Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cynllun Gweithredu Chwarter 3/4
Blaenoriaeth Graidd: Parhau â Gwasanaethau Hanfodol a Chamu i Fyny'n Ddiogel o ran Gofal wedi'i
Gynllunio
Canlyniadau Hirdymor
- Cynnal llawdriniaeth hanfodol a brys ar gyfer y rheiny y mae
arnynt ei hangen
- Cynyddu gweithgarwch dewisol i wasanaethu poblogaeth
Gogledd Cymru
- Mae pobl yn cael y canlyniad gorau posibl, caiff cyflyrau eu
canfod yn gynnar a'u trin yn unol ag angen clinigol
- Mae pobl yn ddiogel a chânt eu hamddiffyn rhag niwed trwy ofal,
triniaeth a chymorth o ansawdd uchel
- Mae pobl yn gwybod ac yn deall pa ofal, cymorth a chyfleoedd
sydd ar gael ac yn defnyddio'r rhain i hwyluso hunanofal ac i
helpu i sicrhau iechyd a lles
- Bydd staff bob amser yn rhoi amser i ddeall 'yr hyn sydd o bwys'
ac yn ystyried anghenion unigol wrth gynllunio a darparu gofal.
- Bydd pobl yn derbyn gofal yn y lle cywir, ar yr adeg gywir a chan
yr unigolyn mwyaf priodol.
- Mae ymyriadau i wella iechyd pobl yn cael eu seilio ar ymchwil
ac arfer gorau o ansawdd da ac sy'n brydlon
- Gall pobl fanteisio ar y wybodaeth gywir, pan fo'i hangen arnynt,
yn y ffordd y maent am ei chael a'i defnyddio i wella eu lles
- Mae pobl yn cael mynediad hawdd a phrydlon at wasanaethau
gofal cychwynnol
- Mae pobl yn gwybod ac yn deall pa ofal, cymorth a chyfleoedd
sydd ar gael ac yn defnyddio'r rhain i'w helpu i sicrhau iechyd a
lles
- Mae pobl yn ddiogel a chânt eu hamddiffyn rhag niwed trwy ofal,
triniaeth a chymorth o ansawdd uchel

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3 / Chwarter 4
- Mynychu apwyntiad cyntaf fel Claf Allanol (OPA) - wyneb yn wyneb
- Apwyntiad cyntaf OPA - rhithiol
- Apwyntiad dilynol OPA - wyneb yn wyneb
- Apwyntiad dilynol OPA - rhithiol
- Cydymffurfiaeth â mesur gofal llygaid ar gyfer cleifion newydd a chleifion dilynol (%)
- Nifer y gweithredoedd i gleifion mewnol
- Nifer y gweithredoedd achosion dydd
- Deintyddol: Nifer y Gweithredoedd Creu Aerosolau
- Deintyddol: Nifer y Gweithredoedd sy'n Creu / nad ydynt yn Creu Aerosolau
- Optometreg: Cyflwyniadau gofal llygaid llym (EHEW band 1)
- Optometreg: Gwasanaeth golwg isel (Preswylwyr cartrefi gofal) - nifer y cleifion sy'n
manteisio ar y gwasanaeth - cleifion newydd (yn unol ag EHEW Band 1).
- Optometreg: Gwasanaeth golwg isel (Preswylwyr cartrefi gofal) - nifer y cleifion sy'n
manteisio ar y gwasanaeth - cleifion dilynol (yn unol ag EHEW Band 1).
- Optometreg: IP - nifer y cleifion a welir
- Optometreg: IP - nifer y cleifion a gynhelir mewn gofal cychwynnol
- Optometreg: Nifer y practisau sydd ar agor o leiaf 75% o oriau normal cyn COVID
- Meddyg Teulu: Galw meddygon teulu y tu mewn i oriau gyferbyn â chapasiti: Nifer y
practisau meddygon teulu ar lefelau cyfeirio 3 a 4
- Galw GPS gyferbyn â chapasiti: Nifer y gwasanaethau fferylliaeth gymunedol ar lefelau
uwchgyfeirio 3 a 4
- Meddyg Teulu: Niferoedd cyfeirio cyflyrau sensitif sy'n gofyn am driniaethau dydd
(rhyngwynebu â gofal eilaidd)
- Meddyg Teulu: Niferoedd cyfeirio OPD Canser Brys
- Meddyg Teulu: Niferoedd cyfeirio OPD Brys nad yw'n ymwneud â Chanser

Cyf

Cam gweithredu

Allbwn

2.30

Cyflwyno cynllun ailgychwyn gweithgarwch gofal
wedi'i gynllunio bob mis

Monitro gwasanaethau heb eu hailgychwyn trwy adroddiad
eithrio i gyfarfodydd rheoli Gofal Eilaidd ac Ardal

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Prif Swyddog
Gweithredu

Dyddiad
Targed

30/11/2020

2.31

Canfod a gwneud argymhellion i fynd i'r afael â rhwystrau
ailgychwyn. Eitem agenda sefydlog Gofal Eilaidd a chyfarfodydd
rheoli Ardal a'r Grŵp Cynghori Clinigol (CAG).
Gweithredu ymagwedd 'Unwaith i Ogledd Cymru' tuag at
arbenigeddau yn nhrefn risg uchaf.
Adrodd ar restr aros P2 i fod yn ôl wythnosau aros.

Prif Swyddog
Gweithredu

30/11/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

19/10/2020

2.89a

Nifer y cleifion P2 heb eu trin o fewn 1 mis h.y. hwyr

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

2.88

Strategaeth gyfathrebu i gyfleu newidiadau llwybr i'r cyhoedd a
gofal cychwynnol a pharhau i ddiweddaru rhanddeiliaid o ran sut
i fanteisio ar wasanaethau'r Bwrdd Iechyd.
Pob arbenigedd gofal wedi'i gynllunio i gael cynlluniau capasiti
clir fis ar ôl mis, sydd yn ogystal â chapasiti craidd yn manylu ar
y capasiti ychwanegol sydd ar gael o ganlyniad i rwydweithio,
ffynonellau mewnol a ffynonellau allanol.
Sicrhau adrodd cynhwysfawr a chynhwysol ar weithgarwch
gyferbyn â chynllun gweithgarwch a gyflwynir yn fewnol ac yn
allanol.
Datblygu contractau a chynlluniau ar gyfer capasiti ychwanegol
ag: Ysbyty Spire (Wrecsam), Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG
Robert Jones ac Agnes Hunt, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG
Iarlles Caer
Arweinwyr clinigol i gytuno ar gynlluniau a'u gweithredu ar gyfer
eu harbenigeddau perthnasol, ymagwedd nad yw'n llawfeddygol
tuag at ofal a fydd yn sicrhau bod cleifion yn cael eu rheoli'n
rhagweithiol tra byddant yn aros
Peilota ymagweddau tuag at arbenigeddau allweddol;
Llawfeddygaeth Gyffredinol, Wroleg, Offthalmoleg,
Orthopaedeg, canser y Pen a'r Gwddf
Gorffen gwerthusiadau o gynlluniau peilot a dwyn argymhellion
ymlaen yn ystod Chwarter 3.
Gweithgarwch gyferbyn â'r Cynllun bob wythnos yn cael ei
fonitro a'i gefnogi gan:
PTL wedi'i drefnu trwy P2 a P3

2.40
2.41

2.50

Datblygu a gweithredu datrysiad Unwaith i Ogledd
Cymru i fynd i'r afael ag arbenigeddau lle nad yw
adnoddau lleol yn diwallu anghenion am alw P1 a P2
a lle bo amrywio sylweddol o ran amseroedd aros
rhwng safleoedd yn bodoli.
Canfod arbenigeddau lle nad yw'r ymagwedd
'Unwaith i Ogledd Cymru' yn gallu cynnig y lefel sydd
ei hangen o fynediad at wasanaethau.

2.51

2.52

2.60

Adolygu capasiti allanol ar gyfer darparwyr allweddol

2.70

Datblygu a gweithredu cynlluniau i roi cymorth i
gleifion reoli eu symptomau'n rhagweithiol / gwella eu
hiechyd gymaint â phosibl tra byddant yn aros am
driniaeth.
Cyflwyno haenu risg ar gyfer arbenigeddau penodol
gan ddefnyddio categorïau P1 - P4 yn unol â'r
Fframwaith Gwasanaethau Hanfodol.

2.80

2.86
2.87

31/10/2020

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
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2.89b

2.89e

Amser aros haenu risg cleifion i gymryd lle targedau RTT yn
unol â thargedau a bennir yn Fframwaith Cyflenwi Llywodraethu
Cymru.
Sefydlu a defnyddio PTLs P1 a P4 fel mater o drefn i drefnu
gweithredoedd.
Gwella tegwch o ran amseroedd aros i gleifion P2 rhwng
safleoedd yn unol â thargedau a bennir yn Fframwaith Cyflenwi
Llywodraeth Cymru.
Haenu risg cam 1-3

2.89f

Rhoi ymagwedd haenu risg ar waith

2.89c
2.89d

2.90

2.92

Timau Amlddisgyblaethol Canser ar waith gyda Chylch
Gorchwyl a phrotocolau trosglwyddo cytunedig ac sydd wedi’u
cofnodi.
Adroddiadau cyfnodau canser ar waith i ystyried risg yn y tymor
hwy sy'n deillio o gyflwyno'n hwyr oherwydd cyfyngiadau
COVID-19.
PTL dros 62 diwrnod wedi'i leihau i lefelau cyn COVID-19

2.93

Nifer y Timau Amlddisgyblaethol sydd ar waith.

2.94

Rhestr bresenoldeb o arweinwyr mewn cyfarfodydd Timau
Amlddisgyblaethol bob chwarter.
Ar gyfer arbenigeddau risg fawr - cleifion i gael cynnig
apwyntiadau ar gyfer triniaeth yn seiliedig ar PTL Gogledd
Cymru - capasiti fel dewis cyntaf
Rhoi proses cadw apwyntiadau 'Unwaith i Ogledd Cymru' ar
waith.
Datblygu dangosfyrddau i fonitro'r holl weithgarwch sy'n
gysylltiedig â'r Adran Cleifion Allanol i gael ei adolygu bob mis
trwy gyfarfodydd Gofal Eilaidd ac Ardal
Rhoi meddalwedd ar waith i gynnal Ymgynghoriadau Fideo
(gallai hyn gynnwys Attend Anywhere neu fel arall)
Canfod capasiti sydd ar gael mewn lleoliadau cymunedol a'u
mapio i gynlluniau swyddi meddygon ymgynghorol yn ôl
arbenigedd a safle

2.91

Creu Timau Amlddisgyblaethol arbenigeddau i
adolygu achosion a sicrhau bod modd trosglwyddo'n
glinigol os nad yw'r tîm llawfeddygol sy'n rhestru'r
cleifion yn gallu rhoi llawdriniaeth.

2.95

3.00

Darparu apwyntiadau rhithiol ar gyfer cleifion allanol
lle bynnag y bo modd.

3.01

3.02
3.03

Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

19/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

19/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/03/2021

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020
19/10/2020

19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020

31/03/2021

31/12/2020
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3.04
3.10
3.11
3.20

Canfod cyfleusterau cymunedol lle y gellid cynnig
ymgynghoriadau wyneb yn wyneb a chynnig
apwyntiadau a thriniaethau er mwyn gwella mynediad
lleol/tegwch o ran mynediad.
Datblygu a gweithredu cynlluniau i fynd i'r afael â'r ôlgroniad o gleifion dilynol sy'n hwyr

3.21

3.22

3.23
3.40
3.41

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb yn ymwneud â
Chanolfan Ddiagnostig a Thriniaeth i leihau'r rhai sy'n
aros yn hir yn yr economi iechyd

3.42
4.10

Grŵp Cynghori Clinigol i gydlynu rhaglen ac amserlen
i ddatblygu llwybrau a'u hadolygu yn unol â
strategaeth glinigol

4.11

4.20

4.30

Cyflawni >100% o ran Camau Dilynol o ran Methu’r Targed Ôlgroniadau
Adolygu'r broses ddilysu. Argymhellion o'r adolygiad i gael eu
rhoi ar waith erbyn Chwarter 3
Cyflawni o leiaf 92% o ran defnydd o glinigau yn ôl arbenigedd,
yn ôl safle
Gweithredu PROMs a rhoi metrigau ar waith i adrodd ar
berfformiad yn unol â rhaglen Trawsnewid Adran y Cleifion
Allanol
Cynnal a chynyddu gweithgarwch clinigol rhithiol (fis ar ôl mis) ar
gyfer apwyntiadau newydd a dilynol h.y. % o apwyntiadau nad
ydynt yn rhai wyneb yn wyneb fel % o'r holl apwyntiadau newydd
a % yr apwyntiadau nad ydynt yn rhai wyneb yn wyneb fel % o'r
holl apwyntiadau dilynol.
Penderfynu ar feddalwedd / gweithredu meddalwedd i gynnal
'Cyngor ac Arweiniad' (Gallai hyn gynnwys Consultant Connect
neu fel arall)
Penderfynu ar feddalwedd a fydd yn cynnal ymgynghoriadau
fideo (gallai hyn gynnwys Attend Anywhere neu fel arall)
Canfod pa lwybrau y gellid eu mabwysiadu
Datblygu achos busnes
Ymgymryd ag ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid mewnol
ac allanol (i gynnwys ymgynghori ffurfiol os bydd angen)
Llwybrau clinigol wedi'u diffinio a'u cofnodi'n glir ar waith mewn
meysydd blaenoriaeth cytunedig
Canfod llwybrau clinigol lle bo angen eu hadolygu neu eu
datblygu.

Sicrhau bod PREMs yn cael eu cynnwys wrth
ddatblygu llwybrau lle bo hynny'n ymarferol ac yn
briodol.
Datblygu'r broses i ganfod Strategaeth
Gwasanaethau Clinigol sydd wedi'i Galluogi'n
Ddigidol

Monitro PREMs llwybrau ac adrodd arnynt.

Proses gytunedig

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/03/2021

Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Meddygol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Meddygol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Meddygol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Meddygol

31/12/2020

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

31/10/2020
30/11/2020
30/11/2020
31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/03/2021
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4.40
4.41

Trawsnewid llwybr gofal llygaid i gynnig mwy o ofal yn
nes at y cartref wedi'i gynnig mewn partneriaeth ag
optometryddion lleol

4.42
4.43

4.44
4.45
4.46
4.47
4.50

Cynnal adolygiad llwyr o achos orthopaedig Gogledd
Cymru, yng ngoleuni pandemig COVID-19

4.60

Adolygu achos busnes Orthopaedig yng ngoleuni
gwaith dichonoldeb DTC.

4.61

4.90

Capasiti Diagnostig o Ffynonellau Mewnol (yn amodol
ar argaeledd ar y farchnad)

5.10

Rhoi datrysiadau ffynonellau mawr ar waith o ran CT,
MRI ac uwchsain i leihau ôl-groniad o gyfeiriadau
rheolaidd.

5.11

Sicrhau bod arweinyddiaeth o ran gwasanaeth yn cael ei
diffinio'n glir yn y strwythur gweithredol
Adeiladu ar waith rheoli galw/llwybr gofal cychwynnol (wedi'i
uwchgyfeirio a'i gyflwyno yn Chwarter 1 2020/2021 mewn
ymateb i Covid-19). Haenu niferoedd llwybrau llawfeddygol sydd
wedi'u cwblhau yng Ngwasanaeth Gofal Llygaid Cymru
Rhoi proses mireinio cyfeiriadau ar waith yn llawn ar gyfer
cataractau
Monitro ac adrodd ar nifer y cleifion sy'n mynd i wasanaeth unstop / sy'n cael eu hadolygu gan Optometryddion ar ôl
llawdriniaeth fis ar ôl mis.
Monitro ac adrodd ar nifer yr achosion fesul rhestr a nifer y
rhestrau sy'n dechrau gyda chleifion P2
Monitro gweithredol a misol o weithgarwch a gwariant ariannol
Canolfannau Diagnostig a Thriniaeth Optometrig (ODTCs)
Cylch Gorchwyl Bwrdd Rhaglen Gofal Llygaid, tystiolaeth o
gyfarfodydd a chadarnhau Cadeirydd a Rheolwr Rhaglen.
Penodi staff newydd yn unol ag Achos Busnes Rhaglen Gofal
Llygaid Iechyd Digidol Cymru Gyfan.
Adolygiad llwyr o achos orthopaedig Gogledd Cymru, yng
ngoleuni pandemig COVID-19 (ac os bydd angen, cwblhau
achos busnes newydd erbyn 31/03/2021)
Diweddaru gwaith modelu orthopaedig ac effeithiau ar gyfer y
rhestrau aros diweddaraf a haenu risg.
Adolygu rheoli'r llwybrau cyfan gan gynnwys CMATS, dulliau
rheoli ffordd o fyw. Mae'r pandemig wedi annog rhai arloesiadau
gwasanaeth a allai effeithio ar yr achos.
Contract ffynonellau mewnol ar waith gyda darparwr allanol.
Wedi caffael sganwyr symudol ychwanegol a staff gweithredol
ac ychwanegol wedi'u recriwtio ac yn eu swyddi.
Achos busnes ar gyfer datrysiad cynaliadwy wedi'i gwblhau
Wedi ailsefydlu Gwasanaethau Diagnostig ar gyfer biopsi o'r
brostad.

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

30/11/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

30/11/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Cynllunio Dros
Dro
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

30/11/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020

31/12/2020
31/12/2020

31/10/2020
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5.20

5.30

Rhoi datrysiadau ffynonellau mewnol ar waith o ran
niwroffisioleg i leihau'r ôl-groniad o gyfeiriadau
rheolaidd.
Adolygu model ar gyfer y gwasanaeth fflebotomi yng
ngoleuni Covid-19

5.31
5.32
5.40

Rhoi cynlluniau blwyddyn un (2020/21) ar waith ar
gyfer Endosgopi

5.41
5.42
5.43
5.44

6.10

6.11

Adolygu a datblygu cynlluniau'n systematig i fynd i'r
afael â chynaliadwyedd gwasanaethau ar gyfer
arbenigeddau gofal wedi'i gynllunio yn nhrefn y risg
fwyaf.

6.12

6.13
6.20

Adolygu ac adnewyddu achosion busnes sy'n
flaenoriaeth yn ymwneud â chynaliadwyedd
gwasanaethau

6.21

Contract ffynonellau mewnol ar waith gyda darparwr allanol.

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Rhoi system apwyntiadau ar waith lle bo angen.
Prif Swyddog
Gweithredu
Model staffio wedi'i alinio â model gwasanaeth a gweithgarwch.
Prif Swyddog
Gweithredu
Datblygu cynllun gwasanaeth yn ystod y flwyddyn
Prif Swyddog
Gweithredu
Mynd i'r afael ag ôl-groniad sgrinio endosgopi yn unol â'r cynllun. Prif Swyddog
Gweithredu
Datblygu a rhoi cynllun gweithredu ar waith fel bod achredu JAG Prif Swyddog
yn ei le erbyn diwedd Chwarter 4
Gweithredu
Gweithredu a monitro ymagwedd 'Unwaith i Ogledd Cymru' tuag Prif Swyddog
at endosgopi yn ystod Chwarter 3/Chwarter 4
Gweithredu
Wedi defnyddio teclyn olrhain endosgopi i fonitro gweithgarwch
Prif Swyddog
gyferbyn â'r cynllun ac amseroedd aros wythnosol gan gynnwys Gweithredu
unrhyw amrywiadau ar safleoedd
Wedi datblygu Glasbrint Gwasanaeth Arfarnu Opsiynau COVID- Prif Swyddog
19 ar gyfer Gofal wedi'i Gynllunio ac wedi canfod yr opsiwn a
Gweithredu
ffefrir.
Cyfeintiau cyfeirio fesul arbenigedd a safle'n cael eu monitro bob Prif Swyddog
wythnos ac adrodd ar dueddiadau er mwyn caniatáu canfod
Gweithredu
diffygion rhwng capasiti a galw fesul safle ac arbenigedd.
Monitro Gweithgarwch gyferbyn â Chynllun ar gyfer Chwarter
Prif Swyddog
3/Chwarter 4 bob wythnos ac adrodd wrth gyfarfodydd Gofal
Gweithredu
Eilaidd ac Ardal
Adrodd ar restrau aros sy'n flaenoriaeth ar gyfer cyfnod 4
Prif Swyddog
Gweithredu
Adolygu a diwygio achosion sy'n flaenoriaeth yn llawn yng
Prif Swyddog
ngoleuni effaith y pandemig a ffyrdd newydd o weithio sy'n deillio Gweithredu
o'r cyfan.
Achosion diwygiedig i gael eu cyflwyno i'r Tîm Gweithredol a'r
Prif Swyddog
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad
Gweithredu

31/10/2020

Mannau a staff clinig ychwanegol ar waith

31/12/2020
31/12/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020
31/03/2021

31/03/2021

Tudalen 6 o 23
Fersiwn 12 19.10.2020

6.60
6.61

Sicrhau bod cynlluniau ymchwydd ac uwchgyfeirio'n
cael eu halinio i anghenion gweithgarwch Gofal wedi'i
Gynllunio

6.62

Cyfleu'r cynllun ymchwydd i'r Grŵp Gofal wedi'i Gynllunio trwy'r
Tîm Gweithredol
Deall effaith proses cynllunio ar gyfer y gaeaf/cynlluniau'r gaeaf
ar weithgarwch gofal wedi'i gynllunio Chwarter 3/4
Sicrhau bod dangosyddion celloedd deallusrwydd a rhybuddion
cynnar yn cael eu hymgorffori i gynllun gweithgarwch gofal wedi'i
gynllunio er mwyn sicrhau bod camau i fynd i'r afael ag effaith
cynlluniau ymchwydd/y gaeaf ar weithgarwch gofal wedi'i
gynllunio'n brydlon ac yn effeithiol.

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020

Blaenoriaeth Graidd: Gofal Heb ei Drefnu sy’n Ddiogel
Canlyniadau Hirdymor
- Cynnal gwasanaethau gofal heb ei drefnu ar gyfer y rheiny mewn angen
- Mae gan bobl system gofal iechyd hygyrch, ymatebol a rhagweithiol sy'n rhoi cymorth iddynt
pan fo arnynt angen iechyd mwy difrifol
- Mae pobl yn cael y canlyniad gorau posibl a chânt eu trin yn unol ag angen clinigol
- Mae pobl yn gwybod ac yn deall pa ofal, cymorth a chyfleoedd sydd ar gael ac yn defnyddio'r
rhain i hwyluso hunanofal ac i helpu i sicrhau iechyd a lles
- Mae pobl yn ddiogel a chânt eu hamddiffyn rhag niwed trwy ofal, triniaeth a chymorth o
ansawdd uchel
- Bydd staff bob amser yn rhoi amser i ddeall 'yr hyn sydd o bwys' ac yn ystyried anghenion
unigol wrth gynllunio a darparu gofal
- Bydd pobl yn derbyn gofal yn y lle cywir, ar yr adeg gywir a chan yr unigolyn mwyaf priodol.

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3 / Chwarter 4
- Safonau Ansawdd Cenedlaethol EDQDF
- Trywyddion gwella ar gyfer safleoedd penodol PBC (4
awr; 12 awr; trosglwyddo 60 munud; DToC; MFFD)
- Mesurau perfformiad cenedlaethol Meddygon Teulu y Tu
Allan i Oriau (delio â galwadau ac ymyriadau clinigol)

Cyf

Cam gweithredu

Allbwn

6.70

Datblygu Cynlluniau Gwytnwch ar gyfer y Gaeaf ar gyfer
pob Cymuned Iechyd a Gofal Cymdeithasol lleol yn
ogystal â Chynllun Gwytnwch y Gaeaf cynhwysfawr i
BIPBC cyfan ar gyfer 2020-21

Cynlluniau cadarn ar waith sy'n amlinellu'r trefniadau
cydlynu gweithredol, tactegol a strategol ar draws y Bwrdd
Iechyd ac Awdurdodau Lleol perthnasol i gynorthwyo rheoli
ymchwydd 24-7. Cynllun i ystyried gwersi a ddysgwyd o
Gynllun y Gaeaf 2019 ac achosion cyntaf COVID.
Wedi cytuno'n ffurfiol ar gynlluniau uwchgyfeirio yn y
Gymuned Iechyd ac ar lefel PBC cyfan i gynnwys

6.71

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Prif Swyddog
Gweithredu

Dyddiad
Targed

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

31/10/2020
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6.75

sbardunau cytunedig a lleoli adnoddau i leddfu cyfnodau o
alw brig.
Cynlluniau Ymchwydd lleol a BIPBC cyfan ar waith ar gyfer
2020/2021 gan fanylu ar derfynau amser cyflawni.
Wedi diffinio cynlluniau cost i ategu darparu gwasanaethau
diogel yn BIPBC dros y gaeaf (Chwarter 3 a 4)
Adrodd gwirioneddol wythnosol gyferbyn â gweithgarwch
wedi'i gynllunio yn PBC, ac ar lefel y Gymuned Iechyd
(wedi'i rannu rhwng gweithgarwch Safle ac Ardal, lle mae ar
gael)
Wedi sefydlu fframwaith risgiau a lliniaru

6.76

Cymorth Awdurdodau Lleol ac alinio â chynlluniau PBC

6.72
6.73
6.74

6.77

Rhoi Cynllun Gwytnwch y Gaeaf ar waith a saith gynllun
wedi'u canfod

6.78
6.79
6.80

Gwella gweithio ar draws y sefydliad a gwaith sector
Atgyfnerthu gwytnwch gofal cychwynnol brys/y tu allan i
oriau
Atal cludo a derbyn diangen i'r ysbyty
Ymgysylltu â Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau
Cymunedol yn rhaglen 'Right-Sizing Community Services
for Discharge' Uned Gyflenwi'r GIG, i fapio capasiti cyfredol
mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
cymunedol, i hwyluso rhyddhau o'r ysbyty'n brydlon.

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

31/10/2020
31/10/2020

31/10/2020
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021

Pan gaiff ei chwblhau, bydd y rhaglen mewn sefyllfa i
ddefnyddio'r canfyddiadau i werthuso modelau gwasanaeth
cyfredol ac yn y dyfodol ac yn datblygu rhaglen newid i
ymateb i feysydd lle caiff bylchau eu canfod yn y gymuned.
Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod capasiti digonol yn y
gymuned i roi cymorth i bobl o ran Rhyddhau i Asesu ac
Adfer.
Gweithlu: mae gwaith sy'n cael ei wneud fel rhan o raglen
Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol i ddeall y
cymysgedd sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen i gyflwyno
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iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol ac integredig yn y
gymuned, yn hollbwysig i'r rhaglen waith hon.
Datblygu mwy o lwybrau camu i fyny / camu i lawr
integredig effeithiol a di-dor, fel ffordd o wella capasiti
cymunedol a sicrhau argaeledd gwasanaethau cymunedol i
bobl hŷn sy'n eiddil fel dewis amgen i'w derbyn i'r ysbyty
llym.
Parhau i ddatblygu llwybrau amlddisgyblaethol ar gyfer
cyflyrau resbiradol sy'n cynnwys cyngor brys, diagnosteg ac
adolygu, gan gynnwys adolygu ac adfer llwybrau perthnasol
a ddatblygwyd yn ystod Covid-19 - ac sydd wedi'u cynnwys
mewn cynlluniau cymunedol iechyd lleol.

6.81

6.82

Prif Swyddog
Gweithredu

31/03/2021

Prif Swyddog
Gweithredu

31/03/2021

Prif Swyddog
Gweithredu

31/03/2021

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Canllawiau Resbiradol Cymru Gyfan i gael eu rhoi ar waith
trwy fwndel rhyddhau COPD er mwyn caniatáu mwy o
gydlynu ac adnoddau ar gyfer 'Ysbyty yn y cartref'
Resbiradol gyda Rhyddhau â Chymorth Cynnar
ychwanegol ac Adsefydlu Ysgyfeiniol.

6.83

7.40

Datblygu cynlluniau ymchwydd ar gyfer gofal eilaidd,
gwasanaethau gofal cymunedol a gofal cychwynnol, gan
gynnwys datblygu cynlluniau penodol

7.41
7.50

Mae cynlluniau ymchwydd yn seiliedig ar ddata, sy'n
disgrifio galw disgwyliedig ar gyfer COVID a galw nad
yw'n ymwneud â COVID (USC) ar gyfer Chwarter 3 a 4.

Timau Amlddisgyblaethol misol mewn ardaloedd lleol i
gynorthwyo cleifion resbiradol yn y cartref yn cynnwys
cydlynu gyda Nyrs Resbiradol Arbenigol i ategu osgoi
derbyniadau.
Datblygu ymhellach ffyrdd integredig a thrawsnewidiol o
weithio i bobl hŷn, gan gynnwys y rheiny sydd ar 'lwybr
eiddilwch'. Gwasanaethau cymunedol ac ymatebion
gwasanaeth i gael eu rhoi ar waith er mwyn galluogi pobl
hŷn ac eiddil i dderbyn cyfran fwy o'u gofal a'u cymorth yn
eu cartrefi eu hunain a/neu eu cymunedau.
Sefydlu cynlluniau ymchwydd cynhwysfawr i sicrhau
capasiti digonol i ateb galw gofal heb ei drefnu yn ystod
Chwarter 3/4.
Cynlluniau ar waith, y gellir eu rhoi ar waith yn ôl yr angen i
leddfu unrhyw brinder o ran gwelyau.
Cynlluniau ardal ar waith sy'n gorgyffwrdd â chynlluniau
ymchwydd ar gyfer safleoedd llym ac sy'n disgrifio ymateb
ymchwydd ar lefel iechyd yn y gymuned

31/10/2020
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7.60

Cyfraniad gan gynlluniau cymunedol fel Cynlluniau
Anhwylderau Cyffredin a Rhagnodi Annibynnol dan
arweiniad fferyllfeydd.

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

9.08

Niferoedd cynyddol o lwybrau mynediad uniongyrchol

9.09

Cynnal Cyfeirlyfr Gwasanaethau (DoS) cynhwysfawr

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/10/2020

9.07

Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen penodol ar gyfer PBC
cyfan sy'n canolbwyntio ar wella llif ysbyty trwy rannu dysgu
a safoni prosesau ar gyfer llif ar draws y tri Safle Llym. Caiff
canlyniadau eu mesur trwy gyflawni cyson a/neu amrywiad
is o ran mesurau perfformiad USC Cenedlaethol e.e. 4 awr,
12 awr, trosglwyddiadau ambiwlans 60 munud, DToC ac
ati.
Gweithredoedd PBC cyfan wedi'u hadlewyrchu mewn
cynlluniau ymchwydd ar lefel iechyd Cymunedol.
Cytuno ar gymorth Awdurdodau Lleol yn cynnwys amlinellu
manylion mewn Cynlluniau Ymchwydd.
Mae pobl ond yn ymweld â'r ysbyty pan fydd yn hanfodol yn
unol â 'Chymru Iachach'.
Mae pobl sy'n manteisio ar ofal cleifion brys yn cael eu
cyfeirio at y gofal cywir, yn y lle cywir ar yr adeg gywir.
Gwell reoli a chydlynu o ran pobl ag anghenion clinigol gan
gynnwys gofal corfforol neu iechyd meddwl brys
Datblygu a chyflwyno cynllun cyfathrebu i hysbysu'r
cyhoedd ynghylch trefniadau newydd.
Mesur yn unol â thempled adrodd Cymru Gyfan (yn cael ei
ddatblygu ar hyn o bryd ond yn debygol o gynnwys)
Nifer is o drosglwyddiadau ambiwlans i'r Adran Achosion
Brys
Defnydd cynyddol o Unedau Mân Anafiadau a/neu
ganolfannau triniaeth brys
Llai o dderbyniadau llym o gartrefi gofal

7.71

Mae cynlluniau ar gyfer safleoedd penodol yn cynnwys
gweithredoedd cymunedol a fydd yn cynorthwyo
Safleoedd Llym i gynnal llif, osgoi derbyniadau lle bynnag
y bo'n ddiogel gwneud hynny a chysylltu â gwasanaethau
cymunedol sydd â'r bwriad o hwyluso rhyddhau'n brydlon
e.e. cynlluniau Adref yn Gyntaf.
Ymgorffori ysbytai dros dro i'r cynlluniau ymchwydd lle bo
sbardunau'n dangos bod y system yn agos at gael ei
gorlethu.

7.72
7.73
9.00
9.01
9.02

Datblygu a gweithredu gwasanaeth 'Ffonio'n Gyntaf' gan
adeiladu ar ddysgu o fodel braenaru Caerdydd a'r Fro CAV 24/7. Bydd hyn yn ymgorffori delio â galwadau
Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau, SICAT, Galw Iechyd
Cymru/ 111, brysbennu gofal cychwynnol

9.03
9.04
9.05
9.06

31/10/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
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9.10
9.11
9.20

Wedi drafftio papur trafod Ffonio'n Gyntaf

9.21
9.70
9.71
9.72

Rhoi rhaglen Fframwaith Cyflenwi Ansawdd yr Adran
Achosion Brys (EDQDF) ar waith i gytuno ar safonau
gofal, ymagwedd unffurf tuag at fesur gweithgarwch a
model gofal cenedlaethol cytunedig ar gyfer Adrannau
Achosion Brys ac a gaiff ei lywio gan Fodel Mynediad
Cymru (WAM)

Profiad gwell i gleifion (llai o gwynion yn ymwneud â
mynediad USC)
Llai o SUIs neu adroddiadau am niwed cleifion yn ymwneud
â mynychiadau yn yr Adran Achosion Brys ac ati.
Wedi cyflwyno'r cynllun i Dîm Adolygu Achos Busnes y
Bwrdd Iechyd a phenderfynu gan y Pwyllgor Cyllid a
Pherfformiad.
Achos busnes i gael ei ddatblygu unwaith y bydd y Tîm
Gweithredol wedi'i gymeradwyo.
Canlyniadau clinigol gwell gan yr Adrannau Achosion Brys.
Llai o ddigwyddiadau'n cynnwys niwed

9.73

Profiad cleifion ac ansawdd gofal gwell mewn Adrannau
Achosion Brys.
Arolwg gweithredol boddhad cleifion / adborth cleifion

9.74

Ymgysylltu gwell o ran gweithlu'r Adrannau Achosion Brys.

9.75

Llai o salwch; recriwtio a chadw gwell o ran staff; llai o
drosiant
Gwell gwerth am arian wedi'i sicrhau gyda chyllid yr Adran
Achosion Brys trwy arloesi, gwella, mabwysiadu arfer da a
gwaredu gwastraff.
Datblygu achos busnes rhanbarthol i gyflwyno Cynllun
Gwella Gweithlu'r Adran Achosion Brys
Cynyddu cwmpas rhaglen y ffliw gyda lefelau derbyn uwch
o gymharu â 2019

9.76

9.77
11.10 Datblygu a gweithredu gweithredoedd ar lefel clwstwr i
gyflwyno diweddariadau gwell o ran cyfraddau
imiwneiddio rhag y ffliw.

11.11

Dylai pob clwstwr gyflawni targed derbyn brechu rhag y ffliw
(60%) ar gyfer poblogaethau sydd mewn perygl erbyn
diwedd Chwarter 3.

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu
Prif Swyddog
Gweithredu

31/12/2020

Prif Swyddog
Gweithredu
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol

31/03/2021

31/12/2020
30/09/2020

31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021

31/12/2020

31/12/2020
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11.70 Rhoi Cynllun Adfer Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol
Llywodraeth Cymru ar waith

12.30 Rhoi Cynllun Adfer Deintyddol Llywodraeth Cymru ar
waith

12.90 Rhoi Cynllun Adfer Optometreg Llywodraeth Cymru ar
waith

Caiff yr holl wasanaethau ychwanegol eu cyflwyno, gan
ganfod bylchau mewn gwasanaethau ac ystyried
darpariaeth amgen (yng nghyd-destun protocolau
ymbellhau cymdeithasol a rheoli heintiau, achosion pellach
posibl o Covid-19)
Mae cynllun AMBR yn cael ei gyflwyno i drin yr ôl-groniad o
gleifion deintyddol sydd wedi cysylltu â phractisau yn ystod
y cyfnod rhybudd COCH lle roedd angen triniaeth barhaus
ond a gafodd eu hasesu i ddangos nad oedd arnynt angen
triniaeth frys
Ailagor yr holl Bractisau Optometreg Gofal Cychwynnol
(gan felly gau system yr "Hwb"); ac ailgychwyn
gwasanaethau gofal llygaid yn y cartref

13.70 Ailedrych ar Achos Busnes Strôc i flaenoriaethu
rhyddhau'n gynnar â chymorth ac adsefydlu ar gyfer strôc

Adolygu ac ailedrych ar Achos Busnes Strôc, yn enwedig
datblygu gwasanaeth ESD

13.90 Wedi datblygu Cynllun Gweithredu ar gyfer Cartrefi Gofal
Rhanbarthol. (Adeiladu o arfer da wedi'i gyflwyno yn
Chwarter 2 a gweithredoedd etifeddol.

Datblygu a sicrhau cymeradwyaeth y Bwrdd Partneriaeth
Ranbarthol o ran Cynllun Gweithredu Cartrefi Gofal
Gogledd Cymru

13.91

Dechrau rhoi gweithredoedd sy'n flaenoriaeth ar waith yng
nghynllun Gweithredu Cartrefi Gofal Gogledd Cymru

13.92

Adolygu effaith DES Cartrefi Gofal a gwella cyfleoedd i
gynnwys / cynorthwyo

14.00 Cynllun Adfer Gofal Iechyd Parhaus PBC cyfan ar waith

Datblygu a gweithredu ymagwedd PBC cyfan tuag at adfer
Gofal Iechyd Parhaus wedi'i danategu gan gynlluniau
Iechyd Meddwl Ardal ac Uwch Adrannol

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Meddygol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol

31/10/2020

31/03/2021

31/10/2020

31/01/2021

31/12/2020

31/03/2021

31/03/2021

31/12/2020
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14.01

Cyflwyno dangosfyrddau perfformiad diwygiedig ar gyfer
Gofal Iechyd Parhaus

14.02

Paratoi cynllun hyfforddi i gyflwyno Fframwaith newydd
Gofal Iechyd Parhaus

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol

31/12/2020

31/12/2020

Blaenoriaeth Graidd: Integreiddio a gwella Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn ddiogel
Canlyniadau Hirdymor
- Caiff pobl eu cefnogi'n dda i reoli ac amddiffyn eu lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol
- Mae gan bobl system gofal iechyd hygyrch, ymatebol a rhagweithiol sy'n rhoi cymorth iddynt pan fo arnynt angen iechyd mwy difrifol
- Mae pobl yn cael y canlyniad gorau posibl, caiff cyflyrau eu canfod yn gynnar a'u trin yn unol ag angen clinigol
- Bydd pobl yn derbyn gofal yn y lle cywir, ar yr adeg gywir a chan yr unigolyn mwyaf priodol
- Caiff plant sydd â risg uwch o les emosiynol gwael eu canfod yn gyflym a chaiff ymyrraeth gynnar a gweithredoedd ataliol eu teilwra i'w hanghenion
Cyf

Cam gweithredu

15.40 CAMHS: Parhau i gynnig ymgynghoriadau o bell trwy
Attend Anywhere

15.50 Ailgychwyn asesu gofal wedi'i gynllunio a gwaith
ymyrraeth wyneb yn wyneb yn CAMHS (unwaith y caiff
ei gymeradwyo i gychwyn)

16.00 Gweithio tuag at ddarparu Asesiadau a gwella
perfformiad gyferbyn â'r targed 26 wythnos

16.01

Allbwn
Recriwtio i swyddi clystyrau gofal cychwynnol
(Gorllewin a Dwyrain) a datblygu cynllun gweithredu i
sefydlu'r gwasanaeth lles teuluoedd a sicrhau ei fod yn
cael ei ddatblygu
CAMHS i ddarparu clinigwyr cyswllt ar gyfer clystyrau
ysgolion i ddarparu ymgynghori ar gyfer staff addysg a
chymryd rhan mewn cyfarfodydd cynllunio
amlasiantaethol i hwyluso llwybrau cyfeirio a chymorth
priodol
Cynyddu asesiadau a chymorth wyneb yn wyneb gyda
mesurau rheoli heintiau ar waith a ffyrdd newydd o
weithio i gwblhau asesiadau (h.y. heb fod mewn
ysgolion neu wrth wisgo PPE)
Dechrau gwaith gyda Darparwr Annibynnol wedi'i
dendro i fynd i'r afael â'r rhestrau aros.

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol

Dyddiad
Targed

Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020
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16.40 Datblygu trefniadau rheoli a llywodraethu clinigol uwch
adrannol cryfach a chyson sy'n alinio â rhai'r Bwrdd
Iechyd.
16.80 Mae'r Uwch Adran Iechyd Meddwl mewn partneriaeth â'r
ffrwd waith Gofal Cychwynnol a Chymunedol yn
awyddus i roi nifer o fecanweithiau cymorth ar waith gan
16.81 gynnwys buddsoddi wrth gyflwyno model ar gyfer
ymarferwyr Iechyd Meddwl a rôl cysylltydd cymunedol i
Glystyrau er mwyn gwella gwytnwch Gofal Cychwynnol.

Trefniadau uwch adrannol a llywodraethu clinigol
wedi'u halinio â rhai'r Bwrdd Iechyd

16.90 Mae'r model yn seiliedig ar ddarparu 14 o ymarferwyr
iechyd meddwl sy'n gweithio mewn Clystyrau Meddygon
Teulu gyda chymorth 14 o gysylltwyr cymunedol.
Byddai'r model haen 0 yn rhoi cymorth ychwanegol yn y
lleoliad gofal cychwynnol gan ryddhau amser meddygon
teulu.
17.00 Mae'r Ganolfan Iechyd Meddwl yn awgrymu bod risg
gynhenid o ddatblygu anhwylder straen wedi trawma
(PTSD) ar ôl profiad o driniaeth gofal dwys ar gyfer
17.01 Covid-19 ac felly, bydd ein cynllun yn cynnig cymorth
iechyd meddwl wedi'i dargedu a'i deilwra i deuluoedd
pobl sy'n derbyn triniaeth yn ICU. Mae gwaith eisoes ar
y gweill i ganfod y niferoedd posibl yr effeithir arnynt.
17.10 Cymorth CPN ychwanegol i'r sector cartrefi gofal i osgoi
derbyn i'r lleoliad llym a chynorthwyo rhyddhau'n gynnar

Gofal wedi'i gynnig yn y lleoliad cymunedol

17.11

Mwy o gymorth CPN ar gyfer staff cartrefi gofal

17.12

Llai o drosglwyddiadau trwy WAST

17.13

Lleihad mewn methiant lleoliadau

Lleihad yn nifer y bobl â phroblem iechyd meddwl sy'n
wynebu argyfwng.
Llywio gwell a threulio mwy o amser mewn gofal
cychwynnol i ganfod gwasanaeth priodol

Lleihad mewn mynychiadau yn yr Adran Achosion Brys
o ran cleifion y mae arnynt angen lefel isel o gymorth
Tîm pwrpasol yn cyflwyno ymyrraeth ataliol wedi'i
dargedu

Lleihad mewn DTOCs Iechyd Meddwl yn y lleoliad llym

Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus

31/03/2021

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Iechyd Cyhoeddus

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021
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Blaenoriaeth Graidd: Amgylchedd Diogel, Cadarn ac Iach i'n Pobl
Canlyniadau Hirdymor
- Caiff pobl eu cefnogi'n dda i reoli ac amddiffyn eu lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol;
- Mae ymyriadau i wella iechyd pobl yn cael eu seilio ar ymchwil ac arfer gorau o ansawdd da ac sy'n
brydlon;
- Caiff pobl fynediad at wybodaeth a chyngor ar wasanaethau a chyfleoedd sy'n eu galluogi i wella eu
hiechyd a'u lles gymaint â phosibl
- Caiff anghydraddoldeb a allai atal pobl rhag byw bywyd iach ei leihau trwy raglenni sydd wedi'u teilwra a'u
cynllunio i ddiwallu anghenion
- Mae cleifion, staff ac ymwelwyr yn teimlo'n ddiogel yn manteisio ar ein gwasanaethau neu weithio ynddynt
- Mae staff yn teimlo'n werthfawr o ganlyniad i'r ymrwymiad i wella diogelwch
- Mae staff yn teimlo'n hyderus eu bod yn gallu tynnu sylw at broblemau/pryderon er mwyn llywio dysgu a
gwella

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3 /
Chwarter 4
- Galw am brofion Antigen
- Digwyddiadau'n cynnwys niwed
- Adroddiadau RIDDOR
- Cydymffurfio â Deddfwriaeth

Cyf

Cam gweithredu

Allbwn

1.00

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) wedi'i sefydlu
ar draws Gogledd Cymru er mwyn lleihau'r lledaeniad

Cymeradwyo recriwtio a hyfforddi i rolau, gan
gynnwys capasiti i ymateb i ymchwydd, ar gyfer
unedau profi ac olrhain.
Capasiti Uned Profi Cymunedol (CTU), Uned Profi
Symudol (MTU) ar waith a SOPs wedi'u diffinio

1.01

1.02

Capasiti labordai, protocol blaenoriaethu profion
labordai ac Amseroedd Gweddnewid (TAT) wedi'u
diffinio ac yn dryloyw
Ymateb i ymchwydd ac achosion trwy'r model
rhanbarthol

1.03

1.20

Gwasanaeth Profion Antigen wedi'i sefydlu gyda'r gallu i
ymateb yn effeithiol i ymchwyddiadau

1.21

Cynllun integredig a dulliau gweithredu safonol
(SOPs) ar gyfer profi; CTUs, MTUs, labordai goleudy
(LHL)
Banc o staff hyfforddedig i gynnal yr ymateb i
ymchwydd

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus

Dyddiad
Targed
30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

30/11/2020

31/10/2020

31/10/2020
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1.30

Gwasanaeth olrhain wedi'i sefydlu a dangosyddion
perfformiad allweddol wedi'u cyflawni

1.31

1.32

Ymateb i ymchwydd ac achosion trwy'r model cymorth
cydfuddiannol rhanbarthol

1.40

Cynllun diogelu wedi'i sefydlu

1.60

Arwain Grŵp Cyflenwi Tactegol Brechu rhag COVID-19
Gogledd Cymru ar draws y sector i gynllunio a
goruchwylio rhoi rhaglen frechu rhag COVID-19 i Ogledd
Cymru ar waith
Adolygu gofynion Fframwaith Gweithredu Gofal
Cychwynnol Cymru Gyfan (eto i'w gyhoeddi), gan
gynnwys cyflwyno fframwaith Sefydliad Iechyd y Byd ar
gyfer gwasanaethau gofal iechyd hanfodol.

9.90

Mewn partneriaeth â chydweithwyr Awdurdodau Lleol,
cyflawni'r amseroedd ymateb cenedlaethol i gysylltu
ag achosion mynegai a'u cysylltiadau'n gyson ar lefel
leol a rhanbarthol
Rheoli perfformiad a thueddiadau trwy'r strwythurau
llywodraethu ac adrodd

9.91

9.92

10.40 Myfyrio ar yr arfer da a'r dysgu a goladwyd yn Chwarter 2,
rhoi cymorth i fwy o ddarparwyr gofal cychwynnol i roi
llwyfannau e-Consult ac ymgynghori fideo ar waith gan
gynnwys cydlynu:
18.70 Cydymffurfiaeth Ysbyty Gwynedd

Gweithio gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth,
sicrhau bod y cynllun diogelu'n cynorthwyo'r
boblogaeth sy'n agored i niwed yn effeithiol pan fo
angen ynysu oherwydd C-19
Cynllun brechu rhag COVID-19 wedi'i ddatblygu

Gofynion wedi'u hadlewyrchu yng nghynllun Chwarter
3/Chwarter 4

Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus

30/11/2020

Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus
Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus

30/11/2020

Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus

Yn unol â
pholisi ac
arweiniad
cenedlaethol
31/03/2021

Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyflwyno hyd a lled gwasanaethau gofal cychwynnol
Cyfarwyddwr
hanfodol
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Y gallu i gyrraedd cerrig milltir darparu gofal
Cyfarwyddwr
cychwynnol Llywodraeth Cymru (DS: eto i'w gyhoeddi) Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cynnydd yn nifer y practisau meddygon teulu gan
Cyfarwyddwr
ddefnyddio e-Consult a llwyfannau ymgynghori fideo
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Achos Busnes y Rhaglen o flaen y Bwrdd i'w
Cyfarwyddwr
gymeradwyo
Gweithredol
Cynllunio a
Pherfformiad

30/11/2020

20/12/2020

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/12/2020
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19.80 Sicrhau bod cynlluniau gwella'r gweithlu ar waith a'u bod
yn barod i gynorthwyo cyflwyno gofal diogel a lliniaru
effaith COVID-19, rhaglen TTP a'r rhaglen frechu ar staff
a'u bod yn ategu cynlluniau capasiti ymchwydd wedi'i
addasu'r Bwrdd Iechyd ar gyfer Chwarter 3 a Chwarter 4.
19.81

Fframwaith a strwythur llywodraethu cynhwysfawr ar
waith i ategu'r cynlluniau integredig ymchwydd y
gweithlu yn cynnwys gwasanaethau eilaidd,
cymunedol, cychwynnol, Profi, Olrhain a Diogelu a
gwasanaethau Brechu Torfol
Integreiddio ehangach o'r offer lleoli clinigol ar draws
grwpiau staff eraill wedi'i ddatblygu er mwyn caniatáu
lleoli staff yn ddiogel yn unol â chanllawiau
amgylcheddol/IPC/Iechyd a Diogelwch

19.82

Lleoli llawn o ran yr offer lleoli clinigol wedi'i ddatblygu
er mwyn caniatáu lleoli staff yn ddiogel yn unol â
chanllawiau amgylcheddol/IPC/Iechyd a Diogelwch

19.90 Sicrhau bod yr holl ddangosyddion gweithlu allweddol ar
waith, yn cael eu defnyddio a'u hymgorffori'n gadarn er
mwyn cynorthwyo gydag ymchwydd a darparu
gwasanaethau hanfodol

Defnyddio'r gyfres o "sbardunau" i lywio lleoli staff yn
ddiogel ac yn nhrefn blaenoriaeth

19.91

Defnyddio'r gyfres gynhwysfawr o ddangosyddion
perfformiad allweddol a mecanwaith adrodd i ddangos
effeithiolrwydd cynllunio a lleoli'r gweithlu neu feysydd
i'w gwella yn y gweithlu

19.92

Wedi dangos gwelliant gyferbyn â dangosyddion
perfformiad allweddol craidd y gweithlu

19.93

Cyfres o "sbardunau" i lywio lleoli staff yn ddiogel ac yn
nhrefn blaenoriaeth wedi'i ymgorffori i strwythurau
cynllunio'r sefydliad

19.94

Defnyddio'r gyfres gynhwysfawr o ddangosyddion
perfformiad allweddol a mecanwaith adrodd i ddangos
effeithiolrwydd cynllunio a lleoli'r gweithlu neu feysydd

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a

30/03/2021

31/12/2020

31/12/2020

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021
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19.95

i'w gwella yn y gweithlu wedi'u hymgorffori i strwythurau
cynllunio'r sefydliad
Dangosyddion perfformiad allweddol craidd y gweithlu
sy'n uniongyrchol gysylltiedig â phenderfyniadau
cynllunio parhaus ac ar gyfer y dyfodol ac sy'n sail
iddynt ar draws y sefydliad

20.10 Datblygu a darparu gweithio'n ddiogel ac yn ystwyth

Sicrhau bod ffyrdd ystwyth a newydd o weithio sy'n
cael eu defnyddio er mwyn cynnal diogelwch staff a
chleifion oherwydd COVID-19 yn cael eu gwella a'u
hymgorffori.

20.11

Fframwaith a system monitro clir ar waith i sicrhau
bod mesurau Diogelu rhag COVID-19 yn eu lle a'u
bod yn effeithiol - cyflwyno hyn yn Chwarter 3

20.12

Fframwaith ac arweiniad clir wedi'i ddatblygu ac ar
waith i ategu gweithio o bell/ystwyth

20.18

Rhaglen waith Ddiogel ac Ystwyth wedi'i hintegreiddio
i arfer gwaith "normal" yn cynnwys dogfennaeth bolisi,
recriwtio a chadw staff ac iechyd a lles

20.20 Sicrhau bod Blwyddyn 2 y Cynllun Gwella Iechyd a
Diogelwch yn cael ei rhoi ar waith fel bod staff yn cael eu
hamddiffyn yn rhagweithiol, eu cefnogi a'u bod yn ddiogel,
gan gynnwys BAME, pobl hŷn, cydforbidrwydd a
gweithwyr beichiog a bod yr holl effeithiau amgylcheddol
a chymdeithasol yn cael eu monitro a bod cydymffurfiaeth
â nhw
20.21

Wedi datblygu'r achos dros newid a buddsoddi er
mwyn caniatáu cyflawni gyferbyn â risgiau mwyaf yn y
cynllun gwella

Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol

Cytunwyd ar gwmpas i sefydlu Gwasanaeth Diogelwch Cyfarwyddwr
sy'n addas at ei ddiben ar gyfer y Bwrdd Iechyd
Gweithredol
Gweithlu a

31/03/2021

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/03/2021

31/01/2021

31/01/2021
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Datblygiad
Sefydliadol
20.22

20.23

20.24

Wedi sefydlu seilwaith uwch adrannol a gweithredol clir
i ategu'r strwythur Llywodraethu Iechyd a Diogelwch
Galwedigaethol Strategol a'r strwythur rheoli
perfformiad - i'w gyflwyno hyd at Chwarter 3
Wedi sefydlu strwythur cadarn ar gyfer asesu risg
COVID-19 ar gyfer staff sydd â risg fawr a gallu i
ddangos tystiolaeth o gydymffurfiaeth ac
effeithiolrwydd o ran lleihau/osgoi niwed y gellid ei
osgoi - atgyfnerthu hyn yn Chwarter 3 - system olrhain
Wedi cymeradwyo achos dros newid a buddsoddi er
mwyn caniatáu cyflawni gyferbyn â'r risgiau uchaf yn y
cynllun gwella a chynllun buddsoddi fesul cam a
chynllun cyflawni wedi'i gytuno gan y Bwrdd Iechyd

20.25

Caffael priodol i sefydlu Gwasanaeth Diogelwch sy'n
addas at ei ddiben ar gyfer y Bwrdd Iechyd ar y gweill
gydag amserlen glir ar gyfer cwblhau a dechrau.

20.26

Seilwaith uwch adrannol a gweithredol yn dangos
cyflawni'n unol â strwythur Iechyd a Diogelwch
Galwedigaethol Strategol a'r strwythur rheoli
perfformiad

20.30 Seilwaith effeithiol ar waith i sicrhau bod cymorth lles a
seicolegol yn hygyrch i'r holl staff

Wedi dangos effeithiolrwydd o Wasanaeth/Hybiau Lles
a Chymorth Staff

20.31

Wedi datblygu cynnig ac achos dros newid/buddsoddi
i gyflwyno gwasanaeth dan arweiniad clinigol yn
glinigol gan adeiladu ar y model hwn

31/01/2021

Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol

31/01/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021
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20.32

20.70 Adolygu a gwella mecanwaith i godi pryderon er mwyn
sicrhau bod modd codi pryderon ar bob lefel yn y
sefydliad gyda ffydd y byddant yn cael eu hystyried, y
bydd camau'n cael eu cymryd ac y byddant yn cael eu
defnyddio i fod yn sail i ddysgu am wella
20.71

20.72

20.73

Wedi canfod dangosyddion perfformiad allweddol i Cyfarwyddwr
ategu ystyried yr achos dros newid a dangos gwireddu Gweithredol
buddion
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Wedi adolygu'r prosesau presennol ar effaith
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Opsiynau ar gyfer gwella wedi'u datblygu a'u Cyfarwyddwr
cymeradwyo
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Cyflwyno prosesau diwygiedig
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol
Dysgu o adolygiadau wedi'i gynnwys ym manyleb Cyfarwyddwr
rhaglen Datblygu Sefydliadol Strategol
Gweithredol
Gweithlu a
Datblygiad
Sefydliadol

31/03/2021

31/01/2021

31/01/2021

31/01/2021

31/03/2021

Blaenoriaeth Graidd: Defnydd effeithiol o'n hadnoddau
Cyf

Cam gweithredu

Allbwn

17.70 Cam 3 System Gweinyddu Cleifion Cymru i ganolbwyntio
o'r newydd ar ei rhoi ar waith yn y Gorllewin

Gwaith ar fudo data wedi dechrau

17.80 Yn amodol ar gymeradwyo'r achos busnes - defnyddio
WEDS

WEDS wedi'i roi ar waith yn YGC, cyn WPAS

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol

Dyddiad
Targed
30/06/2021

30/11/2020
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17.90 Datblygu'r cofnod iechyd digidol

Paratoi i roi'r prosiect ar waith

18.00 Rhoi Prosiect Cofnodion Iechyd ar waith

Penodi rolau cofnodion iechyd i waelodlin a chwmpas
y rhaglen trawsnewid a sicrhau cymorth prosiect i
gwblhau camau o argymhellion adolygu amrywiol

18.10 Rhoi prosiect arddweud digidol ar waith

Uwchraddio i'r fersiwn ddiweddaraf a'i rhoi ar waith yn
y Gorllewin

18.20 Datblygu achosion busnes sy'n flaenoriaeth o ran
cynaliadwyedd gwasanaethau

Achosion busnes wedi'u datblygu o ran: Meddygaeth
'Attend Anywhere', Trawsysgrifiadau Rhyddhau
Electronig, Gweithio Symudol yn y gymuned,
Deallusrwydd Busnes, gofal llygaid digidol
Tîm deallusrwydd busnes a dadansoddeg cryfach ar
waith

18.30 Llunio cynllun gweithredu posibl arfaethedig i ddatblygu
tîm deallusrwydd busnes a dadansoddeg cryfach

18.40 Achos Busnes Amlinellol Uned Iechyd Meddwl Ablett

Achos Busnes Amlinellol i'w gyflwyno i'r Bwrdd Iechyd
ym mis Ionawr 2021 gyda FBC yn Chwarter 4 2021.

18.50 Preswylfeydd: Achos Busnes Amlinellol

Achos busnes o flaen y Bwrdd neu'r Pwyllgor i'w
gymeradwyo

18.60 Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych

Achos Busnes Llawn o flaen y Bwrdd i'w gymeradwyo

Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Cynllunio
a Pherfformiad
Cyfarwyddwr
Gweithredol Cynllunio
a Pherfformiad
Cyfarwyddwr
Gweithredol Cynllunio
a Pherfformiad

31/03/2021

31/12/2020

31/12/2020

31/10/2020

31/12/2020

31/01/2021

31/12/2020

30/11/2020

Blaenoriaeth Graidd: COVID-19
Cyf

Cam gweithredu

17.20 Sefydlu Uned Cydlynu Coronafeirws (CCU)

Allbwn
Tîm staff CCU yn gallu cydlynu'r gwaith o reoli
coronafeirws yn effeithiol ar draws uwch adrannau a
phortffolios gweithredol.

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal

Dyddiad
Targed

09/10/2020
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17.21

Archifydd yn ei swydd ac yn mynd ati'n rhagweithiol i
reoli archifo dogfennau, eu cyfeirio a hygyrchedd

17.30 Gweithrediad llawn Uned Cydlynu Coronafeirws (CCU)

Arolygu gweledol clir o ran gweithgarwch coronafeirws
a gofynion yn y dyfodol, gan ganiatáu'r defnydd mwyaf
effeithiol a diogel o adnoddau.

17.31

Ffocws arwain gweithredol i sicrhau bod modd
ymgorffori dysgu ar draws y sefydliad yn gyflym ac yn
barhaus, er enghraifft, dysgu o ran arfer gorau i
symud cleifion.
Wedi cynyddu capasiti a ffocws dadansoddeg i
sefydlu fframwaith ar gyfer dadansoddeg mwy cadarn
a blaengar ar gyfer y coronafeirws, gyda thrywydd
tuag at Gam 2 (sy'n cynnwys ehangu i gynnwys
dadansoddeg nad yw'n ymwneud â'r coronaferiws)
Dangosfwrdd ac amserlen adrodd diwygiedig i'r Bwrdd
a phartneriaid o ran gweithgarwch Covid-19, gan
ymgorffori system rhybuddio cynnar ar sail 'gwthio'

17.40 Cam 1 Uned Deallusrwydd Busnes wedi'i sefydlu

17.50 Cam 1 Uned Deallusrwydd Busnes wedi'i sefydlu

Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gofal
Cychwynnol a
Chymunedol

01/11/2020

01/11/2020

01/11/2020

09/10/2020

01/11/2020

Blaenoriaeth Graidd: Llywodraethu Integredig
Cyf

Cam gweithredu

Allbwn

20.50

Rhaglen datblygu sefydliadol strategol ar waith i
gynorthwyo a galluogi'r Bwrdd Iechyd i adeiladu ar waith
a wnaed hyd yn hyn i sicrhau bod ein cynlluniau a phobl
wedi'u halinio â'n pwrpas

Wedi sefydlu rhaglen ymgysylltu o ran datblygu'r
fanyleb i ddod o hyd i bartner allanol

Cyfarwyddwr
Arweiniol
Cyfarwyddwr
Gweithredol Gweithlu
a Datblygiad
Sefydliadol

Dyddiad
Targed

31/01/2021

Tudalen 22 o 23
Fersiwn 12 19.10.2020

20.51

Manyleb drafft wedi'i ddatblygu a'i gytuno gan y
Bwrdd

20.52

Mae angen caffael a chanfod priodol o seilwaith i
gynorthwyo'r rhaglen sydd ar waith

20.80

20.90

Yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru,
datblygu achos busnes llawn i'w gyflwyno i ategu creu
ysgol feddygol ar gyfer Gogledd Cymru ar y cyd â
Phrifysgol Bangor.
Datblygu fframwaith perfformiad ac atebolrwydd ar gyfer
2021/22, gan gryfhau atebolrwydd yn amlwg ar bob lefel
yn y sefydliad a'i danategu gan well adrodd ar
berfformiad gyferbyn â chynlluniau sydd wedi'u cytuno
a'u meintoli.

Datblygu achos busnes llawn

Fframwaith atebolrwydd cryfach ar waith

Cyfarwyddwr
31/01/2021
Gweithredol Gweithlu
a Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
31/01/2021
Gweithredol Gweithlu
a Datblygiad
Sefydliadol
Cyfarwyddwr
31/03/2021
Gweithredol Meddygol

Cyfarwyddwr
Gweithredol Cynllunio
a Pherfformiad

28/02/2021

Tudalen 23 o 23
Fersiwn 12 19.10.2020

