Cydnabyddiaethau
Cynhyrchir y Datganiad Ansawdd Blynyddol ar gyfer y cyhoedd a phobl sy'n
defnyddio ein gwasanaethau. Mae'n rhoi cyfle i ni roi trosolwg agored a gonest
o'r gwaith.
Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y blaenoriaethau a nodwyd
gennym yn ein Datganiad Ansawdd Blynyddol y llynedd. Byddwn hefyd yn rhoi
gwybodaeth i chi am y gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd i wella ansawdd a
diogelwch y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.
Mae'r Datganiad Ansawdd Blynyddol eleni ychydig yn wahanol gan mai hon yw
ein blwyddyn gyntaf fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Mae hyn yn
golygu na fyddai unrhyw gymariaethau y byddem yn eu darparu o'r llynedd yn
gywir yn ystadegol am y byddent yn cynnwys data ar gyfer gwasanaethau sydd
bellach yn dod o dan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.
Er mwyn osgoi rhoi'r darlun anghywir, rydym yn rhoi ffigurau'r llynedd i chi'n
unig. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn mynd yn ôl i ddarparu data o flwyddyn i
flwyddyn.
Nid yw'n bosib i ni wneud hyn ar ein pennau ein hunain felly rydym wir yn
gwerthfawrogi cefnogaeth ein holl randdeiliaid allweddol wrth lunio'r adroddiad
hwn.
Hoffem ddiolch hefyd i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Cyngor Iechyd
Cymuned am barhau i fonitro ein gwasanaethau er mwyn sicrhau ein bod yn
ymateb i unrhyw bryderon sydd gan ein dinasyddion.
I'n holl staff a'n gwirfoddolwyr, hoffem gydnabod gwaith caled ac ymrwymiad ein
holl bobl i ddarparu gofal diogel, tosturiol ac urddasol sydd o ansawdd uchel yn
gyson.
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Mae'n bleser gennym gyflwyno ein datganiad ansawdd blynyddol cyntaf ar gyfer Bwrdd
Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, a ffurfiwyd yn ddiweddar. Yn sgil y newidiadau i ffiniau
Pen-y-bont ar Ogwr ar 1 Ebrill 2019, bu gwir ymdeimlad o gyffro wrth i ni ddatblygu ein
cynlluniau a'n huchelgeisiau ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar gyfer y
dyfodol.
Wrth gwrs, daeth y flwyddyn i ben ar adeg hynod heriol, nid yn unig i'r Bwrdd Iechyd,
Cymru a'r DU, ond yn fyd-eang, ac mae'r byd yn parhau i ymateb i bandemig Covid-19.
Rydym yn ddiolchgar am yr ymrwymiad a'r ymateb a welsom gan ein staff wrth i'r
pandemig gynyddu. Mae ein staff wedi bod yn wirioneddol anhygoel, ac mae hyn yn dyst i
waith diwyd ac ymrwymiad ein pobl yn eu rolau o ddydd i ddydd. Rydym hefyd yn
cydnabod bod hwn yn gyfnod pryderus a gofidus iawn i bawb, ac ni wyddom o hyd beth
fydd yn digwydd yn y dyfodol. Fodd bynnag, rydym yn glir bod yn rhaid i ni achub ar bob
cyfle i ddysgu o'r newidiadau sylweddol rydym wedi'u gwneud a chadw’r gwelliannau lle
bynnag y gallwn ni. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym hefyd wedi parhau i wneud
cynnydd o ran gwella gofal cleifion a datblygu ein strategaeth: Iechyd Gwell, Gofal Gwell,
Bywydau Gwell. Rydym wedi parhau’n benderfynol i wneud iechyd a lles yn flaenoriaeth
ar gyfer y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu. Mae’r dull 'systemau cyfan' yn galluogi
pob un o'n clystyrau meddygon teulu i arwain system iechyd a gofal cymdeithasol
integredig ar gyfer eu hardaloedd; sef gwasanaethau gwirfoddol, practisau meddygon
teulu a rheolwyr timoedd iechyd a gofal cymdeithasol integredig, sy’n darparu amrywiaeth
o wasanaethau gofal sylfaenol a lles drwy eich meddyg teulu.

Ni fyddai’n bosib cyflawni Iechyd Gwell, Gofal Gwell, Bywydau Gwell heb gefnogaeth, her ac ymrwymiad ein
partneriaid, yn enwedig awdurdodau lleol Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, na heb ein helusennau lleol a
Phrifysgol Abertawe a Llywodraeth Cymru.
Yn dilyn y newid i'r ffin, cafodd ein bwrdd partneriaeth rhanbarthol ei ailenwi'n Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
Gorllewin Morgannwg, a thrwy'r cydweithio hwn rydym nid yn unig wedi datblygu ein gwasanaethau gofal sylfaenol
ac ‘Adre o’r Ysbyty’ ond hefyd wedi datblygu ymagwedd newydd at wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed
(CAMHS), ynghyd â'n fframwaith ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl oedolion.
Un o'n hamcanion yw cael staff hapus, sydd wedi'u hyfforddi'n dda a’u symbylu. Bydd hyn yn sicrhau bod staff yn
gallu rhoi gofal a phrofiad o’r safon uchaf i'n cleifion. Un datblygiad allweddol fu dechrau ar ein rhaglen o
uwchgynadleddau arweinyddiaeth, sef rhaglen sy’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr arferion gorau mewn
arweinyddiaeth. Datblygiad allweddol arall oedd y rhaglen beilot ar gyfer The Guardian Service, sy'n darparu
gwasanaeth annibynnol i staff allu codi eu llais.
Ym mis Tachwedd 2019, roeddem wrth ein boddau fod un o'n nyrsys, Jean Saunders, wedi'i henwi'n 'Nyrs y
Flwyddyn' Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru am ei gwaith yn cefnogi’r ceiswyr lloches yn ei gofal. Mae'r llwyddiant
arbennig hwn yn dangos y pwysigrwydd a roddwn ar ofal a phrofiad cleifion, ac ar gydraddoldeb ac amrywiaeth.
Roedd parhau mewn statws "ymyrraeth wedi'i thargedu" eleni o dan Fframwaith Uwchgyfeirio GIG Cymru yn heriol,
oherwydd er i ni weld gwelliannau amlwg yn lefel ein perfformiad ar gyfer gofal heb ei drefnu, roedd yn is na lle yr
oedd angen iddo fod. Er nad oedd nifer y derbyniadau brys yn llawer uwch nag o'r blaen, roedd gan y cleifion a
dderbyniwyd i’r ysbyty gyflyrau mwy cymhleth, ac roedd angen iddynt aros yn yr ysbyty am gyfnod hirach, a chreodd
hynny bwysau gweithredol sylweddol. Roedd y ffactorau hyn, ynghyd â'r ffaith nad oeddem yn gallu lleihau ein
sylfaen gostau ar ôl trosglwyddo Pen-y-bont ar Ogwr, yn golygu na fu’n bosib i ni fantoli'r gyllideb fel yr oeddem wedi
ei obeithio ddechrau'r flwyddyn. Er mwyn goresgyn y materion hyn, buom yn gweithio ar gynllun cynhwysfawr ar
gyfer y gaeaf, gydag ‘Adre o’r Ysbyty’ yn elfen allweddol, a dechreuwyd gweld gwelliannau cynaliadwy ar ôl y
Nadolig.
I gloi, rydym yn diolch i'n staff, ein gwirfoddolwyr, ein cleifion, ein partneriaid a’n cymunedau lleol am eu rhoddion
hael ac am ein cefnogi i barhau i ddarparu gofal i'n cleifion a gwella iechyd ein poblogaeth leol, yn enwedig yn ystod
y cyfnod anodd ers i Covid-19 ddechrau.
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Dymunwn y gorau i bob un ohonoch. Cadwch yn ddiogel yn ystod yr adegau anodd hyn.
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XQUK\ZDQJHQDPQHZLGLDGDXFOLQLJROLJ\QOOXQLDXJHQL
 0DHF\QOOXQLDXDUZDLWKJ\IHU\P\UUDHWKJ\QQDUDFDWDOHUPZ\Q
VLFUKDXJRIDOQHZ\GGHQHGLJRODFKULWLJROK\J\UFKRDQVDZGGXFKHO
DU{OJHQHGLJDHWK
 &ZEOKDX U8QHG*RIDO3RQWLRQHZ\GGDUJ\IHU\1HZ\GGDQHGLJ
JDQVLFUKDXFDSDVLWLSULRGRODUGUDZV\UKDQEDUWKJDQZHLWKUHGX
DUJ\PKHOOLRQ5KDJOHQ'H&\PUX







3DUKDXLZUDQGRD
G\VJXR FK
SURILDGDXGUZ\
EU\GHURQ
GLJZ\GGLDGDXDF
DGERUWKXQLJRO
U\G\FKFKL QUKRL
JZ\ERGLQL
DPGDQ\QW


3DUKDXLZHLWKUHGX
HLQF\QOOXQF\IODZQL
DUJ\IHU*RIDO
'LZHGG2HVJDQ
VLFUKDXERGSREO\Q
FDHOJRIDOGLZHGG
RHVXUGGDVRO


*DQZHLWKLRJ\GD
JRIDOV\OIDHQROLEREO
KǔQE\GGZQ\Q
JZHLWKUHGXSURVLHFWL
OHLKDXXQLJUZ\GG
XQLJHGG
F\PGHLWKDVROD
PDWHULRQLHFK\G
F\V\OOWLHGLJ\PKOLWK
SREOKǔQ



&\IODZQRGG\%ZUGG,HFK\GRVW\QJLDGR\Q\EULZLDXSZ\VRD
JRIQRGZ\GHOHQL\QDUZ\GGRFDROEXJRVW\QJLDGRPHZQ
EULZLDXSZ\VRGLIULIRO V\ QFDHOHXKDGURGGL/\ZRGUDHWK&\PUX 
&\IODZQZ\GK\Q\QEHQQDIGUZ\JRGL\PZ\E\GGLDHWKJ\GD
JRIDOZ\UFOHLILRQDVWDIIREZ\VLJUZ\GGV\PXGHUPZ\QOOHLKDX U
ULVJRIULZLDXSZ\VR QJZQHXGQLZHGL UFURHQ


'HFKUDXDUHLQ
JZDVDQDHWK
LQWHJUHGLJ
QHZ\GGDU
J\IHU
DZWLVWLDHWK
,$6



'XOOWU\OR\ZLVLFUKDXHLQERG\QG\VJXRDGERUWKHLQFOHLILRQD Q
WHXOXRHGGDGGDZGUZ\EURVHVDXFZ\QLRQDSKU\GHURQ
$UFKZLOLDGDXPLVRODU\PDWHELRQLJZ\QLRQV\GGZHGL XFDXGUZ\
ZDLWK\*UǒS3U\GHURQ*ZQHXG,DZQD6LFUZ\GG
&HLU 3HF\Q&\PRUWK'LJZ\GGLDGDX'LIULIRO QHZ\GGLKHOSXLOHLKDX U
DPU\ZLDHWKRGGXOOLDXR\PFKZLOLRDF\PDWHELGGLJZ\GGLDGDX
GLIULIRO0DH USHF\QZHGL LJ\QOOXQLR QEHQRGROLVLFUKDX\U\PJ\V\OOWLU
F\PDLQWDJV\ QERVLEkVWDIIDFKOHLILRQWHXOXRHGG
'DWEO\JZ\GSHF\QF\PRUWKVWRUwDX UFOHLILRQD UVWDIIHUPZ\QUKDQQX
SURILDGDXLKHOSXLZHOODJZDVDQDHWKDXGUZ\DGURGGVWUDHRQ\Q
GGLJLGRODFPDH QFUHXQHZLGJZLULRQHGGRO






3DUKDXLOHLKDX
QLIHU\EULZLDX
SZ\VR\JHOOLU
HXKRVJRL

*RIDO*DUWUHID .HHS0H$W+RPH ±HUPZ\QFDGZSREOJDUWUHI
&HIQRJL UJZDVDQDHWK<PDWHEL*Z\PSLDGDXDU\&\G\QRJ\VWDOk
SKDUKDXLURLF\PRUWKLJ\IOZ\QR USHF\QQDXF\PRUWK ,6WXPEOH DF ,
)HOO'RZQ DUJ\IHUDVHVXFZ\PSLDGDXDUGUDZV\UKROO*DUWUHIL
1\UVLRD3KUHVZ\O\Q
0DH$UZHLQ\GG&Z\PSLDGDXQDZUZHGL LEHQRGL QJHQHGODHWKROD
E\GG\QJZHLWKLRJ\GD U%ZUGG,HFK\GLGGDWEO\JX\PKHOODFK\
PRGHOD UF\QOOXQLDXDUJ\IHU\PDWHE/HIHO\QHLQKDUGDO
0DH U%ZUGG,HFK\G\QSDUKDXLJDQROEZ\QWLRDUOHLKDXKHLQWLDX
V\ QFDHOHXGDOZUWKJDHOJRIDOLHFK\GDUGGDUSDUXHLQ
JZDVDQDHWK$GUHR U<VE\W\DFDUJ\IOZ\QRHLQPRGHO7UDZVQHZLG
&O\VW\UDXDUGUDZVDUGDO%DH$EHUWDZH
<Q\VWRG\F\IQRGDGURGGGLZHWKDI  JZHOORGGHLQ%ZUGG
,HFK\GPHZQR URWKHPkXRIHZQPHVXUDXSHUIIRUPLR
/O\ZRGUDHWK&\PUXDFK\UKDHGGRGG\WDUJHG\QOODZQPHZQ
R UPHVXUDX
<Q\VWRGEXJRVW\QJLDGV\OZHGGRO\QQLIHU\UKHLQWLDXD
GGDOLZ\GZUWKJDHOJRIDOLHFK\G



3DUKDXLOHLKDX
QLIHU\UKHLQWLDX
V\ QFDHOHXGDO
\Q\U\VE\W\


&\QQDOUKDJOHQ
UHFULZWLR
UDJZHLWKLROV\ Q
DQQRJVWDIIL
\PXQRk Q%ZUGG
,HFK\G








/OHLKDX UF\IQRG
\Q\U\VE\W\D U
ULVJLDXF\V\OOWLHGLJ
V\ QJDOOXGLJZ\GGL
LHFK\G\SHUVRQK\
FZ\PSLDGDXV\ Q
GDWJ\IO\UXDKHLQWLDX
DGGHOLU\Q\U\VE\W\



 &\QOOXQLDXDUZDLWKLUHFULZWLRPHGG\JRQ\PJ\QJKRURODUJ\IHU\U$GUDQ
$FKRVLRQ%U\V0HGG\JRQ*RIDO$FtZWVWDIIWLPDXDPOGGLVJ\EODHWKRO
WKHUDS\GGLRQVWDIIWKHDWUJZHLWKZ\UF\PRUWKJRIDOLHFK\GDUDGLRJUDIIZ\UGUZ\
QLIHURIHQWUDXJZDVDQDHWKDFK\QOOXQLDXJRIDO
 &HIQRJL UJZDLWKRJ\Q\GGXQLIHU\U8ZFK<PDUIHUZ\U3DUDIHGG\JROGUZ\:$67
 &\QOOXQLDXLGGDWEO\JX UJZDVDQDHWK$GUHR U<VE\W\V\ QF\QQZ\VF\Q\GGXQLIHU
\WKHUDS\GGLRQF\PXQHGROJDQDPVHUXK\QDU\UXQDGHJDJ\E\GGP\I\UZ\U\Q
JDGDHO\EULI\VJRO
 $LOJ\QOOXQLR U7LPDX*RIDO$FtZWRIHZQHLQKDGQRGGDX
 3DUKDXLUHFULZWLRQ\UV\VHUPZ\QVLFUKDXERGOHIHODXVWDIILR QXQROk U'GHGGI
/HIHODX6WDII1\UVLR
 %\GGZQ\QJZHLWKLRLZHOODJRIDO'LZHGG2HVHUPZ\QF\QQLJJZHOO

GHZLVLEREOV\ QG\PXQRPDUZJDUWUHILZHOODDQVDZGGGLZHGGRHVD
OOHLKDXQLIHU\EREO F\IDUWDOHGGR\UZ\WKQRV V\ QWUHXOLRHXG\GGLDX
RODI\QHLQK\VE\WDL
 *RIDOGLZHGGRHV\QF\QQZ\VGDUSDULDHWKDXLEOHQW\QIDUZ\QHLJDUWUHI
HLKXQP\QHGLDGDWJ\PRUWKJDQ'ǔ+DIDQDVLFUKDXF\PRUWK
SURIHGLJDHWKL UWHXOX\Q\VWRGDFDU{OPDUZRODHWKSOHQW\Q

 &\QOOXQLDXLGGDWEO\JXJZDVDQDHWKOOHVLQWHJUHGLJ PHGG\OLRO
 &HIQRJLXFKHOJDLV &\PUX,DFKDFK GUZ\HLQWUHIQLDGDXSDUWQHULDHWK\QJ
1JRUOOHZLQ0RUJDQQZJ
 '\ODLJZHLWKUHGXHLQ0RGHO&\PGRJDHWKDX QOOZ\GGLDQQXV
OHLKDX UJRVWRGGHUE\QFOHLILRQL U\VE\W\JRIDOV\OIDHQRODOOHROLDGDXPHZQ
FDUWUHILSUHVZ\O
 *RIDO*DUWUHID .HHS0H$W+RPH V\ QJZHOOD UJRIDODGGDUSHULU\QQHX Q
DJRVDWJDUWUHI\FODISDQIRK\QQ\ QGGLRJHODSKULRGRO\QJOLQLJRO
 *ZHLWKLRJ\GDJ<PGGLULHGRODHWK*ZDVDQDHWKDX$PELZODQV&\PUX :$67 L
GGDUSDUXJZHOOLDQQDX\QDQVDZGG\JRIDOD USU\GORQGHEZUWK\PDWHEL
DOZDGDXDFZUWKGURVJOZ\GGRZUWKHLQGUZVIIU\QW

• Dros y tair blynedd nesaf byddwn yn ceisio mynd i'r afael â dau
faes iwella gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu. Byddwn
yn gweithio ileihau anghydraddoldebau iechyd drwy gyfuno
llwybrau arbenigol, yn cynnwys awtistiaeth.
• Gwasanaethau Integredig a Phlant a Phobl Ifanc. 0DH U Cynllun
Ardalyn canolbwyntio ar EXPSWKHPDOOHQRGZ\GPDLJZDLWK
rhanbartholV\ Q ychwanegu'r gwerth mwyaf; gan gynnwys
Anableddau '\VJXac Awtistiaeth.
 'DUSDUX UJRIDOJRUDX\Q\U\VE\WDLVHIJRIDO\VE\W\GDGUZ\HIIHLWKORQUZ\GG
DFDQVDZGGP\QHGLDGDPVHUROLRIDOEU\VQHXRIDOPHZQDUJ\IZQJDUK\GGKDX
FOHLILRQ\QIZ\SU\GORQ
 7UZ\ UUKDJOHQ3REO+ǔQJZHOODDQVDZGGGUZ\J\QOOXQLRL
ZHOODJRIDORUWKRSHGLJDUJ\IHU\UKHQRHGDFK\VZOOWOODZIHGG\JROHUPZ\Q
OOHLKDX UF\IQRG\Q\U\VE\W\DJZHOODFDQO\QLDGDXLEREOKǔQ
 0DHJZHLWKUHGX U'GHGGI/HIHODX6WDII1\UVLRZHGLOOHLKDXQLIHU\FZ\PSLDGDX
FZ\QLRQEULZLDXSZ\VRDJZDOODXPHZQPHGG\JLQLDHWKDXRKHUZ\GGERG
DQVDZGG\JRIDOZHGLJZHOOD
 $GRO\JX UPHLQLSUDZID UGHIQ\GGD UF\IXQLDGRVJLOLDXDUJ\IHUHLQFDSDVLWLL
DGVHI\GOXFOHLILRQPHZQROGUZ\GUHIQLDGDXSDUWQHULDHWKDUJ\IHUJRIDOSUHVZ\O
W\PRUKLU
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15.
Cyflwyno Un
Llwybr Canser a
fydd yn lleihau
amseroedd aros
cyffredinol, yn
rhoi diagnosis
cynnar o ganser
ac yn rhoi gwell
profiad i gleifion

16.
Adeiladu ar y
cynnydd a wnaed yn
sefydlu dull clwstwr
integredig o ymdrin â
gofal sylfaenol, gan
gefnogi pobl i
ddatblygu ffyrdd
iachach o fyw

17.
Parhau i wella
mynediad at
wasanaethau
deintyddol mewn
gofal deintyddol
arferol a brys

18.
Mae 'The Guardian
Service' yn darparu
cymorth i staff
sy'n codi pryderon
ynghylch unrhyw
bryder neu
risg yn y
gweithle, yn cynnwys
diogelwch cleifion.

• Mae'r Bwrdd Iechyd yn un o ddau Fwrdd Iechyd sy'n darparu'r
• llwybr gofal canser cyfan. O fewn cynllun y System Gyfan ar gyfer Canser, ein
blaenoriaethau yw darparu'r Un Llwybr Canser, gwella ein perfformiad a
gweithredu'r llwybrau gorau posibl drwy ddulliau gwella ansawdd gan
ganolbwyntio'n benodol ar lwybrau canser y fron a chanser yr ysgyfaint. Ein
gweledigaeth yw "darparu'r gofal canser gorau posibl i bobl De-orllewin Cymru".
• Bydd gwybodaeth briodol ar gael i'n cleifion, ein gweithwyr iechyd proffesiynol
a'n cynllunwyr gwasanaethau i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am
ofal a thriniaeth, yn ogystal â'r gallu i gael gafael, fel mater o drefn, ar
wybodaeth am symptomau'r cleifion, mynediad at driniaeth a chanlyniadau.

• Llwyddo i sicrhau cyllid i weithredu Model Gofal Sylfaenol Cymru
drwy ein Clystyrau Gofal Sylfaenol. Ni yw'r unig Fwrdd Iechyd yng
Nghymru i wneud hyn ar draws holl ardal ein poblogaeth.
• Gweithio'n agos gyda'n Hawdurdod Lleol a phartneriaid eraill i
wella'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu.
• Parhau i wella'r ffordd y darperir Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol,
Hyrwyddwyr Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a theithio cynaliadwy.

• Mae diwygio contractau ar gyfer gwasanaethau deintyddol, fferylliaeth
gymunedol a meddygon teulu yn ein helpu i symud o fodel "talu am
driniaeth" i fodel "talu am atal", gan annog, yn ei dro, ofal iechyd sy'n rhoi
gwell gwerth.
• Dal ymlaen â'r gwaith parhaus o wthio ffiniau contract presennol y
Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol drwy amrywiaeth o ddulliau newydd
sydd wedi'u cynnwys yn ein Cynllun Cyflawni ar gyfer Iechyd y Geg.
• Datblygu llwybr iechyd y geg ymhellach a pharhau i gyflawni o ran
trosglwyddo gwasanaethau o ysbytai i leoliadau gofal sylfaenol er mwyn
gwella mynediad i'r cleifion mwyaf agored i niwed yn ein poblogaeth.

• Gwrando ar staff a'u cefnogi i godi pyderon - mae hyn yn cynnwys comisiynu
ACAS i gynnal gweithdai i reolwyr, staff Adnoddau Dynol ac Undebau Llafur
wrth fynd i'r afael ag ymddygiadau amhriodol yn y gwaith, yn cynnwys bwlio.
• Gan fod ar gael 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn, mae 'The Guardian Service'
yn darparu gwasanaeth annibynnol, cyfrinachol ac anfeirniadol i staff sy'n codi
pryderon, gan ganolbwyntio ar weithio gydag unigolion a'r sefydliad i gael
atebion. Gall hyn fod mewn perthynas ag unrhyw bryder neu risg yn y gweithle
a/neu ddiogelwch cleifion. Mae'r gwasanaeth, sydd ar gael i bob gweithiwr, yn
cyd-fynd â'r holl wasanaethau cymorth eraill i staff fel Undebau Llafur,
Adnoddau Dynol, Gwasanaethau Caplaniaeth a Lles.
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19.
Adeiladu ar ein
perfformiad gwell o
ran cydymffurfio â'r
nifer o arfarniadau
staff, yn ogystal â
chynnal gwelliant o
ran hyfforddiant
statudol a
gorfodol

Llwyddwyd i cadw cydymffurfiaeth o 69% ar gyfer Adolygiad o Ddatblygiad
Personol (PADR) - mae pob maes clinigol bellach yn cyrraedd y cyfartaledd
ar gyfer Cymru neu'n cyrraedd canran uwch.
Cydymffurfiaeth â Hyfforddiant Statudol a Gorfodol - 81%.
• Ar gyfer mis Ionawr 2020, y ganran gyffredinol ar gyfer PADR a gofnodwyd
ar Gofnodion Electronig Staff y Bwrdd Iechyd yw 72.03% Mae hyn yn
gynnydd o gymharu ag Ebrill, pan oedd y ganran yn 63.79%.
• Bydd hyfforddiant PADR yn orfodol i bob rheolwr newydd sydd â
chyfrifoldeb dros reoli pobl.
• Mae prosiect ymchwil yn cael ei gynnal a fydd yn gwneud
argymhellion i wella cydymffurfiaeth yn y dyfodol.

20.
Rhoi ein Rhaglen
Datblygu
Arweinyddiaeth ar
waith ar gyfer staff
iau ac uwch

• Bydd datblygu sgiliau craidd ar gyfer rheoli pobl yn parhau i gael ei wneud
yn ddi-oed, er mwyn sicrhau bod gan bob rheolwr newydd a rheolwyr
presennol y sgiliau i reoli unigolion, timau a gwasanaethau'n effeithiol, gyda'n
gwerthoedd sefydliadol yn greiddiol i hyn. Rydym wedi darparu ein rhaglen
'Footprints' i dros 1000 o reolwyr, sef rhaglen datblygu arweinyddiaeth sydd
wedi'i hanelu at staff bandiau 4-7.
• Datblygwyd ein rhaglen 'Bridges" ar gyfer uwch reolwyr. Mae 100 o uwch
reolwyr wedi mynychu hyd yma. Lansiwyd Llwybr i Reolwyr yn 2019 sy'n
cefnogi rheolwyr i gyflawni eu rolau'n effeithlon ac yn effeithiol.

21.
Datblygu llwybr
rheoli
i fodloni
anghenion
staff unigol

•

Ehangu mynediad drwy amrywiol lwybrau talent – Academi
Brentisiaethau sydd wedi ennill gwobr.
• Cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r Llwybr Rheoli Arloesedd.
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$ZNSVP#MBJE"GGSJDB

5RHGG\JZHLWKG\KHI\G\QFDQROEZ\QWLRDUVDIOHRHGGJHQLDSKZ\VLJUZ\GGV\PXG\Q
\VWRGHVJRUDJHQHGLJDHWK\QRJ\VWDODJ\QFDQROEZ\QWLRDUKDZOPHQ\ZRGLJDHO
F\G\PDLWKJHQL\JHOOLU\PGGLULHG\QGGRL$HWKRQQKZDJDQUKHJLRQKHI\G
'\ZHGRGG0\ULDP)HZQDHWKRQQLJ\IOZ\QRSHOLJHQLL UUKDJOHQDGRHGG\
E\GZUDJHGGGGLP\QJDOOXDURVL ZGHIQ\GGLRQKZ\QHXJZHLWKOH

'Z\R)DH$EHUWDZH¶QGDUSDUXK\IIRUGGLDQWPDPRODHWK\Q$IIULFD

1DZUPDH UGGZ\¶QJREHLWKLR\JDOOHXSURILDGDXKHOSXLZHOODJZDVDQDHWKDX\QQHVDW
DGUHI'\ZHGRGG9LFWRULD0DH%ZUGG,HFK\G3ULI\VJRO%DH$EHUWDZHJ\GD
FKHIQRJDHWK&\PUXR%ODLG$IIULFD\QHIIHLWKLRDUDJHQGDI\GHDQJLHFK\GPDPDXD
EDEDQRGDFPDH QIUDLQWLQLIRG\QUKDQR UJZDLWKKDQIRGROKZQ*REHLWKLZQEDUKDXL
GGDWEO\JXF\V\OOWLDGDXDFU\G\QQL Q\VW\ULHG\JZDKDQROII\UGG\JDOOZQQLJ\PU\G
HJZ\GGRULRQ50&HUPZ\QJZHOODHLQJZDVDQDHWKDXHLQKXQDLQ

0DHGZ\V\¶QJZHLWKLRL)ZUGG,HFK\G
3ULI\VJRO%DH$EHUWDZHZHGLKHOSXL
GGDWEO\JXK\IIRUGGLDQWPDPRODHWK\Q
$IIULFD0DH¶U2EVWHWU\GG<PJ\QJKRURO
0\ULDP%RQGXHOOH WU\GHGGR UGGH\Q\
UKHVIODHQXFKRG D U)\GZUDLJ
<PJ\QJKRURO9LFWRULD2ZHQV DLOR U
FKZLWK\Q\UKHVIODHQ ZHGLWUHXOLRDPVHU
\Q6LPEDEZHIHOUKDQR¶UUKDJOHQ&\PUXR%ODLG$IIULFDJDQ/\ZRGUDHWK&\PUXV\ Q
UKRLF\PRUWKLGG\VJXDFK\IQHZLGVJLOLDX
<QRGRHGGK\UZ\GGR UJRIDOPDPRODHWKJ\GDSKDUFK 50& D
DUJ\PKHOOZ\GJDQ6HI\GOLDG,HFK\G\%\GIHOUKDQREURILDG
FDGDUQKDRORHQHGLJDHWKV\ QGLRJHOXXUGGDVPHQ\ZRGD X
KDZOLDX\QVLFUKDXUK\GGLGUKDJQLZHGDFKDPGULQDFV\ Q
W\QQXV\OZDWEZ\VLJUZ\GGGHZLV7UHIQZ\G\U\PZHOLDGk
+DUDUHDU\F\Gk:KLWH5LEERQ$OOLDQFHV\ QK\UZ\GGRJRIDO
PDPRODHWKRVDIRQLIHUFKHGDPHQ\ZRGOHGOHG\E\G
'\ZHGRGG9LFWRULD2ZHQV5\G\QQL QWHLPOR QIUHLQWLHGLJLDZQRIRGZHGLFDHO\
F\IOHLGHLWKLRL6LPEDEZHIHOUKDQR¶UUKDJOHQ&\PUXR%ODLG$IIULFD0DHOODZHUR
IHQ\ZRG\Q6LPEDEZH\QGHZLVJHQLILOOWLURHGGLIIZUGGRXQUK\ZJ\IOHXVWHUDX
LHFK\G0DHQQKZ¶QGHIQ\GGLRF\QRUWKZ\Z\UJHQLV\GGKHEHXK\IIRUGGLDGRHV
GLPPRGGWHLWKLRRVRHVDQJHQ2ZUDQGRDUVWUDHRQ\PHQ\ZRGHXKXQDLQ
FDZVRQQLZ\ERGERGOODZHU\QJZQHXG\GHZLV\PDDPHXERGQKZ¶QSRHQL\E\GG
\JRIDOPHZQF\IOHXVWHUDXLHFK\G\QHXKDPKDUFKXDF\E\GGDQQKZ¶QFDHOHX
JRUIRGLLURLJHQHGLJDHWK\QRDUHXSHQHXKXQDLQQHX¶QFDHOHXJZDKDUGGJDQHX
JRIDOZUUKDJV\PXGQHXUKDJJZQHXGVǒQ\Q\VWRGJHQHGLJDHWK
'\PDRHGGDLO\PZHOLDG0\ULDP%RQGXHOOHk6LPEDEZHDU{OF\QQDOJZHLWKG\
ZHGL LDQHOXDWREVWHWUHJZ\UDE\GZUDJHGG\OO\QHGGDFURHGG\QIDOFKRZHOGERG\
JZDLWK\QGHFKUDXJZQHXGJZDKDQLDHWK'\ZHGRGG(OHQLURHGGHPZUWKHLQ
ERGGDX¶QF\IDUIRGHWRk UK\UZ\GGZ\URZHLWKG\ UOO\QHGGHUPZ\QKHOSXLGGDWEO\JX
SHF\QF\PRUWKDGG\VJRO\JDOODQWHLGGHIQ\GGLRZHG\QLK\IIRUGGLVWDIIHUDLOO\QHX
VHI\GOLDGDP50&5RHGG\QZ\FKJZHOGF\PDLQWRIUZGIU\GHGG\PKOLWK\U
K\UZ\GGZ\UJDQHXERG\QUKDQQXHXKDQHVLRQDPVXWPDH UK\IIRUGGLDQWZHGLHX
QHZLGQKZD UJRIDO\PDHQQKZ¶QHLGGDUSDUX



1\UV\QKHOSX\Q$IIULFD
0DH'RPLQLTXH3RWRNDUVHIQ\UVOODZGULQLDHWKDX\Q\WKHDWU
\QJ1JKDQROIDQ/ORVJLDGDXD/ODZIHGG\JDHWK%ODVWLJ
&\PUX\Q<VE\W\7UHIRU\VQHZ\GGIRG\QKHOSX,QWHUEXUQV
DP\GGHJIHGIOZ\GG\Q5KZ\GZDLWKRZLUIRGGROZ\U
UK\QJZODGRO\Z,QWHUEXUQV0DH¶QF\QQZ\VJZHLWKZ\UJRIDO
LHFK\GSURIIHVL\QRODUEHQLJROV\ QDUEHQLJRPHZQJRIDO
OORVJLDGDXDF$IIULFD\ZPDHVHXFHQKDGDHWK
0DH'RPLQLTXH\QIDPLGGDXREODQWDFPDHHLJǒU\U
$WKUR7RP3RWRNDU2%(\Q*\Q)HGG\J<PJ\QJKRURO
DUJ\IHUOORVJLDGDX\Q1KUHIRU\V\QRJ\VWDODJ\QJ\GV\OIDHQ\GG,QWHUEXUQV$U\GDLWK
GLZUQRGFDIRGG'RPLQLTXHJZPQLHLFK\GZHLWKZ\U'DYH-RKQVWRQVHI&\QRUWKZ\\GG*RIDO
,HFK\G\Q\JDQROIDQORVJLDGDXDGDX*\Q1\UVVHI&KDUOLH/HDFKD'DQQL0HKUH]$U{O
JZLUIRGGROLF\QK\QQ\\P0DQJODGHVK,QGLD*KDQD1HSDO3DOHVWHLQDD*ZHULQLDHWK\
7UDHWK,IRUL\OOHGLZHGGDUDIL'RPLQLTXHI\QGLGGRRHGG$GGLV$EDEDVHISULIGGLQDV(WKLRSLD
HUPZ\QKHOSXLGGDUSDUXK\IIRUGGLDQWDUEHQLJRO
'\ZHGRGG'RPLQLTXH0DH,QWHUEXUQV\QJUǒSUK\QJZODGRORZHLWKZ\U
JRIDOLHFK\GSURIIHVL\QRO0DHSREOR¶U'8\QJZLUIRGGROL\Q,QGLDDGUDZL
$IIULFD0DH QIZ\RUZ\GZDLWKQDVHI\GOLDGDFU\G\QQL¶QJZHLWKLRJ\GD Q
JLO\GGRGDQ\UXQQRGVHIHUPZ\QFHLVLRJZHOOD¶UJRIDODUJ\IHUOORVJLDGDX
PHZQJZOHG\GGV\ QGDWEO\JX)HJ\QKDOLRQQL¶UFZUVPHZQ\VE\W\V\GG
DJXQHGORVJLDGDXDFURHGG\QGLS\QRVLRFL'DYLGDPQDGRHGGHULRHG
ZHGLJZHOG\IDWKDPRGDX
5RHGGVDIRQ\JRIDODUJ\IHUOORVJLDGDX¶QHLWKDIJZDHORQGEXUK\ZIDLQWRJ\QQ\GGDFPDH¶U
OO\ZRGUDHWKQHZ\GG\Q(WKLRSLDZHGLJZQHXGK\Q\QIODHQRULDHWK\QGGLZHGGDU0DH¶Q
JZHLWKLRJ\GDJ,QWHUEXUQVDVHI\GOLDGDXHUDLOOLZHOODHXJRIDODUJ\IHUOORVJLDGDXRQGPDH
DQJHQOODZHURKHOSDUQ\QWRK\G0DHIHOEURQXQUK\ZOHDUDOO\Q\E\GOORVJLDGDX\Z UPDHV
RODIEREDPVHULJDHOV\OZSREODPHLIRG\QZDLWKDQRGG(UJZDHWKDI\UDPRGDXDQRGG
ZHLWKLDXFHVLODZHURIXGGRIRG\QR5Z\¶QWHLPORHLIRG\QUKRLF\GEZ\VHGGLIL<Q\'8
PDHJHQQ\QQLODZHURDGQRGGDXHUPZ\QWULQSREODFHWRLJ\GIHJO\ZFKFKLV\OZDGDX
QHJ\GGRODPVXW\FDLII\*,*HLUHGHJ0DH QJZQHXGLFKLV\OZHGGROLHLQERGQLPRUIIRGXV
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ƌŽƐǇŶ/ĂĐŚĂ,ǇƌǁǇĚĚŽ/ĞĐŚǇĚĂ
*ZHUVLE\Z¶QLDFKDUJ\IHUFOHLILRQFDUGLDLGG

0DHIILEULOLDGDWUwDLGG\QXQREULIDFKRVLRQVWU{F)HOO\FDLII
FOHLILRQHXKDVHVXLZHOGDI\GGHQW\QHOZDRJ\IIXULDX
JZUWKJHXORLKHOSXLOHLKDX UULVJRJORWLDX QIIXUILR\Q\
JDORQDFDFKRVLVWU{F

0DHSREOV\ QDURVDPGULQLDHWKDPJ\IOZUFDUGLDLGG\QFDHO
JZHUVLE\Z¶QLDFKGUZ\JZUVDUORHVROV\ QFDHOHLUHGHJ\Q
<VE\W\7UHIRU\V

0DH UUKDJOHQIIDFWRUDXULVJIILEULOLDGDWUwDLGGVHIUKDJOHQDU
J\IHUFOHLILRQk¶UV\PSWRPDXPZ\DISUREOHPDWLJ\QFDHOHL
UKHGHJJDQ\Q\UV\VDUEHQLJRO+DQQDK*RVVD6DUDK
(YDQV0DHQWZHGLERG\QJZHLWKLR\Q\JDQROIDQ
JDUGLDLGGHUVEO\Q\GGRHGGODZHURQGZHGL\PXQRk¶UWvP
DUK\WKPLDLJ\IOZ\QR UUKDJOHQ\OO\QHGG

)ILEULOLDGDWUwDLGG\ZXQR UPDWKDXPZ\DIF\IIUHGLQR
DUK\WKPLDQHXU\WKPDQQRUPDO\JDORQ0DHQLIHUR
GULQLDHWKDXDUJDHO\QDPU\ZLRRIHGG\JLQLDHWKLDEODGXk
FKDWKHWUDXV\ QJRO\JXGHIQ\GGLRJZUHVDU\UKDQR¶UJDORQ
V\ QDFKRVL UUK\WKPDQQRUPDOQHXUHZL¶UUKDQKRQQRR¶U
JDORQ

'\ZHGRGG+DQQDK0DHKZQ\QEURVLHFWDUORHVRO5\G\Q
QL¶QFUHGXPDLG\PD UF\QWDIR¶LIDWK\QJ1JK\PUXRVQDG
\Q\'80DHDGG\VJXFOHLILRQD XWHXOXRHGGDP\IIDFWRUDX
ULVJV\ QJ\V\OOWLHGLJkIILEULOLDGDWUwDLGG\QFDQLDWiXLGG\Q
QKZJ\PU\GF\IULIROGHEDPHXJRIDOHXKXQDLQ5\G\QQL¶Q
JZHOG\QJ\VRQIRGK\Q\QFRGLK\GHUFOHLILRQ\QOOHGGIXHX
SU\GHURQDPU\WKP\JDORQDF\QJZHOODHXIILWUZ\GG

%HOODFKIRGGE\QQDJPDHW\VWLRODHWKJ\Q\GGRO\JDOOUKHROL
IIDFWRUDXV\¶QSHULULVJL¶UJDORQIHOSZ\VDXSZ\VHGGJZDHG
DGLDEHWHVJDHOHIIDLWKHQIDZUDUUHROLV\PSWRPDXDJZHOOD
DQVDZGGE\Z\G
0DH <VE\W\ 7UHIRU\V \Q \PDWHE L K\Q PHZQ IIRUGG
XQLJU\Z GUZ\J\QQLJ FZUV V\ Q DGG\VJX SREO k IILEULOLDG
DWUwDLGG DP \IIDFWRUDX ULVJ HU PZ\Q HX JDOOXRJL L J\PU\G
F\IULIROGHEDPHXJRIDOHXKXQDLQ

<Q\VWRG\UKDJOHQKRQV\¶QSDUDSXPZ\WKQRVJZDKRGGLU
FOHLILRQV\ QDURVDPGULQLDHWKIILEULOLDGDWUwDLGGLVHVL\QDX
DGG\VJJUǒSZ\WKQRVRO%REZ\WKQRVHJOXULUSZQFQHX
IIDFWRUULVJDJDOOFOHLILRQUDQQXHXSURILDGDXDG\VJXRGGL
ZUWKHLJLO\GG
3URVLHFWSHLORW\Z¶UUKDJOHQDUK\QREU\GRQGPDH+DQQDK
D6DUDK\QJREHLWKLR\E\GG\PDQWHLVLRQLJOHLILRQ\Q
JRO\JX\E\GG\QSDUD\Q\W\PRUKLU
0DHQQKZ¶QGZHXGHXERG\QPZ\QKDXUKHGHJ\UKDJOHQ
DERGFOHLILRQZHGLUKRLVrOEHQGLWKLGGLKHI\G

.BFhSQSJGMVOVDIPEZOEBOHPT PhSDIXJUIJhSEEF (BJM%JYPO 3JDIBSE'SBODPNCF 
1BNFMB &EXBSET  )BOOBI (PTT OZST HMJOJHPM BSCFOJHPM BS HZGFS BSIZUINJB  7JDUPS
.PSHBO .JDIBFM&ENVOETB,BSFO4OPXEPO

'\ZHGRGGXQR¶UFOHLILRQ*DLO'L[RQ5RHGGPRU
GGHIQ\GGLROJDOOXJRI\QFZHVWL\QDXLQ\UV\VFDUGLDLGG
DUEHQLJRODFKZUGGDJHUDLOOk UXQF\IOZU

0DHJDQWXDGDX\FDQWR UEREORJDHWKIILEULOLDG
DWUwDLGG(UHLIRG\QIZ\F\IIUHGLQPHZQSREOGURV
RHGJDOOHIIHLWKLRDUEREORERERHGUDQ0DHOODZHUR
JOHLILRQ\QSURILV\PSWRPDXV\ QF\QQZ\V
FU\FKJXULDGDXEOLQGHUQHXERG\QI\UHXKDQDGO*DOO
HIIHLWKLRDUKZ\OLDXUKDLSREOQHXDFKRVLLVHOGHUTOBUSÕBJ
2VQDGRHVJDQGG\QWXQUK\ZV\PSWRPDXV\ Q
J\V\OOWLHGLJkIILEULOLDGDWUwDLGGJDOO\UK\WKP
DQQRUPDOQHX UDUK\WKPLDI\QGKHEHLJDQIRG

5KRGGRGG\FZUVJ\PDLQWRDWHELRQDP\UKHV\PDXSDP
URHGGZQL QWHLPORIHOURHGGZQLDFHVERQLRGGJ\PDLQWDP
\IIRUGGRUDXLGGHOLRkSKHWKDX
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Grŵp i annog dynion i edrych ar ôl eu lles

Ymladd y Ffliw

Mae grŵp cymorth newydd sy'n ymwneud â iechyd
meddwl dynion ym Mae Abertawe yn denu
diddordeb mawr o bob cwr o'r rhanbarth.

Ymunodd Brenin y Gogledd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe eleni yn ei ymgyrch i
ymladd y ffliw. Roedd ein harwr yn annog pawb i ymladd y ffliw drwy wneud yn siŵr eu
bod yn cael eu brechu.

Nicola Ryder, Cynorthwyydd Personol, Christopher Stevens, Gwirfoddolwr Digwyddiadau a Ben Lahouel, arbenigwr y cyfryngau
cymdeithasol ar gyfer The Rally.

Mae grŵp cymorth newydd sy'n ymwneud â iechyd meddwl dynion ym Mae Abertawe yn denu
diddordeb mawr o bob cwr o'r rhanbarth.
Mae'r grŵp, a gychwynnwyd gan Mo Sykes, Cynghorydd Ward Llansamlet yn Abertawe, ynghyd â grŵp
o wirfoddolwyr ymroddedig, yn cyfarfod bob wythnos ac wedi denu mwy na 1,400 o ddilynwyr ar ei
dudalen Facebook.

Mae’r dyn yn y llun uchod yn gweithio’n broffesiynol fel dynwaredwr Jon Snow; fe
ymddangosodd mewn cyfres o fideos byr ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar bosteri a oedd
yn manteisio ar boblogrwydd y gyfres deledu Game of Thrones, yn ogystal ag yn manteisio
ar hoff ymadrodd y cymeriad arwrol, sef “Mae’r gaeaf yn dod”.

Enw’r grŵp yw The Rally ac mae'n cynnig lle diogel i ddynion gwrdd a rhoi cymorth i’w gilydd. Gallant
hefyd ofyn am gael gweld cwnselwyr. Mae llawer o waith cynllunio wedi’i wneud hefyd er mwyn sefydlu
grŵp tebyg ar gyfer menywod.
Dywedodd Mo, "Mae pobl yn dechrau siarad mwy am iechyd meddwl, yn enwedig dynion. Po fwyaf o
bobl rydyn ni’n dweud wrthyn nhw a pho fwyaf rydyn ni’n estyn allan atyn nhw, y mwyaf amlwg yw hi fod
angen hyn a gwasanaethau tebyg iddo. Mae unrhyw beth y gall unrhyw un ei wneud i wella ansawdd y
cysylltiadau rhwng pobl yn y gymuned yn bwysig iawn. Rydyn ni’n gwneud amrywiaeth o bethau; mae
gyda ni le diogel i'r dynion ddod i gael sgwrs a chefnogi ei gilydd, ac rydyn ni wedi cael cwnselwyr yno,
felly os oes angen cymorth unigol ar unrhyw un gallwn ni ddarparu hynny.

Nid oedd nifer y cleifion dros 65 oed a fanteisiodd ar y brechlyn ffliw yn
cyrraedd y targed cenedlaethol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd, mae oedran y dynion yn amrywio o ganol yr 20au
i dros 60 oed. Ar gyfartaledd, mae tua dwsin ohonon ni ond mae
gennyn ni hefyd grŵp Facebook lle mae dros 1,400 o bobl wedi
ymateb. Maen nhw’n profi cyfuniad o unigrwydd, unigedd
ac iselder, ac efallai y bydd rhai’n ystyried hunanladdiad
neu'n profi anhwylder straen wedi trawma - unrhyw beth o
gwbl sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a lles."

Mae'r grŵp yn cael ei gefnogi gan Glwstwr Cwmtawe,
sef grŵp o feddygfeydd yn rhan isaf Dyffryn Tawe.
Dywedodd Dr Iestyn Davies, arweinydd Clwstwr Cwmtawe,
"Diolch byth, mae cynnydd yn yr ymwybyddiaeth o’r pwnc sensitif hwn, sef
materion iechyd meddwl. Mae hynny’n arbennig o wir ymhlith dynion, ac mae
pobl yn fwy parod i siarad a gofyn am gymorth."

% o fenywod
beichiog a gafodd eu
brechu rhag y ffliw

Mae'r gwasanaethau mamolaeth yn parhau i gynnig brechiad rhag y ffliw i
bob menyw feichiog. Dangosodd ein harchwiliad Pwynt Cyflawni fod
92.7% o'r holl fenywod a holwyd yn cofio iddynt dderbyn cynnig i gael eu
brechu rhag y ffliw. Rydyn ni’n parhau i atgoffa menywod mewn
ymweliadau cynenedigol a thrwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol er
mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cael eu brechu rhag y ffliw.

% o bobl dros 65
oed a gafodd eu
brechu rhag y ffliw

O ran cleifion dan 65 oed mewn grwpiau risg, nid oedd y nifer a
fanteisiodd ar y brechlyn ffliw yn cyrraedd y targed cenedlaethol a
bennwyd gan Lywodraeth Cymru.
Mo Sykes
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% y bobl dan 65 oed
mewn grwpiau risg a
gafodd eu brechu
rhag y ffliw

22

• Promoting Good Health / Staying Healthy • Promoting Good Health / Staying Healthy • Promoting Good Health / Staying Healthy • Promoting Good Health / Staying Healthy • Promoting Good Health / Staying Healthy • Promoting Good Health / Staying Healthy

Hyrwyddo Iechyd Da / Aros yn Iach • Hyrwyddo Iechyd Da / Aros yn Iach • Hyrwyddo Iechyd Da / Aros yn Iach •Hyrwyddo Iechyd Da / Aros yn Iach Hyrwyddo Iechyd Da / Aros yn Iach • Hyrwyddo
Iechyd

Imiwneiddio a Brechu

Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o hunanladdiad
Ymatebion priodol ac amserol i argyfyngau, ymyrraeth gynnar a rheoli
Gofal a chymorth i'r rhai mewn profedigaeth/y mae hunanladdiad yn effeithio arnynt
Gweithio gyda'r cyfryngau a'u cefnogi
Lleihau mynediad at ddulliau o hunanladdiad
Cefnogi ymchwil, casglu a monitro data

Roedd yr ymgyrch ar gyfer brechu staff rhag y ffliw yn ymdrech tîm
enfawr ar draws y Bwrdd Iechyd. Rydym yn falch iawn o weld y
nifer o staff a gafodd eu brechu rhag y ffliw yn ystod ymgyrch
2019-20.
% o staff rheng
flaen

Bu nifer o newidiadau eleni, gydag ymgyrch gyfathrebu newydd yn
defnyddio’r thema 'Mae’r gaeaf yn dod'. Eleni hefyd fe wnaeth y
Cydlynydd Brechu Rhag y Ffliw hyfforddi ffisiotherapyddion a
fferyllwyr i gefnogi'r staff nyrsio i roi'r brechlyn ffliw i'w cydweithwyr.

% y plant 5 oed a
gafodd frechiad
MMR (2 dos)

Ers y digwyddiad, mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe a Chastellnedd Port Talbot wedi cymeradwyo'r gwaith ac wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad y
strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed. Cefnogwyd y gwaith ymhellach mewn
cyfarfod ar y cyd gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe a Chastell-nedd
Port Talbot, ac fe'i trafodwyd gan Fwrdd Iechyd Meddwl a Lles Gorllewin
Morgannwg. Mae hyn yn tynnu sylw at yr ymrwymiad sydd gan ystod eang o
asiantaethau i ddatblygu'r agenda hon a sicrhau canlyniadau cadarnhaol i'r bobl yn
ein cymunedau.

Mae staff gofal sylfaenol a chymunedol yn parhau i weithio gyda'i gilydd i
hyrwyddo pwysigrwydd imiwneiddio plant bob tro mae’r gwasanaethau’n
dod i gysylltiad â nhw. Yn ystod 2019, bu'r gwasanaeth Ymwelwyr
Iechyd yn rhan o ddigwyddiadau cymunedol yr haf yn Abertawe a
Chastell-nedd Port Talbot pan hyrwyddwyd pwysigrwydd imiwneiddio.

Gweithdy Atal Hunanladdiad a Hunan-Niwed Abertawe a
Chastell-nedd Port Talbot

Yn ystod Gwanwyn 2019, cynhaliwyd gweithdy yn Eglwys Gymunedol
Baglan lle roedd dros 70 o bobl yn bresennol. Cynrychiolwyd bron 40 o
wahanol sefydliadau ac asiantaethau o amrywiol sectorau a grwpiau
buddiant, yn cynnwys rhai â phrofiad o faterion iechyd meddwl.
Canolbwyntiodd y gweithdai ar chwe amcan strategol ‘Siarad â Fi 2’, sef
y strategaeth ar gyfer Cymru. Y nod oedd deall yr hyn a oedd eisoes yn
digwydd ar draws y rhanbarth, pa waith pellach oedd ei angen a ble y
dylid canolbwyntio’r ymdrechion. Caiff negeseuon allweddol pob
gweithdy eu hesbonio a'u darlunio yn y ffeithlun ar y dudalen nesaf.
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Helpa Fi i Stopio - Rhoi'r Gorau i Ysmygu

Un elfen o'r strategaeth hon yw bod Llwybr Gordewdra yn
cael ei roi yn ei le. Dan arweiniad y Cyfarwyddwr Iechyd
Cyhoeddus, sefydlwyd grŵp llywio amlasiantaethol i
adolygu’r gwaith o gyflawni Llwybr Gordewdra Bae
Abertawe. Cynhaliwyd gweithdy ymgysylltu fel rhan o’r
adolygiad, gyda thros 60 o randdeiliaid o amrywiaeth o
sefydliadau partner, cefndiroedd proffesiynol a
gwasanaethau ar draws lefelau'r llwybr yn cymryd rhan yn
hyn ac yn cyfrannu.

Yn 2019/20, rydyn ni wedi bod yn
gweithio i roi’r system integredig
Helpa Fi i Stopio yn ei lle ym Mae
Abertawe, yn unol â'r dull a
ddefnyddir yn genedlaethol a chan
Fyrddau Iechyd eraill.
Mae ein gwasanaethau rhoi'r gorau
i ysmygu bellach wedi'u dwyn
ynghyd mewn un brand, sef 'Helpa
Fi i Stopio’, ac maent yn cael eu
rheoli drwy Gyfarwyddiaeth
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a
Chymunedol y Byrddau Iechyd.
Rydym wedi bod yn gweithio i
ailfodelu'r dull o ymdrin â rhoi'r
gorau i ysmygu ar draws Bae
Abertawe, gan helpu i roi'r cyfle
gorau i'r nifer fwyaf bosibl o ysmygwyr yn ein hardal stopio ysmygu.

Mae'r gwaith hwn wedi ein helpu i ddeall pa mor llwyddiannus y mae’r llwybr gordewdra
yn gweithio a nodi hefyd lle mae angen i ni wneud gwelliannau yn y gwasanaethau ar
draws y llwybr, gan amrywio o atal gordewdra ac ymyrraeth gynnar, i ddarparu
gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol.
Mae ein grŵp llywio ar gyfer Gordewdra Plant a Phobl Ifanc wedi bod yn rhoi’r cynllun
gweithredu amlasiantaethol ar waith ar gyfer 2019/20. Mae hyn wedi cynnwys
hyfforddiant deieteg ar gyfer tîm cymorth gofal iechyd y gwasanaeth nyrsio mewn
ysgolion; sesiynau maeth sy'n cael eu cynnig gan y gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion; a
gweithio mewn partneriaeth i wella'r cymorth a ddarperir gan wasanaethau gofal
sylfaenol i blant nad yw eu pwysau’n iach yn ôl y rhaglen mesur plant.

Yn ystod 2019/20, mae ein
gwasanaethau 'Helpa Fi i Stopio’
mewn ysbytai a lleoliadau
cymunedol, sy’n cynnwys
fferyllfeydd cymunedol, wedi helpu
bron i 2000 o ysmygwyr roi'r gorau i
ysmygu. Bu hyn drwy ddarparu
cymorth ymddygiadol arbenigol a
therapi disodli nicotin am ddim er
mwyn rhoi cymorth i gleientiaid wrth iddyn nhw geisio stopio. Rydyn ni hefyd wedi bod yn
gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol fel bydwragedd, meddygon teulu, nyrsys
practis a deintyddion a’u hyfforddi i ddefnyddio dulliau penodol er mwyn newid
ymddygiad, sy’n golygu rhoi cyngor byr iawn wrth gael sgyrsiau ag ysmygwyr a
chynyddu’r nifer sy’n cael eu cyfeirio at y gwasanaethau.

Pwysau Iach

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif
Gall gwneud newidiadau fel rhoi'r gorau i ysmygu,
gwella deiet, gwneud mwy o weithgarwch corfforol,
colli pwysau ac yfed llai o alcohol helpu pobl i wella eu
lles a lleihau’r risg i’w hiechyd. Mae pobl sydd â llythrennedd iechyd isel yn dueddol o
ddilyn ffyrdd o fyw sy’n llai iach na’r cyffredin a phrofi canlyniadau iechyd gwaeth na’r
cyffredin, gan gyfrannu at yr anghydraddoldeb iechyd sydd eisoes yn bodoli ein hardal.
Mae derbyn llawer o wybodaeth iechyd ar lafar ac yn ysgrifenedig o wahanol ffynonellau
yn gallu bod yn anghyson ac yn ddryslyd. Gall fod yn anodd gwybod beth sy’n wir. Mae
Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif yn rhoi cymorth i newid ymddygiad drwy alluogi staff i gael
yr hyder, yr wybodaeth, y sgiliau a'r adnoddau i siarad â chleifion a cydweithwyr am eu
lles. Mae'r Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol wedi bod yn gweithio gyda thimau eraill yn y
Bwrdd Iechyd i gefnogi prosiectau ar lythrennedd iechyd a Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif.
Ymwelwyr Iechyd
Mae gan y Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd lefelau uchel o gymhelliant a llawer o
gyfleoedd i gefnogi teuluoedd wneud newidiadau i'w ffyrdd o fyw. Mae'n orfodol i staff o
fewn y gwasanaeth gwblhau’r e-ddysgu ar gyfer Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif. Mae
Ymwelwyr Iechyd eisoes yn trafod ffyrdd iach o fyw gyda chleientiaid yn rheolaidd. Gall
rhai pethau fel poeni am deimladau teuluoedd, yr angen i roi sylw i faterion pwysicach a
chyfyngiadau amser wneud hyn yn anodd.

Yn 2019/20, lansiwyd y strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach
gan Lywodraeth Cymru. Buom yn cefnogi datblygiad y
strategaeth hon ac yn arwain ar y broses ymgynghori ar gyfer y
fersiwn drafft gyda’n partneriaid ar draws Bae Abertawe.
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Cafodd y rhaglen hyfforddi ei chyflwyno dros 9 sesiwn a hyfforddwyd cyfanswm o 214 o
bobl. Y canlyniadau disgwyliedig oedd:
•
•
•

bod yn fwy hyderus o ran sut i godi'r mater a chodi'r mater yn fwy
defnyddio adnoddau
adfyfyrio ar ddefnyddio sgiliau annog mewn cyfweliadau a defnyddio'r sgiliau’n fwy.

Roedd 50% o'r ymatebwyr wedi cymryd camau i wella eu ffordd o fyw ers yr hyfforddiant.
Yn dilyn yr hyfforddiant, cynhaliwyd pedair sesiwn yn seiliedig ar sgiliau, gyda 177 o bobl yn
cymryd rhan ynddynt. Yn y sesiynau sgiliau, roedd cyfranogwyr yn adfyfyrio ar eu profiadau
ac yn ymarfer y sgiliau. Mae sgyrsiau am ffyrdd o fyw iach yn digwydd yn aml neu'n aml
iawn o fewn fframwaith Rhaglen Plant Iach Cymru a rheolaeth gefnogol. Mae Ymwelwyr
Iechyd yn hwyluso sesiynau Gwthio’r Bygi a sesiynau tylino wythnosol ar gyfer babanod,
gan roi cyfle i drafod pynciau iechyd fel gweithgarwch corfforol, maeth ac iechyd meddwl
cadarnhaol.

Gweithgarwch corfforol

Mae gweithgarwch corfforol rheolaidd yn dda i'n hiechyd corfforol a meddyliol. Yn
ddiweddar, addaswyd y canllawiau ar gyfer faint o weithgarwch corfforol y dylai pobl ei
wneud i wella eu hiechyd. Mae hyn bellach yn cynnwys canllawiau ar gyfer bod yn egnïol yn
ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth, ac ar gyfer oedolion anabl.
Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, mae ychydig dros 50% o oedolion yn bodloni'r
canllawiau hyn (sef bod yn egnïol am o leiaf 150 munud yn ystod yr wythnos flaenorol).
Mae’r canlyniadau’n llawer is ar gyfer plant 11-16 oed, sef 22.6% ar gyfer bechgyn a 13.4%
ar gyfer merched. Rydym yn gwybod hefyd nad yw ychydig dros draean o blant mewn
dosbarthiadau derbyn yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cyrraedd eu carreg filltir
ar gyfer datblygiad corfforol erbyn eu bod yn 4 oed.
Mae'n bwysig i blant ddatblygu'r sgiliau corfforol sydd eu hangen arnynt i fod yn egnïol drwy
gydol eu hoes. Mae’r prosiectau lleol sy’n cefnogi hyn yn cynnwys Cynllun Braenaru
Llywodraeth Cymru a fydd yn ariannu'r gwaith o ddarparu rhaglen SKIP yn y lleoliadau Cyn
Ysgol sy’n rhan o’r Cynllun Ysgolion Iach, yn ogystal ag mewn lleoliadau blynyddoedd
cynnar cofrestredig.

Ailsefydlwyd y Gynghrair Gweithgarwch Corfforol a gadeirir gan y Cyfarwyddwr Iechyd
Cyhoeddus. Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda phartneriaid i ddiweddaru'r strategaeth
bresennol a datblygu camau gweithredu i greu amgylcheddau a chyfleoedd i'n cefnogi ni
i gyd i fod yn fwy egnïol.

Hyfforddiant Hunan-niweidio mewn
Plant a Phobl Ifanc
Trwy weithio gydag ysgolion a phartneriaid i ddeall y
sefyllfa, gwelwyd bod angen rhaglen hyfforddi i godi
ymwybyddiaeth o hunan-niwed ac adnabod hunanniwed. Datblygwyd rhaglen hyfforddi dreigl mewn
partneriaeth ag arbenigwyr CAMH.
Mae'r rhaglen ar gael i staff ysgolion uwchradd, sef staff
sy’n addysgu a staff nad ydynt yn addysgu. Mae hefyd
ar gael i bartneriaid sy'n gweithio gyda phlant a phobl
ifanc, yn cynnwys timau cwnsela mewn ysgolion, timau
seicoleg addysg, timau lles, timau nyrsio mewn ysgolion,
swyddogion cyswllt yr heddlu a'r Gwasanaeth Ieuenctid.
Dechreuodd y gwaith o ddarparu'r hyfforddiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2018/19.
Yn haf 2019, dechreuodd gael ei gyflwyno ar draws Castell-nedd Port Talbot a bydd yn
parhau i Abertawe. Hyfforddwyd 117 o weithwyr proffesiynol yng Nghastell-nedd Port
Talbot, a nododd 78% fod yr hyfforddiant yn rhagorol.

Maeth a Hydradu
Cymerwyd camau allweddol yn 2019-2020 er mwyn codi
ymwybyddiaeth o Faeth a Hydradu ac amlygu’r agweddau
allweddol arnynt, yn arbennig mewn lleoliadau clinigol.
•

•
•
Cyflwynwyd pum cais i'r Gronfa Iach ac Egnïol, sef cronfa a ariennir ar y cyd gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru. Bu dau o’r ceisiadau hyn
yn llwyddiannus. Roedd un cais ar gyfer Atgofion Chwaraeon, sy'n ceisio gwella lles
meddyliol pobl, lleihau unigedd a gwneud pobl hŷn yn gorfforol egnïol eto. Roedd y cais
llwyddiannus arall ar gyfer Bywydau Cytbwys sy'n helpu pobl hŷn mewn cartrefi gofal i
fod yn egnïol ac i wella eu lles.
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•
•

Ymwybyddiaeth o alergenau bwyd – hyfforddiant ymwybyddiaeth am alergenau i
staff allweddol ar draws y Bwrdd Iechyd, yn cynnwys staff arlwyo, gwirfoddolwyr, staff
therapïau, nyrsys a HSW. Cafodd pwysigrwydd yr hyfforddiant ymwybyddiaeth ei
gefnogi drwy bwyllgorau a grwpiau’r bwrdd iechyd.
Datblygwyd cynllun gweithredu cynhwysfawr i sicrhau gwasanaeth diogel o
ansawdd uchel i gleifion.
Gwnaed gwelliannau allweddol o ran arlwyo, a oedd yn cynnwys y canlynol: labelu
bwydydd yn well yn enwedig ar gyfer alergenau a sensitifrwydd; apiau bwydlenni;
darparu mwy o amrywiaeth ar y bwydlenni, yn cynnwys darparu cynnyrch llysieuol a
fegan; gwella’r ôl troed carbon a sicrhau gwastraff da – mae mwydwyr bwyd yn cael
eu diddymu'n raddol a biniau gwastraff bwyd yn cael eu cyflwyno.
Cynyddwyd nifer y staff deieteg, gan ei gwneud yn bosib canolbwyntio’n fwy ar wirio
sicrwydd ar y wardiau e.e o ran pwysau, archwaeth, y gallu i fwyta, briwiau pwyso
(WAASP) ac addysg.
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Gofal Diogel

Y tri phrif maes sydd wedi achosi pryder

Apwyntiadau

A wnaethon ni eich cadw’n ddiogel pan oeddech chi’n defnyddio
ein gwasanaethau?

o gwympiadau

• Llawdriniaethau ar y llygaid
• Llawdriniaethau Orthapedig
• Llawdriniaethau Cyffredinol

Derbyniadau
• Llawdriniaethau ar y llygaid
• Llawdriniaethau Orthapedig
• Llawdriniaethau Cyffredinol

Cyfathrebu

Data Arolwg Cymru Gyfan
Ebrill 2019 – Mawrth 2020

(yn cynnwys iaith)
• Diffyg Gwybodaeth
• Gwybodaeth Anghywir
• Methu â Chysylltu

Cyfanswm yr ymatebion •2,199
Bodlonrwydd cyffredinol • 82%
Urddas • 96%
Cyfathrebu • 92%
Preifatrwydd • 93%
Glendid • 90%

o’r rheini a ymatebodd i’r Arolwg
Cyfeillion a Theulu yn argymell y
Bwrdd Iechyd

AdroddiadDiweddyFlwyddynargyferProfiadyClaf
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Digwyddiadau Byth

Ail-lansio SAFER – y ffordd brofedig o wella llif cleifion
Beth petaen ni’n dweud wrthych chi fod ffordd brofedig o wella gofal cleifion a hefyd o
wneud y gweithle yn llai o straen i staff?

Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio Digwyddiad Byth fel
"Digwyddiadau difrifol y gellir eu hatal yn llwyr
oherwydd bod canllawiau neu argymhellion diogelwch
ar gael ar lefel genedlaethol ac y dylai pob darparwr
gofal iechyd eu gweithredu."
Adroddwyd 7 o ddigwyddiadau
byth yn 2019/2020:

Digwyddiadau
Byth
7

•
•

Swab wedi’i adael yn y corff (theatr)
Tynnu’r dant anghywir

•

Llawdriniaeth yn y lle anghywir
(offthalmoleg)
Mewnblaniad anghywir (Rhybudd diogelwch cleifion)

•
•
•
•

Mae staff ar rai o’n wardiau wedi rhoi canllawiau SAFER ar waith ar gyfer llif cleifion.
Isod, ceir detholiad o'u hadborth:

Tynnu’r dant anghywir
Llawdriniaeth yn y lle anghywir (Theatrau TOE)
Llawdriniaeth yn y lle anghywir (Theatrau Pigiad i’r Glun).

Cafwyd argymhellion a chamau gweithredu priodol ar gyfer pob un o'r
digwyddiadau hyn.

"Mae mor
bwysig cael un
cyfnod byr yn y
dydd pan fydd
yr holl dimau
Amlddisgyblaethol
(MDT) yn
dod at ei gilydd
i siarad am
gleifion a
chynllunio i’w
rhyddhau o’r
ysbyty... gall yr
un sesiwn yna
gael effaith fawr
ar weddill y
dydd."

"Mae dull SAFER yn
ffordd ddoeth o
weithio. Mae'n
ddoethach i'r wardiau
ac mae'n amgylchedd
doethach i bobl weithio
ynddo. Mae llai o
straen ar bobl ac mae
llai o ddyblygu. Yn y
pen draw, mae'n
llawer mwy diogel i'ch
cleifion."

“Lle mae SAFER wedi'i
gyflwyno yn ein Bwrdd
Iechyd mae wedi gwneud
gwahaniaeth aruthrol. Mae
wedi bod yn effeithiol iawn."

Digwyddiadau Difrifol
Adroddodd y Bwrdd Iechyd 217 o Ddigwyddiadau Difrifol wrth Lywodraeth Cymru
rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. Isod, ceir dadansoddiad o’r 5 math o
ddigwyddiad difrifol a gofnodwyd fwyaf:

Y 5 prif math o ddigwyddiad difrifol
Gofal Mamolaeth
Newyddenedigol/Amenedigol
Briwiau Pwyso
Damweiniau/ Cleifion yn
Cwympo
Marwolaethau Annisgwyl neu
Niwed Difrifol

10

Mae llif cleifion da’n allweddol er mwyn i’n hysbytai weithredu’n effeithiol. Pan fo’r llif
yn wael ceir arwyddion amlwg o hynny, fel ambiwlansys yn ciwio y tu allan i'r Adran
Achosion Brys er mwyn gollwng cleifion ac amseroedd aros yn cael eu torri. Mae llif
gwael hefyd yn golygu bod rhai cleifion yn treulio mwy o amser nag sydd ei angen yn yr
ysbyty. Nid yw hyn yn dda i'w lles cyffredinol. Mae’n gallu arwain at leihau eu gallu i
symud ac yn gallu cynyddu’r risg o ddod i gysylltiad â heintiau a niwed drwy
ddatgyflyru.
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Cwympiadau
Cyfanswm nifer y cleifion mewnol wnaeth gwympo oedd 2739 ar gyfer y flwyddyn.
Mae'r Bwrdd Iechyd yn dal wedi ymrwymo i leihau cwympiadau ar draws pob maes ac
amgylchedd. Felly er mwyn monitro a mynd i'r afael â'r materion allweddol, mae wedi
ailsefydlu'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Cwympiadau.

Enwebu’r tîm am fynd i’r afael â briwiau pwyso.

Sefydlwyd tasglu arbennig i weithredu newidadau. Dywedodd Cyfarwyddwr Nyrsio’r
Uned, Lesley Jenkins, "Fe sefydlon ni Grŵp Strategol ar gyfer Atal Briwiau Pwyso ar ôl
cydnabod na all staff nyrsio atal briwiau pwyso ar eu pen eu hunain. Mae’r Grŵp
Strategol yn golygu cydweithredu amlddisgyblaethol gyda chynrychiolwyr o unedau
cyflawni gwasanaethau’r bwrdd iechyd. Mae’r rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o dimau
hyfywedd meinweoedd arbenigol, ynghyd â ffisiotherapi, therapi galwedigaethol,
deieteg, diogelu, nyrsio corfforaethol a chynrychiolwyr o’r tîm digwyddiadau difrifol. Er
mwyn ein helpu i gofio mai’r flaenoriaeth yw meddwl am yr effaith a gaiff hyn ar y claf,
mae cyfarfodydd y Grŵp Strategol yn dechrau â stori am glaf." Mae'r canlyniadau wedi
bod yn gadarnhaol dros ben hyd yma.
Dywedodd Lesley, "Mae'r sefydliad wedi gweld gostyngiad yn nifer y briwiau pwyso ar
draws y Bwrdd Iechyd, gyda rhai ysbytai acíwt yn gweld gwelliant sylweddol yn nifer yr
achosion a gofnodwyd. Mae hyn yn amlygu'r gostyngiad cyson a pharhaus mewn
briwiau pwyso yn ystod cyfnod y prosiect hyd yma."

Mae'n broblem sy'n gallu gohirio adsefydlu, achosi poen a hyd yn oed beryglu
bywydau. Mae staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi cymryd rhan mewn
ymgyrch lwyddiannus i leihau'r siawns y bydd cleifion â symudedd cyfyngedig yn
datblygu briwiau pwyso. Nawr maen nhw wedi’u henwebu am wobr GIG Cymru.

Bydd y gwersi a ddysgwyd o'r astudiaeth nawr yn cael eu rhannu ar draws y Bwrdd
Iechyd a'r GIG ledled Cymru.
Niferoedd Briwiau Pwyso o Ebrill 2019 – 2020
359
Cymuned
Ysbyty
267

Yn aml, mae’n bosib atal briwiau pwyso ond gallant achosi anghysur diangen i gleifion.
Gallant hyd yn oed beryglu bywyd os cânt eu heintio, gan arwain weithiau at honiadau
o esgeulustod. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cymru
wedi llunio Cronfa Risg Cymru, sy'n helpu cyrff iechyd yng Nghymru i wella diogelwch
cleifion.
Yn sgil y canlyniadau, enwebwyd y tîm yn y categori ‘Darparu Gwasanaethau mewn
Partneriaeth’ yng Ngwobrau GIG Cymru 2019. Drwy weithio mewn partneriaeth â
Chronfa Risg Cymru a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, mae BIPBA wedi sicrhau ei
fod yn edrych ar y mater drwy lygaid newydd.
Nodau'r bartneriaeth oedd:
•
Deall yn well y materion sy'n cyfrannu at friwiau pwyso
•
Nodi’r ffactorau achosol sy'n arwain at friwiau pwyso
•
Gweithio gyda'r Timau Hyfywedd Meinweoedd ledled Cymru i nodi arferion da a
meysydd i'w datblygu
•
Rhannu dysgu ar draws y ddau sefydliad
•
Gwella diogelwch a chanlyniadau’r cleifion
•
Datblygu cynllun gwella ansawdd strategol ar gyfer y sefydliad y gallai byrddau
iechyd eraill ei efelychu
•
Gweld gostyngiad o 10% mewn achosion o friwiau pwyso sy’n digwydd yn sgil
gofal iechyd yn BIPBA, a hynny ar gyfer cleifion mewnol ac ar gyfer y gymuned.
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Cyfanswm nifer y briwiau pwyso - 626
Gradd 3+ (Briwiau Pwyso – SIs a
adroddwyd i Lywodraeth Cymru)

Cymuned

178

Ysbyty

97

Cyfanswm nifer y briwiau pwyso - 275

Rheoli ac Atal Heintiau
Mae lleihau heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd ac y gellir eu hatal yn parhau’n
flaenoriaeth allweddol i ni.
Elfen allweddol o leihau’r risg o ddal heintiau yw sicrhau hylendid dwylo a hylendid
amgylcheddol o safon dda; mae ein staff wedi parhau i berfformio’n dda mewn
perthynas â'r ddwy safon hyn.
Yn anffodus, mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un heriol
iawn i'r Bwrdd Iechyd mewn perthynas â nifer yr heintiau, yn
enwedig Clostridium difficile a Staffylococcus aureus.
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Yn ystod 2019/2020 mae staff y Bwrdd Iechyd wedi gwneud:
1361 o Atgyfeiriadau/Adroddiadau ar gyfer Plant mewn
Perygl i Awdurdodau Lleol.
424 o Adroddiadau/Atgyfeiriadau ar gyfer Oedolion mewn
Perygl. Rheolwyd 174 o'r rhain gan y Bwrdd Iechyd gan fod
y cam-drin honedig wedi digwydd ar safle'r Bwrdd Iechyd
neu gan mai staff y Bwrdd Iechyd oedd y camdriniwr
honedig.
O 3 Chwefror 2020, mae'r holl Adroddiadau/Atgyfeiriadau ar
gyfer Oedolion mewn Perygl wedi'u cyflwyno i'r Awdurdod
Lleol perthnasol yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru.
Ers y newid hwn, mae'r Awdurdod Lleol wedi gofyn i ni
gynnal ymholiadau mewnol ar gyfer 4 achos.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i wella'r sefyllfa hon ac mae eisoes wedi
ariannu technolegau dadhalogi amgylcheddol ychwanegol ar gyfer y tri safle acíwt.
Gellir defnyddio’r rhain mewn ysbytai yn y gymuned hefyd os oes angen. Mae'r
Bwrdd Iechyd wedi cymeradwyo buddsoddiad ychwanegol ar gyfer 2020/21 er
mwyn:
•
•

Cynyddu ymhellach nifer yr oriau glanhau ar gyfer ysbytai Treforys a
Singleton
Gwella gwasanaethau atal a rheoli heintiau er mwyn cefnogi rhaglenni mewn
Gofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol (lle mae llawer o gleifion yn
datblygu'r heintiau llif gwaed sy’n golygu bod angen eu derbyn i'r ysbyty).

Wrth i’r Coronafeirws, sef COVID-19 (SARS-CoV-2), ledu’n fyd-eang ym mis Mawrth
2020, dechreuodd effeithio ar wasanaethau'r Bwrdd Iechyd. Bydd nifer yr achosion
sy’n cael eu cadarnhau yn ein hysbytai ac yn ein cymuned yn parhau i gynyddu yn y
dyfodol agos, ac yn y flwyddyn i ddod, mae’n debyg. Nid yw'n bosibl rhagweld yr
effaith y bydd yr haint newydd hwn yn ei chael ar heintiau allweddol eraill yn y
flwyddyn i ddod.
Mae'r Bwrdd Iechyd yn clustnodi adnoddau i gefnogi Llywodraeth y DU a Llywodraeth
Cymru mewn perthynas â'r haint hwn. Rydym hefyd yn ymroi i wneud popeth o fewn
ein gallu i ofalu am y cleifion sydd â COVID-19 arnynt ac a fydd yn dal COVID-19, ac
i gadw ein cleifion, ein staff a'n poblogaeth mor ddiogel â phosibl.

Diogelu
Mae'r GIG yng Nghymru wedi ymrwymo i amddiffyn a diogelu lles oedolion a phlant
sy'n agored i niwed. Mae gan GIG Cymru rôl hanfodol o ran sicrhau bod pob oedolyn
a phlentyn yn derbyn y gofal, y cymorth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt er
mwyn hyrwyddo Cymru iach, fwy diogel a thecach. Mae pawb yn gyfrifol am
ddiogelu oedolion a phlant, o aelodau’r Bwrdd i staff rheng flaen o fewn y
sefydliad a'r gwasanaethau dan gontract. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid
amlasiantaethol a Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg, ac yn cefnogi Unedau
Cyflawni Gwasanaethau o fewn y Bwrdd Iechyd i sicrhau bod eu staff yn cael eu
hyfforddi a'u cefnogi'n briodol i ddiogelu'r rhai sydd mewn perygl.
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Mae'r niferoedd sylweddol hyn o atgyfeiriadau ac ymholiadau yn dangos diwylliant
cadarnhaol o adrodd am achosion ymhlith staff y Bwrdd Iechyd oherwydd
ymwybyddiaeth gynyddol o'r gofyniad cyfreithiol i adrodd amdanynt ers gweithredu
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.
Mae gan y Bwrdd Iechyd agenda Diogelu eang sy'n cynnwys dyletswyddau sy'n ofynnol
o dan ddeddfwriaethau eraill. Fel rhan o hyn, rydym wedi:
- Cymryd rhan yn y gwaith o gwblhau Matrics Aeddfedrwydd Diogelu’r Tîm Diogelu
Cenedlaethol (GIG Cymru), sef offeryn hunanasesu sy'n ei gwneud yn bosib i gasglu
data Diogelu
- Dechrau gweithredu'r Broses Adnabod ac Atgyfeirio i Wella Diogelwch
(ymyrraeth) (IRISi) er mwyn gwella'r cymorth sydd ar gael drwy ofal sylfaenol ar
gyfer dioddefwyr a chyflawnwyr cam-drin domestig.
- Gweithredu cynllun gweithredu i wella cydymffurfiaeth â gofynion Trefniadau
Diogelu Rhag Colli Rhyddid y Ddeddf Galluedd Meddyliol (DoLS) er mwyn sicrhau yr
amddiffynnir cleifion yr ystyrir eu bod yn cael eu hamddifadu o'u rhyddid tra'u bod
mewn ysbyty cleifion mewnol.
Mae goruchwylio a chefnogi Diogelu yn elfen hanfodol o lywodraethiant clinigol. Yn
ogystal â hyn, mae gan bob Bwrdd Iechyd gyfrifoldeb i sicrhau bod staff yn teimlo eu
bod yn cael eu cefnogi yn eu rôl Diogelu.
Mae BIPBA yn hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o ddysgu amlasiantaethol er mwyn
gwneud a chefnogi gwelliannau parhaus o ran darparu gwasanaethau ac o ran
ymarfer.
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Gofal Effeithiol

Gall fferyllwyr dreulio mwy o amser ar wardiau, diolch
i dechnoleg robotig

Adre o’r Ysbyty

Mae technoleg
robotig yn cael ei
defnyddio er mwyn
rhyddhau fferyllwyr
ysbyty fel y gallant
dreulio mwy o amser
lle mae eu hangen
fwyaf – sef ar y
wardiau. Mae'r Tîm
Meddyginiaethau
Gofal Cartref, sydd
wedi'i leoli yn Ysbyty
Treforys, yn rheoli
presgripsiynau ar
gyfer cleifion allanol

Mae cynllun newydd sydd wedi'i gynllunio i leihau'r amser y
mae pobl hŷn yn ei dreulio yn yr ysbyty yn cael ei gyflwyno
ledled Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe o fis Tachwedd
ymlaen. Bydd y gwasanaeth ‘Adre o’r Ysbyty’ yn helpu pobl
dros 65 oed i ddychwelyd adref cyn gynted ag y byddant yn
ddigon da, gan ganiatáu iddynt wella mewn amgylchedd mwy
cyfarwydd.
Mae tystiolaeth yn dangos po hiraf y bydd pobl yn aros yn yr
ysbyty, y mwyaf anodd yw hi iddynt adennill eu hannibyniaeth
ar ôl cael eu rhyddhau. Nid yw'n anarferol i gleifion aros yn yr
ysbyty er eu bod yn cael eu hystyried yn iach yn feddygol, gan
fod angen i ddarparwyr gwasanaethau gynnal asesiadau a
rhoi trefniadau gofal yn eu lle cyn y gallant gael eu rhyddhau.

sydd â chyflyrau cronig. Dim ond clinigwyr ysbyty all ysgrifennu'r
presgripsiynau hyn, a chânt eu defnyddio ar gyfer cyflyrau sy'n
amrywio o ganser i riwmatoleg.

Mae ‘Adre o’r Ysbyty’ yn cyflwyno model 'asesu dibynadwy'
newydd, sy’n galluogi staff y wardiau i gysylltu ag arweinydd
unigol a fydd yn gyfrifol am
gefnogi’r claf i ddychwelyd
adref cyn gynted â phosibl.
Bydd hyn hefyd yn ei
gwneud yn bosib cynnal
asesiad yng nghartref yr
unigolyn o’i anghenion
cymorth ar gyfer y tymor
hir, yn hytrach na chynnal

Mae'r tîm yn rheoli'r presgripsiynau o'r adeg y cânt eu
hysgrifennu tan eu bod yn cael eu danfon i ddrws y claf. Rhaid i
fferyllwyr yr ysbyty ddilysu, sef gwirio, pob presgripsiwn er mwyn
sicrhau eu bod yn bodloni'r holl feini prawf.
Mae dros 3,400 o gleifion ar lyfrau’r gwasanaeth, sy’n golygu
nifer fawr o bresgripsiynau. Ac er nad oes dwywaith ei bod yn
broses bwysig, mae’n cymryd llawer o amser ac mae’n
llafurddwys ac undonog. Nid yw hyn yn gwneud y defnydd gorau
o amser, sgiliau a phrofiad y fferyllwyr arbenigol hyn.

asesiad yn yr ysbyty. Bydd yr asesiad hwn yn cael ei gynnal o
fewn 24 awr i'r claf yn cael ei ryddhau, a bydd yn rhoi gwell
dealltwriaeth o sut y gall unigolyn ymdopi’n ddiogel gartref.

Gwnaeth y tîm gais llwyddiannus i’r gronfa Arloesi i Arbed, sy'n
cefnogi'r potensial i arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus
yng Nghymru. Roedd y cais ar gyfer prosiect ymchwil a
datblygu.

Dywedodd Gareth Howells, y Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y
Claf, "Mae'r gwasanaeth ‘Adre o’r Ysbyty’ yn adeiladu ar ein dull
da o ymdrin â'r gofal, sef dull sy’n canolbwyntio ar anghenion yr
unigolyn. Mae hyn yn dileu oedi diangen ac yn caniatáu llawer
mwy o hyblygrwydd o ran sut y gofelir am gleifion.
Yn y pen draw, bydd hyn yn eu galluogi i setlo'n ôl i leoliad cyfarwydd a threfn reolaidd, ac
rydym yn gwybod bod hynny’n chwarae rhan bwysig yn eu hadferiad. Bydd hefyd yn
datblygu ymhellach y cysylltiadau gwaith agosach rhwng gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, a bydd ei lwyddiant yn dibynnu ar weithio'n effeithiol mewn partneriaeth." 37

O’r chwith: Rheolwr Meddyginiaethau Gofal Cartref,
Reuben Morgan; Swyddogion Clercyddol Uwch, Pauline
Williams, Riley Martin, Dane Davies a Catrin James;
Arweinydd y Tîm, Claire David; Swyddogion Clercyddol
Uwch, Barbara Jenkins a Lynette Brown.

Roedd rhan o hyn yn cynnwys model "prawf gwerth" gan
ddefnyddio Proses Robotig Awtomatig i wneud defnydd mwy
effeithlon o amser fferyllwyr.
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Eglurodd Rheolwr y Tîm, sef Reuben Morgan, "Mae'r
meddyginiaethau ar gyfer clefydau cronig, difrifol sy'n gwanychu
bywyd.
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Oni bai bod y presgripsiynau’n cael eu dilysu gan fferyllwyr, nid oes ffordd arall o’u
cyflenwi, ond mae’n well mewn gwirionedd fod ein fferyllwyr yn treulio eu hamser
gyda’r claf, gan wneud ymyrraeth glinigol mewn lleoliad clinigol – lle gallant wneud y
defnydd mwyaf effeithiol o’u profiad."
Lluniwyd rhestr fer o gwmnïau arbenigol. Yn dilyn proses ddethol drwyadl, dewiswyd
Human+, sef cwmni o’r DU, fel partner awtomeiddio. Dywedodd Mr Morgan: "Rhan o’r
rheswm dros benderfynu edrych ar riwmatoleg yw mai dyma'r arbenigedd mwyaf o bell
ffordd ar gyfer y math hwn o gyflenwi meddyginiaethau a hefyd am fod gennym dimau
fferyllol o fewn rhiwmatoleg. Lluniwyd yr hyn a elwir yn ddogfen diffinio prosesau a
oedd yn nodi'n glir beth yn union y mae'r fferyllydd yn ei wneud ac felly beth yr oeddem
yn disgwyl i'r robot ei wneud oherwydd ni all y robot ond dynwared rôl y fferyllydd.
Rydyn ni’n gwybod nad oes gan y robot y blynyddoedd o brofiad na'r cymwysterau
sydd gan y fferyllwyr er mwyn gwirio'r presgripsiynau hyn yn glinigol. Ond gan
ddefnyddio diffiniad o’r broses, gallai’r robot wirio'r presgripsiynau a phenderfynu a
oedd yn iawn eu dilysu neu beidio, gan esbonio’r rhesymau. Roedd pob presgripsiwn
a wirwyd gan y robot hefyd yn cael ei wirio gan fferyllydd, dim ond i wneud yn siŵr bod
yr holl bolisïau a’r gweithdrefnau’n cael eu
dilyn, a bod y robot yn gwneud yn union yr hyn
roeddem yn ei ddisgwyl ganddo."

Rheolwr y Tîm Meddyginiaethau Gofal Cartref,
Reuben Morgan, gyda’r feddalwedd yn rhedeg ar
y sgrin yn y cefndir

Defnyddiwyd y Broses Robotig Awtomatig dros
gyfnod o dri mis, gan ddod i ben ym mis
Hydref. Dywedodd Mr Morgan y dangoswyd
prawf o werth a bod y Broses Robotig
Awtomatig yn cymryd traean o'r amser y byddai
fferyllydd yn ei gymryd i wirio presgripsiynau.
Dywedodd Mr Morgan, "Mae wedi dangos i ni
fod cymaint o brosesau eraill y gallwn
ddefnyddio hyn ar eu cyfer, ac rydyn ni’n
ymchwilio ymhellach i un ohonynt. Gobeithio y
gallwn ni gyflwyno hynny dros y misoedd
nesaf."

Canllaw i anaesthetig lleol ar gyfer plant

Sgrinlun o Numb and Numb-er

Mae'r rhain yn cynnwys gallu gwylio cartwnau, gwrando ar gerddoriaeth a hyd yn oed
ofyn cwestiynau i'r llawfeddyg tra byddan nhw’n cael llawdriniaeth. Yn bwysicaf oll, mae
plant sy’n cael anaesthetig lleol yn gwella’n gynt ac yn gadael yr ysbyty’n llawer cynt.
Dywedodd Nick Wilson-Jones, sy’n Llawfeddyg Plastig ac Adlunio Pediatrig
Ymgynghorol yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty
Treforys, "Mae'n un o'r sefyllfaoedd prin hynny pan allwn ni wella gofal a phrofiad y
cleifion a lleihau costau ar yr un pryd. Mae anaesthetig lleol yn aml yn addas ar gyfer
plant sy'n cael llawdriniaeth ar fân lympiau, bympiau ac anafiadau, ond nid yw bob
amser yn cael ei ddefnyddio."
Gofynnodd Nick a'r Cofrestrydd Llawfeddygaeth Blastig Richard Thomson i Emma
Lazenby o ForMed Films i'w helpu i gyfleu'r neges oherwydd enw da Emma gyda'r
gynulleidfa darged. Dros y blynyddoedd, mae hi wedi gweithio ar y rhaglen gartŵn
boblogaidd Charlie a Lola ar CBeebies, yn ogystal â gweithio i’r cwmni byd-enwog
Aardman Animations, sef gwneuthurwyr Wallace a Gromit, a Disney. Yn 2010 hefyd,
enillodd Emma wobr BAFTA am yr Animeiddiad Byr Gorau am ei ffilm deimladwy
Mother of Many, sef ffilm am waith bydwraig.
Buodd hi’n cysgodi Nick a Richard yn ystod eu diwrnod gwaith, gan recordio sgyrsiau
go iawn gyda chleifion, y cleifion eu hunain a synau'r theatr lawdriniaethau, er mwyn eu
cynnwys yn y cartŵn tair munud. Talwyd am y cartŵn gan gronfeydd elusennol.
"Mae angen llawer o ymchwil ac mae’n cymryd amser i weld beth yw'r pethau allweddol
y mae angen eu dweud a'r hyn y mae angen i blant ei wybod," meddai Emma. "Mae
cysgodi'r llawfeddygon a siarad â'r plant cyn ac ar ôl eu llawdriniaethau yn fy helpu i
ddeall a chyfleu sut beth yw hyn mewn gwirionedd. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn
gweld pa wahaniaeth y bydd Numb a Numb-er yn ei wneud."

Cartŵn yn gwneud i bobl ifanc deimlo’n gartrefol
Mae llawfeddygon plastig yn Abertawe wedi bod yn cydweithio ag
animeiddiwr sydd wedi ennill gwbor BAFTA er mwyn helpu plant i
wella'n gyflymach o fân lawdriniaethau.
Maent wedi cynhyrchu cartŵn o'r enw Numb and Numb-er,
sy'n dangos i gleifion ifanc beth yw’r manteision o ddewis
anaesthetig lleol yn lle anaesthetig cyffredinol pan fo hynny'n Y Cofrestrydd
addas.
Llawfeddygaeth
Blastig, Richard
Thomson
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Yn ogystal â chynnwys sgyrsiau go iawn rhwng meddygon a chleifion, mae Numb
a Numb-er yn dilyn claf o'r enw Megan sy'n dewis cael anaesthetig lleol.

Prif themâu’r cwynion a gadarnhawyd gan yr Ombwdsmon oedd cyfathrebu, dogfennaeth
a thrin cwynion.

Mae'n dangos sut y gall ei thad fynd gyda hi i'r theatr lawdriniaethau ac eistedd gyda hi
drwy gydol y driniaeth. Mae hefyd yn dangos na all deimlo unrhyw boen diolch i'r eli
anaesthetig a'r feddyginiaeth arbennig a ysbrydolodd deitl y ffilm.

Yn ystod y cyfnod hwn, derbyniodd y Bwrdd Iechyd un adroddiad dan Adran 16
(cyhoeddir y math hwn o adroddiad pan fydd yr Ombwdsmon yn credu bod adroddiad yr
ymchwiliad yn cynnwys materion sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd. Mae'n ofynnol i'r corff
dan sylw roi cyhoeddusrwydd i’r adroddiad ar ei gost ei hun). Roedd yn ymwneud â'r
methiant i gymryd camau prydlon a phriodol i asesu a thrin symptomau strôc y claf a
methiant i reoli'r gofynion o ran maeth a hydradu. Canfu'r Ombwdsmon ymhellach fod
dogfennau'r Bwrdd Iechyd yn wael. Cadarnhaodd yr Ombwdsmon yn rhannol hefyd fod y
Bwrdd Iechyd wedi methu â chymryd camau priodol i gyfeirio'r claf at arbenigeddau
perthnasol. Daeth yr Ombwdsmon i'r casgliad bod y methiannau a nodwyd yn yr achos
hwn yn gyfle dysgu ehangach i bob Bwrdd Iechyd ledled Cymru.

Yr Ombwdsmon

Ar hyn o bryd (ar 11 Awst 2020), mae gan y Bwrdd Iechyd 34 o ymchwiliadau sy’n agored
gan yr Ombwdsmon.

Nifer yr Ymchwiliadau gan
yr Ombwdsmon yn erbyn
Bwrdd Iechyd
Prifysgol Bae Abertawe
Ebrill 2019 - Mawrth 2020

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)
Yn ystod y cyfnod 2019 - Mawrth 2020, cyhoeddwyd 10 adroddiad gan AGIC, a oedd yn
cwmpasu ystod eang o wasanaethau sy’n cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Bae
Abertawe. Cynhaliwyd tri arolygiad pellach o fewn yr amserlen a ystyriwyd, ond mae'r
Bwrdd Iechyd yn dal i aros i'r adroddiadau hyn gael eu cyhoeddi.
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Yn ogystal â'r uchod, cafodd y Bwrdd Iechyd ei wneud yn rhan o Adolygiad Mamolaeth
Cymru Gyfan y mae AGIC yn ymgymryd ag ef ar hyn o bryd. Gofynnodd AGIC am nifer
fawr o ddogfennau gan y Bwrdd Iechyd, a ddarparwyd iddynt i'w hadolygu. Roedd disgwyl
i AGIC ddod i Bencadlys y Bwrdd Iechyd ym mis Ebrill 2020, er mwyn parhau â’i
adolygiad a chyfweld ag aelodau allweddol o staff. Ers hynny, mae'r cyfweliadau wedi'u
gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws a byddant yn cael eu haildrefnu'n
ddiweddarach.
Deintyddfeydd a Phractisau Meddygon Teulu
Roedd y rhan fwyaf o'r adroddiadau a gyhoeddwyd yn ystod y cyfnod hwn ar gyfer
practisau meddygon teulu a deintyddfeydd, sy'n dod o dan Ofal Sylfaenol. Barnwyd bod y
meddygfeydd i gyd yn darparu gofal diogel ac effeithiol i'w cleifion. Argymhellwyd
gwelliannau yn dilyn dau o'r arolygiadau ac roedd y rhain yn ymwneud â recriwtio staff yn
ddiogel a'r broses o sicrhau bod gan staff yr imiwnedd priodol rhag Hepatitis B.

Rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, gwnaeth yr Ombwdsmon 30 o
ymchwiliadau i’r Bwrdd Iechyd. Yn ystod yr un cyfnod, cawsom 29 o adroddiadau
terfynol hefyd. O'r 29 adroddiad, ni chafodd 8 o’r achosion eu cadarnhau;
cadarnhawyd 17 yn rhannol; cadarnhawyd 4 yn llawn.
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Ystyriwyd hefyd fod deintyddfeydd yn darparu gofal diogel ac effeithiol, heb unrhyw
bryderon neu welliannau uniongyrchol i fynd i'r afael â nhw. Roedd angen gwelliannau
cyffredinol; er enghraifft, dylid darparu mwy o wybodaeth i gleifion ddangos sut mae eu
hadborth wedi gwella'r gwasanaeth.

Roedd pryderon uniongyrchol yr oedd angen mynd i'r afael â nhw mewn perthynas â
Gwasanaethau Pediatrig a'r Adran Achosion Brys a'r Uned Asesu Meddygol Acíwt. Mae
cynlluniau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer y gwelliannau sydd i'w gwneud ar unwaith wedi cael eu
derbyn gan AGIC.

Mae'r practisau meddyg teulu a deintyddol yn ymateb i AGIC â’u cynlluniau gwella eu
hunain ac nid ydynt yn cael cymorth gan y Bwrdd Iechyd ar hyn o bryd. Mae prosesau'r
Bwrdd Iechyd yn golygu bod y arolygiadau i gyd yn cael eu cofnodi a rhoddir
diweddariadau rheolaidd, drwy’r Gwasanaeth Gofal Sylfaenol, mewn perthynas ag
unrhyw gynlluniau gwella a gyflwynir i AGIC.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Ysbytai Cymunedol

Mae AGIC wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn arolygiad o Glinig Tawe yn Ysbyty Cefn
Coed. Adroddodd AGIC fod y rhyngweithio rhwng staff a chleifion yn dda, ond barnwyd
bod cynllun adeilad yr ysbyty wedi dyddio ac o ganlyniad mae'n effeithio'n negyddol ar
gleifion ac yn darparu amgylchedd gwaith anodd i staff.
Nodwyd pryder mewn perthynas ag offer dadebru ond nid oedd unrhyw beth yr oedd
angen ei wella ar unwaith. Fodd bynnag, fe nododd AGIC lawer o bethau i wella arnynt a
chafodd cynllun gwella'r Bwrdd Iechyd ei dderbyn gan AGIC yn sicrwydd digonol y bydd y
gwelliannau'n cael eu gwneud.

Ni archwiliwyd unrhyw Ysbytai Cymunedol rhwng
2019 a Mawrth 2020.
Ysbytai

Roedd AGIC i fod i gynnal arolygiad o’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, ond mae hyn
bellach wedi'i ohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

Cynhaliodd AGIC arolygiadau ym mhob un o brif
safleoedd ysbytai'r Bwrdd Iechyd.
Cynhaliwyd chwe arolygiad i gyd rhwng 2019 a Mawrth 2020, ond dim ond tri adroddiad
sydd wedi'u cyhoeddi hyd yma.
Cyhoeddwyd adroddiadau mewn perthynas â gwasanaethau Trawma Llawfeddygol ac
Orthopedeg yn Ysbyty Treforys, y Ganolfan Geni yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot a’r
Gwasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Singleton. Adroddodd AGIC iddynt gael
adborth gan gleifion yn ystod eu harolygiadau. Prin oedd y pryderon uniongyrchol a'r
gwelliannau uniongyrchol i fynd i'r afael â nhw, ond fe wnaeth pob ymweliad arwain at
gynlluniau gwella i sicrhau bod gwelliannau'n cael eu gwneud mewn gwahanol feysydd.
Un thema a nodwyd drwy gydol y cynlluniau gwella oedd yr angen i wella
morâl staff. Roedd yn ymwneud â materion staffio a'u hamgylchedd gwaith ac roedd
angen mynd i'r afael â hyn.

Canolfan Iechyd Penclawdd yn ailagor
Ailagorodd Canolfan Iechyd Penclawdd ar ei newydd wedd yn 2019 ar ôl cau yn ystod
gwanwyn 2018 ar gyfer gwaith adnewyddu helaeth.
Crëwyd pum ystafell ymgynghori newydd, ynghyd â dwy ystafell driniaeth newydd.
Ceir hefyd ystafell gyfweld at ddefnydd meddygon teulu ac ar gyfer gwasanaethau
cymunedol, ac mae'r swyddfeydd wedi'u hailwampio er mwyn cael derbynfa sy’n gwbl
hygyrch. Mae'r ystafell aros hefyd wedi'i hadnewyddu ac mae'n cynnwys seddau newydd,
yn ogystal â sgriniau gwybodaeth ac archebu apwyntiadau ar gyfer meddygon teulu.

Dychwelodd y Bwrdd Iechyd yr holl gynlluniau gwella gyda gwybodaeth am sut yr
oeddem yn bwriadu gwella ar bob pwynt. Roedd AGIC o'r farn bod yr holl gynlluniau
gwella yn ddigon o sicrwydd bod y Bwrdd Iechyd yn gwneud camau i wella lle bo angen.
Mae'r hyn a ddysgwyd wedi'i rannu'n eang â Bwrdd Gweithredol y Bwrdd Iechyd ac fe'i
trafodir yn rheolaidd yng Nghyfarfodydd Ansawdd a Diogelwch y Bwrdd Iechyd.
Mae'r tri adroddiad sydd eto i'w cyhoeddi yn ymwneud ag arolygiadau o
Wasanaethau Pediatrig (a gwmpesir gan Uned Cyflenwi Gwasanaethau Singleton), y
Gwasanaethau Radioleg (a gwmpesir gan Uned Cyflenwi Gwasanaethau Treforys) ac
Adran Achosion Brys ac Uned Asesu Meddygol Acíwt Ysbyty Treforys.
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Yn edrych ar y cyfleusterau newydd. O’r chwith: Dr Kannan Muthuvairavan, Sharon Miller, Rheolwr y Practis Barry
Matthews a Rheolwr Ystadau Gofal Sylfaenol Bae Abertawe Jonathan Parker
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Mae toiledau hygyrch newydd ar gyfer y cyhoedd a staff hefyd wedi'u creu fel rhan o'r
gwaith adnewyddu, sydd wed’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gyflawni gan Fwrdd
Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
Dywedodd y meddyg teulu Dr Kannan Muthuvairavan, "Rydyn ni'n falch iawn o allu
gweithio eto yng Nghanolfan Iechyd Penclawdd ar ôl iddi gael ei hadnewyddu. Mae'r
gwaith wedi trawsnewid yr adeilad yn ganolfan fodern newydd a fydd o fudd i'r gymuned
am flynyddoedd lawer i ddod."

Mae ansawdd y gofal y mae cleifion a'u teuluoedd yn ei gael a'u profiad yn ganolog i
gomisiynu gwasanaethau arbenigol sy'n sbarduno sicrwydd ansawdd a gwelliannau.
Un o nodweddion allweddol y fframwaith sicrhau ansawdd yw cryfhau'r berthynas
rhwng y Byrddau Iechyd a chryfhau rôl eu Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion.
Mae hyn yn greiddiol i sicrhau bod pob Bwrdd Iechyd yn sicr o ansawdd y
gwasanaethau a gomisiynir ar gyfer eu poblogaeth ond hefyd yn greiddiol o ran ei
gwneud yn haws rhannu’r hyn sy’n cael ei ddysgu.

Cofnodion nyrsys yn mynd yn ddigidol

Adeiladwyd y ganolfan iechyd, sef un o feddygfeydd cangen Grŵp
Estuary, yn 1975. Roedd yn darparu 20 clinig yr wythnos, yn cael ei
defnyddio gan ymwelwyr iechyd ac yn cynnig sesiynau rheolaidd
a gynhaliwyd gan nyrsys ardal a thimau podiatreg. Roedd y
meddygon teulu’n cynnal clinig babanod wythnosol hefyd.

Lansiwyd Cofnod Gofal Nyrsio Cymru mewn
sawl Bwrdd Iechyd ledled Cymru. Mae'r prosiect
yn trawsnewid dogfennau nyrsio drwy safoni
ffurflenni a’u gwneud yn ddigidol.
Bydd fformatau papur a digidol newydd o
ddogfennau ar gael i nyrsys yn cynnwys

Fodd bynnag, oherwydd cyflwr yr adeilad, nid oedd yn bosib defnyddio'r
ganolfan fel y dylid ei wneud. Caeodd ym mis Ebrill 2018 ar gyfer y gwaith
adnewyddu hirddisgwyliedig.
Dywedodd Dr Muthuvairavan, "Bydd clinigau presennol y meddygfeydd teulu, yn ogystal
â chlinigau nyrsio ar gyfer Practisau Grŵp Estuary, yn cael eu hadleoli i Benclawdd.
Byddwn yn cyflwyno mwy o apwyntiadau gan nyrsys i fonitro'r cleifion hynny sydd â
chlefydau cronig fel diabetes, asthma, COPD, a chlefyd coronaidd y galon. Gan fod mwy
o ystafelloedd ymgynghori erbyn hyn, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau newydd yn
raddol i'r ganolfan iechyd. Bydd y gwasanaethau podiatreg a fflebotomi i gyd yn
dychwelyd i Benclawdd hefyd."
Bydd ystod eang o wasanaethau meddygon teulu a chymunedol a fydd yn gweithredu o'r
ganolfan, sydd bellach yn gyfleuster modern a dymunol i gleifion a gofalwyr.

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol
Cymru

asesiadau risg ac asesiadau cleifion mewnol i oedolion. Mae fersiynau digidol y
ffurflenni’n golygu y bydd nyrsys yn gallu cwblhau asesiadau wrth ochr gwely'r claf ar
gyfrifiaduron tabled neu ddyfeisiau llaw eraill.
Treialwyd hyn ar sawl ward drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth mewn lleoliadau
ledled Cymru, gyda Byrddau Iechyd eraill yn lansio'r cofnodion newydd yn
ddiweddarach. Mae nyrsys a chydweithwyr amlddisgyblaethol o bob Bwrdd Iechyd wedi
bod yn rhan o'r rhaglen ac wedi bod yn cydweithio ers dros ddwy flynedd i safoni'r
ffurflenni a chreu'r broses ddigidol. Cyflogir Arweinydd Nyrsio Clinigol ym mhob Bwrdd
Iechyd i arwain y gwaith o gyflwyno'r dogfennau newydd.
*Canolrif yw'r rhif canol pan
gaiff y niferoedd eu rhoi
mewn trefn h.y
1, 2, 3, 4, 5, 6
Y canolrif yw '3'

Mae gwasanaethau arbenigol yn cefnogi pobl ag ystod o gyflyrau prin a chymhleth.
Maent yn wasanaethau sy’n cael eu darparu mewn nifer gymharol fach o ysbytai ac yn
cael eu defnyddio gan nifer gymharol fach o bobl. Nid ydynt ar gael ym mhob ysbyty
lleol oherwydd bod yn rhaid iddynt gael eu darparu gan dimau arbenigol o feddygon,
nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sydd â'r sgiliau a’r profiad angenrheidiol.

*Canolrif

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o ofal iechyd, sy'n cael ei gynllunio a'i drefnu'n lleol, caiff
gwasanaethau arbenigol eu cynllunio'n genedlaethol gan Wasanaethau Iechyd
Arbenigol Cymru ar ran y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.
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5KDJQRGL)IHU\OOLDHWKD5KRL0HGG\JLQLDHWKDX\Q(OHFWURQLJPHZQ
<VE\WDL +(30$ 

6,*1$/

$UZDUGLDX\VE\WDL%DH$EHUWDZHPDH
JZDVDQDHWKGLJLGROR¶UHQZ6,*1$/ZHGL
F\PU\GOOH¶UE\UGGDXJZ\QWUDGGRGLDGRO
D¶UGRJIHQQDXSDSXUDRHGG\QFDHOHX
GHIQ\GGLRLGURVJOZ\GGRJZ\ERGDHWK
0DH6,*1$/\QFDQLDWiXLVWDII\
ZDUGLDXQ\UV\VPHGG\JRQDVWDII\7vP
$POGGLVJ\EODHWKROUDQQXJZ\ERGDHWKDP
JOHLILRQPHZQDPVHUUHDODUGUDZV
ZDUGLDX¶U\VE\WDL0DH UJZDVDQDHWK
EHOODFK\QFDHOHLGGHIQ\GGLR QKHODHWKDU
GUDZV<VE\WDL6LQJOHWRQ7UHIRU\VD
&KDVWHOOQHGG3RUW7DOERW

%ZUGG,HFK\G3ULI\VJRO%DH$EHUWDZH\Z U%ZUGG,HFK\GF\QWDI\QJ1JK\PUXL
ZHLWKUHGX+(30$DUJ\IHUFOHLILRQPHZQRO\QGLO\QEXGGVRGGLDGJDQ/\ZRGUDHWK
&\PUX)HDHWK%,3%$DWLLDUZDLQ\IIRUGGDUJ\IHUUKDJQRGLHOHFWURQLJ\Q*,*&\PUX
JDQDOOXRJLVHI\GOLDGDXHUDLOOLGG\VJXR QSURILDGHUPZ\QSDUDWRLDUJ\IHU\SURVLHFW
5KDJQRGL)IHU\OOLDHWKD5KRL0HGG\JLQLDHWKDX\Q(OHFWURQLJPHZQ<VE\WDLVHISURVLHFW
&\PUX*\IDQ :+(330$ DI\GG\QGDUSDUXGXOORUDJQRGLHOHFWURQLJDUJ\IHUSRE
\VE\W\\QJ1JK\PUX
0DH+(30$\QFHIQRJLSURVHVDXJZHOODUJ\IHU
UKDJQRGLDUKRLPHGG\JLQLDHWKDXGUZ\GGLOHXVLDUWLDX
PHGG\JLQLDHWKSDSXURGGLDU\ZDUGLDXDUJ\IHUFOHLILRQ
PHZQROD¶LJZQHXG\QERVLEUKDJQRGLUKRLDFK\IOHQZL
PHGG\JLQLDHWKDX\QGGLJLGROJDQGGHIQ\GGLR
DPU\ZLDHWKRGG\IHLVLDX\QF\QQZ\VJOLQLDGXURQDU
GUROwDXDFK\IULILDGXURQDUROZ\QLRQ
0DHVLDUWLDXPHGG\JLQLDHWKDXGLJLGRODUJ\IHUFOHLILRQPHZQRO\QVLFUKDXERG\
SUHVJULSVL\QDX¶QGGDUOOHQDGZ\DF\QJ\IODZQDERGOOZ\EUDXDUFKZLOLRFDGDUQ0DHQW
KHI\G\QVLFUKDXHLERG\QJOLUERGSHQGHUI\QLDGDXFOLQLJRO\QFKZDUDHUKDQJUHLGGLRO
ZUWKUDJQRGLJDQGGDQJRV\UK\QJZHLWKLRV\¶QGLJZ\GGPHZQSHUWK\QDVk¶U
PHGG\JLQLDHWKDXV\¶QFDHOHXUKDJQRGLD¶UPHGG\JLQLDHWKDXV\¶QFDHOHXJZUWKDUZ\GGR
RKHUZ\GGDOHUJHGGDXFOHLILRQ0DH+(30$KHI\GZHGL LLQWHJUHLGGLRk3KRUWK&OLQLJRO
&\PUXHUPZ\QLO\WK\UDXV\¶QUKRLF\QJRUDPU\GGKDXFOHLILRQJ\QQZ\VJZ\ERGDHWKDP
\PHGG\JLQLDHWKDXV\GGHXKDQJHQZUWKHXUK\GGKDX0DHK\QQ\¶QJRO\JXQDGRHV
DQJHQWURVJOZ\GGR¶UZ\ERGDHWKDP\PHGG\JLQLDHWKDXRVLDUWLDXSDSXUL¶UQRGLDGDX
UK\GGKDX

6XWPDH6,*1$/ZHGLKHOSXLOHGGIX USZ\VDX\QHLQK\VE\WDLDFtZW"0DH¶QKHOSXGUZ\
IRGF\GZHLWKZ\U\QWUHXOLROODLRDPVHUDUGURVJOZ\GGRJZ\ERGDHWKDFDUJDVJOX
JZ\ERGDHWKRDPU\ZLDHWKRII\QRQHOODXJDQRO\JXERGPZ\RDPVHULRIDOXDP\
FOHLILRQ
0DHK\Q\QZ\FKDF\QW\QQXUK\ZIDLQWR¶UVWUDHQRGGLDU\VZ\GG0DH5RVVVHI
&\GO\Q\GG$UJ\IZQJ\Q<VE\W\7UHIRU\VZHGLERG\QGHIQ\GGLR¶UEZUGGJZ\QGLJLGROL
KHOSXEU\VEHQQX¶UFOHLILRQV\GGDQJHQ\JRIDOPZ\DIEU\V
0DH¶QJRO\JXERGV\VWHPI\ZDUJDHODUJ\IHUROUKDLQFOHLILRQDV\VWHPVDIRQRODUJ\IHU
WURVJOZ\GGRJZ\ERGDHWKZUWKLJOHLILRQJDHOHXV\PXGUKZQJJZHO\DXZDUGLDXDF
\VE\WDL0DH¶QJZHOODOOLIFOHLILRQD¶UEURVHVRU\GGKDXFOHLILRQDFKHLUF\IDWKUHEXJZHOO
KHI\GUKZQJF\GZHLWKZ\UDZDUGLDXPDHK\QQ\¶QJRO\JXQDGRHVXQUK\ZZ\ERGDHWK
\QFDHOHLFKROOLGURVDPVHUV\¶QJZHOODGLRJHOZFKFOHLILRQ\QV\OZHGGRO

*HOOLUFDHOJDIDHODUVLDUWLDXPHGG\JLQLDHWKFOHLILRQ
PHZQROLIIZUGGR¶UZDUGJDQHLJZQHXG\QERVLE
SDUKDXLUDJQRGLDFDGRO\JXPHGG\JLQLDHWKDXREHOO
SDQIR¶QDGGDV0DHK\QZHGLERG\QDPKULVLDGZ\\Q
\VWRG&29,'GUZ\OHLKDXQLIHU\EREODU\ZDUGLDX
OOHER¶QERVLE
<EZULDGQDZU\ZUKRL+(30$DUZDLWKDUGUDZVSXP
ZDUG\Q<VE\W\&DVWHOOQHGG3RUW7DOERW\Q\VWRG
JDQHKDQJXK\Q\PKHOODFKL<VE\WDL6LQJOHWRQ
D7KUHIRU\VGURV\EO\Q\GGRHGGQHVDI

“Does dim rhaid i fi
gofiocymaint nawr...
Mae SIGNAL yn cofio
popeth i fi!”

Anne, Cydlynydd Llif
Cleifion
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*RIDOJ\GDJ8UGGDV

/OZ\GGLDQW-LJVRJ\GDWKHXOXRHGG$EHUWDZH
0DHWvP\PURGGHGLJZHGLFDHOHL
JDQPRODPGUDZVQHZLGE\Z\GDX
FDQQRHGGRGHXOXRHGGLIDQF$EHUWDZH
GURV\WDLUEO\QHGGGLZHWKDI

6WDII\QUKRLSDUWLV\USUpLVL
JODIDUHLSKHQEOZ\GG\Q
RHG

3URVLHFW\P\UUDHWKJ\QQDU\Z-LJVR
V\ QF\QQZ\VE\GZUDJHGGKZ\OXVZ\U
WHXOXROQ\UV\VPHLWKULQDJZHLWKZ\U
GDWEO\JXLDLWKJ\QQDU0DHQW\Q
FHIQRJLUKLHQLLIDQFQHXULHQLV\¶Q
DJRUHGLQLZHGUKZQJDRHGR¶U
HJZ\WKQRVRIHLFKLRJUZ\GGDWKUZ\
J\GROEO\Q\GGRHGGF\QWDI\SOHQW\Q

0DHPHQ\ZRHGV\ Q
\VEU\GROLDHWKLEDZEGUZ\DGHQQLOO
HLKDQQLE\QLDHWK\QGLO\QGDPZDLQ
GGLIULIROZHGLFDHOHLJZREUZ\Rk
SKDUWLSHQEOZ\GGDQQLVJZ\O
7UHIQRGGVWDII<VE\W\*RUVHLQRQ\Q$EHUWDZH\SDUWLL.DWKOHHQ
'DYLHVDU{OFDHOHXV\IUGDQXJDQHLKDGIHULDG0DHQQKZZHGL
P\QGL¶UIDWK\PGUHFK'RHGGZQLGGLP\QGLVJZ\OK\QLJ\G
5RHGGZQL QPHGGZO\E\GGHQQKZ QJZQHXG\JDFHQIDFK
DUIHUROPHGGDL.DWKOHHQDRHGG\QDUGG\GG0DZUWK
7DFKZHGG'RHVJHQLGGLPRQGFORGLGG\QQKZ0DHQQKZ
ZHGLERG\QZ\FKLIL

0DHJDQ$VKOH\D'DQLHOOH5L[GULREODQWDFIHGGHFKUHXRQ
QKZ\PZQHXGk-LJ6RDPHXERGHLVLDXJZHOODHXVJLOLDXIHO
UKHLQL1LG\QXQLJPDHK\QZHGLJZQHXGJZDKDQLDHWKHQIDZU
LGG\QQKZRQGKHI\GZHGLKHOSX$VKOH\LJDHOJZDLWK
'RHGGHQQLZLUGGLPHLVLDXP\QGDU\GHFKUDXDPHLQERG
QL QPHGGZO\E\GGDLSREO\QIHLUQLDGRORQGWDQLFKLI\QG
G\G\FKFKLGGLP\QV\OZHGGROLSDIDWKREHWK\ZH0DH Q
\PZQHXGk FKJZHOODHLFKKXQDJZHOOD UIIRUGGU\G\FKFKL Q
PDJX¶FKSODQWPHGGDL$VKOH\'RHVQHE\QUKLDQWSHUIIDLWK
\Q\SHQGUDZRQGPDH\QDJDPDX\JDOOZFKFKLHXF\PU\GL
IRG\QUKLDQWJZHOO

)HZQDHWK.DWKOHHQDRHGG\QJZHLWKLRL U6Z\GGID)Z\G\Q
\VWRG\U$LO5\IHO%\GGRUULHLSKHQJOLQFKZLWK\Q\VWRG\UKDIDU
{OFZ\PSRJDUWUHI<QVJLO\GGDPZDLQGRHGGKLGGLP\QJDOOX
V\PXGDPL¶ZFKRHVJDHOHLUKRLPHZQFDVWOODZQ$U{OPLV\Q
<VE\W\*RUVHLQRQFDIRGGHLUK\GGKDXDF\PXQRGGk UGRVEDUWK
FU\IGHUDFK\GEZ\VHGG\QJQJKDQROIDQGG\GG\U\VE\W\'UZ\
I\Q\FKX¶UGRVEDUWKPDHJDQGGLGGHIQ\GGOODZQR LSKHQJOLQ
QDZUDJDOOV\PXGRJZPSDVXQZDLWKHWR

0DH-LJ6RV\¶QEURVLHFWF\GZHLWKUHGROUKZQJ%ZUGG,HFK\G
3ULI\VJRO%DH$EHUWDZHD&K\QJRU$EHUWDZH\QUKDQR
UDJOHQQL'HFKUDX Q'HJD7KHXOXRHGG\Q*\QWDI/O\ZRGUDHWK
&\PUX&DIRGGHLODQVLR\PPLV0DLIHORO\Q\GG7HHQ
6WDUWVHIUKDJOHQDRHGG\QEHQQDIDUJ\IHUSREOLIDQF
IHLFKLRJ\QHXKDUGGHJDXDFDUJDHOPHZQUKDLUKDQQDXR
$EHUWDZH¶QXQLJ)HOUKDQRZHUWKXVLDGSDUKDXV\
JZDVDQDHWKFDIRGGDVWXGLDHWKEOZ\GG\QRK\GHLFKRPLVL\QX
JDQ\%ULI\VJROD¶LKDULDQQXJDQ<VJRO<PFKZLO*RIDO
&\PGHLWKDVRO&\PUX'DHWK\U\PFKZLOZ\UL¶UFDVJOLDGIRG
F\GZHLWKLRDJRVZHGLDUZDLQDWOHIHOXFKHORJ\IDWKUHEXHU
PZ\QGLZDOOXDQJKHQLRQGHIQ\GGZ\U\JZDVDQDHWKD U
UKHLQL QDQJKHQLRQDDOOIRG\QJ\PKOHWKJDQJUHXWvPQHX
GHXOXLJHIQRJL¶UUKLHQLLIDQF

'\ZHGRGG\)ILVLRWKHUDS\GG&DWULQ7UHKDUQH5RHGGKLPRU
EHQGDQW5RHGGKL QEHQGHUI\QRORIRGPRUDQQLE\QQRODJ\
JDOODLIRG0DH QJZQHXGSRSHWKGURVWLHLKXQ$G\QD QXQLRQ
URHGGDPHLZQHXGHUPZ\QJDOOXP\QG\Q{OL UIIRUGGURHGG
KL QE\ZR UEODHQ
'LPRQGGLZUQRGRGGDWKOX\ZKZQPHZQJZLULRQHGGQLG\Q
XQLJHUPZ\QGDWKOX.DWKD LSKHQEOZ\GGRQGKHI\G\IIDLWKHL
ERGZHGLF\IODZQLF\PDLQWPHZQF\QOOHLHGRDPVHU5\G\QQL
ZHGLFDHO\IUDLQWRZHOGK\QQ\Z\WKQRVDU{OZ\WKQRV
5RHGG.DWKOHHQZUWKHLERGGJ\GD LSKDUWLRQGPDHEHOODFKZHGL
GHFKUDXJZQHXGF\QOOXQLDXDUJ\IHU\IOZ\GG\QQHVDI5Z\ Q
HGU\FK\PODHQDWI\PKHQEOZ\GG\QRHGDFZHGLJZDKRGG
SDZELGGDZQVPHGGDL
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Arweiniodd hyn at ganlyniadau gwell. Er enghraifft, naill ai
nid oedd angen y gwasanaethau cymdeithasol mwyach
ar lawer o'r rhieni a gyfeiriwyd gan yr awdurdod lleol, neu
fe gawson nhw eu tynnu oddi ar y gofrestr risg.
Yn sgil ymgysylltu â'r tîm, roedd y rhieni ifanc hyn hefyd
yn fwy tebygol o aros gyda'u plant. Cafwyd gwelliannau o
ran iechyd yn ogystal: fe wnaeth llawer roi’r gorau i
ysmygu, ymwrthod ag alcohol, bwydo ar y fron am gyfnod
Tîm Jig-So yn y digwyddiad yn Abertawe hirach a gwella eu deiet.

Gofal yn y Cartref a ‘Keep Me At Home’
Rhan o Gynllun Gwasanaethau Clinigol y Bwrdd Iechyd yw 'My Home First'. Mae’n
cynnwys cael llwybrau mewn gofal sylfaenol a fydd yn gwella'r gofal a ddarperir yng
nghartref y claf neu'n agos at y cartref lle bo hynny'n ddiogel ac yn briodol yn glinigol,
ac a fydd yn lleihau presenoldeb diangen yn yr ysbyty.
Mae ein cynlluniau'n seiliedig ar ein cyflawniadau dros y
ddwy flynedd ddiwethaf a'r dull cenedlaethol o fynd i'r afael
â'r pum blaenoriaeth genedlaethol sef:
• Cwympiadau
• Anawsterau anadlu
• Poen yn y Frest
• Cwympiadau Gofal Iechyd Proffesiynol
• Iechyd Meddwl

Ffurfiodd y rhieni ifanc berthynas gadarnhaol â'r tîm, gan ddweud bod y tîm yn
gefnogol, yn gyfeillgar, yn empathetig, yn ddibynadwy ac yn anfeirniadol. Roedd y
rhaglenni cymorth yn cynnwys gwybodaeth a chymorth gofal iechyd drwy waith un-iun, dosbarthiadau grŵp ar gyfer teuluoedd a fforymau.
Aeth y staff â'r rhieni ifanc i fanciau bwyd hefyd, a rhoi cyngor iddynt am waith,
addysg, tai a’r credyd cynhwysol. Roedd hyn yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael
eu cefnogi’n well a’u bod yn fwy parod i fod yn rhieni. Darparwyd lle diogel i drafod
perthynas iach rhwng rhieni ac i herio pynciau fel cam-drin, straen, dadleuon ac
anghytundebau, a chafwyd ymarferion yn benodol i dadau ifanc er mwyn herio
stereoteipiau rhyw ac ymddygiad negyddol.
Cafodd staff Jig-so eu disgrifio yn yr adroddiad fel grŵp o bobl arbennig o ymroddedig
a oedd wedi ffurfio tîm ymatebol a hyblyg. Daeth yr adroddiad i ben gyda’r geiriau:
"Mae eu hamgylchedd gwaith, eu hagwedd ‘gallu gwneud’ a'u gallu i weithio o dan
bwysau i ddarparu gofal a chymorth anfeirniadol i bobl
ifanc sy'n agored iawn i niwed, tra'n cynnal a datblygu eu
sgiliau proffesiynol eu hunain, yn drawiadol."
Cyflwynwyd y canfyddiadau mewn digwyddiad yng
Ngwesty'r Marriott yn Abertawe, ac yno roedd
cynrychiolwyr o'r asiantaethau partner, staff Jig-So, a
dwsinau o rieni ifanc a'u teuluoedd. Roedd rhai
ohonynt hefyd yn ymddangos mewn fideos a
ddangoswyd yn y digwyddiad er mwyn tynnu sylw at y
gwahaniaeth mae'r tîm wedi'i wneud i'w bywydau.
Dywedodd Elliot King, Yr Aelod Cabinet dros
Wasanaethau Plant y Blynyddoedd Cynnar yng
Nghyngor Abertawe, "Mae llwyddiannau gwirioneddol
Caitlin Fish with her children Isabella and
Jig-So i’w gweld yn y cyfleoedd sydd i deuluoedd ifanc, Oliver
eu plant a'u teuluoedd ehangach dyfu i fyny gyda'i
gilydd, yn iachach, yn hapusach ac yn fwy
optimistaidd."
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Derbyn cleifion i’r ysbyty oherwydd clefydau anadlol yw un
o’r prif ffactorau dros y galw am Ofal heb ei Drefnu ym
Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Drwy’r Grwpiau
Ailgreu Clinigol CSP a Model Clwstwr Gofal Sylfaenol y
Bwrdd Iechyd cyfan, rydym yn parhau i roi llwybrau gwell yn
eu lle ar gyfer gofal anadlol (gan ddechrau gyda COPD),
methiant y galon a gofal diabetes.
Drwy'r clwstwr, byddwn hefyd yn gweithredu dulliau amrywiol i osgoi risg i bobl sy'n
agored i niwed fel eu bod yn gallu aros gartref gyda'r lefelau priodol o ofal a chymorth.
Un o ffrydiau gwaith allweddol ein Rhaglen Waith ar gyfer Pobl Hŷn yw'r rhaglen 'Keep
Me At Home' sy'n cynnwys adolygiad o'r gwasanaethau presennol. Ei nod yw safoni
ein model a chynyddu'r capasiti i ymateb yn gyflym yn y gymuned. Byddwn yn parhau i
weithio gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) i wella
ansawdd y gofal, prydlondeb ein hymatebion i alwadau 999, a’r gwaith trosglwyddo
wrth ein drws ffrynt.
Ein cynlluniau yw dyblu nifer yr Uwch Ymarferwyr Parafeddygol yn ein hardal a
chefnogi'r gwasanaeth Ymateb i Gwympiadau ar y Cyd, yn ogystal â pharhau i gefnogi'r
gwaith o gyflwyno pecynnau cymorth ar gyfer asesu cwympiadau ar draws yr holl
Cartrefi Nyrsio yn 2020/21.

Gofal Strôc
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i lwybr gofal strôc Cymru Gyfan ac mae ein
blaenoriaethau ar gyfer 2020/21-22/23 yn cyd-fynd â'r Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar
gyfer Strôc.
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Gofal Amserol

Uned llawfeddygaeth blastig yn lleihau amseroedd aros ar gyfer triniaeth
Gall cleifion sydd â mathau penodol o anafiadau trawma a chanser y croen gael triniaeth
gyflymach erbyn hyn. Yn hytrach nag aros diwrnodau neu hyd yn oed wythnosau am fân
lawdriniaeth yn dilyn eu hapwyntiadau fel cleifion allanol neu ar ôl cael eu hatgyfeirio,
gellir bellach trin rhai ar yr un diwrnod.

Gostyngiad o 92% yn amseroedd aros
yn sgil clinig canser newydd
Gwelwyd bod Canolfan Diagnosis Cyflym yn
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, sef
gwasanaeth peilot, yn golygu lleihad o hyd at
92% mewn amseroedd aros ar gyfer rhai
cleifion a’i bod hefyd yn gost-effeithiol.

Mae hyn o ganlyniad i agor Canolfan Llawdriniaethau Plastig newydd yng Nghanolfan
Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys, Abertawe. Mae'n cynnig
llawdriniaethau fel achosion dydd pan nad oes angen anaesthetig cyffredinol ar gleifion.
Yn hytrach nag aros i theatrau llawdriniaeth fod ar gael, caiff y cleifion eu gweld mewn
ystafelloedd trin a gallant ddychwelyd adref rai oriau’n ddiweddarach.
Rhai o'r Tîm RDC Team yn Ysbyty Castell-nedd PT

Gall cleifion yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sy'n cyflwyno eu hunain i
feddygon teulu gyda symptomau amwys a allai fod yn symptomau o ganser, gael eu
cyfeirio at y Ganolfan Diagnosis Cyflym ble mae ganddynt fynediad cyflym at ystod o
brofion arbenigol ac uwch-glinigwyr.
Adolygwyd y gwasanaeth gan Brifysgol Abertawe rhwng mis Mehefin 2017 a mis Mai
2018. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cyfeiriodd meddygon teulu 198 o gleifion i'r clinig,
sy'n rhedeg ddwywaith yr wythnos. Roedd cleifion naill ai'n cael diagnosis o ganser ac
yna'n cael eu rhoi ar y llwybr cywir ar gyfer triniaeth am ganser, neu’n cael diagnosis
am gyflwr gwahanol, neu’n cael gwybod na ellid dod o hyd i unrhyw broblem ddifrifol,
neu’n cael eu hanfon i gael profion pellach.
Mae'r adroddiad gwerthuso gan Brifysgol Abertawe bellach wedi'i gyhoeddi gan y
cyfnodolyn British Journal for General Practice. Prif ganlyniadau a phrif gasgliad yr
adroddiad yw bod y Ganolfan Diagnosis Cyflym yn golygu lleihau’r amser cymedrig ar
gyfer diagnosis o 84.2 diwrnod mewn gofal arferol i 5.9 diwrnod os bydd diagnosis yn
cael ei wneud yn y clinig, neu i 40.8 diwrnod os trefnir archwiliadau pellach yn ystod yr
ymweliad â’r Ganolfan Diagnosis Cyflym. Darpariaeth y Ganolfan Diagnosis Cyflym
yw'r strategaeth orau (hynny yw, y lleiaf costus a’r fwyaf effeithiol) o'i chymharu ag
arferion clinigol safonol pan fydd y gwasanaeth yn llawn neu’n agos at fod yn llawn.
Ar gyfer cleifion sy'n cyflwyno â symptomau amwys neu amhenodol a allai fod yn
symptomau o ganser mewn gofal sylfaenol, mae Canolfannau Diagnosis Cyflym yn
lleihau’r amser ar gyfer cael diagnosis ac yn rhoi gwerth rhagorol am arian os cânt eu
rhedeg ar gapasti o >80%.

Y claf cyntaf i elwa o hyn oedd Joseph Attwood, sy'n dair ar hugain oed. Mae yn y llun
uchod gyda’i gariad India Morgan ac aelodau o’r staff. Ar ôl rhoi anaesthetig lleol iddo,
tynnodd llawfeddygon ran o’r hoelen o’i fys er mwyn cael gwared ar fflewyn dwfn a oedd
wedi achosi haint difrifol a gwneud i’w fys chwyddo. Cafodd y driniaeth ei gwneud ar yr
un diwrnod ag yr oedd Joseph, sydd o'r Gelli Gandryll, wedi cael ei weld mewn clinig ar
gyfer cleifion allanol, ar ôl iddo gael ei gyfeirio yno gan ei feddyg teulu.
Roedd y gwasanaeth cyflym yn golygu nad oedd yn rhaid iddo ailwneud y daith 120
milltir o'i gartref ac yn ôl i gael triniaeth yn ddiweddarach. "Byddai wedi bod yn eithaf
gwael pe bai'n rhaid i fi aros ychydig ddyddiau eto," meddai Joseph. "Roedd yn llawer
llai brawychus na mynd i’r theatr. Roedd yr ystafell ei hun yn gyfforddus ac roedd yr holl
offer yno'n ardderchog. "Rwy'n credu y bydd yn wych i bobl yn yr un sefyllfa â fi
oherwydd po hiraf fydd y pethau hyn yn cael eu gadael, y mwyaf poenus fydd e, ac
mae’n debyg y byddai hynny’n golygu bod angen mwy fyth o driniaeth."
Dywedodd Clare Baker, yr Uwch Fetron ar gyfer llosgiadau a llawfeddygaeth blastig, fod
un o'r ddwy ystafell driniaeth eisoes yn barod, a bod hyd at chwe chlaf yn cael eu gweld
bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Wrth i’r capasiti gynyddu, bydd cleifion
ychwanegol yn cael eu gweld a'u trin. Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwasanaeth gan
feddygon teulu arbenigol sy'n gymwys i wneud llawdriniaeth blastig.
Y Ganolfan Llawdriniaethau Plastig yw'r datblygiad diweddaraf yn yr uned ranbarthol,
sy'n arwain yn fyd-eang o ran gofalu am gleifion â llosgiadau a'r rhai y mae angen
llawdriniaeth blastig adluniol arnynt yn dilyn trawma, canser neu ddiffygion geni. Mae
hefyd yn gwneud llawdriniaethau ar y dwylo a’r nerfau.
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Dywedodd Jeff Morris, Rheolwr
Uned meddygon teulu arloesol yn gweithio gyda pharafeddygon i leddfu
Gweithrediadau’r Gwasanaethau
pwysau ar yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn ystod y gaeaf
Ambiwlans Cymru yn Abertawe,
Castell-nedd Port Talbot a Phen-yY gaeaf diwethaf, bu gwasanaeth meddygon teulu unigryw’n helpu i leddfu'r pwysau ar
bont ar Ogwr, "Mae’r dyddiau hynny
barafeddygon ac ar Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys. Drwy weithio gyda
pan fyddai rhywun yn ffonio 999 ac
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, roedd yr Uned Meddygon Teulu Acíwt (UMTA) yn
ambiwlans yn cael ei anfon ar
Ysbyty Singleton eisoes yn helpu cannoedd o bobl bob mis. Er nad oedd gan y bobl
unwaith, heb unrhyw asesiad ystyrlon
hynny afiechydon a oedd yn bygwth eu bywydau, roedd angen gofal brys heb ei
o'r broblem, wedi hen fynd heibio.
gynllunio arnynt.
Gyda'r galw am ein gwasanaethau'n cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, rhaid i ni
Wrth i'r galw am ofal heb ei drefnu gynyddu yn ystod misoedd y gaeaf, roedd pethau yn
feddwl yn gallach am ein ffordd o ddefnyddio ein hadnoddau a meddwl yn fwy
eu lle er mwyn i’r uned gyfeirio mwy o gleifion i'r mannau mwyaf priodol am gymorth yn
arloesol am y ffordd rydyn ni’n cael cleifion i mewn i'r system yn y ffordd gywir.
hytrach na’u cyfeirio i’r Adran Achosion Brys. Fel arfer, pan ddaw galwad 999 i mewn,
"Nid yr Adran Achosion Brys yw'r ateb bob amser, a dyna pam rydyn ni’n
mae atebwyr galwadau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn
gweithio gyda'n cydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd i ddargyfeirio pobl oddi wrth yr
penderfynu ar flaenoriaeth yr alwad, ac ymatebir iddi cyn gynted â phosibl.
adran honno os yw’n bosib delio â'u salwch neu anaf yn well mewn mannau
eraill. Mae'r dystiolaeth yn dangos bod y fenter hon yn gwneud gwir wahaniaeth
Fodd bynnag, os oes oedi cyn bod ambiwlans ar gael, mae meddygon teulu bellach yn
yn nifer y galwadau y mae'n ofynnol i ni ymateb iddyn nhw, gan ryddhau ein
adolygu'r cleifion yn uniongyrchol, felly nid oes rhaid iddyn nhw aros i gael eu gweld gan
criwiau a'n cerbydau i ymateb i argyfyngau eraill, mwy difrifol."
barafeddyg. Mae'r meddyg teulu'n edrych ar fanylion yr achos ac yn cysylltu â'r claf i
ddarganfod beth sydd ei angen. Yn aml, mae hyn yn golygu bod y claf yn cael dewis
cyflymach a mwy priodol nag ymweld â'r Adran Achosion Brys.

Eglurodd Dr Stephen Greenfield, sy'n arwain y gwasanaeth UMTA yn Singleton, "Rydyn
ni’n edrych ar fanylion y galwadau ac yn ystyried y dull mwyaf addas o helpu. Rydyn ni’n
ffonio’r claf ac yn siarad â nhw am yr hyn sydd wedi digwydd a’u hanes meddygol, ac yn
trafod yr opsiynau gorau sydd ar gael iddyn nhw. Efallai eu bod yn mynd wedyn i ysbyty
arall - yn hytrach nag Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys – neu’n dal yn ymweld â
Threforys ond yn mynd yno mewn tacsi. Efallai y
byddwn ni’n cysylltu â'u meddygfa yn lle hynny mae'n dibynnu ar y sefyllfa a'r hyn y mae'r claf yn
fwyaf cyfforddus yn ei wneud. Opsiwn arall fyddai
iddynt gael eu gweld gan yr UMTA neu eu derbyn i
Ysbyty Singleton."

Dr Stephen Greenfield, Arweinydd
Clinigol yr Uned Meddygon Teulu Acíwt
yn Ysbyty Singleton

Mae'r UMTA hefyd yn gweithio gyda pharafeddygon
sydd wedi ymateb i alwadau, er mwyn eu cynghori ar
y ffordd orau o weithredu ar gyfer claf. Ychwanegodd
Dr Greenfield: "Pan fyddwn ni'n gweithio gyda
pharafeddygon sydd wedi ymweld â rhywun, nid yw
83% o'r cleifion y mae'r parafeddygon yn eu trafod
gyda ni yn mynd i Adran Achosion Brys Treforys yn y
pen draw. Nid yw 24% o'r cleifion hyn yn mynd i'r
ysbyty o gwbl."
Hyd yma, mae'r gwasanaeth AGPU wedi cael croeso
da gan bobl y mae angen rhoi sylw meddygol iddynt,
ac wedi rhyddhau nifer o ambiwlansys i fynychu
galwadau mwy brys.
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O'r galwadau a drosglwyddwyd i'r uned yn ystod cyfnod o bythefnos, mewn
71.4% o achosion canslwyd yr ambiwlans a oedd wedi ei drefnu a darparwyd
opsiwn arall ar gyfer triniaeth. Mewn 32.7% o'r achosion hyn, nid oedd angen i’r
claf ymweld â’r ysbyty o gwbl. Cawson nhw naill ai eu cyfeirio at eu meddyg
teulu eu hunain neu eu rhyddhau'n gyfan gwbl.

Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth yn rhedeg ar adegau prysur, gydag un meddyg
teulu’n canolbwyntio ar adolygu'r achosion o gleifion yn aros am barafeddyg.
Bydd hyn yn ehangu yn ystod yr wythnosau nesaf yn sgil cyflwyno systemau
cymorth TG newydd.

Canran y cleifion yn
treulio dim mwy na 4
awr yn yr adran
achosion brys

Nfer y cleifion yn
treulio >12 awr
yn yr Adran
Achosion Brys

557

Parcio'r Bwrdd Iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe'n cydnabod y problemau
parhaus o ran cyfleusterau parcio. Ar hyn o bryd mae'n adolygu ei
gyfleusterau presennol gyda'r gobaith o weithredu cynlluniau gwella yn
y dyfodol agos.
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Eglurodd Dr Lewis,"Nid yn unig mae hyn yn golygu gwell canlyniad clinigol i bobl ar ôl
cael diagnosis o ganser, ond byddan nhw hefyd yn gallu byw gweddill eu hoes heb
datŵs radiotherapi i'w hatgoffa o'u salwch." Erbyn 2021, y gobaith yw y bydd y
adran wedi ehangu i gynnwys pum peiriant trin. Ychwanegodd Mr Irwin, "Mae'r
dechnoleg yn newid ac yn esblygu'n gyson. Mae'r buddsoddiad hwn yn helpu i
sicrhau ein bod ni’n rhoi'r gofal gorau i'n cleifion, a hynny mewn ffordd mor ddiogel ac
mor gyflym â phosibl."

Buddsoddiad o £12.7 miliwn mewn
gwasanaethau radiotherapi yn helpu Bae
Abertawe yn y frwydr yn erbyn canser
Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd
mewn gwasanaethau canser yn Abertawe yn
golygu mai ein cleifion ni fydd y rhai cyntaf yng
Nghymru i elwa o'r dechnoleg radiotherapi
ddiweddaraf un.
Mae dros £12 miliwn yn cael ei gwario dros dair
blynedd ar offer newydd ar gyfer Canolfan
Ganser De-orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton.
Mae dau gyflymwr unionlin a sganiwr CT newydd eisoes wedi'u prynu ar gost o £9.8
miliwn. Bydd trydydd cyflymwr newydd yn cael ei osod y flwyddyn nesaf, gan gostio
£3.9 miliwn pellach. Darperir y cyllid gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol
Bae Abertawe.
Un o'r offer newydd yw cyflymwr unionlin gwerth £4.4 miliwn, neu Linac, sy'n
defnyddio ymbelydredd i ddinistrio celloedd canser.
Dywedodd Andy Irwin, y Cyfarwyddwr
Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol,
"Mae ein cyflymwyr unionlin hynaf yn dod
at ddiwedd eu hoes. Yn ddelfrydol, gan fod
y dechnoleg yn symud ymlaen mor gyflym,
mae angen eu newid bob 10 mlynedd. Mae
gyda ni gleifion sy’n dod yma o lefydd
ymhell y tu hwnt i ardal Bae Abertawe er
mwyn cael triniaeth, felly mae llawer o
ddefnydd yn cael ei wneud o’n hoffer ni."

Perfformiad yn erbyn
Safon Canser 1
Ar ôl cael diagnosis, mae o leiaf
98% o bobl sy’n cael eu
hatgyfeirio oherwydd achosion o
Ganser a Amheuir, nad ydynt yn
achosion brys (NUSC), yn
dechrau ar eu triniaeth o fewn
31 diwrnod i'w cynllun triniaeth
yn cael ei gytuno.

Mae o leiaf 95% o'r
achosion o Ganser a
Amheuir (USC)
yn derbyn triniaeth o
fewn 62 diwrnod.

Perfformiad yn erbyn
Un Llwybr Canser
Disgwyliad SCP:
O'r pwynt cyntaf un lle ceir
amheuaeth o ganser,
ceir profion diagnostig ar gyfer
canser a lle bo’n angenrheidiol
dechreuir ar y driniaeth o
fewn 62 diwrnod.

Isod, nodir rhai o’r gwelliannau diweddaraf a wnaed i’r Gwasanaeth Canser ar gyfer
2019-2020:
•

Ailgynllunio'r Gweithlu Radioleg i gefnogi'r llwybrau optimaidd cenedlaethol ar gyfer
canser
Sefydlu sesiynau ymgynghori dros y ffôn gyda Meddygon Teulu a Radiolegwyr. Sganiau
mynediad cyflym yr un diwrnod / diwrnod nesaf ar gyfer y rhai a drafodwyd
Defnyddio technoleg marciwr Magseed mewn llawdriniaethau ar gyfer cleifion Canser y
Fron
Defnyddio technoleg WSI (gwneud delweddau digidol o sleidiau cyfan) ar gyfer patholeg
Gwaith Capasiti a Galw yn yr Uned Cemotherapi Ddydd gan arwain at wneud defnydd
llawn o’r lle sydd ar gael
Cyflwynwyd clinigau gynaecoleg ychwanegol ar gyfer cleifion PMB (gwaedu ar ôl y
mislif) er mwyn lleihau amseroedd aros ar y llwybr
Sefydlwyd Canolfan Llawdriniaethau Plastig – gan wella amseroedd aros i gleifion
canser y croen
Gwasanaeth brysbennu newydd dros y ffôn dan arweiniad nyrsys, a sefydlwyd ar gyfer
cleifion sydd angen colonosgopi
Gwaith adnewyddu helaeth ar ward oncoleg
Gweithredu prawf RAMAN ar gyfer cleifion yr amheuir bod arnynt ganser y coluddyn.

•
•

Mae'r offer radiotherapi newydd hefyd yn cynnwys offer sy’n galluogi i’r radiotherapi gael
ei gyfeirio gan wyneb y croen (SGRT), a dyma’r cyntaf o'i fath i'w ddefnyddio yng
Nghymru. Mae'r dechnoleg yn defnyddio camerâu 3D i greu map gweledol o groen y claf.
Yna, mae'n monitro union safle'r claf cyn ac yn ystod triniaeth, gan gymharu'r data hwn
â'r safle ddelfrydol y cytunwyd arni yn y cynllun triniaeth pwrpasol a luniwyd gan
oncolegwyr.

•
•

Mae hyn yn cyfyngu ar ddifrod i feinwe iach drwy stopio’r cyflymwr unionlin os yw'r claf
yn symud cyn lleied â ffracsiwn o filimetr. Dywedodd y Pennaeth Ffiseg Radiotherapi Dr
Ryan Lewis, "Rydyn ni'n delio â meintiau bach yma. Nid yw hyn yn rhywbeth y gallwn
fforddio ei wneud yn anghywir. Mae cael y dechnoleg hon yn rhoi manteision enfawr i ni
nad oedd gennyn ni o'r blaen."

•
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Perfformiad yn erbyn
Safon Canser 2

•
•

•
•
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Gofal Llygaid

Mewnblaniad Falf Aorta drwy Gathetr (TAVI)

Mae Gofal Llygaid yn y gymuned yn
parhau i fod yn flaenoriaeth o fewn y
Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol.
Mae Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru
(LVSW) yn wasanaeth adsefydlu Gofal
Sylfaenol ar gyfer oedolion a phlant â
nam ar eu golwg.

Yn Natganiad Ansawdd Blynyddol y llynedd, amlinellodd y Bwrdd Iechyd fod y rhestrau
aros ar gyfer triniaeth ar y galon o'r enw TAVI (llawdriniaeth twll clo i drin falf calon sydd
wedi culhau) yn rhy hir ac y gallai hyn fod wedi effeithio ar iechyd rhai o'n cleifion.
Gofynnwyd i gorff proffesiynol annibynnol, sef Coleg Brenhinol y Meddygon, gynnal
adolygiad o 32 o achosion cleifion rhwng 2015 a 2018.

Mae dros ddwy ran o dair o'r cleifion a welir o fewn LVSW dros 80 mlwydd oed. Mae
16 o'r 32 (50%) o'n practisau optometreg bellach wedi'u hachredu i ddarparu'r
gwasanaeth sy'n asesu pobl â golwg gwan. Maent yn rhoi cymhorthion priodol iddynt
i'w helpu bob dydd, gan leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â cholli annibyniaeth, rheoli
meddyginiaethau, cwympo ac unigedd cymdeithasol. Mae gwasanaeth Archwilio
Iechyd Llygaid Cymru (EHEW) yn rhoi cymorth i gleifion drwy ddarparu'r tri math
canlynol o wasanaeth:
• Archwiliadau gofal llygaid acíwt neu archwiliadau blynyddol i gleifion sydd mewn perygl o
ddatblygu clefyd y llygaid
• Darparu gwybodaeth bellach ar gyfer atgyfeiriadau i wasanaeth llygaid yr ysbyty, e.e.
asesiad cyn cataract
• Adolygu cleifion ar ôl iddynt gael eu monitro yn dilyn triniaeth cataract a thriniaethau eraill.

Amseroedd Aros y Bwrdd Iechyd

Rydym hefyd wedi gweithio'n agos gyda'n comisiynwyr ac wedi cytuno ar flaenraglen o
100 o weithdrefnau TAVI o leiaf bob blwyddyn. Disgwylir i hyn fodloni’r galw sy’n cael ei
ragweld ar gyfer y dyfodol a lleihau'r risg y bydd rhestrau aros hir yn datblygu eto.

Mae apwyntiadau rhithwir yn helpu clinigwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i
barhau â’r gwasanaethau. Gyda’r angen i bobl hunanynysu a’r angen ni leihau nifer
bobl sy’n dod i’n hysbytai a'n clinigau, yr ateb yw cynnal sgyrsiau fideo. Bellach, gall
cleifion gadw eu apwyntiadau o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain drwy ddyfeisiau
Windows, Android ac Apple. Mae'r fenter yn cael ei harwain gan dîm Gwasanaethau
Digidol Bae Abertawe a hyd yma bu'n adnodd defnyddiol ac amserol iawn.

• 1407 yn aros dros 8 wythnos am bob diagnosteg adroddadwy

• 51 o gleifion yn aros dros 14 wythnos am therapïau adroddadwy

% y cleifion fu'n aros llai
na 26 wythnos ar gyfer
triniaeth (hyd at fis
Mawrth 2020)

• Penodi cydlynydd TAVI penodedig i oruchwylio'r gwasanaeth.
• Buddsoddi dros £1 miliwn er mwyn cael capasiti ychwanegol i gyflymu mynediad i
gleifion yr ystyrir eu bod yn addas ar gyfer TAVI, gan sicrhau bod mwy o sesiynau labordy
ar gyfer gosod cathetrau ar gael i gleifion TAVI; mae hynny wedi ein galluogi i drin mwy o
gleifion.
• Cyflogwyd nyrsys ychwanegol i gynorthwyo gyda chlinigau TAVI ychwanegol, cysylltu â
chleifion dros y ffôn a rhoi cymorth brysbennu ac ôl-driniaeth.

Apwyntiadau rhithwir yn helpu gyda'r galw am wasanaethau wrth i’r
cyfnod clo ddechrau

Mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithredu mewn amgylchiadau heriol gyda phwysau
cynyddol ar ddarparu gwasanaethau a chynaliadwyedd. Er y bu tystiolaeth o
weithredu i wella perfformiad ac effeithlonrwydd, nid yw hyn eto wedi sicrhau
gwelliannau i’r graddau sydd eu hangen. Er gwaethaf y pwysau hyn, rydym wedi
cyflawni'r canlyniadau canlynol:

Nifer y cleifion fu'n aros
mwy na 26 wythnos ar
gyfer apwyntiad claf
allanol (hyd at fis
Mawrth 2020)

Darparodd y Coleg Brenhinol argymhellion, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt
bellach wedi'u cwblhau. Yn dilyn yr argymhellion hyn, rydym wedi:

Nifer y cleifion fu'n
aros mwy
na 36 wythnos am
driniaeth
(hyd at fis Mawrth
2020)
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Dywedodd Matt John, y Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer
Gwasanaethau Digidol: "Mae clinigwyr BIPBA yn
defnyddio'r rhyngrwyd i ddarparu cymorth clinigol
hanfodol i gleifion yn ystod y cyfnod hwn o
ansicrwydd. Mae hyn yn golygu bod ein staff wedi
gallu gwneud cyswllt fideo â chleifion drwy ddyfeisiau
Windows, Android ac Apple. Y brif fantais yw ein bod,
drwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost y claf, yn gallu anfon gwahoddiad at y claf sydd
wedyn yn gallu ymuno â'r alwad drwy ei ffôn symudol neu ddyfais arall â chamera." Ar
hyn o bryd mae dros 200 o ddefnyddwyr eisoes wedi ymuno â'r gwasanaeth ac mae
disgwyl i ragor wneud hynny wrth i'r pandemig gyrraedd ei anterth.

62

• Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care• Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care • Timely Care• Timely Care • Timely Care •

Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal Unigol • Gofal

Gofal Unigol

Bydd yr addewid hwn yn golygu bod
staff ledled Cymru yn cael yr
hyfforddiant a'r offer i helpu cleifion ag
anableddau dysgu, fel sy’n digwydd ym
Mae Abertawe ar hyn o bryd.

Hyfforddiant ar anableddau dysgu i fod yn orfodol yn
dilyn gwaith y Bwrdd Iechyd gydag ymgyrchwyr
Bydd hyfforddiant ymwybyddiaeth o anableddau dysgu ar gyfer
staff iechyd a gofal yn dod yn orfodol ledled Cymru, yn dilyn gwaith
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe gydag ymgyrchwyr lleol.

Byddan nhw’n gwybod ble i fynd am
gymorth ac yn cael eu grymuso i wneud
addasiadau rhesymol er mwyn sicrhau
bod cleifion ag anableddau dysgu yn
cael y gofal gorau posibl."

Ers 2009, mae teulu Paul Ridd - a fu farw yn Ysbyty Treforys ar ôl
derbyn gofal gwael iawn - wedi gweithio gyda'r bwrdd iechyd i
ddatblygu hyfforddiant staff a gwella’r gofal i gleifion eraill ag
anableddau dysgu.

Dywedodd Gareth Howells, y Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y
Claf, "Mae Sefydliad Paul Ridd wedi gwneud gwaith gwych, ac
rydyn ni eisoes wedi gweld manteision gweithio'n agos gyda’r
sefydliad yma i wella ymwybyddiaeth o anableddau dysgu a
hyfforddiant ym Mae Abertawe.

Mae Melanie Davies, sef Prif Nyrs ar un
o wardiau Ysbyty Treforys, wedi bod yn
allweddol i ddatblygu'r hyfforddiant hwn.
Mae wedi gweithio'n ddiflino gyda brawd
a chwaer Mr Ridd, sef Jonathan a Jayne
Nicholls, i wella dealltwriaeth a sgiliau

Rydyn ni’n falch iawn y bydd nawr yn cael ei rannu ledled Cymru
ac edrychwn ymlaen at barhau i wella'r gofal rydyn ni’n ei
ddarparu i bobl ag anabledd dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol
Bae Abertawe."

gweithwyr iechyd eraill er mwyn iddynt allu helpu pobl ag
anableddau dysgu. Ers 2010 mae Melanie wedi cynghori
cydweithwyr, wedi datblygu pecynnau gwybodaeth, wedi darparu
hyfforddiant ac wedi datblygu rhwydwaith o hyrwyddwyr. Mae
llawer o'r gwaith hwn wedi'i wneud yn ei hamser ei hun.

Ffermwr a gollodd law mewn damwain yn cyflwyno
rhodd i ward

Nawr, bydd hyfforddiant ymwybyddiaeth o anableddau dysgu yn
cael ei gynnwys yn hyfforddiant gorfodol pob Bwrdd Iechyd ar
gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae ffermwr a gollodd ei law mewn damwain wrth weithio wedi
dychwelyd i ward yr ysbyty a oedd yn gofalu amdano er mwyn
cyflwyno rhodd o dros £4,500.

Wrth siarad yn y Senedd, datgelodd Julie Morgan AC fod gwaith
yn mynd rhagddo i ddatblygu fframwaith tair haen i ymgorffori'r
hyfforddiant hwn yn GIG Cymru. O dan y rhaglen hon bydd yr holl
staff yn cael hyfforddiant sylfaenol, gyda hyfforddiant mwy
penodol i'r rhai sydd â chysylltiad mwy dwys â phobl ag
anableddau dysgu.

Roedd Aneurin Jones yn ôl y tu ôl i olwyn y tractor dim ond
ychydig fisoedd ar ôl iddo gael ei frifo'n ddifrifol, pan gafodd ei
law ei dal mewn peiriant.
Nid oes ganddo ddim ond canmoliaeth i staff yn Ward Penfro
Treforys a fu'n gofalu amdano yn ystod yr wythnosau ar ôl y
ddamwain.

Dywedodd Melanie, "Mae hwn yn gam enfawr ymlaen oherwydd
yn draddodiadol, ’dyw ymwybyddiaeth o anableddau dysgu ddim
wedi bod yn rhan o’r hyfforddiant cyffredinol i nyrsys. Felly un o
amcanion ein gwaith gyda Sefydliad Paul Ridd oedd rhannu’r hyn
rydyn ni wedi'i ddysgu ledled y wlad.

Dychwelodd Aneurin i'r ward gyda’i wraig, Heulwen, eu merch
fach Angharad a grŵp o gyfeillion a helpodd i godi £4,650 ar
gyfer ei chronfa waddol.
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Mae'r teulu'n byw
ym Mhumsaint ger
Llandeilo, lle
maent yn ffermio
ac yn rhedeg
busnes contractio.
Ym mis Mai 2016,
roedd Aneurin yn
gweithio ar fferm
arall yn yr ardal
pan gafodd ei law
chwith ei dal yn
llafnau sbinio peiriant cynaeafu porthiant, sef darn o beiriant sy'n troi planhigion
porthiant yn silwair. Cafodd ei ruthro i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin ond roedd y
difrod mor ddifrifol nes fod angen ei drosglwyddo i Dreforys ar unwaith.
"Roedd y gofal ges i yn wych. Daeth y meddyg a oedd ar alwad i mewn ar unwaith i
weld faint o niwed ro’n i wedi ei gael," meddai Aneurin. "Ro’n i wedi colli fy llaw ac
roedd tipyn o lanast arni. Pwrpas y ddwy lawdriniaeth gyntaf oedd ei chael yn lân er
mwyn ei gwneud yn barod i’w chau a gwneud yn siŵr nad oedd unrhyw haint. Pwrpas y
drydedd lawdriniaeth oedd ei rhoi mewn fflap, ac roedd gen i hwnnw am chwe
wythnos."
Oherwydd bod natur ei waith yn drwm, nid yw’n addas i Aneurin, a gafodd lawdriniaeth
arall cyn y Nadolig, gael llaw prosthetig. Yn hytrach, mae'n cael ei ffitio ar gyfer cast
amddiffynnol yng Nghanolfan Aelodau a Chyfarpar Artiffisial Treforys (ALAC).
Tra oedd ar ei ymweliad diweddaraf ag ALAC, fe wnaeth ef a Heulwen, ynghyd ag
Angharad fach, sydd newydd droi blwydd oed, stopio yn Ward Penfro. Gyda nhw roedd
cynrychiolwyr o Glwb Ffermwyr Ifanc Llannon, sydd wedi codi £4,000. Mae rhoddion
pellach wedi dod gan Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi (£250), Clwb Rygbi Llansawel
(£140) a theulu a ffrindiau (£260).
Dywedodd Aneurin, "Ro’n i ar y ward am bythefnos ac roedd y gofal roddon nhw i fi’n
wych. Roedd y staff i gyd yn gadarnhaol iawn bob amser. Roeddwn i mewn gofal dwys
am y noson gyntaf ac roedd un o'r nyrsys gyda fi drwy'r amser. Rydyn ni mor ddiolchgar
am yr adran yma. Doedd dim byd yn ormod o drafferth iddyn nhw. Roedden nhw’n
mynd ati'n syth i'ch helpu ac roedd yn anghredadwy.”
Dywedodd Vikki Davies, y metron ar gyfer llawfeddygaeth blastig yn Ysbyty Treforys,
"Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i dderbyn rhodd mor hael. Bydd yr arian yn cael ei
ddefnyddio i brynu rhywfaint o’r offer y mae angen mawr amdano. Bydd yr offer o fudd i
gleifion ledled Cymru. Fel tîm, rydyn ni’n falch iawn o weld Aneurin yn gwneud cystal."
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Tad yn cerdded ei ferch i lawr yr eil ar ddiwrnod ei phriodas er gwaethaf
tiwmor ar yr ymennydd

Catherine and Peter (gyda chefnogaeth Anthony Jones o Macmillan) yn
cyrraedd ar gyfer y briodas. Credyd: Martin Ellard

Nid oedd Peter James yn mynd i adael i diwmor ar yr ymennydd ei atal rhag cerdded ei
ferch i lawr yr eil ar ddiwrnod ei priodas. Roedd Peter, sef swyddog gyda Chyngor
Abertawe, yn glaf yn Ysbyty Singleton ar ôl cael ffit a barlysodd ei ochr dde, ddim ond 10
diwrnod cyn y seremoni. Ond gyda chefnogaeth ei deulu a thîm arbenigol yr ysbyty,
cafodd fwynhau'r diwrnod mawr – ac roedd yn ôl ar y ward y bore canlynol.
Cafodd y gŵr 59 oed o’r Sgeti ddiagnosis o diwmor ar yr ymennydd ar 1 Awst 2019.
Dywedodd ei wraig, Sue, sy’n nyrs wedi ymddeol, "Digwyddodd y cyfan yn gyflym iawn,
daethon ni’n ôl o’n gwyliau ym mis Gorffennaf ac roedd wedi bod yn iawn, ond o fewn tri
diwrnod doedd Peter ddim yn gallu gyrru'r car. Roedd e wedi colli ymwybyddiaeth ofodol
– dim ond tri diwrnod cyn hynny roedd e wedi gyrru'n ôl o faes awyr Bryste. Cafodd ei
sgan cyntaf ar y 1af o Awst a chafodd ddiagnosis o'r tiwmor. Doedd hi ddim yn bosib cael
llawdriniaeth am fod y tiwmor mewn mwy nag un lle. Mae e wedi cael cemo ond ’dyw
hynny ddim wedi gweithio felly bydd e’n cael radiotherapi nawr."
Yn dilyn ei ddiagnosis, cyfeiriwyd Peter at dîm therapi Macmillan, sy’n cynnwys
ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol sy'n arbenigo mewn adsefydlu cleifion
canser yn Ysbyty Singleton. Fe wnaeth aelod o’r tîm, Anthony Jones, sef therapydd
galwedigaethol arbenigol Macmillan, argymell hydrotherapi ond awgrymodd hefyd fod
Peter yn gosod nod personol. Mae gan Peter a Sue ddau o blant, sef Sam eu mab a'i
chwaer hŷn Catherine. Roedd Catherine i fod i briodi Tom Townsend ar 6 Rhagfyr.
Dywedodd Catherine, "Gan ein bod ni’n deulu agos, fe gawson ni i gyd ein llorio gan
ddiagnosis Dad. Roedd fy mhriodas yn rhywbeth roedd e’n gyffrous iawn amdano ac yn
teimlo’n falch ohono. Mwy na dim, roedd e am fy hebrwng i lawr yr eil, ac roedd Anthony'n
wych yn gwneud yn siŵr bod hyn yn bosibl.
Bu'r hydrotherapi’n llwyddiannus ac yn bleserus iawn. Mewn dim o dro, roedd Dad yn
cerdded bron fel arfer. O adeg y diagnosis, fe wnaeth pawb eu gorau i wneud yn siŵr ei
fod e cystal â phosib er mwyn cerdded i lawr yr eil."
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Yna, ddim ond 10 diwrnod cyn y briodas, profodd Peter waedu yn un tiwmor ac achosodd
y pwysau ychwanegol ffit. Arweiniodd hyn at golli'r defnydd o'i fraich a'i goes dde. Ar ôl
profion ac asesiadau, cafodd ei dderbyn i Ward 20 yn Singleton. Dywedodd Catherine,
"Doedd gyda ni ddim syniad sut roedden ni'n mynd i ddod drwy hyn. Roedd Dad yn torri’i
galon. Roedd yn dorcalonnus ei weld yn gofidio ac wedi ei siomi cymaint. Dyna pryd y
gwnaeth Anthony a Sophie Kirby, sy’n ffisiotherapydd arbenigol Macmillan, ymateb i'r her.
Fe gerddon nhw Peter i fyny ac i lawr y coridor bob dydd, weithiau ddwywaith y dydd, ac
ymweld â lleoliad y priodas, sef Oldwalls yn y Gŵyr, i weld pa gymorth arall y gallent ei
ddarparu. "Wnaeth eu cymorth nhw ddim stopio yn y fan yna," meddai Catherine. "Ar y
diwrnod, fe ddaethon nhw â Dad i'r tŷ, a’i helpu i siafio a'i wisgo. Yn bwysicaf oll, cafodd e
gymorth wrth i ni gerdded i lawr yr eil – rhywbeth nad oedden ni’n credu fyddai'n bosibl
ychydig ddyddiau cyn hynny. Gyda'u cymorth anhygoel a chydag agwedd gadarnhaol a
gofal y tîm ar y ward, gallai Dad nid yn unig fod yno ar y diwrnod ond hefyd barhau i roi’r
un gefnogaeth a’r cariad ag y mae wedi ei roi i fi drwy gydol fy mywyd."
Roedd Peter, sef Swyddog Safonau Masnach gyda Chyngor Abertawe, yn gallu
mwynhau'r diwrnod cyfan ac arhosodd dros nos cyn dychwelyd i Ward 20 y bore
canlynol. Daeth allan o'r ysbyty ychydig cyn y Nadolig ac mae bellach yn aros i ddechrau
ar gam nesaf ei driniaeth.
Dywedodd Sue: "Catherine oedd y cyntaf o'n plant i briodi. Hi yw ein hunig ferch, felly
roedd yn bwysig iawn i Peter ei fod yn gallu ei cherdded i lawr yr eil. Oni bai am Anthony
a Sophie, fydden ni byth wedi'i gael yno. Roedden nhw'n anhygoel."

Dywedoch chi

Canser y Fron

“Trefn well ar
nodiadau'r claf.”

Gweithio gyda'r adran
cofnodion meddygol
i wella'r broses a'r
system, gan wella'r
gwasanaeth yn fawr
Dywedoch chi

Ar y ward

“Roedd y claf yn unig
a doedd dim teulu i
ymweld. Achos hyn,
roedd ei hwyliau'n
isel.”

Dywedodd Anthony ei fod wedi argymell hydrotherapi i helpu
Peter weithio tuag at ei nod. "Roedd y diwrnod yn amlwg yn
bwysig iawn iddo. Roedd e’n teimlo’n emosiynol pryd bynnag
byddai e’n siarad amdano. Pan gafodd ei dderbyn i Ward 20,
roedd Sophie a finnau’n gallu ymweld ag e ddwywaith y dydd.
Llwyddon ni i’w gael i symud ac fe geision ni efelychu cerdded i
lawr eil cystal ag y gallen ni.

Trefnu i
wirfoddolwyr
dreulio amser
gyda'r claf

Gwasanaeth Fflebotomi
O ganlyniad i adborth am amseroedd aros yn
sgil arolygon Cyfeillion a Theulu, diwygiodd y
tîm Fflebotomi ei drefniadau gwaith, cynhaliodd
sesiynau hyfforddi ar ofal cwsmeriaid, a
phenododd arweinydd tîm rhagweithiol iawn. O
fewn cyfnod byr, sylwodd y tîm ar ostyngiad
dramatig mewn cwynion.

Dywedodd Catherine fod tîm Macmillan wedi gwneud llawer
mwy na’r disgwyl, gan roi rhai o atgofion gorau eu bywydau
iddi hi a'i theulu.
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Yr hyn a wnaethom ni

Yr hyn a ddywedoch chi ac a wnaethom ni

"Roedden ni wir eisiau i hyn ddigwydd, ac roedd ei wylio'n
cerdded i lawr yr eil go iawn yn deimlad aruthrol. I fi a Sophie,
roedd yn un o uchafbwyntiau ein gyrfa. Mae’n anodd cael
profiad gwell na’r un yna.
Gwnaeth Anthony Jones a Sophie Kirby yn
siŵr fod Peter yn barod ar gyfer y briodas
fawr. Credyd: Martin Ellard

Yr hyn a wnaethom ni
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Ein Staff a'n Hadnoddau

Jean Saunders (yn y canol, gyda’i
gwobrau) yng Ngwobrau Nyrs y
Flwyddyn 2019 yr RCN

Dywedodd Jean: "Rydw i ar
ben fy nigon ond nid amdana’
i’n unig y mae hyn. Fi yw'r
llais a’r eiriolwr dros dîm
gwych sy'n gweithio mor galed i helpu ceiswyr lloches ym
Mae Abertawe. Rydyn ni’n falch iawn o’r hyn rydyn ni’n ei
wneud. Mae'n swydd sy'n rhoi boddhad mawr ac rwy'n
teimlo'n freintiedig o fod yn rhan o wasanaeth mor unigryw."

Nyrsys o Fae Abertawe’n cael eu hanrhydeddu yng
ngwobrau Nyrs y Flwyddyn yr RCN
Mae wyth nyrs ym Mae Abertawe wedi’u cydnabod am eu
gwaith rhagorol mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.
Roedd Jean Saunders yn fuddugol yng Ngwobrau Nyrs y
Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2019, gan ennill y
wobr Nyrsio Cymunedol a Nyrs y Flwyddyn.

"Nid ymweliadau iechyd arferol neu nyrsio cymunedol arferol
yw hyn. Mae'n rôl amrywiol iawn a beth bynnag yw'r broblem
sydd gan rywun - boed hynny’n gysylltiedig ag iechyd neu
beidio – rydyn ni’n gwneud ein gorau glas fel tîm i helpu ein
cleientiaid."

Enillodd Mitchell Richards y wobr Myfyriwr Nyrsio ac enillodd
Lynne Hall y wobr Nyrs Gofrestredig (Oedolion).
Daeth pum nyrs arall yn ail yn eu categorïau, sef Lesley
Jenkins (a enwebwyd ar gyfer y wobr Prif Swyddog Nyrsio
Cymru), Sharron Price (gwobr Arloesi mewn Nyrsio), Catherine
Thomas (gwobr Nyrs Gofrestredig (Oedolion), Nicola Derrick ac
Edward Stark (a enwebwyd ar gyfer y wobr Addysg Nyrsys).

Fe wnaeth ceisiwr lloches y mae Jean wedi gweithio gyda hi
ddweud wrth yr RCN, "Fe wnes i ffoi er mwyn bod yn rhydd, i
wlad nad oeddwn i’n ei hadnabod a system nad oeddwn i’n ei
deall. Mae angen rhywun fel Jean arnoch chi i'ch tywys a'ch
helpu. Cymru yw fy nghartref i nawr. Diolch."
Mae Lynne Hall yn Rheolwr Ward yn uned Afan Nedd yn
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Enillodd hi'r Wobr Nyrs
Gofrestredig (Oedolion) i gydnabod ei rôl yn datblygu’r
gwasanaeth trallwyso gwaed dan arweiniad nyrsys, sef
gwasanaeth sy’n unigryw yng Nghymru. Mae'r gwasanaeth yn
golygu nad oes rhaid i gleifion deithio'n bell ar gyfer
trallwysiadau gwaed sydd, yn ôl Pwyllgor yr RCN, wedi
"trawsnewid bywydau cleifion".
Enillodd Mitchell Richards, sy’n Nyrs Staff yn Hafod y Wennol,
wobr y Myfyriwr Nyrsio am ei waith fel hyrwyddwr i bobl ag
anableddau dysgu.

Mae Jean Saunders, a enillodd wobr Nyrs y Flwyddyn, yn Nyrs
Arweiniol ar gyfer Ceiswyr Lloches ac yn Gydlynydd y Tîm
Mynediad i Iechyd. Enillodd y wobr am ei gwaith yn helpu
ceiswyr lloches i gael gofal iechyd. Mae Jean, sy'n arwain tîm
o bump, wedi bod yn helpu oedolion a cheiswyr lloches i gael
y cymorth a'r driniaeth sydd eu hangen arnynt ym Mae
Abertawe ers 15 mlynedd. Mae wedi ymladd yn barhaus dros
gydraddoldeb ar gyfer eu gofal, a chyfrannodd at ymchwil i
wella’r gwasanaethau i geiswyr lloches.

Ers iddo ddechrau fel myfyriwr nyrsio yn 2016, mae Mitchell
wedi gweithio gyda Sefydliad Paul Ridd ac wedi trefnu nifer o
ddigwyddiadau codi arian ledled Cymru. Mae hefyd wedi
datblygu e-ddeunyddiau i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o
unigolion ag anableddau dysgu.
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O ganlyniad uniongyrchol i'w ymdrechion, mae Prifysgol
Abertawe wedi addo hyfforddi pob myfyriwr nyrsio fel
hyrwyddwr anableddau dysgu.
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Dywedodd Mitchell: "Ro’n i wrth fy modd yn cael fy enwebu hyd yn oed. Dim ond ers
y 30ain o Fedi dw i wedi bod yn fy swydd, felly mae hwn yn ddechrau gwych i'm
gyrfa. Mae hefyd yn wych codi ymwybyddiaeth o Sefydliad Paul Ridd a'r gwaith
mae’n ei wneud i sicrhau bod cleifion ag anableddau dysgu’n cael y gofal gorau
posibl."
"Mae gan Nathan, fy mrawd hŷn,
Syndrom Down, felly mae hynny'n
rhywbeth rwy'n angerddol iawn amdano.

Dywedodd Devlyn Evans, sy’n Nyrs Glinigol Arbenigol, "Nid ein tîm ni yn unig sydd
wedi cyfrannu at yr achrediad hwn. Mae staff ar draws y Bwrdd Iechyd wedi bod o
gymorth mawr. Un o’r meini prawf roedd yn rhaid i ni ei fodloni oedd bod gyda ni
ystafell breifat yn yr Adran Achosion Brys ar gyfer asesiadau seiciatrig. Mae lle yn brin
iawn yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys Treforys ond crëwyd ystafell benodol ar
gyfer asesiadau iechyd meddwl. Nawr gallwn ni siarad â chleifion mewn lle tawel, gan
barchu eu preifatrwydd a'u hurddas. Rydyn ni wedi cael ymateb cadarnhaol iawn i’n
gwaith mewn mannau eraill ar draws y Bwrdd Iechyd hefyd. Maen nhw’n gwerthfawrogi
ein cyfraniad ac rydyn ni’n gwerthfawrogi eu bod nhw’n gymaint o gymorth i ni."
Dywedodd Clare Pressdee, Rheolwr
Seiciatreg Cyswllt: "Mae'r tîm cyfan
mor falch o gyflawni'r achrediad
hwn. Roedden ni’n wasanaeth
newydd pan osodon ni’r nod yma ac
o’r diwrnod cyntaf un roedd angen
llawer o waith i fodloni rhai o’r meini
prawf."

"Hoffwn i ddiolch i'm henwebydd
Catherine Williams, Cyfarwyddwr
Rhaglen ym Mhrifysgol Abertawe, ac i’r
Athro Jayne Cutter, y Pennaeth Nyrsio
ym Mhrifysgol Abertawe."
Mitchell (yn y canol ar y chwith) gyda’i frawd Nathan (yn y canol ar y dde) yn y noson wobrwyo.

Dywedodd Gareth Howells, y Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf: "Rwy'n
eithriadol o falch ac mae ein llwyddiannau'n dangos sgiliau, ymrwymiad ac
ymroddiad ein nyrsys, ein bydwragedd a'n hymwelwyr iechyd i ddarparu'r gofal gorau
posibl."

Gwasanaeth seiciatrig yn derbyn achrediad arbennig
Tîm arbenigol yn Ysbyty Treforys yw'r unig un yng Nghymru i gael ei achredu gan
Goleg Brenhinol y Seiciatryddion. Mae'r Adran Seiciatreg Cyswllt yn helpu cleifion ag
ystod eang o broblemau iechyd meddwl, yn cynnwys dementia. Mae'n gweithio gyda
phobl sydd wedi'u hatgyfeirio o'r Adran Achosion Brys neu o’r wardiau yn ysbytai
Treforys, Singleton, Castell-nedd Port Talbot a Gorseinon.

Mae cyflawni hyn yn golygu bod
staff bellach yn rhan o rwydwaith
achredu. Bydd hyn yn golygu y
byddant yn ymweld â
gwasanaethau cyswllt eraill yn y DU
ac yn dod â'r syniadau newydd
gorau ar gyfer gofal iechyd meddwl
yn ôl gyda nhw i Fae Abertawe.

Gwobr fyd-eang
am ofal i
fabanod
cynamserol

Ers i'r adran ehangu yn 2016, mae'r tîm amlddisgyblaethol wedi bod yn gweithio i
ennill achrediad Canolfan Gwella Ansawdd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.
Er mwyn gwneud hyn, bu'n rhaid iddo ddangos safonau cyson uchel a gwneud sawl
newid i wella ansawdd y gwasanaeth a gynigir. Mae lefelau staff wedi cynyddu ac
mae cwmpas gwasanaethau'r adran wedi'i ehangu. Mae bellach ar agor yn hirach
hefyd, gyda staff yn gweithio rhwng 7yb a 10yh, saith diwrnod yr wythnos, i helpu'r
rhai sy'n cael eu hatgyfeirio ag anghenion gofal iechyd meddwl.
Ond ni fyddai wedi bod yn bosibl ennill yr achrediad gwerthfawr hwn heb gefnogaeth
staff mewn adrannau eraill.
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O’r chwith i’r dde: Sherri Harris, Cynghorydd; Sarah Sims, Nyrs
Gyswllt Iechyd Meddwl; Stuart Davies, Hyfforddwr Technegol Therapi
Galwedigaethol; Dr Natalie Hess, Seiciatrydd Ymgynghorol; Devlyn
Evans, Nyrs Clinigol Arbenigol; Dr Mini Manoj, Seiciatrydd
Ymgynghorol a Clare Pressdee, Rheolwr Seiciatreg Cyswllt.

Rheolwr Grŵp Gwasanaeth y Gwasanaethau Plant, Sam Williams, yn y canol, gyda gwobr UNICEF. Yn y llun, mae hi’r tu
allan i'r Bloc Mamolaeth ac Iechyd Plant yn Ysbyty Singleton, Abertawe, gyda Jan Worthing, Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Ysbyty Singleton.

Mae uned ysbyty ar gyfer babanod cynamserol, y mae angen y lefel uchaf o ofal
arnynt, wedi ennill cydnabyddiaeth fyd-eang ar ôl bron dyblu cyfraddau bwydo ar y
fron. Hi yw'r uned gyntaf yng Nghymru i ennill y gydnabyddiaeth hon.
Mae 76 y cant o fabanod sy'n gadael uned gofal dwys newyddenedigol Ysbyty
Singleton bellach yn cael llaeth o'r fron, diolch i gefnogaeth y staff.
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Dim ond 40% oedd y gyfradd bedair blynedd yn ôl. Mae hyn yn golygu mai’r uned NICU
yw’r unig un yng Nghymru i ennill achrediad llawn gan UNICEF (Cronfa Blant y
Cenhedloedd Unedig) a Sefydliad Iechyd y Byd fel uned Cyfeillgar i Fabanod.
Mae'r achrediad hwn yn cydnabod yr arferion gorau ar gyfer hyrwyddo bwydo ar y fron,
yn seiliedig ar dystiolaeth ei fod yn achub bywydau babanod, yn gwella iechyd babanod
a mamau ac yn y pen draw yn lleihau costau gofal iechyd.
Dywedodd y Neonatolegydd Ymgynghorol Geraint Morris fod eu cyflawniad yn fwy
trawiadol byth o gofio bod cyfraddau bwydo ar y fron yn y gymuned leol ymhlith yr isaf
yn y DU.
Mae ffigurau swyddogol yn dangos mai dim ond 33% o famau yn hen ardal Bwrdd
Iechyd ABMU - a oedd yn arfer cwmpasu Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-ybont ar Ogwr - oedd yn bwydo ar y fron yn unig ar y degfed diwrnod ar ôl geni’r
babanod. Dyma'r drydedd gyfradd isaf o blith y saith bwrdd iechyd yng Nghymru ac
mae 34.5% yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.
O ran bwydo ar y fron, mae Cymru gyfan ar ei hôl hi o'i chymharu â Lloegr a'r Alban.
Dywedodd Dr Morris: "Yn seiliedig ar hynny’n unig, mae llwyddo i newid ein diwylliant
yn gyflawniad trawiadol. Cyfeiriodd un o'r tadau at laeth ei wraig fel moddion hud."

Anrhydeddu staff ar ward lle bu tân
Mae staff dewr a wnaeth sicrhau diogelwch cleifion yn ystod tân dinistriol wedi cael
gwobr annisgwyl. Cyhoeddwyd y wobr yn ystod Gwobrau VIP Cadeirydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Bae Abertawe ac fe gododd y gynulleidfa ar ei thraed i gymeradwyo.
Dywedodd y Cadeirydd wrth staff Ward 12 yn Ysbyty Singleton fod eu hyfforddiant
effeithiol gan y marsial tân Pat Howells i beidio â chynhyrfu ac i gadw’u pennau mewn
achos o dân wedi achub cleifion rhag anafiadau difrifol posibl.

Y staff a'r cyhoedd sy’n pleidleisio dros y gwobrau hyn ac maent yn dathlu peth o waith
mwyaf ysbrydoledig aelodau o staff sydd wedi mynd yr ail filltir.
Mewn ymateb i gyhoeddi’r wobr arbennig, dechreuodd cydweithwyr o bob rhan o’r
Bwrdd Iechyd floeddio ac aros eu traed yn ddigymell er mwyn cymeradwyo’r staff.

Profiad Staff Gwych
Rydyn ni’n gwybod bod profiad gwych gan staff yn arwain at brofiad gwych i gleifion a
bod pob rôl yn cyfrif. Mae’r hyn mae pobl yn ei wneud a sut y maent yn ei wneud yn
bwysig. Rydym am i'r bobl orau weithio i ni fel y gallwn ddarparu'r gofal gorau i'n
cleifion a'n cymunedau. Rydym am i'n staff deimlo'n falch o'r gofal a ddarparwn a
theimlo cyswllt â'r Bwrdd Iechyd a'r timau maen nhw’n gweithio ynddynt.
Yn 2017, lansiwyd ein Cynllun Profiad Staff cyntaf, sef ‘Yn Ein Hesgidiau: Creu Profiad
Staff Gwych ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg’, ac mae hyn yn
parhau i fod yn flaenoriaeth sefydliadol. Ers hynny mae'r strategaeth hon wedi
datblygu’n fudiad dan y faner #SiapioBIPBA, a grwyd gan ein pobl ein hunain yn sgil
rhaglen o Weithdai Ymgysylltu â Staff a Gweithdai Ymgysylltu â Staff Gweithredol.
Cynhaliwyd y gweithdai hyn yn dilyn canlyniadau Arolwg Staff GIG Cymru 2018. Mae'r
mudiad #SiapioBIPBA yn canolbwyntio ar gyflawni'r camau gweithredu y mae’r staff
eu hunain wedi eu nodi a phleidleisio drostynt o dan y categorïau hyn:
1. Arweinwyr Gwych, Rheolwyr Gwych
2. Gweithleoedd Iach a Lles
3. Arloesi, Dysgu a Datblygu, sef y tri phrif faes i wella arnynt yn ôl yr Arolwg Staff.
Ein Gwerthoedd a'r Ymgyrch #LivingOurValues
Mae ein Gwerthoedd a'n hymddygiadau’n allweddol i'r ffordd rydym yn gweithredu a'r
ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd ac â chleifion o ddydd i ddydd. Drwy fyw ein
Gwerthoedd, rydym yn sicrhau ein bod y gorau y gallwn fod ac yn darparu'r gofal a'r
profiad gorau posibl i'n cleifion, teuluoedd a defnyddwyr ein gwasanaethau. Lansiwyd
Gwerthoedd ein Bwrdd Iechyd yn 2014, sef Gofalu am ein Gilydd, Gweithio gyda'n
Gilydd a Gwella Bob Amser. Datblygwyd y Gwerthoedd hyn mewn partneriaeth â
thros 6,000 o gleifion, staff a gofalwyr ac maent yn dal yr un mor ganolog i ddarparu
gwasanaethau heddiw â'r diwrnod y cawson nhw eu lansio.
Lansiwyd #LivingOurValues ym mis Gorffennaf 2019. Mae'r ymgyrch yn gynhwysol ac
yn annog pobl o bob cwr o'r sefydliad i gyfranogi, o’r wardiau i’r Bwrdd, yn cynnwys ein
pwyllgorau, ein timau arwain unedau a grwpiau partneriaeth yr undebau llafur. Mae'r
ymgyrch hefyd yn rhan annatod o'n rhaglenni datblygu mewnol, o’r cyfnod ymsefydlu
hyd at ein rhaglenni arweinyddiaeth.

Staff Ward 12 yn derbyn eu gwobr yng Ngwobrau VIP Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 2019.
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Lansiwyd #LOV Actually ar 1 Rhagfyr 2019 ar gyfer cyfnod yr adfent. Y nod oedd ein
bod, bob dydd ym mis Rhagfyr, yn tynnu sylw at addewid tîm neu unigolyn i fyw ein
Gwerthoedd. Seiliwyd y thema ar y ffilm Nadoligaidd adnabyddus Love Actually er
mwyn cael yr effaith fwyaf bosibl a hyrwyddwyd yr ymgyrch gan y Tîm Gweithredol.
Gwrando ar Staff a’u Cefnogi i Godi Pryderon
Ein nod ym Mwrdd Iechyd Bae Abertawe yw creu diwylliant agored, onest a llawn
parch, sy'n mynd law yn llaw â'n Gwerthoedd. Wrth wrando ar ein pobl ac ymgysylltu â
nhw am ein prosesau Codi Pryderon, cafwyd negeseuon clir am bwysigrwydd
cyfrinachedd a'r angen am fodel sy’n cael ei ddarparu gan wasanaeth annibynnol.
Wrth ymateb i'r adborth hwn ac fel rhan o'n hymrwymiad i gefnogi Gweithleoedd Iach a
Lles, mae nifer o gamau wedi'u cymryd i gyd-fynd â'n hymgyrch #LivingOurValues a’i
hategu. Mae'r rhain yn cynnwys comisiynu ACAS i gynnal gweithdai i reolwyr, staff
adnoddau dynol ac undebau llafur er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiadau amhriodol yn
y gwaith, yn cynnwys bwlio a hefyd gyflwyno gwasanaeth The Guardian Service ym mis
Mai 2019 fel cynllun peilot am flwyddyn.
Mae The Guardian Service yn rhoi cymorth annibynnol, cyfrinachol ac anfeirniadol i
staff sy'n codi pryderon ac mae’n canolbwyntio ar weithio gydag unigolion a'r sefydliad i
ddod i benderfyniad. Gall hyn fod mewn perthynas ag unrhyw bryder neu risg yn y
gweithle, yn cynnwys diogelwch cleifion. Mae ar gael i bob gweithiwr ac mae'r
gwasanaeth yn cyd-fynd â’r holl wasanaethau cymorth eraill sydd ar gael i staff fel yr
undebau llafur, adnoddau dynol, y gaplaniaeth a gwasanaethau lles. Mae'n gweithredu
24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn a ni yw'r Bwrdd Iechyd
cyntaf yng Nghymru i dreialu'r model hwn o wasanaeth. Hyd yma, cafwyd 91 o
gysylltiadau (Mai 2019 – Mawrth 2020) ac mae 42 o'r rheini wedi'u cau/datrys. Mae The
Guardian Service wedi darparu 127 o sesiynau ymwybyddiaeth ar draws y Bwrdd
Iechyd, yn cynnwys cyflwyniadau ar gyfer adrannau a hyrwyddwyr lles, a stondinau
ymwybyddiaeth ym mhob un o’r prif safleoedd ar benwythnosau. Rydym wrthi’n
aildendro ar gyfer y rhaglen beilot a’i hymestyn, a pharheir i gynnal cyfarfodydd monitro
misol gyda Chyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, ynghyd â chyfarfodydd
bob 8 wythnos gyda Chadeirydd y Bwrdd Iechyd fel noddwr anweithredol.

Mae ein gwobrau Dewis y Cleifion yn parhau i roi cyfle i gleifion, gofalwyr, perthnasau
ac ymwelwyr ddweud eu dweud ac enwebu aelod o staff sydd, yn eu barn nhw, wedi
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a mynd yr ail filltir. Rhoddwyd cydnabyddiaeth i
194 o aelodau staff, timau a wardiau eleni dros 5 digwyddiad ar draws safleoedd y prif
ysbytai, gydag un digwyddiad ar gyfer Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol yn
cael ei ddarparu ar y cyd â'r Gwasanaethau Cymdeithasol.
Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth
Mae ein cyfres o raglenni datblygu arweinyddiaeth yn parhau i ehangu. Ar ôl
gweithredu'r rhaglen hynod lwyddiannus ‘Footprints’ ar gyfer rheolwyr canol, sef
rhaglen sydd wedi’i henwebu am wobr, rydym wedi datblygu rhaglenni pellach ar
gyfer y rhai sydd mewn swyddi arwain uwch a hefyd ar gyfer darpar reolwyr neu
ddarpar arweinwyr tîm, sef 'Bridges' ac 'Impact'. Hyd yma, mae dros 1300 o reolwyr ar
draws y bwrdd iechyd wedi dilyn un o'r rhaglenni hyn.
Mae Arweinyddiaeth Glinigol hefyd wedi bod yn ffocws eleni gyda lansiad ein Rhaglen
Datblygu Meddygon Ymgynghorol. Mae’r rhaglen bellach yn dechrau derbyn ei
thrydedd garfan, gyda 37 o ymgynghorwyr wedi cofrestru hyd yma.
Ym mis Mehefin 2019, lansiwyd ein Llwybr Rheolwyr newydd. Mae'r rhaglen ddwy
flynedd hon yn darparu fframwaith i bob rheolwr newydd sicrhau y gallant ddatblygu'r
sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rôl newydd yn
llwyddiannus.

Ffigurau Salwch Staff, Cydymffurfiad Staff â Hyfforddiant Gorfodol ac
Adolygiadau Gwerthuso a Datblygu Personol (PADR) ar gyfer 2019 –
2020

Trysori a Gwerthfawrogi ein Staff
Parhawyd â’n gwobrau Cydnabod Gwasanaeth Hir a gwobrau Dewis y Cleifion yn
2019/20. Eleni, fodd bynnag, adolygwyd a diwygiwyd y meini prawf ar gyfer bod yn
gymwys am y wobr Cydnabod Gwasanaeth Hir fel bod cyfuniad o flynyddoedd o
wasanaeth i’r GIG yn cyfrif, yn hytrach na gwasanaeth parhaus yn unig, a hynny er
mwyn gwneud y wobr yn fwy cynhwysol. Yn ogystal â chydnabod 25+ mlynedd o
wasanaeth i’r GIG, cyflwynwyd cydnabyddiaeth arbennig i'r rhai oedd wedi cyrraedd 40
+ mlynedd o wasanaeth. Cynhaliwyd y dathliadau ar 1 Hydref 2019 a 5 Tachwedd ac
roedd 175 o staff cymwys yn bresennol i dderbyn y gydnabyddiaeth.
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Canran
cyfradd
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Canran y
gydymffurfiaeth ar
gyfer yr holl
gymwyseddau Lefel 1
a gwblhawyd o fewn y
Fframwaith Sgiliau a
Hyfforddiant Craidd
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Edrych Ymlaen

Bae Abertawe'n paratoi ar gyfer COVID-19
Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud i helpu'r Bwrdd Iechyd wynebu'r heriau digynsail
a achosir gan bandemig y Coronafeirws.
Cafwyd newidiadau ysgubol ar draws yr ysbytai, wrth i staff ymgymryd â dyletswyddau
a hyfforddiant ychwanegol, a hyd yn oed rolau gwahanol, i sicrhau ein bod yn darparu’r
gofal gorau posibl i gleifion.
Mae pawb yn y Bwrdd Iechyd – staff gweithredol ac uwch reolwyr, staff rheng flaen a
thimau cymorth, yn yr ysbytai, yn y gymuned ac mewn mannau eraill - yn rhan o’r
ymdrech eithriadol hon.

Llinell amser COVID 19 hyd yn hyn
Chwefror - Mawrth 2020
28/02/2020

10/03/2020

11/03/2020

23/03/2020

Dywedodd Prif Weithredwr Bae Abertawe, Tracy Myhill, "Mae cymaint wedi newid dros
yr wythnosau diwethaf. Mae'n anodd gwerthfawrogi graddfa a chyflymder yr amrywiaeth
o newidiadau sydd wedi’u gwneud. Mae'n rhyfeddol yr hyn y bu’n rhaid i ni ei gyflawni
mewn cyfnod mor fyr ac rwy'n gwerthfawrogi'r gwaith parhaus er mwyn ein galluogi i fod
mor barod â phosib fod ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Mae’r hyn rydw i wedi ei weld ar
draws y Bwrdd Iechyd dros yr wythnosau diwethaf yn gwneud i fi deimlo’n wylaidd iawn.
Mae hwn yn gyfnod digynsail ac mae penderfyniad ein staff i'n cynorthwyo i baratoi ar
gyfer yr hyn sy'n dod, yn ogystal â’u hymrwymiad a'u tosturi wrth ofalu am y rhai sy'n
dibynnu arnom, wedi bod yn ddiwyro. Rwy’n parhau i ddiolch iddyn nhw i gyd yn wyneb
yr amgylchiadau hynod heriol hyn."

Achosion cyntaf yng
Nghymru

Cyfanswm yr
achosion o
COVID yng
Nghymru

Sefydliad Iechyd y Byd yn
datgan bod pandemig

Y cyfnod clo'n
dechrau
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Blaenoriaethau Ansawdd 2020-2021
Meysydd
wedi'u
targedu ar
gyfer gwella

Gwasanaethau
Hanfodol
Pandemig
COVID 19

Trawsnewid
Gofal

Asesiadau o'r
Effeithiau ar Ansawdd

Digidoleiddio

Canser

Clinigau Rhithwir

Gofal heb ei drefnu

Datblygu Modelau
Gofalu Newydd

Olrhain a Phrofi

Cwympiadau

Profion Gwrthgyrff

Briwiau pwyso

Dangosfwrdd COVID

Atal hunanladdiad

Ymchwil

Digwyddiadau byth

Cynllunio Brys

Atgyfeiriad ar gyfer
triniaeth (RTT)

Ysbytai Maes

Rheoli Heintiau

Meysydd
wedi'u
targedu ar
gyfer gwella

Rheoli Heintiau
Canser
Gofal heb ei drefnu

Cydgynhyrchu
gyda Chleifion

Cwympiadau

Gweithio mewn
Partneriaeth

Briwiau pwyso

PREMS a PROMS

Atal hunanladdiad

Gweithlu

Digwyddiadau byth
Atgyfeiriad ar gyfer triniaeth
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Gwasanaethau
Hanfodol
Pandemig
COVID 19

Trawsnewid
Gofal

Digidoleiddio

Asesiadau o'r
Effeithiau ar Ansawdd

Datblygu Modelau Gofalu Newydd

Clinigau Rhithwir

Cydgynhyrchu gyda Chleifion

Olrhain a Phrofi
Profion Gwrthgyrff

Gweithio mewn Partneriaeth

Dangosfwrdd COVID

PREMS a PROMS

Ymchwil

Gweithlu

Cynllunio Brys
Ysbytai Maes
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CYFEIRIADAU
CYSYLLTIADAU I WEFANNAU, ADRODDIADAU A DOGFENNAU

Dementia Friendly

Crëwyd y rhestr hon er mwyn gallu cyfeirio'n hawdd at yr adroddiadau a'r
dogfennau y cyfeirir atynt yn y Datganiad Ansawdd Blynyddol hwn.

Grŵp Practisau Estuary

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru

Cymru Iachach

Teuluoedd yn Gyntaf

Academi Brentisiaethau

Dechrau'n Deg

Arch

Formed Films

Arts in Health

Cyfeillion a Theulu

Cynllun Gwasanaethau Clinigol (2019-2024)

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser 2016-2020

Safonau Iechyd a Gofal Cymru

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Dangosyddion Safonau Iechyd a Gofal

COVID-19

Strategaeth Bwyta'n Iach

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Helpa Fi i Stopio
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Human +

Numb and Number

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Deddf Lefelau Nyrsio Cymru

The Guardian Service

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn

Interburns

Yr Ombwdsmon

JigSo

Sefydliad Paul Ridd

Anableddau Dysgu - GIG

Clystyrau Gofal Sylfaenol

Care Bundle (Anableddau Dysgu)

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Macmillan

Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru

Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

SAFER

Neonatal Transitional Care

Rhaglen SKIP

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
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Dim Smygu Cymru

Rhaglen Fraenaru Llywodraeth Cymru

Elusen Iechyd Bae Abertawe

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Cyngor Abertawe

Cofnodion Gofal Nyrsio Cymru
Rhestr Termau

Prifysgol Abertawe

Lluniwyd y rhestr termau hon i roi diffiniadau hawdd eu deall o’r termau
cyffredin sy’n cael eu defnyddio yn y Datganiad Ansawdd Blynyddol hwn.

Siarad â Fi 2 Strategaeth Atal
Hunanladdiad a Hunan-niwed 2015 i 2020

Nid yw'r diffiniadau hyn yn hollgynhwysol ac efallai na fyddent yn addas
fel diffiniadau technegol. Hoffem gydnabod bod nifer o'r diffiniadau a
ddefnyddir gennym wedi'u cymryd o'r Canllaw ar gyfer Datganiadau
Ansawdd Blynyddol a gyhoeddwyd gan yr ymgyrch ‘1000 o fywydau’.

The Rally

UNICEF
Prifysgol De Cymru
Cymru o Blaid Affrica
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru
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Acíwt – clefyd sy’n dechrau’n sydyn. Yn aml mae acíwt hefyd yn nodi salwch sy'n para'n fyr, yn datblygu’n
gyflym ac sy’n gofyn am ofal brys. Mae "acíwt" yn fesur o raddfa amser clefyd ac mae'n wahanol i "isacíwt" a "chronig".
Aciwtedd - gellir ei ddiffinio fel mesur o ddwysedd y gofal nyrsio sydd ei angen ar glaf. Mae system staffio
sy'n seiliedig ar aciwtedd yn rheoleiddio nifer y nyrsys ar sifft yn ôl anghenion y cleifion, ac nid yn ôl y
niferoedd crai o gleifion.
Ailalluogi - helpu pobl i ddysgu neu ailddysgu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd bob dydd, a gollwyd
oherwydd dirywiad mewn iechyd a/neu fwy o anghenion cymorth.
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) - anhwylder ymddygiadol sy'n cynnwys
symptomau fel diffyg sylw, gorfywiogrwydd a diffyg amynedd.
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD) - anhwylder datblygiadol sy'n effeithio ar gyfathrebu ac
ymddygiad.
Arennol – mae’n ymwneud â’r arennau, neu’n eu cynnwys, neu’n effeithio arnynt, neu wedi ei leoli yn ardal
yr arennau: swyddogaeth sy’n gysylltiedig â’r arennau.
Bacteremia - presenoldeb bacteria yn y gwaed.
Brechu – chwistrellu microb wedi'i ladd er mwyn ysgogi'r system imiwnedd yn erbyn y microb, gan atal
clefydau. Mae brechu neu imiwnedd yn gweithio drwy ysgogi'r system imiwnedd, sef system naturiol y corff
ar gyfer ymladd clefydau.
Briwiau pwyso - anaf sy'n torri'r croen a’r meinwe oddi tano. Maent yn cael eu hachosi pan gaiff rhan o
groen ei rhoi o dan bwysau. Briw pwyso gradd 4 yw'r math mwyaf difrifol o friwiau pwyso. Bydd y croen
wedi'i niwedio'n ddifrifol a’r feinwe gyfagos yn dechrau marw (necrosis y meinwe). Gall y cyhyrau neu'r
asgwrn oddi tano gael eu difrodi hefyd. Mae gan bobl â briwiau pwyso gradd 4 risg uchel o ddatblygu haint
sy'n bygwth bywyd.
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Brysbennu – graddio clwyfau neu afiechydon yn ôl brys er mwyn penderfynu ym mha drefn y dylid trin
nifer fawr o gleifion neu bobl sydd wedi’u hanafu.
Bwrdd Iechyd - sefydliad rhanbarthol yn GIG Cymru sy'n darparu gofal sylfaenol a gofal eilaidd. Mae
saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.
Cardiolegydd - meddyg sy'n arbenigo yn y galon.
Clostridium difficile (C. Difficile) - math o haint bacteriol sy'n gallu effeithio ar y system dreulio. Mae'n
effeithio fwyaf ar bobl sydd wedi cael eu trin â gwrthfiotigau.
Clot gwaed - clotiau gwaed sy'n datblygu y tu mewn i wythïen ac sy'n gallu teithio drwy lif y gwaed i'r
galon neu'r ysgyfaint gan achosi salwch difrifol.
Clwstwr Meddygon Teulu - grŵp o bractisau meddygon teulu a gwasanaethau cymunedol eraill a bennir
yn lleol gan un o Fyrddau Iechyd Lleol (BILl) GIG Cymru.
COPD - clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) yw'r enw ar gyfer grŵp o gyflyrau'r ysgyfaint sy'n
achosi anawsterau anadlu. Mae'n cynnwys: emffysema – difrod i'r codennau aer yn yr ysgyfaint; broncitis
cronig – llid hirdymor yn y llwybrau anadlu. Mae COPD yn gyflwr cyffredin sy'n effeithio'n bennaf ar
oedolion canol oed neu hŷn sy'n ysmygu.
Cydgynhyrchu – mae’n golygu cynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, sef ymgynghori â nhw, eu
cynnwys a chydweithio â nhw o ddechrau i ddiwedd unrhyw brosiect sy'n effeithio arnynt.
Cylch gorchwyl - cwmpas a chyfyngiadau gweithgaredd neu faes gwybodaeth.
Dadebru cardio-anadlol (CPR) - techneg cymorth cyntaf y gellir ei defnyddio os nad yw rhywun yn
anadlu'n iawn neu os yw’r galon wedi stopio. Mae cywasgiadau ar y frest ac anadliadau achub yn cadw
gwaed ac ocsigen i gylchredeg yn y corff sy'n achosi colli cof, lleihad mewn agwedd arall ar wybyddiaeth,
ac anawsterau gyda gweithgareddau bob dydd.
Dangosyddion Gofal ar gyfer Safonau Iechyd a Gofal - offeryn sy'n mesur y nifer o ddangosyddion
ansawdd gofal ar ward.
Datganiad Ansawdd Blynyddol - adroddiad y mae'n ofynnol i bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth
Iechyd GIG Cymru ei gynhyrchu er mwyn rhoi sicrwydd am ansawdd y gofal sy’n cael ei ddarparu.
Deieteg - y gangen o wybodaeth sy'n ymwneud â'r deiet a'i effeithiau ar iechyd, yn enwedig o ran
cymhwyso dealltwriaeth wyddonol o faeth mewn cyd-destun ymarferol.
Deietegydd - gweithiwr iechyd proffesiynol graddedig sy'n helpu i hyrwyddo lles maethol, trin clefydau ac
atal problemau sy'n gysylltiedig â maeth, ac sy’n rhoi cyngor ymarferol a diogel yn seiliedig ar dystiolaeth
wyddonol gyfredol.
Dementia - cyflwr a achosir gan nifer o anhwylderau'r ymennydd.
Diabetes - grŵp o glefydau lle ceir lefelau uchel o siwgr gwaed dros gyfnod hir. Ymhlith y symptomau
mae gollwng dŵr yn aml, mwy o syched, a mwy o chwant bwyd.
Diabetes Math 1 - nid yw'r pancreas yn cynhyrchu unrhyw inswlin, sy’n gyflwr awto-imiwn. Mae’n golygu
bod y system imiwnedd yn ymosod ar feinwe corff iach drwy gamgymeriad. Yn yr achos hwn, mae'n
ymosod ar y celloedd yn y pancreas. Yn aml, caiff diabetes Math 1 ei etifeddu.
Diabetes Math 2 – nid yw'r pancreas yn cynhyrchu digon o inswlin neu nid yw celloedd y corff yn ymateb
i inswlin. Mae'n aml yn gysylltiedig â bod dros bwysau neu'n segur, neu’n gysylltiedig â hanes o
ddiabetes math 2 yn y teulu.
Diogelu - yn ymwneud ag amddiffyn y rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin/niwed rhag dioddef
camdriniaeth neu esgeulustod.
Diwedd Oes - Mae'r term 'diwedd oes' fel arfer yn cyfeirio at flwyddyn olaf bywyd.
Escherichia coli (E.Coli) - math o facteria sydd fel arfer yn byw yng ngholuddion pobl ac anifeiliaid.
Ffibriliad Atrïaidd - cyflwr y galon sy'n achosi’r galon i guro’n afreolaidd ac sy’n aml yn ei hachosi i guro’n
anarferol o gyflym.
Gofal dewisol - gofal sy’n cael ei gynllunio o flaen llaw am nad yw'n ymwneud ag argyfwng meddygol.
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Gofal eilaidd - gofal meddygol arbenigol, a ddarperir yn aml ar ôl i glaf gael ei gyfeirio gan glinigydd gofal
sylfaenol oherwydd bod angen mwy o wybodaeth, sgil neu offer ar gyfer y driniaeth na’r hyn sydd ar gael
yn y gymuned. Er enghraifft, gall meddyg teulu gyfeirio person â phoenau yn y frest at gardiolegydd mewn
ysbyty.
Gofal heb ei drefnu - unrhyw gyswllt â'r GIG sydd heb ei gynllunio, a hynny gan berson sydd angen neu
sy’n gofyn am gymorth, gofal neu gyngor. Felly gall galw o'r fath ddigwydd ar unrhyw adeg, a rhaid i
wasanaethau fod ar gael i ateb y galw hwn 24 awr y dydd. Mae gofal heb ei drefnu yn cynnwys gofal brys
a gofal mewn argyfwng.
Gofal Lliniarol – rhoi gofal i'r rhai â salwch terfynol ac i’w teuluoedd, yn enwedig gofal a ddarperir gan
wasanaeth iechyd wedi'i drefnu.
Gofal pontio - yn cyfeirio at gydlynu a pharhad gofal iechyd o un lleoliad gofal iechyd i un arall.
Gofal sylfaenol - gofal iechyd a ddarperir yn y gymuned, lle mae pobl yn cysylltu â chlinigwyr am gyngor
neu driniaeth. Er enghraifft, ymweld â meddygfa os yw rhywun yn sâl.
Gofalwr - unrhyw un sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o'r teulu nad yw’n gallu ymdopi heb eu
cefnogaeth oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed.
Gwaedu ar ôl y mislif (PMB) – at ddibenion ymarferol, caiff ei ddiffinio fel gwaedu gweiniol sy'n digwydd ar
ôl deuddeg mis o amenorea, mewn menyw o oed lle y gellid disgwyl i’r menopos ddigwydd.
Gwasanaethau cymunedol - gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cael eu darparu i gleifion
mewn lleoliadau heblaw’r ysbyty ac mor agos â phosibl i'w cartrefi.
Gwasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu - cefnogi pobl i roi'r gorau i ysmygu drwy bethau fel therapi disodli
nicotin (a geir mewn sigaréts), therapi siarad ac ati.
Gweithdrefn Weithredu Safonol - cyfarwyddyd ysgrifenedig manwl.
Gweithio i Wella - canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer aelodau o'r cyhoedd sy'n codi pryder neu'n
gwneud cwyn am y gofal iechyd a gânt gan GIG Cymru.
Gwella ansawdd - dull systematig sy'n defnyddio technegau penodol er mwyn gwella ansawdd. Mae
rhagor o wybodaeth ar gael yn y Canllaw Gwella Ansawdd a gyhoeddwyd gan yr ymgyrch ‘1000 o
Fywydau’.
Gwrthgeulo - atal y gwaed rhag ceulo.
Iechyd cyhoeddus - gwaith i atal clefydau, anabledd a salwch, ac i hybu ffyrdd iach o fyw. Mae gwaith
iechyd cyhoeddus yn cynnwys monitro perygl amgylcheddol i iechyd fel llygredd, lledaeniad clefydau fel y
frech goch ac annog pobl i fyw'n fwy iach, er enghraifft drwy beidio ag ysmygu.
Llif Cleifion - cleifion yn symud drwy’r gwasanaethau.
Llwybr Gofal - trefn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a dderbynnir gan glaf yn y DU ar ôl
ymuno â'r system yn ystod cyfnod penodol o ofal.
Marciwr Magseed (ar gyfer canfod lleoliad canser) – ‘hedyn’ bach yw Magseed sy’n rhydd rhag
ymbelydredd. Caiff ei osod yn hawdd mewn meinwe meddal gan y radiolegydd ac nid oes unrhyw
gyfyngiadau amser ar gyfer ei fewnblannu.
Mesurau Profiadau a Gofnodir gan Gleifion (PREMs) – dulliau’r Bwrdd Iechyd o gasglu gwybodaeth am
brofiad y claf o'n gwasanaethau. Rydym yn gwneud hyn drwy bethau fel arolygon, y Prawf Cyfeillion a
Theuluoedd a thrwy siarad â chleifion.
MMR - y brechlyn safonol a roddir i atal y frech goch, clwy'r pennau a rwbela (y frech Almaenig).
Nam gwybyddol - gostyngiad bach ond amlwg a mesuradwy mewn galluoedd gwybyddol, sy’n cynnwys
sgiliau’r cof a’r meddwl.
Nam/colled synhwyraidd - pan nad yw un o'ch synhwyrau’n normal mwyach, sef y golwg, clyw, arogl,
cyffyrddiad, blas ac ymwybyddiaeth ofodol. Enghreifftiau - os ydych chi'n gwisgo sbectol mae gennych
nam ar eich golwg; os ydych chi'n ei chael hi'n anodd clywed neu mae gennych declyn clywed, yna mae
gennych nam ar eich clyw.
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NICE - Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal.
Niwed difrifol - niwed sydd â chanlyniadau sy'n newid bywyd ac sy'n gallu cyfrannu weithiau at farwolaeth claf.
Obstetreg – mae’n ymwneud â gofalu am fenywod a'u trin wrth roi genedigaeth, yn ogystal â chyn ac ar ôl
geni.
Osteoarthritis - clefyd y cymalau.
Patholeg – astudiaeth o achosion ac effeithiau clefydau neu anaf.
Prawf Raman - sbectrosgopeg Raman; techneg sbectrosgopig a ddefnyddir fel arfer i bennu
moddau dirgrynol moleciwlau, er y gellir arsylwi ar foddau cylchdro a moddau amledd isel eraill hefyd.
Defnyddir sbectrosgopeg Raman yn gyffredin mewn cemeg i ddarparu olion bysedd adeileddol y gellir
adnabod moleciwlau drwyddynt.
MRSA/MSSA - mathau o facteria sy'n gwrthsefyll nifer o wrthfiotigau cyffredin. Gall yr heintiau hyn fod yn
anoddach i’w trin na heintiau bacteriol eraill.
Protocolau - y weithdrefn neu'r system o reolau swyddogol.
Rheoli heintiau - staff sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod gweithdrefnau'n cael eu dilyn yn gywir i amddiffyn pobl
rhag haint posibl a achosir gan y gofal iechyd y maent yn ei dderbyn.
Rheoli meddyginiaethau - sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu defnyddio'n gywir ac yn ddiogel.
(SAB) Bacteremia Staffylococcus Aureus – y diffiniad ar gyfer archwilio bacteremia staffylococws aureus
(MRSA ac MSSA) yw person y mae MRSA neu MSSA ei waed wedi'i gadw ar wahân a'i adrodd gan labordy
microbioleg diagnostig yn absenoldeb meithrin gwaed cadarnhaol yn ystod y pythefnos blaenorol. Safonedig safon sylfaen ar gyfer triniaeth neu ofal.
Sepsis - effaith haint a allai beryglu bywyd. Mae’r cemegau sy’n cael eu rhyddhau i lif y gwaed er mwyn
ymladd yr haint yn gallu sbarduno llid drwy'r corff, sy'n gallu niweidio organau, gan achosi iddynt fethu. Staff.
aureus - staffylococcus aureus, a geir yn aml yn y trwyn, y llwybr anadlu ac ar y croen. Un o achosion
cyffredin heintiau'r croen, yn cynnwys cornwydydd, heintiau anadlol fel llid y sinysau a gwenwyn bwyd.
Strôc – mae’r cyflenwad gwaed i'r ymennydd yn cael ei dorri. Fel arfer, achosir strôc gan rwystrau (clotiau
gwaed fel arfer) sy'n tarfu ar gyflenwad y gwaed i’r ymennydd.
Syndrom Down - anhwylder genetig a achosir gan gromosom ychwanegol yng nghelloedd baban. Techneg
Aseptig – ffordd o atal micro-organebau rhag halogi. Mae'n golygu defnyddio'r rheolau llymaf a defnyddio'r
hyn sy'n hysbys am atal heintiau er mwyn lleihau'r perygl o haint.
Tiwbiau nasogastrig - tiwb trwyn – tiwb sy’n cael ei basio drwy’r trwyn ac i lawr i’r stumog.
Triniaeth ddydd - neu ofal cleifion allanol - yw gofal meddygol a ddarperir ar gyfer cleifion allanol, ac mae’n
cynnwys diagnosis, arsylwi, ymgynghori, triniaeth, ymyrraeth a gwasanaethau adsefydlu. Gall y gofal hwn
gynnwys llawdriniaethau a thechnoleg meddygol uwch hyd yn oed pan gânt eu darparu mewn lleoliadau nad
ydynt yn ysbytai.
Uned Strôc Hyper-Acíwt - uned mewn ysbyty sy'n dod ag arbenigwyr ac offer at ei gilydd i ddarparu gofal.
Unedau Cyflawni Gwasanaethau - Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu,
Ysbyty Treforys, Ysbyty Tywysoges Cymru, Gofal Sylfaenol ac Ysbyty Singleton, a Gofal Sylfaenol a
Chymunedol.
Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol – ei fwriad yw darparu'r amwynderau ychwanegol hynny a fydd yn gwella'r
amodau ar gyfer gofalu am gleifion a'u trin, neu’r amodau y mae staff yn gweithio ynddynt. Mae hefyd yn
hyrwyddo addysg ac ymchwil.
Ymatebwyr - pobl sy'n ymateb i rywbeth, yn enwedig rhai sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer holiadur neu’n
ymateb i hysbyseb.
Ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) - gallu microb i wrthsefyll effeithiau meddyginiaeth a ddefnyddiwyd i'w trin
yn y gorffennol. Mae'n cynnwys ymwrthedd i wrthfiotigau hefyd, sy'n berthnasol i facteria a gwrthfiotigau.
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BETH YW'CH BARN CHI AM Y DATGANIAD ANSAWDD
BLYNYDDOL?
Rydym am wybod eich barn chi am y datganiad ansawdd hwn.
Gallwch gysylltu â ni:

01639 683309

@BaeAbertaweGIG

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 1
Porthfa Talbot, Parc Ynni Baglan, Baglan,
Port Talbot, SA12 7BR
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