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1. Gymeradwyo sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen, dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Gweithredol
Meddygol, i oruchwylio’r broses o roi argymhellion adolygiad y gwasanaeth fasgwlaidd ar waith.
2. Gofyn i’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ystyried cynllun gweithredu i ddynodi unrhyw gamau pellach
sydd eu hangen ac argymell dangosydd perfformiad allweddol.
3. Cytuno bod trefniadau adrodd ar gynnydd drwy’r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad.
4. Comisiynu asesiad amlddisgyblaethol allanol, annibynnol o Wasanaeth Fasgwlaidd Gogledd
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Sefyllfa / Situation:
Yn dilyn canoli’r gwasanaeth ym mis Ebrill 2019, derbyniodd y Bwrdd ddiweddariad ym mis
Gorffennaf 2019. Roedd yn nodi sylwadau ar y diffyg data canlyniadau sydd ar gael oherwydd
camau cynnar gweithredu'r gwasanaeth. Cytunwyd felly y dylid paratoi adroddiad ar gyfer y Bwrdd
tua 12 mis o'i weithredu.
Yn y cyfarfod ym mis Tachwedd 2019, cafodd y Bwrdd ddiweddariad ar yr adolygiad gwasanaeth
arfaethedig o’r gwasanaethau fasgwlaidd canolog. Roedd disgwyl i'r adolygiad gwasanaeth gael ei

gwblhau erbyn mis Mawrth 2020 yn dilyn trafodaeth tîm gweithredol a chlinigol ychwanegol,
dadansoddi data cenedlaethol newydd, a chyngor arbenigol clinigol allanol i helpu i baratoi camau a
oedd yn codi o'r adolygiad.
Prif amcan yr adolygiad oedd i asesu effaith gwasanaethau fasgwlaidd ar draws Rhwydwaith
Fasgwlaidd Gogledd Cymru ac ymgorfforwyd y canlynol:
a) Adolygiad o’r ddarpariaeth bresennol gwasanaethau llawfeddygaeth fasgwlaidd yng
Ngogledd Cymru yn dilyn gweithredu gwasanaeth canolog ym mis Ebrill 2019.
b) Diogelwch a hygyrchedd gwasanaethau fasgwlaidd i’r holl gleifion yn Rhwydwaith Fasgwlaidd
Gogledd Cymru.
c) Trefniadau rheoli risg a llywodraethu clinigol Rhwydwaith Fasgwlaidd Gogledd Cymru.
d) Dynodi gwersi y gellir eu dysgu o’r digwyddiadau hyn: arferion da a meysydd ble mae
angen gwella
e) Argymhellion clir ar gyfer ystyriaeth y Bwrdd Iechyd ynghylch camau gweithredu posibl y
gellir eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw feysydd pryder penodol a ddynodwyd.
Cefndir / Background:
Mae ffurfiant y Rhwydwaith newydd Fasgwlaidd Gogledd Cymru wedi’i lunio i wneud y gwasanaeth
yn ddiogel ac yn gynaliadwy, gan leihau’r risg o golli gwasanaethau fasgwlaidd lleol o Ogledd
Cymru.
Amlinellir manylder yr adolygiad a’r darganfyddiadau yn y tudalennau nesaf. Mae’r adolygiad yn
dynodi chwe maes ar gyfer gwaith pellach, fel a ganlyn:






Alinio sylfaen gwely cleifion mewnol fasgwlaidd
Llwybrau gofal
Ymgysylltu a Chyfathrebu
Ansawdd a Diogelwch
Mynediad at y Gwasanaeth
Adolygiad Allanol

Mae manylion y camau penodol ar gyfer bob maes yn y Cynllun Gweithredu sydd ynghlwm fel
Atodiad 30.
Nodyn Ychwanegol:
Yr amserlen wreiddiol ar gyfer cwblhau’r adolygiad hwn oedd mis Mawrth 2020. Cafodd amserlen
mis Mawrth ei ymestyn er mwyn cyd-fynd ag adroddiad y Cyngor Iechyd Cymuned sydd yn awr
ynghlwm fel Atodiad 31 ac yna pwysau digynsail y pandemig COVID-19.

Yn ystod y pandemig hwn, mae’r gwasanaeth fasgwlaidd wedi adolygu gweithgarwch yn unol ag
arweiniad cenedlaethol i sicrhau ei fod yn parhau i ddarparu ymyriadau sy’n bygwth bywyd ac
aelodau.
Lluniwyd cronoleg o ddigwyddiadau i gefnogi cynnwys yr adroddiad. (Cyfeirnod 1). Derbyniwyd
adborth ar yr adolygiad gan Gymdeithas Fasgwlaidd Prydain ac Iwerddon ac mae ynghlwm (Cyferinod
2).

Asesiad / Assessment & Analysis
Goblygiadau Strategaeth
Mae'r adolygiad hwn yn archwilio canoli gwasanaeth fasgwlaidd yn YGC i ddarparu gwasanaeth
diogel a gymeradwyir yn glinigol ar gyfer gwaith prifwythiennol cymhleth a mawr yn y ganolfan
gyda chefnogaeth gwasanaethau lleol priodol ym Mangor a Wrecsam.
Goblygiadau Ariannol
Nid oedd sgôp yr adolygiad hwn yn cynnwys goblygiadau ariannol.
Dadansoddiad Risg
Mae asesiadau risg wedi’u cynnal fel rhan o fframwaith llywodraethu’r rhwydwaith fasgwlaidd ac
maent wedi’u cofnodi yn yr adroddiad hwn.
Cyfreithiol a Chydymffurfiad
Adolygodd yr adroddiad gydymffurfiad â safonau meincnodi cenedlaethol ac mae hefyd wedi
cael ei rannu gyda’r gymdeithas fasgwlaidd.
Asesiad Effaith
Bydd y camau yn dilyn yr adroddiad hwn yn cynnwys strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu
cadarn a fydd yn dynodi unrhyw feysydd o anghydraddoldeb ac yn mynd i’r afael â’r meysydd
hynny.

