-%20Update%20October%202019.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-01/together-for-mental-health-delivery-plan-2019-to-2022.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s99251/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Health%20and%20Social%20Services%20-%20update%20on%20the%20development%20of%20mother%20and%20ba.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s99251/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Health%20and%20Social%20Services%20-%20update%20on%20the%20development%20of%20mother%20and%20ba.pdf
https://maternalmentalhealthalliance.org/campaign/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-01/together-for-mental-health-delivery-plan-2019-to-2022.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-01/together-for-mental-health-delivery-plan-2019-to-2022.pdf
https://maternalmentalhealthalliance.org/wp-content/uploads/MMHA-WELSH-PLAN-for-perinatal-mental-health-during-COVID19.pdf
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