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Ynglŷn â’r adroddiad hwn
Mae'r Datganiad Ansawdd Blynyddol yn gyfle i ni rannu beth ydym wedi bod yn ei wneud i wella ansawdd ein gwasanaethau dros y
flwyddyn ddiwethaf. Mae'r adroddiad hwn yn dilyn fformat themâu Safonau Iechyd a Gofal:

Aros yn Iach
Gofal Diogel-

- mae gennych wybodaeth dda a'ch cefnogir yn dda i reoli eich iechyd corfforol a meddyliol eich hun .
rydych wedi eich amddiffyn rhag niwed ac yn eich amddiffyn eich hun rhag niwed diffiniedig.

Gofal Effeithiol- rydych yn cael y gofal a'r gefnogaeth gywir mor lleol â phosibl ac yn cyfrannu at wneud y gofal hwnnw'n
llwyddiannus.

Gofal gydag Urddas - rydych yn cael eich trin ag urddas a pharch ac yn trin eraill yn yr un modd
Gofal Unigol - rydych yn cael eich trin fel unigolyn gyda'ch anghenion a’ch cyfrifoldebau eich hun.
Staffio ac Adnoddau - mae gennym ddigon o staff gyda'r wybodaeth a'r sgiliau cywir ar gael ar yr adeg iawn i fodloni eich
anghenion
Diolch am roi o'ch amser i ddarllen yr adroddiad hwn.
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Croeso a Chyflwyniad
Diben ein Bwrdd yw llywodraethu'r sefydliad yn effeithiol. Ein nod yw adeiladu hyder yn ansawdd a
diogelwch y gofal yr ydym yn ei ddarparu. Am fwy o wybodaeth am Aelodau Bwrdd BIPBC, dewch o hyd i
ni ar ein Gwefan www.bcu.wales.nhs.uk
Datganiad gan Mr Gary Doherty, Prif Weithredwr a Dr Peter Higson OBE, Cadeirydd
Rydym yn falch o gyflwyno'r Datganiad Ansawdd Blynyddol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018. Trwy'r ddogfen hon, byddwch yn gweld enghreifftiau o ble mae ein
staff wedi cyflawni gwelliannau mewn ansawdd, diogelwch, ymchwil a dysgu, sydd i gyd yn cefnogi profiad gwell ar gyfer y rhai sy'n
cael mynediad at ein gwasanaethau. Rydym yn hynod o falch o'n staff ac yn ddiolchgar am eu gwaith caled a hoffem ddiolch i bob
un ohonynt am y cyfraniad y maent yn ei wneud i wella ansawdd y gofal ar draws BIPBC. Fodd bynnag, er bod
cymaint o waith da wedi cael ei wneud dros y 12 mis diwethaf, mae wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i ni. Rydym yn
parhau mewn Mesurau Arbennig oherwydd y pryderon mewn nifer o feysydd o ddarparu gwasanaeth, llywodraethu,
cyllid a pherfformiad. Rydym yn glir iawn ar y gwelliannau sydd angen eu gwneud yn gyflym a'r gwaith pellach sydd ei
angen i fynd i’r afael â'r ystod o'r heriau y mae’r Bwrdd Iechyd yn eu wynebu. Mae gennym hyder ym mharodrwydd ac
ymroddiad ein holl staff o fewn y sefydliad i ymdrechu i oresgyn yr heriau niferus y mae’r Bwrdd Iechyd yn eu wynebu,
er mwyn cyflawni llwyddiant sy'n trosi i well perfformiad a chanlyniadau i gleifion.
Datganiad gan Mrs Margaret Hanson, Cadeirydd Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a Mrs Gill Harris,
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth
Mae gwella iechyd a darparu gofal rhagorol yn gyfrifoldeb yr ydym yn ei gymryd o ddifri. Mae gan gleifion,
teuluoedd a'u gofalwyr sy'n defnyddio ein gwasanaethau yr hawl i ddisgwyl gofal a thriniaeth sydd o'r ansawdd
gorau. Maent yn haeddu cael eu trin ag urddas a thosturi. Rydym bob amser yn ymdrechu i fodloni'r disgwyliadau
hyn. Fodd bynnag, weithiau pan fyddwn yn methu gwneud hyn, mae'n bwysig ein bod yn agored, yn onest ac yn gallu
dysgu o brofiadau cleifion a'r adborth yr ydych yn ei roi. Mae'r adroddiad hwn yn dangos y gwelliannau a'r
datblygiadau mewn gwasanaethau yr ydym wedi eu datblygu dros y flwyddyn ddiwethaf i wella ansawdd y gofal yr
ydym yn ei ddarparu'n barhaus. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn falch o lansio ein Ymgyrch Gofal Diogel
Glân gyda’r bwriad o ymgysylltu â'n staff a'u hannog i addo eu cefnogaeth i'r ymgyrch a gweithredu camau hanfodol sy'n ofynnol i
leihau ein cyfraddau haint cleifion yn sylweddol.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)
Diben ein Bwrdd yw llywodraethu'r sefydliad yn effeithiol. Ein nod yw adeiladu hyder yn ansawdd a diogelwch y gofal rydym yn ei
ddarparu. Am fwy o wybodaeth am aelodau ein Bwrdd, defnyddiwch y ddolen ganlynol:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/40837

Mae'r ddogfen hon yn ffurfio rhan o'n adroddiad blynyddol.
Yn ychwanegol i'r adroddiad hwn, gellir gweld ein
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Llywodraethu Blynyddol
ar y ddolen ganlynol:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/40900
Gellir cael yr adroddiad hwn ac unrhyw ddogfennau
cefnogol mewn ieithoedd a ffurfiau eraill ar gais gan y Tîm
Corfforaethol Cyfathrebu.
E-bostiwch bcuhbpressdesk@wales.nhs.uk
Ffôn: 01248 384776
Cyfeiriad: Tîm Cyfathrebu
Bloc 5
Cwrt Carlton
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
LL17 0JG

Mae llawer o gyfleoedd i fod yn rhan a rhannu eich
syniadau ynghylch sut gallwn wella iechyd yng
Ngogledd Cymru.
Rydym yn awyddus i glywed gennych, fel aelod o'r
cyhoedd, claf neu ofalwr, neu os oes gennych gwyn
neu awgrym.
Eich gwasanaethau iechyd lleol chi ydynt.
Helpwch ni i’ch helpu chi!
Gallwch hefyd ymuno â'n cynllun cymryd rhan. Drwy
gofrestru (defnyddiwch y ddolen isod) byddwch yn cael
newyddlen, clywed am sut gallwch rannu eich barn
a'ch syniadau a chael diweddariadau ar
weithgareddau a digwyddiadau. Rydym eisiau
cynnwys pawb waeth beth yw eu hoed, anabledd,
rhyw, hunaniaeth rhyw, hil, crefydd neu gred neu
dueddfryd rhywiol.
https://www.pbccymrydrhan.co.uk/cofrestru

Am BIPBC
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Beth ddywedom y llynedd....
Marwolaethau y gellir eu hosgoi - drwy leihau ein
cyfradd marwoldeb a gan ddefnyddio adolygiadau
marwoldeb i ganolbwyntio ar feysydd ar gyfer
dysgu a gwella.

Gofal heb niwed - drwy ddarparu gofal yn y lle
iawn, gan yr aelod cywir o staff ar yr amser iawn.

Cyflawni'r lefel uchaf o ddibynadwyedd mewn
gofal clinigol drwy gryfhau ein llwybrau clinigol.
Rhoi 8cleifion yn gyntaf

Gweithio gyda'n gilydd

Beth wnaethom...

Beth fyddwn yn ei wneud eleni (2018/19)...

•

Mae'r cyfradd Mynegai Marwoldeb Craidd
yn dal yr un fath â’r llynedd

•

Mae datblygu templed adolygu
canolbwyntiedig ar gyfer pob marwolaeth
wedi'i weithredu.

•

Bydd lleihau ein cyfraddau marwoldeb
yn parhau'n flaenoriaeth am y flwyddyn
sydd i ddod.

•

Byddwn yn rhoi'r Polisi Dysgu o
Farwolaethau'n ar waith ar draws y
Bwrdd Iechyd.

•

Mae 'Polisi Dysgu o Farwolaethau' wedi ei
ddatblygu, ac yn cael ei gyflwyno ar draws
y Bwrdd Iechyd.

•

Cafodd y dangosfwrdd niwed ei lansio'n
llwyddiannus ym mis Hydref 2017. Mae'n
cael ei ddefnyddio'n awr gan staff ar draws
y Bwrdd Iechyd i lywio gwelliannau, tynnu
sylw at feysydd o arfer da ac yn amlygu
meysydd o bryder ar lefel ward.

•

Bydd hyn yn parhau'n flaenoriaeth am
y flwyddyn sydd i ddod.

•

Datblygiad parhaus ar ddangos fwrdd
lefel ward i gynyddu mynediad staff at
wybodaeth gywir ar gyfer gwella.

•

Mae'r dangosfwrdd yn cefnogi'r aelod o
staff cywir i roi'r gofal cywir yn y lle cywir.

•

•

Mae camau Bwrdd Iechyd cyfan at Atal
Haint drwy'r ymgyrch Gofal Diogel Glân
wedi creu ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i
safonau y cytunwyd arnynt gyda
chanlyniadau cadarnhaol.

Parhau i ganolbwyntio ar y nod o ofal
rhag niwed ar gyfer y flwyddyn sydd i
ddod drwy gymryd camau gweithredu
Bwrdd Iechyd eang ar leihau: Doluriau
gwasgu a gafwyd gan Ofal Iechyd a
chodymau cleifion mewnol.

•

Byddwn yn rhoi'r gwelliannau ar waith
ar draws y Bwrdd Iechyd.

•

Parhau i ganolbwyntio ar lwybrau
clinigol yn unol â chanllaw
cenedlaethol, canlyniadau

•

Thrombosis a gafwyd yn yr Ysbyty (Clotiau
Gwaed). Mae newidiadau penodol yn
Ysbyty Glan Clwyd wedi arwain at
welliannau gyda'r ffordd yr ydym yn asesu
claf wrth iddo/iddi gael ei derbyn am y
risgiau o ddatblygu clot gwaed ac yna
rhagnodir y driniaeth briodol.

•

Mae llwybrau clinigol megis ar gyfer
cleifion yn dilyn trawiad y galon, strôc a

Gwerthfawrogi a Pharchu ein gilydd
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Beth ddywedom y llynedd....

Beth wnaethom...

Datblygu rhaglenni achrediad a'u cyflwyno ar
gyfer wardiau, adrannau a'r gymuned.

Cyflawni gwaith "Beth sy'n Bwysig" mewn
partneriaeth â'r cleifion, gofalwyr a'u teuluoedd i
fodloni eu hanghenion a gwella eu hiechyd yn
rhagweithiol - drwy symud tuag at amseroedd
ymweld agored a gweithredu ar ganlyniadau
adborth cleifion amser real.

Beth fyddwn yn ei wneud eleni (2018/19)...

thor clun wedi gwella.

archwiliadau cenedlaethol a
darganfyddiadau o adolygiadau
marwoldeb.

•

Ymarfer sgôp achrediad ward wedi'i
gwblhau.

•

Amseroedd ymweld agored wedi'i
gyflwyno'n llwyddiannus ar draws
ardaloedd cleifion mewnol ym mis Mehefin
2017.

•

Mae safbwyntiau'n system adborth amser
real sydd wedi'i gyflwyno ar draws holl
ardaloedd y Bwrdd Iechyd gan ddarparu
cyfle i staff weithredu ar adborth yn gyflym.

•

Cyflwynwyd Gwasanaeth Cynghori a
Chefnogi Claf yn llwyddiannus i Ysbyty
Glan Clwyd ym mis Gorffennaf 2017 ac
mae staff yn cael eu recriwtio ar gyfer y
gwasanaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam
ac Ysbyty Gwynedd ar hyn o bryd.

Cynnwys cleifion, gofalwyr a'u teuluoedd wrth
ddarparu gofal.
Cyflwyno Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi
Cleifion i reoli datrysiadau lleol (yn brydlon).

Darparu gofal arloesol ac integredig yn agosach
at gartref, sy'n cefnogi ac yn gwella iechyd, lles a
byw'n annibynnolOlrhain perfformiad drwy ddatblygu Dangosfwrdd
Deallusrwydd Busnes Cymuned.

•

Mae datblygu a gweithredu trwy ein
System Gwybodaeth am Adrodd
Gwybodaeth (IRIS) yn galluogi staff i gael
gafael ar adroddiadau a dangosfyrddau
Cymuned i gefnogi ein gwelliannau.

Derbyn adborth cleifion (a gweithredu arno) o
arolygon yn y gymuned a lleoliadau canolraddol.

•

Mae System adborth safbwyntiau amser
real ar gael ac yn cael ei hyrwyddo ym
mhob un o'n Hysbytai Cymuned.

Rhoi 9cleifion yn gyntaf

Gweithio gyda'n gilydd
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•

Parhau i ddatblygu rhaglenni
achrediad ward a'u gweithredu ar
draws y Bwrdd Iechyd yn y flwyddyn
sydd i ddod.

•

Parhau gydag amseroedd ymweld
agored ar draws y Bwrdd Iechyd.

•

Adborth cleifion drwy 'Viewpoint’ i gael
ei werthuso a'i ddefnyddio'n lleol ar
gyfer gwelliannau. Data safbwyntiau i
gael ei ddangos ar fyrddau
gwybodaeth ward y tu allan i fynedfa'r
ward.

•

Bydd Gwasanaeth Cynghori a
Chefnogi Cleifion yn cael ei roi ar waith
a'i werthuso yn y tri prif ysbyty ar
draws y Bwrdd Iechyd.

•

Parhau i hyrwyddo'r defnydd o
wybodaeth ar gyfer gwella a datblygu'r
dangosfwrdd Cymuned ymhellach.

Dysgu ac Arloesi
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Aros
s yn Iach
Ein huchelgais fel Bwrrdd Iechyd yw e
eich cefnogi i Fyw'n
F
Iachach ac Aros yn Iach.

Rhag
glen Gogled
dd Cymru Ia
ach
Mae'r rh
haglen 'Gogled
dd Cymru Iach' yn golygu gwe
eithio gydag un
nigolion lleol me
ewn
ardaloedd daearyddol bach i ddynod
di cyfleoedd new
wydd a gwahanol i wella iech
hyd.
gyda'n partneriaid ar draws Gogledd
G
Cymru i
Mae hyn wedi arwain at gydweithio g
leihau anghydraddolde
a
ebau iechyd a, ble bo'n bosib
bl, darparu gofa
al yn agosach at
a
eich carrtref.

Diwed
ddariad Iec
chyd Cyhoe
eddus Cymru
u
•
•
•
•
•

Cael Gogledd Cym
mru i Symud: Rydym yn cefn
nogi rhaglen 'C
Cael Gogledd Cymru
C
i Symud', sy'n darparu
cyfle
eoedd i unigolio
on i fod yn fwy actif. http://ww
ww.wales.nhs.uk/sitesplus/888
8/tudalen/92348.
Cefn
nogi Bwydo arr y Fron Mae C
Canllaw Bwydo
o ar y Fron new
wydd sy'n hawd
dd ei ddarllen wedi
w
cael ei
gyho
oeddi yn y Gym
mraeg a'r Saesneg ar gyfer oe
edolion gydag anableddau
a
dy
ysgu a gellir cael mynediad atto drwy dudalennau Bwydo ar
a y Fron
BIPB
BC: http://www
w.wales.nhs.uk//sitesplus/861/ttudalen/85735
Gwn
neud i bob cys
swllt gyfrif: M
Mae'r ymgyrch 'Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif’ (MECC) yn an
nelu at annog unigolion
u
ifanc i wella eu hiechyd a
lles eu
e hunain ar bob cyswllt gyda
a gweithiwr pro
offesiynol gofal iechyd. Hyd yma rydym wed
di hyfforddi oddeutu 450 o Nyrsys Ysgol ac
Ymw
welwyr Iechyd ar
a draws Gogle
edd Cymru.
Cefn
nogi Iechyd a Lles: Mae cyfflwyno'r pecyn Pum Ffordd att Les wedi help
pu gweithwyr prroffesiynol gofa
al iechyd i sicrh
hau bod negeseuon
cyso
on yn cael eu cyflwyno
c
o ran iiechyd a lles co
orfforol a medd
dyliol.
Cefn
nogi'r stratega
aeth iechyd m
meddwl newydd: Fe ffurfiodd cyngor a gwyb
bodaeth arbeniigol cyhoeddus
s o amgylch hu
unanladdiad ran
no
ddattblygiad a gweiithrediad o Stra
ategaeth newyd
dd Iechyd Med
ddwl Gogledd Cymru.
C

Gweitthredu ar Ordewdra ym
mhlith Plantt
Mae lleiihau cyfraddau
u gordewdra pla
ant yn cael ei gydnabod
g
fel he
er ar draws Cy
ymru. Mae ein Tîm
T Dieteteg wedi
w
lansio Rha
aglen Boliau Ba
ach yn
llwyddia
annus ar Ynys Môn mewn parrtneriaeth â rha
aglen Cynllun Oed
O Cyn-ysgoll Cynaliadwy ac
c Iach. Mae'n rhoi
r
ysbrydoliae
eth, cymhellian
nt,
hyffordd
diant a sesiynau ymwybyddiaeth canolbwyn
ntiedig ar gyfer staff a theuluoedd am fwyta'n
n iach ar gyfer grwpiau blynyd
ddoedd cynnarr
(meithrinfeydd neu grw
wpiau oed cyn ysgol). Mae llw
wyddiant Boliau
u Bach wedi go
olygu bod y rha
aglen wedi cael ei chyflwyno a
ar draws holl
awdurdo
odau lleol yng Ngogledd Cym
mru.
Am fwy o wybodaeth, ewch ar http:///everychildwale
es.co.uk/parentts
Rhoi 11
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Imiw
wneiddio Pla
ant
Rydym wedi cyflawni ein
e targedau alllweddol o 95%
% o blant yng Ngogledd
N
Cymrru sydd wedi ca
ael y brechiada
au a drefnir erb
byn eu bod yn 1
M
(Clwy’r Pennau, y Frech
h Goch a Rwbe
ela) erbyn eu bod
b yn 2 mlwyd
dd oed. Fel Bwrdd
mlwydd oed, a 95% o blant wedi derrbyn 2 ddos o MMR
Iechyd, mae gennym y gyfradd imwin
neiddiad uchaff yng Nghymru.
Mae 96.5% o blant we
edi cael eu brecchiad 5 mewn 1 erbyn eu bod
d yn flwydd oed
d.
Mae 96.1% o blant we
edi cael un doss o MMR (Clwy’r Pennau, y Frrech Goch a Rw
wbela) erbyn eu
e pen-blwydd yn 2
mlwydd oed.
Mae 91% o blant wedii cael dau ddoss o MMR (Clwy
y’r Pennau, y Frech
F
Goch a Rwbela)
R
erbyn eu
e pen-blwydd yn 5
mlwydd oed.

Imiw
wneiddiad y Ffliw
n
sy'n derbyyn brechiadau'rr ffliw ar draws Gogledd Cymrru yn nhymor diwethaf
d
o'r ffliw
w gan fod 8,900
0 o bobl wedi cymryd
c
y
Rydym wedi gwella'r nifer
cyfle i gael y brechiad. Brechwyd y rh
han fwyaf o bo
obl yng Nghymrru ac arweiniod
dd hyn i ni enniill Yr Ymgyrch Brechiad Sydd
d wedi Gwella Fwyaf'
ar gyferr 2017/18.
Mae'r ta
abl isod yn dangos nifer y bre
echiadau'r ffliw sydd wedi'u rhoi:
70.6% o unigolion dro
os 65 mlwydd o
oed wedi cael eu brechiad ffliiw* 4,519 yn
n fwy o unigolio
on na'r flwyddy
yn ddiwethaf.
Targed (7
75%):
Mae 51
1.3% o'r rhai o dan 65 mlwydd
d oed sydd me
ewn perygl clinigol 2,230 yn
n fwy o unigolio
on na'r flwyddy
yn ddiwethaf
w
wedi
cael eu bre
echiad ffliw.
ond yn parhau
p
i beidio cyflawni targed
d.
Targed (7
75%):
Mae 75%o ferc
ched beichiog w
wedi cael y bre
echiad ffliw
320 yn fwy
fw o ferched beichiog
b
Targed (7
75%):
wed
di cael eu brec
chu
Mae 54.7%
% o'n staff wedi cael y brechia
ad ffliw
G
Gwelliant
ar y flw
wyddyn ddiwetthaf gyda 1,247
7
(Targed 62.5%)
yn fwy o sttaff wedi cael y brechiad
*Ffynho
onnell data: http
p://nww.immun
nisation.wales.n
nhs.uk/ivor
Mae ein
n fferyllfeydd cy
ymuned yn han
nfodol i'n ymgyrch ac yn ystod
d y tymor ffliw diwethaf
d
rhodd
dwyd 6,681 o frrechiadau'r ffliw
w.
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Rhoi’’r Gorau i Ysmygu
Y
Yn 2017
7/18, gwnaetho
om helpu 3.5%
% o'r boblogaeth
h sy'n ysmygu i geisio rhoi'r gorau
g
i ysmygu. O'r rhai a dde
echreuodd ein rhaglen rhoi'r gorau
g
i
ysmygu
u, roedd 30% yn
n llwyddiannuss wrth roi'r gora
au i ysmygu. Ga
allwch gael mw
wy o wybodaeth
h ar y cyngor a'r
a gefnogaeth ssydd ar gael os
s ydych
eisiau rh
hoi'r gorau i ysmygu gan eich
h Meddyg Teulu
u.
Mae rha
aglenni eraill y gallwch gael m
mynediad atynt yn cynnwys Helpa
H
fi i Stopio er Lles y Ba
abi, rhaglen rho
oi'r gorau i ysm
mygu ar gyfer merched
m
beichiog
g, a'r ymgyrch Rhoi'r Gorau iddi er eu lles
s nhw ar gyfer oedolion
o
sy'n ysmygu
y
gyda phlant
p
yn byw yn
y y tŷ.

Ymarrfer Corff
Dros y flwyddyn
f
ddiwe
ethaf, rydym we
edi bod yn datb
blygu rhaglenni ymarfer a'u hyrwyddo drwy gydweithio gyd
da'n partneriaid
d ar draws Gog
gledd
Cymru.
•
•
•

Mae'r rhaglen ffordd
f
o fyw yn
n cael ei chynna
al ar y cyd gan BIPBC a'r Cyn
nllun Cenedlae
ethol Cyfeirio i wneud
w
Ymarfer Corff (NERS)). Mae'n
cefnogi
c
a darpa
aru rhaglen rhe
eoli pwysau ac ymarfer ar gyfe
er unigolion all fod angen clun
n neu ben-glin newydd.
Mae
M ein rhaglen
n 'Fitness4Mottion' sy'n ennill gwobrau, wedi gweddnewid bywydau unigo
olion gydag ysttod o anabledd
dau drwy rym
chwaraeon.
c
Rydym
R
wedi gw
weithio gyda Crrossroads i dda
atblygu rhaglen
n sy'n cynnig ch
hwaraeon, gwa
asanaeth thera
apiwtig a hamdd
den i wella byw
wydau
unigolion
u
sydd ag anableddau
u dysgu dwys a lluosog.

Datb
blygiadau yn
n y Gymune
ed: Mynd i'r afael ag Anghydradd
A
doldebau ie
echyd dynion mewn Cy
ymuned Wle
edig
atblygu Canolfa
an Hybu
Mae Adran Cleiffion Allanol Dolgellau wedi da
hau bod addysg
g iechyd yn gan
nolog i'r holl offal ac yn
Iecchyd, gan sicrh
darparu adnodda
au i gefnogi hun
nanofal ar gyfe
er y gymuned le
eol. Yn
ddiweddar, mae staff
s
wedi cano
olbwyntio ar an
nnog dynion i ro
oi gwybod
am
m symptomau salwch
s
cyn gyn
nted â phosibl a darparwyd cy
yngor a
che
efnogaeth.
En
nillodd yr Adran
n Cleifion Allano
ol y wobr RCN Nyrs y Flwyd
ddyn 2017
am
m eu gwaith o le
eihau anghydra
addoldebau me
ewn iechyd dyn
nion.
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Gwelliannau yn ein Gwasanaeth Iechyd Meddwl
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ein Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu wedi defnyddio celf, therapïau ymlacio, ymarfer a
rhaglenni bwyta'n iach i gefnogi iechyd a lles defnyddwyr gwasanaeth. Rydym hefyd wedi hyrwyddo nifer o linellau cymorth cyfredol i gefnogi
cleifion, eu gofalwyr neu aelodau'r teulu:
•
•
•

Llinell Cyngor a Gwrando Cymuned www.callhelpline.org.uk
DAN 24/7www.247.org.uk am help a chyngor yn ymwneud â chyffuriau ac alcohol.
Llinell gymorth Dementia Cymru www.dementiahelpline.org.uk am gefnogaeth neu gyfeirio at gyfer unrhyw un sydd â diagnosis o
Ddementia neu sy'n byw gyda rhywun sydd â Dementia.

Digwyddiadau Iechyd a Lles Macmillan
Rydym wedi helpu Cymorth Canser Macmillan i gynnal cyfres newydd o ddigwyddiadau Iechyd a Lles, cynnig gwybodaeth a chymorth i unrhyw
un sydd wedi'i effeithio gan ganser. Mae'r digwyddiadau'n cynnig gwybodaeth a chymorth ar:
•
•
•
•
•
•

Ddiet, gweithgaredd corfforol a ffordd o fyw;
Sgil effeithiau tymor hir posibl eich triniaeth;
Rheoli blinder a chefnogaeth emosiynol;
Cyngor ar fudd-daliadau lles
Mynediad at ystod eang o gefnogaeth leol yn eich ardal.
Mae'r adborth hyd yma wedi bod yn gadarnhaol.
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Gofa
al Diogel
Cyfarffodydd Diog
gelwch
Yn 2017
7/18 cyflwynwy
yd cyfarfodydd diogelwch yn ein
e tri prif ysbytty. Pob bore mae
m staff
yn dod at
a ei gilydd am gyfarfod 20-m
munud i drafod unrhyw
u
broblem
mau yn ymwne
eud â
diogelw
wch. Mae uwch nyrs neu uwch
h feddyg yn arw
wain y cyfarfod er mwyn sicrh
hau bod
unrhyw broblemau, me
egis prinder sta
aff neu amsero
oedd aros hir yn
n yr Adran Ach
hosion
s. Mae'r cyfarfo
odydd yn gyfle i staff gyfathreb
bu a mynegi prryderon
Brys yn cael eu datrys
sy'n effe
eithio ar ofal a diogelwch cleiffion.

Sepsis
s
Mae darganfod sepsis
s yn gynnar a’i drin brydlon yn
y bwysig i wellla cyfraddau goroesi.
g
Yng Nghymru, fel rha
an o’r ymgyrch
h
1000 o Fywydau, rydy
ym wedi rhoi trriniaeth yn seilliedig ar dystio
olaeth yn ei le a elwir yn 'llwy
ybr Sepsis 6'. Dyma becyn o
brofion a thriniaeth, a fydd wrth ei dd
defnyddio'n gyda'n cleifion o fewn cyfyngiad
d amser yn gw
wneud gwahaniaeth. Er mwyn
n
sicrhau gall ein staff gael mynediad
d rhwydd at y llwybr rydym wedi cyflwyno
o llwybr Sepsis
s 6 mewn blwc
ch. Yma mae'rr
elfennau
u gyda'i gilydd er mwyn sicrhau bod cleifion
n yn cael y praw
wf iawn, y drinia
aeth iawn ar yrr adeg iawn.
Ar hyn o bryd mae gan
n y Bwrdd Iech
hyd y gyfradd marwoldeb
m
isa
af o ganlyniad
d i sepsis ar draws Cymru.

Dysgu
u o Adolygia
adau Marwo
oldeb
Rydym yn anelu at leiihau marwolae
ethau y gellir eu
u hosgoi a monitro hyn yn ag
gos drwy ddefn
nyddio mesur adrodd y cytun
nwyd arno, sy'n
n cael ei
adrodd ar sail treigl 12
2 mis. Ar ddiwe
edd 2017/18, mae'r
m
raddfa'n parhau
p
ar 1.83%
% sydd yr un fa
ath a'r flwyddyn
n flaenorol.

Gofal Heb Niwed
d: Briwiau g
gwasgu a ga
afwyd mew
wn gofal iech
hyd
Mae darparu gofal heb
b niwed a lleiha
au doluriau gwasgu wedi bod
d yn flaenoriaetth i'r Bwrdd Iechyd dros y 12 mis diwethaf. D
Drwy rannu arfe
er gorau
a chefno
ogi ymgyrchoe
edd megis STO
OPIO Doluriau Gwasgu
G
a Codi Gwisgo Symu
ud, rydym wedi gweld gostyngiad mewn dolluriau gwasgu difrifol
sy'n cae
el eu hadrodd tuag
t
at ddiwedd
d y flwyddyn diwethaf. Bydd hyn yn parhau
u'n flaenoriaeth
h am y flwyddyn
n sydd i ddod.
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Throm
mbosis a Gafwyd mewn
n Ysbytai (C
Clotiau Gwa
aed)
Rydym wedi bod yn gw
weithio i leihau
u niferoedd y Th
hrombosis a Gafwyd mewn Ysbytai,
Y
neu glo
otiau
gwaed a gofnodwyd yn ein hysbytai. Wrth ei dderb
byn, dylai claf gael
g
ei asesu o ran ei lefel risg o
ddatblyg
gu clot gwaed ac mae cydym
mffurfiad â hyn wedi
w
cynyddu i 74% tra bod trriniaeth a ragno
odwyd
wedi cynyddu i 92% yn
n dilyn y gwaith
h canolbwyntio
o ar wella.
Rydym yn annog cleifion i ofyn am
m y risgiau o ddatblygu
d
clottiau gwaed ac
c os yw'n ddiogel, rydym yn
n eu hannog i d
ddal i symud.

Gwella
a ein Hadeiiladau
Dros y 12 mis diwetha
af, rydym wedi parhau i wella
a ein hadeiladau i sicrhau eu bod
b yn addas i'w pwrpas ar gyfer
g
cleifion a sstaff. Mae ein rhaglen
wella he
efyd wedi'n galluogi i gwrdd â
â'n cyfrifoldeb cymdeithasol
c
ehangach, drwy
y gynnwys cynllun cynaliadwy
y a chyfeillgar i''r amgylchedd a fydd
yn lleiha
au'r effaith ar yr
y amgylchedd. Rydym yn falc
ch o allu dweud ein bod:
•
•
•
•
•

Wedi
W
cwblhau'rr estyniad ar Un
ned Ddydd Ala
aw a'r man cleiffion allanol;
Bron
B
iawn â ch
hwblhau ac agor y Ganolfan Is-ranbarthol Gofal
G
Dwys i’r Newydd-aned
dig (SuRNICC) yn
Ysbyty
Y
Glan Clw
wyd;
Wedi
W
agor cano
olfannau iechyd
d newydd ar gy
yfer Blaenau Fffestiniog a'r Ffllint;
Yn
Y parhau i aild
ddatblygu’r Adrran Achosion Brys
B
yn Ysbyty Gwynedd;
Yn
Y parhau gyda
a Phrosiect Aild
ddatblygu Ysby
yty Glan Clwyd
d.

Gwella
a Profiad Cleifion gyda
ag Anableddau Dysgu
Ym mis Medi 2017, lan
nsiwyd y logo A
Anableddau Dy
ysgu fel y'i cefn
nogwyd gan y Paul
P
Ridd Foun
ndation <http://ppaulriddfoundationn.org/>
Mae'r lo
ogo yn fodd gw
weledol i atgoffa
a a helpu staff gofal
g
iechyd i adnabod
a
cleifio
on a'u teuluoedd
d a fydd/efallaii angen cefnog
gaeth ychwaneg
gol yn
unol â dymuniadau'r
d
c a'r bwndeli gofal arfer gorau. Dim ond os
claf
o yw cleifion a theuluoedd we
edi rhoi caniatâ
âd gellir defnyd
ddio'r logo fel rh
hybudd
gweledo
ol ar nodiadau meddygol neu ger y gwely.
ech siarad ag aelod
a
o'r tîm An
nableddau Dys
sgu am gyngorr, ffoniwch y Ny
yrsys Cyswllt Lllym:
Os hoffe
Ys
sbyty Gwynedd
d 07833634492
2

Glan Clwyd 07900052095
0

W
Wrecsam
Maelor 077666024
47

Rheoli a Rhwystrro Heintiau - Gofal Gla
an a Diogel
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Mae rhw
wystro heintiau
u yn flaenoriaetth i ni fel Bwrdd
d Iechyd, ac ryd
dym yn ymrodd
dedig i leihau'n
n cyfraddau o heintiau
h
Clostridium Difficle (C Diff) a Staphyllococcus Aureu
us (MRSA a MSSA) a geir yn
n y llif gwaed. Fodd
F
bynnag, ni
n
wnaetho
om gyflawni ein
n targed lleihau
u ar gyfer yr he
eintiau hyn yn ystod
y
y flwyddy
yn ddiwethaf. Mae'r
M
cyfanswm
mo
gleifion gyda heintiau C-Diff ar gyfer 2017/18 wedi cynyddu, bu ch
hwech digwydd
diad ychwaneg
gol o C-Diff o’i gymharu
g
dd.
â llyned
I'n help
pu i fynd i'r afae
el â nifer yr hein
ntiau'n gysylltie
edig â gofal iec
chyd yn ein hys
sbytai, rydym wedi
w
lansio ein
hymgyrc
ch Gofal Dioge
el Glân ar ddecchrau 2018. Ma
ae hyn yn cano
olbwyntio ar su
ut all staff, cleifiion ac ymwelw
wyr helpu i
rwystro heintiau rhag lledaenu
l
a gellw
wch ddarganfo
od mwy am hyn
n ar ein gwefan
n: http://www.w
wales.nhs.uk/sittesplus/861/page/94747
Tacteg arall a ddefnyd
ddiwyd i helpu m
mynd i'r afael â heintiau yw lleihau'r deunyd
dd diangen o wrthfiotigau.
w
Ni oedd un o'r Byrddau Iechyd cyntaf
hymru i gefnog
gi prosiect sy'n defnyddio proffion gwaed i no
odi haint mewn practisau MT. Mae hyn yn ga
alluogi'r MT i w
wirio canlyniada
au'r
yng Ngh
gwaed yn
y sydyn a phe
enderfynu a oes angen gwrthffiotig ar y claf.

Rheoli Codymau
Mae rhw
wystro codyma
au'n parhau i fo
od yn brif flaeno
oriaeth i ni. Galll unrhyw godw
wm effeithio'n arwyddocaol arn
noch chi fel cla
af a'ch teulu. I helpu i
hyrwydd
do arfer da, ma
ae'n ofynnol i'n staff gwblhau hyfforddiant arr Reoli Codyma
au. Daeth y gy
ynhadledd Sefy
yll gyda'n Gilyd
dd yr hydref diw
wethaf
â'n stafff a phartneriaid
d ar draws goglledd Cymru ynghyd i rannu arferion gorau.

Hyfforrddiant Obs
stetreg Amllbroffesiwn
n Ymarferol - PROMPT
Arrgymhellir hyffo
orddiant amlbro
offesiwn mewn achosion obsttetreg brys ar gyfer
g
gofal diog
gel. Ni yw'r Bw
wrdd Iechyd Cyn
ntaf yng
Ng
ghymru i ymesttyn yr hyfforddia
ant hwn, a'n no
od yw lleihau niwed
n
y gellir ei osgoi i'n mam
mau a babanod.. Mae'r cwrs PROMPT
P
yn becyn hyffordd
diant yn seilied
dig ar dystiolaetth a ddatblygw
wyd gan y North
h Bristol NHS Trust.
T
Er mwyn galluogii darparu PROMPT yn y tair uned
u
mamolae
eth, darparwyd diwrnodau "hy
yfforddi'r hyfford
ddwr" mewnol
ych
hwanegol i greu darpariaeth ar
a bob safle, sy
y'n cynnwys by
ydwragedd, obs
stetryddion ac anaesthetwyr. Gweithredwy
yd
PR
ROMPT yn llaw
wn ym Medi a bu
b cwrs misol ar
a bob safle ers
s hyn.

Rheoli Digwyddia
adau
Rydym yn parhau i ganolbwyntio ein hymagwedd at
a reoli digwydd
diadau mewn modd
m
amserol a nodi dysgu yn gynnar a rha
annu'r gwersi a
ddysgw
wyd. Adolygir pob digwyddiad
d a adroddwyd gan y Timau Corfforedig,
C
gan
n ymgymryd ag
g adolygiad ffurrfiol o fewn 72 awr i sicrhau le
efel
briodol o graffu ac archwilio.
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Adrroddwyd am
m 939 digwyddiad difrifol i Lyywodraeth Cym
mru

C
Caewyd
358
8 digwyddiad difrifol
d
gan Lyw
wodraeth Cymru
u

(Ebrill 2017 - M
Mawrth 2018)

(Ebrill 2017 - Mawrth 2018)

Gofa
al Effeithio
ol
Ymchwill a Datblygiiad
Mae ymchwil yn rhan allw
weddol o
wella iechy
yd a lles pobl go
ogledd
Cymru. Ry
ydym bob amse
er yn edrych
am ffyrdd newydd
n
i atal, rheoli a thrin
clefydau, a dod â gobaith i unigolion
y
sy'n byw â salwch. Mae ymchwilwyr
sy'n torri tirr newydd angen
n cymorth
gan y cyhoedd i gymryd rhan mewn astu
udiaethau ymc
chwil clinigol. Mae
M Doeth am iechyd Cymru yn gyfle
od yn rhan o sia
apio iechyd a helpu
h
cynllunio i'r dyfodol. Wrtth ddadansodd
di data gan y 10
0,000
unigryw i fo
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cyfranog
gwr cyntaf a gy
ymerodd ran yn
n y rhaglen hon
n, cynhyrchwyd
d pum darganfy
fyddiad allwedd
dol, a gellir eu gweld
g
yn y dde
elwedd gyferby
yn.
Gellwch
h gofrestru drwy
y www.healthw
wisewales.gov.w
wales/about
Cafwyd
d esiampl gread
digol arall o arlloesedd yn y Bwrdd
B
Iechyd gan Nyrs Rwysttro a Rheoli He
eintiau, sy'n
angerdd
dol am ddefnyd
ddio dulliau dyssgu anhraddod
diadol i helpu sttaff gofal iechyd proffesiynol i ddysgu, sy'n
goddef dim, drwy greu
u'r 'Game of Sto
ools' i addysgu
u staff mewn modd hwyliog ac
c amgen. Mae'r gêm yn
hwng chwaraew
wyr ynghylch rh
hwystro a rheoli heintiau, a ch
hynyddu gwybo
odaeth a hyderr,
annog trafodaethau rh
gan sicrrhau bod cleifio
on yn derbyn gofal ar unwaith
h ac yn ddiogel.

Dysgu
u o Archwiliio Clinigol a Gwerthuso
o Gwasanaeth
Mae Arc
chwilio Clinigoll a Gwerthuso Gwasanaeth yn
y parhau i fod yn offer sy'n ch
hwarae rhan yn
n ein Gwelliantt Ansawdd ac i fesur arferion yn
erbyn sa
afonau a gytun
nwyd, sy'n seilie
edig ar y dystio
olaeth orau syd
dd ar gael, a all fod yn ganllaw
wiau cenedlaetthol, arbeniged
dd clinigol neu
ddargan
nfyddiadau ymc
chwil. Blaenoriaeth barhaus i ni yw Cynllun Canlyniadau ac
a Adolygu Arc
chwiliad Clinigo
ol Cenedlaetholl GIG Cymru ga
an
Lywodra
aeth Cymru: 20
017/18. Yma m
mae prosiectau archwilio clinig
gol ac adolygia
adau canlyniada
au yn galluogi dysgu a chymh
haru yn erbyn
sefydliadau gofal iechy
yd eraill yng Ng
ghymru a Lloeg
gr. Mae esiamp
plau o Archwiliad Clinigol a Gwerthuso
G
Gwa
asanaeth Cene
edlaethol yn arw
wain at
nau ansawdd yn
y cynnwys:
welliann
• Archwiliad
A
Dem
mentia Cenedla
aethol, lle sefyd
dlwyd nodi blae
enoriaethau lleo
ol gan fforymau
u cleifion a gofa
alwyr, yn hytrach na'r staff
proffesiynol
p
goffal iechyd:
• Mae
M gwerthuso
o Gwasanaeth Gofal Diwedd Bywyd
B
yn ein hysbytai
h
wedi arwain
a
at ddatb
blygiad a gweith
hredu'r rhaglen
n addysg Chwe
e Cham
at
a Lwyddiant arr gyfer Gofal Lliniarol a Diwed
dd Bywyd. Mae
e'r rhaglen ar gyfer
g
staff, gan eu harwain a'u
u cefnogi i ofalu
u am gleifion sy'n
cyrraedd
c
cyfnod
d lliniarol ar ddiwedd eu bywy
yd. Mae hyn wedi
w
arwain at well
w cyfathrebu
u a rhyddhau cy
yflymach gartre
ef ar gyfer gofa
al
diwedd
d
bywyd, os yw cleifion wedi mynegi eu
e hanghenion a gofynion unig
gol ar gyfer eu gofal.

Defny
yddio Data Amser
A
Real i Wella Ans
sawdd
Darparo
odd y Dangosfw
wrdd HARM, a lansiwyd yn Hydref
H
2017, y timau
t
ward gyd
da data amser real ar ddango
osyddion
ansawd
dd allweddol. Mae
M hyn wedi galluogi'n Prif Nyrsys/Rheolwy
yr Wardiau a Metronau
M
i gano
olbwyntio eu gw
waith
gwella ar
a y meysydd a'r
a angen mwya
af ac mae’r wyb
bodaeth angen
nrheidiol ar flae
enau eu bysedd
d. "Mae hyn yn
n arbed
oriau o amser i mi"(Prif Nyrs Ward).

Gwella
a Iechyd Meddwl ac A
Anableddau Dysgu
Gwelwy
yd sawl datblyg
giad, cyflawniad
d a lansiad stra
ategaethau allw
weddol yn y flw
wyddyn a fu, sy''n cefnogi a hysbysu cyfeiriad
d ein gofal a
gwasan
naethau o fewn Iechyd Meddw
wl ac Anabledd
dau Dysgu, gan
n gynnwys:
• Lansiad
L
ein Strategaeth Iechyyd Meddwl;
Rhoi 19
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•
•

Lansiad
L
Strateg
gaeth Dementia
a;
Lansiad
L
y Strategaeth Ymwyb
byddiaeth Huna
an-laddiad.

Mae'r ffy
yrdd newydd o weithio'n cynn
nwys:
• Mae
M Uned Gofa
al Dwys Seiciattryddol Taliesin
n wedi mabwys
siadu asesiada
au meddygol a nyrsio ar y cyd
d i leihau faint o rannu gwybod
daeth a
ddisgwylir
d
gan ein
e defnyddwyr gwasanaeth;
• Mae
M grwpiau ad
dfer camddefnyyddio sylwedda
au yn cael eu rhedeg
r
ar draw
ws gogledd Cym
mru, gan ddefnyddio ymagwe
edd arloesol, lle
e bydd
defnyddwyr
d
gwasanaeth llwyd
ddiannus yn gra
addio o'r rhagle
en yn mynd ym
mlaen i ddarparru rhaglenni eu
u hunain;
• Ers
E Ionawr 2018, mae Uned T
Taliesin yn cynnig system lle bydd amser pe
enodedig neu apwyntiad
a
yn ca
ael ei ddyrannu
u i gleifion, goffalwyr,
te
eulu a staff pro
offesiynol sy'n g
gysylltiedig, fel adolygiad warrd dydd Mawrth
h;
• Mae'r
M
grŵp Rha
aglen Symud yymlaen gyda fy Adferiad (MOIIMR) nawr yn rhedeg
r
ar draw
ws gogledd Cym
mru i ddefnyddw
wyr gwasanaetth gyda
phroblemau
p
cam
mddefnyddio ssylweddau;
• Mae
M cydweithio
o â Heddlu Gog
gledd Cymru wedi
w
arwain at Nyrs
N
Iechyd Me
eddwl Gofrestre
edig yn adolygu ac asesu ang
ghenion cleifion.

Dysgu
u o Archwiliiadau allano
ol - Arolygia
aeth Gofal Iechyd
I
Cym
mru (HIW)
Mae AG
GIC yn darparu
u'r cyhoedd â ssicrwydd anniby
ynnol a
gwrthryc
chol o ran ansa
awdd, diogelwcch ac effeithiolrrwydd
gwasan
naethau gofal ie
echyd, gan wne
eud argymhellion i ni fel
Bwrdd Iechyd i hyrwyd
ddo gwellianna
au.
Yn ystod 2017-2018, ymgymerodd
y
A
Arolygiaeth Goffal Iechyd
Cymru â 13 archwiliad
d ar draws y Bw
wrdd Iechyd, ga
an
gynnwy
ys pump yn Iech
hyd Meddwl/ A
Anableddau Dysgu, dau
mewn Ysbytai
Y
Cymunedol, tri yn ein prif ysbytai a thri yn ein
Practisa
au MT a Reolir.
Rydym yn monitro'r ho
oll weithrediada
au drwy gyfarfo
od Bwrdd
misol, i sicrhau ein bod
d â chynlluniau
u yn eu lle i fynd i'r afael
â'r petha
au sydd angen
n eu gwella.
Hefyd, cyhoeddodd
c
AG
GIC eu hadrod
ddiad blynyddoll yn benodol arr gyfer BIPBC ac
a adroddiad blynyddol
b
Cymrru Gyfan, y gellir cael mynediad atynt
gan dde
efnyddio'r ddole
en ganlynol: htttp://http://hiw.o
org.uk/reports/lo
ocalhealthboarrdstrusts/betsirreports/?skip=1
1&lang=cy
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Cyngor Iechyd Cymuned
Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) yw corff diogelu iechyd annibynnol gogledd Cymru. Mae'n cynrychioli buddion cleifion a'r
cyhoedd sy'n defnyddio'n gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru. Mae CICGC yn monitro ac archwilio gwasanaethau iechyd i sicrhau
diogelwch ac ansawdd. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda'n cynllunwyr gwasanaeth i wella profiad y claf o fewn y gwasanaethau hyn; un o'r sawl
ffordd y mae CICGC yn gwneud hyn yw drwy ymweld ag adeiladau iechyd, gan ddefnyddio'r dulliau canlynol (a ymgymerir gan aelodau
gwirfoddol y CICGC):
Mae BugWatch yn gipolwg ar arferion rhwystro heintiau yn ein hysbytai. Cynlluniwyd yr arolwg BugWatch gan CICGC gyda mewnbwn staff
proffesiynol Rhwystro Heintiau. Mae canlyniadau'r arolygon hyn yn ddangoswyr profiad y claf sy'n ymwneud â rhwystro heintiau ac arferion
hylendid. Dros y flwyddyn, ymgymerodd CICGC â 67 arolwg BugWatch ar draws ein holl ysbytai.
CareWatch - cynlluniwyd gan CICGC i amlygu ac annog safonau uchel o ofal cleifion, parch ac urddas, i amlygu wardiau/ysbytai sy'n
perfformio'n wael a monitro cynnydd tuag at welliannau. Ymgymerir yr arolygon ar sail heb eu cyhoeddi ar draws ein holl ysbytai, ac ymgymerir
rhai o'r rhain yn y nos neu ar benwythnosau. Cwblhawyd 120 arolwg CareWatch dros y flwyddyn.
FoodWatch - ei brif ffocws yw monitro arferion maeth a hydradiad cleifion yn ogystal ag ymweld â cheginau wardiau (gan gynnwys oergelloedd).
Mae FoodWatch hefyd yn sicrhau presenoldeb rheolaidd CICGC yn wardiau ein hysbytai. Dros y flwyddyn, cwblhawyd 20 archwiliad FoodWatch.
Yn ystod y flwyddyn, cwblhawyd dulliau arolwg newydd SiteWatch (mewnol) a SiteWatch allanol, ac o ganlyniad ymgymerwyd â 36 arolwg, gan
edrych ar faterion megis mynediad i safleoedd, parcio ac adolygu mannau cyffredin mewnol ac allanol o fewn lleoliadau ysbyty.
Ymgymerwyd ag arolygon pellach mewn lleoliadau Iechyd Meddwl ac Anableddau dysgu ac Adrannau Achosion Brys yn ogystal â phrosiectau
sy'n ymwneud â materion megis staffio, bwyd ysbyty, iechyd meddwl pobl hŷn.
Yn ogystal â'r uchod mae CICGC wedi gweithio'n agos gyda Thîm Trawsnewid Gofal BIPBC i adolygu'r cwestiynau a godwyd yn yr amrywiol
ffurflenni arddull 'Watch'. Mae'r ymagwedd ar y cyd hwn wedi'n galluogi i graffu ar safonau ac arferion presennol ymhellach ac wedi arwain at
integreiddio ystyriaethau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol ar y ffurflenni ymweliadau arolwg monitro CICGC. Mae CICGC hefyd wedi
gweithio mewn partneriaeth â ni ar ystod o weithgareddau gan ganolbwyntio ar asesiadau ac arolygon effaith cydraddoldeb. Byddwn yn parhau i
adeiladu ar y gwaith hwn dros y flwyddyn nesaf.
Pan fyddwn yn derbyn adroddiadau gan CICGC, byddwn yn sicrhau eu bod yn cael eu hanfon at y rheolwyr lleol. Bydd y Rheolwyr Lleol wedyn
yn adolygu'r adroddiadau a datblygu cynlluniau gweithredu i sicrhau y gweithredig ar ddarganfyddiadau'r arolygon. Ar ôl eu cwblhau, bydd y
cynlluniau gweithredu wedyn yn cael eu dychwelyd i'r CIC i ddarparu sicrwydd bod darganfyddiadau CICGC wedi cael eu derbyn gan y tîm(au)
cywir a bod gwersi wedi'u dysgu a gwnaed gwelliannau.
I ddarganfod mwy am waith CICGC, cysylltwch â:
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Uned 11 Llys Castan
Ffordd y Parc
Parc Menai
Bangor
LL57 4FH

Rhoi 22
cleifion yn gyntaf

Uned 1B a 1D Parc Busnes Wilkinson
Ffordd Gogledd Clywedog
Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL57 3AE
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Gofa
al gydag Urddas
U
Gwasa
anaeth Cyn
nghori a Che
efnogi Cleiffion
Lansiw
wyd y Gwasana
aeth Cynghorii a Chefnogi Cleifion
C
(PASS
S) yn Ysbyty
Glan Clw
wyd ym mis Go
orffennaf 2017, ac mae'n cyn
nnig gwybodaetth a chyngor
cyfrinac
chol a diduedd i gleifion, perth
hnasau a gofalw
wyr sy'n cael problemau
p
gyda go
ofal iechyd yn BIPBC.
B
Ein nod yw sicrhau bod problemau'n cae
el eu hadfer yn ddiymdroi
d
ac efffeithiol ac yn
bodloni'rr holl bartïon cys
sylltiedig. Mae'rr tîm yn mynd i'rr afael â chyfarta
aledd o 25
pryder ‘Y
Yn y Fan a’r Lle (OTS)’ yr wythn
nos ac yn eu datrys o fewn 48 aw
wr. Bydd y gwas
sanaeth yn cael ei weithredu ar draws yr holl yssbytai llym.

Gwella
a Gofal Dem
mentia yn e
ein hysbytaii
Datblygwyd y Cynllun
n Gweithredu sstrategol Deme
entia yn dilyn ymgysylltu
y
ag ymgynghori â phobl sy'n by
yw gyda dementia, eu gofalw
wyr, staff
ynol gofal iechy
yd a sefydliada
au eraill. Roed
ddem am gael gwybod
g
beth oedd yn bwysig a'r hyn roedd angen i'r Bwrdd Iechyd newid
d.
proffesiy
Mae'r cynllun gweithre
edu hwn yn pw
wysleisio pwysigrwydd o new
wid i sicrhau
ein bod yn dod i fod yn sefydliad sy’n deall deme
entia’n well. Rydym
R
wedi
dysgu nad
n
yw pobl â dementia bo
ob amser yn te
eimlo eu bod yn cael eu
clywed, ac
a nad yw go
ofalwyr bod
amser yn teimlo eu bod
d yn derbyn
cefnogaetth.

Gall newidia
adau bach wneud gwahaniaetth mawr. Hoffw
wn i chi
feddwl am y newidiadau y gellwch chi eu
u gwneud i fod yn fwy
cyfeillgar i ddementia.
d
G
Gyda'n
gilydd, gallwn greu lleoedd
l
sy'n deall po
obl fel fi, lle dw
w i'n cael fy n
nerbyn ac yn te
eimlo'n
rhan ohono ac
a yn derbyn cefnogaeth.
c
Llys
sgenad Dementiia.

Rydym ni
n fel Bwrdd Iechyd yn
addo y by
yddwn yn dod yn
y sefydliad
sy’n deall dementia. By
yddwn yn gwne
eud hyn drwy sicrhau
s
bod dio
ogelu wrth wra
aidd popeth a wnawn
w
a
gwerthfaw
wrogi pob unigo
olyn drwy ofalu
u a defnyddio ymagwedd we
edi'i ganoli ar yyr unigolyn. By
ydd gofal
yn dosturiol, diogel ac effeithiol.
e
Bydd gofalwyr yn te
eimlo bod croes
so iddynt a'u b
bod yn werthfaw
wr ac yn
efnogaeth. Byd
ddwn yn ymgys
sylltu â phobl a sicrhau bod ein
e hamgylcheddau gofal yn galluogi.
derbyn ce
Bydd paw
wb yn derbyn ce
efnogaeth a'u cyfeirio
c
ar y llw
wybr cywir.
Yn ystod 2017,
2
aseswyd
d pob ward gan
n ddefnyddio'r offer
o
cydnabyd
ddedig gan y Kiing's Fund, o ra
an bod y
ward yn gyfeillgar
g
i ddementia. Yn dillyn yr asesiad hwn, mae gwe
elliannau ar y g
gweill mewn lla
awer o'n
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wardiau
u, yn enwedig yn
y ein hysbytaii cymuned, sy'n
n anelu am sta
atws Deall Dem
mentia, fel y gw
welwyd yn Ysby
yty Llandudno yn gynharach eleni, ac
ail-wneu
ud unedau meg
gis Bryn Heske
eth ym Mae Co
olwyn.
Mae niffer o'n timau wedi
w
ymgymryd â gwelliannau i wneud y proffiad yn well i gleifion, eu teulu
uoedd a'u gofallwyr yn defnydd
dio profiadau bywyd
b
cleifion gyda dementia
a i wella'r ffordd
d maen nhw'n derbyn
d
gofal yn
n yr ysbyty. Mae'n cael ei be
eilota yn Uned Iechyd
I
Meddwll Pobl hŷn Hed
ddfan,
am, ac mae we
edi derbyn canm
moliaeth am wella hwyliau cle
eifion sy'n byw â dementia a lleihau
l
Ysbyty Maelor Wrecsa
eu pryder a'u cynnwrf yn ystod eu ha
arhosiad yn yr ysbyty.
y
Bydd hyn
h yn cael ei weithredu
w
ar dra
aws y Bwrdd Ie
echyd
yd eraill yng Ng
ghymru yn awyddus i'w ddefnyddio.
ac mae byrddau iechy
an bawb ei storri unigryw, hanes eu bywyd a'u
a hunaniaeth bersonol. Wrth
h i bobl ddatblygu amhariadau
ua
"Mae ga
salwch, nid yw hyn yn golygu eu bod
d yn anghofio eu
e profiadau ne
eu gyflawniadau. Gallwn ddeall triniaeth bre
esennol
claf o'u nodiadau acho
os meddygol, o
ond nid oes dim
m yna i ddweud
d wrthym pwy ydyn
y
nhw neu pam
p
efallai eu bod yn
ymddwy
yn mewn ffordd
d arbennig. Ma
ae arnom angen
n adnabod yr unigolyn
u
y tu ôl i'r amhariad i ymgysylltu'n
y
efffeithiol"

Gwella
a Gofal Ymataliaeth
Mae darparu gofal yn agosach i'r carrtref yn hanfodo
ol. Mae recriwttio Nyrs Ymata
aliaeth Cymune
ed a'r Nyrs Stom
ma Cymuned w
wedi cael effaith
gadarnh
haol ar ofal cleiifion. Mae'r swyyddi hyn yn da
arparu cefnogae
eth ychwanego
ol fel cynghoryd
dd a chefnogae
eth addysgol i sstaff cartrefi go
ofal.
Hefyd cafwyd
c
effaith gadarnhaol
g
ar g
gleifion yn eu cartrefi
c
eu huna
ain, oherwydd mae'r
m
cyngor arbenigol a'r geffnogaeth wedi lleihau'r angen
n i staff
gofal iec
chyd eraill i ym
mweld.

Gwella
a Maethiad
d a Hydradia
ad
Cynhaliwyd ein hwyth
hnos Maethiad a Hydradiad blynyddol ym Mawrth
2018. Roeddem
R
yn ga
allu cyflwyno ffyyrdd newydd o weithio a chod
di
ymwyby
yddiaeth ymysg
g ein cleifion, yymwelwyr a sta
aff. Roedd yr
wythnos
s yn cynnwys:
•
•
•
•

Adolygiadau
A
ac
c archwiliadau ssut dylem ases
su eich maethia
ad wrth
eich
e
derbyn i'r ysbyty
y
ac yn ysstod eich arhos
siad gyda ni;
Sesiynau
S
ymwy
ybyddiaeth diab
betes a halen;
'T
Te parti' prynha
awn fel rhan o'r Te Parti byd eang;
e
Cyflwyno
C
Hydr8
8, a pha mor hyydradol ydych chi, gan gynnw
wys
posteri
p
a fydd o gwmpas ein h
hysbtai yn y toiledau i chi wirio
o pa
mor
m hydradol yd
dych chi.
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Gofa
al Amsero
ol
Gofal Agosach i'rr Cartref
Rydym yn anelu at ddarparu cymaintt o ofal â phosiibl yn agosach i'r cartref.
Rydym yn anelu at rwy
ystro, darganfo
od a rheoli anghenion iechyd corfforol a
meddyliiol yn gynnar, fel
f yr amlinellir yn ein dogfen strategaeth "Byw'n Iach,
Aros yn Iach". Mae hy
yn wedi arwain at brosiectau arloesol
a
ac yme
estyn
naethau angenrrheidiol yn ein cymunedau, megis:
m
gwasan
•
•
•
•

methiant y galon a chlinigau angina mewn sawl ysbyty
Gwasanaethau
G
cymuned;
c
Clinigau
C
rhithwiir, lle, os yn briodol gellir cwblhau ymgyngho
oriadau heb orffod mynd i'r ys
sbyty;
Datblygiad
D
gwa
asanaeth Dietetteg cymunedoll ar gyfer gofalu
u am ddiabetes
s yn y gymuned;
Datblygiad
D
gwa
asanaethau cym
muned ar gyferr cleifion Oncole
eg a Haematoleg (2,941 digw
wyddiad triniaetth wedi'u cyflaw
wni yn y gymun
ned yn
ystod
y
2017).

Pwyntt Gofal Cynttaf ar gyferr Anawstera
au Clyw
Dros y 18
1 mis diwetha
af, mae cynllun blaengar newy
ydd ar gyfer cle
eifion sy'n oedo
olion ag anaws
sterau clyw, tinitws a chyflyrau
u cydbwysedd
penodol wedi dechrau
u. Mae'r cynllu
un yn golygu ge
ellir trefnu apwy
yntiad yn union
ngyrchol ag Uw
wch Nyrs Ymarrferydd fel y pw
wynt gofal cynta
af, yn
pwyntiad gyda'rr Meddyg Teulu
u. Bydd hyn yn
y rhyddhau ca
apasiti'r MT ac yn golygu gall cleifion gal myynediad at wybo
odaeth
hytrach na gwneud ap
nt ac agosach i'r cartref. Hyd yn hyn, gwelw
wyd dros 6,000 o gleifion ar y cynllun hwn mewn 31 meddy
ygfa MT.
arbenigol, cyngor a rheolaeth yn gyn
dborth hyd yn hyn wedi dangos:
Mae'r ad
• Bod
B 98% o'r cle
eifion yn adrodd
d bod eu hanghenion wedi'u cwrdd;
• Roedd
R
97% yn dweud bod y g
gwasanaeth yn
n "dda iawn" ne
eu'n "arddercho
og";
• Dywedodd
D
98%
% y byddent yn argymell y Gw
wasanaeth Awd
dioleg i eraill.

Meddy
ygon Awyr Cymru neu
u'r Gwasana
aeth Adfer a Throsglwy
yddo Meddy
ygol Brys (E
EMRTS)
Dechreu
uodd Meddygo
on Awyr Cymru
u neu'r Gwasan
naeth Adfer a Throsglwyddo
T
M
Meddygol
Brys (EMRTS) weitthredu o safle n
newydd yng
Nghaern
narfon y llyned
dd. Mae hyn yn
n golygu bod cy
yfleusterau goffal critigol ac ad
dfywio awyr o fewn
f
cyrraedd hedfan o 20 m
munud at gleifio
on yn
unrhyw le yng Nghymrru. Mae BIPBC
C yn falch o allu cefnogi dau o'r
o tri safle awy
yr EMRTS (Y Trallwng
T
a Chaernarfon).
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Treialu Uwch Ym
marferwyr P
Parafeddygo
ol (APPs) - Gogledd
G
Cy
ymru
Rhwng Tachwedd 201
17 a Mawrth 20
018, buom yn gweithio'n
g
agos
s gyda Gwasan
naeth Ambiwlan
ns Cymru i dre
eialu cynllun ne
ewydd i roi gofa
al a
chymortth i bobl yn eu cartrefi eu hun
nain ac i atal de
erbyniadau i'r ysbyty
y
y gellid eu
e hosgoi. Cafo
odd Uwch Yma
arferwyr Parafe
eddygol (APP) mewn
cerbyda
au ymateb cyfly
ym eu hanfon i asesu cleifion a oedd â chyfllyrau nad oedd
dent wedi'u hys
styried i fod yn rhai perygl byw
wyd a'r nod oed
dd gallu
eu trin yn
y y cartref neu
u i'w cyfeirio at ddarparwyr go
ofal eraill. Mae'r cynllun peilott yn cael ei werrthuso erbyn hy
yn, ond roedd a
arwyddion cynnar
llwyddia
ant yn dangos bod
b 98% o gle
eifion wedi gra
addio'r gwasanaeth fel ardd
derchog a gwn
naeth ein Huwc
ch Ymarferydd Parafeddygol, Berwyn
Jones, ennill
e
Gwobr Dewis
D
Pobl y Bw
wrdd Iechyd.

Gofal Brys yn dily
yn Trawiad ar y Galon
Mae tîm
m ymateb cardia
aidd 24 awr yn
n achub bywyda
au cleifion traw
wiad y galon ac
c yn rhoi gwell cyfle
c
iddynt gae
el
adferiad
d llawn. Ers Ebrill 2017, mae Labordy Cathe
etrau Cardiaidd
d Gogledd Cym
mru wedi bod yn
n cynnig ymyria
adau
arloesoll 24 awr y dydd
d, saith niwrnod
d yr wythnos i gleifion
g
sy'n de
erbyn diagnosis
s trawiad y galo
on lle mae tîm ar
alwad bob
b amser wrth
h law i ymateb.
Mae hyn yn golygu bo
od cleifion yng N
Ngogledd Cym
mru sy'n cael tra
awiad y galon yn
y elwa trwy arros yn yr ysbyty
y am
lai o am
mser a'u bod yn cael y cyfle go
orau posibl i dd
dod dros drawia
ad ar y galon gyda
g
dulliau adsefydlu cardiaidd
parhaus
s.

Derby
yniadau Bry
ys
Cafodd Adrannau Brys
s ar draws Cym
mru anawsterau gyda'r cynny
ydd yn y galw a natur yr achos
sion a welwyd yno dros y gae
eaf diwethaf. Yn
hanner cyntaf y flwydd
dyn, roedd ein perfformiad yn erbyn y targed
d cenedlaethol o bedair awr yn
y gwella'n raddol, ond mae'r gaeaf diwetha
af wedi
cael effa
aith negyddol ar
a hyn. Ar ddiw
wedd Mawrth 20
018, dim ond 67.8%
6
o gleifion
n fu'n aros llai na
n phedair awrr am driniaeth. Manteisiwch ar
a yr ap
amseroedd aros sydd ar gael i ffonau
u clyfar sy'n ga
allu darparu'r wybodaeth
w
ddiw
weddaraf am am
mseroedd aros
s ar gyfer ein hu
unedau mân
anafiada
au a'n hadrann
nau brys ar dra
aws Gogledd Cymru.

Gwasa
anaeth Med
ddygon Teu
ulu y Tu Alla
an i Oriau
Mae ein
n Gwasanaeth Meddygon Teu
ulu y Tu Allan i Oriau yn cynn
nig cymorth a chyngor
c
meddy
ygol brys i gleifion nad ydynt yyn gallu aros am
m
apwyntiad meddyg teu
ulu. Y llynedd, gwnaeth y gwa
asanaeth ddelio
o â mwy na 14
40,000 o alwadau, sydd wedi bod yn cynydd
du'n raddol flwy
yddyn ar
ôl blwyd
ddyn o ran nifer y galwadau. M
Mae'r gwasana
aeth ar gael rhw
wng 6.30pm a 8am, o ddydd Llun i ddydd Gwener,
G
a thrwyy'r dydd a chyd
da'r nos
dros benwythnosau a gwyliau'r bancc. Os bydd ange
en i chi weld meddyg
m
ar yr ad
degau hyn, ffon
niwch 0300 123
3 55 66.
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Gofa
al Unigol
Storïa
au a Phrofia
ad Cleifion
Mae derbyn adborth ar
a y gofal a'r gw
wasanaeth a dd
darparwn yn bw
wysig iawn
e storïau cleifio
on yn ein galluo
ogi i gael golwg
g ar ansawdd y
i ni. Mae
gwasan
naethau a ddarp
perir trwy lais d
defnyddwyr gw
wasanaeth.
hraifft, rydym wedi
w
bod yn gwe
eithio gyda'r Ga
anolfan Arwydd
dionEr engh
Golwg-S
Sain (COS) i ga
asglu storïau d
defnyddwyr gwa
asanaeth sy'n Fyddar ac
sydd â Nam
N
ar y Clyw
w. O ganlyniad, rydym wedi ga
allu gwella dealltwriaeth ymhlith rheolwyr a staff
s
am anghe
enion pobl sydd
d â nam ar y
synhwyrau a mynediad at wasanaeth
hau dehongli Ia
aith Arwyddion Prydain (BSL)). Mae'r gwellia
annau hyn wed
di arwain at fyne
ediad gwell i'n
gwasan
naethau ar gyfe
er defnyddwyr B
BSL.
Viewpo
oint yw ein Sys
stem Adborth C
Cleifion mewn Amser
A
Real syd
dd wedi'i gyflwy
yno ar draws BIPBC
B
dros y 12 mis diwethaff. Mae cymorth
h gan
Dîm Pro
ofiad y Cleifion yn parhau i hyybu'r system ac
c i'w hatgyfnertthu ac i annog defnyddio'r datta er mwyn sicrhau gwelliann
nau'n brydlon. Er
E mwyn
rhoi eich
h adborth, ewc
ch i: https://securee.crtviewpoint.com
m/Online/Survey/3
37396626-2934-4
42b1-85ae-ee8600
0f7d8e8

Hawliau Dynol a Chydraddo
oldeb
Rydym yn parh
hau i godi ymw
wybyddiaeth o Hawliau
H
Dynol fel rhan o'n hy
yfforddiant gorfo
odol ac rydym wedi
adeiladu ar hyn eleni fel rhan
n o'n hymgyrch Diwrnod Hawlliau Dynol. Gw
wnaeth ein Cyfa
arwyddwr Medd
dygol
Gweithredol, Dr
D Evan Moore, noddi'r gwaith
h hwn, sef Beth
h am i ni sefylll dros Gydrad
ddoldeb, Cyfia
awnder
ac Urddas Dy
ynol, Diwrnod Hawliau Dyno
ol, 10 Rhagfyr 2017 ac yn ys
stod Wythnos G
Gydraddoldeb 2017,
2
mae ein dathlia
adau blynyddo
ol i godi'r faner yn
y dangos ymrrwymiad y Bwrrdd Iechyd i gyffle cyfartal ar gyfer
g
y
gymuned LHD
DT+ - defnyddw
wyr gwasanaeth
h a staff. Eleni, roeddem wrth ein bodd unwa
aith eto, bod
cynrychiolwyr y ddau grŵp wedi
w
ymuno â ni ar bob un o'r prif safleoedd Ysbyty
Y
Cyffred
dinol Dosbarth ar
a
draws Gogledd
d Cymru wrth i ni godi baner yr
y enfys.
Yn ogystal â hyn, gwnaethom
m gymryd rhan hefyd yn arolw
wg blynyddol Mynegai
M
Cydrad
ddoldeb Gweith
hle
S
Stonewall (WE
EI), sy'n arolwg meincnodi i gy
yflogwyr yn ymwneud â chydrraddoldeb LHD
DT+, sydd am y tro
cyntaf eleni
e
yn gwbl gy
ynhwysfawr o rran mesurau Traws.
T
Rydym wrth
w ein bodd o fod wedi cyrra
aedd safle 51 yn
y y mynegai o blith cyfanswm
m o 434
o sefydlliadau sy'n cym
mryd rhan (cynn
nydd o 44 o leo
oedd o gymharru â'n safle yn 2017).
2
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Ein Hy
ymrwymiad
d i'r Gymrae
eg
Fel rhan
n o'n hymrwym
miad i sicrhau go
ofal dwyieithog
g i gleifion a'r cy
yhoedd, mae gwelliannau
g
allw
weddol wedi'u gwneud yn ysttod y flwyddyn er
mwyn codi
c
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd darparu
u gwasanaethau ar gyfer ein poblogaeth
p
Cym
mraeg ei hiaith. Mae Cynllun Dewis Iaith, sy
y'n
adnabod iaith cleifion trwy
t
osod mag
gnedau 'Siarad Cymraeg' uwc
chben gwelyau cleifion wedi'i gyflwyno ar draws y Bwrdd Ie
echyd gan sicrhau bod
ethau yn eu de
ewis iaith. Mae adborth gan sttaff, cleifion a theuluoedd wed
di bod yn gada
arnhaol,
cleifion yn cael cynnig rhagweithiol o ran gwasanae
ac mae llawer o gleifio
on wedi dweud eu bod yn teim
mlo'n fwy cyfforrddus eu bod yn
y gallu trafod eu
e hanghenion
n gofal
yn Gym
mraeg.
Cafodd ymgyrch newy
ydd 'Defnyddiw
wch eich Cymra
aeg / Use your Welsh' ei lansio ym mis Chwefror 2018 er mwyn
m
annog ein
e staff i ddefn
nyddio eu Cymrraeg, waeth be
eth fo lefel eu gallu.
g
Mae adbo
orth cleifion yn pwysleisio bod
d
cleifion yn gwerthfawro
ogi unrhyw ymdrech a wneir i sgwrsio yn Gy
ymraeg. Mae'r ymgyrch hon wedi
w
codi
ymwyby
yddiaeth o'r Gy
ymraeg a'i phwyysigrwydd ym maes gofal iec
chyd, gan gynyd
ddu'r cyfleoedd
d sydd gan gleifion i
ddefnyd
ddio'r iaith.
Bydd y Bwrdd Iechyd yn
y parhau i we
eithio gyda phartneriaid allwed
ddol a rhandde
eiliaid i ddatblyg
gu gofynion y Gymraeg
G
yn un
nol â Mesur y Gymraeg
G
(Cymru)) 2011 er mwyn
n gwella darpa
ariaeth y Gymra
aeg ar draws darpariaeth gofa
al iechyd yn ard
dal BIPBC.

Ymwe
eliadau Ago
ored
Fis Meh
hefin diwethaf, gwnaethom lan
nsio Ymweliadau Agored ar draws
d
ein hysb
bytai. Mae hyn yn
y golygu y by
ydd modd i chi yymweld ar ade
eg sy'n
gyfleus i chi a'r claf, on
nd gofynnwn i cchi gyfyngu niffer yr ymwelwyr i ddau ymwellydd ar y tro fes
sul claf tra byddwch ar y ward
d. Bydd hyn yn
n helpu i
gynnal preifatrwydd
p
ac
c urddas cleifio
on eraill ar y wa
ard.
Mae ym
mweliadau agorred yn rhan allw
weddol o gefno
ogi Ymgyrch Jo
ohn, sy'n caniattáu i ofalwr aro
os gyda chlaf sy
y'n cael diagno
osis dementia tra
t bydd
yn yr ys
sbyty. I rywun sydd
s
â dementiia, gall bod ag anwylyd wrth ei
e ochr yn ystod
d ei arhosiad yn
y yr ysbyty gyn
nnig sicrwydd a chysur ac ma
ae
tystiolae
eth yn dangos bod cynnwys g
gofalwr teuluol o adeg derbyn
n claf at ei ryddhau yn cynnig gofal o ansawd
dd gwell a gwe
ell canlyniadau.

Geni Actif
A
Mewn ymateb
y
i arolwg
g o farn merche
ed ar ofal dan arweiniad
a
bydw
wragedd yng Nghymru, cafod
dd grŵp bach o fydwragedd ar draws PBC eu
e
hyffordd
di i gynnig dosb
barthiadau Gen
ni Actif. Bwriad dosbarthiadau
u Geni Actif yw
w paratoi'r corff a'r meddwl i ac
ctifadu'r gallu n
naturiol i roi gen
ni ar
lefel ffis
siolegol, dathlu beichiogrwydd
d a genedigaeth
h, a grymuso merched
m
o ran dewis sut ac ymhle i roi geni i'w babanod. M
Mae'r ymateb wedi
w
bod
yn gada
arnhaol dros be
en hyd yma ac mae'r galw'n prysur
p
gynyddu
u.
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Lleisiau Mamolaeth
"Mae cynnwys cleifion yn golygu mwy na chael trafodaeth â phobl am Wasanaethau
yn unig. Mae cynnwys yn golygu clywed llais y claf ar bob lefel o'r gwasanaeth,
hyd yn oed pan fo'r llais hwnnw yn sibrwd.”’
Mae ein Gwasanaethau Mamolaeth am i'r holl ferched a'u partneriaid deimlo eu bod wedi'u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a chynnig eu gofal
mamolaeth gan staff maent yn ymddiried ynddynt i roi'r gofal gorau posibl.
Cafodd ‘Lleisiau Mamolaeth’ ei sefydlu yn haf 2017. Grŵp amlbroffesiynol ydyw, sy'n dod â'r rheiny sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau
mamolaeth ynghyd yn BIPBC. Pwrpas Lleisiau Mamolaeth yw cyfrannu at ddatblygu a darparu gwasanaethau o ansawdd, sy'n bodloni
anghenion corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac iechyd emosiynol y rheiny sy'n defnyddio ein gwasanaethau yng Ngogledd Cymru trwy sicrhau
bod merched a'u teuluoedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Gweithio i Wella
Bu gwelliant sylweddol yn nifer y cwynion agored a phrydlondeb ymatebion dros y flwyddyn ddiwethaf. Er bod hyn yn dal i fod yn her, mae hyn
wedi'i wella a'i gynnal dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi gweld lleihad mewn cwynion cyffredinol sy'n agored o 372 ym mis Mawrth 2017 i
226 ym mis Mawrth 2018 (ond cyrhaeddodd gwynion eu penllanw ym mis Medi 2017 ar 445). Erbyn mis Mawrth 2018, roedd 121 (53%) o
achosion ar agor dros 30 diwrnod, o blith cyfanswm o 226 o achosion gweithredol.
Cafodd 93% o gwynion eu cydnabod o fewn dau ddiwrnod gwaith

Cafodd 33% o gwynion ymateb o fewn 30 diwrnod gwaith

Ymdrinnir â chwynion newydd a sail "Yn y fan a'r lle" (OTS) lle bo'n briodol ac os cânt eu rheoli hyd at lefel boddhad yr achwynydd, gellir cau'r
gŵyn. Fodd bynnag, os nad yw'n briodol cau yn y fan a'r lle, ymchwilir i'r gŵyn yn unol â fframwaith Gweithio i Wella. Rhwng Ebrill a Mawrth
2018, mae 2,798 o bryderon OTS wedi'u hagor ac mae cyfanswm o 2,804 o bryderon OTS wedi'u datrys.
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Stafffio ac Adn
noddau
Ein Sttaff
Mae ein
n staff yn allwed
ddol i ddarparu
u gofal diogel, urddasol,
u
truga
arog
ac effeitthiol. Mae'n hanfodol bod gan
n ein staff y sgiliau a'u bod yn
n cael
eu hyffo
orddi'n dda a'u cefnogi i ddatb
blygu. Rydym yn
y cefnogi ein staff
s
i
ymgymrryd â hyfforddia
ant gorfodol, ce
efnogi ein datb
blygiad persono
ol ac
yn cefno
ogi datblygiad arbenigol trwy gynnal Adolyg
giadau Arfarnu a
Datblygu Personol (PA
ADR) gyda'n sttaff. Dros y flwy
yddyn ddiwetha
af,
mae 61.6% o'n staff wedi
w
cael PADR
R.

Arwain ac Ymgys
sylltu
Gan ade
eiladu ar ganly
yniadau'r Arolw
wg Staff yn 2016
6, rydym wedi rhoi rôl Llysgen
nhadon Ymgys
sylltu ar waith. Mae'r rôl yn ym
mwneud â rhoi llais i
staff wa
aeth beth maen
nt yn ei wneud yn y Bwrdd Iec
chyd trwy ddarp
paru fforymau agored i gynnig
g datrysiadau, rhannu rhwng ein gilydd a ch
hefnogi'r
datrysia
adau sy'n gallu dod â newidiadau mawr i'n staff
s
ac i'n cleifion. Mae'r rôl hon yn ategu at ein Harweinwy
yr Gwrando. G
Gwnaeth Llysge
enhadon
yn Ysby
yty Glan Clwyd gynnal tri digw
wyddiad yn gyn
nharach eleni lle'r oedd prese
enoldeb da yn cynnwys
c
pyncia
au Gwydnwch Staff, Cyfathre
ebu a

aff. Rydym wed
di dyfeisio yma
agwedd "Dywed
doch chi, gwna
aethom ni"
Recriwtio a Chadw Sta
wnaethom gyflw
wyno Teithiau Crwydr Uwch Arweinyddiae
eth ar draws y Bwrdd Iechyd, lle bydd aelod
d o'r Tîm
Yn ystod haf 2017, gw
Arweiny
yddiaeth Weithredol, yn aml yyng nghwmni Aelod
A
Annibynn
nol o'r Bwrdd, yn
y ymweld ag ardaloedd
a
clinig
gol er mwyn cyyfarfod â staff a
chleifion
n. Mae hyn yn gyfle i staff dra
afod eu cyflawn
niadau a'u heria
au gydag aelod
dau'r Bwrdd.
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Ar ddechrau 2018, gwnaethom lansio ein menter Syniadau Gwych, sy'n annog staff i rannu syniadau yn ymwneud â sut gallwn wella
effeithlonrwydd, lleihau gwastraff neu ychwanegu gwerth i'n cleifion ac i'n staff. Caiff awgrymiadau eu cyflwyno i banel o feirniaid sydd wedyn yn
cefnogi'r pum awgrym gorau yn ymwneud â threialu'r syniad.

Lefelau Staff Nyrsio
Rydym wedi bod yn brysur yn recriwtio staff o bob math dros y flwyddyn ddiwethaf gyda phwyslais mawr ar recriwtio nyrsys. Rydym wedi
cyflwyno cyfres o ddiwrnodau recriwtio yn arwain at recriwtio dros 250 o staff nyrsio yn llwyddiannus. Yn ogystal, rydym wedi recriwtio 44 o
Nyrsys Dychwelyd i Ymarfer ar ôl iddynt gwblhau cyrsiau Dychwelyd i Ymarfer gyda Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr.
Ewch i'r wefan i gael manylion am ddigwyddiadau a swyddi arfaethedig ar gyfer yr holl rolau ar draws BIPBC
https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Rheoleiddio Proffesiynol - Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
Fel Nyrs a/neu Fydwraig gofrestredig, mae'n ofyniad statudol i ymgymryd ag astudio rheolaidd ac i gofrestru fel gweithiwr proffesiynol bob
blwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i ymarfer ac i ofalu am gleifion. Mae'n hanfodol i ni gael sicrwydd bod ein Nyrsys a'n Bydwragedd
cofrestredig yn cyrraedd gofynion statudol NMC. Diolch i brosesau adrodd atgyfnerthedig, dim ond cyfanswm o 11 achos o dordyletswydd
cofrestru/ail-ddilysu a gododd ar draws BIPBC yn ystod 2017. Mae hyn yn cynrychioli 0.22% o'r cyfanswm gweithlu nyrsio cofrestredig ac mae'n
lleihad sylweddol o gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Profiad Gwaith
Rydym yn ymrwymedig i gefnogi lleoliadau gwaith ar draws BIPBC er mwyn rhoi'r cyfle i bobl wella eu gwybodaeth a'u sgiliau ac i gael
dealltwriaeth am y gwaith a'r gyrfaoedd a allai fod ar gael iddynt yn y dyfodol. Y llynedd, mae 152 o ymgeiswyr wedi cael cymorth i gael profiad o
waith nyrsio gan fod 54 o ymgeiswyr wedi cael cymorth gan feysydd eraill fel Fferylliaeth, Patholeg a Radioleg.

Addewid Amser i Newid/Iechyd a Lles Meddyliol Staff
Fel rhan o addewid Amser i Newid Cymru a sioeau teithiol Lles Meddyliol Staff,
mae'r Tîm Cwnsela wedi rhestru mwy na 200 o Hyrwyddwyr sydd â diddordeb
mewn herio'r stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl yn y gweithle ac mewn hybu
mentrau iechyd meddwl.
Pwrpas y rôl hyrwyddo yw helpu a chefnogi'r Tîm Lles Meddyliol a Chwnsela Staff i godi ymwybyddiaeth o gymorth, gwybodaeth a mentrau ar
draws BIPBC, gan hybu ffyrdd o fyw iach ac iechyd meddwl cadarnhaol. Annog cydweithwyr i fanteisio ar gyfleoedd iechyd a lles perthnasol,
coladu adborth/ gwerthuso a data ystadegol, gan rannu arfer gorau a storïau staff am lwyddiant.
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Gwobrau a Chyflawniadau
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae llawer o'n staff wedi ennill gwobrau ac mae llawer o'n gwasanaethau wedi cael eu hachredu
am y gwasanaethau y maent yn eu darparu. Hoffem ddiolch yn fawr i bob un o'n staff am eu cyflawniadau dros y flwyddyn
ddiwethaf ac mae cymaint i'w henwi; isod ceir ychydig o enghreifftiau o blith llawer sydd wedi ennill gwobrau a gwasanaethau
sydd wedi'u hachredu'n llwyddiannus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derbyniodd Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Hafod achrediad gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion (dim ond y
pedwerydd yn y DU i ennill y lefel fawreddog hon);
Llwyddodd Gwasanaethau Cof Conwy a Sir Ddinbych i gadw eu hachrediad;
Mae Uned Gofal Dwys Seiciatrig Tryweryn ac adran ECT Gogledd Cymru wedi cael achrediadau gan eu cyrff
cenedlaethol;
Cafodd Jean Morgan o'n Gwasanaeth Preswyl Cymunedol Ychwanegol ei henwi'n enillydd Gwobr Gofal
Cychwynnol a Chymorth Cymunedol Sefydliad Paul Ridd mewn seremoni fawreddog a fu'n dathlu
cyflawniadau pobl sy'n gofalu am eraill sydd ag anableddau dysgu ar draws Cymru;
Dr Alice Cole-King – yr unigolyn cynaf yn y DU i ennill Gwobr Gwasanaeth Ringel gan Gymdeithas
Ryngwladol Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad;
Cemlyn Roberts –Gwobr Cynorthwyydd Gofal Iechyd y Flwyddyn RCN o'r Tîm Cyswllt Iechyd Meddwl;
Beryl Roberts – Gwobr Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth;
Siwan Owen – Gwobr y Gymraeg;
Sharon Manning – Gwobr Ffyrdd Newydd o Weithio;
Dr Jill Bishop – Dyfarnwyd Gwobr Hyfforddi Radiolegwyr y Coleg Brenhinol i'r Oncolegydd Ymgynghorol;
Pam Wedley – Mae Uwch Hwylusydd Gwybodaeth Macmillan wedi derbyn Gwobr Seren Betsi nid yn unig
am ddarparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i gleifion sydd â chanser ond hefyd am ddysgu Cymraeg ac
iaith arwyddion er mwyn ei helpu i gyfathrebu'n fwy effeithiol gyda chleifion a'u teuluoedd;
Eirian Owen a Barry Walkden – derbyniodd y ddau, sy'n Weithwyr Cymorth Dementia, Wobrau Seren Betsi
am eu hymroddiad i rôl cynorthwyo cleifion sy'n byw gyda Dementia a'u perthnasau / gofalwyr;
Myra Sutton – Nyrs Ardal - derbyniodd Wobr Seren Betsi am ei hymroddiad yn cefnogi ei thîm a chleifion ym
mis Rhagfyr 2017 pan oedd eira'n ei gwneud yn anodd i'n Timau Nyrsio Ardal gyrraedd eu cleifion. Roedd Myra yno i roi cymorth (gan
gloddio trwy'r eira!) er mwyn sicrhau bod ei chleifion yn derbyn y feddyginiaeth hollbwysig yr oedd ei hangen arnynt;
Amanda Durber – Nyrs Arbenigol Osteoporosis - derbyniodd Wobr Seren Betsi am ei hangerdd dros addysg a rhoi syniadau arloesol
ar waith yn Uned Esgyrn Gogledd Cymru;
Caiff pob un o'r tri Thîm Cyswllt Seiciatrig eu hachredu gan Rwydwaith Achredu Cyswllt Seiciatrig (PLAN) trwy Goleg Brenhinol y
Seiciatryddion, sy'n gyflawniad enfawr gan mai BIPBC yw'r unig fwrdd iechyd yng Nghymru i gyflawni'r lefel achredu hon;
Uned Llygaid Stanley – gwobr genedlaethol gan y Gymdeithas Facwlaidd;
Uned Alaw – wedi cael Achrediad Mewnol.
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Mesurau Arbennig
Oherwydd pryderon cynyddol ynghylch dulliau llywodraethu'r sefydliad, cafodd y Bwrdd Iechyd ei roi o dan fesurau arbennig ym Mehefin 2015.
Ers hynny, fel rhan o'r Fframwaith Gwella tri cham a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, mae rhaglen waith barhaus ar draws y sefydliad cyfan
wedi bod yn weithredol.
Yn dilyn adolygu Diwedd Cam Tri ym mis Ionawr 2018, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gydnabod
bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhai gwelliannau ar draws pob un o'r meysydd mesurau arbennig ac yn achos Gwasanaethau Mamolaeth,
cawsant eu dad-ddwysáu fel maes a oedd yn peri pryder.
Fodd bynnag, npdpdd yr Ysgrifennydd Cabinet nifer o feysydd i'w gwella hefyd a phennodd nifer o gerrig milltir newydd i'r Bwrdd Iechyd fynd i'r
afael â nhw:•
•
•
•

Arwain a Llywodraethu;
Cynllunio Strategol a Chynllunio Gwasanaethau;
Iechyd Meddwl;
Gofal Cychwynnol gan gynnwys meddygon teulu y tu allan i oriau.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio er mwyn cyflawni gwelliannau pellach yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru.

Edrych i'r Dyfodol. 2018-2019
Rydym am gyflwyno ymagwedd "Diogel, Effeithiol a Thrugarog" tuag at ofal ac i beidio â gwneud unrhyw niwed. Byddwn yn cyflawni hyn trwy roi
anghenion ein cleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr yn gyntaf. Bydd hyn yn ein helpu i roi gofal diogel, effeithiol a thrugarog i'n cleifion, ein
teuluoedd a'n gofalwyr bob amser yn unol â'n Strategaeth Gwella Ansawdd a'r meysydd a amlygir ar ddechrau'r adroddiad hwn.
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