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Croeso
Mae’n bleser cyflwyno trydydd Datganiad 
Ansawdd Blynyddol GIG Cymru, sy’n 
amlygu rhai enghreifftiau o’r gwaith da 
a wnaed gan sefydliadau’r gwasanaeth 
iechyd, ynghyd â’r heriau a wynebwyd, yn 
2016. Fel Prif Weithredwr GIG Cymru, fy 
swydd i yw edrych ar bob cwr o Gymru a 
sicrhau bod pob rhan wahanol yn gweithio 
fel un i ddarparu gwasanaeth esmwyth i’r 
cleifion. Er mwyn gwneud hynny, mae’n 
helpu i gymryd cam yn ôl ac edrych ar y 
darlun cyflawn.

Mae’r ddogfen hon yn gyfle i feddwl 
am bethau sydd wedi llwyddo ac i rannu 
arferion da, ond hefyd i ystyried y meysydd 
y gellir eu gwella. 

P’un a ydych yn byw yn Aberystwyth 
neu Abertawe, y Bala neu’r Barri mae’n 
gysur gwybod y byddwch yn cael yr un 
gwasanaethau iechyd a gofal, a’r rheini o’r 
un ansawdd uchel. Mae’n rhaid inni greu 
gwasanaethau sy’n diwallu anghenion y 
cleifion a’u gofalwyr, sy’n gweithio heb gael eu 
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tarfu gan y ffiniau sefydliadol gaiff eu cysylltu’n 
draddodiadol â’r Gwasanaeth Iechyd yng 
Nghymru.

Mae’r rheini sy’n gweithio i’r gwasanaeth yn 
falch o’r gwaith y maen nhw’n ei gyflawni, ac 
mae hynny’n llwyr haeddiannol. Ond yn fwy 
na’r gwaith, mae egwyddorion a gwerthoedd y 
GIG yn bwysig hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys 
canolbwyntio ar safonau gofal ac ansawdd, 
trin pob claf fel unigolyn, rhoi llais i’r cleifion 
a’u gofalwyr, bod yn rhan o dîm ehangach, 
ymfalchïo yn y gwaith ac ymdrechu i wneud 
mwy ac i’w wneud yn well. Yn gryno, dangos 
balchder proffesiynol amlwg ac ymroddiad i’r 
cleifion ac i’r GIG.

Mae’r GIG yn cynrychioli’r hyn sy’n bwysig inni 
– o’n cleifion i’n staff arbennig – a dyma pam y 
gwnaethom lansio cyfres o werthoedd ar y cyd 
â chynrychiolwyr staff ym mis Chwefror 2016. 
Maent yn cynnwys rhoi cleifion yn gyntaf, 
gwella ein gofal, canolbwyntio ar lesiant ac atal, 
adlewyrchu ar brofiad a dysgu, gweithio fel tîm, 
a gwerthfawrogi pawb sy’n gweithio i’r GIG.

Ni ddaw unrhyw ddaioni o gymryd y rhain yn 
ganiataol. Yn hytrach, credaf y gallwn fanteisio 
ar angerdd ac ymroddiad ein staff i wella, 
gofalu a chyflawni er lles ein cleifion ledled 
Cymru ac ym mhob lleoliad ymhle cynigir gofal.

Roedd 2016 yn flwyddyn etholiad yng 
Nghymru ac er bod gwaith y GIG yn parhau’n 
dragywydd, mae’n bwysig sylwi ar y meysydd 
newydd y mae’r llywodraeth wedi’u clustnodi 
fel rhai i wella iechyd a lles pobl Cymru. 
£7.2 biliwn yw’r gyllideb ar gyfer iechyd a 

gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac wrth i 
ddisgwyliadau a’r galw barhau i gynyddu mae 
angen inni ystyried ffyrdd o weithio’n effeithiol 
ac yn ddiogel tra hefyd yn ymateb i’r galw 
presennol ynghyd â datblygu er mwyn diwallu 
anghenion y dyfodol.

Mae’r blaenoriaethau’n cynnwys datblygu 
cysylltiad agosach rhwng y gwasanaethau 
iechyd a chymdeithasol, cryfhau’r ddarpariaeth 
yn y gymuned a chael gwell trefn ar 
wasanaethau cyffredinol ac arbenigol mewn 
ysbytai. Disgwylir y bydd mwy o wasanaethau 
a darpariaeth gofal yn symud o’r ysbytai i’r 
cymunedau mewn ffordd integredig. Ceir 
enghreifftiau yn y ddogfen hon o waith sydd 
eisoes yn cael ei wneud o ran hyn.

Caiff rhai o’r amcanion hyn eu cefnogi gan 
gyfreithiau newydd, sy’n gosod dyletswyddau 
statudol ar wasanaethau ac yn llunio ein 
dulliau gweithio. Er enghraifft, mae Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn 
disgwyl i gyrff cyhoeddus feddwl mwy am y 
tymor hir, i weithio’n well gydag unigolion, 
cymunedau a’i gilydd, ac i edrych ar sut y 
gallwn atal problemau rhag codi yn y lle cyntaf.

Bydd addewidion eraill pwysig yng nghynllun 
y llywodraeth hefyd yn arwain at oblygiadau i 
GIG Cymru, yn arbennig o ran y camau i ddenu 
a hyfforddi rhagor o feddygon teulu, nyrsys a 
gweithwyr iechyd eraill ledled Cymru.

Nid yw’n gyfrinach bod y GIG, gan gynnwys 
GIG Cymru, yn wynebu pwysau ar y 
gwasanaeth a phwysau ariannol. Mae mwy 
ohonon ni’n byw yn hirach ac er bod hyn 

yn newyddion da, mae llawer yn dioddef o 
gyflyrau cronig. O ystyried yr holl ffactorau 
hyn, mae’n amlwg bod angen inni weld newid 
sylfaenol yn ein ffordd o weithredu er mwyn 
diwallu ein hanghenion dros y blynyddoedd 
nesaf. Wrth ail-lunio’r ffyrdd o ddarparu gwell 
gwasanaethau, sy’n gynaliadwy, rhaid i ni gofio 
na fydd yr un dull yn addas i bawb. Mae hyn 
yn arbennig o wir wrth ystyried sut rydym yn 
darparu gofal yn yr ardaloedd mwyaf gwledig 
a’n hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau yn 
Gymraeg a Saesneg.

Er gwaethaf maint y gofal, mae’n rhaid i ni 
sicrhau bod y gofal yn canolbwyntio ar y 
person a bod y safon yn gyson ledled y wlad. 
Rydyn ni wedi gwneud cynnydd da ond mae 
rhai meysydd y mae angen canolbwyntio 
arnynt a’u gwella fel eu bod yn diwallu 
anghenion y cleifion yn y ffordd orau bosibl.

Fodd bynnag, rydym yn parhau i ddarparu 
gwasanaeth o sylwedd ac ansawdd i 
boblogaeth Cymru, gwasanaeth sy’n 
datblygu’n barhaus ac yn ymateb i’r heriau  
o ran galw ac arferion.

Gobeithio y byddwch yn gallu cymryd cam  
yn ôl i ystyried beth oedd 2016 yn ei olygu 
i’r GIG yng Nghymru. Mae barn y bobl yn 
bwysig inni ac rydym ni eisiau i Gymru gael 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol y gall y bobl fod 
yn ffyddiog ynddo. 
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(Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys)

bwrdd iechyd7

3 miliwn

18 miliwn

Ymddiriedolaeth3
o staff yn cael
eu cyflogi gan

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, Canolfan Ganser Felindre

Bob blwyddyn...tua

o gysylltiadau
gofal sylfaenol

cleifion allanol
presenoldeb

1 miliwn
presenoldeb mewn

750,000
o dderbyniadau
i'r ysbyty

450,000
presgripsiwn wedi’u 
dosbarthuo alwadau

ambiwlans

300,000 
o alwadau i
Galw Iechyd 
Cymru

79 miliwn

yng Nghymru
Adrannau
Damweiniau
ac Achosion Brys



Ein huchelgais yn y GIG yng Nghymru yw chwarae ein 
rhan yn yr ymgyrch i sicrhau bod pobl yn cael dechrau 
iach mewn bywyd, waeth lle maent yn byw, a hynny 
drwy weithio’n agos gyda chymunedau i gyrraedd 
y rheini sydd â’r angen mwyaf. Mae adroddiad 
diweddaraf Prif Swyddog Meddygol Cymru 2015-
2016 yn dangos bod disgwyliad oes yng Nghymru 
yn gwella, bod cyfraddau’r bobl sy’n goroesi canser 
yn codi o flwyddyn i flwyddyn, a bod llai o bobl yn 
marw o glefyd y galon. Hefyd, mae’n bwysig nodi 
bod cyfraddau smygu ac yfed ymhlith pobl ifanc yn 
eu harddegau wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, wrth i bobl gael eu hannog 
i wneud dewisiadau doeth er mwyn cadw’n iach. 
Ond, er gwaethaf rhai o’r newidiadau cadarnhaol 
hyn, rydym yn gwybod bod rhai cymunedau yn dal 
ar ei hôl hi. Mae’n bwysig deall y rhesymau dros 
hyn, a deall beth y gallwn ni ei wneud i deilwra 
gwasanaethau’r GIG a’i bartneriaid i fod yn fwy addas 
i anghenion lleol.

Er mai ni ein hunain sy’n gyfrifol am y dewisiadau yr 
ydym yn eu gwneud o ran dilyn ffordd o fyw a allai 
effeithio ar ein hiechyd, rydym hefyd yn gwybod 

ei bod yn bosibl i’r llywodraeth wella rhai pethau 
drwy gyflwyno cyfreithiau newydd. Ymhlith yr 
enghreifftiau o newidiadau i’r gyfraith sydd wedi 
llwyddo yn hynny o beth, mae gwahardd pobl rhag 
smygu mewn mannau cyhoeddus caeedig, a gorfodi 
pobl i ddefnyddio gwregysau diogelwch mewn ceir 
er mwyn lleihau’r posibiliadau o ddioddef anafiadau 
difrifol mewn damwain.

Ar ôl ystyried sut y gallwn gyflwyno rhagor o 
newidiadau i’r gyfraith, cafodd Bil Iechyd y Cyhoedd 
ar gyfer Cymru ei ailgyflwyno gan Lywodraeth 
Cymru ym mis Tachwedd. Mae’r Bil hwn yn cynnwys 
amrywiaeth o faterion iechyd, o datŵio a thyllu’r 
corff i faterion yn ymwneud â thoiledau cyhoeddus, 
gyda’r nod o wella iechyd corfforol a meddyliol pobl 
Cymru. Mae’r Bil hefyd yn cynnig gosod cyfyngiadau 
ar smygu mewn mannau chwarae plant ac ar diroedd 
ysbytai, fel y mae’r byrddau iechyd ac eraill wedi galw 
amdano. Yn gyffredinol, mae’n ceisio atal mathau 
o niwed i iechyd y gellir eu hosgoi, a helpu pobl i 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb am eu llesiant eu hunain a 
llesiant eu teulu.

Cadw’n Iach1
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Y 1000 diwrnod cyntaf

Rydym yn gwybod bod y 1000 
diwrnod cyntaf ym mywyd 
plentyn, sef o adeg beichiogi hyd 
at ddwy flwydd oed, yn gyfnod 
allweddol o ran ei ddatblygiad 
gwybyddol, cymdeithasol ac 
emosiynol. Rydym yn gwybod 
ar sail tystiolaeth ryngwladol 
bod y cyfnod cynnar ym mywyd 
rhywun yn gallu cael effaith 
hirdymor ar agweddau ar ei 
fywyd, gan gynnwys cyflawniad 
addysgol, y gallu i gael swydd, 
a hyd yn oed pa mor iach y 
mae’n debygol o fod wrth fynd 
yn hŷn. Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yng Nghymru, bu 
llawer o ganolbwyntio ar y 

blynyddoedd cynnar, yn bennaf 
ar y cyfnod rhwng tair a saith 
oed. Rydym bellach yn troi ein 
sylw at y cyfnod cynharach. Mae’r 
1000 Diwrnod Cyntaf yn fenter 
amlasiantaeth sy’n gweithio i 
gynnig ymyrraeth gynnar ym 
mywyd plentyn er mwyn atal 
niwed a hybu datblygiad iach. 
Mae’n gweithio gyda menywod 
beichiog a theuluoedd sydd â 
phlant ifanc iawn, er mwyn ceisio 
sicrhau’r canlyniad gorau posibl ar 
gyfer pob beichiogrwydd. Mae’r 
gwaith wedi dechrau mewn 
rhannau o Wrecsam a Thorfaen, 
ond rydym yn mynd ati i rannu’r 
hyn a ddysgwyd hyd yn hyn â 
rhannau eraill o Gymru.

Law yn llaw â hyn, daeth Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn gyfraith yn 
ystod 2015. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i 
gyrff cyhoeddus – gan gynnwys y GIG a darparwyr 
gwasanaethau cymdeithasol – wneud mwy o waith 
ar gyfer y tymor hir; gwella eu dulliau o weithio gyda 
phobl a chymunedau a chyda’i gilydd; a mynd ati i 
atal problemau rhag datblygu. Ond ni all deddfau 
newydd a’r GIG ar eu pennau eu hunain fynd i’r afael 
ag iechyd gwael. Mae iechyd da yn bartneriaeth 
rhwng yr unigolyn a GIG Cymru a chyrff cyhoeddus 
eraill. Yr hyn y gallwn ni ei wneud yw sicrhau ein 
bod yn defnyddio dull gweithredu cydgysylltiedig 
a chanolbwyntio ein hymdrechion yn y meysydd 
lle y gallwn helpu pobl fwyaf. Yng ngweddill y 
bennod hon, rydym yn rhoi nifer o enghreifftiau o’r 
gwaith sy’n cael ei wneud ledled Cymru fel rhan o’n 
hymdrechion i hybu iechyd.
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Gweithio i leihau  
nifer yr achosion  
o farw-enedigaeth

Mae marw-enedigaeth neu 
gamesgoriad hwyr yn gallu bod 
yn drychineb bersonol i rieni’r 
babi, aelodau’r teulu a ffrindiau. 
Yn anffodus nid yw’n bosibl atal 
pob marw-enedigaeth, ond rydym 
yn gwybod bod rhai pethau y gall 
pobl eu gwneud i leihau’r risg, 
megis rhoi’r gorau i smygu ac 
osgoi alcohol a chyffuriau yn ystod 
beichiogrwydd. Gall y rhain gael 
effaith ddifrifol ar ddatblygiad babi 
yn ogystal â chynyddu’r risg o’i 
golli. Mae gwella ymwybyddiaeth 
y cyhoedd ynghylch materion yn 
ymwneud â marw-enedigaeth a’r 
ffactorau sy’n gallu ei hachosi yn 
rhan hanfodol o’r ymgyrch i leihau 
nifer yr achosion.

Er mwyn inni allu parhau i 
wella’r gofal a ddarperir gan 
ein gwasanaethau mamolaeth, 
cafodd Rhwydwaith Mamolaeth 
Cymru ei sefydlu gyda’r nod 
o wella canlyniadau i famau a 
babanod yng Nghymru. Rhan o’r 
gwaith hwn yw canolbwyntio ar 
leihau nifer yr achosion o farw-
enedigaeth yng Nghymru.

Mae’r Gweithgor Cenedlaethol 
ar Farw-enedigaethau yn targedu 

cyflyrau penodol sy’n cael eu 
cysylltu â marw-enedigaeth. 
Mae canllawiau newydd ar 
symudiadau’r ffetws yn ystod 
beichiogrwydd wedi cael eu 
cyhoeddi. Bydd y rhain yn sicrhau 
bod cyngor yn cael ei roi ar fonitro 
symudiadau’r ffetws yn ystod 
beichiogrwydd, a hefyd beth i’w 
wneud os bydd unrhyw newid 
yn eu patrwm, bob tro y bydd y 
fam feichiog yn dod i gysylltiad 
â gweithiwr iechyd proffesiynol. 
Mae pob un o’r byrddau iechyd 
yn defnyddio rhaglen asesu twf er 
mwyn nodi pan fydd twf ffetws  
yn gyfyngedig.

Mae’r grŵp yn gweithio’n agos 
gyda Sands i wella safon y gofal 
a roddir i deuluoedd sydd wedi 
colli babi. Mae hyn wedi arwain at 
gyhoeddi set o safonau ansawdd 
ym mis Ionawr 2016, ar gyfer 
nodi’r hyn y mae angen ei wneud 
o ran cynnal archwiliad post 
mortem yn dilyn marw-enedigaeth 
– dyma’r cyntaf o’u bath yn y DU.

Mae Sands yn cefnogi unrhyw 
un ag effeithiwyd gan farwolaeth 

babi, maent yn gweithio mewn 
partneriaeth â gweithwyr iechyd 
proffesiynol i geisio sicrhau’r 
gofal orau posib. Maent hefyd yn 
hwyluso ac ariannu ymchwil a all 
helpu lleihau’r golled o fywydau 
babanod. Mae’r elusen yn darparu 
llinell gymorth, rhwydwaith DU 
eang o grwpiau cymorth, fforwm 
ar-lein, llenyddiaeth gefnogol  
ynghyd â deunyddiau achrededig.

Mae llawer o bethau eraill 
yn digwydd ledled Cymru i 
hyrwyddo beichiogrwydd iach. 
Mae bydwragedd, obstetryddion, 
meddygon a dietegwyr wedi 
gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu 
fframwaith Cymru gyfan ar gyfer 
gwella ffyrdd o nodi pa fenywod 
sydd mewn perygl o ddatblygu 
diabetes yn ystod beichiogrwydd, 
a safoni’r ffordd o reoli’r cyflwr.

Rhoddir dyfeisiau monitro 
carbon monocsid i fydwragedd 
cymunedol eu defnyddio fel rhan 
o’r sgyrsiau y maen nhw’n eu cael 
gyda mamau beichiog ynghylch 
gwneud dewisiadau iach ar eu 
cyfer nhw eu hunain ac ar gyfer 
eu plentyn. Mae’r dyfeisiau’n 
rhoi’r cyfle i famau gael gweld 
lefelau’r carbon monocsid sydd 
yn eu cyrff, ac mae hynny’n eu 
hannog i roi’r gorau i smygu.

Un canlyniad annisgwyl i’r monitro 
hwn yw bod ambell achos lle 
gwelwyd bod gwresogydd 
diffygiol yn y tŷ - mae canfod 
hynny’n rhywbeth hynod o 
fuddiol gan fod carbon monocsid 
yn gallu lladd.
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Rhaglen Plant Iach Cymru 

Mae’r gwasanaeth iechyd yn 
chwarae rôl hanfodol yn yr 
ymgyrch i helpu teuluoedd i helpu 
eu plant i wireddu eu potensial yn 
llawn.

Mae rhaglen Plant Iach Cymru 
yn rhaglen iechyd gyffredinol ar 
gyfer pob teulu sydd â phlant 
0-7 oed. Dechreuodd pob 
un o fyrddau iechyd Cymru 
weithredu’r rhaglen ar 1 Hydref 
2016. Mae’r rhaglen yn cynnwys 
cyfres gyson o fesurau ataliol ac 
ymyrraeth gynnar sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth, ynghyd â chyngor 
a chanllawiau i helpu rhieni a’u 
hannog i wneud dewisiadau i 
fyw’n iach.

Mae’r rhaglen yn nodi’r cysylltiad 
y gall plant a’u teuluoedd 
ddisgwyl ei gael gyda’u byrddau 
iechyd, o’r adeg pan fydd y 
gwasanaeth mamolaeth yn 
trosglwyddo cyfrifoldeb, hyd at 
flynyddoedd cyntaf y plentyn yn 

yr ysgol. Yn gyffredinol, mae’r 
cysylltiad hwn yn ymwneud â 
thri maes ymyrraeth, sgrinio, 
imiwneiddio a monitro, a 
chefnogi datblygiad y plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth,  
ewch i: http://gov.wales/topics/
health/publications/health/reports/
healthy-child/?skip=1&lang=cy

Trosolwg o’r Rhaglen Plant Iach Cymru
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Profiadau Niweidiol  
yn ystod Plentyndod

Diffinnir Profiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod fel profiadau 
trawmatig sy’n digwydd cyn 18 
oed, ac sy’n cael eu cofio drwy 
gydol bywyd yr unigolyn. Mae 
enghreifftiau o brofiadau o’r 
fath yn cynnwys dioddef cam-
drin geiriol, meddyliol, rhywiol, a 
chorfforol, neu gael magwraeth 
ar aelwyd lle mae trais domestig 
neu gamddefnyddio alcohol neu 
gyffuriau yn digwydd, neu lle 
mae’r rhieni’n gwahanu.

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod 
plentyn sy’n cael plentyndod llawn 
straen neu o ansawdd gwael yn 
fwy tebygol o wneud yn wael yn 
yr ysgol, ac o ymddwyn mewn 
ffordd sy’n sy’n niweidiol i iechyd 
neu sy’n wrthgymdeithasol. Mae 
hefyd yn fwy tebygol o droseddu 
ac yn llai tebygol o fod yn rhywun 
sy’n cyfrannu’n gadarnhaol i 
gymdeithas. 

Mae ymchwil gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn dangos bod 
tuag un o bob saith o oedolion 
18-69 oed yng Nghymru wedi 
dioddef pedwar neu fwy o 
brofiadau niweidiol yn ystod eu 
plentyndod, a bod ychydig o dan 

eu hanner wedi dioddef o leiaf un 
profiad felly.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ac 
asiantaethau eraill, gan gynnwys 
Heddlu De Cymru a’r NSPCC, 
yn rhan o brosiect sy’n gweithio 
i atal y profiadau niweidiol hyn, 
ac, yn y pen draw, roi terfyn ar y 
cylch o drosedd, iechyd gwael a 
phroblemau cymdeithasol sy’n cael 
ei drosglwyddo o un genhedlaeth 
i’r llall ar rai o aelwydydd Cymru.

Bydd y prosiect yn rhoi 
hyfforddiant arbenigol i’r heddlu, 
yn ogystal â chymorth i’w helpu 
i nodi’r sefyllfaoedd lle mae’r 
profiadau hyn yn digwydd, ac 
ymyrryd yn gyflym. Maes o 
law, bydd yr hyfforddiant hwn 
yn cael ei gynnig i weithwyr 
proffesiynol ym meysydd iechyd, 
addysg, a thai, yn ogystal ag yn 
y gwasanaethau cymdeithasol, 
er mwyn i’r gweithwyr hynny 
allu nodi sefyllfaoedd lle mae’r 
ffactorau craidd a all arwain at 
drosedd ac iechyd gwael yn bodoli. 

Mae’r prosiect dwy flynedd hwn 
yn cael ei dreialu yn ardal Pen-
y-bont ar Ogwr ac mae’n cael 
ei ariannu gan Gronfa Arloesi’r 
Heddlu sydd o dan ofal y Swyddfa 
Gartref a Chomisiynydd Heddlu a 
Throseddu De Cymru.

http://gov.wales/topics/health/publications/health/reports/healthy-child/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/publications/health/reports/healthy-child/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/publications/health/reports/healthy-child/?skip=1&lang=cy
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Pwysigrwydd profion 
sgrinio: Lansio ffilm 
am brofion ceg y groth 
ar gyfer menywod ag 
anableddau dysgu 

Gweithiodd Iechyd Cyhoeddus 
Cymru mewn partneriaeth â 
grŵp Pink Ladies Pobl yn Gyntaf 
Caerdydd i greu ffilm i fenywod 
ag anableddau dysgu ynglŷn 
â mynd i gael prawf ceg y 
groth. Mae’r ffilm (sydd ar gael 
drwy’r ddolen isod) yn trafod 
pob agwedd ar sgrinio serfigol. 
Mae’n cynnwys gwybodaeth 
am ganser ceg y groth, beth 
sy’n eich achosi, sut i wneud 
apwyntiad am brawf ceg y groth, 
sut beth yw’r prawf a sut y bydd 
y canlyniadau’n cael eu hanfon.

Mae hefyd yn cynnwys adran ar 
gadw’n iach, er mwyn i fenywod 
allu helpu eu hunain i leihau eu 
risg o ddatblygu canser ceg y 
groth.

I wylio’r fideo YouTube, 
ewch i: 
 www.youtube.com/
watch?v=JhyX9ZihXwo

Mae’r Pink Ladies wedi’u 
hyfforddi fel hyrwyddwyr sgrinio, 
sy’n eu galluogi i siarad ag eraill 
am y gwasanaethau sgrinio.

Dros y flwyddyn i ddod, bydd 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 
helpu’r menywod i gynnwys 
grwpiau lleol, teuluoedd a 
ffrindiau ac i rannu’r neges am 

bwysigrwydd sgrinio. Bydd y Tîm 
Ymgysylltu ar gyfer Sgrinio hefyd 
yn gweithio gyda chymunedau 
ledled Cymru i helpu unigolion a 
grwpiau i ddod yn hyrwyddwyr 
sgrinio.

Mae rhagor o wybodaeth  
am Sgrinio Serfigol Cymru  
ar gael drwy:  
www.cervicalscreeningwales.
wales.nhs.uk/hafan

Mae rhagor o adnoddau i bobl 
ag anableddau dysgu ar gael 
drwy:

www.screeningforlife.wales.
nhs.uk/anableddau-dysgu

http://www.youtube.com/watch?v=JhyX9ZihXwo 
http://www.youtube.com/watch?v=JhyX9ZihXwo 
http://www.cervicalscreeningwales.wales.nhs.uk/hafan
http://www.cervicalscreeningwales.wales.nhs.uk/hafan
http://www.screeningforlife.wales.nhs.uk/anableddau-dysgu
http://www.screeningforlife.wales.nhs.uk/anableddau-dysgu
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10 cam i bwysau iach

Ar hyn o bryd, mae un o bob 
pedwar o blant yng Nghymru 
dros eu pwysau neu’n ordew pan 
fyddant yn dechrau yn yr ysgol. 
Mae plant sy’n ordew yn debygol 
o aros dros bwysau ac yn ordew 
wrth iddynt ddod yn oedolion.  
Gall hyn arwain at nifer o 
broblemau iechyd, fel diabetes a 
chlefyd y galon, pan fyddant yn 
oedolion.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru 
yn galw ar bawb yng Nghymru i 
helpu i fynd i’r afael â phroblem 
gynyddol gordewdra ymysg 
plant. Maent wedi lansio ‘10 cam 
i bwysau iach’, sy’n amlinellu’r 
prif ffactorau sy’n cynyddu’r 
tebygolrwydd y bydd gan blentyn 
bwysau iach pan fydd yn dechrau 
yn yr ysgol.

Mae’r wybodaeth wedi’i chynllunio 
i gefnogi gweithwyr proffesiynol 
ac i helpu teuluoedd ledled Cymru 
i atal gordewdra ymysg plant. 
Mae’r cyngor yn canolbwyntio ar 
dri ystod oedran: cyn cenhedlu a 
beichiogrwydd; 0 i ddwy oed; dwy 
i bump oed. Mae’r rhaglen yn cael 
ei chyflwyno ledled Cymru, law yn 
llaw â gwaith sydd â’r nod o leihau 
effaith bwyta siwgr.

Dewch i Goginio

Mae Sarah Powell-Jones o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
wedi ennill gwobr cyflawniad 
rhagorol wrth hyrwyddo gofal 
iechyd, yn sgil ei gwaith ar y 
rhaglen Dewch i Goginio/Come 
and Cook. Mae’r rhaglen yn 
helpu pobl i baratoi, bwyta a 
mwynhau bwyd iach drwy wella’u 
sgiliau coginio a’u hyder wrth 
baratoi prydau maethlon. 

Mae’r rhaglen yn cynnwys 
gweithgareddau sy’n cysylltu’r 
bwyd sy’n cael ei baratoi gyda 
negeseuon maeth sy’n hyrwyddo 
iechyd da a lles. Mae’r rhai sy’n 
cymryd rhan hefyd yn cael y cyfle 
i ennill credydau dysgu drwy’r 
sefydliad dyfarnu Agored Cymru. 
Hoffem weld gweithgareddau 
tebyg yn dod yn fwy cyffredin ar 
draws Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am 10 cam i bwysau iach, ewch i: 
www.iechydcyhoedduscymru.org/10cam

http://www.iechydcyhoedduscymru.org/10cam
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Y Rhaglen Gofal Cymalau 
– newid bywydau mewn 
dim ond 12 wythnos

Mae’r Rhaglen Gofal Cymalau 
yng Nghwm Taf yn canolbwyntio 
ar wella symudedd a rheoli 
pwysau pobl sydd â phoen yn y 
pen-glin neu’r glun a achosir gan 
osteoarthritis. Pobl yw’r rhain 
sydd angen cymorth arnynt i reoli 
eu pwysau, sy’n gallu gwneud eu 
symptomau’n waeth. Yn ystod y 
rhaglen 12 wythnos, maen nhw’n 
cael eu dysgu am faeth ac yn 
cymryd rhan mewn dosbarthiadau 
coginio a sesiynau ymarfer corff 
ysgafn. Yn 2015/16, cymerodd 
127 o bobl leol ran yn y rhaglen.

Ymunodd John Davies â’r 
rhaglen ym mis Mehefin 2015 
yng Nghanolfan Chwaraeon y 
Rhondda, yn dilyn atgyfeiriad 

gan ei ymgynghorydd i’w helpu i 
golli pwysau a rheoli ei ddiabetes 
yn well. Roedd John o’r farn nad 
oedd ganddo unrhyw beth i’w 
golli wrth fynd i’r sesiwn gyntaf, 
a oedd yn cynnwys ychydig o 
ymarfer corff a chyngor ar faeth. 
Ond parhaodd i fynd i’r sesiynau, 
gan ddisgrifio’r profiad fel un 
hwyliog ac yn ‘ddim byd tebyg i’r 
hyn yr oedd yn ei ddisgwyl’.

Ar ddiwedd y cwrs roedd wedi 
colli tair stôn o bwysau, roedd 
lefel ei golesterol wedi gostwng 
ac roedd yn rheoli ei ddiabetes 
yn well.

I wylio’r fideo YouTube, 
ewch i: 
 www.youtube.com/ 
watch?v=dsji9ho8gS 
8&feature=youtu.be

Cymunedau Achub 
Bywydau

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae 
8,000 o bobl yn dioddef trawiad 
sydyn ar y galon. Yn dilyn trawiad 
ar y galon, mae pob munud heb 
adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) 
a diffibrilio yn lleihau siawns 
rhywun o oroesi o 10 y cant. Mae 
gwybod lle mae’r diffibrilwyr lleol 
a’r bobl sy’n gallu eu defnyddio’n 
hyderus yn golygu bod y siawns o 
oroesi’n cynyddu’n fawr.

I helpu cymunedau i gymryd 
rhan ac i godi ymwybyddiaeth 
ynghylch offer achub bywyd, 
cynhaliodd Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ei 
hymgyrch ‘Defibuary’ gyntaf ar y 
cyfryngau cymdeithasol.

Denwyd diddordeb pobl ac 
anogwyd nhw i feddwl am 
leoliad offer achub bywyd yn eu 
cymuned ac i ddysgu am CPR. 
Cafwyd ymateb cadarnhaol 
i’r ymgyrch, gydag aelodau’r 
cyhoedd, staff a phobl eraill yn 
trydar lluniau ohonynt eu hunain 
mewn lleoliadau yn hyrwyddo 
diffibrilwyr.

Lleihau’r risg o drawiad 
ar y galon a strôc drwy 
ddefnyddio meddalwedd 
cyfrifiadurol newydd

Mae archwiliad iechyd yn cael ei 
gynnig i gleifion sydd wedi eu 
cofrestru â meddyg teulu yng 
Nghwm Taf. Mae’r archwiliad yn 
gallu nodi ffyrdd y gallant osgoi 
marwolaeth ataliadwy o ganlyniad i 
glefyd y galon. Cafodd yr archwiliad 
ei gyflwyno yn dilyn cynllun peilot 
llwyddiannus a sgriniodd 600 o 
bobl 40-75 oed nad oedd eisoes 
yn hysbys fod ganddynt y cyflwr 
sy’n achosi’r risg o gael trawiad 
ar y galon, strôc a diabetes yn y 
cymunedau mwyaf difreintiedig. 
Fe ddangosodd fod modd gwneud 
llawer i leihau eu risg.

Mae’r rhaglen Lleihau Risg 
Gardiofasgwlaidd yn defnyddio 
gweithwyr cymorth mewn 
meddygfeydd sydd wedi’u hyfforddi 
i gynnal yr archwiliad iechyd drwy 
ddefnyddio meddalwedd sy’n 
mesur risg ac ‘oedran calon’ pobl.

Gwyliwch y fideo byr hwn i gael 
hanes claf a gafodd gymorth i 
roi’r gorau i smygu ar ôl canfod 
bod oedran ei chalon yn hŷn na’i 
hoedran go iawn.

I wylio’r fideo YouTube, 
ewch i: 
www.youtube.com/
watch?v=8GzmkKHq2Zc

http://www.youtube.com/watch?v=dsji9ho8gS8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dsji9ho8gS8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dsji9ho8gS8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8GzmkKHq2Zc
http://www.youtube.com/watch?v=8GzmkKHq2Zc


Mae rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch cleifion 
yn rhywbeth sy’n ddyletswydd ar bawb sy’n 
gweithio i’r GIG. Gall gofal iechyd fod yn 
gymhleth iawn, felly mae angen i ni wneud 
popeth o fewn ein gallu i leihau peryglon sydd 
â’r potensial i achosi niwed. Weithiau, nid 
yw pethau’n mynd yn ôl y disgwyl, felly mae 
angen i ni gydnabod pan fo camgymeriadau 
neu ddamweiniau’n digwydd fel y gellir 
rhoi camau ar waith i sicrhau nad yw’r un 
camgymeriadau’n digwydd eto yn y dyfodol. 
Mae’r dull hwn yn dibynnu ar agwedd agored 
a gonestrwydd. 

Ar draws y gwasanaeth iechyd, rydyn ni’n 
parhau i gymryd camau i leihau’r achosion 
o niwed y gellid ei osgoi trwy roi camau 
ar waith i leihau’r perygl o bethau fel 
briwiau pwyso, cwympiadau a heintiau 
mewn lleoliadau gofal. Rydyn ni’n annog 
pobl i adrodd am broblemau’n ymwneud â 
diogelwch cleifion fel y gallwn ni ymateb yn 
gyflym er mwyn dysgu a gwella.

Yn y bennod hon, rydyn ni wedi disgrifio 
rhai o’r pethau rydyn ni’n ei wneud er 
mwyn parhau i wella diogelwch cleifion 
gan gynnwys rhai enghreifftiau penodol o 
wasanaethau gwahanol ledled Cymru.

Sicrhau bod Gofal 
yn Ddiogel2
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Dysgu er mwyn gwella 
diogelwch cleifion 

Caiff tua 70,000 o achosion yn 
ymwneud â diogelwch cleifion 
eu cofnodi bob blwyddyn gan 
sefydliadau GIG Cymru. Nid 
yw’r mwyafrif llethol o’r rhain 
yn achosi niwed i gleifion ac fe 
gyfeirir atynt yn aml fel “achosion 
a fu bron â digwydd”. Mae’r 
ffigur hwn yn swnio’n uchel ond 
i’w osod yn ei gyd-destun, daw 
miliynau i gyswllt â GIG Cymru’n 
flynyddol, gyda mwy na phum 
miliwn mewn ysbytai’n unig.

Fodd bynnag, weithiau mae 
damweiniau mwy difrifol yn 
digwydd a allai achosi niwed 
difrifol i glaf. Rydyn ni’n cyfeirio 
at rai mathau o ddigwyddiadau 
fel ‘digwyddiadau byth’. Fel yr 
awgryma’r enw, mae hyn yn 
cyfeirio at rai pethau na ddylai 
ddigwydd byth pe bai camau 
priodol yn cael eu dilyn. Mae 
digwyddiadau byth yn cynnwys 
pethau fel gwneud llawdriniaeth 
ar ran anghywir o’r corff neu 
adael pethau fel swabiau y tu 
mewn i’r corff ar ôl triniaeth. 

Mae’r mathau hyn o 
gamgymeriadau yn bethau y 
gellid eu hosgoi. Mae dysgu 
gwersi o arferion da ac o 
gamgymeriadau yn hanfodol 
i’r gwasanaeth iechyd. 
Dros y flwyddyn ddiwethaf 
cynhaliwyd adolygiad o’r 16 
o ddigwyddiadau byth yr 
adroddwyd amdanynt a oedd yn 
gysylltiedig â llawdriniaethau. O 
ganlyniad i’r hyn a ddysgwyd, 
rydyn ni wedi cyhoeddi cyfres o 
safonau cenedlaethol ar gyfer 
gweithdrefnau ymyrrol. Bellach, 
mae pob sefydliad yn mynd ati i’w 
gweithredu yn lleol a’u haddasu 
gan sicrhau eu bod yn briodol 
i’r math o lawdriniaethau maen 
nhw’n eu cyflawni. Mae hyn yn 
cynnwys sicrhau bod rhestr wirio 
diogelwch llawfeddygol yn cael ei 
defnyddio ar bob cam o’r broses. 

Mae rhagor o wybodaeth am 
ddigwyddiadau byth a materion 
eraill yn ymwneud â diogelwch 
cleifion ar gael ar wefan 
Diogelwch Cleifion Cymru.

http://www.patientsafety.
wales.nhs.uk/hafan

Dysgu oddi wrth ddigwyddiadau byth (enghraifft)

Digwyddiad Achosion a 
ffactorau 
cyfrannol

Gwersi a Ddysgwyd  
o gamgymeriadau 
(ac arferion da)

Cyflawnwyd 
llawdriniaeth i 
drwsio torgest 
arffed chwith 
ar glaf a oedd 
wedi rhoi ei 
ganiatâd i 
drwsio torgest 
arffed de. 

Camgymeriad 
dynol 
Dim cwestiynau 
gan neb arall yn 
y tîm
Cynorthwyydd 
lled amhrofiadol 

Cyfathrebu. Mae cyfathrebu 
effeithiol rhwng aelodau’r tîm 
yn hanfodol a dylai hyn gynnwys 
unrhyw newidiadau i driniaethau 
a gytunwyd a dilysu manylion 
mewnblaniad cyn ei ddefnyddio;

Rhestrau gwirio. Byddai 
cydymffurfio ag adrannau darllen 
yn uchel ar Restr Wirio All-lofnodi 
Diogelwch Llawfeddygol Sefydliad 
Iechyd y Byd sy’n gam gorfodol ar 
ddiwedd pob triniaeth lawfeddygol 
cyn terfynu anaesthesia, wedi dod 
o hyd i’r camgymeriad yn gynt;

Staff. Mae cynorthwywyr 
profiadol yn rhan hanfodol o’r tîm 
llawfeddygol a dylent godi unrhyw 
gwestiynau neu faterion sy’n achosi 
pryder yn ystod llawdriniaeth;

Agwedd Agored – Arferion Da 
Cyn gynted ag y canfuwyd 
y camgymeriad, rhoddodd y 
llawfeddyg eglurhad llawn i’r 
claf gan ymddiheuro iddo. Mae 
agwedd agored a gonest fel hyn 
yn cyfrannu at adfer hyder yn y 
gwasanaeth yn ogystal â lleihau’r 
perygl o dderbyn cwynion a 
hawliadau. 

http://www.patientsafety.wales.nhs.uk/hafan
http://www.patientsafety.wales.nhs.uk/hafan
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Cadw’r heintiau draw 

Mae heintiau sy’n gysylltiedig â 
gofal iechyd (HCAIs) yn digwydd 
mewn ysbytai ac yn y gymuned 
a gallan nhw fod yn ddifrifol 
gan hyd yn oed fygwth bywyd 
cleifion bregus. Mae rhai mathau 
o driniaethau sy’n tyllu’r croen 
neu’n mewnosod dyfais fel 
cathetr yn gallu cynyddu’r risg 
o gael haint, a bydd gan rai 
cleifion haint wrth fynd i mewn 
i’r ysbyty, felly mae sgrinio 
hefyd yn bwysig iawn. Un o’r 
prif broblemau gyda HCAIs 
yw eu bod yn gallu datblygu 
ymwrthedd wrthfiotigau. Byddai 
lleihau heintiau y gellir eu 
hosgoi hefyd yn lleihau nifer y 
gwrthfiotigau sydd eu hangen ac 
yn arafu lledaeniad ymwrthedd i 
wrthfiotigau.

Ers 2011, mae Llywodraeth 
Cymru wedi gwneud lleihau 
HCAIs yn flaenoriaeth 
genedlaethol. Mae sylw penodol 
wedi’i roi i dair o’r heintiau 
mwyaf cyffredin: C.difficile ac 
S.aureus bacteraemias (MRSA ac 
MSSA). Nid yw HCAIs yn unigryw 
i Gymru ac mae’r ffactorau sy’n 
cyfrannu atynt yn gymhleth. 
Mae hyn yn tanlinellu’r angen 
am oruchwyliaeth amserol, 

diagnosteg well, sylw tra manwl 
i gamau atal a rheoli heintiau, a 
gwell rheolaeth o glefydau a’r 
defnydd o wrthfiotigau.

Ar hyn o bryd, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf sydd â’r 
raddfa isaf o heintiau MRSA 
bacteraemias a C.difficile o’r 
holl fyrddau iechyd. Cynhelir 
adolygiad o bob achos sydd wedi 
ei gadarnhau er mwyn llywio ac 
adolygu arferion. 

Mae’r bwrdd iechyd wedi 
ymrwymo i ddarparu gofal gyda’r 
safonau uchaf o gydymffurfiaeth 
â hylendid dwylo er mwyn 
darparu gofal diogel. Mae’r 
defnydd o beiriannau anwedd 
hydrogen perocsid ar draws 
y bwrdd iechyd wedi bod yn 
hynod lwyddiannus o ran 
lleihau cyfraddau heintiau trwy 
sicrhau bod yr amgylchedd yn 
lân a dihalog. Mae penodi dau 
fferyllydd gwrthficrobaidd i roi 

cyngor ar ragnodi gwrthfiotigau, 
ynghyd â gwaith gan y prif 
ymgynghorydd microbiolegol 
i gynllunio a chydlynu 
ymchwiliadau, wedi cyfrannu at 
leihau’r cyfraddau heintiau hefyd. 

Gwyddom fod gan bobl sy’n 
gleifion yng Nghanolfan Ganser 
Felindre system imiwnedd 
wannach o ganlyniad i ganser, 
neu i driniaethau megis 
cemotherapi a radiotherapi. 
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Mae gan bawb ei ran

Mae camau y gallwn ni fel 
unigolion eu cymryd i wneud gofal 
yn fwy diogel yn y dyfodol. Rydyn 
ni’n gwybod bod ymwrthedd 
i feddyginiaeth wrthfiotig yn 
fygythiad gwirioneddol i’n 
hiechyd yn y blynyddoedd nesaf. 
Heb feddyginiaeth wrthfiotig 
effeithiol, bydd llawer o driniaethau 
cyffredin yn mynd yn fwyfwy 
peryglus. Mae llawdriniaethau 
sylfaenol, cemotherapi, a hyd yn 
oed genedigaethau’n dibynnu ar 
driniaethau gwrthfiotig i ymladd 
heintiau. Clywn yn aml am yr 
hyn a allai ddigwydd pe bai’r 
meddyginiaethau hanfodol hyn 
yn mynd yn aneffeithiol, ond nid 
ydym yn cael gwybod pa gamau 
y gallwn fel unigolion eu cymryd. 
Gall meddygon a chleifion chwarae 
eu rhan, fel ei gilydd, trwy beidio 
â disgwyl gwrthfiotig i drin mân 
glefydau, a thrwy gymryd y cynnig 
i gael pigiad ffliw rhad ac am ddim, 
neu trwy sicrhau bod gwrthfiotig 
yn cael ei ddefnyddio’n gyfrifol. Ar 
yr un pryd, rhaid i ni sicrhau bod 
meddyginiaeth wrthfiotig yn cael 
ei darparu’n gyflym pan fo gwir 
angen amdani, pan fo achos o 
sepsis er enghraifft.

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru y ddogfen 

Golyga hyn eu bod yn aml yn 
llai abl i ymladd haint ac felly’n 
fwy tebygol o gael haint. Mae’r 
ganolfan wedi mabwysiadu 
agwedd ‘dim goddefgarwch’ ar 
gyfer heintiau a chefnogir staff 
i wneud hyn trwy fabwysiadu 
safonau a chanllawiau 
cenedlaethol.

Yn 2015/16, rhoddwyd y dull 
Techneg Dim Cyffwrdd Aseptig 
(ANTT) ar waith. Mae hyn yn 
golygu defnyddio menig a gynau 
di-haint i warchod cleifion rhag 
haint a all ddod oddi wrth y staff 
neu’r amgylchedd, ac yn sicrhau 
bod y staff i gyd yn defnyddio’r 
un dull o weithio. Maen nhw 
wedi nodi naw hyrwyddwr i 
gefnogi ymarfer aseptig ar draws 

Canolfan Ganser a Gwasanaeth 
Gwaed Cymru a byddant yn 
cynnig hyfforddiant i’r holl staff 
clinigol. 

Mae Cwm Taf hefyd ar flaen y 
gad yn ceisio newid diwylliant 
o ran y defnydd cyfrifol o 
feddyginiaeth gan gleifion a’r 
cyhoedd yn ehangach. Mae’r 
prosiect ‘Eich Meddyginiaeth, 
Eich Iechyd’, yn trefnu sgyrsiau  
i addysgu’r cyhoedd am y 
peryglon o gadw cyflenwadau 
o gyffuriau, ac yn annog 
pobl i siarad â rhywun os 
nad ydyn nhw’n cymryd eu 
meddyginiaethau. Mae cyfanswm 
y meddyginiaethau diangen a 
ddychwelwyd wedi cynyddu ers 
sefydlu’r cynllun.

Cynllun Cyflenwi Ymwrthedd 
Gwrthficrobaidd (AMR) i roi 
cyfarwyddyd i GIG Cymru a 
sefydliadau eraill, ac i gleifion 
a’r cyhoedd ar fynd i’r afael ag 
ymwrthedd a chanlyniadau hynny. 
Mae’n nodi cyfres o gamau a allai 
wneud gwahaniaeth i AMR: cael 
y fantais orau o feddyginiaethau 
gwrthfiotig; atal a rheoli heintiau; 
datblygu cyffuriau newydd; 
profion diagnostig a thriniaethau; 
goruchwyliaeth; addysg a 
hyfforddiant; ac ymchwil. 

Gwyddom fod amrywiaeth fawr 
o ran rhagnodi meddyginiaeth 
wrthfiotig yng Nghymru, felly mae 
llawer y gellir ei wneud i sicrhau 
bod y meddyginiaethau hanfodol 
hyn yn cael eu defnyddio’n ddoeth.  
Er enghraifft, nid yw llawer o bobl 
yn sylweddoli na all gwrthfiotigau 
fod o gymorth i wella anwydau a 
firysau, ond bod eu hangen i drin 
heintiau bacterol a eraill a all fod yn 
beryglus iawn os na chânt eu trin. 
Mae rheoli ac atal heintiau hefyd 
yn bwysig iawn. Mae atal heintiau 
yn y lle cyntaf yn well na dibynnu ar 
feddyginiaeth wrthfiotig i’w trin. 

Y Cynllun AMR:  
www.gov.wales/docs/dhss/
publications/160330amr-
dplancy.pdf

C.difficile

Cyfanswm achosion yn 2015-2016  = 1243 achos

899 achos yn llai na 5 mlynedd yn ôl = gostyngiad o 42%

75 achos yn llai na’r flwyddyn flaenorol = gostyngiad o 6%

http://www.gov.wales/docs/dhss/publications/160330amr-dplancy.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/160330amr-dplancy.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/160330amr-dplancy.pdf
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Lleihau’r gwrthfiotigau 
sy’n cael eu rhagnodi

Mae meddygon, deintyddion 
a milfeddygon yn rhagnodi 
gwrthfiotigau ac mae’r 
Gymdeithas Ddeintyddol 
Brydeinig wedi dod â’r tri 
phroffesiwn ynghyd i drafod 
y problemau. Yng Nghymru, 
cefnogwyd deintyddion gan dîm 
iechyd cyhoeddus deintyddol 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, y 
rhaglen 1000 o fywydau a’r 
Ddeoniaeth Ddeintyddol i 
leihau nifer y gwrthfiotigau 
maen nhw’n eu rhagnodi a 
sicrhau eu bod yn rhagnodi’r 
cyffur iawn ar gyfer y cyflwr 
iawn gyda’r dogn iawn 
ar gyfer yr amser iawn. 
Bellach, mae modd adnabod 
pob deintydd oddi wrth 
bob presgripsiwn sy’n cael 
ei ragnodi ganddynt, ac 
mae archwiliad rhagnodi 
gwrthfiotigau Cymru gyfan ar 
gael am ddim i ddeintyddion 
yng Nghymru. Mae 
gwrthfiotigau a ragnodir gan 
ddeintyddion wedi lleihau’n 
sylweddol rhwng 2010 a 
2015, ac mae rhagor o waith 
ar y gweill yn y maes hwn.

Mae poster wedi’i gynhyrchu 
i’w roi yn ystafelloedd aros 

Dental pain

Dental treatment may reduce 
or stop the pain.

Your dentist may be able to 
treat the problem without 

using antibiotics.

Please do not ask for 
antibiotics - your dentist will 
prescribe them if you really 

need them.

Overuse of antibiotics puts us 
all at risk of infections that 

can’t be treated.

Are antibiotics the answer?

Poen dannedd

Gall triniaeth ddeintyddol 
leihau’r poen neu gael gwared 
arno.

Efallai y gall eich deintydd drin 
y broblem heb ddefnyddio 
gwrthfiotigau.

Peidiwch â gofyn am 
wrthfiotigau – bydd eich 
deintydd yn rhoi presgripsiwn 
ichi os bydd eu hangen arnoch.

Mae gorddefnyddio 
gwrthfiotigau yn rhoi pob un 
ohonom mewn perygl o gael 
heintiau na ellir eu trin.

Ai gwrthfiotigau yw’r ateb?

deintyddion gyda gwybodaeth 
i gleifion am wrthfiotigau. Os 
oes gan bobl boen dannedd, 
gall triniaeth i’r dannedd leihau 
neu atal y boen a hwyrach y gall 
eich deintydd drin y broblem 
heb ddefnyddio gwrthfiotigau. 
Peidiwch â gofyn am wrthfiotigau 
os gwelwch yn dda – bydd eich 
deintydd yn eu rhagnodi os oes 
gwir angen amdanynt. 

Mae fferyllwyr a thechnegwyr 
Caerdydd a’r Fro yn darparu 
cyngor ar ragnodi a chymorth 

i bractisau meddygon teulu. 
Yn 2015-16 bu’r tîm yn helpu 
practisau meddygon teulu i 
ragnodi llai o wrthfiotigau 
sbectrwm eang er mwyn atal 
‘super bugs’ sy’n anodd eu trin. 
Rhagnodwyd 11% yn llai o 
eitemau gwrthfiotig a 30% yn 
llai o bresgripsiynau gwrthfiotig 
sbectrwm eang yn ardal y bwrdd 
iechyd.

Datblygu Gwasanaeth 
Gwaed Cymru Gyfan

Ym mis Mai 2016, daeth 
Gwasanaeth Gwaed Cymru (WBS) 
yn wasanaeth cenedlaethol ar gyfer 
Cymru gyfan. 

Mae’r gwasanaeth sy’n achub 
bywydau bellach yn gyfrifol am 
gasglu gwaed yng Ngogledd 
Cymru – gwasanaeth a arferai 
gael ei wneud gan Gwaed a 
Thrawsblaniadau’r GIG. Felly, mae 
WBS bellach yn gyfrifol am gasglu 
gwaed a chydrannau gwaed gan 
roddwyr hael ledled Cymru, a 
phrosesu, profi a storio’r gwaed cyn 
ei ddosbarthu i 19 o ysbytai ledled 
y wlad. Mae pob rhoddwr sy’n rhoi 
yng Nghymru yn cefnogi cleifion yn 
ysbytai Cymru yn bennaf. 

Mae WBS yn falch o weithio yng 
nghalon GIG Cymru a thrwy greu 
gwasanaeth i Gymru gyfan, bydd 
hyn yn sicrhau gwasanaeth o 
ansawdd uchel sy’n gynaliadwy, 
sy’n rhoi gwerth am arian ac sy’n 
gwasanaethu anghenion pobl 
ymhob cwr o’r wlad.
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Sepsis

Mae sepsis yn gyflwr argyfyngol 
sy’n dyngedfennol o ran ei 
ddal mewn amser ac fe all 
fygwth bywyd. Mae’n digwydd 
o ganlyniad i ymateb llidiol 
gorlethol y corff i haint. 
Mae adnabod arwyddion a 
symptomau sepsis yn allweddol 
er mwyn sicrhau bod pobl yn cael 
mynediad i’r ymyriadau cost-
effeithiol, sylfaenol ac amserol 
sy’n achub bywyd. Fodd bynnag, 
mae sepsis yn salwch cymhleth 
a gall diagnosis fod yn anodd, 
yn enwedig ymhlith plant a’r 
henoed. Mae hyn yn her i staff 
gofal iechyd gan fod angen iddyn 
nhw fod yn effro i’r posibilrwydd 
o sepsis er mwyn darparu’r gofal 
cywir dan yr amgylchiadau cywir. 

Mae sepsis yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth o ran diogelwch 
cleifion i’r GIG yng Nghymru. Yn 
natganiad ansawdd y llynedd, fe 
wnaethom ni adrodd ar y gwaith 
sydd ar y gweill yng Nghymru 
benbaladr er mwyn sicrhau bod 
sepsis yn cael ei adnabod a’i drin 
yn gynnar. Roeddem wrth ein 
boddau bod y Gynghrair Sepsis 
Fyd-eang yn 2016 wedi cydnabod 
gwaith GIG Cymru ar fentrau 
addysg ac ymwybyddiaeth o 

sepsis yng Ngwobrau Sepsis  
Byd-eang 2016.

http://sepsistrust.org/

Yng Nghaerdydd a’r Fro, maen 
nhw wedi cyflwyno 30 troli 
arbennig (llun) a fydd yn galluogi 
staff i ymateb yn gynt wrth drin 
septisemia.

Dros y flwyddyn ddiwethaf 
cafwyd ffocws penodol ar 
hwyluso mynediad staff at 
bopeth sydd ei angen arnynt 
i drin cleifion yn brydlon gan 
fod amser yn hanfodol – fe’i 
gelwir yn fwndel 6 sepsis. Mae 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 
Taf, ar y cyd â Rocialle, wedi 
bod yn treialu’r defnydd o 
flychau sepsis.

Rwy’n hynod falch o 
glywed bod Caerdydd 
a’r Fro yn cyflwyno 
trolïau 6 cham sepsis 
i’r wardiau a’r Adran 
Argyfwng. Mae croeso 
bob amser i unrhyw beth 
a allai wella cyflymder a 
hwylustod o weinyddu 
gofal sepsis ac mae siop 
un stop o’r math yma yn 
ddatblygiad cyffrous.

Terence Canning, 
Cyfarwyddwr Gweithredol 
Ymddiriedolaeth Sepsis y 
DU yng Nghymru

http://sepsistrust.org/
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Cefnogi pobl â 
lymffoedema: Addysg 
sylfaenol ar oedema 

Mae oedema cronig yn gyflwr 
hirdymor sy’n effeithio ar fywydau 
unigolion yn gorfforol, yn feddyliol 
ac yn gymdeithasol. Mae’n 
cynyddu’n sylweddol y perygl o 
friwiau gwythiennol ac achosion 
o lid yr isgroen sy’n cyfrif am 
2 i 3% o’r holl dderbyniadau i 
ysbyty. Mae dros 20% o amser 
nyrsys cymunedol yn mynd ar drin 
briwiau cronig. 

I fanteisio ar y ffaith fod gan y 
rhan fwyaf o gleifion ffôn clyfar, 
mae Rhwydwaith Lymffoedema 
Cymru wedi cynhyrchu 15 fideo 
gofal cleifion y gellir eu gweld 
trwy ap rhagnodi fideo ar y cyd 
ag addysgwyr nyrsys lleol sydd 
â chymhorthion cyfathrebu 
Microsoft Lync. Mae hyn yn 
sicrhau bod y presgripsiwn 
gorchudd cywir yn cael ei roi a 
bod nyrsys a chleifion yn dysgu 
sut i’w defnyddio’n effeithiol.

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau 
bod cleifion yn cael eu trin gartref, 
yn lleihau gwastraff, niwed ac 
amrywiadau, ac yn grymuso 
pobl i reoli eu cyflwr eu hunain 
gan ryddhau capasiti nyrsys 
gwerthfawr yn y gwasanaeth. 

Ym mis Mehefin, dechreuodd 
Rhwydwaith Lymffoedema Cymru 
Raglen ar gyfer Addysgwyr 
Cymunedol Lleol (OGEP) ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro. Gwelwyd mai 55% 
o’r llwyth gwaith oedd rheoli 
coesau gwlyb ac oedema cronig, 
gyda llawer o’r cleifion yn cael 
ymweliad o leiaf unwaith y dydd 
wrth i hylif y lymff ollwng drwy’r 
gorchudd.

Bellach, mae’r fideo gofal cleifion 
yn cynnwys cyngor ar reoli 
oedema cronig ar gyfer y claf a’r 
nyrs gymunedol neu nyrs y practis.

Ym mis Rhagfyr, enillodd 
Rhwydwaith Lymffoedema 
Cymru Wobr Dylanwad Mawr –
Effeithlonrwydd trwy Dechnoleg 
yng ngwobrau MediWales am 
yr offer sganio sydd ganddynt 
bellach i hwyluso math unigryw 
o lawfeddygaeth blastig. Mae’n 
osgoi’r angen i 70% o gleifion 
lymffoedema wisgo gorchuddion 
cywasgu, gan wella ansawdd eu 
bywyd a lleihau’r costau i’r GIG. 
Trwy’r Gronfa Technoleg Iechyd, 
Cymru yw’r unig wlad yn y DU 
sy’n cynnig y llawdriniaeth hon 
trwy’r GIG.

Gwobrau GIG Cymru  
2016 – Gwella diogelwch 
cleifion 

Enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro Wobr GIG am 
brosiect i leihau amserau aros ar 
gyfer trin achosion brys o gleifion 
dan amheuaeth o fod â chanser y 
prostad.

Roedd cleifion dan amheuaeth o 
ganser y prostad ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn aml 
yn profi oedi wrth gael diagnosis a 
thriniaeth.

Lansiwyd prosiect i leihau’r amserau 
aros trwy aildrefnu trefn y profion 
diagnostig gan symleiddio’r broses a 
thorri allan yr amserau aros rhwng y 
triniaethau.

Bellach, mae cleifion sy’n dod i’r 
apwyntiad cyntaf fel claf allanol 
yn gadael gyda dyddiadau wedi 
eu cytuno ar gyfer sgan, biopsi ac 
apwyntiad clinig dilynol. Hefyd, mae’r 

sgan yn cael ei wneud gyntaf, sy’n 
golygu os oes angen i ran benodol 
o’r prostad gael ei thargedu gan 
y biopsi, gellir gwneud hynny y 
tro cyntaf, yn hytrach na gorfod 
gwneud y driniaeth eto.

Bu’r tîm yn adolygu’r broses ar 
gyfer pobl sy’n cael eu hatgyfeirio 
am sgan o’r esgyrn hefyd, gan 
sylweddoli nad oedd angen hyn 
ar gleifion a oedd eisoes wedi cael 
sgan o’r fath.

Mae newidiadau eraill yn cynnwys 
proses newydd i olrhain cleifion, 
amserlen clinig ddiwygiedig 
a darparu cyfnodau wedi eu 
diogelu mewn clinigau ar gyfer 
triniaeth. Mae canlyniadau cynnar 
yn dangos bod y newidiadau 
hyn wedi arwain at leihad yn yr 
amseroedd aros canolrifol o 90 
diwrnod i 61 diwrnod. Hefyd 
roedd bron i draean o gleifion 
wedi osgoi cael biopsi diangen a 
bydd 66 o gleifion bob blwyddyn 
yn osgoi sgan esgyrn diangen.
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Gwella gofal i gleifion 
sydd wedi syrthio

Un o’r prif resymau am gwynion i 
wasanaeth ambiwlans Cymru yw 
am fod cleifion wedi gorfod aros 
yn hir ar ôl syrthio. Yn arbennig, 
roedd cleifion hŷn a oedd wedi 
syrthio wedi cael profiadau gwael 
oherwydd y cyfnodau hir roedden 
nhw wedi gorfod aros. Hefyd, 
roedd nifer uchel o achosion yn 
ymwneud â diogelwch cleifion 
wedi’u hadrodd oherwydd bod 
cleifion wedi aros am gyfnodau hir 
ar y llawr gan achosi mwy o niwed 
iddynt – yn amrywio o boen ac 
anghysur i niwed pellach wrth 
geisio sefyll a oedd wedi arwain at 
driniaeth mewn ysbyty. 

Y rheswm pam roedd cleifion 
yn profi cyfnodau aros hir oedd 
oherwydd nad oedd parafeddyg 
ar gael i’w anfon i asesu’r cleifion 
oherwydd y galw mawr yn sgil 
galwadau brys eraill a oedd yn 
peryglu bywyd.

Mae gwaith ar y gweill i wella 
profiadau cleifion a gobaith yr 
Ymddiriedolaeth Ambiwlans 
yw cael cynlluniau ar waith i 
helpu pobl sydd wedi syrthio ac 
i leihau’r perygl ohonyn nhw’n 
syrthio eto. Mae llawer mwy o 
waith ar y gweill a bydd yn cael 

ei ddatblygu trwy gydol 2016/17. 
Dyma enghreifftiau o waith i wella 
profiadau cleifion:  

• Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru’n datblygu 
Tîm Ymyrraeth Risg Cymunedol 
yn Sir Ddinbych, gan gynnwys 
llyfryn hyfforddi ar godi a chario 
gan ddefnyddio offer codi;

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan yn treialu tîm penodedig 
o barafeddygon ac aelod o dîm 
adnoddau cymunedol i ymateb  
i gleifion;

• Defnyddio ymatebwyr cyntaf 
cymunedol i ymateb i bobl sydd 
wedi syrthio ond heb anafu 
eu hunain, er mwyn sicrhau 
nad oes unrhyw broblemau 
sy’n peryglu bywyd a chael 
rhagor o  gyngor gan reolwyr y 
gwasanaethau ambiwlans cyn 
symud y claf.

Cymru yn y Byd:  
Dathlu’r 1000fed rhodd 
o fêr esgyrn

Dathlodd Gwasanaeth Gwaed 
Cymru haelioni ei roddwyr yn 
achub bywydau cleifion yng 
Nghymru ac ym mhedwar ban 
byd trwy Gofrestrfa Rhoi Mêr 
Esgyrn Cymru pan dderbyniwyd 
y 1000fed rhodd. Mae Cofrestrfa 
Rhoi Mêr Esgyrn Cymru’n 
cydweithio’n agos â phartneriaid 
rhyngwladol er mwyn helpu 
cleifion. Mae wedi allforio bôn-
gelloedd neu fêr esgyrn i 34 o 
wledydd ledled y byd. Golyga hyn 
fod 1000 o roddion wedi’u casglu 
yng Nghymru a’u rhoi i gleifion 
ymhob cwr o’r byd!

Dyma lwyddiant 
anhygoel i bawb sy’n 
rhan o gofrestrfa 
Cymru ac rydyn ni 
wedi’n hysbrydoli ac yn 
wirioneddol falch o’n 
1000 o roddwyr y mae 
eu rhoddion hael wedi 
helpu cynifer o gleifion 
yng Nghymru ac ym 
mhedwar ban byd.

I lawer o gleifion, 
trawsblaniad yw’r unig 
opsiwn, ac mae eu 
bywydau yn y fantol wrth 
inni chwilio am roddwr. 
Dyma pam mae angen 
parhaus am i ragor o 
roddwyr bôn-gelloedd 
a mêr esgyrn ymuno â 
chofrestrfa Cymru er 
mwyn rhoi mwy o obaith 
i gleifion sy’n chwilio’n 
ddyfal am yr un person 
hwnnw a allai gynnig ail 
gyfle iddynt fyw.

O gofio hyn, bydd 
cofrestrfa Cymru’n 
parhau i wneud popeth 
o fewn ei gallu i achub 
bywydau cleifion sydd 
angen trawsblaniad 
bôn-gelloedd neu fêr 
esgyrn. Cenhadaeth a 
nod cofrestrfeydd y byd 
yw dod o hyd i roddwr ar 
gyfer unrhyw un sydd ei 
angen.

Meddai Cath O’Brien, 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth 

Gwaed Cymru
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Sicrhau Gofal 
Effeithiol3
Dydy’r GIG ddim yn sefyll yn stond! Rhaid 
i’r ffordd rydyn ni’n darparu gwasanaethau 
a gwahanol driniaethau gael ei hadolygu’n 
rheolaidd oherwydd datblygiadau mewn 
technoleg, meddyginiaethau a chyfarpar. 
Mae mwy a mwy y gallwn ni ei wneud 
mewn cymunedau neu yng nghartrefi 
pobl heb fod angen mynd i’r ysbyty. Felly, 
rhaid i holl sefydliadau’r GIG gynllunio eu 
gwasanaethau i ddiwallu anghenion lleol 
a sicrhau eu bod nhw’n cyflawni’r safonau 
gofynnol sy’n gyfredol, yn effeithiol ac yn 
cynnig gwerth da am arian. Rhaid i ni hefyd 
edrych i’r dyfodol i sicrhau bod unrhyw 
newidiadau’n gynaliadwy ac yn addas i 
genedlaethau’r dyfodol. Mae llawer o ffyrdd 
y gallwn ni fonitro pa mor dda rydym ni’n 
cyflawni a nodi sut y gallwn ni wella. Rydym 
ni’n gosod safonau a disgwyliadau clir, gan 
wirio sut rydyn ni’n perfformio yn eu herbyn 
nhw’n rheolaidd. I wneud hyn, rydym ni’n 
defnyddio prosesau megis archwilio clinigol 
ac adolygu gan gymheiriaid ac yn sefydlu 

prosiectau gwella ansawdd i helpu i wneud 
gwelliannau parhaus. Yn aml, y newidiadau 
lleiaf sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’r 
profiad o ofal mae rhywun yn ei dderbyn. 
Mae enghreifftiau yn y bennod hon yn helpu i 
ddangos hynny.

Mae gennym ni hefyd arolygwyr sy’n ymweld 
â gwahanol wasanaethau gydol y flwyddyn ac 
yn cyhoeddi adroddiadau ar eu canfyddiadau 
i roi barn annibynnol ar i ba raddau mae 
safonau’n cael eu cyflawni ac ar farn cleifion 
am ansawdd y gwasanaeth maen nhw’n ei 
dderbyn. Nid yn ein hysbytai yn unig mae 
hyn yn digwydd – mae hyd at 90 y cant o 
gysylltiadau pobl â’r GIG yng Nghymru yn dod 
trwy’r hyn rydyn ni’n ei alw’n ofal sylfaenol. 
Mae hyn yn cynnwys meddygfeydd teulu, 
fferylliaeth, deintyddiaeth ac optometreg. 

Mae’r syniad o gydgynhyrchu yn rhan 
annatod o bob gwasanaeth, gan gydnabod 
bod cleifion, yn ogystal â chlinigwyr, yn gallu 
gwneud penderfyniadau ynglŷn â gofal neu 
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driniaethau. Felly, mae’n bwysig iawn ein 
bod ni fel cleifion yn gwbl ymwybodol o’r 
holl opsiynau sydd ar gael i ni fel y gallwn 
ni wneud penderfyniadau ynghylch ffordd o 
fyw, gofal a thriniaeth yn seiliedig ar yr hyn 
sydd fwyaf addas i’n hamgylchiadau ni fel 
unigolion.

Mae hyn yn rhan allweddol o’n dull gofal 
iechyd darbodus, sy’n helpu i lywio’r ffordd 
rydyn ni’n cynllunio gwasanaethau – mae 
hyn yn golygu gwasanaethau sy’n diwallu 
anghenion ac amgylchiadau cleifion, a 
ddarperir gan y gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol mwyaf priodol, gan osgoi gofal 
gwastraffus nad yw o fudd mawr i’r unigolyn. 
Er mwyn i’r dull hwn fod yn effeithiol, mae 
angen cymorth gan y GIG i gyd ac, wrth gwrs, 
gan y cyhoedd. 

Ym mis Chwefror, aeth Llywodraeth Cymru a 
GIG Cymru ati i ddatblygu a chyhoeddi cynllun 
– Sicrhau Iechyd a Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol – a amlinellodd gamau gweithredu 
cenedlaethol i gynnal momentwm ein dull 
gofal iechyd darbodus, gan ganolbwyntio 
ar bethau megis profion, triniaethau a 
meddyginiaethau priodol. 

Mae’n bwysig ein bod ni’n dysgu o 
enghreifftiau fel y rhai yn y bennod hon lle 
mae pethau’n gweithio’n dda fel y gallwn ni 
sicrhau bod pob gwasanaeth yn cyflawni’r 
safonau rydyn ni’n eu disgwyl.

 

Cynllunio i ddarparu 
gwasanaethau 
cynaliadwy 

Ar y cyfan, rydyn ni’n disgrifio’r 
modd rydyn ni’n darparu 
gwasanaethau mewn dwy brif 
ffordd: gofal heb ei drefnu, lle 
mae angen gofal ar frys neu 
mewn argyfwng; neu ofal wedi’i 
gynllunio, megis pan fo angen 
gofal llygaid neu lawdriniaeth 
sydd ddim yn un frys.

Mae’r Rhaglen Genedlaethol 
ar gyfer Gofal wedi’i Gynllunio 
wedi’i chreu i helpu GIG Cymru 
i ddarparu gwasanaethau 
cynaliadwy – gan sicrhau 
cydbwysedd rhwng y gallu i 
ddarparu gwasanaethau a’r galw 
amdanyn nhw, gan ddefnyddio’r 
dystiolaeth glinigol orau sydd ar 
gael. 

Ers ei datblygu yn 2014, mae’r 
rhaglen hon, sydd dan arweiniad 

clinigwyr, wedi canolbwyntio 
ar bedwar arbenigedd prysur: 
offthalmoleg, orthopaedeg, ENT 
(clustiau, trwyn a gwddf) ac 
wroleg. Gwyddom fod mwy y 
gellir ei wneud i ddiwygio’r ffordd 
mae gofal yn cael ei ddarparu 
yn y meysydd hyn – mewn 
cymunedau lleol ac mewn ysbytai. 

Mae cynlluniau wedi’u datblygu 
ar gyfer pob un o’r pedwar 
arbenigedd er mwyn gwella 
profiad cleifion a darparu 
gwasanaethau cynaliadwy erbyn 
2020. Byddan nhw’n gwneud hyn 
trwy sicrhau bod GIG Cymru yn 
gofalu am y rhai sydd â’r angen 
mwyaf yn gyntaf. Mae mesurau 
newydd yn cael eu rhoi ar waith i 
sicrhau bod y cleifion iawn yn cael 
eu rheoli mewn gwasanaethau 
ysbyty dan arweiniad meddyg, 
gyda’r rhan fwyaf o gleifion yn 
cael eu gweld gan wasanaethau 
yn y gymuned.
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lawdriniaethau y flwyddyn) ac, 
yr un fath â phob llawdriniaeth, 
mae yna risg fach y gall 
cymhlethdodau godi. Yn achos 
cataractau, rydyn ni’n amcangyfrif 
bod cymhlethdodau’n codi 
mewn tua 5% o achosion, gan 
gynnwys pethau megis chwyddo 
a chochni yn y llygad neu haint. 
Mae’n bwysig ein bod ni’n 
gwneud popeth y gallwn ni i 
leihau’r cymhlethdodau hyn gan 
ei fod yn golygu y gallem ni osgoi 
risgiau o’r fath i bron mil o bobl y 
flwyddyn. 

Dewis Fferyllfa

Mae’r prosiect cenedlaethol hwn 
yn sicrhau bod gan fferyllfeydd 

Llawdriniaeth cataractau yn 
Ysbyty Tywysoges Cymru 

Mae cyllid ar y cyd gan 
Lywodraeth Cymru, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg a Bausch & Lomb 
wedi sicrhau ‘VICTUS Femto 
Laser’ (yr unig un yng Nghymru) 
ar gyfer Ysbyty Tywysoges Cymru, 
Pen-y-bont ar Ogwr fel y gellir 
cynnal llawdriniaethau cataractau 
yn fwy diogel ac yn fwy cywir 
na thrwy ddefnyddio dulliau 
traddodiadol. 

Tynnu cataractau yw’r 
llawdriniaeth fwyaf cyffredin 
yng Nghymru (dros 16,000 o 

Defnyddio technoleg i 
wella’r ffordd rydyn ni’n 
darparu gofal  

Mae’r Rhaglen Effeithlonrwydd 
drwy Dechnoleg (ETTP) yn 
cefnogi prosiectau sy’n dangos 
sut y gall ffyrdd newydd o 
ddefnyddio technoleg iechyd 
wella canlyniadau cleifion a 
gwella’r gwasanaeth iechyd. Y 
nod yw profi dulliau newydd a’u 
defnyddio nhw ledled Cymru os 
byddan nhw’n llwyddiannus.

cymunedol fynediad at gofnodion 
meddyg teulu y claf a bod modd 
rhannu gwybodaeth am gleifion 
yn ôl yr angen, gan alluogi gofal 
cleifion mwy diogel. 

Bydd y platfform meddalwedd 
Dewis Fferyllfa yn galluogi 
fferyllwyr i ysgwyddo mwy 
o gyfrifoldeb dros reoli mân 
anhwylderau megis clefyd y gwair, 
llid yr amrannau a llau pen, gan 
roi mwy o amser i feddygon teulu 
ymdrin â chleifion ag anghenion 
mwy cymhleth. Mae llawer o lwyth 
gwaith meddygon teulu a llawer 
o ymgynghoriadau adrannau 
damweiniau ac achosion brys yn 
ymwneud â mân anhwylderau. 
Mae hefyd yn galluogi i 
wybodaeth electronig wrth 
ryddhau claf gael ei throsglwyddo 
o’r ysbyty i fferyllfa gymunedol 
y claf, gan ei gwneud hi’n haws 
i gleifion dderbyn cyflenwadau 
parhaus o unrhyw gyffuriau sydd 
eu hangen arnyn nhw. 

Mae’r gwaith hwn yn enghraifft 
glir o’r gwasanaeth yn cael ei 
ad-drefnu i sicrhau bod cleifion 
yn cael y lefel briodol o ofal yn 
y lleoliad iawn heb wastraffu 
adnodd gwerthfawr sydd efallai ei 
angen yn fwy dybryd ar bobl sy’n 
sâl iawn. 



Sicrhau G
ofal Effeithiol

24

Defnyddio ymchwil i 
wella gwasanaethau 

 

Un ffordd o baratoi ar gyfer 
heriau’r dyfodol yw trwy ymchwil. 
Rydyn ni’n edrych ar ffyrdd 
newydd o ganfod, diagnosio ac 
atal clefyd. Mae cyffuriau newydd 
yn cael eu datblygu a’u profi, a 
byddan nhw’n cael eu cyflwyno 
os byddan nhw’n llwyddiannus. 
Mae angen i ni hefyd werthuso 
gwasanaethau iechyd a gofal 
presennol i weld a allan nhw 
weithio’n well. Mae Cymru am 
gael ei chydnabod yn rhyngwladol 
am ragoriaeth mewn ymchwil 
iechyd a gofal cymdeithasol sy’n 
cael effaith gadarnhaol ar iechyd, 
lles a ffyniant pobl Cymru.

Gyda’r newidiadau a nodir yn y 
ddogfen hon – poblogaeth hŷn, 
anghenion iechyd mwy cymhleth 
– nawr yn fwy nag erioed, mae’n 
hollbwysig bod yr ymchwil rydyn 
ni’n ei wneud nawr yn gwneud 
gwahaniaeth yn y dyfodol.

Yn gynharach yn 2016, lansiwyd 
prosiect newydd gyda’r nod 
o helpu cleifion i fod yn fwy 
ymwybodol a gwybodus am 
broblemau iechyd. Mae Doeth 
am Iechyd Cymru yn gyfle 
unigryw i bobl fod yn rhan o’r 
gwaith o lywio iechyd a llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol yng 
Nghymru, a helpu’r GIG yng 
Nghymru i gynllunio ar gyfer y 
dyfodol. Mae’r prosiect yn gofyn 
i bobl beth yw’r cwestiynau 
pwysicaf ar iechyd, llesiant ac 
iechyd a gofal cymdeithasol; yna 
mae’n gofyn am wybodaeth, 
fel aelod o boblogaeth Cymru, i 
helpu i ateb y cwestiynau hyn. 

Mae angen cymaint o bobl â 
phosibl arnom i gymryd ran — 
beth bynnag yw’ch oedran, ble 
bynnag rydych chi’n byw, waeth 
a ydych chi’n iach neu’n sâl. I 
gael mwy o fanylion am beth y 
byddwn ni’n ei wneud gyda’r hyn 
y dywedwch chi, cliciwch yma.

www.healthwisewales.gov.
wales/homepage/

Mae mynd i grwpiau ymchwil 
a chyfrannu cymaint ag y 
galla i wedi bod yn brofiad 
cadarnhaol iawn i mi. Dw 
i wedi cymryd rhan mewn 
treial clinigol sydd wedi fy 
helpu i ddeall sut i ofalu 
amdana i fy hun, ac rwy’n 
awyddus iawn i geisio 
rheoli fy nghyflwr cystal ag 
y galla i. Mae ymchwil yn 

golygu mwy na chwilio 
am wellhad. Mae’n helpu 
i bontio’r bwlch rhwng y 
rhai yn y labordy a chleifion 
agored i niwed. Yn y pen 
draw, mae’n tynnu sylw at 
ba wasanaethau sydd eu 
hangen a’r materion sydd 
angen mynd i’r afael â nhw 
fel bod pobl yn cael cymaint 
o gymorth â phosibl.

Mae Karen Shepard, 56 oed o 
Sir y Fflint, yn dioddef o glefyd 
Parkinson, ac mae hi’n dweud 
bod ymchwil wedi gweddnewid y 
ffordd mae hi’n gweld ei chyflwr:

https://www.healthwisewales.gov.wales/homepage/
https://www.healthwisewales.gov.wales/homepage/
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Rhoi ymchwil ar waith 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Cwm Taf wedi cynnal astudiaeth 
ymchwil i edrych ar ymyrraeth 
gynnar i drin y problemau mae 
rhai cleifion canser y pen a’r 
gwddf yn eu cael wrth geisio agor 
eu safn.

Efallai y bydd tiwmorau yn y geg, 
yng nghefn y gwddf, ar waelod 
y dafod, yn y chwarennau poer 
ac yn y safn uchaf ac isaf yn 
gofyn am gemotherapi (CRT) neu 
radiotherapi (RT) i ardaloedd yn 
cynnwys cymalau a chyhyrau’r 
safn. Mae hyn weithiau’n gallu 
achosi niwed a chreithio’r 
meinweoedd hyn, sy’n gallu 
arwain at genglo, sy’n golygu 
efallai na fydd y claf yn gallu agor 
ei geg fwy na 35mm.

Mae methu ag agor eich ceg 
ddigon yn gallu arwain at amryw 
o broblemau, gan gynnwys 
hylendid y geg gwael, problemau 
deintyddol ac anawsterau 
gyda lleferydd, yn ogystal â 
straen emosiynol ac ansawdd 
bywyd gwaeth. Os bydd pobl 
yn datblygu problemau gydag 
agor eu ceg ar ôl i’r driniaeth 
ganser ddod i ben, y therapi 

arferol a gynigir yw rhaglen o 
ymarferion sy’n defnyddio dyfais 
ymestyn safn o’r enw ‘TheraBite’. 
Penderfynodd therapyddion 
lleferydd ac iaith sy’n gweithio 
yn y tîm canser y pen a’r gwddf 
yng Nghwm Taf ymchwilio i a allai 
ymyrraeth ragataliol fod o fudd i’r 
cleifion hynny sy’n wynebu risg o 
ddatblygu genglo.

Cyn cychwyn eu triniaeth canser, 
cafodd 11 o gleifion ddyfais 
TheraBite a dangoswyd iddyn 
nhw ymarferion i’w gwneud bob 
dydd am chwe mis. Cymerwyd 
mesuriadau agor ceg yn ystod 
y sesiwn gychwynnol hon ac 
unwaith y mis am chwe mis.

Gofynnwyd i’r cleifion am 
ansawdd eu bywyd cyn, yn 
ystod ac ar ôl eu triniaeth i 
asesu teimladau’r cleifion am 
y system drin. Er y daeth yr 
astudiaeth i’r casgliad nad oedd 
ymyrraeth ragataliol ar gyfer 
genglo yn addas ar gyfer pob claf, 
dangosodd fod ymyrraeth gynnar 
yn cael effaith gadarnhaol ar 
agoriad y geg.

O hyn ymlaen, bydd ymyrraeth 
ragataliol yn cael ei rhoi ar waith 
yn fwy eang o ganlyniad i’r 
prosiect, cyn belled â’i fod yn 
briodol i gleifion.

Gwella canlyniadau 
i famau newydd

Mae gan wasanaethau 
mamolaeth rôl arbennig yn ein 
system gofal iechyd - mae helpu 
i ddod â bywyd newydd i’r byd 
yn rhoi cymaint o foddhad ag 
o her. Mewn cydweithrediad 
â phartneriaid yn y diwydiant, 
mae prosiect newydd yn gwella 
canlyniadau i famau newydd 
sy’n colli llawer o waed ar ôl 
rhoi genedigaeth trwy nodi 
hynny’n gynnar a rheolaeth 
amlddisgyblaethol brydlon . Yn 
ychwanegol, mae prawf gwaed 
wrth erchwyn y gwely yn cael 
ei ddefnyddio i asesu pa mor 
dda mae mam yn ceulo. Mae’r 
canlyniadau yn cael eu dehongli 
gan ddefnyddio algorithm a 
ddatblygwyd yng Nghymru 
trwy ymchwil a gynhaliwyd gan 
Brifysgol Caerdydd.  

Mae llwybr cynnar a mwy 
strwythuredig ar gyfer rheoli’r 
cyflwr wedi’i ddatblygu fel 

rhan o’r ymchwil hon. Yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru yng 
Nghaerdydd, mae’r ymchwil 
eisoes wedi arwain at ostyngiad 
yn y defnydd o gynhyrchion 
gwaed, llai o risg o broblemau 
corfforol a seicolegol yn dilyn 
gwaedu ar ôl rhoi genedigaeth a 
llai o dderbyniadau i unedau gofal 
dwys.  

Bydd y buddiannau 
pellgyrhaeddol hyn yn cael effaith 
gadarnhaol ar Wasanaeth Gwaed 
Cymru, ein defnydd o adnoddau 
ysbyty a phrofiad cleifion a’u 
teuluoedd ledled Cymru. 

Bydd y dyfeisiau pwynt gofal 
hyn ar gael ym mhob uned dan 
arweiniad meddyg ymgynghorol 
yng Nghymru. Mae’r gwaith hwn 
bellach yn cael ei gyflwyno i bob 
uned famolaeth yng Nghymru. 
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Darparu gofal yn nes at 
adref 

Awdiolegwyr mewn 
meddygfeydd teulu

Mae prosiectau ar waith i 
ddod â gwasanaeth sy’n cael 
ei ddarparu mewn ysbytai yn 
draddodiadol yn nes at gartrefi 
pobl. Mewn rhai ardaloedd, mae 
pobl â phroblemau clyw bellach 
yn gallu cael eu harchwilio gan 
awdiolegydd yn eu meddygfa. 
Y nod yw ei gwneud hi’n haws 
i gleifion a lleihau’r pwysau ar 
feddygfeydd teulu ac adrannau 
ENT ac awdioleg ysbytai. 

Mae tri awdiolegydd bwrdd 
iechyd profiadol yn Abertawe 
Bro Morgannwg wedi’u secondio 
ar gontract rhan-amser i swyddi 
awdioleg gofal sylfaenol yn 
Abertawe, Castell-nedd Port Talbot 
a Phen-y-bont ar Ogwr.

Yn ogystal, mae gan Betsi 
Cadwaladr dri awdiolegydd 
gofal sylfaenol sy’n darparu 
gwasanaethau mewn 17 o 
feddygfeydd, ac mae wrthi’n 
recriwtio dau awdiolegydd gofal 
sylfaenol arall. Mae cleifion 
â symptomau clyw, tinitws a 
chydbwysedd penodol yn cael eu 
gweld gan awdiolegydd yn hytrach 
na meddyg teulu. Mae adborth 
cychwynnol cleifion ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
wedi bod yn gadarnhaol iawn, 
gyda 100% o bobl yn dweud bod 
y gofal a dderbynnir yn “dda, da 
iawn neu ragorol”, ac mae pobl 
yn hapus i argymell y gwasanaeth 
i eraill.

(Isod) Trish Pugh, un o’r tri 
awdiolegydd sy’n cymryd rhan yn 
y gwasanaeth gofal sylfaenol.

Enillydd Gwobr 
GIG Cymru 2016 

Dinasyddion yn rhan annatod 
o’r gwaith o ailddylunio a 
darparu’r gwasanaeth  

Enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg y 
wobr hon am ei raglen ‘Lleddfu 
Gofid Cleifion’ (SPA) – dull 
unigryw o ddiwallu anghenion 
cleifion ag anghenion cymhleth 
sydd angen llawdriniaeth.

Yn aml, mae ysbytai a chlinigau’n 
wynebu’r her o sut i ddarparu 
amodau priodol ar gyfer gofal a 
thriniaeth cleifion y mae eu cyflwr 
yn eu gwneud nhw’n agored i 
niwed ac na allan nhw gyfathrebu 
eu hanghenion, er enghraifft, 
pobl ag anabledd dysgu neu 
ddementia.

Mae rhai cleifion – oherwydd 
pryder, ofn, anawsterau 
cyfathrebu a rhwystredigaeth 
– yn gallu datblygu ymddygiad 

heriol sy’n gallu troi’n drais 
difrifol a gwneud niwed iddyn 
nhw’u hunain neu eraill. Gall 
digwyddiadau o’r fath arwain at 
ofn amgylcheddau clinigol.

Cafodd taflenni hawdd eu darllen 
a llyfr stori i gleifion eu creu 
mewn ymgynghoriad â grwpiau o 
gleifion a therapyddion lleferydd 
ac iaith. Mae’r rhain ac adnoddau 
eraill yn parhau i gael eu gwella 
trwy adborth a dderbynnir gan 
ofalwyr.

Mae gwelliannau eraill i brofiad 
cleifion wedi cynnwys llwybrau 
gofal penodol, amseroedd 
derbyn cyfnodol, teithiau fideo 
a datblygiad parhaus technegau 
tynnu sylw. Mae gan bob claf 
gynllun personol sy’n gallu troi 
prosesau trin brawychus ac 
annymunol yn rhywbeth sy’n 
gallu bod yn ddiogel, yn bleserus 
ac yn gofiadwy.

www.nhswalesawards.wales.
nhs.uk/hafan

http://www.nhswalesawards.wales.nhs.uk/hafan
http://www.nhswalesawards.wales.nhs.uk/hafan
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Gwella gofal diabetes 

Mae cynllun wedi’i ddiweddaru 
wedi’i gyhoeddi sydd â’r nod o 
leihau cyfradd y cynnydd mewn 
diabetes a hefyd cyfleoedd i 
leihau faint o gyfle sydd yna 
i bobl â diabetes ddatblygu 
cymhlethdodau difrifol yn sgil 
diabetes sydd wedi’i reoli’n wael, 
fel clefyd y galon, strôc a cholli 
aelod o’r corff. Ei nod yw galluogi 
gwasanaethau i gyrraedd safonau 
gofal cenedlaethol a diwallu 
anghenion unigol yr unigolyn 
â diabetes. Mae’r dull yn ceisio 
cefnogi pobl â diabetes i reoli eu 
cyflwr yn llwyddiannus hefyd.

Mae’r cynllun hefyd yn tynnu sylw 
at bwysigrwydd canfod diabetes 
yn gyflym a’i drin ar unwaith. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig 
i blant a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 – un o’r clefydau cronig 
mwyaf cyffredin, na ellir ei atal 
ymysg plant

Mae nifer y bobl sy’n byw gyda 
diabetes yn cynyddu, yn bennaf 
yn sgil y lefelau gordewdra 
cynyddol. Er enghraifft, mae 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro yn helpu pobl i fyw bywyd 
iach a gwneud penderfyniadau 
iach sy’n lleihau’r risg o ddatblygu 
diabetes. 

Yn 2015/2016:

• Mae’r Model Cymuned Diabetes 
newydd yn darparu cymorth ac 
addysg ymgynghorol i feddygon 
teulu er mwyn iddynt allu cael 
mynediad amserol at wasanaeth 
arbenigwyr diabetes ac osgoi 
gwneud atgyfeiriadau diangen i 
glinigau cleifion allanol ysbyty;

• Mae 27 o raglenni addysg 
a chymorth diabetes wedi’u 
cynnal;

•  Mae nyrsys arbenigol diabetes 
yn gweithio gyda meddygon 
teulu yng Nghaerdydd i gynnig 
lefelau arbenigol o gymorth yn y 
gymuned;

Mae’r cynllun cyflawni 
diabetes ar ei newydd wedd 
ar gael yma:  
www.gov.wales/docs/dhss/
publications/161212diabetes-
delivery-plancy.pdf

Prosiect SEREN 

Prosiect addysg diabetes i bobl 
ifanc yw SEREN sydd wedi’i 
ddatblygu gan grŵp o weithwyr 
gofal iechyd proffesiynol o 
bob rhan  o Gymru. Mae’n 
cynnwys cwricwlwm llawn gyda 
chynlluniau gwersi ar gyfer staff, 
llyfr gwaith ar gyfer y bobl ifanc 
ac adnoddau addysgu.

Lansiwyd y modiwl cyntaf ar 
gyfer pobl ifanc 11-16 oed sydd 
newydd eu diagnosio yn ffurfiol 
ym mis Chwefror 2016 ac mae’n 
cael ei ddefnyddio ledled Cymru. 
Mae modiwlau’n cael eu datblygu 
ar gyfer plant 7-11 oed a phlant 
dan 7 oed sydd newydd gael 
diagnosis o ddiabetes.

Bydd modiwlau pellach yn 
cynnwys digwyddiadau allweddol 
ym mywydau plant yn cael eu 
datblygu yn ystod y 12 mis nesaf 
gyda’r nod o gefnogi plant, 
pobl ifanc a’u teuluoedd i reoli 
eu diabetes o’r ddiagnosis hyd 
at drosglwyddo i wasanaethau 
oedolion.

http://www.gov.wales/docs/dhss/publications/161212diabetes-delivery-plancy.pdf
http://www.gov.wales/docs/dhss/publications/161212diabetes-delivery-plancy.pdf
http://www.gov.wales/docs/dhss/publications/161212diabetes-delivery-plancy.pdf
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Gwella Iechyd meddwl 
yng Nghymru

Ym maes Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Plant a’r 
Glasoed (CAMHS)

O ganlyniad i gyllid blynyddol 
newydd o bron i £8 miliwn a 
gwaith Rhaglen Law yn Llaw 
at Blant a Phobl Ifanc, dan 
arweiniad y GIG, mae cynnydd a 
gwelliannau gwirioneddol wedi’u 
gwneud yn y flwyddyn ddiwethaf, 
ond gwyddom fod llawer mwy 
i’w wneud. Mae gweithgarwch 
wedi canolbwyntio ar ddatblygu 
gwasanaethau newydd a 
recriwtio dros 150 o staff newydd 
cyfwerth ag amser llawn i wella 
darpariaeth.

Mae timau ymyrraeth mewn 
argyfwng newydd yn gweithredu 
ledled Cymru, gan ddarparu 
asesiadau ac ymyriadau brys 
ar benwythnosau, fin nos a 
dros nos, lle’r oeddynt yn arfer 
gweithredu’n bennaf yn ystod 
oriau gwaith. Mae cysylltiadau’n 
cael eu gwneud hefyd ar draws 
gwasanaethau sy’n bodoli’n 
barod, drwy sefydlu ymyrraeth 
gynnar mewn timau seicosis. 
Mae’r rhain yn darparu gofal 
di-dor ar gyfer pobl ifanc 

Law yn Llaw  
at Iechyd  
Meddwl

Adroddiad Blynyddol 2012-13Crynodeb ar gyfer Plant  a Phobl Ifanc

15 i 24 oed sy’n wynebu’r 
salwch meddwl mwyaf difrifol. 
Gan gydnabod cynnydd yn 
y bobl ifanc sy’n dioddef 
cyflyrau niwroddatblygiadol, 
anhwylder diffyg canolbwyntio a 
gorfywiogrwydd ac awtistiaeth, 
mae cyllid blynyddol o £2 filiwn 
hefyd wedi’i ddarparu i ddatblygu 
timau amlddisgyblaethol i asesu, 
diagnosio a thrin y cyflyrau hyn. 
Mae hyn yn cael ei gefnogi gan 
y Rhaglen Law yn Llaw at Blant a 
Phobl Ifanc sydd wedi datblygu 
llwybr gofal ac adnoddau 
cymorth i sicrhau cysondeb ar 
draws Gymru.

Mae’r gweithgarwch hwn yn 
cael effaith wirioneddol ar wella 
mynediad at wasanaethau 
gyda 42% o ostyngiad yn y 
bobl ifanc sy’n aros dros 16 
wythnos o fis Medi 2015, ei 
gyfnod prysuraf, o’i gymharu 
â mis Gorffennaf 2016 – sy’n 
golygu bod mwy na 700 yn llai 
o unigolion wedi aros mwy na 16 
wythnos. Mae hyn yn gwrthdroi 
am y tro cyntaf ers blynyddoedd y 
cynnydd blynyddol yn y niferoedd 
sy’n aros i gael mynediad i 
CAMHS.

www.wales.nhs.uk/together 
forchildrenandyoungpeople

Ym maes iechyd meddwl 
oedolion, rydyn ni’n gweithio i 
recriwtio timau iechyd meddwl 
amenedigol cymunedol newydd 
ym mhob BILl, er mwyn iddynt 
allu cefnogi mamau newydd gyda 
phroblemau iechyd meddwl gan 
weithio’n well gyda meddygon 
teulu, ymwelwyr iechyd, a 
gweithwyr teuluoedd yn gyntaf yr 
ydym yn gwybod a fydd yn gwella 
canlyniadau i’r fam a’r baban.

Rydyn ni hefyd wedi recriwtio 
mwy o bobl i gefnogi pobl â 
dementia ar wardiau ysbytai 
cyffredinol a allai fod mewn 
argyfwng, ac i wella mynediad ar 
gyfer asesiadau cof amserol. Yn 
y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd 
33,000 o bobl i’w hasesu yn ein 
gwasanaethau cymorth iechyd 
meddwl sylfaenol lleol newydd 
ac aeth 20,000 o’r rhain ymlaen i 
dderbyn ymyrraeth therapiwtig.

http://www.gov.wales/docs/dhss/publications/161212diabetes-delivery-plancy.pdf
http://www.gov.wales/docs/dhss/publications/161212diabetes-delivery-plancy.pdf
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Cynnydd yn nifer y 
bywydau sy’n cael eu 
hachub neu eu gwella gan 
drawsblaniad organ 

Mae’r Adroddiad Gweithgarwch 
Rhoi a Thrawsblannu Organau 
cyntaf ers cyflwyno optio allan o 
gofrestru a chaniatâd tybiedig yng 
Nghymru wedi’i gyhoeddi.

Dyma mae’n ddangos yn ystod y 
flwyddyn ariannol ddiwethaf:

• cynnydd o 24% i 214 yn nifer y 
trawsblaniadau organau;

• cynnydd o 7% yn nifer y 
rhoddwyr sydd wedi marw sy’n 
rhoi yng Nghymru i 64;

• cynnydd o 13% i 36 yn nifer y 
rhoddwyr â’u hymennydd yn 
farw, gyda nifer y rhoddwyr ar 
ôl marwolaeth gylchredol yn 
aros yr un fath, sef 28;

• nifer y rhoddwyr byw sy’n byw 
yng Nghymru yn cynyddu i 49;

• golwg 136 o gleifion yn cael 
ei adfer drwy drawsblaniad 
cornbilen, sef cynnydd o 5%.

Cymru oedd y rhan gyntaf o’r DU 
i newid y system rhoi organau 
ar ôl cyflwyno system feddal o 
optio allan. Bellach, bydd pobl 
18 oed a hŷn sydd wedi byw yng 
Nghymru am fwy na 12 mis ac 
sy’n marw yng Nghymru yn cael 
eu hystyried fel rhai sydd wedi 
cydsynio i roi organau, oni bai eu 
bod wedi optio allan. Gelwir hyn 
yn ganiatâd tybiedig.

Gall pobl sydd am fod yn 
rhoddwyr organau gofrestru 
penderfyniad i optio i mewn neu 
wneud dim, a fydd yn golygu 
nad oes ganddynt wrthwynebiad 
i fod yn rhoddwr organau. Gall 
y bobl hynny nad ydynt am fod 
yn rhoddwyr organau optio allan 
unrhyw bryd.

Mae bod yn rhoddwr byw yn gwneud cymaint 
o wahaniaeth i’r rhai sydd angen trawsblaniad.

Becoming a living donor makes such a 
difference to those in need of a transplant.

“
”

OrganDonationWales

@OrgDonationCYM

Nawr yw’r amser i siarad am roi organau

Time to talk about organ donation

© Hawlfraint y Goron/Crown Copyright 2016 WG27965



Mae GIG Cymru yn amlwg yn wasanaeth o faint 
sylweddol, gyda miliynau o gysylltiadau yn digwydd 
bob blwyddyn ledled Cymru. Fodd bynnag, mae 
pawb yn haeddu cael profiad unigol er gwaethaf 
mor swmpus yw’r gofal gaiff ei ddarparu’n 
ddyddiol.

Nid beth fyddwch chi’n ei wneud sy’n bwysig bob 
tro ond sut y byddwch chi’n ei wneud, ac mae 
hyn yn rhywbeth y dylai holl staff y GIG fod yn 
ymwybodol ohono. Mae trin pobl gydag urddas 
a pharch yn ganolog i’r hyn rydyn ni’n ei wneud 
yn y GIG. Mae’n bleser clywed pobl yn dweud eu 
bod yn hapus gyda’r gofal y maent yn ei dderbyn, 
ond rydyn ni hefyd am glywed am amseroedd lle 
nad yw ansawdd y gofal yn cyrraedd y safonau 
disgwyliedig. 

Y llynedd, fe wnaethon ni ddatblygu casgliad 
newydd o egwyddorion craidd i helpu i lywio a 
chefnogi staff fel ein bod i gyd yn gallu rhannu nod 
cyffredin wrth ofalu am y rhai sy’n defnyddio ein 

gwasanaethau. Mae hyn hefyd yn ein hatgoffa bod 
pob cyswllt yr ydym yn ei gael yn un personol. Caiff 
y rhain eu cynnwys yn y bennod hon a gobeithio y 
byddant yn rhoi syniad ichi o’r dulliau yr ydym yn 
ceisio’u dilyn er mwyn sicrhau ein bod yn darparu 
gofal mewn ffordd mwy personol.

Mae pawb angen gofal ystyriol, ac yn haeddu gofal 
o’r fath, ond mae hefyd angen i ni gydnabod a 
diwallu anghenion ychwanegol y rhai a allai fod yn 
byw gyda dementia neu’n teimlo’n unig neu wedi’u 
hynysu. Mae’n rhaid i ni hefyd ofalu am bobl ar 
ddiwedd eu hoes mewn ffordd urddasol. 

Mae nifer uchel o gofnodion yn datgan bod cleifion 
yn fodlon â gofal GIG Cymru. Er hyn, hoffwn eich 
atgoffa  tra bod y rhan fwyaf o bobl ar draws y 
boblogaeth gyfan yn cael profiad da, oherwydd ein 
bod yn trin cynifer o gleifion bydd sawl unigolyn  
yn teimlo nad oedd y gwasanaeth yn cyrraedd y 
nod.

Gofal gydag Urddas4
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Mae adborth gan bobl sydd wedi derbyn 
gofal gan y GIG yn dangos yn gyson bod y 
mwyafrif llethol yn teimlo eu bod yn cael eu 
trin gydag urddas a pharch ac yn teimlo’n 
ddiogel. Er hynny, fe wyddom y bydd rhai 
unigolion yn teimlo nad ydym wedi cyflawni 
eu disgwyliadau, felly gallwn wneud mwy o 
hyd. Un maes yr awgrymodd cleifion wrthym 
y gallem ni wneud yn well yw drwy helpu 
cleifion yn yr ysbyty i gael digon o gwsg a 
gorffwys er mwyn gwella ac rydyn ni’n pwyso 
a mesur sut gallwn wneud gwelliannau yn y 
maes hwn.

Gwella profiad cleifion 

Rydyn ni’n edrych ar ffyrdd o 
fesur a deall mwy am y profiad 
gofal y mae pobl yn ei dderbyn 
gan wahanol wasanaethau. Mae 
hyn yn bwysig er mwyn sicrhau 
ein bod yn dysgu, ac yn gwneud 
gwelliannau parhaus. Fel rhan 
o hyn, gofynnir i gleifion am eu 
profiadau ac mae’r wybodaeth 
hon yn cael ei chasglu drwy 
ddefnyddio holiadur a elwir yn 
fesurau o’r profiad a adroddwyd 
gan gleifion (PREM) a mesurau 
o’r canlyniadau a adroddwyd 
gan gleifion (PROM). Datblygwyd 
y rhain mewn pedwar maes 

prysur o’r GIG: offthalmoleg, 
orthopaedeg, ENT (y clustiau, y 
trwyn a’r gwddf) ac wroleg.

Ar hyn o bryd nid oes ffordd 
safonol o ddeall pa mor 
effeithiol y bu ymyriadau’r 
GIG yn y meysydd hyn ac a 
yw’r canlyniadau yn bodloni 
disgwyliadau cleifion, ond bydd 
yr holiaduron hyn yn ffordd o 
ganfod beth y mae cleifion yn 
ei feddwl o’u triniaeth. Bydd 
datblygu a gweithredu PROM a 
PREM yn galluogi ysbytai Cymru 
i gymharu eu hunain ag ysbytai 
eraill a nodi meysydd lle gallant 
wella profiadau cleifion.
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Sefydliadau sy’n 
deall dementia 

Eleni, ymrwymodd 
Ymddiriedolaeth Ambiwlans 
Cymru i gefnogi Ffrindiau 
Dementia, sef menter gan 
Gymdeithas Alzheimer, i helpu 
pobl i ddatblygu eu dealltwriaeth 
o ddementia a’i roi ar waith i 
gefnogi cleifion a gweithwyr sy’n 
cael eu heffeithio gan y cyflwr. 
Maen nhw wedi gweithio ar fod 
yn sefydliad sy’n deall dementia 
er mwyn helpu pobl a sicrhau 
bod y rhai sy’n cael eu heffeithio 
gan ddementia yn derbyn gofal 
urddasol, yn cael eu deall a’u 
helpu.

Rhaglen Ffrindiau Dementia y 
Gymdeithas Alzheimer yw’r fenter 
fwyaf erioed i newid agwedd 
pobl am ddementia. Mae’n 
ceisio newid y ffordd rydyn ni’n 
meddwl, yn siarad ac yn mynd i’r 
afael â’r cyflwr. 

Mae staff wedi gwneud llawer o 
waith i ymgysylltu â chymunedau 
sy’n deall dementia ledled 
Cymru. Dywedodd Leigh Keen, 
parafeddyg sydd wedi bod yn 
arwain y gwaith: “Mae criwiau 
ambiwlans yn aml ar y rheng 
flaen ac yn helpu pobl sy’n byw 

gyda dementia. Dyna pam ei 
bod yn bwysig eu bod yn cael 
eu hyfforddi a’u haddysgu am 
y cyflwr er mwyn sicrhau bod 
ganddyn nhw ddealltwriaeth dda 
o’r ffordd orau i ymdrin â’r rhai 
sy’n cael eu heffeithio.”

Wrth ragweld y nifer cynyddol o 
bobl â dementia yng Nghymru, 
a gweddill y byd, mae Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys wedi bod 
yn gweithio gyda Chyngor Sir 
Powys, Cymdeithas Sefydliadau 
Gwirfoddol Powys a phartneriaid 
eraill i ddiwygio a chryfhau ei 
gynllun dementia.

Wyddoch chi?

Aberhonddu oedd y gymuned 
gyntaf yng Nghymru i gael ei 
chydnabod yn swyddogol fel 
cymuned sy’n ‘deall dementia’. 
Mae sawl tref arall ym Mhowys yn 
gwneud cynnydd da i ymuno ag 
Aberhonddu.

www.dementiafriends.org.uk
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Gwella gofal i 
gleifion â dementia 

Ymgyrch John

Yn ystod 2015/16, roedd Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
am wella’r ffordd roedd yn 
gofalu am bobl â dementia a 
dechreuodd gyflwyno Ymgyrch 
John yn raddol mewn wardiau 
iechyd meddwl pobl hŷn. 
Sefydlwyd yr ymgyrch yn yr Alban 
ar ôl marwolaeth Dr John Gerrard 
ym mis Tachwedd 2014. Roedd 
wedi cael diagnosis o glefyd 
Alzheimer yng nghanol ei 70au. 
Ar ôl treulio pum wythnos yn 
yr ysbyty, gyda chyfyngiadau ar 
ymweliadau, dirywiodd ei iechyd.

Gall cael gofalwyr gerllaw roi 
sicrwydd a chysur i chi – gall 
mynd i’r ysbyty fod yn brofiad 
anodd i unrhyw un. Fodd bynnag, 
i unigolyn â nam gwybyddol, 
gall fod yn adeg arbennig o 
frawychus ac ansefydlog, yn 
enwedig os nad oes ganddyn 
nhw wyneb cyfarwydd yn gwmni 
iddyn nhw.

Ystyrir gofalwyr yn rhan bwysig o 
dîm y ward. Mae eu dealltwriaeth 
o unigolion â dementia yn sicrhau 

bod eu hanghenion yn cael eu 
deall yn well. Maen nhw hefyd 
yn parhau i ddefnyddio’r Cynllun 
Glöyn Byw ar draws safleoedd 
yr ysbyty, sef adnodd gweledol 
i staff nodi pa gleifion sydd â 
dementia er mwyn sicrhau eu 
bod yn derbyn gofal effeithiol 
a phriodol. Erbyn mis Mawrth 
2016, roedd y bwrdd iechyd hwn 
wedi darparu hyfforddiant ar 
ddementia i ddau o bob tri aelod 
o staff cymwys, gan ragori ar 
darged 50% Llywodraeth Cymru.

Gydol 2015-16, gwahoddwyd 
teuluoedd a gofalwyr cleifion ar y 
tair ward dementia yn yr is-adran 
iechyd meddwl, bob deufis, i roi 
sylwadau ar ansawdd y gofal a 
oedd yn cael ei ddarparu. Pan 
ofynnwyd a oedd staff yn trin 
cleifion ag urddas a pharch yn eu 
tyb hwy, roedd 100% yn cytuno 
eu bod yn gwneud hynny.

www.butterflyscheme.org.uk

Ym mis Tachwedd, cefais 
gyfle i fynd gydag un o’r 
ymarferwyr nyrsio uwch sy’n 
gweithio yng Ngwasanaeth 
Ambiwlans Cymru ar alwad 
frys. Roedd y dyn 96 oed, a 
oedd yn dioddef dementia, 
wedi disgyn wrth godi o’i 
wely. Roedd wedi dychryn 
ac yn oer ac roedd ei wraig 
yn poeni amdano. Roedden 
ni yno gyda nhw am dair 
awr, gan gadw llygad ar ei 
iechyd, a sicrhau bod y ddau 
yn cael brecwast a diodydd 
poeth. Ond treuliwyd llawer 
o’r amser yn cydlynu’r 
gwasanaethau amrywiol 
sydd ar gael i’w helpu i aros 
gartref. Ffoniwyd ei feddyg 
teulu i adolygu’r cyffuriau 

Jean White, 
Prif Swyddog Nyrsio yn 
adrodd ei phrofiad o ymweliad 
cartref gyda’r gwasanaeth 
ambiwlans

yr oedd yn eu cymryd; 
cynhaliwyd sgyrsiau gyda’r 
darparwr pecyn gofal i weld 
a oedd cyfle i ymweld â’r 
cartref yn amlach – o dair 
gwaith y dydd i bedair (roedd 
hynny’n bosib); cafwyd 
trafodaethau â’r adran 
gwasanaethau cymdeithasol; 
ac atgyfeiriadau at y tîm 
cwympiadau cymunedol a’r 
tîm eiddilwch cymunedol. 
Gwrandawodd pawb a 
chytuno i weithredu i’w 
cefnogi. Wrth i ni adael roedd 
y ddau yn potsian o gwmpas 
eu cartref, yn gwybod ein 
bod i gyd yn cefnogi eu dewis 
i aros yn y tŷ oedd wedi 
bod yn gartref iddynt ers 60 
mlynedd.

http://www.butterflyscheme.org.uk
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Pwysigrwydd cwsg 

Menter ‘Deffro naturiol’ yn 
Ysbyty George Thomas

Ar ymweliad â Ward Cambrian 
yn Ysbyty George Thomas y 
llynedd, canmolodd Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru’r gofal o’r 
radd flaenaf yr oedd cleifion â 
dementia yn ei gael ar y ward.

Credai dirprwy reolwr y ward, 
Julie Bishop, fod y s ŵn a 
phrysurdeb y bore ar y ward yn 
niweidiol i’r cleifion hŷn bregus 
ac roedd am greu amgylchedd 
tawelach a mwy cartrefol. Felly 
penderfynodd Julie beidio â 

deffro ei chleifion yn y ffordd 
arferol, ond eu gadael i ddeffro’n 
naturiol, cael brecwast a threulio 
mwy o amser gyda staff.

Mae’r effaith wedi bod yn 
sylweddol i gleifion a staff. Mae’r 
newid syml hwn yn y drefn 
ddyddiol i sicrhau gofal mwy 
trugarog wedi gwella profiad 
cleifion yn fawr ac wedi lleihau 
achosion o ymddygiad heriol 
60% ers cyflwyno’r fenter.

Enillodd y fenter wobr 
genedlaethol Diogelwch Cleifion 
yn 2015 ac mae bellach yn cael ei 
chyflwyno ar wardiau eraill ledled 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

Hyrwyddwyr urddas 

Mae ‘rhaglen urddas mewn 
gofal’ Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru (yr Ymddiriedolaeth) 
yn rhoi profiad cleifion wrth 
wraidd darpariaeth gofal. Mae 
hyrwyddwyr urddas wedi’u 
cyflwyno a’u rôl yw cynnig y cyfle 
i fynegi eu pryderon a’u teimladau 
am ofal a thriniaeth cleifion, 
ynghyd â’u profiadau eu hunain. 
Maen nhw wedi gallu rhannu eu 
teimladau a’u hawgrymiadau â’r 
tîm profiadau cleifion.

Mae hyrwyddwyr urddas 
wedi cymryd rhan mewn 
gweithgareddau codi arian, gan 
gynnwys banciau bwyd, apêl wyau 
Pasg a chefnogi plant oedd ar 
ymweliad o Felarws. Maen nhw 
hefyd wedi cymryd rhan mewn 
gweithgareddau i hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, 
ac wedi cael y cyfle i rannu eu 
hanesion personol am eu hiechyd 
meddwl eu hunain, gan arwain 
at drafod iechyd meddwl yn 
eang ledled yr Ymddiriedolaeth. 
Mae hyrwyddwyr wedi’u hannog 
i fod yn garedig, gofalgar a 
thrugarog – ar ben bod yn un o 
egwyddorion yr Ymddiriedolaeth, 
mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn 
cydnabod ei fod yn cael effaith 
gadarnhaol ar iechyd meddwl yr 
unigolion eu hunain.

Mae Hyrwyddwyr Urddas wedi 
bod yn annog eu cydweithwyr i 
gymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Helo, 
fy enw i yw....’, er mwyn i bobl 
gyflwyno eu hunain yn iawn i 
gleifion fel bod y cysylltiad yn fwy 
personol. Mae’r rhaglen urddas 
mewn gofal wedi annog staff 
rheng flaen i feddwl eto am eu 
harferion  a gofalu bod y gofal 
hwnnw’n seiliedig ar anghenion yr 
unigolion.

Mae 71 o hyrwyddwyr 
urddas yn cael eu 
cynrychioli ledled yr 
Ymddiriedolaeth. 
Mae 24 o’r rhain yn 
barafeddygon rheng 
flaen. Mae Hyrwyddwyr 
Urddas yn herio gofal 
gwael; yn dangos 
esiampl; ac yn addysgu 
ac atgoffa pawb sy’n 
gweithio gyda nhw i 
gynnal hawliau dynol 
sylfaenol ein holl 
gleifion. 

Ffaith...
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Gofalu am bobl ar 
ddiwedd eu hoes 

Mae staff ambiwlans yn aml yn 
cael galwadau i fynd at gleifion 
sydd ar gynllun ‘Gofal Diwedd 
Oes’. Dylai fod gan bob claf 
hawl i farw yn y man o’i ddewis, 
gydag urddas a pharch, heb 
boen, mewn awyrgylch tawel 
a chyfarwydd, yng nghwmni ei 
anwyliaid.

Mewn partneriaeth â 
Gwasanaethau Gofal Lliniarol 
Cymru, mae’r Ymddiriedolaeth yn 
gweithio ar nifer o feysydd i wella 
eu hymateb i gleifion ar gynllun 
Gofal Diwedd Oes.

Mae hyn yn cynnwys rhoi 
hyfforddiant i staff ar symptomau 
Gofal Diwedd Oes a sut i’w 
rheoli, cael eu hawdurdodi i fedru 
defnyddio meddyginiaethau 
priodol a’u rhoi i gleifion, a 
chael opsiynau eraill i gefnogi 
cleifion rhag iddynt orfod mynd 
i’r ysbyty yn ddiangen. Bydd 
yr Ymddiriedolaeth yn nodi 
hyrwyddwyr Gofal Diwedd Oes 
i helpu i roi’r gwelliannau hyn ar 
waith.

Cod Urddas 
Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre

Yn gwrtais: Dywedodd 97% 
bob tro

Dywedodd 2% 
fel arfer

Dywedodd 1% 
weithiau

Yn gwrando: Dywedodd 93% 
bob tro

Dywedodd 1% 
weithiau

Enough privacy: 92% 
said always

7% 
said usually

1% 
said sometimes

Dywedodd 6% 
fel arfer

Addewidion i chi 

Mae Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru yn gwybod bod nifer 
fawr o bobl hŷn yn defnyddio eu 
gwasanaethau’n rheolaidd, naill 
ai’n ffonio 999 neu’n defnyddio 
y gwasanaeth cludo cleifion i 
apwyntiadau ysbytai nad ydynt yn 
rhai brys. Maent am sicrhau bod 
y gwasanaethau maen nhw’n eu 
darparu’n cyflawni anghenion 
unigolion a bod pobl yn cael 
profiadau da pan fyddan nhw 
dan eu gofal.

Roedd 1 Hydref 2016 yn 
Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn. 
Thema’r diwrnod oedd ‘Sefwch 
yn erbyn Oedraniaeth’.

Fe wnaeth Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
nodi’r achlysur drwy lansio ei 
Haddewidion i Bobl Hŷn.

Cafwyd ymateb da i’r 
ymgynghoriad ar yr Addewidion 
gyda tua 400 o bobl yn rhoi 
adborth a nifer o grwpiau a 
sefydliadau pobl hŷn yn mynegi 
barn am faterion o bwys i 
bobl hŷn. Mae eu barn nhw 
a sylwadau staff wedi bod yn 
bositif, fodd bynnag, mae ofni 
syrthio ac aros am ymateb 
wedi bod yn thema gynyddol 
ymhlith pobl hŷn. Gellir gweld 
yr addewidion ar wefan yr 
Ymddiriedolaeth. 

www.ambulance.wales.nhs.uk/
assets/documents/ 
fa23f158-83da-45f1-87ec-
cd2c6badde2f6361075497182 
81728.pdf

• Arhoswch! 
• Edrychwch am yr arwydd sy’n 

nodi bod angen preifatrwydd
• Gwrandewch am y 

gwahoddiad i fynd i mewn.

Bob mis roedd Ymddiriedolaeth 
GIG Felindre yn gofyn fel mater 
o drefn i’r cleifion a’r gofalwyr a 
oedden nhw’n teimlo bod pobl 
yn gwrtais, yn gwrando arnyn 
nhw ac a oeddent yn cael digon o 
breifatrwydd. Dyma oedd gan 318 
o gleifion a atebodd y cwestiynau 
hyn rhwng mis Ebrill 2015 a mis 
Mawrth 2016 i’w ddweud.

Yn gwrtais: Dywedodd 97% 
bob tro

Dywedodd 2% 
fel arfer

Dywedodd 1% 
weithiau

Yn gwrando: Dywedodd 93% 
bob tro

Dywedodd 1% 
weithiau

Enough privacy: 92% 
said always

7% 
said usually

1% 
said sometimes

Dywedodd 6% 
fel arfer

http://www.ambulance.wales.nhs.uk/assets/documents/fa23f158-83da-45f1-87ec-cd2c6badde2f636107549718281728.pdf
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/assets/documents/fa23f158-83da-45f1-87ec-cd2c6badde2f636107549718281728.pdf
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/assets/documents/fa23f158-83da-45f1-87ec-cd2c6badde2f636107549718281728.pdf
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/assets/documents/fa23f158-83da-45f1-87ec-cd2c6badde2f636107549718281728.pdf
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/assets/documents/fa23f158-83da-45f1-87ec-cd2c6badde2f636107549718281728.pdf
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/assets/documents/fa23f158-83da-45f1-87ec-cd2c6badde2f636107549718281728.pdf


Pan fo angen llawdriniaeth neu driniaeth ar gyfer 
canser a chlefydau eraill, mae’r gofal yn cael ei 
gynllunio. Gwyddom fod amser yn dyngedfennol 
ar gyfer rhai cyflyrau er mwyn sicrhau bod pobl yn 
cael y canlyniadau gorau posibl. Rydyn ni’n mesur 
yr amser sydd ei angen i brofi ar gyfer diagnosis, 
faint o amser sydd ei angen ar gyfer atgyfeirio i’r 
gwasanaeth angenrheidiol, a’r amser tan y bydd y 
driniaeth yn cael ei chyflawni. Gosodwyd targedau 
er mwyn gallu cyflawni’r gofal yn brydlon. Ar y 
llaw arall, pan fo damwain neu rywbeth annisgwyl 
yn digwydd, nid yw’r gofal yn cael ei gynllunio. 
Mae’r amserau aros ar gyfer y math hwn o ofal 
sydd heb ei drefnu yn cael eu mesur a’u cofnodi 
hefyd er mwyn sicrhau bod y math cywir o ofal yn 
cael ei ddarparu ar yr adeg gywir. 

Mewn system gymhleth gyda galw cynyddol am 
y gwasanaeth, mae’n rhaid inni weithio’n galed 
i sicrhau bod gofal yn diwallu disgwyliadau pobl, 
o ran diogelwch a safonau gofal ac o safbwynt 
prydlondeb hefyd. 

Mae ein hysbytai a’n gwasanaethau cymunedol 
a chymdeithasol yn wynebu cynnydd sydyn a 
sylweddol yn y galw o bryd i’w gilydd drwy 
gydol y flwyddyn, yn enwedig gan gleifion sydd 
ag anghenion sy’n mynd yn fwyfwy cymhleth, 
a nifer cynyddol o bobl hŷn y mae angen gofal 
a thriniaeth arnynt. Mae ysbytai yn ymdrin â 
thros 5 miliwn o gysylltiadau â chleifion bob 
blwyddyn, ac mae cannoedd o filoedd yn fwy 
o gysylltiadau’n digwydd yn y gwasanaethau a 
ddarperir gan feddygon teulu y tu allan i oriau. 
Mae’r gwasanaethau’n llwyddo i ymdopi, ac mae’r 
ffaith bod y mwyafrif llethol o gleifion yn dal i gael 
y gofal gorau posibl mewn modd proffesiynol a 
phrydlon, er gwaethaf yr amgylchiadau anodd hyn, 
yn tystio i ymrwymiad, sgiliau a phroffesiynoliaeth 
y staff. 

Rydyn ni wedi gweld canlyniadau cadarnhaol 
i’r camau a gymerwyd i sefydlogi a gwella ein 
systemau ar gyfer gofal sydd heb ei drefnu a gofal 
sydd wedi ei gynllunio, gan gynnwys:

Darparu Gofal 
yn Brydlon5

36
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• Gwelliant sylweddol ym mherfformiad y 
gwasanaeth ambiwlans drwy gydol 2016;

• Cefnogaeth ar gyfer proffesiynau eraill er mwyn 
helpu i reoli’r gofal heb ei drefnu sydd wedi codi 
yn sgil ein camau ‘dewis doeth’ ee fferyllwyr 
cymunedol; cymorth amlddisgyblaethol i dimau 
sydd o gwmpas meddygon teulu; a rôl hanfodol 
barhaus ymarferwyr nyrsio gofal brys;

• Cyllid ychwanegol ar gyfer meddygon teulu a 
phractisau i helpu i recriwtio staff ychwanegol; 
datblygu mentrau’n seiliedig ar glystyrau; a 
recriwtio meddygon ar lefel genedlaethol gan 
ganolbwyntio ar feddygon teulu;

• Lleihau’r amserau rhwng atgyfeirio a thriniaeth, 
ac amserau aros ar gyfer diagnosis;

• Mwy o gleifion canser yn cael eu trin nag erioed 
o’r blaen; mwy yn cael eu gweld o fewn amserau 
targed; a mwy o bobl yn goroesi.

Mae’r GIG yn cynllunio ar gyfer y gaeaf ochr yn 
ochr â threfniadau cynllunio arferol ar gyfer 
gofal wedi ei gynllunio a gofal heb ei drefnu. 
Mae cynlluniau’r gaeaf yn seiliedig ar gamau i 
reoli’r ymchwydd tymhorol disgwyliedig mewn 
gweithgarwch brys, ynghyd â’r ymgyrch barhaus 
i leihau amserau aros ar gyfer diagnosteg a 
llawdriniaethau sydd wedi eu trefnu.

Er na ellir gwarantu dim, gwyddom fod cynlluniau 
wedi eu paratoi’n broffesiynol dros y blynyddoedd 
diwethaf i gynhyrchu camau sy’n cefnogi pwysau 

yn y GIG. Mae cynlluniau cydnerthedd y gaeaf wedi 
nodi dros 376 o welyau ychwanegol neu’r hyn sy’n 
cyfateb i welyau ar draws y system i reoli’r pwysau 
a ragwelir, ac mae nifer o staff ychwanegol wedi 
eu recriwtio’n lleol.

Mae buddsoddiad sylweddol wedi ei wneud ym 
maes gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
i ddarparu gwasanaethau diogel a phrydlon. 
Mae amserau aros yn well na’r hyn oedden nhw 
flwyddyn yn ôl, a dylem gydnabod bod sefydliadau 
yn gwneud cynnydd er gwaethaf pwysau dydd i 
ddydd ond mae rhagor eto i’w gyflawni er mwyn 
cyrraedd y sefyllfa mae pawb am ei gweld.

Mae cynlluniau ar y gweill i roi mwy a mwy o 
gymorth i bobl hŷn aros yn eu cartref yn ddiogel 
ac mae enghreifftiau o lwyddiant ledled Cymru. 
Fodd bynnag, mae anghysondeb yn parhau ar 
draws Cymru, ac mae angen i wasanaethau addasu 
a chydweithio, er mwyn helpu cleifion i fyw’n 
annibynnol neu i atal derbyniadau amhriodol i’r 
ysbyty.

Mae’r bennod hon yn disgrifio rhai o’r ffyrdd mae’r 
gwasanaethau’n cael eu darparu a’u haddasu er 
mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu gweld a’u trin 
mor gyflym â phosibl.
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Rhwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth De Sir Fynwy (clwstwr gofal sylfaenol)

47,409
o bobl
yn y dalgylch

GP practices

24
meddyg 

teulu

23
nyrs 

practis 

10
gweithiwr cymorth

gofal iechyd

2
fferyllydd rhwydwaith 

gofal yn y
gymdogaeth

2
fferyllydd a 
gyflogir gan 

bractis

9
practis

deintyddol

5 practis
meddygon 
teulu

7
fferyllydd 

cymunedol

5
practis

optometreg

Gofal yn Nes at y Cartref

Buddsoddir llawer o arian er mwyn 
symud gwasanaethau i mewn 
i’r gymuned ac yn nes at gartrefi 
pobl. Mae’r Gronfa Gofal Sylfaenol 
gwerth £42.6 miliwn yn gweithio 
i wella mynediad at wasanaethau. 
Defnyddir yr arian i ddatblygu’r hyn 
rydyn ni’n ei alw’n glystyrau gofal 
sylfaenol. Mae buddsoddiad wedi 
ei wneud hefyd mewn cynlluniau 
i wella sgiliau ar draws gweithlu’r 
GIG, yn ogystal â rhaglen o 
brosiectau i brofi dulliau newydd a 
blaengar o weithio. 

Beth yw clwstwr gofal 
sylfaenol?  

Clwstwr yw grŵp o feddygon teulu 
sy’n gweithio gyda gweithwyr 
iechyd a gofal proffesiynol eraill 
mewn modd sy’n gwneud y 
defnydd gorau o sgiliau  i gynllunio 
a darparu gwasanaethau sy’n 
bodloni’r galw’n lleol. Maen 
nhw’n darparu gwasanaethau dros 
ardaloedd o 30,000 i 50,000 o 
gleifion.

Er enghraifft, mae yna 
optometryddion ac awdiolegwyr 
sy’n gysylltiedig â chlwstwr sy’n 
gallu gweld cleifion a fyddai wedi 
gorfod mynd i ysbyty fel arall.  
Gall hynny gyflymu’r broses o 
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ddarparu’r gofal priodol, gan 
gael gwared ar ddyblygu gwaith 
a’r angen am rai apwyntiadau 
dilynol. 

Mae llawer o feddygfeydd eisoes 
yn cydweithio’n agos â fferyllwyr. 
Mae fferyllwyr ‘clwstwr gofal 
sylfaenol’ sy’n gysylltiedig â 
phractis yn gweithio fel rhan 
o dîm y feddygfa, yn debyg i 
nyrsys practis. Mae’r dull hwn o 
weithio yn gwella diogelwch a 
gofal cleifion ac yn bennaf oll yn 
lleihau’r amserau aros ar gyfer 
apwyntiadau meddygon teulu. 

Trwy helpu pobl i reoli cyflyrau 
hirdymor, yn enwedig pobl â 
chyflyrau lluosog, gallwn atal 
pobl rhag cael eu derbyn i ysbytai 
yn ddiangen. Mae’r dull hwn yn 
dibynnu ar gydweithio integredig 
rhwng y gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, a gall olygu 
llai na’r disgwyl o dderbyniadau 
brys a lleihau’r defnydd o welyau, 
llai o gwympiadau a llai o oedi 
wrth drosglwyddo i ofal nyrsio. 

Cefnogir hyn gan y Gronfa 
Gofal Canolraddol (£60 miliwn), 
sy’n cefnogi prosiectau i wella 
canlyniadau i bobl hŷn a lleihau’r 
pwysau ar ysbytai a meddygon 
trwy gefnogi pobl i aros yn eu 
cartrefi, gan osgoi derbyniadau 

diangen i ysbytai ac atal oedi wrth 
ryddhau hefyd. Mae hyn yn galw 
am i’r gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol gydweithio, 
ynghyd â darparwyr tai, 
sefydliadau gwirfoddol ac eraill. 

Dyma enghreifftiau o rai o’r 
cynlluniau a fanteisiodd ar y 
cyllid hwn: 

Yng nghlwstwr gofal sylfaenol De 
Powys, mae model brysbennu 
nyrsys wedi’i dreialu er mwyn 
sicrhau bod cleifion yn cael eu 
gweld gan y gweithiwr gofal 
iechyd proffesiynol mwyaf 
priodol. Mae bron 5000 o 
alwadau wedi eu brysbennu, 
a dim ond 29% oedd angen 
apwyntiad meddyg teulu ar yr 
un diwrnod. Trwy alwad ffôn a 
brysbennu nyrs, llwyddwyd i osgoi 
2,157 o apwyntiadau meddyg 
teulu gan alluogi meddygon i 
ganolbwyntio ar y sawl a oedd â’r 
angen mwyaf difrifol. 

Mae clwstwr yng Nghaerdydd 
a’r Fro wedi datblygu model 
cymunedol ar gyfer cysylltu 
ymateb cyflym i alwadau 999, 
gyda meddygon teulu yn darparu 
gofal yn lleol gan osgoi’r angen i 
gludo’r claf i’r adran frys.

Yn Sir Benfro, mae’r Tîm 
Sefydliadau Gwirfoddol 
Canolraddol yn ceisio gwella’r 
cyfleoedd ar gyfer byw’n 
annibynnol yn y gymuned 
a lleihau’r arwahanrwydd 
cymdeithasol i unigolion. Hyd 
yma, mae 1090 o ddiwrnodau 
gwelyau wedi’u harbed a 109 o 
dderbyniadau amhriodol i’r ysbyty 
wedi’u hosgoi. Wrth ymateb i 
arolygon, dywedodd 100% o’r 
derbynwyr fod y gwasanaeth 
wedi gwella’r sefyllfa.

Y tîm Asesu a Chydlynu Pobl 
Fregus Hŷn yn Adran Achosion 
Brys Ysbyty Athrofaol Cymru 
yw’r cyntaf a’r unig un o’r fath 
yng Nghymru. Cyn sefydlu’r tîm, 
gallai arhosiad i berson bregus 
ond iach fod yn fwy na thair 
wythnos. 

Dros gyfnod o 12 mis, gwelodd y 
tîm 854 o gleifion. Rhyddhawyd 
traean o’r cleifion ar ddiwrnod 
yr asesiad, (gan arbed 5,501 
o ddiwrnodau gwelyau) a 
rhyddhawyd dwy ran o dair 
ymhen tri diwrnod (gan arbed 
10,134 o ddiwrnodau gwelyau). 
Yn seiliedig ar gost gyfartalog 
arhosiad mewn ysbyty lle nad oes 
angen llawdriniaeth ddydd, mae 

hyn yn cyfateb i arbed cymaint â 
£961,552.

Yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan, penodwyd 12 
o fferyllwyr cysylltiedig â phractis 
meddygon teulu. Rhwng Ionawr a 
Mawrth 2016, treuliodd fferyllwyr 
mewn meddygfeydd 1842 o 
oriau yn gwneud gwaith a fyddai 
fel arfer yn cael ei wneud gan 
y meddyg teulu – sy’n cyfateb i 
2½ meddyg teulu llawn amser. 
Maen nhw hefyd yn gallu trin 
anhwylderau cyffredin a mân 
anafiadau fel rhan o’r trefniadau 
gofal brys a gofal sydd heb ei 
drefnu, gan dynnu pwysau oddi 
ar ysbytai, a rhyddhau mwy o 
amser i feddygon a nyrsys drin 
cleifion sydd angen eu sgiliau 
penodol.
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Mynediad at ofal pan fo 
rhywbeth annisgwyl yn 
digwydd 

Wrth edrych ar fynediad at 
wasanaethau gofal brys ac 
argyfwng, gellir eu rhannu’n 
amrywiol adrannau trwy ddilyn y 
camau y mae rhywun yn eu cymryd 
i gael gafael ar ofal, ac effaith 
hynny ar y gofal maen nhw’n ei 
dderbyn.

• Dewis Doeth – ble i fynd/pwy 
i’w ffonio

• Osgoi derbyn i’r ysbyty
• Gwasanaethau y tu allan i 

oriau
• 111
• Gwasanaethau Ambiwlans
• Adran Damweiniau ac 

Achosion Brys
• Mynd i mewn i’r ysbyty a 

chael eich rhyddhau
• Integreiddio â gofal 

cymdeithasol  

Dewis Doeth

Gwyddom y gall pobl fod yn 
bryderus ac ofnus pan fyddan 
nhw neu aelodau o’u teulu yn sâl 
a phoenus. Mae llawer o bobl yn 
parhau i fynd i’r adran frys gyda 
mân anafiadau a salwch y gellid 
fod wedi’u trin yn well yn rhywle 

arall. Efallai eu bod yn credu bod 
eu sefyllfa’n argyfwng ac nad ydyn 
nhw’n gwybod ble arall i droi, neu 
efallai eu bod yn byw yn agos i 
adran frys ac yn gwybod y cânt 
eu gweld faint bynnag bydd rhaid 
iddyn nhw aros. 

Cynhelir yr ymgyrch Dewis Doeth 
yn ystod y gaeaf, ar adeg pan fo 
galw mawr ar y gwasanaethau 
gofal brys. Nid ymgyrch sy’n 
dweud wrth bobl beth i beidio â’i 
wneud yw hi. Yn lle hynny, mae’n 
dweud wrth bobl beth yw eu 
hopsiynau, a beth yw’r manteision 
o wybod sut i gael y gwasanaeth 
iechyd mwyaf addas pan fydd ei 
angen arnynt. Mae’n werth cofio, 
hyd yn oed os yw’r adran frys yn 
agosach, nad dyna’r lle gorau i 
fynd iddo ar gyfer y rhan fwyaf o 
broblemau iechyd.

Os nad ydych chi’n siŵr pa 
wasanaeth yw’r un mwyaf addas, 
gallwch ffonio Galw Iechyd 
Cymru ar 0845 46 47 neu fynd 
i’r wefan. Byddan nhw’n gwybod 
pa wasanaeth y dylech chi gysylltu 
ag ef, neu ble i ddod o hyd i’ch 
fferyllydd, meddyg, deintydd neu 
ysbyty agosaf.

Mae pethau eraill y gallwn ni i 
gyd eu gwneud i leihau’r pwysau 
ar y gwasanaethau iechyd, megis 
mynd i fferyllfa neu archfarchnad 
i brynu pethau sylfaenol ar gyfer 
pecyn cymorth cyntaf a moddion 
ar gyfer yr annwyd neu’r ffliw, 
fel bod gennych chi bopeth 
sydd ei angen arnoch i drin mân 
anafiadau a salwch eich hun heb 
orfod mynd i weld eich meddyg 

teulu neu wasanaeth GIG arall. 
Yn ogystal â meddyginiaethau y 
gallwch eu prynu dros y cownter 
a phresgripsiynau, gall fferyllwyr 
roi cyngor arbenigol i chi a dweud 
wrthych chi a ddylech chi fynd i 
weld meddyg.

Ers 2010-11 bu cynnydd o 
36% (hyd 2015-16) yn nifer y 
galwadau 0845 i Galw Iechyd 
Cymru a chynnydd o 633% yn 
y nifer a ymwelodd â’r wefan 
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
default.aspx?locale=cy

Gwella Gwasanaethau y Tu 
Allan i Oriau Meddygon Teulu  

Mae gwasanaethau y tu allan i 
oriau yn darparu gwasanaethau 
pwysig i bobl pan fo eu 
meddygfeydd arferol ar gau. Trwy 
drin pobl yn y gymuned yn agos 
i’w cartrefi, mae llai o bobl yn 
gorfod mynd i adrannau brys a 
llai yn cael eu derbyn i ysbyty. Pan 
fydd pobl angen cyngor iechyd 
priodol, mae’n bwysig ei fod ar 
gael iddyn nhw, ac mae’n golygu 
bod adnoddau’r GIG yn cael eu 
defnyddio’n briodol. 

Mae byrddau iechyd wrthi’n 
gweithio i gyflawni cyfres 
o safonau a bennwyd gan 
Lywodraeth Cymru sy’n edrych 
ar yr ansawdd ac yn monitro’r 
gwasanaethau y tu allan i oriau. 
Wrth i Fyrddau Iechyd Lleol 
weithio i gyflawni’r safonau hyn 
maen nhw hefyd yn ad-drefnu’r 
gwasanaethau, er enghraifft: 

http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk
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Ym Mwrdd Iechyd Aneurin 
Bevan, mae’r gwasanaeth 
meddygon teulu y tu allan i oriau 
ar gael drwy’r nos bob dydd 
ac ar benwythnosau. Mae’n 
derbyn rhwng 7,000 ac 8,000 o 
alwadau bob mis. Er mwyn sicrhau 
bod amser meddygon teulu a 
gweithwyr iechyd proffesiynol 
eraill yn cael ei ddefnyddio yn 
y ffordd orau, maen nhw wedi 
gwneud rhai newidiadau i’r 
gwasanaeth. 

Un o’r newidiadau hyn yw bod 
atebwyr galwadau yn gallu 
cyfeirio cleifion sy’n gofyn am 
ailbresgripsiynau’n uniongyrchol 
i fferyllfa os ydyn nhw angen 
cyflenwad cyn y bydd y feddygfa 
yn agor. 

Mae hyn wedi lleihau amserau 
aros ar gyfer galwadau ar gyfer 
presgripsiwn yn unig ac yn ei 
gwneud yn llai tebygol y bydd y 
cleifion hyn yn mynd i ofyn yn yr 
adran frys. 

Gwasanaeth 111 GIG newydd 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg 

Gan adeiladu ar lwyddiant Galw 
Iechyd Cymru, mae gwasanaeth 
cenedlaethol 111 yn cael ei 
gyflwyno yng Nghymru. Wrth 
i’r gwasanaeth gael ei gyflwyno, 
bydd 111 yn y pen draw yn disodli 

Galw Iechyd Cymru ac yn cyfuno 
â gwasanaethau y tu allan i oriau’r 
meddygon teulu gan ddarparu 
gwasanaeth ffôn rhad ac am 
ddim 24/7 ar gyfer gofal iechyd 
nad yw’n argyfwng. Bydd hyn 
yn helpu’r cyhoedd i gyrraedd 
y gwasanaeth cywir ar yr amser 
cywir. Yn y lle cyntaf, cyflawnir hyn 
trwy ddefnyddio rhif ffôn hawdd 
ei gofio sydd wedi ei staffio 
gan nyrsys a gweithwyr iechyd 
proffesiynol eraill a fydd yn cynnig 
cyngor a gwybodaeth.

Fel rhan o’r gwasanaeth, ym mis 
Hydref lansiwyd ‘111 Pathfinder’ 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg. Fe’i 
lansiwyd gyntaf yn ardaloedd 
Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-
bont ar Ogwr, a bellach mae wedi’i 
gyflwyno yng ngweddill ardal y 
bwrdd iechyd. Asesir y cynllun 

peilot hwn ynghyd â phrofiadau 
ohono yn Lloegr ac mewn mannau 
eraill, gan werthuso’r canlyniadau 
cyn cyflwyno’r gwasanaeth yng 
ngweddill Cymru. 

Mae 111 yn darparu pwynt 
mynediad syml at y GIG i bobl 
Cymru, ac mae’n cynnig cyfleoedd 
gwirioneddol i gydlynu a rheoli’r 
galw am ofal dirybudd yn y 
gwasanaeth iechyd yng Nghymru. 
Bydd yn diwallu anghenion cleifion 
yn eu cymunedau eu hunain, 
yn osgoi derbyniadau diangen i 
ysbytai ac yn lleihau’r galw am 
wasanaethau acíwt mewn ysbytai. 

www.was-tr.wales.
nhs.uk/Default.
aspx?pageId=315&lan=cy

Cynllun peilot model ymateb 
clinigol gwasanaethau 
ambiwlans brys 

Mae’r ffordd y mae’r 
gwasanaethau ambiwlans yn 
ymateb i alwadau 999 lle bernir 
bod bywyd person mewn perygl 

enbyd wedi gwella ers cyflwyno 
model clinigol newydd y llynedd.

Lansiwyd y model gan 
Wasanaethau Ambiwlans Cymru 
ym mis Hydref 2015 fel arbrawf 
am flwyddyn. Mae’r model yn 
sicrhau bod cleifion yn derbyn 
y gofal cywir ar yr amser cywir 
trwy flaenoriaethu’r sawl sydd 
â’r angen mwyaf ac anfon yr 
adnodd cywir cyn gynted â 
phosibl, gan symud i ffwrdd oddi 
wrth dargedau ‘seiliedig ar amser’ 
ac edrych ar ansawdd y gofal 
a ddarperir i gleifion. Gall hyn 
olygu na fydd ambiwlans yn cael 
ei anfon bob tro os byddai claf 
yn elwa’n fwy o gyngor clinigol 
dros y ffôn neu gael ei gyfeirio at 
wasanaeth arall sy’n fwy priodol. 

Yn sgil y model newydd, anfonir 
clinigwr ar gyfer galwadau yn y 
categori ‘coch’ o fewn eiliadau i 
dderbyn yr alwad. Bydd galwadau 
o’r fath yn cynnwys argyfwng 
sy’n peryglu bywyd megis tagu, 
gwaedu i farwolaeth, bod yn 

http://www.was-tr.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=315&lan=cy
http://www.was-tr.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=315&lan=cy
http://www.was-tr.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=315&lan=cy
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anymwybodol, a stopio anadlu 
– lle bydd ymateb cyflym yn 
gwneud gwahaniaeth. Bydd 
cleifion categori ‘oren’ yn dal i 
dderbyn ymateb ambiwlans gyda 
goleuadau glas a seiren ag amser 
ymateb o oddeutu 13 munud, 
gyda phwyslais ar gael yr adnodd 
cywir atynt mor gyflym â phosibl 
i’w cludo i’r ganolfan arbenigol 
gywir (er enghraifft, uned y galon). 
Yn aml, bydd yn fwy addas trin y 
sawl sydd yn y categori ‘gwyrdd’ 
dros y ffôn gan roi cyngor ar 
iechyd ar gyfer cyflyrau sydd 
heb fod yn ddifrifol, er y bydden 
nhw yn y gorffennol yn aml wedi 
cael ymateb argyfwng gan yr 
ambiwlans. 

Ers cychwyn y cynllun peilot, 
cafwyd cynnydd o 32% yn nifer 
y cleifion sydd wedi’u rhyddhau’n 
ddiogel dros y ffôn ar ôl cael 
asesiad gan glinigwr yn y ganolfan 
alwadau. Ym mhob mis ers 
cyflwyno’r model, llwyddwyd i 
ragori ar y targed cenedlaethol 

o ymateb ymhen wyth munud 
i 65% o alwadau brys lle mae 
bywyd mewn perygl neu alwadau 
‘coch’.

Estynnwyd y cynllun am chwe 
mis tan ddiwedd Mawrth 2017, 
a bydd yn cael ei werthuso’n 
annibynnol cyn i benderfyniad gael 
ei wneud ar a ddylid mabwysiadu’r 
dull gweithio hwn yn barhaol.

www.wales.nhs.uk/easc/
ambulance-quality-indicators

Lleihau’r amserau trosglwyddo 
o’r ambiwlans i’r ysbyty

Mae’r ffigurau diweddaraf yn 
dangos bod criwiau ambiwlans yn 
wynebu mwy a mwy o oedi wrth 
aros i drosglwyddo cleifion o’r 
cerbydau i ofal staff mewn adran 
frys. Bydd oedi wrth drosglwyddo 
yn digwydd pan fo ysbytai o dan 
bwysau sylweddol ac mae ffocws 
mawr yn lleol a chenedlaethol 
ar ddatrys yr her trwy gyfyngu 
ar niferoedd y cleifion a gaiff eu 
cludo yn ddiangen i’r ysbyty. Gellir 
gwneud hyn trwy ofalu amdanynt 
gartref, gan roi cyngor priodol 
i gleifion dros y ffôn, a darparu 
llwybrau gofal eraill, megis 
mynd at fferyllydd neu fynd yn 
uniongyrchol i ward mewn ysbyty. 

Mae gwaith arall ar hyd a lled y 
wlad yn cynnwys:

Mae Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
wedi cynyddu niferoedd staff y 
ganolfan galwadau clinigol sy’n 
‘clywed a thrin’ cleifion yn ddiogel 
ac yn eu galluogi i aros gartref 
heb fod angen anfon ambiwlans. 
Llwyddwyd i osgoi dros 1,000 o 
deithiau ambiwlans ym mis Hydref 
yn unig.

• Darparu nifer o gerbydau 
trosglwyddo a rhyddhau a all 
fynd â chleifion adref er mwyn 
rhyddhau gwelyau mewn 
ysbytai. Mae hyn yn helpu i 
wella llif cleifion wrth iddyn nhw 
symud trwy system yr ysbyty.;

• Dosbarthu cyfarwyddyd 
trosglwyddo cenedlaethol clir i 
fyrddau iechyd lleol;

• Hyrwyddo negeseuon Dewis 
Doeth ymhlith y cyhoedd ar sut 
i ddefnyddio gwasanaethau 
ambiwlans yn briodol fel bod 
mwy o barafeddygon ar gael i 
helpu’r sawl sydd mewn gwir 
argyfwng.

www.ambulance.
wales.nhs.uk/Default.
aspx?gcid=1176&pageId=2%20
&lan=cy

Cerbyd atal cwympiadau Ar 
ôl cynllun peilot llwyddiannus, 
mae “cerbyd cwympiadau” 
penodedig bellach ar waith 12 
awr y dydd, saith diwrnod yr 
wythnos yn ardal bwrdd iechyd 
Aneurin Bevan. Mae’r cerbyd 
yn cynnwys ffisiotherapydd a 
pharafeddyg sy’n ymateb i gleifion 
sydd wedi syrthio, gan roi asesiad 
trylwyr iddyn nhw a helpu pobl 
i gael y cymorth sydd ei angen 
arnyn nhw i aros yn eu cartref. 
Gan eu bod yn gallu defnyddio 
cofnodion electronig y cleifion, 
mae modd iddyn nhw weld eu 
cynlluniau gofal cyfredol, neu 
atgyfeirio cleifion yn uniongyrchol 
at wasanaethau cymorth yn ôl yr 
angen. 

http://www.wales.nhs.uk/easc/ambulance-quality-indicators
http://www.wales.nhs.uk/easc/ambulance-quality-indicators
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1176&pageId=2%20&lan=cy
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1176&pageId=2%20&lan=cy
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1176&pageId=2%20&lan=cy
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?gcid=1176&pageId=2%20&lan=cy
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Mewn cyfnod o bedair wythnos, 
o’r cleifion a gafodd eu trin gan 
y gwasanaeth, derbyniwyd llai na 
chwarter ohonynt i’r ysbyty, gyda 
78% o’r cleifion yn cael eu trin yn 
y fan a’r lle ac yn gallu aros yn eu 
cartrefi eu hunain.

www.wales.nhs.uk/
sitesplus/866/hafan

Gwobrau GIG Cymru 2016 – 
Gweithio’n ddi-dor ar draws 
sefydliadau

Enillwyd y wobr hon gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro ac Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
am eu cydweithredu ar draws 
iechyd, awdurdodau lleol ac 
asiantaethau eraill i leihau’r galw 
am wasanaethau brys.

Mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
ac Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
yn darparu gofal i garfannau 
o’r boblogaeth sy’n defnyddio 
gwasanaethau gofal iechyd 
sydd heb eu trefnu yn aml ac 
yn gyfrannol fwy na gweddill y 
gymuned leol. Mae angen llawer 
iawn o adnoddau ac amser ar y 
cleifion hyn. Yn annibynnol ar ei 
gilydd, dechreuodd yr adran frys, 
y gwasanaeth meddygon teulu tu 

allan i oriau, a swyddog galwadau 
aml lleol Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael 
â’r defnyddwyr gwasanaethau 
mynych hyn.

Roedd eu gwaith wedi dechrau 
lleihau galw’r cleifion hyn ar 
wasanaethau. Daeth yn amlwg 
bod eu gwaith yn gorgyffwrdd 
– roedd y tair asiantaeth fel ei 
gilydd yn gweld yr un 45% o 
ddefnyddwyr mynych, ac roedd 
25% pellach yn hysbys i’r tair 
asiantaeth.

Trwy gyfuno gwaith yr 
asiantaethau iechyd, a chynnwys 
partneriaid o’r awdurdod lleol, 
asiantaethau’r trydydd sector, 
gwasanaethau pobl ddigartref 
ac eraill, llwyddwyd i ddarparu 
ymateb cydlynol i anghenion 
cleifion yn y maes hwn.

Mae ymdrech y tîm hwn wedi 
helpu i symleiddio’r ymateb i 
anghenion y cleifion hyn, gan 
gyfuno arbenigedd a chryfderau 
pob asiantaeth i greu cynllun sy’n 
benodol i’r claf a all eu cefnogi i 
ddewis yn ddoeth, i gael mynediad 
at wasanaethau yn y lle gorau a 
chael cefnogaeth gan yr asiantaeth 
briodol.

Mae’r data a gasglwyd wedi 

dangos 95% yn llai o gostau, 
84% yn llai o alwadau, a 91% yn 
llai o oriau yn cael eu treulio gan 
gleifion mynych yn yr adran frys.

www.nhswalesawards.wales.
nhs.uk/hafan

Cynlluniau Ymatebwyr 
Cymunedol  

Mae’r gwasanaethau ambiwlans 
yn gweithio i wella lefelau 
boddhad a chanlyniadau cleifion 
mewn sefyllfaoedd brys. Un 
ffordd o ymateb i alwadau brys 
a darparu gofal a thriniaeth sy’n 
achub bywyd yw trwy’r cynlluniau 
ymatebwyr cymunedol. Maen 
nhw’n cynnwys: 

• Dros 2,000 o Ymatebwyr Cyntaf 
Cymunedol gwirfoddol yn y 
gymuned sydd wedi eu hyfforddi 
i ddarparu cymorth cyntaf a 
chefnogaeth bywyd sylfaenol;

• Cydweithwyr yn yr heddlu 
a’r gwasanaeth tân neu gyd-
ymatebwyr sydd wedi eu 
hyfforddi i ddarparu cymorth 
cyntaf a chynnal bywyd sylfaenol 
yn ystod eu dyletswyddau 
arferol;

• Ymatebwyr Cyntaf Meddygol, 
gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol cofrestredig sy’n 
gallu rhoi triniaeth ychwanegol 
i’r hyn a ddarperir gan 
Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol;

• Safleoedd yn cynnwys 
canolfannau hamdden ac 
archfarchnadoedd gyda 
chyfarpar diffibrilio allanol 
awtomatig a grŵp o bobl yn y 
safle sydd wedi eu hyfforddi i’w 
ddefnyddio er mwyn darparu 
gwasanaethau cynnal bywyd 
sylfaenol (Ymatebwyr Safleoedd 
Sefydlog); 

• Meddygon gwirfoddol, a elwir 
yn feddygon BASICS, sy’n mynd 
i ddigwyddiadau brys ac yn 
gweithio ochr yn ochr â chriwiau 
gweithredol. Mae’r meddygon 
hyn yn brofiadol iawn ac wedi’u 
hyfforddi’n llawn mewn gwaith 
trawma ac argyfyngau eraill a 
all godi mewn gwaith brys bob 
dydd.

www.was-tr.wales.
nhs.uk/Default.
aspx?pageId=96&lan=cy

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/hafan
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/hafan
http://www.nhswalesawards.wales.nhs.uk/hafan
http://www.nhswalesawards.wales.nhs.uk/hafan
http://www.was-tr.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=96&lan=cy
http://www.was-tr.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=96&lan=cy
http://www.was-tr.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=96&lan=cy
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Lleihau’r amser y mae’n ei 
gymryd i gael diagnosis, 
triniaeth neu lawdriniaeth  

Amserau diagnosteg

Cafwyd gwelliant mewn amserau 
aros am therapïau a diagnosteg 
yng Nghymru yn y blynyddoedd 
diwethaf. Mae byrddau iechyd 
ledled y wlad yn gweithio i wella’r 
sefyllfaoedd lle mae cleifion yn 
aros yn rhy hir, ond mae’r ffigurau 
diweddaraf yn dangos bod 
amserau aros yn gwella. 

Cafwyd llai o bobl yn aros 
dros wyth wythnos am brawf 
diagnosteg yng Nghymru. 
Rhwng mis Hydref 2009 a mis 
Ionawr 2014, bu cynnydd yn 
nifer y cleifion a oedd yn aros 
yn hirach nag wyth wythnos am 
wasanaethau diagnosteg, gan 
gyrraedd bron 28,000 pan oedd 
y nifer ar ei uchaf. Ers hynny, bu 
gostyngiad cyffredinol, gyda llai 
nag 11,000 yn aros yn hirach nag 
wyth wythnos hyd at fis Hydref 
2016 – sef gostyngiad o 61%.

Yn ogystal â hynny, yn ôl yr 
ystadegau hyd at fis Hydref 2016, 
roedd dros hanner y bobl yn aros 
am lai na thair wythnos.  

Bu gostyngiad o 427 yn nifer y 
bobl a oedd yn aros yn hirach 
nag 14 o wythnosau cyn dechrau 
therapi ar gyfer cyflwr a oedd 
wedi cael diagnosis, o gymharu â 
mis Hydref 2015.

Amserau aros am driniaeth

Mae lleihau’r amser mae claf 
yn aros am unrhyw apwyntiad, 
prawf diagnosteg neu i gael ei 
dderbyn ar gyfer llawdriniaeth yn 
bwysig, oherwydd gwyddom fod 
aros yn cynyddu ansicrwydd ac yn 
achosi pryder i lawer o gleifion.  

Roedd yr ystadegau ar gyfer 
amserau rhwng atgyfeirio a 
thriniaeth yn darparu’r darlun 
llawn ynghylch yr holl amser 
aros rhwng bod meddyg teulu 
neu weithiwr gofal sylfaenol 
proffesiynol arall yn atgyfeirio claf, 
a bod claf yn derbyn triniaeth. 

Yn y gorffennol gallai fod claf ar 
un rhestr aros ar gyfer apwyntiad 
ysbyty, rhestr arall ar gyfer profion 
neu sganiau, ac un arall eto am 
lawdriniaeth. Nid yw cyrraedd 
targedau ar gyfer camau unigol 
yng ngofal rhywun o reidrwydd 
yn adlewyrchu profiad cyfan y 
claf o’r GIG. Y nod yw gweithio 
i leihau’r amserau aros rhwng 

atgyfeirio a thriniaeth er mwyn 
sicrhau bod ffocws y GIG ar 
brofiad cyfan y claf yn hytrach na 
dim ond rhannau o’i brofiad. 

https://statscymru.llyw.cymru/
Catalogue/Health-and-Social-
Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/
Referral-to-Treatment

Enghreifftiau:  

Yn y deuddeg mis diwethaf, 
mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr wedi gwario 
£8 miliwn ychwanegol ar leihau 
amserau aros i gleifion. Fe 
wnaethant ddarparu cyfanswm 
o dros filiwn o apwyntiadau, 
derbyniadau a phrofion. 
Cynhaliwyd clinigau ychwanegol 
a sesiynau llawdriniaeth i drin 
mwy o gleifion, yn ogystal â 
gweithio mewn partneriaeth ag 
ysbytai yng Ngogledd Orllewin 
Lloegr i leihau amserau aros i 
gleifion. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda – bellach mae ganddyn 
nhw achrediad JAG (Grŵp 
Cynghori ar y Cyd) ar gyfer pob 
un o’u pedwar safle sy’n darparu 
gwasanaethau endosgopi. 
Golyga hyn eu bod wedi cael 
cydnabyddiaeth genedlaethol 

am fodloni safonau ansawdd 
disgwyliedig. Maen nhw wedi 
parhau i sicrhau nad oes dim 
enghreifftiau o fynd y tu hwnt 
i’r trothwy 8 wythnos ar gyfer 
yr amser a gymer i glaf dderbyn 
triniaeth ar ôl cael ei atgyfeirio.

 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment
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Gwelliannau mewn 
gofal canser 

Mae’r GIG yn gweld ac yn 
darparu diagnosis ar gyfer mwy o 
gleifion nag erioed o’r blaen, ac 
mae’r cyfraddau goroesi canser 
yn parhau i godi flwyddyn ar ôl  
blwyddyn.  

Mae gennym her anferth o’n 
blaenau wrth i’r boblogaeth 
gynyddu a heneiddio, a bydd un 
o bob 21 ohonom yn datblygu 
canser. Bydd y galw hwn yn 
digwydd yn erbyn cefndir lle bydd 
yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer 
gwasanaethau iechyd a gofal 
yng Nghymru yn mynd yn fwy 
cyfyngedig, sy’n golygu ein bod 
yn wynebu dipyn o her pan ddaw 
i wella ansawdd a pherfformiad y 
gwasanaethau hynny, yn ogystal 
ag iechyd ein poblogaeth yn y 
pen draw.

Diweddarwyd y cynllun ar gyfer 
darparu gwasanaethau canser 
hyd at 2020, ac fe’i cyhoeddwyd 
ym mis Tachwedd 2016. Mae’n 
nodi’r camau y mae angen 
eu cymryd i sicrhau bod ein 
gwasanaethau a’r canlyniadau i 
gleifion cystal â’r gorau yn Ewrop, 
drwy sicrhau bod pawb sydd â 
chanser yn cael gofal o’r safon 

uchaf. Mae hynny’n golygu bod 
angen gwella’r cyfraddau goroesi; 
lleihau nifer y marwolaethau cyn 
amser; a chynnal lefelau uchel 
o brofiad cadarnhaol i gleifion. 
Fel rhan o hyn, mae angen inni 
greu perthynas mwy cydradd 
rhwng cleifion a gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol, er mwyn i 
bobl gael mynegi barn am eu 
triniaeth yn seiliedig ar yr hyn sy’n 
bwysig iddynt: eu gwerthoedd, 
eu nodau a’u hamgylchiadau; yn 
ogystal â helpu pobl i ysgwyddo’r 
cyfrifoldeb am sicrhau bod eu 
ffactorau risg o ran cael canser 
mor fach â phosibl.

Credwn ei bod yn annerbyniol 
i rywun orfod aros yn rhy hir 
rhwng cael diagnosis canser a 
dechrau triniaeth, a phennwyd 
targedau ar gyfer yr amser hiraf 
y dylid ei gymryd i ddechrau trin 
cleifion â chanser yng Nghymru:

• Dim aros am fwy na 2 fis o’r 
dyddiad mae’r ysbyty’n derbyn 
atgyfeiriad brys gan feddyg 
teulu bod amheuaeth o ganser 
a dechrau’r driniaeth;

• Dechrau’r driniaeth ddim mwy 
na 31 diwrnod ar ôl y cyfarfod 
lle bu i chi a’r meddyg gytuno ar 
gynllun ar gyfer y driniaeth.

Mae’r rhan fwyaf o ysbytai’n 
cyrraedd y targed hwn i’r rhan 
fwyaf o’u cleifion, er y gall 
amserau aros amrywio yn ôl y 
math o ganser sydd gan rywun a’r 
math o driniaeth sydd ei hangen 
arnynt. 

Rydyn ni hefyd wedi gweld 
cynnydd yn nifer y bobl sy’n 
dechrau triniaeth o fewn yr amser 
targed ar gyfer achosion lle mae 

O Ragfyr 2015 i 
Dachwedd 2016, 
derbyniodd

o bobl atgyfeiriad
canser brys

7,258
wedi dechrau triniaeth
drwy'r trywydd cyfeiriad
brys yn y 12 mis blaenorol

Cynnydd o

mewn un flwyddyn
45% yn fwy na 5 mlynedd yn ôl

Mwy o bobl yn dechrau triniaeth
o fewn yr amser targed

diwrnod

amser
targed

62

40% yn fwy na 5 mlynedd yn ôl
539 yn fwy nag 1 flwyddyn yn ôl

canser yn cael ei amau ond nad 
ydynt yn achosion brys, lle nad 
oes amheuaeth o ganser ar y 
dechrau.    

Mae mwy o waith i’w wneud o 
hyd, ond o ystyried y nifer uchel 
o bobl sy’n cael eu hatgyfeirio, 
mae perfformiad GIG Cymru yn 
galonogol.

http://gov.wales/docs/dhss/ 
publications/161114 
cancerplancy.pdf

http://gov.wales/docs/dhss/publications/161114cancerplancy.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161114cancerplancy.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161114cancerplancy.pdf
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Mynediad at 
wasanaethau gan 
gynnwys llawdriniaethau 
sydd wedi’u trefnu a gofal 
dilynol 

Yn y flwyddyn ddiwethaf, 
rydyn ni wedi canolbwyntio’n 
arbennig ar wella ein ffordd o 
ddarparu pedwar arbenigedd 
gofal wedi ei drefnu ymlaen llaw: 
gwasanaethau offthalmoleg; 
orthopedeg; y glust, y trwyn a’r 
gwddf; ac wroleg fel eu bod yn 
cael eu darparu i fodloni’r galw 
cynyddol.

Gwasanaethau offthalmoleg

Mae byrddau iechyd yn cael 
eu hannog i ryddhau cleifion 
i’r lleoliad mwyaf addas ar ôl 
llawdriniaeth. Mae cleifion 
ledled Cymru sy’n cael triniaeth 
ar gyfer trin cataract bellach 
yn cael gofal dilynol mewn 
lleoliadau cymunedol, yn hytrach 
na mynd i ysbyty am apwyntiad 
dilynol. Er enghraifft, mae Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg wedi gweld cynnydd 
o 12% yn nifer y cleifion sy’n 
cael eu rhyddhau i ofal sylfaenol 
ers Ebrill 2016. Pennwyd 
targed uchelgeisiol o 85% o 
apwyntiadau dilynol offthalmoleg 
i fynd i leoliadau gofal sylfaenol 
ar draws Cymru. Mae hyn yn 
rhyddhau apwyntiadau mewn 

ysbytai ac yn golygu y caiff 
cleifion eu gweld yn nes at eu 
cartref. 

Gwasanaethau orthopedig

Mae lleihau oedi mewn 
apwyntiadau dilynol a chael 
gwared ar apwyntiadau dilynol 
diangen yn flaenoriaeth mewn 
gofal sydd wedi ei gynllunio. 
Mae’r galw am driniaeth 
orthopedig wedi cynyddu’n 
sylweddol dros y degawd 
diwethaf oherwydd poblogaeth 
sy’n heneiddio, lefelau uwch o 
ordewdra a gwelliannau mewn 
arferion clinigol yn ogystal â 
disgwyliadau uwch gan gleifion.

Mae hyn wedi cael effaith yn 
ei dro ar nifer yr apwyntiadau 
dilynol ar gyfer gwasanaethau 
orthopedig, ac mae’n parhau 
yn bryder i GIG Cymru. Yn 
2015-16, mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan wedi 
newid y ffordd mae’n darparu 
gwasanaethau gan olygu bod 
235 yn llai o apwyntiadau dilynol 
bob mis – disgwylir i hyn gael 
effaith gadarnhaol trwy leihau 
amserau aros.

Dysgu rhyngweithiol i bobl ag 
osteoarthritis ar y pen-glin  

Mae’r canlyniadau i gleifion 
sydd wedi cael pen-glin newydd 
oherwydd osteoarthritis yn 
gallu amrywio’n fawr. Er mwyn 

sicrhau’r canlyniadau gorau, 
mae angen i gleifion ddeall yn 
llawn yr opsiynau triniaeth sydd 
ar gael ar eu cyfer a sut gall 
eu cyfranogaeth yn y driniaeth 
sicrhau’r canlyniadau gorau. 
Weithiau mae’n anodd i feddyg 
egluro hyn mewn ymgynghoriad. 
Mae grŵp o glinigwyr gofal 
sylfaenol, orthopedig a therapïau 
wedi edrych ar sut y gallai grŵp 
dysgu rhyngweithiol yn y gymuned 
helpu cleifion:

• i ddeall yr holl opsiynau ar gyfer 
rheoli symptomau osteoarthritis;

• deall yr hyn y gallan nhw ei 
wneud i reoli eu symptomau, 

• deall bod angen iddyn nhw 
gymryd rhan weithgar yn eu 
hadferiad ar ôl y llawdriniaeth os 
ydyn nhw am elwa’n llawn.  

Os penderfynir bod angen gweld 
ymgynghorydd orthopedig, bydd 
manteision ac anfanteision y 
llawdriniaeth yn cael eu hegluro 
iddyn nhw cyn iddyn nhw weld y 
llawfeddyg. 

Mae cyfradd uchel o atgyfeiriadau 
am wasanaethau orthopedig ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan. Rhoddwyd cyfle i rai 
cleifion a oedd wedi eu hatgyfeirio 
i’r adran orthopedig am fod 
ganddyn nhw osteoarthritis 
yn y pen-glin i fynd i un o’r 
grwpiau dysgu cymunedol, 
sy’n cael eu cynnal gan nyrsys a 
ffisiotherapyddion. 

Dywedodd pobl eu bod wedi 
mwynhau’r grŵp, ac ar ôl 
mynychu eu bod wedi deall eu 
cyflwr, ac wedi deall beth oedd y 
pethau y gallen nhw eu gwneud i 
reoli eu cyflwr yn llawer gwell. 

 



Mae ychydig dros dair miliwn o bobl yn byw yng 
Nghymru, gyda’r gofal iechyd yn cael ei ddarparu 
gan saith bwrdd iechyd a thair ymddiriedolaeth. 
Mae manteision i’w cael o fod yn wlad fach gan 
fod modd treialu dulliau newydd o weithio ac 
ymateb yn gyflym er mwyn diwallu anghenion y 
boblogaeth. Ond mae yna heriau hefyd. Mae llawer 
o bobl yn byw mewn ardaloedd gwledig lle nad 
oes ysbyty mawr yn agos. Mae pobl hefyd yn byw 
yn hirach a nifer o bobl yn  byw gyda chyflyrau 
hirdymor. Felly, mae’n rhaid i ni gynllunio ymlaen 
llaw, ond hefyd, rhaid i ni wrando ar yr hyn sy’n 
bwysig i bobl ac ymateb pan fo gan bobl bryderon 
am y gofal sydd ei angen arnynt, neu am y gofal 
maen nhw wedi ei dderbyn. 

Rydych chi’n deall eich iechyd yn well na neb arall. 
Mae angen i ni gymryd amser o fewn gwasanaeth 
iechyd prysur, lle mae’r cysylltiadau’n niferus, i 
wrando ar gleifion a chydnabod pan fo gan bobl 
anghenion gwahanol ar gyfer eu gofal. Gallai 
hyn fod yn fater o symudedd, pobl yn byw gyda 
dementia, cleifion sydd angen gofal gartref, neu 
bobl sy’n well ganddyn nhw siarad Cymraeg.

Mae angen cysondeb o ran y gofal a ddarperir ar 
draws Cymru ond hefyd mae angen i ni ystyried 
anghenion unigol pobl, ansawdd y gofal a sut 
gallwn ni barhau i wella profiadau unigolion yn y 
GIG yng Nghymru.

Eich Trin 
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Delio â phryderon 

Mae angen inni sicrhau ein bod 
yn delio â phryderon pobl mor 
gyflym ac effeithiol a phosibl. 
Cafodd Gweithio i Wella, y broses 
ar gyfer pryderon, cwynion a 
gwneud iawn o fewn GIG Cymru 
ei chyflwyno yn 2011.

Yn 2014, cynhaliwyd adolygiad 
annibynnol o’r broses a oedd yn 
cynnwys profiadau cleifion o’i 
defnyddio. Daeth yr adroddiad 
‘Defnyddio cwynion yn rhodd’ 
i gasgliad bod Gweithio i Wella 
yn ddull da yn gyffredinol o reoli 
cwynion a phryderon, ond roedd 
yr adroddiad hefyd yn cynnwys 
dros 100 o argymhellion lle gellid 
gwneud gwelliannau pellach.

Teimlai’r adolygiad y dylai’r GIG 
gefnogi ac annog staff i ddelio â 
phryderon yn gyflym pan maent 
yn eu codi gan eu rhwystro 
rhag tyfu’n fwy o broblem ac yn 
gwynion ffurfiol. Rydym yn credu 
y bydd hyn yn ei gwneud yn haws 
i annog pobl i leisio’u pryderon 

am eu gofal a’u triniaeth yn ystod 
eu gofal, gan roi’r cyfle i staff 
gywiro’r sefyllfa bryd hynny.

Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi 
y gellid osgoi nifer o gwynion 
drwy gysylltu’n gynnar a sicrhau 
gwell cyfathrebu o’r dechrau.

Gwelwyd cynnydd yn y maes hwn 
ac mae nifer o sefydliadau bellach 
yn delio â chynifer o bryderon yn 
anffurfiol ag y maent o bryderon 
ffurfiol.

Pan na ellir datrys cwynion yn 
lleol, efallai y bydd Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru’n penderfynu archwilio’r 
mater. Yn ei ddegfed adroddiad 
blynyddol, mynegwyd mai 
cwynion iechyd oedd yn gyfrifol 
am 36% o waith yr Ombwdsmon 
o 2050 o achosion wedi’u cau 
o gymharu â 34% y flwyddyn 
flaenorol. Fodd bynnag, mae 
nifer yr achosion hyn a gafodd eu 
cadarnhau naill ai’n llawn neu’n 
rhannol wedi gostwng dros yr un 
cyfnod.

Dysgu o brofiad 

Mae’n rhaid i ni ddefnyddio 
adborth i wella ein gwasanaethau 
a newid y ffordd rydyn ni’n 
gweithio. Mae hyn yn hynod 
bwysig pan fo damwain yn 
digwydd neu os bydd pethau’n 
mynd o chwith. Rydyn ni’n deall 
bod gwneud cwyn yn gallu bod 
yn anodd a dryslyd, a bod llawer 
o bobl yn dewis peidio â chwyno 
gan eu bod yn teimlo na fydd dim 
yn newid. 

Yn dilyn damwain yn un o 
wasanaethau Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, derbyniwyd cwyn gan 
Mr Jones. Defnyddiwyd proses 
lawn GIG Cymru – Gweithio 
i Wella wrth ymdrin â’r gŵyn 
gan ddiweddaru Mr Jones yn 
barhaus. Fe wnaethon nhw gwrdd 
â Mr Jones a datblygu camau 
gweithredu i wella hyfforddiant 
staff. Er mwyn helpu’r broses 
a rhannu’r hyn a ddysgwyd â 

rhannau eraill Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a’r bwrdd, cytunodd Mr 
Jones yn garedig i’r stori gael ei 
defnyddio ar DVD.

Er mwyn rhannu’r hyn a ddysgwyd 
ar draws GIG Cymru, datblygodd 
Iechyd Cyhoeddus Cymru boster i 
ddangos sut mae gwrando ar bobl 
a gwneud newidiadau yn gallu 
gwella profiad pawb. Rhannwyd 
y poster yng Nghynhadledd Prif 
Swyddog Nyrsio Cymru lle’r 
enillodd wobr. Mae rhagor o 
wybodaeth am Gweithio i Wella ar 
gael yn:

www.wales.nhs.uk/sites3/w-
home.cfm?orgid=932

“Ni ddylai hyn byth fod wedi 
digwydd, ond fe wnaeth. Yn fy 
marn i gallai diffyg hyfforddiant 
staff fod yn rhan o’r rheswm 
fod y ddamwain wedi digwydd. 
Unwaith roedden ni wedi 
sylweddoli bod problem, fe 
gwynon ni ac i ddechrau roedd 
yr ymateb yn wael iawn. Yna, 
ysgrifennais lythyr arall ac ar ôl 
hynny roedd Iechyd Cyhoeddus 

Cymru yn agored ac yn barod 
iawn i ymateb. Piti garw inni 
orfod cysylltu ddwywaith â 
Iechyd Cyhoeddus Cymru cyn 
eu bod yn barod i gymryd fy 
nghŵyn o ddifri. Ond maen 
nhw wedi dysgu eu gwers ac 
wedi ei gwneud hi’n haws i 
bobl fynegi pryder neu wneud 
cwyn.”  
Mr Jones

http://www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=932
http://www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=932
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Hafan y Coed 

Yn ddiweddar, agorodd Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
adeilad pwrpasol newydd ar gyfer 
ysbyty iechyd meddwl sef ‘Hafan 
y Coed’. Bellach mae ystafelloedd 
preifat i ymwelwyr ar bob un o’r 
wardiau i gleifion preswyl sy’n 
oedolion. Cafodd hyn ei gynnwys 
yng nghynllun yr adeilad ar gais 
defnyddwyr gwasanaethau am eu 
bod yn teimlo bod cael ymwelwyr 
ar y wardiau cyffredinol yn tarfu 
ar eu hurddas. 

Mae ‘Coeden Neges wrth Adael’ 
wedi’i pheintio ar waliau yn yr 
ardaloedd clinigol. Pan fydd 
cleifion / cleientiaid yn cael eu 
rhyddhau bydd cyfle iddyn nhw 
ysgrifennu neges ar ddeilen sy’n 
cael ei gosod ar y goeden i bawb 
ei gweld.

www.billcaerdyddarfro.cymru.
nhs.uk

Therapi Anifeiliaid Anwes 

Mae’r effaith therapiwtig a 
gafodd Jac y ci ar wella llesiant 
cleifion yn Ysbyty Bronllys ym 
Mhowys wedi bod yn galonogol 
dros ben. Yn sgil yr ymateb a 
gafwyd gan gleifion, trefnwyd 

ymweliadau hefyd ar ward arall lle 
mae gwirfoddolwraig arall a’i chi 
wedi cael ei derbyn.

Enillodd Peta a Jack wobr 
Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng 
Ngwobrau Rhagoriaeth Staff yn y 
gwanwyn

Gwella’r profiad i gleifion 
â dementia neu nam 
gwybyddol 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 
Taf yn gwella ansawdd bywyd 
i breswylwyr cartrefi gofal â 
dementia. Mae Tîm Ymyrraeth 
Dementia Cartrefi Gofal, y 
cyntaf o’i fath yng Nghymru, yn 
darparu ffordd arall sy’n wahanol 
i feddyginiaeth ac yn defnyddio 
amrywiaeth o ymyriadau fel 
atgofion, therapi cerdd, gwaith 
stori bywyd, a therapi dol. 
Treialwyd cynllun llwyddiannus 
yn Nhŷ Eiren, cartref gofal yn 
Nhonyrefail, lle datblygwyd 
cynlluniau gofal i breswylwyr â 
dementia ac ymddygiad heriol.

Mae’r tîm wedi’i leoli yn Ysbyty 
Cwm Cynon, Aberpennar, ac 
maen nhw’n helpu staff y cartref 
gofal i ddysgu mwy a magu 
hyder wrth geisio deall a rheoli 
ymddygiad heriol sy’n deillio o 
straen a phoen meddwl.

.

http://www.billcaerdyddarfro.cymru.nhs.uk/
http://www.billcaerdyddarfro.cymru.nhs.uk/
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Gwasanaeth newydd 
yn barod i hyrwyddo 
anghenion cleifion ag 
anableddau dysgu  

Bydd cleifion ag anableddau 
dysgu a’u teuluoedd yn cael 
cymorth gan wasanaeth nyrsio 
arbenigol fel rhan o ddatblygiad 
a lansiwyd gan Brifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg. Mae’r 
Gwasanaeth Cyswllt Anableddau 
Dysgu yn cael ei gyflwyno i nodi 
cleifion bregus cyn gynted ag y 
cânt eu derbyn i’r ysbyty ac yn 
hyrwyddo gwell cydweithredu 
rhwng y staff sy’n gofalu 
amdanynt. 

Mae’r Nyrs Ymgynghorol 
Christopher Griffiths a’r nyrsys 
cyswllt, Joanne Edwards (yn 
ysbyty Treforys) a Claire Jenkins 
(yn Ysbyty Tywysoges Cymru), 

bellach wrth law i gefnogi 
teuluoedd. Bydd ganddyn nhw 
rôl hefyd ym maes hybu iechyd a 
hyfforddiant staff gan gynnwys 
cefnogi hyrwyddwyr ward – sef 
aelod o staff ar bob ward gyda 
dealltwriaeth o anableddau 
dysgu.

Mae bathodynnau magnetig 
newydd wedi eu cyflwyno 
– sy’n debyg i’r symbol pili 
pala a ddefnyddir ar gyfer 
cleifion dementia – i’w gosod 
ar hysbysfyrddau ar wardiau 
neu uwchben gwelyau i nodi 
cleifion gydag anabledd dysgu. 
Datblygwyd y gwasanaeth gyda 
theulu Paul Ridd, claf gydag 
anableddau dysgu fu farw yn 
Ysbyty Treforys yn 2009 ar ôl 
derbyn gofal gwael iawn.

Sefydlodd Jonathan, brawd 
Paul, a’i chwaer Jayne Nicholls, 
The Paul Ridd Foundation sy’n 

ymroi i gefnogi cleifion bregus 
a’u teuluoedd i ddeall beth i’w 
ddisgwyl o’r gofal a ddarperir, 
ac egluro’r camau sydd angen i 
staff eu dilyn wrth eu trin. Maen 
nhw wedi bod yn gweithio 
gyda Phrifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg i helpu i wella gofal 
ar gyfer cleifion bregus. 

Mae’r bathodynnau sy’n cael eu 
dosbarthu i bob ward yn dangos 
jelly babies, hoff losin Paul, 
mewn lliwiau goleuadau traffig. 
Bydd hyn yn arwydd cyflym i 
staff os oes gan glaf anableddau 
dysgu. Bellach, mae hyn wedi ei 
gyflwyno mewn ysbytai ledled 
Cymru, ac mae’r bwndel gofal 
hwn yn rhoi cyfarwyddyd ar sut y 
dylid trin pobl ag anabledd dysgu 
pan gânt eu derbyn i’r ysbyty. 

www.wales.nhs.uk/
sitesplus/863/hafan

Stand Up! for emotional 
health and well-being 

Yn sgil cyllid gan Comic Relief, 
mae tîm iechyd meddwl 
Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Powys wedi sefydlu 
grwpiau lleol i alluogi mwy o 
gyfranogaeth ar lawr gwlad yng 
ngwaith gwasanaethau iechyd 
meddwl. Mae’r grwpiau hyn yn 
gyfle i aelodau’r cyhoedd ddod 
at ei gilydd i gyfarfod gweithwyr 
proffesiynol a thrafod y ffordd 
mae gofal iechyd meddwl yn cael 
ei ddarparu ym Mhowys:  

www.powysmentalhealth.org.
uk/en/cyfrannu/stand-up-for-
emotional-health-and-well-
being.html

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/863/hafan
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/863/hafan
http://www.powysmentalhealth.org.uk/en/cyfrannu/stand-up-for-emotional-health-and-well-being.html
http://www.powysmentalhealth.org.uk/en/cyfrannu/stand-up-for-emotional-health-and-well-being.html
http://www.powysmentalhealth.org.uk/en/cyfrannu/stand-up-for-emotional-health-and-well-being.html
http://www.powysmentalhealth.org.uk/en/cyfrannu/stand-up-for-emotional-health-and-well-being.html
http://www.powysmentalhealth.org.uk/get-involved/stand-up-for-emotional-health-and-well-being.html
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Sganio 

Yn ystod y flwyddyn, mae’r 
sganiwr MRI cynnal pwysau 
cyntaf yn y DU wedi ei osod 
yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae’r 
dyluniad newydd sy’n cynnal 
pwysau yn golygu y gellir sganio 
cleifion mewn unrhyw ystum 
neu osgo. Mae hefyd yn rhoi 
gwell profiad i’r claf sydd â 
chlawstroffobia gan nad oes rhaid 
iddo fynd i mewn i dwnnel i gael 
y sgan.

www.gov.wales/newsroom/
health-and-social-services/2015/
scanner/?skip=1&lang=cy

Mamau’n defnyddio face-
time i weld eu babanod ar 
y ward newyddenedigol, 
diolch i fenter ipad  

Diolch i’r neonatolegydd 
ymgynghorol, Dr Iyad Al-Muzaffar, 
defnyddir iPads i helpu mamau 
i greu perthynas â’u babanod 
newydd ym mwrdd iechyd Cwm 
Taf. Gynt, roedd mamau a oedd 
wedi’u gwahanu oddi wrth eu 
babanod ac yn methu â mynd i’r 
uned newyddenedigol, yn gorfod 
dibynnu ar adroddiad gan aelod 
o’r teulu ar ddatblygiad eu plentyn. 
Rhywbeth yn y gorffennol yw hynny 
erbyn hyn, gan fod y cartiau iPad 
newydd yn cael eu defnyddio ar yr 
unedau newyddenedigol yn Ysbytai 
Brenhinol Morgannwg a’r Tywysog 
Siarl. Cyflwynodd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf y cartiau BABI ym 
mis Mawrth a dyma’r bwrdd iechyd 
cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio’r 
dechnoleg fel hyn. 

Mae dau bâr o gartiau ar y ddau 
safle a phan nad yw mam yn gallu 
mynd i weld ei baban, bydd cart yn 
cael ei roi wrth ochr ei gwely lle gall 
hi ddefnyddio face-time i weld ei 
babi a chael adroddiadau pwysig ar 
gynnydd ei babi. 

www.cwmtaf.wales/innovative-
technology-helps-new-mums-
bond-babies/

“Roeddwn i’n ystyried sut i 
hwyluso perthynas gynnar 
rhwng mamau newydd a’u 
babanod gan ddefnyddio’r 
dechnoleg newydd. Y tro 
cyntaf inni ddefnyddio’r 
system, roedd hi’n bleser 
pur gweld ymateb y fam. 
Mae defnyddio fideo 
byw yn gymaint gwell na 
ffotograff.”

Dr Al-Muzaffa

http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2015/scanner/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2015/scanner/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2015/scanner/?skip=1&lang=cy
http://www.cwmtaf.wales/innovative-technology-helps-new-mums-bond-babies/
http://www.cwmtaf.wales/innovative-technology-helps-new-mums-bond-babies/
http://www.cwmtaf.wales/innovative-technology-helps-new-mums-bond-babies/
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Gofal penodedig 
diwedd oes  

Mae buddsoddiad blynyddol o 
dros £1 miliwn gan Lywodraeth 
Cymru yn rhaglen Hosbis yn y 
Cartref wedi galluogi mwy o 
bobl sy’n derfynol wael i gael eu 
rhyddhau’n gyflym i farw gartref 
os mai dyna yw eu dymuniad. 
Lle’r oedd y broses hon ar waith, 
roedd 99% o’r cleifion a oedd yn 
dymuno cael marw gartref wedi 
gallu gwneud hynny. 

Mae gofal yn gwella yn yr ysbyty 
hefyd, gyda mwy o ofal arbenigol 
ar gael bedair awr ar hugain y 
dydd. Ar draws Cymru, rhoddwyd 
prosesau a gweithdrefnau ar 
waith i gefnogi timau arbenigol 
o nyrsys clinigol i weithio saith 
diwrnod yr wythnos.

Mae ymgynghorwyr mewn gofal 
lliniarol bellach ar gael ar alw i 
ddarparu cyngor arbenigol ddydd 
a nos gydol y flwyddyn ar gyfer 
plant a phobl ifanc ac oedolion. 

Gan weithio mewn timau 
rhanbarthol, mae modd iddyn 
nhw gael mynediad i wybodaeth 
am gleifion er mwyn gwneud 
penderfyniadau am ofal cleifion 
gydag anghenion cymhleth

Mae gweithwyr iechyd 
proffesiynol sy’n gofalu am 
gleifion lle gall salwch terfynol fod 
yn sydyn ac annisgwyl bellach yn 
gallu cael hyfforddiant cyfathrebu 
ychwanegol ynghylch gofal 
diwedd oes. Mae hyn yn helpu i 
sicrhau bod parafeddygon, gofal 
critigol a thimau brys wedi eu 
paratoi’n well i siarad â chleifion 
am eu cyflwr, a’u dymuniadau a 
gwneud cynlluniau ar gyfer gofal 
diwedd oes.

www.gov.wales/newsroom/
health-and-social-services/2016
/161216care/?skip=1&lang=cy

Mewn Un Lle 

Mae’r Rhaglen Mewn Un Lle 
yn dod â 14 o sefydliadau yng 
Ngwent at ei gilydd o feysydd 
iechyd, gofal cymdeithasol a thai, 
i helpu pobl ag anghenion iechyd 
a gofal cymdeithasol cymhleth 
i symud allan o ysbytai neu 
leoliadau preswyl i’w cartrefi eu 
hunain. 

Er mwyn i hyn ddigwydd, mae’n 
rhaid i’r llety fod yn briodol i 
anghenion darpar denantiaid ac 
mae’n rhaid cael cefnogaeth yn 
y gymuned. Agorodd y rhaglen 
ei llety cyntaf dros flwyddyn 
yn ôl, a oedd yn galluogi 10 o 
bobl i symud allan o gymysgedd 
o leoliadau - wardiau ysbytai, 
unedau diogelwch isel a lleoliadau 
preswyl yn y sector preifat – i 
mewn i’w cartrefi eu hunain. 

Mae’r ail brosiect llety wedi 
agor erbyn hyn yn y Fenni ym 

mis Ionawr 2016, gan alluogi 5 
person arall i fyw’n annibynnol. 
Ers iddyn nhw symud i mewn 
i’r math cywir o lety, gyda’r 
gefnogaeth gywir, ni fu’n rhaid 
i’r un fynd i mewn i ysbyty. Cyn 
hynny, roedd yr un bobl yn cael 
eu derbyn am gyfnodau hir ac 
yn aml yn mynd yn ôl i’r ysbyty’n 
fuan iawn ar ôl eu rhyddhau 
gan nad oedden nhw’n gallu 
ymdopi. Mae’n amlwg bod 
gwelliant aruthrol ym mywydau 
pobl a chostau llai i’r Gwasanaeth 
Iechyd. Mae mwy o raglenni 
ar waith sy’n ceisio cefnogi 
amrywiaeth o grwpiau cleient 
gwahanol.

www.wales.nhs.uk/cym

http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2016/161216care/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2016/161216care/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2016/161216care/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2016/161216care/?lang=en 
http://www.wales.nhs.uk/cym


Mae’r bobl sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol yn gwybod pa mor heriol ond gwerth 
chweil y gall fod. Mae fy natganiad ansawdd 
blynyddol yn gyfle imi ddweud diolch yn fawr iawn 
i bawb sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd yng 
Nghymru ac yn ein sector gofal ehangach. 

Er i nifer y staff rheng flaen gyrraedd lefel uwch 
nag erioed eleni, mae’n dal yn gallu bod yn anodd 
llenwi swyddi mewn rhai proffesiynau. Cafodd 
ymgyrch recriwtio arloesol newydd ei chyflwyno 
yn 2016 i ddenu meddygon teulu i Gymru, gan 
hyrwyddo GIG Cymru fel gwasanaeth mewn gwlad 
o amrywiaeth sy’n cynnig bywyd gwych o ran 
ffordd o fyw. Mae’n cyfeirio at y ffaith fod dewis 
Cymru fel lle i ddilyn gyrfa feddygol yn golygu 
eich bod yn dewis gwasanaeth iechyd arloesol, 
amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi wedi 
eu trefnu’n dda. Lle bynnag mae pobl yn gweithio 

yn y GIG yng Nghymru rydyn ni eisiau iddo fod yn 
lle rhagorol i weithio ynddo.

Rydyn ni hefyd eisiau cael y gorau oddi wrth ein 
staff presennol, drwy roi hyfforddiant iddynt a 
gweld lle gall sgiliau pobl fod o’r defnydd mwyaf 
o fewn gweithlu’r GIG. Golyga hyn ein bod yn 
defnyddio sgiliau a gallu clinigol pob aelod o’r 
gwasanaeth iechyd i’w heithaf. 

Er enghraifft, ni ddylai unrhyw feddyg teulu fod 
yn gwneud tasgau beunyddiol y gellid eu gwneud 
yr un mor briodol gan nyrs practis uwch, fferyllydd 
clinigol neu ymarferydd parafeddygol uwch. 
Drwy wneud hyn bydd meddygon teulu yn gallu 
treulio mwy o amser yn gweithio’n uniongyrchol 
gyda chleifion sydd ag anghenion cymhleth, sy’n 
gofyn am sgiliau meddyg teulu. Yn yr un modd, ni 
ddylai nyrsys practis fod yn cyflawni gorchwylion 
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Arolwg staff

Mae canlyniad arolwg staff 
2016 y Gwasanaeth Iechyd yn 
gadarnhaol ar y cyfan ac yn 
dangos gwelliannau mawr yn 
y rhan fwyaf o’r cwestiynau ers 
yr arolwg staff cenedlaethol 

diwethaf dair blynedd yn ôl. Y 
oedd.

Mae’r arolwg staff i’w gael yma.

www.gov.wales/topics/health/
publications/health/reports/
survey/?skip=1&lang=cy

beunyddiol y gellid eu cyflawni yr un mor llwyddiannus 
gan weithiwr cefnogi gofal iechyd. 

Yn 2015-16, arweiniodd cronfa gofal sylfaenol 
Llywodraeth Cymru at ddarparu mwy na 250 o 
swyddi ychwanegol, gan gynnwys rhai meddygon 
teulu, amrywiaeth o swyddi nyrsio, fferyllwyr, 
ffisiotherapyddion, uwch-barafeddygon a therapyddion 
galwedigaethol. 

Cyrhaeddodd nifer yr ymgynghorwyr, nyrsys, 
bydwragedd a pharafeddygon sy’n gweithio yn GIG 
Cymru ei lefel uchaf erioed yn 2015, yn ôl ffigurau a 
ryddhawyd ym mis Mawrth. Ers 2011, mae cyfanswm 
nifer y staff sy’n cyfateb i lawn amser a gaiff eu 
cyflogi’n uniongyrchol gan GIG Cymru wedi cynyddu 
bron 2,000. 

Roedd yn dda gweld yr ymatebion yn ein harolwg 
staff GIG diwethaf. Roedd yr arolwg wedi ei lunio i’w 
“dweud hi fel y mae” er mwyn inni allu mynd ati i 
wella  – gwyddom fod mwy eto i’w wneud ac fe fyddwn 
yn gweithio gyda chyflogwyr a chynrychiolwyr staff o 
bob rhan o’r GIG i wneud yn siŵr ein bod yn cymryd 
camau effeithiol. Roedd yn glir iawn fod staff y GIG yn 
ymroddedig i’w gwaith a’u bod yn fodlon mynd yr ail 
filltir – ac mae’r lefel hon o falchder a boddhad mewn 
swydd yn beth pwysig iawn os ydym eisiau denu pobl 
newydd i ddod i weithio yng Nghymru.

hapus

90%
o'r staff yn

i fynd yr 

ail filltir 
yn y gwaith.

88%
o’r staff yn 

teimlo bod 
eu rôl

gwahaniaeth
yn gwneud 

i gleifion.

78%
o’r staff

yn fodlon

maen nhw’n
â’r gofal y

ei roi.

71%
o’r staff
yn fodlon

â’u swydd.
Cynnydd o

65%
yn 2013.

http://www.gov.wales/topics/health/publications/health/reports/survey/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/topics/health/publications/health/reports/survey/?skip=1&lang=cy
http://www.gov.wales/topics/health/publications/health/reports/survey/?skip=1&lang=cy
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Hyfforddi/gweithio/byw 

Cafodd ymgyrch genedlaethol a 
rhyngwladol newydd i hyrwyddo 
Cymru fel lle rhagorol i feddygon, 
gan gynnwys meddygon teulu, 
a’u teuluoedd hyfforddi, gweithio 
a byw ei gyflwyno fis Hydref.

Mae’r ymgyrch yn cyd-fynd â 
gwaith sydd eisoes yn cael ei 
wneud gan fyrddau iechyd i 
recriwtio staff. Bydd yn helpu 
meddygon teulu sy’n dangos 
diddordeb mewn gweithio yng 
Nghymru, gan gynnwys symud 
yma gyda’u teuluoedd, ac yn rhoi 
gwybodaeth ddefnyddiol am yr 
hyn y gallant ei ddisgwyl ar ôl dod 
i’r wlad hon. 

Mae hefyd wedi ei hanelu at 
fyfyrwyr meddygol sydd heb 
ddewis eu harbenigedd eto 
yn ogystal â meddygon dan 
hyfforddiant sy’n dod i ddiwedd 
eu hyfforddiant er mwyn eu 
hannog i aros i fyw a gweithio 
yng Nghymru. Mae’n targedu 
meddygon teulu sydd newydd 
gymhwyso, rhai sydd ar ddechrau 
eu gyrfa a rhai profiadol sy’n 
dymuno gweithio’n wahanol 
neu ddod nôl i’r gweithlu yng 
Nghymru. 

www.trainworklive.
wales/?lang=cy

Lefelau Staff Nyrsio  

Dangosai ffigurau staffio a 
ryddhawyd fis Mawrth 2016 fod 
mwy o nyrsys yn gweithio yn y 
Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru 
nag erioed o’r blaen – mae 
cyfanswm y staff nyrsio, bydwragedd 
ac ymwelwyr iechyd wedi cynyddu 
383 i 28,684 ers 2014. 

Mae cael digon o nyrsys yn gweithio 
ar wardiau ysbytai yn rhan bwysig 
o gynnig gofal diogel ac effeithiol. 
Cafodd deddf newydd, Deddf 
Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) ei 
phasio yn 2016. Mae’r Ddeddf yn 
rhoi dyletswydd ar fyrddau iechyd 
i sicrhau bod gan nyrsys amser i 
ofalu mewn modd sensitif am eu 
cleifion ym mhob lleoliad. Bydd hyn 
yn dod i rym ym mis Ebrill 2017, 
er bod y gwaith tuag at gyflawni’r 
ddyletswydd hon wedi dechrau’n 
barod.

Bydd ymddiriedolaethau a byrddau 
iechyd yn gorfod dilyn dull penodol 
wrth benderfynu ar y lefelau staff 
nyrsio mewn meysydd clinigol 
penodol – i ddechrau bydd hyn 
mewn wardiau llawfeddygol a 
meddygol cleifion mewnol acíwt sy’n 
oedolion. Daw’r ddyletswydd hon 
i rym ym mis Ebrill 2018. I baratoi 
at hyn mae ymddiriedolaethau 
a byrddau iechyd wedi bod yn 
gweithio tuag at set o egwyddorion 
staff nyrsio er mwyn cefnogi’r modd 
y gweithredir y Ddeddf.

Cefnogi’r gweithwyr 
cymorth 

Mae gweithwyr cymorth gofal 
iechyd yn gwneud cyfraniad 
gwerthfawr at ddarparu gofal 
iechyd o ansawdd uchel. Mae’r 
gwaith yn cynnwys swyddi 
mewn ysbytai ac yn y gymuned, 
delio gyda chleifion, aelodau o’r 
cyhoedd a data cleifion. 

Cyflwynwyd fframwaith ym mis 
Ebrill 2016 i helpu i ddatblygu 
sgiliau a gyrfaoedd gweithwyr 
cymorth ym maes gofal iechyd 
clinigol (HCSW) yn GIG Cymru 
i’w gwneud yn haws i staff 
ddeall beth yw’r disgwyliadau a’r 
safonau sy’n ofynnol ganddynt. 
Mae’r dull cenedlaethol hwn o 
fynd ati yn rhoi budd i weithwyr, 
sefydliadau a phobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau, drwy 
ddarganfod sgiliau a chaniatáu 
iddynt gael eu trosglwyddo 
rhwng gwahanol rannau o’r GIG 
fel bo’r galw. Am y tro cyntaf, 
bydd galluoedd a hyfforddiant 
y grŵp pwysig hwn o staff y 
Gwasanaeth Iechyd yn cael eu 
nodi ar lefel genedlaethol a 
bydd hyn yn helpu GIG Cymru i 
gyflwyno gofal sy’n ddiogel ac yn 
effeithiol. 

Mae’r fframwaith hwn yn 
adeiladu ar set o safonau a 
osodwyd eisoes i weithwyr 
cymorth, felly gallant fod yn 
siŵr o’r disgwyliadau yn eu 
gwaith. Maent hefyd wedi cael 
cod ymddygiad, sy’n helpu i 
nodi meysydd ar gyfer gwella a 
datblygu personol. Mae hyn yn 
cefnogi staff i gyflawni gofynion 
eu rôl, ymddwyn yn gywir a 
gwneud y peth iawn bob amser. 
Mae hyn yn hanfodol i warchod 
defnyddwyr y gwasanaethau, y 
cyhoedd ac eraill rhag niwed. 

Mae’r fframwaith newydd hwn 
bellach yn cael ei ddefnyddio gan 
bob bwrdd iechyd yng Nghymru 
gan gynnig yr un cyfleoedd i 
weithwyr cymorth gofal iechyd 
ddatblygu eu gyrfa ag sydd gan 
weithwyr mewn meysydd eraill. 
Yn ogystal â rhoi cyfle i fwy o’r 
gweithlu gymryd rhan mewn 
dysgu gydol oes bydd y gofal i 
gleifion yn gwella yn y broses 
hefyd.

www.
gigcymrudatblygugofaliechyd.
com/cymraeg

http://www.trainworklive.wales/?lang=cy
http://www.trainworklive.wales/?lang=cy
http://www.gigcymrudatblygugofaliechyd.com/cymraeg
http://www.gigcymrudatblygugofaliechyd.com/cymraeg
http://www.gigcymrudatblygugofaliechyd.com/cymraeg
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Nyrsys sy’n rhoi 
presgripsiwn am 
feddyginiaeth 

Mae astudiaeth fanwl o rôl nyrsys 
sy’n rhoi meddyginiaethau ar 
bresgripsiwn yn dangos bod 
llawer o fanteision i’r mathau hyn 
o “ragnodwyr anfeddygol”. 

Mae cleifion yn adrodd eu bod 
yn gallu cael meddyginiaethau 
yn gynt a’u bod yn fodlon gyda’r 
gofal maent yn ei gael. Bu lleihad 
mewn apwyntiadau diangen gan 
nad yw cleifion yn gorfod aros i 
weld meddyg er mwyn llofnodi 
eu nodyn  presgripsiwn. Mae hyn 
yn arbed amser i’r claf ac arian i’r 
Gwasanaeth Iechyd. 

Mae’r rôl wedi bod yn tyfu ers 
ei gyflwyno yn 2000 ac mae’n 
cynnwys rhoi presgripsiwn ar 
draws ystod eang o feysydd gan 
gynnwys gofal anadlu, gofalu am 
glwyfau a gofal cardiofasgwlar.

Fodd bynnag mae’r astudiaeth, a 
gyflwynwyd yng nghynhadledd 
Prif Swyddog Nyrsio Cymru 
yn 2016, yn dangos bod 
anghysondeb rhwng byrddau 
iechyd Cymru ac y gellid gwneud 
mwy i gefnogi’r rôl. Mae 
cyfleoedd i ragnodwyr anfeddygol 
weithio mewn lleoliadau 
cymunedol, yn ogystal ag ysbytai 
a rhagnodi o bell.

Nyrsys sy’n cefnogi gofal 
heb ei drefnu, o fewn a’r 
tu allan i ysbytai 

Mae byrddau iechyd yn parhau 
i ddatblygu gwasanaethau i 
gefnogi pobl i fyw yn annibynnol 
yn agosach at adref. Mae sicrhau 
bod y sgiliau cywir ar gael yn y 
llefydd cywir, lle mae eu hangen, 
yn allweddol. Mae timau nyrsio 
cymunedol, sy’n cael eu harwain 
gan nyrsys ardal profiadol iawn, 
yn chwarae rhan hanfodol yn y 
gwaith o gyflwyno gofal iechyd 
y tu allan i’r ysbyty. Mae nifer y 
nyrsys sy’n cynnig gwasanaethau 
cymunedol wedi cynyddu 17% 
dros y chwe blynedd diwethaf 
(hyd at Mawrth 2016). 

Er mwyn cefnogi’r hyblygrwydd 
cynyddol yn y gweithlu, rydym 
yn parhau i fuddsoddi mewn 
cyfleoedd addysg a hyfforddiant 
i ystod eang o weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol gan gynnwys 
nyrsys.

Roedd cynnydd o 10% yn nifer 
y lleoedd hyfforddi i nyrsys a 
gomisiynwyd y llynedd, sy’n 
ychwanegol at y cynnydd o 
22% yn 2015/16. Ym mis Medi 
roedd nifer y lleoedd hyfforddi 
gafodd eu comisiynu i nyrsys 
yng Nghymru ar eu huchaf ers 
datganoli yn 1999.

Ar ôl cymhwyso yng Nghymru 
yn 2006, roedd gofyn inni 
helpu i roi presgripsiynau drwy 
ddefnyddio pad rhagnodi a 
chynllun rheoli clinigol nes y 
gallai GIG Cymru gyflwyno’r rôl.

“O’m safbwynt i, fe ddaeth yr 
ymgyngoriadau yn gyflawn – dim 
mwy o aros am feddyg teulu i 
ofyn am driniaeth a’r oedi roedd 
hynny’n ei olygu i’r claf. Roedd 
yn edrych fel pe bai’r cleifion 
wedi derbyn yr arfer yma heb 
bryderon ar y cyfan,  ac wrth i’r 
blynyddoedd fynd heibio maen 
nhw’n ei gwestiynu lai a llai.

“Rydw i wedi gweithio fel nyrs 
arbenigol am 20 mlynedd ond 
y cyfnod ers imi gymhwyso fel 
rhagnodwr anfeddygol yw’r un 
mwyaf effeithiol ac sy’n rhoi’r 
boddhad mwyaf i mi. Mae fy 
ngwybodaeth a’m hyder wedi 
tyfu ac er bod yna adegau 
pryderus wedi bod – adweithiau 
gwael yn bennaf – mae fy 
nghofnod yn y cynllun cerdyn 
melyn i nodi adweithiau yn 
sicrhau fy mod i’n cwblhau’r 
cylch archwilio.
Astudiaeth achos – Sian 
Bodman, uwch-nyrs diabetes, 
tîm gofal integredig Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Y Gymraeg 

Roedd Bwrdd Iechyd Betsi 
Cadwaladr yn hyrwyddo’r 
Gymraeg gyda stondinau yn y 
tri phrif ysbyty ar ddiwrnod y 
bathodyn Iaith Gwaith, Diwrnod 
Shw’mae/Su’mae a Dydd Gŵyl 
Dewi. Cafwyd ymateb brwd 
iawn i’r digwyddiadau hyn a 
rhoddwyd anogaeth, gwybodaeth 
a chefnogaeth i staff o ran cynnig 
gwasanaethau dwyieithog.

Enillodd y bwrdd iechyd wyth o 
wobrau y Gymraeg mewn Gofal 
Iechyd.

Roedd y rhain yn cynnwys:

• y Tîm Integredig i Blant Anabl 
yn ennill gwobr am greu’r 
llyfryn dwyieithog Gaf i ymuno 
â ti? i helpu rhieni i ddatblygu 
anghenion eu plant. 

• Rhoddwyd gwobr i’r tîm Gyda’n 
Gilydd, sy’n dod ag Uned 
Blynyddoedd Cynnar Cyngor 
Gwynedd, y bwrdd iechyd, 
Barnados a Cyngor ar Bopeth 
at ei gilydd, am gynnig ystod 
eang o wasanaethau ataliol 
dwyieithog i deuluoedd a 
hefyd i ddarpariaeth Un Pwynt 
Mynediad Sir Ddinbych, sy’n 
ddarpariaeth rhwng Cyngor 
Sir Ddinbych a’r Bwrdd Iechyd, 
gan gynnwys y Groes Goch 
Brydeinig.  
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Gwella Ansawdd 

Mae ein rhaglen wella 
genedlaethol, 1000 o Fywydau, 
yn helpu GIG Cymru i wella’r 
ffordd mae gofal i gleifion 
allanol yn cael ei roi, er mwyn 
trawsnewid ein gwasanaethau 
i gleifion allanol yn y dyfodol. 
Mae’r gwaith wedi dechrau 
dod â thimau o bob rhan o GIG 
Cymru at ei gilydd i rannu eu 
gwaith gwella a dysgu oddi wrth 
ei gilydd a datblygu eu set sgiliau 
er mwyn mynd yn ôl i’w gweithle 
i’w helpu i wneud gwelliannau 
pellach ar lefel leol. 

Bydd staff o GIG Cymru yn cael 
cyfle i gymryd rhan yn y gwaith 
o gydgynllunio a chydgynhyrchu 
canllaw “sut i” ar gyfer gwella 
gwasanaethau i gleifion. Bydd 
fersiwn electronig o’r canllaw a 
chrynodeb wedi ei argraffu ar 
gael ym mis Ebrill 2017.

Mae dau blatfform ar-lein i wella 
ansawdd wedi cael eu lansio gan 
Ddeoniaeth Cymru a’r rhaglen 
wella 1000 o Fywydau –

LINCymru 
www.lincymru.org

Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd  
http://iqt.pembrokeshire.
ac.uk/?lang=cy

Ystyr LINCymru yw  ‘Leadership 
and Improvement Network 
Cymru’ ac mae’n rhwydwaith 
gwella ansawdd i feddygon a 
deintyddion iau dan hyfforddiant 
sy’n helpu i nodi a rhannu 
prosiectau gwella ansawdd 
drwy Gymru. Gwella Ansawdd 
Gyda’n Gilydd yw’r rhaglen 
ddysgu genedlaethol ar gyfer 
gwella ansawdd i holl staff a 
chontractwyr GIG Cymru. Mae’n 
adeiladu ar arbenigedd lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol. 

Gyda’i gilydd mae’r ddau 
blatfform yn ei gwneud yn 
hawdd i fyfyrwyr, hyfforddeion 
a gweithwyr proffesiynol 
GIG Cymru gael y gorau o 
ran hyfforddiant datblygu ar 
gyfer sgiliau gwella ansawdd, 
adnoddau gan gynnwys 
prosiectau gwella ansawdd 
sy’n digwydd drwy Gymru 
a chefnogaeth cyfoedion a 
mentoriaid i helpu i roi taith 
addysgol ddi-dor ac integredig 
iddynt.

Nyrs y Flwyddyn 

Cyhoeddwyd mai Sian Thomas, 
nyrs ymgynghorol ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw 
enillydd Nyrs y Flwyddyn Coleg 
Nyrsio Brenhinol Cymru 2016. 
Cafodd Sian gydnabyddiaeth am 
ei gwaith arloesol a dyfeisgar 
mewn iechyd plant.

Drwy arwain tîm amlasiantaeth fe 
wnaeth gyfraniad mawr i helpu 
plentyn ag anghenion cymhleth 
i fynychu ysgol prif ffrwd. 
Datblygodd Sian ymateb dyfeisgar 
ar gais y rhieni – gan ddefnyddio 
deiet o fwyd y teulu wedi ei 
flendio drwy bibell gastrostomi. 

Mae gwaith Sian wedi gwella 
ansawdd bywyd y plentyn – 
gan gynnwys dangos cynnydd 
sylweddol yn ei dwf corfforol 
a’i ddatblygiad gwybyddol, 
corfforol a chymdeithasol. 
Dywedodd rhieni’r plentyn fod 
hyn wedi cael effaith bositif ar y 
teulu. Meddent: “Roedd hyn yn 
ymddangos mor amhosib pan 
ddechreuon ni siarad am fynd i’r 
ysgol, ond mae’n anhygoel beth 
sydd wedi cael ei gyflawni.” 

Mae byrddau iechyd a mudiadau 
plant eraill wedi dangos 
diddordeb mewn mabwysiadu’r 
protocol felly mae Sian wedi 
siarad mewn cynadleddau ac 
wedi cyhoeddi gwaith am y pwnc. 

http://www.lincymru.org
http://iqt.pembrokeshire.ac.uk/?lang=cy
http://iqt.pembrokeshire.ac.uk/?lang=cy
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Gweithio gyda 
chydweithwyr i ddysgu 
gan staff a chleifion 

Aeth tîm gweithredol Cwm Taf, 
nifer ohonynt yn gyn-glinigwyr 
eu hunain, ati i wisgo eu hen 
iwnifform ym mis Hydref i gael 
profiad o weithio ar flaen y gad 
yn y GIG a gweld sut y gallent 
wella gwasanaethau drwy 
wrando ar staff a chleifion.

Gweithiodd pob un o’r 12 
cyfarwyddwr shifft lawn gyda 
chydweithwyr o amryw adrannau 
gan gynnwys porthorion,  
arlwyo, nyrsys plant a meddygfa. 
Gweithiodd Prif Weithredwr Cwm 
Taf, Allison Williams (sydd yn y 
llun) ddwy shifft yn adran frys 
Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr 
Tudful. Mae Allison yn gyn-nyrs 
ac fe weithiodd fel cynorthwyydd 
gofal iechyd i’r tîm cefnogi. 

Y bwriad gyda’r 
fenter hon oedd 
gweld sut gallen ni fel 
Cyfarwyddwyr wneud 
newidiadau positif o 
fewn y sefydliad a’r 
gwasanaethau rydyn 
ni’n eu cynnig. Pan 
ydych chi’n gweithio ym 
maes gofal drwy’r amser 
mae’n hawdd anghofio 
faint o fraint yw hi 
mewn gwirionedd i allu 
rhoi cymorth a gofal i 
bobl ar adeg pan maen 
nhw fwyaf bregus.

Allison Williams, 
Prif Weithredwr

Enillydd gwobrau GIG 
Cymru 2016: Gwobr 
Datblygu Gweithlu 
Hyblyg a Chynaliadwy 

Cafodd Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys ei gydnabod am gefnogi a 
datblygu ffyrdd newydd o gynnal 
gwasanaeth gofal sylfaenol 
diogel, effeithiol ac o ansawdd. 

Wedi i bractis meddygol 
Machynlleth ildio ei statws 
contractwr annibynnol ym mis 
Awst 2015 – oherwydd her 
enfawr o ran recriwtio a chadw 
meddygon teulu – suddodd 
ysbryd y staff ac arweiniodd 
profiad gwael i gleifion at 
ddirywiad yn nifer y cleifion 
cofrestredig. Er mwyn cynnal 
gwasanaethau ac atal cleifion 
rhag gadael y practis, chwiliodd 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys am 
ffyrdd o greu gweithlu newydd, 

hyblyg, y gellid eu helpu i 
ddatblygu ffyrdd newydd arloesol 
o weithio. 

Roedd hyn yn cynnwys defnyddio 
staff gofal iechyd proffesiynol 
– ymarferydd nyrsio uwch, 
ffisiotherapydd uwch a fferyllydd 
yn y practis – i gyflwyno ystod 
o wasanaethau i gleifion nad 
oedd yn gofyn am ymgynghoriad 
gyda meddyg teulu. Fe wnaeth 
hyn leihau’r pwysau ar feddygon 
teulu’r practis, tra’n gwneud 
yn si ŵr bod cleifion yn cael y 
gofal yr oedd ei angen arnynt. 
Cyflwynwyd system frysbennu 
newydd i helpu i reoli baich 
gwaith y tîm, gan ailgyfeirio 
48% o’r galwadau gan gleifion 
‘ar y diwrnod’ oddi wrth y 
meddyg teulu. Yn sgil hyn 
cafodd cyfanswm o dros 300 o 
oriau meddyg teulu eu harbed o 
ganlyniad i ymyrraeth fferyllol. 
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Er i 2016 weld sefydlu 
llywodraeth newydd a’r holl 
heriau sy’n gysylltiedig â hynny, 
cadarnhaodd Ysgrifennydd 
newydd y Cabinet dros Iechyd, 
Vaughan Gething fod gofal 
sylfaenol a gofal darbodus yn 
parhau’n flaenoriaeth. Un o 
addewidion y llywodraeth oedd 
cronfa driniaethau newydd, a 
gyflwynwyd yn gynnar yn 2017, 
er mwyn i bobl sy’n dioddef o 
gyflyrau sy’n bygwth eu bywydau 
gael mynediad cyflym at 
feddyginiaethau newydd arloesol.

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, 
Carwyn Jones ei fwriad i sefydlu 
Adolygiad Seneddol yn 2016 
i edrych ar ddyfodol hirdymor 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng 
Nghymru. Dechreuwyd eisoes ar 
y gwaith o ystyried y dystiolaeth 
bresennol er mwyn nodi’r 
prif faterion sy’n wynebu ein 
gwasanaethau iechyd. 

Bydd yr adolygiad, dan arweiniad 
y cyn Brif Swyddog Meddygol 
Dr Ruth Hussey, yn nodi’r heriau 
ar gyfer y blynyddoedd nesaf 
o safbwynt cyllid, y gweithlu 
a recriwtio yn y GIG, ynghyd 
ag ymateb i’r galw cynyddol 
am ofal iechyd a bodloni 
disgwyliadau’r cyhoedd. Bydd 
hefyd yn ymchwilio i’r opsiynau 

ar gyfer datblygu ac yn gwneud 
argymhellion ynghylch sut y bydd 
y gwasanaeth iechyd yn edrych 
yn y dyfodol.

Mae’n anodd sôn am 2016 
heb gyfeirio at y refferendwm 
ar ddyfodol y DU yn yr Undeb 
Ewropeaidd a goblygiadau 
posibl Brexit i GIG Cymru. Mae 
cyllid yr UE wedi helpu llawer 
o brosiectau ledled y wlad, gan 
gynnwys ym maes ymchwil a 
datblygu. Mae goblygiadau hefyd 
i’r GIG fel cyflogwr. 

Bydd y trafodaethau a’r 
negodiadau hyn yn parhau 
yn 2017. Yn y cyfamser, 
yn ogystal â’r cynlluniau 
sydd i’w rhoi ar waith ar 
unwaith yn y gwasanaeth 
iechyd a’r gwelliannau cyson 
i’r ddarpariaeth o ddydd i 
ddydd, mae angen inni hefyd 
ystyried y weledigaeth ar gyfer 
gwasanaethau iechyd yn y tymor 
hir. 

Mae angen inni ystyried sut fydd 
y GIG yn edrych yn y dyfodol 
a sut i’w ddatblygu er mwyn 
cyflawni gwell canlyniadau i bobl.

Rydym yn credu bod angen i 
wasanaethau iechyd a gofal 
gael eu darparu’n fwy cyson 
ledled Cymru, gyda gwaith lleol 

a rhanbarthol y byrddau iechyd 
wedi’i gydlynu’n genedlaethol, 
gan fod gwasanaethau sy’n 
bodloni’r un safonau uchel ym 
mhobman yn wasanaethau 
tecach, yn fwy diogel ac yn 
haws eu defnyddio i’r cleifion a’r 
gweithwyr iechyd. Bydd dulliau 
cenedlaethol hefyd yn cyflymu 
newid ac yn ysgogi gwelliannau 
mewn perfformiad, gan ei 
gwneud yn haws i rannu gwersi 
ac i hybu arferion da.

Mae ymchwil yn chwarae rhan 
bwysig yn y gwaith o sicrhau 
gofal o ansawdd da yn y GIG 
drwy recriwtio, cadw a datblygu 
staff. Mae prosiectau ymchwil 
wedi’u hariannu hefyd yn 
cyfrannu at ofal iechyd darbodus, 
ynghyd â helpu i integreiddio 
iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae cynlluniau ariannu ymchwil 
iechyd yn gwahodd ceisiadau 
ym meysydd trosglwyddo 
gwasanaethau iechyd a gofal 
o’r ysbytai i’r cymunedau a 
mynd i’r afael â’r bwlch rhwng 
iechyd y rhai mwyaf cyfoethog 
o gymharu â’r mwyaf tlawd. 
Bydd yr wybodaeth a gesglir 
drwy’r math hwn o ymchwil 
yn helpu i lunio’r gwasanaeth 
iechyd dros y blynyddoedd nesaf. 
Bydd hefyd yn nodi lle mae 

mentrau a phrosiectau wedi bod 
yn llwyddiannus gan gyfrannu 
at wneud gwasanaethau’n 
gynaliadwy ac yn effeithiol.

Fel yr wyf wedi’i nodi drwy 
gydol yr adroddiad hwn, ceir 
enghreifftiau ardderchog o 
ddarparu gofal yn effeithiol ac 
mewn ffyrdd newydd, arloesol 
ledled Cymru.

Mae meysydd hefyd lle gallwn 
wella ac rydym yn gweithio 
tuag at hyn. Yr hyn sy’n amlwg 
yw bod y gwasanaeth iechyd 
yn werthfawr a bod angen ei 
warchod, fel y gall cenedlaethau’r 
dyfodol dderbyn gofal o ansawdd 
uchel sy’n diwallu eu hanghenion 
ac yn cyrraedd eu disgwyliadau.


