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Croeso gan y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr
Nid oedd hyn yn hawdd ar adegau, ond mae'n
dangos gwir benderfyniad y Bwrdd Iechyd Prifysgol
hwn i wneud yn siŵr ein bod yn cyflawni’n
hymrwymiadau i’r cyhoedd o ran iechyd cyhoeddus,
amddiffyn y cyhoedd a gofal iechyd da.
Ein nod eleni oedd codi safonau i’r lefel uchaf.
Rydym yn sefydliad iechyd cyhoeddus gweithredol
felly gwyddom fod y gwelliannau angenrheidiol yn
cymryd amser. Rydym yn delio â hyn trwy:
Croeso i Adroddiad Blynyddol y flwyddyn hon. Fel y
gwelwch, mae’n dangos ein hymrwymiad parhaol i
wella diogelwch ac ansawdd gofal i drigolion Gogledd
Cymru. Bu hefyd yn flwyddyn o ddod â phobl a
sefydliadau at ei gilydd i rannu'r un bwriad ac amcan
sef darparu gwasanaethau cyhoeddus da sy'n
gweithio gyda'i gilydd er lles pawb.
Hoffem ddechrau adroddiad y flwyddyn hon trwy
ddiolch i staff am eu hymroddiad, eu harweiniad a’u
hymrwymiad. Trwy ddelio ag achosion o'r ffliw yn
ystod tywydd drwg iawn y gaeaf dangosodd unigolion
eu bod yn rhoi blaenoriaeth i ofalu am gleifion a
theuluoedd. Heb y porthor, cynorthwyydd arlwyo,
croesawydd, nyrs practis, peiriannydd cynnal a chadw,
cynorthwyydd gofal iechyd, gwyddonydd biofeddygol,
therapydd, swyddog technoleg gwybodaeth, rheolwr,
meddyg a nyrs (i enwi ond rhai) ni fyddai wedi bod yn
bosib cynnal gofal diogel o ansawdd i gleifion. Roedd
eu gweithredoedd yn arwrol ar adegau ac mae’n rhaid
eu cydnabod.
Buom yn gweithredu fel un sefydliad gofal iechyd am
18 mis ac unwaith eto bu'r flwyddyn ddiwethaf yn
flwyddyn o newid. Pam, meddech chi. Yn gyntaf,
gwelsom ddirywiad economaidd byd-eang ar raddfa na
welodd llawer ohonom erioed o’r blaen. Yn ail,
oherwydd bod disgwyl i bobl fyw'n hirach o ganlyniad i
driniaethau gwell a datblygiadau meddygol codwyd
cwestiynau am y math o ofal iechyd sydd ei angen yn
y dyfodol. Yn drydydd, er ein bod wedi dod ag wyth
sefydliad at ei gilydd, roedd gan bawb wahanol ffyrdd
o weithio, gwahanol fathau o ddiwylliant a nodweddion
gwahanol. Mae angen amser i addasu ac i ddysgu
gweithio fel un system gofal iechyd sy'n gwasanaethu
pobl Gogledd Cymru. Yn olaf, ac yn fwyaf pwysig,
rydym wedi gallu tynnu sylw at rai meysydd lle cafwyd
gofal iechyd ardderchog yn ogystal ag amlygu
elfennau o ofal a oedd yn annerbyniol yn ôl safonau
unrhyw un.

• Ganolbwyntio ar wella iechyd y boblogaeth
• Gwella safon ac ansawdd gofal a’i wneud yn fwy

dibynadwy. Mae hyn yn cynnwys profiad y claf a
sut y gall fod yn well
• Gwneud yn siŵr y gallwn reoli neu leihau’n costau
ac felly wneud y defnydd gorau o’r arian a roir i ni
Yr hyn sy’n sail i’n dull o weithio ydy cynnwys ac
ymgysylltu â llawer – staff, cleifion, defnyddwyr
gwasanaethau, gofalwyr, y trydydd sector, grwpiau
cymuned, cyrff rheoleiddio ac arolygu, Cyngor
Iechyd Cymuned, llywodraeth leol ac asiantaethau
cyhoeddus eraill. Mae ein perthynas gyda
Phrifysgolion ac Awdurdodau Lleol wedi datblygu.
Rydym wedi sicrhau mwy o grantiau ymchwil nag
erioed o’r blaen. Cychwynnwyd ar fentrau ar y cyd i
ddatblygu addysg ac ymchwil meddygol a chlinigol a
ddaw â manteision i Ogledd Cymru.
Gyda’r chwe awdurdod lleol, mae yna 14 ardal leol
lle mae’r meddyg teulu, gweithwyr cymdeithasol,
gwirfoddolwyr a staff clinigol yn gweithio gyda’i gilydd
mewn cymunedau i ateb yr angen lleol, ond mae yna
dal fwy i’w wneud.
Fel y Cadeirydd sy’n ymddeol o’r Bwrdd Iechyd
mwyaf yng Nghymru, bu’n fraint ac yn anrhydedd i
mi arwain Diwygiadau’r GIG yng Ngogledd Cymru, i
weld Bwrdd Iechyd Prifysgol yn cael ei greu a bod yn
rhan hanfodol o’i ddechreuad. Mae yna lawer i fod
yn falch ohono, yn arbennig y staff a gyflogir gennym
a’r rhai hynny a wasanaethir. Mae llais y claf,
defnyddiwr y gwasanaeth a’r gofalydd yn un y mae’n
rhaid i ni bob amser wrando arno a’i barchu. Dyma
sydd wedi f’ysgogi yn y rôl hon a gwn y bydd yn
ysgogi’r rhai hynny sy’n fy nilyn. Rwyf i a’r Prif
Weithredwr yn cymeradwyo’r adroddiad hwn i chi.
Michael Williams
Cadeirydd
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Amdanom Ni
Sefydlwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr ar 1 Hydref 2009 yn dilyn
gweithredu Rhaglen Ddiwygio Genedlaethol
Cynulliad Cymru ar gyfer y GIG yng
Nghymru, ‘Cymru’n Un’ pan unwyd dwy
Ymddiriedolaeth GIG a 6 Bwrdd Iechyd
Lleol blaenorol.
Ein Bwrdd Iechyd ni ydy’r sefydliad iechyd
mwyaf yng Nghymru ac rydym yn darparu
ystod lawn o wasanaethau cychwynnol,
cymuned, ysbytai llym a gwasanaethau
iechyd meddwl i boblogaeth o tua 676,000
ar draws Gogledd Cymru a rhai rhannau o
Ogledd Powys.
Rydym yn gyfrifol am redeg tri Ysbyty
Cyffredinol Dosbarth yn ogystal â 22 ysbyty
llym a chymuned arall, dros 90 canolfan
iechyd, clinigau, canolfannau timau iechyd
cymuned ac unedau iechyd meddwl.
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Rydym yn cydlynu gwaith 121 Practis
Meddyg Teulu a gwasanaethau'r GIG a
ddarperir gan Ddeintyddion, Optegwyr a
Fferyllwyr.
Amlinellir ein hegwyddorion yn y ddogfen
Cyfeiriad Strategol 2009/12 sy'n cynnwys
pum thema Ei Wneud yn Ddiogel, yn Well,
yn Gadarn, Gwneud iddo Weithio a
Gwneud iddo Ddigwydd.
Yr egwyddorion hyn ydy sylfaen penodau’r
Adroddiad Blynyddol hwn ac mae’n
dangos yr hyn a wnaethom yn ystod
2010/11.
Rydym yn cyflogi tua 16,772 o staff ac
mae gennym gyllideb o oddeutu £1.2
biliwn.
Arweinir yr 11 Grŵp Rhaglen Glinigol
(GRhG) gan Benaethiaid Staff, sy’n
gweithredu mewn fframwaith llywodraethu
datganoledig.
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Sut rydym wedi’n trefnu
Mae gan y Bwrdd Iechyd 7 prif Bwyllgor
sy’n ymwneud â gwahanol agweddau o
Fusnes y Bwrdd. Prif flaenoriaethau’r
Pwyllgorau yn ystod 2010/11 oedd:
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch:
Yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd ynghylch cryfder
trefniadau ar gyfer diogelu a gwella
ansawdd gofal iechyd a diogelwch cleifion.
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Perfformiad:
Yn goruchwylio ar ran y Bwrdd faterion sy’n
ymwneud â rheoli cyllideb, gwariant cyfalaf,
cyfalaf gweithio a hefyd perfformiad a
chanlyniadau fel y mesurwyd yn erbyn
targedau Llywodraeth Cymru.
Pwyllgor Tâl ac Amodau Gwasanaeth:
Yn cynghori’r Bwrdd ynghylch tâl ac
amodau gwasanaeth uwch staff a delio â
materion y gweithlu fel cynllunio’r gweithlu a
chymeradwyo polisïau.
Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth:
Yn cynghori ac yn sicrhau’r Bwrdd ynghylch
safonau ar gyfer casglu, storio, defnyddio a
rhannu gwybodaeth.

Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl:
Yn cadw golwg cyffredinol ar gydymffurfio
â deddfwriaeth, gweithredu gwelliannau a
gweithredu Pwyllgor Pŵer Rheolwyr
Ysbytai i Ryddhau
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol :
Yn penderfynu ar drefniadau rheoli
cronfeydd elusennol a gedwir ac a
ddyrennir gan y Bwrdd Iechyd a’u monitro,
yn unol ag ystyriaethau buddsoddi
cyfreithiol, moesegol a sicr.
Pwyllgor Archwilio:
Sicrhau’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr
ynghylch effeithlonrwydd fframwaith
sicrwydd a threfniadau llywodraethu’r
Bwrdd Iechyd.
Mae tri Cyd Bwyllgor Ymgynghorol,
Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal
Iechyd, Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid a
Fforwm Partneriaeth Leol yn darparu
mwy o ran craffu, sicrwydd, cynnwys a
chysylltu i’r Bwrdd.

Bwrdd Iechyd
Prifysgol

Bwrdd y
Cyfarwyddwyr

Pwyllgorau

Pwyllgorau Ymgynghorol

Ansawdd a Diogelwch
Cyllid a Rheoli Pherfformiad
Tâl ac Amodau Gwasanaeth
Llywodraethu Gwybodaeth
Deddf Iechyd Meddwl
Cronfeydd Elusennol
Archwilio

Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid
Fforwm Partneriaeth Leol
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Blaenoriaethau Penaethiaid Staff yn y Flwyddyn
Anaestheteg, Gofal Critigol a Rheoli Poen
Dr David Counsell
Sicrhau gwasanaeth gofal critigol ‘addas i’r pwrpas’ ac ysbyty diogel i
gleifion gwael oedd un o’r nifer o flaenoriaethau a ddynodwyd gan y GRhG
yn 2010/11.
Parheir i weithio ar sefydlu Gwasanaethau Poen yn y gymuned i Ogledd Cymru, datblygu
gwasanaeth adfywio ac awyru tymor hir i’r Bwrdd Iechyd cyfan a chefnogi ehangu
achosion dydd, gwella adferiad a llawfeddygaeth orthopaedig.

Canser a Meddygaeth Liniarol
Yr Athro Matthew Makin MA MD FRCP
Mae’r achosion o ganser yn cynyddu yng Ngogledd Cymru ond mae’r
marwolaethau sy’n gysylltiedig â chanser wedi lleihau. Nod y GRhG ydy
gwella goroesi a‘r siawns o iachâd a sicrhau bod cleifion a theuluoedd yn
teimlo bod ganddynt gefnogaeth dda cyn, yn ystod ac ar ôl triniaeth.
Byddwn yn parhau i roi gwell cefnogaeth a gofal i bobl a gaiff ddiagnosis ac sy’n gwella o
ganser trwy ddynodi cynllun gofal penodol i bob claf a sicrhau bod ‘Gweithiwr Allweddol’
priodol ar gael iddynt. Buom hefyd yn gweithio gyda Macmillan a phartneriaid eraill fel bo
gwybodaeth ymarferol a hawliau lles a chefnogaeth emosiynol a seicolegol yn haws i’w
cael.
Daeth clinigwyr a chleifion at ei gilydd hefyd i lunio Gwasanaethau Haematoleg Glinigol y
Bwrdd Iechyd, gan ddatblygu dull Gogledd Cymru o weithio a chryfhau meysydd penodol
fel Gwasanaethau Trallwysiad Mêr yr Esgyrn a Haemoffilia.
Mae gofal diwedd oes yn parhau’n un o flaenoriaethau pennaf y GRhG ac rydym yn
anelu at weithio’n agos gyda chydweithwyr Gofal Cychwynnol ac Eilaidd i hybu’r
egwyddor y dylid gofalu am gleifion mewn lle o’u dewis hwy, ond pan fo angen i gleifion
fynd i Ysbyty neu Gartref Nyrsio am ofal, cefnogir hwy gan wasanaethau sy’n sicrhau bod
y gofal ohonynt ar ddiwedd oes wedi ei ragweld, wedi ei gynllunio’n dda fel eu bod yn
cael eu trin ag urddas a pharch.

4

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010/11

Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu
Dr Giles Harborne
Rhai o flaenoriaethau’r GRhG yn ystod 2010/11 oedd sefydlu a gweithredu
Rhaglen Lleoli’n Ôl ar gyfer cleientiaid Anabledd Dysgu cymhleth a
gweithredu argymhellion Cynllun Gweithredu Dementia Cymru Gyfan.
Mae gwaith yn dal i fynd yn ei flaen ar raglen lleoli’n ôl Iechyd Meddwl Oedolion,
datblygiad Triniaeth Cartref ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau ac Adolygiad a
Rhesymoliad Safleoedd yn y Gymuned.
Sefydlwyd GwasanaethTriniaeth Cartref a Rheolaeth Argyfwng yn Ynys Môn a Gwynedd.

Patholeg
Dr Mark Lord
Ers i BIPBC gael ei sefydlu, bu GRhG Patholeg yn gweithio’n galed iawn i
ddatblygu gwasanaethau. Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i gyflwyno’r
System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) newydd ac rydym yn cefnogi
cyflwyno Porthol Clinigol Cymru a Phorth Clinigol Cymru.
Parheir i gwblhau ac ailgynllunio gwasanaeth Patholeg Gellog ac Imiwnoleg. Bydd angen
cwblhau a gweithredu’r Adolygiad Gwasanaeth Microbioleg. Cynhelir adolygiad o
wasanaethau profedigaeth a gwyddorau gwaed, gan gynnwys ailgynllunio gwasanaethau
labordy 24/7.
Bydd angen gorffen ailwampio’r labordai yn Ysbyty Gwynedd ac yn Ysbyty Maelor, a’r
labordy newydd a’r mortiwari yn Ysbyty Glan Clwyd.
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Radioleg
Dr Robert Byrne
Mae’r GRhG yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau delweddu o’r
ansawdd gorau a’r arbenigedd clinigol i gefnogi penderfyniadau am ofal
cleifion. Cawsom rai sganwyr arbenigol newydd yn lle’r hen rai a hefyd
rydym yn paratoi i adnewyddu’r dechnoleg a’r feddalwedd sy’n cysylltu ein gwasanaethau
ni â meddygon teulu a meddygon ymgynghorol, fydd yn golygu y gellir rhannu delweddau
radioleg yn electronig ar draws Gogledd Cymru.
Rydym yn parhau i edrych ar ffyrdd o wneud ein gwasanaethau’n fwy cynaliadwy, ac i
ledaenu arfer gorau ar draws ein safleoedd. Mae’n adolygiadau o wasanaethau yn
allweddol i hyn.
Rydym yn gysylltiedig â’r adolygiadau gwasanaethau clinigol ehangach ar draws y Bwrdd
Iechyd ac yn dynodi’r newidiadau sydd eu hangen yn y Gwasanaethau Delweddu er
mwyn cefnogi’r modelau newydd o ofal.

Gofal Iechyd Cychwynnol, Cymuned a Meddygaeth Arbenigol
Dr Olwen E Williams OBE
Bydd y GRhG Gofal Iechyd Cychwynnol, Cymuned a Meddygaeth Arbenigol
yn dal i gefnogi meddygon teulu ac ymarferwyr eraill gofal cychwynnol i
ddarparu mwy o ofal yng nghartrefi pobl neu’n agos atynt, gan ddibynnu llai fyth ar
welyau ysbytai.
Er mwyn annog ein clinigwyr i arwain y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau,
penodir 14 Meddyg Teulu fel Arweinwyr Ardaloedd Lleol a 12 Arweinydd Arbenigol ar
gyfer arbenigeddau yn ein hysbytai.
Adolygir y Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau ar draws Gogledd Cymru er
mwyn gwella’r ddarpariaeth a safoni mynediad atynt.
Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i gytuno ar ‘weledigaeth’ ar gyfer darparu
gwasanaethau gofal heb ei drefnu ar draws Gogledd Cymru. Bydd hyn yn sail
gwybodaeth i adolygiad o ysbytai cymuned, gan gynnwys Unedau Mân Anafiadau, i
ddatblygu un pwynt mynediad ar gyfer gofal heb ei drefnu a datblygu ‘llwybrau gofal’ sy’n
cefnogi darparu gofal integredig ar draws gofal iechyd cychwynnol, cymuned a
meddygaeth arbenigol.
Byddwn yn cefnogi gweithredu Safonau Strôc gan gynnwys datblygu targedau deallus,
mynediad 24 awr at wasanaethau delweddu a gwell mynediad at therapïau seicolegol.
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Fferylliaeth a Rheoli Meddyginiaethau
Mrs Anne Bithell
Roedd 2010/11 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i GRhG Fferylliaeth a
Rheoli Meddyginiaethau. Penodwyd Anne Bithell yn Gadeirydd Grŵp Prif
Fferyllwyr Cymru Gyfan a Berwyn Owen i arwain fel Cyfarwyddwr
Prosiect y Rhaglen Rheoli Meddyginiaethau Genedlaethol.
Amcanion cyffredinol y GRhG yn ystod y flwyddyn oedd gwella iechyd y boblogaeth,
gwella profiad y claf a darparu gwasanaethau diogel a chost effeithiol. Yn ystod y
flwyddyn llwyddodd y GRhG i gefnogi agenda Iechyd Cyhoeddus PBC trwy gyfrwng
fferyllfeydd cymuned oedd yn hybu brechu rhag y ffliw a Rhaglen Genedlaethol Sgrinio
Canser y Coluddyn, lleihau nifer achosion ysmygu a chodi ymwybyddiaeth o’r materion
iechyd sy’n gysylltiedig â goryfed alcohol.
Blaenoriaethau’r GRhG oedd lleihau gwastraff ac ymyriadau clinigol gwastraffus, gwella
profiad cleifion a’u diogelwch a hybu’r arfer clinigol gorau trwy ddatblygu Fformiwlari
Rhagnodi Integredig trwy PBC i gyd.
Datblygwyd rhagor o gysylltiadau academaidd gyda Phrifysgol Bangor trwy benodi’r Athro
Dyfrig Hughes.

Llawfeddygaeth a Deintyddiaeth
Dr Tony Shambrook
Yn ei flwyddyn gyntaf, sefydlodd GRhG Llawfeddygaeth a Deintyddiaeth
raglen strategol o Adolygiadau Arbenigeddau a Gwasanaethau i gefnogi
darparu gwasanaethau cynaliadwy, diogel a fforddiadwy ar draws Gogledd
Cymru. Dechreuodd y broses adolygu gydag Orthopaedeg / Trawma a Llawfeddygaeth
Gyffredinol Frys.
Mae’r GRhG yn gweithredu i ddilyn agenda o welliannau uchelgeisiol sef cynyddu
cyfraddau llawfeddygaeth ddydd, gwella cyfleusterau llawfeddygaeth ddewisol,
ailgynllunio llwybrau gofal cleifion, cynyddu achosion a dderbynnir yr un diwrnod, lleihau
dulliau gweithredu sy’n wastraffus ac yn aneffeithiol a chanoli canserau wrolegol
cymhleth.
Mae’r GRhG yn creu strwythur a diwylliant o arweinyddiaeth glinigol gref er mwyn gallu
gwireddu’r newidiadau heriol hyn a sicrhau bod ein gweithredoedd yn canolbwyntio ar
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Therapïau a Chefnogaeth Glinigol
Mr Clive Sparkes
Gweledigaeth GRhG Therapïau a Chefnogaeth Glinigol ar gyfer
gwasanaethau ydy parhau i ddarparu gofal iechyd diogel ac effeithiol i
gleifion ac i symud, lle bo’n briodol, mwy o therapi a gwasanaethau
cefnogi clinigol i’r gymuned. Gwneir hyn trwy gael gweithlu sy’n hyblyg, llawn cymhelliad
a fforddiadwy.
Y blaenoriaethau ar gyfer 2010/11 ydy ailgynllunio’r gweithlu, ailgynllunio’r gwasanaeth,
rhesymoli’r ystâd, adolygu gwasanaethau gweinyddol a thechnoleg rheoli gwybodaeth a
chyfathrebu a rheoli galw. Cafodd hyn ei fonitro gan fframwaith perfformiad ac
adroddwyd am gynnydd i’r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad a Bwrdd y GRhG ar y cyd.
Llwyddwyd i sicrhau balans ariannol ac i gydymffurfio 100% â thargedau mynediad.

Gwasanaethau Merched
Mr Nigel Bickerton
Yn ystod 2010/11, ein prif flaenoriaeth ydy darparu gwasanaethau obstetrig
a gynaecolegol o’r ansawdd gorau a chost-effeithiol. Meincnodir y
gwasanaethau hyn o gymharu ag arfer gorau, ar sail trefniadau
llywodraethu sicr a gweithio ar y cyd, a thrwy hynny sicrhau’r canlyniad gorau i ferched
a’u teuluoedd.
Mae’r GRhG wedi cynnwys yr agenda iechyd cyhoeddus ehangach yn ei wasanaethau,
gan gyfeirio’n arbennig at fwydo ar y fron, cyfraddau mamau sy’n ysmygu a gordewdra.
Mae’r gwaith o sefydlu Canolfan Rhagoriaeth Gogledd Cymru ar gyfer Canserau
Gynaecolegol Cymhleth yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn parhau. Gwneir cynnydd hefyd
o ran datblygu strwythurau staffio a fydd yn darparu mwy o staff rheng-flaen a gweithio
tuag at gyrraedd targedau perfformiad a sicrhau canlyniadau o’r ansawdd gorau.

Plant a Phobl Ifanc
Dr Brendan Harrington
Blaenoriaethau GRhG Plant a Phobl Ifanc yn ystod 2010/11 ydy cwblhau
Adolygiad Gwasanaethau Mamolaeth, Newydd-anedig a Phlant er mwyn
defnyddio’r dystiolaeth a’r newidiadau angenrheidiol i wella canlyniadau
iechyd a gofal ar draws ei wasanaethau. Yn y flwyddyn i ddod, mae’r GRhG yn dymuno
cynyddu’r gwaith o atal afiechyd ymhlith plant (ac oedolion). Mae hyn yn golygu rhoi mwy
o sylw i weithio yn y gymuned ar ffactorau sy’n arwain at afiechyd corfforol a seicolegol,
gan leihau’r angen am ofal yn yr ysbyty yn ddiweddarach mewn bywyd. Er mwyn llwyddo
mae angen gweithio mewn partneriaeth â’r cyhoedd, y sector gwirfoddol a chyrff
cyhoeddus eraill (cynghorau, addysg a gofal cymdeithasol) a phobl sy’n defnyddio’r
gwasanaeth yn uniongyrchol.
8
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Ei wneud yn Ddiogel
Iechyd a Diogelwch
Rydym yn rhoi pwys mawr ar ein
cyfrifoldebau statudol, sef diogelu iechyd,
diogelwch a lles cleifion, ymwelwyr a staff.
Yn ogystal â sicrhau cydymffurfiad â
deddfwriaeth berthnasol, rydym yn cynnal
rhaglenni asesu a monitro risg er mwyn
dynodi cyfleoedd i wella. Y prif feysydd yn
ystod 2010/11 oedd:
•

•

•

•

Cymryd rhan yng Nghynllun Peilot
Llywodraeth Cymru ar gyfer System
Rhybuddio Gweithiwr ar ei Ben ei Hun
a datblygu systemau iechyd a
diogelwch yn y Grwpiau Rhaglen
Glinigol

Rhaglen barhaus o fonitro’r aer er
mwyn darganfod asbestos yn Ysbyty
Glan Clwyd
Aeth cynrychiolwyr o Dimau Rheolwyr
yr Ysbyty ar deithiau diogelwch
rheolaidd er mwyn monitro
cydymffurfiad â diogelwch ac edrych
am amodau anniogel
Cafodd cynllun asesu risg cyffredinol
ar gyfer diogelwch cynlluniau adeiladu
ac ailwampio ei ddyfeisio a’i weithredu

Llywodraethu Gwybodaeth
Sefydlwyd y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth i roi sicrwydd i’r Bwrdd bod gwybodaeth
yn cael ei chasglu, ei storio a’i defnyddio’n ddiogel gan y Bwrdd Iechyd. Cymeradwywyd
y Polisi Rheoli Cofnodion a’r Weithdrefn Mynediad at Gofnodion Iechyd mewn egwyddor
gan y Pwyllgor yn ystod 2010/11.
Caldicott a Chyfrinachedd
Penodwyd Swyddog Diogelu Data i helpu’r Gwarcheidwad Caldicott gyda chyfrinachedd
a materion/pryderon diogelu data.
Yn dilyn cwblhau’r pecyn cymorth hunan-asesu ar-lein, wedi ei seilio ar y safonau a
osodwyd yn ‘Caldicott: Principles into Practice’ (C-PIP), datblygwyd cynllun gwella a
chaiff ei ddefnyddio fel sail gwybodaeth i’r Cynllun Gwaith Llywodraethu Gwybodaeth ar
gyfer 2011/12.
Protocolau Rhannu Gwybodaeth
Erbyn hyn mae holl aelodau’r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth wedi eu hyfforddi’n
Hwyluswyr i sicrhau y datblygir Protocolau Rhannu Gwybodaeth (ISPs) gan ddefnyddio
cyfarwyddyd a thempledau newydd Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru.
Mae gwaith ar y gweill i adolygu a diweddaru’r ISP’s cyfredol fel eu bod yn unol â’r
dogfennau newydd.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010/11
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Rhyddid Gwybodaeth
Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhan
o ymrwymiad y Llywodraeth i fod yn fwy
agored yn y sector cyhoeddus. Yr
egwyddor sylfaenol ydy y dylai pob darn o
wybodaeth nad yw’n bersonol sydd gan
gorff cyhoeddus fod ar gael yn rhwydd oni
bai fod eithriad yn berthnasol.

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â’r
Ddeddf hon ac o Ebrill 2010 hyd at Fawrth
2011, cafwyd ac atebwyd 403 cais am
wybodaeth:

Ymgeisydd

%

Sefydliad Amhenodol Cyffredinol

51

Aelod Cynulliad neu Aelod Seneddol

19

Cyfryngau

15

Arall

15

Mae manylion llawn y ceisiadau ar gael o’r Cofnod Datgeliadau ar ein gwefan: http://
www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/41504
Atebwyd y mwyafrif o geisiadau o fewn yr 20 diwrnod gwaith a bydd yn rhan o Gynllun
Gwaith 2011/12 i sicrhau y bydd hyn yn gwella.
Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd trwy ein Cynllun
Cyhoeddiadau: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/40808

Gwasanaethau Gofal Cychwynnol: Diogelwch ac Ansawdd
Mae’r Bwrdd Iechyd yn gyfrifol am sicrhau
bod y gwasanaethau a ddarperir gan
ddarparwyr gofal cychwynnol yn cyrraedd
safonau ansawdd a diogelwch priodol. Yn
ystod 2010/11 datblygwyd trefniadau
llywodraethu i gynnwys:
•

Trefn gadarn o adrodd am
ddigwyddiadau, lle bydd pob
adroddiad yn cael ei adolygu gan
uwch glinigwr

practisus, er enghraifft glendid, rheoli
haint, diogelu ac adrodd am
ddigwyddiadau
•

Gwnaethpwyd asesiadau risg o bob
practis meddyg teulu, fferyllfa a
phractis deintyddol er mwyn dynodi
practisus fyddai’n elwa o ymweliadau
ffurfiol. Dechreuwyd y rhain fel rhan o
raglen dreigl 3 - 4 blynedd.

Ar draws Gogledd Cymru, llwyddodd 4 o
Cwblhaodd y nifer fwyaf o bractisus ar 121 practis meddyg teulu i ennill 1000
pwynt llawn y Fframwaith Ansawdd a
draws Cymru’r Dull Hunan-asesu
Chanlyniadau (QOF). Ar gyfartaledd 959
Llywodraethu Clinigol (113/121 =
oedd pwyntiau’r QOF ar draws y practisus.
93%), dull sy’n cynnig strwythur i
adolygu trefniadau llywodraethu mewn

•
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Datblygiadau yn y Cymunedau Lleol
Cwblhawyd y Prosiect Arddangosydd
Rheolaeth Cyflyrau Cronig Cenedlaethol ym
Mawrth 2011. Roedd y gwaith hwn yn sail i
ddatblygiadau cenedlaethol a lleol ac i’r
meddwl o gwmpas rôl Gweithio mewn
Ardaloedd Lleol. Cyhoeddwyd nifer o
bapurau dysgu ac maent ar gael ar wefan yr
Arddangosydd:
www.ccmdemonstrators.com

Erbyn hyn mae model yr Ardal Leol yn
weithredol oddi mewn i strwythurau'r
Bwrdd Iechyd a chytunwyd ar bedair
Ardal Leol ar ddeg gydag Awdurdodau
Lleol Gogledd Cymru, ynghyd â chasgliad
o egwyddorion i gefnogi eu sefydlu.

Mae pob Ardal Leol yn
gwasanaethu poblogaeth o ryw
30,000 – 50,000, ac yn eu
cefnogi mae tîm craidd sy’n
cynnwys Meddyg Teulu
Arweiniol, Metron yr Ardal Leol,
Fferyllydd, Therapydd,
Gweithiwr Cymdeithasol a
chynrychiolydd y Sector
Gwirfoddol ac maent yn cyfarfod
i adolygu a chynllunio
gwasanaethau yn eu
cymunedau lleol.
Dyma enghreifftiau o brosiectau
gwasanaethau lleol a gynhaliwyd yn
2010/11:
•

•

•

•

•

Datblygu gwasanaethau gwrthfiotig IV
a thrallwysiadau gwaed mewn
Ardaloedd Lleol
Cafwyd £240mil gan y Gronfa Iechyd
Gwledig i gefnogi pedwar prosiect, sef
Atal Hunanladdiad, Uned Symudol
Estyn Allan Wledig, Cynllun
•
Cymhwysedd a Telerehab
Casglwyd gwybodaeth sy’n rhoi
tystiolaeth gynnar fod cleifion â
chyflyrau cronig yn dibynnu llai ar
wasanaethau ysbytai llym, a bod
lleihad o ran cyfnod aros ac aildderbyn
cleifion i’r ysbyty
Datblygwyd cyfleusterau newydd ar
draws Gogledd Cymru, yn Y Rhyl,
Prestatyn, Llanrwst a Chei Connah

Cafwyd £8.9miliwn oddi wrth
Lywodraeth Cymru i gefnogi
Cynlluniau Strategol Gofal Iechyd
Parhaus a chefnogi pobl yn eu
cymunedau eu hunain, lleihau'r nifer o
gleifion sy'n cael eu derbyn i ysbyty,
ailalluogi ac osgoi mwy o ddibyniaeth.
Gweithredwyd y rhain gyda
phartneriaid ar draws ystod o
wasanaethau
Daeth tri Gwasanaeth Meddygon
Teulu y Tu Allan i Oriau blaenorol
Gogledd Cymru at ei gilydd. Erbyn
hyn darperir yr holl wasanaethau’n
fewnol. Cafwyd integreiddio gwell
gyda gwasanaethau gofal heb ei
drefnu eraill gan roi rhai canolfannau
mewn Adrannau Achosion Brys a
lansiwyd un rhif ffôn: 0300 123 55 66

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
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Iechyd a Lles Galwedigaethol
Mae gofyn i’r Gwasanaeth Iechyd a Lles
Galwedigaethol gefnogi a gwella iechyd a
lles ei staff a’i reolwyr. Prif weithgareddau
2010/11 yw:
•

Darparu hyfforddiant Rheoli
Absenoldeb Salwch i dros 1000 o
reolwyr

•

Cyflwyno dull newydd o sgrinio ar
gyfer cyflogi er mwyn cydymffurfio â
gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb

•

•

Sefydlu Grŵp Iechyd a Lles Staff
newydd sy’n cynnwys cynrychiolwyr
o’r sefydliad cyfan. Bydd y Grŵp yn
canolbwyntio’n gyntaf ar weithio tuag
at lefel Aur Gwobr y Safon Iechyd
Corfforaethol Cenedlaethol

•

Adolygu polisïau a safonau ar gyfer y
Gwasanaeth

•

Dechrau hyfforddi rheolwyr ar
‘Safonau Rheoli Straen’ y Pwyllgor
Gwaith Iechyd a Diogelwch

Rhoi 4506 o frechiadau ffliw dros y
gaeaf, a chafodd 27.2% o staff sy’n
darparu gofal uniongyrchol i gleifion a
26.2% o staff gweithredol eu brechu

1000 o Fywydau a Mwy
Rydym yn cymryd rhan weithredol yn y
•
Rhaglen 1000 o Fywydau a Mwy sy’n anelu
at leihau marwolaethau a niwed i gleifion.
•
Gan ddefnyddio tystiolaeth, mae mentrau
cydweithredol ar draws y Bwrdd Iechyd yn
darparu canlyniadau gwell i’n cleifion.
Dyma enghreifftiau o’r manteision a
sicrhawyd i gleifion:
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•

•

Gwell cyfle i gael diagnosis cynnar o
strôc
Mwy o hyfforddiant clinigol, gan godi
ymwybyddiaeth o salwch llym, gan
leihau’r achosion o ataliad y galon
Cydymffurfio mwy â rhestr wirio
diogelwch Sefydliad Iechyd y Byd
mewn theatrau llawdriniaeth
Llai o niwmonia a gafwyd o ganlyniad i
beiriant anadlu
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Paratoi ar gyfer Argyfwng
Mae Paratoi ar gyfer Argyfwng yn golygu
sicrhau ein bod yn barod ar gyfer argyfwng
neu ddigwyddiad mawr a fyddai'n rhoi'n
gwasanaethau o dan fwy o bwysau, gyda'r
canlyniad na fyddent yn gallu gweithredu fel
arfer.
Rydym yn Ymatebydd Categori 1 ar gyfer
ymateb i argyfwng ac mae gofyn i ni
gydymffurfio â’r dyletswyddau
deddfwriaethol a amlinellwyd yn Neddf
Argyfyngau Sifil Posibl 2004, a chydymffurfio
â chyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan
Lywodraeth Cymru.

Mae gennym Gynllun Argyfwng Mawr a
Chynlluniau Safleoedd Penodol ar gyfer y
tri ysbyty llym ym Mangor, Bodelwyddan a
Wrecsam, sy’n disgrifio’r trefniadau a fyddai
ar gael i sicrhau y byddai digwyddiad mawr
cymhleth neu un sy’n datblygu’n raddol yn
cael ei reoli’n effeithiol.
Mae’r cynllun yn amlinellu’n cyfrifoldebau
strategol, tactegol a gweithredol a’r rôl y
byddem yn ei mabwysiadu pe byddai
argyfwng ar raddfa fawr / digwyddiad mawr
a hwnnw’n gofyn am ymateb rhanbarthol
neu ar draws Cymru.

Mae’r dyletswyddau hyn yn golygu:
•
•
•
•
•

Rhannu gwybodaeth
Cynllunio at argyfwng
Cydweithredu â sefydliadau eraill
Rheoli parhad busnes
Rhybuddio a rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
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Ei wneud yn Well
Iechyd Cyhoeddus
O ganlyniad i gyhoeddi dwy ddogfen
allweddol, Adroddiad Blynyddol Interim ein
Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn Ionawr
2011 a phroffil manwl o iechyd y boblogaeth
a gyhoeddwyd gan ein Tîm Iechyd
Cyhoeddus yng Ngogledd Cymru yn
Rhagfyr 2010, datblygwyd ein dealltwriaeth
o anghenion y boblogaeth a wasanaethir
gennym. Rydym yn falch fod rhan fawr o’n
poblogaeth yn mwynhau iechyd cymharol
dda ar y cyfan, ond mae’r adroddiadau hyn
yn ein helpu i ddynodi anghydraddoldebau
clir mewn canlyniadau o ran iechyd mewn
rhai cymunedau. Mae mynd i’r afael â’r
anghydraddoldebau hyn yn ganolog i’n
gwaith ni yn y Bwrdd Iechyd, a hefyd yn
ganolog i’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol a
ddatblygwyd gennym mewn partneriaeth ag
Awdurdodau Lleol ar draws Gogledd
Cymru. Bydd Adroddiad Blynyddol 2010/11
y Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus a
fersiynau diweddaraf Proffil Gogledd Cymru
yn y dyfodol yn caniatáu i ni asesu’r
cynnydd a wneir gennym.

Mae hyn yn golygu y byddwn yn mynd ati i
hybu iechyd a lles ac yn gweithredu i
ddiogelu a hybu iechyd ac i atal afiechyd
ledled ein sefydliad. Yn ystod y flwyddyn
cytunodd un o aelodau annibynnol ein
Bwrdd, Mr Keith McDonogh, i ymgymryd
hefyd â rôl hanfodol Hyrwyddwr Iechyd
Cyhoeddus y Bwrdd.
Gan fod yna dystiolaeth dda o’r hyn sy’n
gweithio i helpu pobl i roi’r gorau i ysmygu,
rydym wedi rhoi pwyslais ar ddatblygu ein
Cynllun Gweithredu Rheoli Tybaco yn ystod
y 12 mis diwethaf. Fel y dangosir ar y siart
isod, er bod cyfran y bobl sy’n ysmygu wedi
gostwng yn raddol ers 2003, mae tua 24%
o’r boblogaeth yng Ngogledd Cymru yn dal i
ysmygu. Mae hyn yn effeithio’n fawr ar
iechyd unigolion ac amcangyfrifir ei fod yn
cyfrif am 22% o holl gostau derbyn oedolion
i’r ysbyty, 6% o gostau cleifion allanol, 13%
o gostau ymgynghoriad â meddyg teulu ac
14% o gostau presgripsiynau.

Gan gydnabod pwysigrwydd arweinyddiaeth
gref amlwg, ym Mawrth 2011 ymrwymodd y
Bwrdd ei hun i fod yn “Sefydliad Iechyd
Cyhoeddus Gweithredol" fel y diffiniwyd gan
Sefydliad Iechyd y Byd.
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Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol mewn
meysydd allweddol fel cefnogi pobl sydd ar
fin cael llawdriniaeth i roi'r gorau i ysmygu,
gadael i staff sy'n dymuno rhoi'r gorau i
ysmygu gael amser i fynd i sesiynau cefnogi
yn ystod y diwrnod gwaith, cefnogi merched
beichiog i roi'r gorau i ysmygu a pharatoi ar
gyfer lansio'n Polisi Di-Fwg.

ddynodwyd yn Ein Dyfodol Iach –
Fframwaith Strategol Iechyd Cyhoeddus i
Gymru – y cawsom ymateb cadarnhaol
iawn iddo gan Lywodraeth Cymru.
Dangosir datblygiadau cyfredol yn ein
Fframwaith Strategol Iechyd Cyhoeddus
Lleol ni ein hunain y byddwn yn eu
datblygu gyda’n partneriaid dros y 12 mis i
ddod.

Mae pob un o’n 11 Grŵp Rhaglen Glinigol
wedi dynodi’r hyn y byddant yn ei wneud i
gefnogi lleihad ysmygu, ymhlith eu staff a'r
cleifion y maent yn eu gwasanaethu.

Yn ychwanegol at ysmygu, rydym hefyd
wedi datblygu dull cychwynnol cynhwysfawr
o fynd i'r afael â’r holl flaenoriaethau a

Yr Iaith Gymraeg
Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol gennym
o ran gwella gwasanaethau yn yr iaith
Gymraeg yn ystod y flwyddyn. Sefydlwyd
hyrwyddwyr yr iaith Gymraeg ym mhob
Grŵp Rhaglen Glinigol ac mae llawer o’n
haelodau annibynnol yn siarad Cymraeg.
Mae gwaith ar y gweill i gynnal arolwg o
sgiliau ieithyddol ac i sicrhau bod pob
gohebiaeth yn ddwyieithog.
A ninnau'n sefydliad cwbl ddwyieithog,
rydym yn annog ac yn hybu'r defnydd o'r
Gymraeg yn ystod cyfarfodydd ac mae
cyfleusterau cyfieithu ar gael i’r rhai hynny
nad ydynt yn siarad Cymraeg.

Datblygwyd Cwrs Cymraeg sylfaenol
newydd i staff heb brofiad blaenorol o’r
iaith Gymraeg a chynhyrchwyd CD i fynd
gyda’r cwrs. Cyflwynwyd y cynllun peilot
hwn yn llwyddiannus i 50 o’n staff ar draws
y sefydliad. Rhoddwyd deunyddiau'r cwrs
ar wefan yr Iaith Gymraeg ar y Fewnrwyd
fel eu bod ar gael i'r staff i gyd.
Mae’r Tîm Gweithredol yn parhau i gael
gwersi Cymraeg sylfaenol yn rheolaidd.
Cymeradwywyd cynlluniau hefyd i recriwtio
Tiwtor Cymraeg er mwyn helpu mwy o’n
staff i ddarparu gwasanaethau’n
ddwyieithog.
Sefydlwyd proses monitro annibynnol
newydd ar y cyd â’r Cyngor Iechyd
Cymuned.
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Monitro ein Gwasanaethau
Gan ein bod yn gorff cyhoeddus statudol,
rydym yn atebol i raglen gadarn o asesu,
archwilio ac arolygu. Mae hyn er mwyn
sicrhau ein bod yn cyflawni’n
dyletswyddau statudol a deddfwriaethol, ein
bod yn dynodi meysydd sydd angen eu
gwella ac yn sicrhau bod ein systemau a’n
gweithdrefnau mewnol yn ateb eu diben.
Mae rhai asesiadau’n rhan o gynlluniau
gwaith blynyddol gan archwilwyr mewnol ac
allanol, rhai yn cael eu cychwyn gan
Lywodraeth Cymru, a rhai ar gais y Bwrdd
Iechyd.

Mae Safonau Gofal Iechyd yn ganolog i
wella ansawdd gwasanaethau gofal y mae
gan bobl Gogledd Cymru hawl i’w disgwyl.
Yn unol â chais Llywodraeth Cymru,
cwblhawyd Hunan-Asesiad Llywodraethu
ac Atebolrwydd.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol
Buom yn canolbwyntio eleni ar ddatblygu
diwylliant sy’n cydnabod ac yn parchu
cydraddoldeb a hawliau dynol fel rhan o’n gwaith
bob dydd. Rydym wedi sicrhau atebolrwydd clir,
wedi cryfhau arweinyddiaeth a threfn
lywodraethol, strategaeth a pholisi, arferion a
phrosesau. Rydym yn gweithio gyda’n staff a
dinasyddion i roi mwy o rym i ddefnyddwyr
gwasanaethau, gofalwyr a staff o ran hawliau
dynol ac i alluogi rhanddeiliaid i gymryd rhan yn
ein gwaith ar gydraddoldeb mewn modd ystyrlon.
Mae egwyddorion cydraddoldeb a hawliau dynol yn rhan graidd o’r Cyfeiriad Strategol a’r
Cynllun Corfforaethol Pum Mlynedd. Mae hyn yn sicrhau bod cyflawni dyletswyddau
cydraddoldeb yn ymrwymiad sy’n rhan o'r holl weithgareddau.
Deddf Cydraddoldeb 2010
Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 2011.
Bu’r Bwrdd Iechyd wrthi’n cyfrannu at yr ymgynghoriad o ran y Ddeddf ac yn fwy
diweddar y Dyletswyddau Statudol yng Nghymru. Buom yn paratoi i ateb gofynion
cryfach y Ddeddf Cydraddoldeb. Cafwyd amrywiaeth o fentrau a gweithgareddau i
gefnogi’r gwaith hwn. Cyhoeddir manylion gweithgaredd eleni ar dudalennau
cydraddoldeb y rhyngrwyd.
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Gwella Profiad Defnyddwyr y Gwasanaeth
Yn ystod 2010/11 comisiynwyd Sefydliad
Picker i ofyn barn cleifion ein tri ysbyty llym.
Roedd yr ymateb yn gadarnhaol ar y cyfan
a dywedodd nifer fawr o gleifion wrthym:
•
•
•
•

Fod y gofal yn dda i ardderchog (92%)
Bod meddygon a nyrsys yn
cydweithio’n dda (92%)
Bod yr amgylchedd yn lân (94%)
Bod eu hurddas yn cael ei barchu yn
ystod archwiliad neu driniaeth (88%)

Dywedodd cleifion wrthym fod angen
darparu mwy o lety un rhyw a gwella
cyfathrebu rhwng meddyg / claf a
gwybodaeth wrth ryddhau cleifion.

Rydym yn gwrando a byddwn yn gwella’r
agweddau hyn.
Datblygwyd fframwaith ar gyfer recordio
Straeon Cleifion ac fe’i defnyddir i gael
gwybod am brofiadau defnyddwyr y
gwasanaeth, eu teuluoedd a’u gofalwyr.
Mae'r defnydd o Straeon Cleifion yn dod
yn rhan o fusnes arferol y Bwrdd Iechyd a
defnyddir hwy ar ddechrau pob cyfarfod o
Bwyllgor Gwella Profiadau Defnyddwyr y
Gwasanaeth fel sail gwybodaeth i’r
agenda.

Gwobr i Robiniaid Ysbyty i Gydnabod Prosiect Bod yn Gyfaill y DU
Cafodd Robiniaid
Gwirfoddol Wardiau yn
chwech o ysbytai
Gogledd Cymru eu
cydnabod yn
genedlaethol yng
Ngwobrau Mentora a
Bod yn Gyfaill y DU a
gynhaliwyd yn
Llundain yng nghwmni
Esther Rantzen, CBE.
Mae’r Robiniaid yn
treulio amser i fod yn
gyfeillion i gleifion
mewn wardiau ysbytai,
unedau dydd, clinigau,
Adran Damweiniau ac Achosion Brys a'r
theatr llygaid. Mae hyn yn golygu treulio
amser yn sgwrsio, helpu adeg pryd bwyd,
mynd ar neges i gleifion a hebrwng cleifion
am therapïau a phrofion.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Robiniaid
Gwirfoddol Wardiau, ffoniwch Joanna Tann
ar 01745 445471 neu e-bostiwch
Joanna.tann@wales.nhs.uk

Mae cynlluniau ar y gweill i ymestyn Cynllun
Robiniaid Gwirfoddol Wardiau ar draws y
Bwrdd Iechyd erbyn Medi 2011.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010/11
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Cynnwys Staff drwy Gyfathrebu Da
Rydym yn parhau i ddatblygu dulliau
effeithiol o gyfathrebu ac ymgysylltu â’n
staff.

Datblygir safleoedd ein Rhyngrwyd a’n
Mewnrwyd yn gyson i gynnwys stôr o
wybodaeth i staff a’r cyhoedd.

Mae yna drefniadau partneriaeth ffurfiol a
pheirianweithiau gan gynnwys
‘Hysbysfwrdd’ wythnosol, crynodeb o
newyddion y sefydliad cyfan sy'n cynnwys
trefniadau polisi newydd, datblygiadau yn y
gwasanaeth, adolygiadau a materion o
ddiddordeb.

Mae rhwydweithio cymdeithasol yn ddull
mwy a mwy pwerus o gyfathrebu sy’n cael
ei ddefnyddio gan filiynau. Mae’n
newyddion i gyd ar gael trwy ‘Facebook’
erbyn hyn.

Mae’r adran ‘Er Gwybodaeth’ yn rhoi
newyddion lleol, gwybodaeth am
hyfforddiant, ymwybyddiaeth a gwybodaeth
ddefnyddiol arall.
Rydym yn annog ein staff i fynegi eu
pryderon neu wneud awgrymiadau i wella
gwasanaethau unai’n uniongyrchol i’r Prif
Weithredwr trwy’r Fforwm ‘Mail to Mary’,
trwy’r Llinell Ffôn Sïon neu’r Sgwrs Fawr.
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Ymchwil a Datblygiad (YaD)
Mae Ymchwil a Datblygiad yn rhoi cyfle i
archwilio dulliau arloesol o ddarparu gofal
iechyd sy’n ddiogel, yn effeithlon ac yn
newydd. Mae yna dros 400 o brosiectau
ymchwil ‘byw’ ar draws y Bwrdd Iechyd sy’n
darparu:

llwyddwyd i sicrhau nifer o grantiau NISCHR:
•

•

Cyfleoedd i recriwtio cleifion i dreialon
•
clinigol
• Cefnogi staff i ddatblygu sgiliau newydd a •
gweithio mewn partneriaeth â
chydweithwyr mewn sefydliadau
academaidd a diwydiant
• Atgyfnerthu’r hanes hir o weithio mewn
•
partneriaeth gyda’r Prifysgolion ym
Mangor ac yn Wrecsam

Staff i gynnal prosiectau ym meysydd
Iechyd Meddwl, Seicoleg, Oncoleg,
Plant a Phobl Ifanc a Meddygaeth.
Cefnogir y cymrodorion ymchwil gan
fentoriaid academaidd
Cynyddu’r seilwaith ymchwil ym
mhatholeg, delweddu a fferylliaeth
Datblygu Uned Ymchwil Biofeddygol ym
Mhrifysgol Bangor i sefydlu technegau
dadansoddi delweddau meddygol a
thechnoleg delweddu
Bydd cydweithwyr o’r Gwasanaethau
Canser yn gweithio ar y cyd â
Phrifysgol Caerdydd ar ôl llwyddo yn y
cais am Ganolfan Ymchwil Biofeddygol

Adolygwyd ein proses rheoli YaD yn unol â
Phrosiect Symleiddio Caniatáu YaD Cymru
Gyfan i sicrhau yr adolygir ceisiadau ymchwil
yn amserol gan baneli o arbenigwyr sy’n
adlewyrchu newidiadau sefydliadol yn
genedlaethol ac yn lleol.
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer
Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
(NISCHR) yn rhoi cyfeiriad strategol i
wasanaethau YaD yng Nghymru. Yn 2010,

Archwilio Clinigol
Mae Archwilio Clinigol yn gyfle i graffu arfer
lleol o gymharu â safonau er mwyn sicrhau
bod cleifion yn derbyn yr arfer gorau. Yn
ystod 2010/11 cofrestrwyd 560 prosiect ar
draws y Bwrdd Iechyd.

•

•

Ym Mawrth 2011, cynhaliwyd Diwrnod
Gweithgaredd Clinigol lle'r oedd arweinwyr
archwilio GRhGiau’n bresennol i edrych ar y
dull gorau o sicrhau bod gweithgaredd
archwilio clinigol wedi ei seilio ar
flaenoriaethau, yn ymgysylltu â chleifion /
defnyddwyr y gwasanaeth a'i fod yn arwain
at newidiadau perthnasol a gytunwyd o ran
arfer.

•

•

Yn Nhachwedd 2010, cafodd staff
gyfleoedd i arddangos eu gwaith mewn
Diwrnod Effeithiolrwydd Clinigol
Cymerodd staff ran weithredol mewn
mentrau cenedlaethol fel rhaglenni
archwilio cenedlaethol ac ymholiadau
cyfrinachol cenedlaethol ar draws Lloegr
a Chymru
Sefydlodd y Grwpiau Rhaglen Glinigol
gynlluniau archwilio clinigol a rhoddwyd
cyfleoedd i staff gyflwyno a rhannu
casgliadau eu harchwiliadau clinigol fel
rhan o raglenni addysgol

Gwnaethpwyd cysylltiadau gyda
chydweithwyr academaidd i wneud yn
siŵr fod staff sy’n dechrau ar
astudiaethau ôl-raddio yn cael
cefnogaeth.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
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Ei wneud yn Gadarn
Mae ‘Ei wneud yn Gadarn’ yn ymwneud â llywodraethu da, sut yr ydym yn ymddwyn ac
yn rhoi cyfrif amdanom ein hunain fel sefydliad GIG sy’n gyfrifol am ddefnyddio arian
trethdalwyr yn ddiogel, yn effeithiol ac yn y modd gorau.
Mae’r Bwrdd yn cynnwys Aelodau Annibynnol, Gweithredol a Chysylltiol sy’n gyfrifol am
ddarparu gofal iechyd a gwella iechyd a lles y boblogaeth a wasanaethir gennym. Rydym
yn atebol i Lywodraeth Cymru trwy’r Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Aelodau Annibynnol

Cadeirydd
Mr Michael Williams

Is Gadeirydd
Dr Lyndon Miles

Aelod Annibynnol
Parch Hywel Davies

Aelod Annibynnol
Ms Jenie Dean

Aelod Annibynnol
Mr Harri Owen Jones

Aelod Annibynnol
Yr Athro Merfyn Jones

Aelod Annibynnol
Mrs Hilary Stevens

Aelod Annibynnol
Dr Chris Tillson

Aelod Annibynnol
Mr Keith McDonogh
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Tîm Gweithredol
Prif Weithredwr

Mrs Mary Burrows

Cyfarwyddwr Gweithredol
Cyllid

Cyfarwyddwr Gweithredol
Meddygol a Chyfarwyddwr
Gwasanaethau Clinigol
Mr Mark Scriven

Mrs Helen Simpson

Cyfarwyddwr Gweithredol
Gofal Cychwynnol, Cymuned a
Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Mr Geoff Lang

Cyfarwyddwr Gweithredol
Nyrsio, Bydwreigiaeth a
Gwasanaethau Cleifion
Mrs Jill Galvani

Cyfarwyddwr Gweithredol
Gweithlu a Datblygiad
Sefydliadol
Mr Martin Jones

Cyfarwyddwr Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus

Cyfarwyddwr Gweithredol
Cynllunio

Mr Andrew Jones

Mr Neil Bradshaw

Cyfarwyddwr Gweithredol
Therapïau a Gwyddor
Iechyd
Dr Keith Griffiths

Cyfarwyddwr Llywodraethu a
Chyfathrebu
Mrs Grace Lewis-Parry

Cyfarwyddwr Gwelliannau
a Chefnogi Busnes
Mr Mark Common

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
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Rheoli Risg
Gwyddom, oherwydd natur gofal iechyd, y
•
gall pethau fynd o chwith weithiau. Rydym yn
rheoli hyn trwy ddeall beth ydy’r risgiau, sut y
gallwn eu lleihau a thrwy drefniadau monitro •
ac adolygu cadarn, sicrhau bod popeth posibl
yn cael ei wneud i osgoi niwed.
Yn Hydref 2010, cymeradwyodd y Bwrdd ein
Strategaeth a Pholisi Rheoli Risg. Elfennau'r •
fframwaith risg a sicrwydd ydy:
•

Creu diwylliant sy’n gosod y claf yn
ganolog ym mhopeth a wnawn
Annog adrodd am gamgymeriadau’n
agored a sicrhau y dysgir gwersi ac y
defnyddir mesurau’n gyflym i osgoi
ailadrodd
Creu dull sy’n hollol ‘ymwybodol o risg’
Gwneud yn siŵr fod rheoli risg yn
gyfrifoldeb i bawb

Perfformiad
Rydym yn parhau i wella gwasanaethau i’n cleifion. Dyma rai o lwyddiannau 2010/11:
Adferiad Gwell Uned Orthopaedeg
Mae’r llwybr gofal newydd hwn i gleifion wedi ei gydnabod fel un o safon byd-eang trwy
Wobrau'r GIG a Statws Canolfan Cyfeirio Ewrop.
Mae cleifion sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn yn cael llai o salwch a phoen wedi
llawdriniaeth, yn gallu symud a dechrau gweithgareddau arferol yn gynt, yn aros am lai o
amser yn yr ysbyty ac mae llai o achosion yn cael eu derbyn yn ôl i’r ysbyty wedi iddynt fynd
adref. Yn ôl y cleifion roedd y profiad a chanlyniadau'r llawdriniaeth yn llawer gwell.
Gwasanaeth Gofal Ychwanegol yn y Cartref yn Gweithio’n Dda
Ym Mehefin 2010 dechreuwyd ‘Gwasanaeth
Gofal Ychwanegol yn y Cartref’ o’r newydd
gennym. Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu
i ni ddarparu mwy o ofal i bobl yn eu cartrefi.
I rai, bydd hyn yn golygu nad oes angen
iddynt fynd i’r ysbyty, ac y byddant yn cael y
gofal angenrheidiol gartref. I eraill, bydd y
gwasanaeth hwn yn caniatáu iddynt fynd
adref yn gynharach o’r ysbyty trwy ddarparu
cefnogaeth ychwanegol gartref.

Bydd y prosiect yn cael ei werthuso’n llawn
yng Ngorffennaf 2011 a bydd hyn yn gymorth
i ni benderfynu ar y dull gorau o barhau i
ddarparu gofal gartref ac yn y gymuned.
Cydnabyddir nad yw pob claf yn addas ar
gyfer gofal yn y cartref, a phan fo angen
gwely mewn ysbyty mae un ar gael. Rydym
wedi ymrwymo i ddarparu'r gofal gorau
posibl, boed hynny mewn ysbyty, yn y
gymuned neu yng nghartrefi pobl.

Cynhaliwyd y gwasanaeth yn y lle cyntaf am
gyfnod treial o chwe mis a hynny i gleifion a
oedd wedi cofrestru gydag un o bedwar
practis meddygon teulu yn Y Rhyl a
Phrestatyn a gytunodd i gymryd rhan yn y
prosiect.
Cynhaliwyd arolwg o gleifion gan y Cyngor
Iechyd Cymuned a chafwyd canmoliaeth fawr
o’r Gwasanaeth, sydd erbyn hyn wedi ei
ymestyn am 6 mis arall.
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Pryderon
Rydym yn cael cwynion, pryderon, sylwadau
a chanmoliaeth gan gleifion, eu ffrindiau a'u
perthnasau a chan gynrychiolwyr gan
gynnwys aelodau seneddol, aelodau'r
Cynulliad, Cynghorau Iechyd Cymuned ac
eiriolwyr. Rydym bob amser yn ceisio gwella
gofal i gleifion a byddwn yn defnyddio’r
wybodaeth o bryderon ac ymchwiliadau i
wella’n gwasanaethau a’n helpu i gwrdd â
disgwyliadau’n cleifion.

Bydd staff y GIG yn cael eu hyfforddi, eu
cefnogi a’u hannog i ddatrys problemau
wrth iddynt godi a bod yn agored os oes
rhywbeth wedi mynd o chwith.
Yn ystod 2010/11:
•
•
•
•

Cafwyd 29,458 canmoliaeth
Cafwyd 1,314 pryder anffurfiol
Cafwyd 737 cwyn ffurfiol
Cydnabuwyd 721 cwyn (98%) o fewn 2
ddiwrnod gwaith
• Cafodd 258 o gwynion (35%) ymateb
llawn o fewn 20 diwrnod gwaith, ond
roedd ar yr achosion mwy cymhleth
angen mwy o amser i’w datrys
• Gwnaed 59 cais am Adolygiad
Annibynnol
• Cyfeiriwyd 45 cwyn at yr Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus

O 1 Ebrill 2011, bydd y modd y mae
sefydliadau’r GIG yng Nghymru yn delio â
chwynion, hawliadau a digwyddiadau (a elwir
gyda'i gilydd yn bryderon) yn newid. Yr enw
ar y trefniadau newydd hyn fydd Gweithio i
Wella (www.puttingthingsright.wales.nhs.uk)
a bydd gofyn defnyddio dull gwahanol o
ddelio â phryderon. Y nod fydd ‘ymchwilio
unwaith, ymchwilio’n dda’ gan sicrhau ein
bod yn delio â phryderon yn gywir y tro
cyntaf.

Achosion Ombwdsmon
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Ceisiadau am Adolygiad
Annibynnol
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Cwynion ffurfiol a atebwyd o
fewn 20 diwrnod

16

15

81

187

151

Cwynion Ffurfiol

187

151

Cwynion Anffurfiol

367

73

190

196

336

7

10

50

Cwynion ffurfiol a
gydnabuwyd o fewn 2
ddiwrnod

2

8

54

193

Q1
Q2
Q3
Q4

203

272
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Y Gwasanaethau Canser Arbenigol Gorau yng Nghymru
Cafodd ein Gwasanaethau Canser Arbenigol
ganmoliaeth fawr yn dilyn adolygiad
annibynnol.
Cafodd Gwasanaethau Canser
Gastroberfeddol Uwch (y stumog a’r corn
gwddf) 97% mewn adolygiad gan
gymheiriaid, y gorau yng Nghymru ac ymhlith
y gorau yn y DU.
Cafwyd gostyngiad o 50% yng nghyfraddau
marwolaethau ysbyty wedi llawdriniaeth ers
i'r gwasanaeth arbenigol ar gyfer y driniaeth
arbenigol hon gael ei sefydlu yn Ysbyty
Maelor Wrecsam yn 2007. Erbyn hyn mae'r
arbenigedd clinigol yn canolbwyntio ar
ddarparu ystod lawn o wasanaethau gan
gynnwys anaestheteg a rheoli poen,
ffisiotherapi a dieteteg.

Yn yr adroddiad annibynnol amlygwyd
ansawdd y wybodaeth sydd ar gael i
gleifion a’r mesurau i sicrhau nad oedd
cleifion yn cael eu rhyddhau nes yr oeddent
wedi gwella’n llwyr o lawdriniaeth.
Gallwn hefyd adrodd bod data o Uned
Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru
(WCISU) yn dangos 46% o welliant yng
nghyfraddau goroesi ar gyfer cleifion â
chanser y pen a’r gwddf. Mae hyn yn dilyn
sefydlu Canolfan Triniaeth Canser Gogledd
Cymru a’r tîm arbenigol yn Ysbyty Glan
Clwyd yn 2000.
Gobeithir y bydd y Ganolfan Canser
Gynaecolegol Arbenigol a agorwyd yn
ddiweddar yn Ysbyty Gwynedd yn rhoi
manteision tebyg i gleifion.

Datblygiadau
Prosiect Ysbyty Glan Clwyd
Dechreuwyd ar y gwaith o ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.
Wedi i £5.7 miliwn o arian cyfalaf Llywodraeth Cymru gael ei gymeradwyo, dechreuwyd ar y
gwaith o dynnu asbestos o'r bloc theatrau a lleoedd eraill.
Mae’r gwaith hwn yn gyfle ‘unwaith mewn oes’ i wneud gwelliannau i ofal cleifion. Rydym
wrthi ar hyn o bryd yn datblygu’r cyntaf o dri achos busnes i’w cyflwyno i Gynulliad Cymru.
Mae’r wybodaeth ddiweddaraf i’w chael yn rheolaidd ar ein gwefan:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/51556.
Prosiect Ysbyty Llandudno
Gwnaethpwyd cynnydd da yn y cynlluniau i ddatblygu gwasanaethau yn Ysbyty Llandudno
yn ystod 2010/11.
Mae datblygu gwasanaethau yn Ysbyty Llandudno yn rhan allweddol o’n strategaeth i
ddarparu gofal iechyd o ansawdd da i
bobl Gogledd Cymru.
Y prif feysydd i’w datblygu fydd:
•
•
•
•
•

Gofal heb ei drefnu
Triniaeth ddewisol a diagnosteg
Adsefydlu
Iechyd Merched
Iechyd Meddwl
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Gwneud iddo Weithio
Agor Unedau Penderfyniadau Clinigol yn Ysbytai Gogledd Cymru
Agorwyd Unedau Penderfyniadau Clinigol yn
yr Adrannau Achosion Brys yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor ac Ysbyty Maelor
Wrecsam.
Mae’r Unedau yn ddefnyddiol ar gyfer delio â
chleifion yr Adran Achosion Brys sy’n
anaddas i’w rhyddhau ar unwaith, ond heb
fod angen eu derbyn i ward cleifion mewnol
arbenigol.

O ganlyniad i’r Unedau ni fydd yr Adran
Achosion Brys mor llawn ac ni fydd cymaint
o alw am welyau ward arbenigol. Bydd y
rhan fwyaf o gleifion sy’n cael eu derbyn i’r
Unedau angen cadw golwg arnynt am
gyfnod cyn cael eu hanfon adref.

Staff yr Adran Achosion Brys sy’n rhoi
triniaeth i ddechrau ac yn cynnal unrhyw
brofion angenrheidiol, ac yna gall cleifion
addas gael eu trosglwyddo i’r Uned. Ni fydd
cleifion yn treulio mwy na 24 awr yn yr
Unedau hyn.

Absenoldeb Oherwydd Salwch
Mae’r sylw a roddir i reoli absenoldeb yn rhan o’n cyfrifoldebau iechyd a lles i’n staff, drwy
ddefnyddio strategaethau a rhaglenni i’w cefnogi. Chafodd 38% o staff a gyflogwyd ddim
absenoldeb salwch yn ystod y flwyddyn ariannol 2010/11. Rydym yn gwneud ein gorau i
geisio gwella ar hyn. 4.55% oedd y targed absenoldeb salwch a osodwyd gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru ar gyfer y Bwrdd Iechyd ac fe lwyddom i gyrraedd y targed hwn gyda
chyfradd absenoldeb cyffredinol o 4.54%.
Gweler crynodeb o’r absenoldeb salwch ar gyfer 2010/11 isod.
Cyfanswm Dyddiau a Gollwyd

232,923.09

Cyfanswm Blynyddoedd Staff

428,916.42

(lle bo gweithiwr llawn amser yn gweithio drwy’r flwyddyn yn cyfateb i un flwyddyn
staff, bydd gweithiwr sy’n gweithio rhan amser am 50% yn cyfateb i hanner
blwyddyn ayyb)

Cyfartaledd Dyddiau Gwaith a Gollwyd

10.33

Cyfanswm staff a gyflogwyd yn y cyfnod (cyfrif pennau)

16,513

Cyfanswm staff a gyflogwyd yn y cyfnod heb Absenoldeb
Salwch (cyfrif pennau)

6,207

Canran Staff heb Absenoldeb Salwch

37.59%

Bydd cynllun newydd yn cael ei lansio yn Hydref 2011 i gefnogi staff sy’n absennol
oherwydd salwch (CARE). Bydd hwn yn darparu cefnogaeth ac arweiniad penodol i staff o
ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb, ac mae disgwyl y bydd y fenter hon yn arwain at lai o
absenoldeb oherwydd salwch. Mae cynllun prosiect yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd i
gyflwyno’r cynllun.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
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Diddordeb Cyfarwyddwyr ac Aelodau
Mae'n ofynnol i holl aelodau'r Bwrdd, ynghyd ag uwch swyddogion, ddatgan unrhyw ddiddordeb sydd
ganddynt a allai effeithio ar eu gallu i fod yn ddiduedd o ran eu gwaith yn y Bwrdd Iechyd.
Yn y rhestr isod mae'r Cyfarwyddwyr a'r Aelodau Bwrdd canlynol wedi datgan eu diddordebau:
Dr L Miles

Is Gadeirydd

Partner, Canolfan Feddygol Bron Derw, Bangor

Dr K Griffiths

Cyfarwyddwr Gweithredol

Henry Leach Associates

A Jones

Cyfarwyddwr Gweithredol

Gwraig hefyd yn gweithio i’r Bwrdd Iechyd

H M Davies

Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Menter Môn
Tearfund

H Owen-Jones Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Llywydd, Age Concern, Gogledd Ddwyrain Cymru
Ymddiriedolwr Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Dr C Tillson

Meddyg Teulu a Phartner, Meddygfa Bodnant, Bangor

Yr Athro M

Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Jones Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

(tan Mai 2010)

H Stevens

Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Ymddiriedolwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Aelod Bwrdd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Cronfa Ganser Ron Smith
NEWCIS

K McDonogh

Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Ymddiriedolwr Esgobaeth Babyddol Wrecsam
Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Cyllid/Eiddo
Cydlynydd Diogelu (Esgobaeth Wrecsam)
Is-gadeirydd, Ysgol Gynradd y Santes Fair, Wrecsam
Llywodraethwr, Ysgol Gynradd Santes Gwenfrewi, Treffynnon

Mae’r Aelodau Bwrdd canlynol wedi datgan nad oes ganddynt unrhyw wrthdaro posibl o ran
diddordebau:
T M Williams
M Burrows
M Scriven
H Simpson
N Bradshaw
G Lang
J Galvani
J M Jones
G Lewis-Parry
M Common
J Dean
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Cadeirydd
Prif Weithredwr
Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Clinigol
Cyfarwyddwr Cyllid
Cyfarwyddwr Cynllunio
Cyfarwyddwr Gofal Cychwynnol, Cymuned a Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Cyfarwyddwr Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gwasanaethau Cleifion
Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyfathrebu
Cyfarwyddwr Gwelliannau a Chefnogi Busnes
Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010/11

Datganiad Rheolaeth Fewnol
Fel Swyddog Cyfrifol, y Prif Weithredwr sy’n
gyfrifol am gynnal system gadarn o reolaeth
fewnol sy’n cefnogi’n polisïau, nodau ac
amcanion wrth ddiogelu arian cyhoeddus
a’n hasedau. Mae hyn yn unol â’r
cyfrifoldebau a neilltuwyd gan Swyddog
Cyfrifo GIG Cymru.

Hysbysir yr arolwg gan waith ein
Harchwilwyr Mewnol, Cyfarwyddwyr
Gweithredol sy’n gyfrifol yn benodol am
ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth
fewnol, a ffynonellau eraill fel arolygon a
wnaethpwyd gan archwilwyr a rheolyddion
allanol.

Lluniwyd y system rheolaeth fewnol i reoli
risg i lefel resymol yn hytrach na chael
gwared â phob risg o fethu. Gall felly ond
darparu sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd
llwyr o ran effeithiolrwydd.

Ni ddaeth unrhyw faterion rheolaeth fewnol
sylweddol i’r amlwg o ganlyniad i
ganfyddiadau arolwg 2010/11 y byddai’n
rhaid i’r Swyddog Cyfrifol ddwyn i’ch sylw.
Fodd bynnag, nodwyd cyfleoedd i wella a
bydd y rhain yn cael eu datblygu yn ystod
2011/12.

Mae'n broses barhaus a luniwyd i adnabod
a blaenoriaethu risgiau, gwerthuso
tebygolrwydd y risgiau ac yna eu rheoli'n
effeithiol, yn effeithlon ac yn economaidd.

Gellir gweld y Datganiad Rheolaeth
Fewnol yn llawn yn Natganiad Cyfrifon y
Bwrdd Iechyd ar gyfer 2010/11.

Mae’r Swyddog Cyfrifol yn gyfrifol am
arolygu effeithiolrwydd ein system rheolaeth
fewnol.

Cynaladwyedd Ariannol
Mae’r diffyg yn economi’r DU yn cynnig her
ariannol na welwyd mo’i thebyg i
wasanaethau cyhoeddus ar hyd a lled y DU
a bydd Cymru hithau yn siŵr o gael ei
heffeithio.

Rydym yn sefydliad sy’n cael ei arwain yn
glinigol ac yn broffesiynol ac mae gennym
gynllun pum mlynedd ar gyfer moderneiddio
a gwella gwasanaethau.

Mae’r pwyslais ar wella gwasanaeth a
lleihau gwastraff a darpariaeth aneffeithiol
ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygu nifer o
brif themâu sy’n cynnwys gwelliannau o ran
caffael nwyddau a gwasanaethau,
Rydym wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion rhesymoli a moderneiddio’r gweithlu.
iechyd defnyddwyr ein gwasanaeth o fewn
amgylchedd lle mae diogelwch cleifion ac
ansawdd gofal yn hanfodol. Mae’r her sy’n
ein hwynebu yn galw am agwedd gadarn a
rhagweithiol tuag at ein gwaith cynllunio
tymor hir i wneud y gorau o fanteision
integreiddio a rhesymoli gwasanaeth. Bydd
hyn yn ein galluogi i ddarparu gofal iechyd
effeithiol o fewn y targedau ariannol a
roddwyd i ni. Mae'r her ariannol yn gyfle i
ailgynllunio gwasanaethau i wneud yn siŵr
eu bod yn darparu'r gofal iechyd cywir, o'r
ansawdd cywir ar yr adeg gywir.
Y ni ydy’r Bwrdd Iechyd mwyaf yng
Nghymru ac mae gennym fwy na £1.2
biliwn o wariant refeniw.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010/11
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Adolygiad Ariannol Gweithredol
Ariennir y Bwrdd Iechyd yn uniongyrchol gan
Lywodraeth Cymru ac mae’n derbyn
dyraniadau blynyddol o ran gwariant refeniw a
chyfalaf. £1.20 biliwn oedd y dyraniad refeniw
ar gyfer 2010/11 a £49.0 miliwn oedd y
dyraniad cyfalaf. Mae gofyn i’r Bwrdd Iechyd
weithredu o fewn y dyraniadau hyn a sicrhau
balans ariannol bob blwyddyn ariannol.
Rydym hefyd yn derbyn incwm gweithredu
arall o ran gwasanaethau ychwanegol, yn
cynnwys darparu gwasanaethau i gyrff GIG
eraill, awdurdodau lleol ac addysg ac ymchwil.

Mae gofyn i ni gynhyrchu set o ddatganiadau
ariannol blynyddol gan ddefnyddio fformat
sy’n gyffredin i bob corff GIG yng Nghymru.
Mae’r datganiadau blynyddol yn agored i
archwiliad a darperir barn archwilio gan
Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae
Llywodraeth Cymru yn gosod nifer o
dargedau perfformiad ariannol statudol i’r
Bwrdd Iechyd ac mae’n rhaid eu cyrraedd.
Mae’r adrannau canlynol yn darparu
gwybodaeth am ein perfformiad yn erbyn y
targedau ariannol a hefyd yn cynnwys
crynodeb o’r cyfrifon a gafodd eu harchwilio.

Targedau Perfformiad Ariannol
Rydym wedi cyrraedd pob un o’r targedau perfformiad ariannol a osodwyd gan Lywodraeth
Cymru. Gweler ein gwir berfformiad yn y tabl isod:
Targed Allweddol

Targed

Archwiliwyd Sylwadau
Mawrth 2011

Cyflawni Balans Gweithredol £000
Cyflawni yn erbyn Terfyn
Adnoddau Refeniw

0

84

Rhaid i’r Bwrdd Iechyd gadw o fewn y
terfyn adnoddau refeniw o £1.2 biliwn a
osodwyd gan Lywodraeth Cymru.
Cyflawnwyd hyn gan y Bwrdd Iechyd
gyda gweddill bach o £84,000

Cyflawni yn erbyn Terfyn
Adnoddau Cyfalaf (CRL)

0

31

Derbyniodd y Bwrdd Iechyd derfyn
adnoddau cyfalaf o £49m ac mae’n rhaid
iddo sicrhau fod y rhaglen gyfalaf yn
cadw o fewn y swm yma. Cyflawnwyd
hyn gan y Bwrdd Iechyd gyda
thanwariant bach o £31,000

Polisi Talu Sector Cyhoeddus (talwyd yn ôl nifer)
Y tu allan i’r GIG

95%

96.91%

Rhaid i’r Bwrdd Iechyd dalu pob anfoneb
y tu allan i’r GIG o fewn 30 diwrnod o
dderbyn anfoneb ddilys neu nwyddau.
Llwyddodd y Bwrdd Iechyd i ragori ar y
targed hwn

4,061

2,173

Mae disgwyl i’r Bwrdd Iechyd sicrhau
nad yw’n dal mwy o arian parod nad oes
ei angen ar unwaith arno. Roedd balans
arian parod ar ddiwedd y flwyddyn o
fewn y targed a osodwyd gan
Lywodraeth Cymru

Rheoli Arian Parod £000
Balans Arian parod ar ddiwedd
y flwyddyn
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Datganiadau Ariannol Cryno ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Paratowyd Datganiadau Ariannol y Bwrdd
Iechyd yn unol â’r ffurf a’r amserlen a
osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Roedd y
cyfrifon yn amodol ar archwiliad allanol gan
Swyddfa Archwilio Cymru a rhoddwyd barn
archwilio ddiamod arnynt ar 14 Mehefin
2011.
Mae’r Bwrdd Iechyd yn lletya nifer o
Wasanaethau Cymru Gyfan a chyfunwyd
trafodion y rhain gyda Datganiadau Ariannol
y Bwrdd Iechyd y mae Archwilydd Cyffredinol
Cymru yn rhoi barn arnynt. Rheolir y
gwasanaethau hyn ar wahân i rai’r Bwrdd
Iechyd ac nid ydynt yn achosi unrhyw risg
ariannol i’r Bwrdd Iechyd.

Mae casgliad llawn y datganiadau ariannol
cyfunol ar gael oddi wrth Mrs Helen
Simpson, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid.
Mae’r datganiadau ariannol cryno sydd yn
yr adroddiad hwn yn ddatganiadau
gweithgareddau’r Bwrdd Iechyd yn unig ac
mae tystysgrif Archwilydd Cyffredinol
Cymru’n cadarnhau bod y datganiadau
ariannol cryno hyn yn gyson â’r cyfrifon
llawn y rhoddwyd y farn archwilio arnynt.
Mae’r datganiadau ariannol cryno a
ddangosir yn cynnwys y canlynol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr
Terfyn Adnoddau Refeniw
Datganiad o Sefyllfa Ariannol
Terfyn Adnoddau Cyfalaf
Datganiad Llif Arian
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2011
Gwariodd y Bwrdd Iechyd £1.31 biliwn yn ystod 2010/11 yn darparu gwasanaethau i
boblogaeth Gogledd Cymru. Fel Bwrdd Iechyd integredig mae hyn yn cynnwys gofal
cychwynnol, gofal yn y gymuned a gwasanaethau ysbytai. Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn
comisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr eraill gan gynnwys gwasanaethau arbenigol gan
gyrff GIG eraill a thalu cost darparu gofal nyrsio parhaus i gleifion ag anghenion tymor hir.
2010/11

2009/10

£'000

£'000
Ailddynodwyd

Gwariant
Gwasanaethau Gofal Iechyd Cychwynnol

287,965

285,113

Gofal iechyd gan ddarparwyr eraill

277,627

149,802

Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymuned

752,631

765,912

1,318,223

1,200,827

(116,991)

Llai: Incwm Amrywiol
Costau gweithredol net y BILI cyn llog ac enillion a cholledion eraill
Incwm Buddsoddi

(110,693)

1,201,232

1,090,134

0

84

Enillion Eraill

(148)

(320)

Costau Cyllid

163

8,777

1,201,247

1,098,507

Costau gweithredol net am y flwyddyn ariannol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
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Mae’r siart hwn yn dangos rhaniad gwariant ar draws y prif benawdau gwariant ar gyfer
2010/11.

Terfyn Adnoddau Refeniw
Mae terfyn adnoddau refeniw’r Bwrdd Iechyd yn rhoi awdurdod i wario ar eitemau
refeniw. Mae’r tabl isod yn cadarnhau bod y Bwrdd Iechyd wedi cyrraedd y targed o gadw
o fewn y terfyn adnoddau.
2010/11
£000
Costau gweithredol net am y flwyddyn ariannol
Llai gwariant annewisol *

1,201,247
(1,101)

Costau gweithredol net llai gwariant annewisol a

1,200,146

chanlyniadau refeniw PFI
Terfyn Adnoddau Refeniw

1,200,230

Tanwariant yn erbyn Terfyn Adnoddau Refeniw
* Mae hyn yn cynnwys eitemau annewisol fel cost presgripsiynau a roddwyd yng Nghymru ond a
ddosbarthwyd yn Lloegr.
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Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol fel ar 31 Mawrth 2011
Mae’r datganiad hwn yn cofnodi asedau a rhwymedigaethau’r Bwrdd Iechyd ar ddiwedd y
flwyddyn ariannol. Yr enw arno o’r blaen oedd y Fantolen, ac mae’r derminoleg newydd
yn adlewyrchu’r symudiad tuag at Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol. Diffinnir
asedau a rhwymedigaethau cyfredol fel y rheiny y disgwylir iddynt gael eu derbyn neu eu
talu o fewn 12 mis i ddiwedd y flwyddyn ariannol.
31 Mawrth

31 Mawrth

2011

2010

£'000

£'000

515,656

525,299

Asedau anghyfredol
Eiddo, peiriannau a chyfarpar
Asedau anniriaethol

2,102

2,378

31,047
1,626

14,262
0

550,431

541,939

Asedau Cyfredol
Rhestrau eiddo

10,503

10,482

Masnach ac eitemau derbyniadwy eraill

38,836

57,183

3,048
2,173

4,713
3,816

Asedau anghyfredol a ddosberthir fel ‘Yn cael eu dal i’w gwerthu’

54,560
380

76,194
1,145

Cyfanswm Asedau Cyfredol

54,940

77,339

Cyfanswm Asedau

605,371

619,278

Rhwymedigaethau Cyfredol
Masnach ac eitemau taladwy eraill

118,367

118,999

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol

24,378
142,745

30,369
149,368

Asedau / (rhwymedigaethau) cyfredol net

(87,805)

(72,029)

1,446

1,992

34,407
35,853

29,442
31,434

426,773

438,476

369,709

360,376

Cronfa wrth gefn ailbrisio

43,884

65,931

Cronfa wrth gefn asedau a roddwyd

12,325
855

12,169
0

426,773

438,476

Masnach ac eitemau derbyniadwy eraill
Asedau eraill
Cyfanswm asedau anghyfredol

Asedau cyfredol eraill
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb

Darpariaethau

Rhwymedigaethau anghyfredol
Masnach ac eitemau taladwy eraill
Darpariaethau
Cyfanswm Rhwymedigaethau anghyfredol
Cyfanswm asedau a ddefnyddir
Ariannwyd gan :
Ecwiti trethdalwyr
Cronfa Gyffredinol

Cronfa grantiau’r Llywodraeth
Cyfanswm ecwiti trethdalwyr
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Terfyn Adnoddau Cyfalaf
Rhoddir dyraniad o adnoddau cyfalaf i’r Bwrdd Iechyd gyflawni ei raglen gyfalaf. Mae
eitemau cyfalaf yn cynnwys tir, adeiladau, eiddo, peiriannau mawr a chyfarpar yn ogystal
â phrosiectau yn ymwneud â TG. Cadwodd y Bwrdd Iechyd o fewn ei Derfyn Adnoddau
Cyfalaf ar gyfer 2010/11.
2010/11
£000
Gwariant cyfalaf gros
Ychwaneger: Colled o ran gwaredu asedau a roddwyd
Llai NBV o waredu eiddo, peiriannau mawr a chyfarpar ac asedau anniriaethol
Llai grantiau cyfalaf
Llai rhoddion

52,587
0
(1,755)
(855)
(993)

Cost yn erbyn Terfyn Adnoddau Cyfalaf
Terfyn Adnoddau Cyfalaf

48,984
49,015

Tanwario yn erbyn Terfyn Adnoddau Cyfalaf

Mae’r siart isod yn rhoi dadansoddiad o’r gwariant cyfalaf yn ôl math:

Peiriannau Mawr a
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Datganiad llif arian am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2011
2010/11

2009/10

£'000

£'000

Llif arian o weithgareddau gweithredol
Cost weithredol net cyn llog

(1,201,232)

(1,090,134)

Symudiadau mewn cyfalaf gweithio

(7,852)

Addasiadau llif arian eraill

52,286

74,918

Darpariaethau a ddefnyddiwyd

(14,657)

(9,312)

(70)

(82)

(1,171,525)

(1,023,991)

(42,383)

(58,298)

1,903

1,167

Llog a dalwyd

All-lif arian net o weithgareddau gweithredol

619

Llif arian o weithgareddau buddsoddi
Prynu eiddo, peiriannau a chyfarpar
Elw o waredu eiddo, peiriannau a chyfarpar
Prynu asedau anniriaethol

(324)

(726)

Tâl am asedau ariannol eraill

0

(48,000)

Elw o waredu asedau ariannol eraill

0

52,540

Tâl am asedau eraill

(1,626)

Llog a dderbyniwyd

0

Mewnlif (all-lif) arian net o weithgareddau buddsoddi
Mewnlif / (all-lif) arian net cyn ariannu

0
96

(42,430)

(53,221)

(1,213,955)

(1,077,212)

1,210,464

1,075,697

0

0

1,848

0

Llif arian o weithgareddau ariannu
Arian Llywodraeth Cynulliad Cymru (gan gynnwys cyfalaf)
Derbynebau cyfalaf a ildiwyd
Grantiau cyfalaf a dderbyniwyd
Elfen gyfalaf taliadau o ran prydlesi cyllid ac ar-SoFP

0

(92)

1,212,312

1,075,605

Lleihad net mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb

(1,643)

(1,607)

Arian a’r hyn sy’n cyfateb (a gorddrafftiau banc) ar 1 Ebrill 2010

3,816

5,423

Arian a’r hyn sy’n cyfateb (a gorddrafftiau banc) ar 31 Mawrth 2011

2,173

3,816

Ariannu net
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Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru ar y Datganiadau Ariannol Cryno
Rwyf wedi archwilio’r datganiadau ariannol cryno sydd yn Adroddiad Blynyddol Bwrdd
Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr ar dudalennau 26 i 33.
Gwahanol Gyfrifoldebau’r Cyfarwyddwyr, y Prif Weithredwr ac Archwilydd
Cyffredinol Cymru
Y Cyfarwyddwyr a’r Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am baratoi’r Adroddiad Blynyddol. Fy
nghyfrifoldeb i yw rhoi fy marn ar gysondeb y datganiadau ariannol cryno â’r datganiadau
ariannol statudol, adroddiad Aelodau’r Bwrdd, sylwebaeth reoli a’r adroddiad tâl. Rwyf
hefyd yn darllen y wybodaeth arall yn yr Adroddiad Blynyddol ac yn ystyried y
goblygiadau i'm hadroddiad os byddaf yn dod yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau
neu anghysonderau perthnasol â'r datganiadau ariannol cryno.
Sail y farn
Rwyf wedi gwneud fy ngwaith yn unol â Bwletin 2008/3 ‘Datganiad yr archwilydd ar y
datganiadau ariannol cryno’ a gyhoeddir gan y Bwrdd Arferion Archwilio i’w ddefnyddio yn
y Deyrnas Unedig.
Barn
Yn fy marn i mae’r datganiadau ariannol cryno’n gyson â datganiadau ariannol ac
Adroddiad Tâl Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben 31 Mawrth 2011 yr wyf wedi rhoi barn ddiamod arnynt.
Nid wyf wedi ystyried effeithiau unrhyw ddigwyddiadau rhwng y dyddiad yr arwyddais
f’adroddiad ar y datganiadau ariannol llawn, 14 Gorffennaf 2011 a dyddiad y datganiad
hwn.

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Medi 2011
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Tâl Uwch Reolwyr
Yn unol ag arfer da mae’r Bwrdd Iechyd yn
adrodd tâl ei Reolwyr uchaf un yn ffurfiol. Yr
Uwch Reolwyr ydy’r rhai hynny sy’n gyfrifol
am lywodraethu’r Bwrdd Iechyd yn
gyffredinol ac maent yn cynnwys pob
Cyfarwyddwr a phob Aelod Annibynnol o’r
Bwrdd. Llywodraeth Cymru sy’n pennu lefel
tâl Aelodau Annibynnol y Bwrdd tra bo tâl a
Thelerau ac Amodau eraill y Cyfarwyddwyr
yn cael ei bennu gan Bwyllgor Tâl a Thelerau
Gwasanaeth y Bwrdd Iechyd.
Sefydlwyd y Bwrdd Iechyd ar 1 Hydref 2009
yn dilyn integreiddio chwe Bwrdd Iechyd
Lleol a dwy Ymddiriedolaeth GIG.

Enw a Theitl
NW: Ymdd GIG Gog Cymru
NWW: Ymdd GIG Gog Orll Cymru
GLHB: BILl Gwynedd
CLHB: BILl Conwy
DLHB: BILl Sir Ddinbych
BCU: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr

Mae’r ffigurau cymharol am 2009/2010
hefyd yn cynnwys taliadau a dalwyd i
unigolion o ran eu rolau yn y cyrff blaenorol
am y cyfnod 1 Ebrill 2009 – 30 Medi 2009.
Mae tâl arall yn cyfeirio at daliadau i
Gyfarwyddwyr ac Aelodau Annibynnol sy’n
codi o’u harfer clinigol.
Mae’r buddion mewn nwyddau’n cyfeirio at
dreuliau adleoli a darparu ceir prydles a
chyfrifwyd hwy’n unol â’r cyfarwyddyd a
ddarparwyd gan HMRC. Pennir y buddion
mewn nwyddau ar gyfer treth a gallant fod
yn wahanol i’r cyfraniadau arian parod
gwirioneddol a wneir. Nid oedd y
cyfraniadau arian parod am geir prydles yn
fwy na £5,000 i unrhyw Gyfarwyddwr.

2010/11
Cyflog
(bandiau o
£5,000)

2009/10

Tâl arall
(bandiau o
£5,000)

Buddion
mewn
nwyddau
(i’r £000
agosaf)

Cyflog
(bandiau
o £5,000)

Tâl arall
(bandiau o
£5,000)

£000

£000

£000

£000

£000

Cyflog
(bandiau
o £5,000)
£000

Mrs M Burrows
Prif Weithredwr: NW, BCU

200-205

0

6

190-195

0

8

Mr M Scriven
Cyfarwyddwr Meddygol: BCU

120-125

50-55

6

50-55

20-25

3

Dr M Duerden
Cyd Gyfarwyddwr Meddygol:
CLHB a DLHB (hyd at 30/09/09)
Cyfarwyddwr Meddygol Dros
Dro: BCU (15/11/10 - 13/03/11)

15-20

0

0

42-45

0

0

Mrs J Galvani
Cyfarwyddwr Nyrsio: NW, BCU

125-130

0

4

120-125

0

4

Mrs H Simpson
Cyfarwyddwr Cyllid: BCU
(o Ionawr 2010)

135-140

0

10

30-35

0

1
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Mr M Common
Cyfarwyddwr Perfformiad: NW
Cyfarwyddwr Gwelliannau a
Chefnogi Busnes: BCU

110-115

0

8

110-115

0

7

Mr J M Jones
Prif Weithredwr: NWW
Cyfarwyddwr Gweithlu a
Datblygiad Sefydliadol: BCU

125-130

0

0

120-125

0

2

Mr N Bradshaw
Cyfarwyddwr Cynllunio
Strategaeth: NW
Cyfarwyddwr Cynllunio: BCU

125-130

0

4

120-125

0

4

Dr K Griffiths
Cyfarwyddwr Therapïau a
Gwyddor Iechyd: BCU
(o Hydref 2009)

100-105

0

0

45-50

0

0

Mr G Lang
125-130
Prif Weithredwr: WLHB
Cyfarwyddwr Gofal Cychwynnol
a Phartneriaethau Cymuned:
NW
Cyfarwyddwr Gofal Iechyd
Cychwynnol, Cymuned a
Gwasanaethau Iechyd Meddwl:
BCU

0

2

120-125

0

5

Mrs G Lewis-Parry
Prif Weithredwr: GLHB
Cyfarwyddwr Llywodraethu a
Chyfathrebu: BCU

95-100

0

5

85-90

0

3

Mr A Jones*
Cyfarwyddwr Iechyd
Cyhoeddus: BCU

0

0

0

0

0

0

Mr T M Williams
Cadeirydd: NW, BCU

65-70

0

0

65-70

0

0

Dr L Miles
Cadeirydd: CLHB a GLHB (hyd
at 30/09/09)
Aelod Annibynnol: BCU

55-60

0

0

50-55

0

0

Mr K McDonogh
Aelod Annibynnol: NW, BCU

15-20

0

0

10-15

0

0

Mr H Owen-Jones
Aelod Annibynnol: NW, BCU

15-20

0

0

10-15

0

0
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Y Parchedig H Davies
Aelod Annibynnol: BCU

15-20

0

0

5-10

0

0

Mrs H Stevens
Aelod Annibynnol: BCU

15-20

0

0

5-10

0

0

Ms J Dean**
Aelod Annibynnol: BCU
(o Ionawr 2010)

0

0

0

0

0

0

Dr C Tillson
Aelod Annibynnol: BCU

15-20

0

0

10-15

0

0

Yr Athro M Jones***
Aelod Annibynnol: BCU
(hyd at Fai 2010)

0

0

0

0

0

0

*
**
***

Mae Mr A Jones yn gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru
Mae Ms J Dean yn gweithio i’r Bwrdd Iechyd a hi ydy Cynrychiolydd Undeb Llafur y Bwrdd
Roedd Yr Athro M Jones yn gweithio i Brifysgol Bangor yn ystod y cyfnod hwn

Buddion Pensiynau
Gwir
gynnydd
mewn
pensiwn yn
60 oed
(bandiau o
£2,500)

Lwmp-swm
yn 60 oed
yn
gysylltiedig
â gwir
gynnydd
mewn
pensiwn
(bandiau o
£2,500)

£000

£000

£000

£000

£000

£000

£000

£000

2.5-5.0

7.5-10.0

35-40

110-115

750

745

5

0

10.0-12.5

32.0-35.0

65-70

195-200

1,150

1,048

102

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mrs J Galvani
Cyfarwyddwr
Nyrsio

0.0-2.5

5.0-7.50

45-50

145-150

817

878

(61)

0

Mrs H Simpson
Cyfarwyddwr
Cyllid

7.5-10.0

27.5-30.0

40-45

125-130

643

569

74

0

Enw a Theitl

Mrs M Burrows
Prif Weithredwr
Mr M Scriven
Cyfarwyddwr
Meddygol
Dr M Duerden **
Cyfarwyddwr
Meddygol Dros
Dro (15/11/10 hyd
at 13/03/11)

Cyfanswm y Lwmp-swm
pensiwn
yn 60 oed yn
cronedig yn gysylltiedig
60 oed ar 31 â phensiwn
Mawrth
cronedig ar
2011
31 Mawrth
(bandiau o
2011
£5,000)
(bandiau o
£5,000)

Gwerth
Gwerth
Cyfatebol
Cyfatebol
Trosglwyddo Trosglwyddo
i Arian ar 31
i Arian 31
Mawrth 2011 Mawrth 2010
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Gwir
Cyfraniad
gynnydd
cyflogwr i
mewn
bensiwn
Gwerth
rhanddeiliaid
Cyfatebol
Trosglwyddo
i Arian
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Mr M Common
Cyfarwyddwr
Gwelliannau a
Chefnogi Busnes

0.0-2.5

2.5-5.0

50-55

155-160

1,107

1,159

(52)

0

Mr J M Jones
Cyfarwyddwr
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol

0.0-2.5

5.0-7.5

40-45

130-135

744

803

(59)

0

Mr N Bradshaw
Cyfarwyddwr
Cynllunio

0.0-2.5

2.5-5.0

25-30

80-85

513

533

(20)

0

Dr K Griffiths
Cyfarwyddwr
Therapïau a
Gwyddor Iechyd

0.0-2.5

2.5-5.0

50-55

150-155

0

0

0

0

Mr G Lang
Cyfarwyddwr Gofal
Iechyd
Cychwynnol,
Cymuned a
Gwasanaethau
Iechyd Meddwl

2.5-5.0

10.0-12.5

35-40

115-120

559

588

(29)

0

Mrs G Lewis-Parry
Cyfarwyddwr
Llywodraethu a
Chyfathrebu

2.5-5.0

7.5-10.0

25-30

75-80

426

420

6

0

Mr A Jones *
Cyfarwyddwr
Iechyd Cyhoeddus

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

*

Mae Mr A Jones yn gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru

**

Roedd Dr M Duerden yn Feddyg Teulu yn ystod y cyfnod yr oedd yn Gyfarwyddwr Meddygol Dros Dro
BIPBC. Nid yw Asiantaeth Bensiynau’r GIG yn gallu rhoi manylion buddion pensiwn ar wahân am
wasanaeth BILl aelod o’r Bwrdd sydd hefyd yn Ymarferydd Gofal Cychwynnol.
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Cod Arfer Taliadau Gwell
Mae Cod Arfer Taliadau Gwell Conffederasiwn Diwydiant Prydain yn mynnu bod
credydwyr masnach i gyd yn cael eu talu o fewn 30 diwrnod i dderbyn nwyddau neu
anfoneb ddilys, pa un bynnag sydd hwyraf. Gosododd Llywodraeth Cynulliad Cymru
darged o gydymffurfio 95% o ran y nifer o anfonebau a dalwyd i gredydwyr nad ydynt yn
y GIG. Rydym yn falch o allu cadarnhau bod y Bwrdd Iechyd wedi rhagori ar y targed a
dangosir manylion y perfformiad isod.
2010/11

2010/11

2009/10

2009/10

Nifer

£000

Nifer

£000

Cyfanswm biliau a dalwyd

233,936

284,261

248,127

295,604

Cyfanswm biliau a dalwyd o fewn y targed

226,869

277,102

240,426

288,728

Canran y biliau a dalwyd o fewn y targed

97.0%

97.5%

96.9%

97.7%

Heb fod yn rhai’r GIG
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Gwneud iddo Ddigwydd
Datblygu’r Sefydliad
Mae gennym raglen arweinyddiaeth a
ddarperir trwy sesiynau datblygu'r Bwrdd a'r
Bwrdd Cyfarwyddwyr, gyda chefnogaeth
NLIAH.
Dynodwyd casgliad syml a chlir o
werthoedd fel cam cyntaf adeiladu diwylliant
newydd ar gyfer y Bwrdd Iechyd a chytuno
ar y galluoedd sefydliadol craidd a fydd yn
sail i Ddatblygiad Sefydliadol.

Dechreuwyd cyfres o fforymau trafod
agored ar gyfer staff ar draws Gogledd
Cymru i gynhyrchu’r “Sgwrs Fawr” am
werthoedd ac egwyddorion ar gyfer y
Bwrdd. Dilynwyd y rhain gan
ddigwyddiadau ‘Caffi’r Byd’ i brofi’r
gwerthoedd a ddynodir. Bydd y rhain yn
arwain at gytuno ar gasgliad o werthoedd
ar gyfer y Bwrdd Iechyd, gwerthoedd a
seiliwyd ar werthoedd a delfrydau’r staff eu
hunain.

Gweithio mewn Partneriaeth ag Undebau Llafur
Fel cyflogwr, rydym yn parhau i fod wedi
ymrwymo i weithio mewn partneriaeth
agored â Chynrychiolwyr Undebau Llafur.
Parhaodd y Fforwm Partneriaeth Lleol fel
pwyllgor ymgynghorol, sy’n cynnwys
rheolwyr a Chynrychiolwyr Undebau Llafur,
i gyfarfod bob dau fis.
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Mae’r fforwm yn cyfarfod i drafod ac i
ddatrys, mewn partneriaeth, faterion sy'n
ymwneud â staff, eu lles a’u hamodau
gwaith, newidiadau o ran arferion gwaith a
deddfwriaeth o ran cysylltiadau gweithwyr.
Mae egwyddorion gweithio mewn
partneriaeth yn ddull allweddol o sicrhau
bod y sefydliad yn cael ei redeg yn llyfn, o
gynnal safonau uchel o ofal a iechyd,
diogelwch a lles staff.
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Adolygiadau o Wasanaethau
Fel sefydliad, mae angen i ni sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth diogel, o’r ansawdd
gorau i’n cleifion. I wneud hyn, mae’n rhaid i’n gwasanaethau fod yn gynaliadwy’n
glinigol, yn weithredol ac yn ariannol.
Yn ystod 2010/11 dechreuwyd / cynhaliwyd Adolygiadau Gwasanaethau yn y meysydd
canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gwasanaethau Mamolaeth, Newydd-anedig, Gynaecoleg a Iechyd Plant
Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd
Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
Datblygu Strategaeth Gwasanaethau Clinigol 5-mlynedd - Trawma ac Orthopaedeg
Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys
Prosiect Ailddatblygu Ysbyty Llandudno
Adleoli Gwasanaethau Clinigol ac Anghlinigol o Ysbyty HM Stanley
Ysbyty Llangollen
Gwasanaethau Gofal Iechyd Cymuned Gogledd Sir Ddinbych

Mae defnyddwyr y gwasanaethau, staff, sefydliadau sy’n bartneriaid a rhanddeiliaid eraill
yn rhan annatod o’r broses hon a gwahoddwyd hwy i roi eu barn ar yr adolygiadau hyn.

Gwobrau Gwasanaeth Hir
Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi
cyfraniad ein gweithwyr, y mae llawer
ohonynt nid yn unig wedi gweithio i’n
Bwrdd Iechyd ond i’r GIG ehangach am
lawer o flynyddoedd. Mae'r lefel uchel o
sgiliau sydd gan unigolion yn allweddol i'n
llwyddiant.
I gydnabod ac i ddathlu hyn, ar gyfer y
staff hynny sydd wedi cyrraedd y 'garreg
filltir' o weithio i’r GIG am 25 mlynedd mae
gennym system o wobrau am wasanaeth
hir tra ydynt yn dal i weithio.
Yn ystod 2010/11 cynhaliwyd naw
seremoni wobrwyo ledled Gogledd Cymru
lle cafodd staff eu llongyfarch a’u
gwobrwyo am eu llwyddiant.
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Monitro’r Gweithlu
Mae gennym ddyletswydd statudol o dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygiedig) 2000 i
fonitro cefndiroedd ethnig gweithwyr ac ymgeiswyr.
Cesglir gwybodaeth arall oddi ar unigolion i’n helpu ni i fonitro proffil cydraddoldeb
ehangach ein gweithlu. Mae hyn yn helpu i ddynodi unrhyw feysydd posib o wahaniaethu
neu anghydraddoldeb.
Rhyw
Merched
Dynion
Cyfanswm

Crefydd
10,850.99

77.5%

Anffyddiaeth

413.89

2.96%

3,142.64

22.5%

Bwdhaeth

25.50

0.18%

3,616.59

25.84%

93.06

0.67%

642.28

4.59%

70.08

0.50%

Jainiaeth

2.64

0.02%

Iddewiaeth

3.00

0.02%

578.02

4.13%

3.33

0.02%

Heb ei ddiffinio

8,545.24

61.07%

Cyfanswm

13,993.63

Cristnogaeth

13,993.63

Hindwaeth

Anabledd
Na

4,031.60

28.81%

Ddim am ddatgelu
fy nghrefydd / cred

139.17

0.99%

Islam

9,639.07

68.89%

183.80

1.31%

Heb ddatgelu
Heb ei ddiffinio
Oes
Cyfanswm

13,993.63

Arall
Sikhiaeth

Tueddfryd Rhywiol
Deurywiol

15.71

0.11%

Hoyw

30.38

0.22%

4,767.47

34.07%

415.88

2.97%

11.55

0.08%

Heb ei ddiffinio

8,752.65

62.55%

Cyfanswm

13,993.63

Heterorywiol
Ddim am ddatgelu
Lesbiaidd

Oed
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71+
Cyfanswm
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43.20
666.16
1,323.05
1.375.86
1,802.39
2,208.08
2,512.49
1,990.99
1,371.94
583.55
99.87
16.05
13,339.63

Tarddiad Ethnig
Gwyn

2.40

0.02%

Indiaidd

2.00

0.01%

Heb gyflwyno

3.00

0.02%

3295.17

23.55%

67.10

0.48%

2343.39

16.75%

6.65

0.05%

40.09

0.29%

710.56

5.08%

56.35

0.40%

Gwyn - Prydeinig
Gwyn - Gwyddelig
Gwyn - Unrhyw gefndir Gwyn arall
Gwyn - Gwyddelig (Gogledd)
Gwyn - Amhenodol
Gwyn - Seisnig
Gwyn - Albanaidd
Gwyn - Cymreig

2418.42

17.28%

Gwyn - Groegaidd

5.00

0.04%

Gwyn - Twrcaidd

0.64

0.00%

Gwyn - Eidalaidd

1.00

0.01%

Gwyn - Pwylaidd

4.00

0.03%

Gwyn - Cyn-USSR

2.00

0.01%

Gwyn - Croataidd

1.00

0.01%

Gwyn - Cymysg

7.02

0.05%

45.56

0.33%

4.10

0.03%

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd

11.49

0.08%

Cymysg - Gwyn ac Asiaidd

11.04

0.08%

Cymysg - Unrhyw gefndir Cymysg arall

Gwyn - Ewropeaidd Arall
Cymysg - Gwyn a Du Caribïaidd

10.40

0.07%

Cymysg - Du ac Asiaidd

0.21

0.00%

Cymysg - Du a Tsieineaidd

1.00

0.01%

Cymysg - Du a Gwyn

0.20

0.00%

Cymysg - Tsieineaidd a Gwyn

1.00

0.01%

Cymysg - Arall / Amhenodol
Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - Indiaidd
Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - Pacistanaidd
Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - Bangladeshaidd

1.00

0.01%

242.09

1.73%

61.44

0.44%

7.12

0.05%

45.16

0.32%

Asiaidd Dwyrain Affricanaidd

2.00

0.01%

Asiaidd Sri Lancaidd

7.00

0.05%

Asiaidd Brydeinig

2.00

0.01%

Asiaidd Caribïaidd

1.00

0.01%

Asiaidd Amhenodol

5.07

0.04%

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig - Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd

4.80

0.03%

32.76

0.23%

Du neu Ddu Prydeinig - Unrhyw gefndir Du arall

4.00

0.03%

Du Cymysg

0.53

0.00%

Du Nigeraidd

2.00

0.01%

Du Prydeinig

1.73

0.01%

Du Amhenodol

5.00

0.04%

Tsieineaidd

18.02

0.13%

Unrhyw Grŵp Ethnig Arall

61.22

0.44%

Ffilipinaidd

52.71

0.38%

4.00

0.03%

Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd

Malaysiaidd
Arall Penodol
Heb ei ddiffinio
Heb ddynodi
Cyfanswm

13.44

0.10%

3861.99

27.60%

506.72

3.62%

13,993.63
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Gwobrau Cyrhaeddiad Staff
Mae’r Gwobrau Cyrhaeddiad Staff
blynyddol yn gyfle i gydnabod yr ymrwymiad
a’r ymroddiad a roddwyd gan unigolion a
thimau i’r Bwrdd Iechyd ac i bobl Gogledd
Cymru. Anogir staff i enwebu eu
cydweithwyr fel modd o ddweud ‘diolch’ a
‘llongyfarchiadau’. Croesewir enwebiadau
gan unigolion, timau ac/neu adrannau.

Mae’r cynllun gwobrau’n dynodi
ymddygiad canmoladwy, yn ysbrydoli ac
yn rhoi'r cyfle i staff ddathlu yng nghwmni
cymheiriaid, cydweithwyr ac uwch reolwyr.

Sut i gysylltu â Ni
Os hoffech ragor o gopïau o’r adroddiad hwn neu fwy o wybodaeth am waith y Bwrdd Iechyd,
cysylltwch â:
E-bost:

info.bcu@wales.nhs.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Pencadlys
Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

Ffôn:

01248 384384

Gwefan:

www.pbc.cymru.nhs.uk

Rydym hefyd yn croesawu’ch ymateb i’r Adroddiad Blynyddol. Os hoffech chi hefyd wybodaeth
mewn iaith neu ffurf arall, gofynnwch.
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