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Camau Gweithredu a
Nodwyd - Ch1 21/22
Iechyd Meddwl
Ymgysylltu a chyfathrebu
mewnol yn yr is-adrannau
a gyda phartneriaid a
rhanddeiliaid ar ddull
Matrics Aeddfedrwydd
(CAMHS ac Iechyd
Meddwl Oedolion).
Bwrw ymlaen â’r
cydweithio rhwng CAMHS
ac Iechyd Meddwl
Oedolion gan
ganolbwyntio ar
ddyraniadau ariannol a’r
llwybr pontio. (CAHMS ac
Iechyd Meddwl Oedolion).
Sefydlu grŵp gwella a
datblygu i gefnogi’r gwaith
o gyflwyno rhaglen
CAHMS.
Adolygu strwythur arwain
MHLD, gan nodi
arweinwyr i gefnogi’r
meysydd cyflawni
allweddol (Iechyd Meddwl
Oedolion).
Bwrw ymlaen â’r
gweithgaredd concordat
brys er mwyn cefnogi
ffocws ein llwybr clinigol
(Iechyd Meddwl
Oedolion).

Ymgysylltu
Cynnal ymarfer mapio
rhanddeiliaid a datblygu
dull rheoli cysylltiadau
gyda rhanddeiliaid
perthnasol ym meysydd

Cynnydd

Blaenoriaethau - Ch2
21/11

cleifion, partneriaid, staff
a’r cyhoedd.
Ffurfio tîm ar gyfer
ymgysylltu ar draws y
pedwar maes ymgysylltu,
gan ddefnyddio’r arferion
gorau.
Defnyddio’r broses o
ddatblygu strategaethau
allweddol (hy, Strategaeth
Byw’n Iach, Aros yn Iach
a Gwasanaethau Clinigol)
fel ymarfer PDSA i wella’r
broses ymgysylltu a’r
canlyniadau.
Datblygu proses
ymgysylltu i annog
didwylledd, tryloywder ac
ymddiriedaeth gyda’n
dinasyddion.

Arweinyddiaeth
Sicrhau bod swyddogion
gweithredol, arweinwyr
uwch a phartneriaid yn
cymryd perchnogaeth
dros y gwaith o gyflawni
cam Darganfod Mewn
Undod mae Nerth, ac yn
cymryd rhan yn y gwaith.
Cysoni rhaglen Datblygu’r
Bwrdd gyda Mewn Undod
mae Nerth a gyflwynir gan
King’s Fund gyda
chymorth ychwanegol gan
y sefydliad Good
Governance.
Adolygu adnoddau a
strwythurau cymorth
arweinyddiaeth glinigol er
mwyn gwella ymgysylltiad
clinigol amlbroffesiwn.

Sicrhau capasiti
ychwanegol a’r gallu i
gefnogi trawsnewid,
datblygu sefydliadol a
system, ymgysylltu a
llywodraethu

Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad
Dechrau diweddaru Byw’n
Iach, Aros yn Iach
Defnyddio’r diweddariad
fel sail i’n cynllun
gweithredu ar gyfer
Strategaeth
Gwasanaethau Clinigol.
Datblygu proses gynllunio
ddiwygiedig er mwyn
gallu cytuno ar Gynllun
Tymor Canolig Integredig
drafft cymeradwy ar gyfer
2022-25.
Gweithredu a gwreiddio’r
Fframwaith Perfformiad
ac Atebolrwydd gan
gynnwys adolygiadau
rheolaidd, uwchgyfeirio
priodol ac adroddiadau
perfformiad diwygiedig.

