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Annwyl Rhun, 
 
Rwy'n ysgrifennu yn dilyn eich awgrym yn ystod cwestiynau'r Prif Weinidog ar 25 Medi y 
dylai Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ystyried creu gwasanaeth ymateb 
cyflym neu frys gan dîm iechyd meddwl. 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o asiantaethau sydd fwyaf tebygol o ddod i gysylltiad â phobl 
sy'n mynd drwy argyfwng iechyd meddwl. Rydym yn gwneud hynny drwy ein Grŵp Sicrhau 
Gofal Iechyd Meddwl mewn Argyfwng a'r Partneriaethau Iechyd Meddwl a Chyfiawnder 
Troseddol Rhanbarthol. Mae'r trefniadau hyn yn seiliedig ar yr angen i ddarparu ymateb 
aml-asiantaeth i bobl sydd mewn argyfwng, gan gydnabod bod gwahanol wasanaethau 
iechyd yn cynnig gwahanol ymyriadau angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y cymorth a 
ddarperir yn briodol.  

O weithredu fel hyn, rydym yn cydnabod  bod y term ‘iechyd meddwl’ yn cael ei ddefnyddio 
ar draws y gwahanol asiantaethau i ddisgrifio amrywiaeth eang o amgylchiadau a 
sefyllfaoedd. Mae'r sefyllfaoedd amrywiol hyn yn gofyn am wahanol ymatebion - o fynediad 
at gymorth yn y gymuned i wasanaethau iechyd meddwl arbenigol.  Mae angen gwell 
ddealltwriaeth o'r galw er mwyn sicrhau mai'r gwasanaethau priodol sy'n ymateb, ac mae'r 
grŵp uchod wedi ymrwymo i gyflawni hynny fel un o'i flaenoriaethau.   

O ran y gwaith penodol a wneir gyda'r Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans, rydym 
wedi rhoi cyllid ar gyfer Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ym maes iechyd meddwl i gefnogi 
rhaglen gwella iechyd meddwl sy'n gweithio i gryfhau'r llwybrau gofal argyfwng fel un o'i thri 
maes blaenoriaeth. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys darparu hyfforddiant ymyrryd mewn 
perthynas â hunanladdiad, a gwella ymarfer iechyd meddwl ar draws y gwasanaeth. 
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Yn ogystal â'n gwaith gyda'r Ymddiriedolaeth, rydym wedi cynnwys gofal y tu allan i oriau a 
gofal argyfwng fel blaenoriaethau'r Gronfa Trawsnewid ac Arloesi ar gyfer y maes iechyd 
meddwl, ac mae'r gronfa honno wedi cael £7miliwn ychwanegol oddi wrth Lywodraeth 
Cymru. Rydym wedi neilltuo dros £1miliwn o'r gronfa eleni ar gyfer gweithredu amryw o 
ddulliau i wella'r cymorth a ddarperir, gan gynnwys gwasanaethau cyswllt, cymorth 

argyfwng, a gwasanaeth brysbennu ar y stryd. 

Rwy'n gobeithio bod hyn yn rhoi sicrwydd ichi ynghylch ein gwaith parhaus i helpu pobl 
sydd mewn argyfwng iechyd meddwl drwy ddarparu ymateb aml-asiantaeth.   
 
Yn gywir,  
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