
 

Canllaw lleoliad

Priory's Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl GIG Cymru

GWAHANIAETH GO IAWN A PHARHAOL I BOB PERSON RYDYM YN EI GEFNOGI



Lleoliadau gwasanaeth Iechyd Meddwl GIG Cymru

Priory's gwasanaethau
MEDIUM SECURE 

Llanarth Court
Gwryw MH, Gwryw PD a Benyw

LOW SECURE

Llanarth Court
Gwryw, Gwryw LD, Dynion dros 50 oed.
Hefyd yn darparu llwybr mewnol trwy 
uned camu i lawr agored 

Ty Cwm Rhondda
MH a PD gwryw parhaus

REHABILITATION AND RECOVERY SERVICES

Church Village
Gwasanaeth ail sefydlu benywaidd wedi'i 
gloi i fenywod sydd diagnosis LD cynradd 
gydag anhwylderau personoliaeth neu 
ddiagnosis iechyd meddwl arall. Llwybr 
mewnol trwy fyngalo camu i lawr

I wneud atgyfeiriad, �oniwch 0800 090 1356 awr y dydd, 
7 diwrnod yr wythnos, neu e-bostiwch prioryenquiries@NHS.net 
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Allweddol
MH – iechyd meddwl

PD – anhwylder personoliaeth

LD – anabledd dysgu

ABI – anaf a gafwyd i'r ymennydd

Priory's gwasanaethau
DIOGELWCH CANOLIG 

Llanarth Court
Gwryw MH, Gwryw PD a Benyw

DIOGELWCH ISEL

Llanarth Court
Gwryw, Gwryw LD, Dynion dros 50 oed.
Hefyd yn darparu llwybr mewnol trwy uned
camu i lawr agored 

Ty Catrin
Gwrywaidd, benyw a llwybr mewnol trwy uned
wedi'i chloi

Ty Cwm Rhondda
MH a PD gwryw parhaus

GWASANAETHAU AIL SEFYDLU AC ADFER

Church Village
Gwasanaeth ail sefydlu benywaidd wedi'i gloi 
i fenywod sydd   diagnosis LD cynradd gydag
anhwylderau personoliaeth neu ddiagnosis
iechyd meddwl arall. Llwybr mewnol trwy
fyngalo camu i lawr

CARTREFI CYMUNEDOL Â GOFAL UWCH

Y Fenni:
85 Heol Aberhonddu – Benyw

Brynawel – Gwryw a Benyw

Tŷ Ffynu – Gwryw a Benyw

Caerdydd:
Avalon – MH, LD Gwryw a Benyw

Beechley Drive – LD, Gwryw a Benyw
(dau dy p r 4 stafell wely)

Stryd Princes – MH, LD, Gwryw a Benyw 

NIWRO-AIL SEFYDLU / ABI / CLEFYD HUNTINGTON

Mount Eveswell
Cartref gofal nyrsio Cofrestredig, 
Gwryw a Benyw
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I wneud atgyfeiriad, �oniwch 0800 090 1356 awr y dydd, 
7 diwrnod yr wythnos, neu e-bostiwch prioryenquiries@NHS.net 

CYFRADDIAD ANSAWDD GIG CYMRU: 3Qs

CYFRADDIAD ANSAWDD GIG CYMRU: 3Qs

LLYS LLANARTH
Llys Llanarth, Llanarth Rhaglan, Y Fenni,
Sir Fynwy, NP15 2YD
Ffôn: 01873 840 555
Ffacs: 01873 840 575

• Mae'r llwybr gofal llawn a gynigir yn caniat u cleifion 
i symud ymlaen i gam nesaf eu triniaeth mewn 
modd amserol

• Rhwng 2015 a 2017 rhyddhaodd Llys Llanarth 109 
 o gleifion. Rydym yn derbyn cleifion â chyflwyniadau 
heriol iawn ac yn gallu eu symud trwy eu llwybr 
gofal yn gyflym oherwydd yr ymyriadau o ansawdd 
a gynigir

• Darparu gofal iechyd meddwl o safon uchel, a  ocws 
ar ofal iechyd cor orol i bob claf. Cefnogir 
gwasanaeth Meddyg Teulu dri diwrnod yr wythnos 
gan dîm Iechyd Cor orol sy'n darparu clinigau i 
gleifion megis clozapine, retinopathi, dosbarthiadau 
ar gyfer materion iechyd cor orol ac argyfyngau. 
Mae clinig Hepatitis C yn galluogi cleifion i fod yn glir 
o symptomau

• Rydym yn cynnig rhaglen ofal a thriniaeth dreigl 
12 wythnos i'n cleifion, sy'n cael ei hadolygu a'i 
gwerthuso gan d m amlddisgyblaethol

• Mae gennym gysylltiadau da gyda'r Ysbyty 
Cy�redinol lleol a gwasanaethau cymunedol

TŶ CWM RHONDDA
Tŷ Cwm Rhondda, Tyntyla Avenue, Ystrad, Rhondda, 
CF41 7SU
Ffôn: 01443 424 940
Ffacs: 01443 438 968

• Rydym yn cynnig gwasanaethau asesu, triniaeth ac 
ailsefydlu o ansawdd uchel ar gyfer oedolion ag 
anghenion iechyd meddwl cymhleth, salwch meddwl 
difrifol gan gynnwys cyflwyniadau gwrthsefyll 
triniaeth ac ymddygiad heriol

• Disgwyliwn gyfranogiad parhaus ac ymgysylltu â 
gwasanaethau lleol ym mhob cam o lwybr y claf. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â 
lleihau risg, ai sefydlu, integreiddio cymdeithasol 
a chynllunio rhyddhau

• Mae'n proses Cynllunio Gofal 12 wythnos yn cefnogi 
cleifion i flaenoriaethu eu nodau a llunio cynlluniau 
triniaeth i ddiwallu eu hanghenion a'u hadferiad 
unigol. Gofal Mae cynllunio'n cael ei ddatblygu 
ymhellach i fabwysiadu model Cymorth Ymddygiad 
Cadarnhaol, gan helpu cleifion i gael mwy o drosolwg 
ac i adnabod sbardunau am eu hymddygiad gyda'r 
nod o reoli'n fwy e�eithiol

• Mae llawer o sta  wedi gweithio yma ers bron i 10 
mlynedd. Mae gan y t m ddealltwriaeth ragorol o'n 
cleifion a datblygu perthnasau pro esiynol, therapiwtig a 
phwrpasol sy'n meithrin amgylchedd diogel ac e�eithiol

• Mae Hy orddiant Sta  yn ganolog i'n datblygiad 
gwasanaeth ac rydym yn rhagori ar rwymedigaethau 
cytundebol ar gyfer NHS (?) Lloegr a GIG Wales
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Ar draws ein rhwydwaith cenedlaethol, gall Priory 

eich cefnogi gyda lleoliadau argyfwng iechyd 

meddwl, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

Mae gennym nifer o opsiynau ar gael i'ch cefnogi, 

gan gynnwys lleoliadau ar unwaith, contractio 

bloc tymor byr a hirach gyda phecynnau ariannol 

sy'n darparu datrysiadau cost e�eeithiol.

Am fwy o wybodaeth neu i drafod sut y gallwn 

eich helpu, cysylltwch â ni trwy:

Ffonio: 0800 090 1356

Ebostio: prioryenquiries@nhs.net

Y broses atgyfeirio

Priory Group UK 1 Limited, 80 Hammersmith Road, London, W14 8UD. Company Registration Number: 09057543

CHURCH VILLAGE 
Heol yr Eglwys, Tonteg, Ger Pontypridd, CF38 1HE
Ffôn: 01443 219 930
Ffacs: 01443 203539

• Gwasanaeth i ferched ag LD a diagnosis iechyd 
meddwl. Mae gennym hanes profedig o gefnogi 
menywod â LD ac PD trwy gymhwyso 
egwyddorion DBT. Rydym yn mabwysiadu 
ymagwedd arbenigol gyda phob unigolyn gan 
sicrhau nid yn unig y gofal clinigol gorau ond 
hefyd ystod eang o therapïau

• Gall cleifion fynychu amryw o weithgareddau yn 
y gymuned leol yn ogystal â rhaglenni addysgol 
neu waith. Mae gennym gysylltiadau clos â'r 
ganolfan ddysgu oedolion leol a rhedeg 
gweithgareddau ar y safle 

• Rydym yn cynnig llwybr gofal drwy'r 
gwasanaeth gyda byngalo ar y safle i helpu 
paratoi cleifion i ddychwelyd i'r gymuned


