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Cyflwyno Tystiolaeth ar gyfer Ymgynghoriad y Senedd ar ‘Ryddhau o ysbytai 

a’r effaith ar lif cleifion trwy ysbytai’ (Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol) 

7 Ionawr  2022 

Cyd-destun Sefydliadol 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gyfrifol am wella iechyd 

poblogaeth Gogledd Cymru a sicrhau darpariaeth briodol o ofal iechyd o 

ansawdd uchel.  

Poblogaeth 

Mae poblogaeth Gogledd Cymru oddeutu 700,000 ac mae wedi'i gwasgaru ar 

draws chwe Awdurdod Lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y 

Fflint a Wrecsam.  

Yn arbennig o berthnasol i'r ymgynghoriad hwn mae'r boblogaeth oedrannus gan 

fod mwyafrif yr oedi wrth ryddhau yn dod o fewn y grŵp hwn. Mae'r tabl isod yn 

dangos proffil oedran y boblogaeth yn ardal y Bwrdd Iechyd o'i gymharu â 

phoblogaeth Cymru gyfan. Mae hyn yn dynodi cyfran uwch na'r cyfartaledd o'r 

boblogaeth sy'n oedrannus (65+) ac yn oedrannus iawn (85+). 

Mae gan BIPBC rai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gyda 12% o 

boblogaeth Gogledd Cymru yn byw yn y bumed ran fwyaf difreintiedig o 

gymunedau yng Nghymru. Mae tair o'r 10 ward fwyaf difreintiedig yng Nghymru, 

fel y'u mesurir gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) yng Ngogledd 

Cymru. Mae'r graffeg isod yn dangos yr amddifadedd cymharol mewn 

cymunedau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys y rhai mwyaf difreintiedig -  
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Gweithio mewn Partneriaeth 

Mae trefniadau gwaith partneriaeth sefydledig rhwng y Bwrdd Iechyd, 

Awdurdodau Lleol, y Trydydd Sector a phartneriaid eraill yng Ngogledd Cymru. 

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn dod yn fwyfwy effeithiol wrth hyrwyddo 

cydweithio a goruchwylio datblygiad datrysiadau arloesol i ddarparu 

gwasanaethau iechyd a gofal integredig. Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol yn goruchwylio'r buddsoddiad o £2.2m o adnoddau ychwanegol a 

ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol.  Mae'r holl adnodd hwn wedi'i ddyrannu i Awdurdodau Lleol i 

gydnabod y rôl hanfodol sydd gan y sector hwn i gael effaith bositif ar lif ysbytai 

trwy leihau oedi cyn rhyddhau. 

Mae'r amgylchedd positif hwn ar gyfer gweithio ar y cyd yn ffurfio cyd-destun 

pwysig ar gyfer ystyried y materion a amlinellir yn y ddogfen hon mewn perthynas 

ag oedi cyn rhyddhau o'r ysbyty. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod heriau 

penodol y mae partneriaid yn yr Awdurdod Lleol yn eu hwynebu, yn enwedig o 

ran recriwtio a chadw staff gofal. Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i weithio ar y cyd 

i geisio nodi datrysiadau lleol arloesol i'r heriau hyn. 
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Lefelau Hanesyddol o Oedi cyn Rhyddhau 

Mae oedi cyn rhyddhau wedi bod yn her ar draws y Bwrdd Iechyd ers cryn 

amser. Cyn y pandemig roedd lefel sylfaenol o oedi fel arfer tua 110 o gleifion ar 

unrhyw adeg, ond mae hyn bellach wedi cynyddu'n sylweddol fel y nodir yn yr 

ymatebion isod. 

 

Ymateb i Gwestiynau'r Ymgynghoriad 

Mae'r adran ganlynol yn darparu ymatebion i'r cwestiynau a nodwyd yn yr 

ymgynghoriad. 

 

1. Y sefyllfa bresennol gydag oedi wrth drosglwyddo gofal o'r ysbyty 

Mae oedi cyn rhyddhau yn parhau i gyflwyno heriau wrth reoli capasiti cleifion 

mewnol ar draws ysbytai llym a chymunedol. Mae'r graff isod yn dangos lefel 

y cleifion “ffit yn feddygol ar gyfer rhyddhau” sy'n parhau i fod mewn ysbytai ar 

draws y Bwrdd Iechyd dros y 14 wythnos ddiweddaraf -  

 

 

Fel y nodwyd uchod, mae'r oedi yma’n effeithio ar ysbytai llym a chymunedol, 

gyda data ar gyfer 17 Rhagfyr yn dangos 167 o welyau llym yn llawn (52%) yn 

ogystal â 151 o welyau ysbyty cymunedol (48%). Mae cyfanswm yr oedi o 

318 yn cyfateb i oddeutu 11 ward ar draws ysbytai'r Bwrdd Iechyd.  

Mae nifer o resymau dros oedi, yn ymwneud â materion mewn ysbytai, mewn 

gwasanaethau cymunedol a lleoliadau gofal annibynnol. Mae'r tabl isod yn 

dangos cipolwg ar y rhesymau dros oedi fel y'u cofnodwyd yn y Bwrdd Iechyd 

-  
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Fel y gwelir o'r data uchod, mae 48% o'r oedi'n codi o ganlyniad i gleifion yn 

aros i gael mynediad at ofal yn y gymuned, p'un ai gartref, mewn cartref 

preswyl neu gartref nyrsio. Mae hyn yn adlewyrchu'r pwysau ar y 

gwasanaethau hyn a'r heriau capasiti cyfredol. Yn ddaearyddol, ceir oedi ar 

draws pob un o ardaloedd yr Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru er 

gwaethaf trefniadau gweithio positif ar lefelau awdurdod unigol a rhanbarthol. 

Mae'r oedi hyn yn adlewyrchu pwysau ar y system a amlinellir yn fanylach yn 

nes ymlaen yn yr ymateb hwn. 

 

2. Effaith oedi ar yr unigolion dan sylw  

Gall oedi cyn rhyddhau gael effaith sylweddol ar iechyd a lles cleifion yn y 

tymor byr a'r tymor hwy. 

Gall cyfnodau estynedig o orffwys yn y gwely'n ddiangen yn yr ysbyty arwain 

at wastraffu cyhyrau a cholli symudedd gyda risg uwch o godymau, doluriau 

gwasgu, colli annibyniaeth a hyder, mwy o risg o heintiau a gafwyd yn yr 

ysbyty a dirywiad o ran nam gwybyddol; yn enwedig i gleifion â dementia. 

Mae oedolion hŷn yn arbennig o agored i effeithiau niweidiol ansymudedd sy'n 

digwydd gydag arhosiad hir yn yr ysbyty. Ar ôl dim ond deg diwrnod o orffwys 

yn y gwely, gall oedolion hŷn golli hyd at 1kg o fàs cyhyrau ac 16% o'u 

cryfder.  

Gall oedi, ynghyd â'u heffeithiau negyddol cysylltiedig fel y cyfeiriwyd atynt 

uchod, arwain at ofyniad am lefel uwch o ofal yn gynharach nag y byddai wedi 

bod yn angenrheidiol fel arall, gan gynnwys derbyniad cynharach i ofal tymor 

hir. Yn ychwanegol at yr effeithiau niweidiol ar yr unigolyn dan sylw, mae hyn 

yn cael effaith ariannol bosibl trwy gynyddu costau gofal.   

Reasons for Delay - Snapshot 17th December 2021

Reason 

Number of 

Delays %

Awaiting domicillary care 75 23.6%

Awaiting residential care home 36 11.3%

Awaiting nursing home 43 13.5%

Awaiting social care assessment 28 8.8%

Awaiting health assessment 67 21.1%

Awaiting health transfer 47 14.8%

Other 22 6.9%

Total 318 100%
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Mae cyfnodau arhosiad hirach a mesurau ymweld cyfyngedig yn amddifadu 

cleifion o gysylltiad â'u cymunedau lleol a'u teuluoedd, a all effeithio'n 

negyddol ar les meddyliol ac emosiynol.  Mae'r effaith hon yn ymestyn i 

deuluoedd a gofalwyr yn ogystal â'r cleifion eu hunain. Er bod gweithredoedd 

fel cyflwyno technoleg a galwadau fideo wedi cynorthwyo, rhaid cydnabod na 

allant ddisodli'r budd a geir o gyswllt wyneb yn wyneb â theulu a ffrindiau. 

Yn ogystal â'r effaith ar y cleifion sy'n aros i gael eu rhyddhau, mae cleifion 

sy'n aros am gael eu derbyn mewn rhannau eraill o'r system iechyd yn cael 

eu heffeithio hefyd. Mae diffyg gwelyau oherwydd oedi cyn rhyddhau yn 

arwain at anallu i dderbyn cleifion ag anghenion mwy llym, gofal yn cael ei 

ddarparu mewn lleoliadau nad ydynt fwyaf priodol ar gyfer angen clinigol yr 

unigolyn ac oedi wrth asesu a gwneud diagnosis mewn lleoliadau fel yr Adran 

Achosion Brys. 

Mae diffyg argaeledd gwelyau hefyd yn effeithio ar ofal wedi'i gynllunio. Mae 

defnyddio gwelyau llawfeddygol i ddarparu ar gyfer cleifion meddygol brys yn 

arwain at ganslo triniaethau a gynlluniwyd. O safbwynt y claf, mae'r oedi 

parhaus wrth dderbyn yn arwain at ansicrwydd pellach, anghysur ac o bosibl 

niwed o ganlyniad i gyflyrau'n dirywio tra bod cleifion yn aros i gael eu derbyn. 

Disgrifir yr effeithiau hyn yn fanylach yn yr adran ganlynol. 

 

3. Effaith oedi ar y system 

 

Gall oedi cyn rhyddhau gael effaith ar draws y system iechyd a gofal gyfan. 

 

Gofal Cleifion Mewnol  

 

Mae oedi cyn rhyddhau yn arwain at ofal cleifion mewnol mewn lleoliadau nad 

ydynt fwyaf priodol i'w hangen. Mae hyn yn cyflwyno risgiau ychwanegol o 

niwed, yn enwedig i gleifion oedrannus â dementia. Teimlir yr effaith nid yn 

unig yn y lleoliadau llym ond hefyd mewn ysbytai cymunedol.  

 

Mae’r ffaith bod llai o welyau cleifion mewnol ar gael yn arwain at anallu i 

ofalu am y cleifion mwyaf difrifol wael mewn modd amserol, a thrwy hynny'n 

cyflwyno risgiau clinigol ychwanegol. Gall y pwysau cynyddol ar staff arwain 

at ddiffyg amser ar gael i'w dreulio gyda chleifion, gan arwain at brofiad 

cleifion o ansawdd is a llai o amser i ddarparu gofal gwirioneddol dosturiol. 

Mae rheoli stoc gwely is a chydbwyso'r risgiau hyn yn amsugno swm 

anghymesur o adnoddau clinigol a gweithredol ac yn arwain at 

aneffeithlonrwydd.  
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Mae gan Raglen Gwella Gofal Heb ei Drefnu'r Bwrdd Iechyd nifer o gamau 

gweithredu sy'n canolbwyntio ar ofal cleifion mewnol sy'n anelu at wella llif 

trwy'r ysbyty, a thrwy hynny'n lliniaru'r effeithiau negyddol hyn. Mae hyn yn 

cynnwys dilyn egwyddorion y rhaglen llif cleifion SAFER genedlaethol, sydd 

wedi'i chynllunio i alluogi pobl i ddychwelyd adref o'r ysbyty yn iach, yn 

ddiogel ac yn amserol. O dan y rhaglen hon, mae gweithredu Rowndiau 

Bwrdd effeithiol yn hanfodol wrth ddarparu ffocws ar y gweithgareddau 

dyddiol hanfodol sy'n ofynnol i alluogi cleifion i ddatblygu eu gofal heb oedi, 

gan annog her ac uwch-gyfeirio amserol lle nodir oedi. Mae hyn yn cefnogi'r 

nod o ryddhau'n amserol, sy'n ffactor llwyddiant hanfodol yn y gwaith hwn. 

 

Ail faes gwaith allweddol yn y Rhaglen Gwella Gofal Heb ei Drefnu, sy'n 

effeithio ar y galw am welyau cleifion mewnol, yw darparu Gofal Brys ar yr Un 

Diwrnod (SDEC). Mae'r Bwrdd Iechyd yn sefydlu unedau SDEC ar bob safle 

llym gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru. Nod yr unedau hyn yw trosi 

gofal gwely brys i ofal dydd ar bob cyfle. Maent yn ddatblygiad hanfodol wrth 

reoli cleifion ag anghenion gofal brys y gellir trin eu cyflwr yn effeithiol heb eu 

derbyn. Trwy'r unedau hyn gellir osgoi derbyniadau diangen, lleihau pwysau 

gwelyau a gwella profiad cleifion a staff.  

  

Adrannau Achosion Brys  

 

Mae anallu i dderbyn yn amserol o ganlyniad i bwysau ar welyau cleifion 

mewnol yn arwain at dagfeydd mewn Adrannau Achosion Brys, mwy o risg 

glinigol a gofal llai urddasol.  

 

Mae capasiti mewn Adrannau Achosion Brys wedi gostwng ymhellach ers 

dechrau'r pandemig oherwydd yr angen i reoli risgiau COVID-19 a sicrhau 

bod cleifion yn cael eu gwahanu'n ddigonol fel mesur atal heintiau allweddol.  

O ganlyniad, mae'r gallu i asesu cleifion newydd yn amserol a rheoli 

adnoddau clinigol mewn modd hyblyg yn cael ei leihau.  Bydd gweithredu 

gofal brys yr un diwrnod, fel y disgrifir uchod, yn lleihau'r pwysau mewn Adran 

Achosion Brys trwy alluogi trosglwyddo cleifion priodol yn gyflymach o'r Adran 

Achosion Brys. Yn ogystal, bydd yr unedau'n derbyn cyfeiriadau uniongyrchol 

gan feddygon teulu, therapyddion a chlinigwyr eraill, a thrwy hynny osgoi'r 

angen am bresenoldeb yn yr Adrannau Achosion Brys. Bydd hyn yn caniatáu i 

staff mewn Adran Achosion Brys ganolbwyntio ar nifer llai o gleifion, gan 

ddarparu asesiad mwy amserol a llai o oedi yn yr Adran. 

 

Yn ogystal â chanolbwyntio ar leoliad cleifion mewnol, mae gan y rhaglen 

gofal heb ei drefnu ddatblygiadau parhaus sydd wedi'u cynllunio i leihau nifer 

y rhai sy'n mynd i Adrannau Achosion Brys, a thrwy hynny'n lliniaru'r pwysau 
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a gwella profiad cleifion. Mae'r gwasanaeth Asesu a Thriniaeth Clinigol 

Integredig Unigol (SICAT), a sefydlwyd yn 2018, yn parhau i ehangu ei ystod 

o gefnogaeth i gynorthwyo i reoli'r galw a chyfeirio cleifion at y gwasanaeth 

mwyaf priodol. Mae hyn wedi cael effaith bositif ar y gallu i ddarparu gofal i 

gleifion mewn lleoliadau cymunedol yn hytrach nag Adran Achosion Brys. 

Mae'n cynnig gwell cefnogaeth glinigol i barafeddygon yn y fan a'r lle ac 

mae'n ehangu i wasanaeth cyngor clinigol ehangach ar gyfer ystod o weithwyr 

proffesiynol gofal iechyd cymunedol fel Nyrsys Ardal, i gefnogi gwneud 

penderfyniadau. Mae'r gwasanaeth hwn hefyd yn cael ei gyflwyno i Gartrefi 

Gofal i alluogi mynediad at gyngor clinigol i'w staff gyda'r nod o osgoi 

galwadau ambiwlans diangen a chludiant i'r ysbyty. Mae'r ddarpariaeth hon yn 

cysylltu fwyfwy â'r gwasanaeth 111 ar lefel genedlaethol. 

 

Gwasanaethau Ambiwlans 

 

Mae llai o gapasiti mewn adrannau achosion brys i asesu cleifion mewn modd 

amserol yn arwain at oedi wrth drosglwyddo cleifion. Mae hyn yn arwain at 

risgiau clinigol cynhenid i'r cleifion dan sylw, er bod y rhain yn cael eu lliniaru i 

raddau, trwy weithio'n effeithiol rhwng timau Adrannau Achosion Brys a 

chriwiau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).  

Mae risg ehangach i'r gymuned hefyd sy'n deillio o ddiffyg adnoddau WAST 

i'w defnyddio mewn galwadau brys. Mae hyn yn cael effaith uniongyrchol ar 

ansawdd gofal a niwed sy'n codi trwy oedi wrth ymateb i sefyllfaoedd sy'n 

peryglu bywyd.  

 

Mae'r gwaith yn parhau mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i 

wneud y defnydd gorau o arbenigedd clinigol parafeddygon ac i gysylltu 

parafeddygon â chlinigwyr eraill i gefnogi eu penderfyniadau. Mae llwybrau 

blaenoriaeth wedi'u nodi mewn perthynas â phoen yn y frest, problemau 

anadlu a chodymau. Mae'r gwasanaeth asesu clinigol y cyfeiriwyd ato yn 

gynharach a 111 yn galluogi gwneud penderfyniadau yn fwy priodol a gyda 

llwybrau cymunedol addas ar waith yn caniatáu ar gyfer gofal cymunedol 

priodol yn hytrach na chludiant i Adran Achosion Brys. Gan weithio gyda 

WAST, nod y Rhaglen Gwella Gofal Heb ei Drefnu yw cynyddu nifer y 

galwadau ambiwlans y gellir eu datrys yn briodol heb droi at gludo i’r ysbyty. 

Mae ailgyfeirio cleifion at Unedau Mân Anafiadau (MIUs), lle mae hyn yn 

briodol, yn galluogi asesu a thrin yn gyflymach, llai o amser trosglwyddo ar 

gyfer cerbydau ambiwlans a llai o alw ar Adrannau Achosion Brys. Cefnogir 

hyn gan raglen addysg wedi'i thargedu ar gyfer Ymarferwyr Nyrsio i ddarparu 

darpariaeth Uned Mân Anafiadau cyson ar draws pob safle. 

 

Gofal wedi'i gynllunio  
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Mae oedi cynyddol wrth ryddhau yn arwain at lai o welyau ar gael i gyflawni 

triniaethau gofal a gynlluniwyd i gleifion mewnol. Mae hyn yn arwain at 

amseroedd aros cynyddol a risg gysylltiedig o niwed i gleifion wrth iddynt aros 

am eu llawdriniaethau, yn enwedig mewn gwasanaethau fel canser.  

 

Bydd cyflwyno llwybrau gofal newydd a all wneud y gorau o driniaeth cleifion 

allanol a gofal dydd yn cael effaith ar y pwysau ar welyau, ond ni all hyn 

liniaru effaith oedi cyn rhyddhau. 

 

 

 

Gofal Cychwynnol 

 

Pan fo gwasanaethau ysbyty dan bwysau ac yn methu ag asesu a derbyn 

cleifion mewn modd amserol, gall pwysau gynyddu mewn gofal cychwynnol. 

Mae hyn yn berthnasol o fewn oriau gofal cychwynnol arferol a hefyd yn y 

cyfnod y tu allan i'r oriau a'r penwythnos. Mae diffyg mynediad prydlon at 

gyngor a diagnosteg yn cynyddu'r risg i gleifion yn y gymuned.  

 

Mae cyflwyno Canolfannau Gofal Cychwynnol Brys ledled Gogledd Cymru, a 

all dderbyn cyfeiriadau yn uniongyrchol gan ofal cychwynnol neu gan 

Adrannau Achosion Brys, yn darparu capasiti ychwanegol mawr ei angen ar 

draws y system. Bydd sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â dull 111 yn Gyntaf a 

defnyddio Canolfannau Gofal Cychwynnol Brys fel dewis arall yn lle mynd i 

Adrannau Achosion Brys yn cynnig budd pellach. 

 

Gofalwyr  

 

Mae anallu i ddarparu mynediad amserol priodol yn arwain at y baich ar 

ofalwyr yn cynyddu ynghyd â'r pryder am ddiogelwch a lles anwyliaid.  Gall 

hyn effeithio'n ddifrifol, gan danseilio cydnerthedd trefniadau gofal cartref i 

gleifion.   

 

Lles Staff 

 

Ni ellir gorbwysleisio'r pwysau eithafol y mae staff yn gweithio oddi tano mewn 

gwasanaethau gofal heb ei drefnu.  Mae'r effeithiau ar y system a ddisgrifir 

uchod yn amlygu eu hunain mewn heriau beunyddiol i staff. Effeithir yn 

ddifrifol ar y gallu i ddarparu gofal tosturiol o ansawdd uchel.  Mae hyn yn cael 

effaith uniongyrchol ar forâl a lles staff, yn ychwanegol at straen personol 

llwythi gwaith dwys.   
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Mae angen recriwtio staff ychwanegol ar gyfer llawer o fodelau amgen 

cynlluniedig y Bwrdd Iechyd.  Er enghraifft, bydd angen recriwtio tua 115 o 

staff ychwanegol er mwyn gwella lefelau staffio mewn Adrannau Brys.  Mae'n 

anochel y bydd effaith negyddol ar atyniad y rolau hyn mewn system o dan 

gymaint o bwysau.  Ynghyd â hyn, mae'r gallu i gadw staff yn y gwasanaethau 

presennol yn fwyfwy heriol.  

 

4. Yr amrywiadau mewn arferion rhyddhau ysbytai ledled Cymru a 

thrawsffiniol, a sut maent yn diwallu anghenion gofal a chymorth 

unigolion  

 

Yn hanesyddol, bu amrywiadau yn y dulliau o fynd i'r afael â heriau oedi cyn 

rhyddhau.  Mae mentrau cenedlaethol megis Rhyddhau i Adfer ac Asesu 

(D2RA) yn dod â mwy o gysondeb er nad yw hyn wedi'i wreiddio'n llawn eto 

ac mae gwersi a ddysgwyd o weithredu'n gynnar yn cael eu defnyddio i wella'r 

dull hwn.  

 

O ganlyniad i'r gwaith i weithredu Rhyddhau i Adfer ac Asesu, ceir darpariaeth 

gwasanaethau fwy cyson ledled Gogledd Cymru.  Mae rheolaeth cleifion yn 

unol â llwybrau D2RA safonol wedi'i fabwysiadu'n llawn, gyda chleifion yn cael 

eu cefnogi gan y Timau Adnoddau Cymunedol yn unol â gofynion y llwybr 

rhyddhau maent arno.  Mae datblygu capasiti o fewn gwasanaethau 

cymunedol, gan weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol trwy Dimau 

Adnoddau Cymunedol, yn canolbwyntio fwyfwy ar yr angen i sicrhau 

trefniadau rhyddhau prydlon, diogel a phriodol.   

 

Ochr yn ochr â hyn, mae gwaith pellach yn mynd rhagddo i sicrhau bod 

cynllunio rhyddhau o'r ysbyty yn cychwyn mor gynnar â phosibl yn ystod yr 

arhosiad yn yr ysbyty.  Mae trefniadau lleol diwygiedig yn cael eu gweithredu 

gyda chysondeb cynyddol ledled Gogledd Cymru gan gynnwys Rowndiau'r 

Bwrdd, Heidiau Diogelwch, a chynllunio rhyddhau'n gynnar. Mae'r Bwrdd 

Iechyd yn bwrw ymlaen â gwaith yn y meysydd hyn o dan ei Raglen Gwella 

Gofal Heb ei Drefnu sydd â phedwar llif gwaith allweddol; 

 Camu i fyny yn y gymuned 

 Drws ffrynt a man argyfwng ysbytai 

 Gofal ar gyfer cleifion mewnol 

 Gwasanaethau yn y gymuned 

 

Mae'r camau yn y ffrydiau gwaith hyn wedi'u halinio i gefnogi cyflwyno'r “chwe 

nod ar gyfer gofal brys ac argyfwng” a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.  

 

Mae gweithio trawsffiniol gyda GIG Lloegr yn adeiladol ac mae bellach yn 

elwa o fabwysiadu'r model D2RA yn y ddwy wlad.  Mae yna rai 

gwahaniaethau o ran dull gweithredu, megis yr agwedd at “ddewis” wrth aros 

am ryddhau sy'n cynnig cyfleoedd i ddysgu gwersi.  Mae'r heriau sy'n 

wynebu'r Bwrdd Iechyd wrth ymdrin â rhyddhau trawsffiniol yn debyg i'r rhai a 
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brofir yng Ngogledd Cymru.  Mae'r diffyg capasiti mewn cartrefi gofal a 

lleoliadau adfer ac adsefydlu priodol mewn cartrefi gofal yn gyson yn 

cyflwyno'r anawsterau mwyaf.    

 

5. Y prif wasgbwyntiau a rhwystrau i ryddhau cleifion ysbytai sydd ag 

anghenion gofal a chymorth, gan gynnwys capasiti'r gwasanaethau 

gofal cymdeithasol 

 

Ceir nifer o wasgbwyntiau a rhwystrau sy'n effeithio ar y gallu i ryddhau. Fodd 

bynnag, mae'n bwysig cydnabod bod rhai o'r atebion yn ymwneud â rheoli 

galw cleifion ac ymatebion i angen clinigol yn y gymuned yn fwy effeithiol, fel 

bod mynediad i'r ysbyty yn cael ei leihau lle mae dewisiadau diogel, priodol 

eraill yn bodoli.  

 

Mae gallu gofal cychwynnol, gwasanaethau cymunedol, gwasanaethau 

ambiwlans a'r trydydd sector yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig ymatebion di-

oed i angen heb droi at ysbyty, yn gam cyntaf sylfaenol.  Ar draws y Bwrdd 

Iechyd, ceir Gwasanaethau Camu i fyny a ddarperir gan y Timau Adnoddau 

Cymunedol i leihau derbyniadau i ysbytai. Gall cyfeiriadau i'r gwasanaethau 

hyn fod trwy amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys Gofal Cychwynnol ac 

Awdurdodau Lleol.  Cydlynir mynediad at y gwasanaethau hyn drwy’r 

Pwyntiau Mynediad Unigol (SPOAs) sy’n dwyn ynghyd ystod o adnoddau i 

gynnig yr ymateb mwyaf priodol i anghenion unigolion.  

 

Mae buddsoddi mewn modelau asesu a thriniaeth nad ydynt yn arwain at ofal 

cleifion mewnol mewn ysbytai hefyd yn allweddol.  Mae'r Bwrdd Iechyd wedi 

rhoi nifer o wasanaethau o'r fath ar waith yn ei safleoedd ysbytai ac mae 

bellach yn mabwysiadu model cyson o wasanaethau Gofal Brys ar yr Un 

Diwrnod.  Mae'r rhain yn agwedd hanfodol ar gapasiti a fydd yn arwain at well 

profiad i gleifion, parhad gofal yn y gymuned a rhyddhau capasiti gwelyau ar 

gyfer cleifion sy'n ddifrifol wael ac y mae arnynt angen y lefel hon o ofal yn 

glinigol.  Mae gwasanaethau'n ehangu ar bob safle gyda'r nod o gyflawni 

gwasanaeth 12 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Yn ychwanegol, mae gan 

bob un o'r ysbytai staff CRT yn yr Adrannau Brys i nodi cleifion sy'n briodol i 

gael eu cefnogi i ddychwelyd adref i wella ac atal ail-dderbyn trwy brosesau 

rhyddhau "cywir tro cyntaf".  

 

Mae angen i systemau gweithio mewn ysbytai i gefnogi llif cleifion effeithiol a 

chynllunio rhyddhau effeithiol fod yn gweithredu ar y lefel orau bosibl ar draws 

pob safle.  Yn ganolog i hyn mae'r dull SAFER y cyfeirir ato yn adran 3 uchod.  

Mae hyfforddiant staff ar ddefnyddio offerynnau rhyddhau yn effeithiol yn rhan 

hanfodol ynghyd â rhyngwynebu effeithiol rhwng staff ysbytai a chymunedol, 

gan gynnwys Awdurdodau Lleol.  Mae Timau Cymunedol hefyd wedi datblygu 

Gwasanaethau Eiddilwch ar safleoedd yr ysbytai sy'n darparu cefnogaeth 

cydafiachedd arbenigol i'r cleifion sydd fwyaf mewn perygl o arosiadau hir yn 

yr ysbyty. Mae'r gwasanaethau hyn yn canolbwyntio ar adnabod a chefnogi 
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cleifion yn ystod y diwrnodau cyntaf ar ôl eu derbyn, a lle bynnag y bo hynny'n 

bosibl, sicrhau y cânt eu rhydau i fynd adref yn gynnar ac yn ddiogel. 

 

Yn ystod y 18 mis diwethaf mae'r Bwrdd Iechyd wedi cyflwyno Biwro Cartref 

yn Gyntaf ym mhob un o'r tri ysbyty llym. Mae'r gwasanaethau hyn yn darparu 

hybiau ar gyfer cydgysylltu ac olrhain cleifion sydd ar lwybrau D2RA.  Mae'r 

hybiau hyn yn ganolbwynt ar gyfer rhyngweithio rhwng timau Llym / 

Cymunedol a thimau Awdurdodau Lleol ar y trefniadau rhyddhau ar gyfer pob 

claf.  

 

Mae capasiti'r sector gofal, mewn cartrefi gofal ac yn gynyddol mewn gofal yn 

y cartref, yn bryder mawr ac yn ganolbwynt i weithio ar y cyd â phartneriaid yn 

yr Awdurdodau Lleol.  Mae Awdurdodau Lleol yn wynebu heriau sylweddol 

wrth recriwtio staff gofal ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y sector 

annibynnol.  Mae hyn yn arwain at anallu i ddarparu gofal yn ddiogel mewn 

lleoliadau cymunedol gan gael effaith uniongyrchol ar ysbytai.  Mae gwaith ar 

y cyd yn parhau i ddatblygu atebion arloesol i recriwtio yn y sector gofal o dan 

adain Grŵp Gweithlu Rhanbarthol Gogledd Cymru.  

 

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gweithio mewn partneriaeth â'r Awdurdodau Lleol i 

ehangu cylch gwaith “cyfleusterau camu i lawr” fel bod y gwasanaethau hyn 

yn fwy cyson ag egwyddorion D2RA.   Datblygiad Cartref Gofal newydd 

Marleyfield yn Sir y Fflint, a agorwyd yn Hydref 2021, yw'r enghraifft gyntaf o 

welyau D2RA pwrpasol mewn cartref gofal yng Ngogledd Cymru.  Datblygwyd 

Prosiect Marleyfield mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, ac mae'n 

cynnwys 16 o welyau D2RA ac mae wedi darparu model ar gyfer prosiectau 

ar y cyd yn y dyfodol.   

 

Mae'r Bwrdd Iechyd ac Awdurdodau Lleol hefyd yn gweithio i addasu cartrefi 

gofal presennol at ddibenion gwasanaethau asesu a ddarperir yn fwy ar y cyd.  

Mae heriau i gartrefi gofal yn y dull hwn oherwydd trosiant cynyddol cleifion 

trwy gartrefi a'r angen i sicrhau gofal diogel yng nghyd-destun COVID-19. Lle 

na ellir creu capasiti hwn mewn cartrefi gofal, mae'r Bwrdd Iechyd wedi 

gweithredu datrysiadau dros dro mewn ysbytai trwy greu wardiau “parod i 

fynd adref”, gan bontio'r bwlch rhwng gofal llym a chefnogaeth yn y gymuned.   

 

6. Y gefnogaeth, yr help a'r cyngor sydd ar waith ar gyfer gofalwyr sy'n 

aelodau teulu a gofalwyr di-dâl yn ystod y broses  

 

Mae ymgysylltu â theuluoedd a gofalwyr yn rhan hanfodol o ddarparu 

gwasanaethau cychwynnol a chymunedol.  Mae timau cymunedol yn ceisio 

cysylltu cleifion a'u teuluoedd / gofalwyr â sefydliadau'r trydydd sector i 

sicrhau bod ganddynt fynediad at gefnogaeth a fydd yn cynorthwyo i gynnal a 

gwella iechyd a lles.  Mae'r gefnogaeth hon ar gael cyn ac wedi rhyddhau. 
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Mae dymuniadau cleifion a gofalwyr yn ganolog i'r broses cynllunio rhyddhau 

a chaiff y rhain eu mynegi trwy ddefnyddio'r dull “Beth sy'n bwysig i mi” o 

gynllunio rhyddhau.  Mae hyn yn sicrhau bod anghenion a dymuniadau 

cleifion a gofalwyr yn elfen allweddol o'r broses. 

 

Bydd y cyswllt â gofalwyr yn cychwyn wrth i'r broses ryddhau gael ei 

chynllunio.  Mae hyn yn cael ei gynnal trwy gyswllt gan staff ysbytai i sicrhau 

eu bod yn ymgysylltu ac yn cael gwybod am gynnydd.  

 

Mae taflenni gwybodaeth penodol ar gael i gleifion a gofalwyr ynghylch y 

broses ryddhau i gynorthwyo â'u dealltwriaeth a'u cyfranogiad.  Fel rhan o'r 

broses cynllunio rhyddhau, rhennir gwybodaeth am sefydliadau a chefnogaeth 

y trydydd sector â chleifion a gofalwyr  

 

 

7. Yr hyn sydd wedi gweithio yng Nghymru, a rhannau eraill o'r DU, wrth 

gefnogi rhyddhau o'r ysbyty a gwella llif cleifion, a nodi'r nodweddion 

cyffredin  

 

Mae cefnogi rhyddhau effeithiol ac amserol yn dibynnu ar fynd i'r afael â nifer 

o faterion allweddol. 

 

Mae'n hollbwysig mabwysiadu systemau gweithio cyson, wedi'u seilio ar 

dystiolaeth.  Mae enghreifftiau yn cynnwys: 

 Ymateb drws ffrynt effeithiol o fewn adrannau brys, gyda modelau 

megis Gofal Brys yr Un Diwrnod ar gael.   

 Defnydd arloesol o staff, megis lleoli therapyddion a gweithwyr 

cymdeithasol yn yr Adran Achosion Brys  

 Mynediad i “glinigau poeth” i alluogi diagnosis cyflym heb orfod troi at 

ofal yr Adran Achosion Brys  

 Llif cleifion mewnol effeithiol trwy fabwysiadu modelau megis y rhaglen 

SAFER yn gyson gyda ffocws ar gynllunio rhyddhau o'r pwynt derbyn a 

staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol ac â'r sgiliau priodol i gynllunio 

rhyddhau'n effeithiol.  

 

Mae mabwysiadu'r dull Cartref yn Gyntaf lle mae cynllunio rhyddhau yn 

canolbwyntio ar y flaenoriaeth o ddychwelyd claf i'w gartref ei hun gyda 

chefnogaeth briodol yn hytrach na mathau eraill o leoliad wedi profi'n 

llwyddiannus wrth gynnal annibyniaeth, ac mae hefyd yn osgoi cynyddu 

pecynnau a chostau gofal.  Mae defnyddio'r amgylchedd mwyaf priodol ar 

gyfer asesu yn arwain at baru cymorth gofal parhaus ag angen cleifion ac yn 

osgoi “gor-ragnodi” cymorth gofal.  

 

Cynllunio ac ymarfer rhyddhau cyson, yn seiliedig ar egwyddorion D2RA 

gydag ystod eang o wasanaethau cymunedol ar gael i ddiwallu sbectrwm 

anghenion cleifion.  
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Datrysiadau arloesol i broblemau capasiti, megis addasu cyfleusterau cartrefi 

gofal at ddibenion gwahanol a chreu cyfleusterau camu i fyny a chamu i lawr 

a gefnogir gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

 

Cydweithio effeithiol gyda'r trydydd sector i gyfrannu at y rhwydwaith o 

gefnogaeth sy'n ofynnol i hyrwyddo annibyniaeth a lles ar ôl rhyddhau.  Mae 

sefydliadau megis Gofal a Thrwsio yn gweithio gyda'r Biwroau Cartref yn 

Gyntaf i nodi a darparu cefnogaeth i gleifion i'w galluogi i ddychwelyd adref.  

Gall y gefnogaeth hon gynnwys ymweliadau â chartref y claf i sicrhau ei fod 

yn ddiogel dychwelyd.  

 

 

 

8. Yr hyn sydd ei angen i alluogi pobl i ddychwelyd adref ar yr adeg 

briodol, gyda'r gofal a'r gefnogaeth briodol ar waith, gan gynnwys 

mynediad at wasanaethau ail-alluogi ac ystyried anghenion tai 

 

Mae nifer o ofynion y mae'n rhaid eu bodloni'n gyson ac mae'n rhaid sicrhau 

bod cyd-weithio cadarn yn sail iddynt.  

 

Mae angen ystod o wasanaethau yn y gymuned a all fod yn hyblyg i ddiwallu 

anghenion unigolion.  Rhaid i'r rhain fod yn seiliedig ar un asesiad cadarn ar 

draws iechyd a gofal cymdeithasol, a ddarperir trwy weithio ar y cyd yn 

effeithiol.   

Mae defnyddio cynllunio a chefnogi rhyddhau yn gyson ac yn drylwyr yn 

hanfodol, yn seiliedig ar egwyddorion D2RA.  Mae ymgysylltiad effeithiol yn y 

model gan yr holl bartneriaid, gyda safonau ymateb gwasanaeth cytunedig a 

phrosesau effeithiol ar gyfer uwchgyfeirio lle mae oedi'n digwydd, hefyd yn 

cynorthwyo i gyflawni.  

 

Model darparu gofal cartref cadarn sy'n dwyn gwasanaethau iechyd, 

Awdurdodau Lleol a'r sector annibynnol ynghyd i sicrhau cydnerthedd. Mae 

partneriaethau arloesol gyda chymdeithasau tai yn cynnig cyfle i ddarparu 

opsiynau newydd o ran gofal yn y cartref.   

 

Cydbwysedd priodol o ddarpariaeth cartrefi gofal ochr yn ochr â gofal yn y 

cartref i ddiwallu anghenion newidiol y boblogaeth a sicrhau bod capasiti yn 

cael ei ddefnyddio yn unol ag egwyddorion D2RA.  

 

Gwasanaethau ymatebol a all sicrhau y gellir addasu a chyfarparu cartrefi 

cleifion yn briodol i alluogi cynnal annibyniaeth.   

 

Dulliau newydd ac arloesol o gynllunio'r gweithlu ac adnoddau a all gefnogi 

gweithlu cynaliadwy yn y sector gofal.  Rhaid i hyn gael ei ategu gan gamau i 

sicrhau lefelau cyflog priodol i staff gofal cymdeithasol.   
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Mae dulliau arloesol o recriwtio ar y cyd yn cynnig y potensial i staff gydnabod 

cyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa yn y sector gofal ac iechyd cyfun.  

 

Defnydd hyblyg o adnoddau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, gan 

gynnwys defnyddio cyllidebau cyfun, gan oresgyn yr heriau sy'n deillio o 

wahanol gyfundrefnau ariannol e.e. codi tâl am ofal cymdeithasol.   

 

 

 

 




