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Cyflwyno Tystiolaeth ar gyfer Ymgynghoriad y Senedd ar 'Effeithiolrwydd 

Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer y Gaeaf Llywodraeth Cymru o 

2021 hyd at 2022' (Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol) 

13 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 

Poblogaeth Gogledd Cymru yw rhyw 700,000 yn fras ac mae wedi'i gwasgaru ar 

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

Fflint a Wrecsam.  

Mae'r tabl isod yn dangos proffil oedran y boblogaeth yn ardal y Bwrdd Iechyd o 

gymharu â phoblogaeth Cymru gyfan. Mae hyn yn dangos cyfran sy'n uwch na'r 

cyfartaledd o'r boblogaeth sy'n oedrannus (65+) ac oedrannus iawn (85+), sy'n 

arbennig o berthnasol wrth ystyried pwysau ar ofal heb ei drefnu. 

 

 

 

Mae gan BIPBC rai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gan fod 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 cânt eu mesur gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) wedi'u 

lleoli yng Ngogledd Cymru. Mae'r graffeg isod yn dangos yr amddifadedd 

perthynol mewn cymunedau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys y rhai mwyaf 

difreintiedig - 

 

 



 

 

 

Gwaith mewn Partneriaeth 

Mae trefniadau gwaith partneriaeth sefydledig rhwng y Bwrdd Iechyd, 

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

gan gynnwys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae'r Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol yn dod yn fwyfwy effeithiol mewn hybu cydweithio a goruchwylio'r 

gwaith o ddatblygu datrysiadau arloesol i gyflwyno gwasanaethau iechyd a gofal 

integredig. Mae'r trefniadau hyn wedi bod yn sail i sylfaen gadarn y gellir datblygu 

cynllun y gaeaf ar gyfer Gogledd Cymru arni. 

 

Ymatebion i ymgynghoriad 

Mae'r adrannau canlynol yn darparu gwybodaeth mewn ymateb i'r meysydd 

penodol a amlinellir yn yr ymgynghoriad. 

 

1. Pwysau ar ofal heb ei drefnu 

Mae pwysau ar draws y system gofal heb ei drefnu, mewn iechyd a gofal 

cymdeithasol, wedi bod yn sylweddol trwy gydol y flwyddyn ac mae cynlluniau ar 

gyfer y gaeaf wedi rhagweld yr angen posibl i ymateb i gynnydd arall mewn 

gweithgarwch COVID-19. Mae'r angen disgwyliedig hwn wedi dod yn realiti dros 

yr wythnosau diwethaf wrth i effaith amrywiolyn Omicron ddod yn fwyfwy amlwg. 



 

Mae pwysau ar wasanaethau brechu, gwasanaethau olrhain ac ymateb brys wedi 

dod yn realiti erbyn hyn. 

Mae'r system gofal heb ei drefnu'n gweld pwysau ar draws nifer o wasanaethau 

fel y manylir arno isod -  

Gofal cychwynnol  

Mae gwasanaethau gofal cychwynnol wedi gweld pwysau cyson yn gysylltiedig 

â'r galw trwy gydol y flwyddyn wrth i wasanaethau geisio dod dros effaith tonnau 

cynnar y pandemig. Gwnaeth y gofyniad ychwanegol i ofal cychwynnol gyflawni 

rhan sylweddol wrth ddelio â thonnau cynnar y rhaglen frechu rhag COVID 

ychwanegu at y pwysau hwn. Mae hyn yn rhoi cyd-destun heriol i wasanaethau 

gofal cychwynnol o ran cyflawni craidd y rhaglen frechu rhag y ffliw, sy'n parhau i 

fod yn hollbwysig ochr yn ochr â gofynion brechu rhag COVID-19. Mae prinder 

staff yn deillio o heriau recriwtio yn y gweithlu meddygon teulu a materion salwch 

staff oherwydd COVID-19 wedi gwneud y pwysau hwn yn waeth. Mewn ymateb, 

mae'r Bwrdd Iechyd wedi sefydlu Canolfannau Gofal Cychwynnol Brys sy'n gallu 

rhoi mynediad at gymorth clinigol lle bo ar bractisau alw maent yn cael anhawster 

i ddelio ag ef. Mae'r canolfannau hyn hefyd yn rhoi cymorth i Adrannau Achosion 

Brys (ED) ac maent yn rhoi ymateb clinigol amgen lle nad oes angen cyfleusterau 

arbenigol Adrannau Achosion Brys. 

 

Adrannau Achosion Brys (EDs)  

Mae pwysau ar Adrannau Achosion Brys y Bwrdd Iechyd wedi bod yn sylweddol 

trwy gydol y flwyddyn gan arwain at oedi o ran asesu a heriau'n ymwneud â 

sicrhau bod modd trosglwyddo o wasanaethau ambiwlans yn brydlon. Mae nifer o 

ffactorau wedi cael effaith hyd yma ac sy'n arwain at heriau parhaus ar gyfer 

cyfnod y gaeaf. 

Mae gweithgarwch mewn Adrannau Achosion Brys yn ystod 2021 wedi bod yn 

gyson uwch na lefelau a welwyd yn 2020, ond mae'n parhau i fod yn is na 

gweithgarwch yn 2019. Er nad yw'r niferoedd cyffredinol wedi codi o lefelau 2019, 

bu newidiadau pwysig yn aciwtedd cleifion ac i'r ffordd y mae cleifion yn mynd at 

yr Adran Achosion Brys. Mae nifer y cleifion sy'n mynd yno gyda'r symptomau 

mwyaf acíwt wedi cynyddu, ac mae lefelau gweithgarwch yn y categorïau hyn yn 

gyson uwch o gymharu â 2019. Mae'r graffiau isod yn dangos sut mae nifer y 

cleifion â'r angen clinigol mwyaf (sgoriau brysbennu 1 a 2) yn 2021 o gymharu â 

2019 a chanran y cyfanswm cleifion yr adroddir arnynt fel rhai categori 1 a 2 - 

 



 

 

 

 

 

Nid yn unig y mae'r newid mewn aciwtedd yma i'w weld trwy drosglwyddiadau 

ambiwlans, ond hefyd mewn cleifion sy'n mynd drostynt eu hunain i'r Adrannau 

Achosion Brys. Mae niferoedd cynyddol o gleifion yn mynd i'r Adrannau Achosion 

Brys gyda symptomau sy'n acíwt, neu weithiau fwy na'r rhai sy'n cael eu cludo 

trwy ambiwlans. Mae hyn yn arwain at heriau sylweddol i reoli galw a llif gan 

gynnwys rhyddhau ambiwlansys o'r Adrannau Achosion Brys. Yn ogystal, mae 

defnydd o Unedau Mân Anafiadau wedi gostwng wrth i gleifion fynd i'r Adrannau 

Achosion Brys. 

Mae capasiti wedi Adrannau Achosion Brys wedi lleihau ers dechrau'r pandemig 

oherwydd yr angen i reoli risgiau COVID-19 a sicrhau bod modd arwahanu 

cleifion fel mesur atal heintiau allweddol. O ganlyniad, mae'r gallu i asesu cleifion 

newydd mewn ffordd brydlon ac i reoli adnoddau clinigol yn hyblyg wedi lleihau.  

Mae'r heriau presennol gyda COVID-19 wedi gwneud y sefyllfa hon yn waeth ac 

mae effeithiau o ganlyniad ar lif cleifion. 

Mae dewisiadau amgen i'r Adran Achosion Brys yn parhau i helpu i leddfu'r 

pwysau hwn. Mae'r gwasanaeth Asesu a Thrin Clinigol Integredig Unigol 

(SICAT), a sefydlwyd yn 2018, yn parhau i ehangu ei ystod o gymorth i helpu i 

reoli galw a chyfeirio cleifion at y gwasanaeth mwyaf priodol. Mae hyn wedi cael 



 

effaith bositif ar y gallu i gynnig gofal cleifion mewn lleoliadau cymunedol yn 

hytrach nag Adrannau Achosion Brys. Mae'n cynnig cymorth clinigol ychwanegol 

i barafeddygon ar safle digwyddiadau ac mae'n ehangu'n wasanaeth cyngor 

clinigol lletach i ystod o weithwyr gofal iechyd cymunedol proffesiynol fel Nyrsys 

Ardal, i gynorthwyo penderfyniadau. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cael ei gyflwyno 

i Gartrefi Gofal er mwyn caniatáu mynediad at gyngor clinigol i'w staff gyda'r nod 

o osgoi galwadau a throsglwyddiadau ambiwlans diangen i'r ysbyty. 

Trwy ei Raglen Gwella Gofal heb ei Drefnu, mae'r Bwrdd Iechyd yn buddsoddi 

mewn ystod o welliannau gan gynnwys staff ychwanegol sylweddol yn ei 

Adrannau Achosion Brys i roi hwb i gapasiti clinigol. Mae unedau Gofal Brys ar yr 

un Diwrnod (SDEC) hefyd yn cael eu sefydlu ar bob safle llym, gyda chymorth 

cyllid gan Lywodraeth Cymru. Nod yr unedau hyn yw trosi gofal gwelyau brys ac 

argyfwng i ofal triniaeth ar yr un diwrnod ar bob cyfle posibl. Maent yn 

ddatblygiad hollbwysig o ran rheoli cleifion sydd ag anghenion gofal brys y gellir 

trin eu cyflwr yn effeithiol heb eu derbyn i'r ysbyty. Bydd rhoi gofal brys ar yr un 

diwrnod ar waith yn lleihau pwysau mewn Adrannau Achosion Brys trwy ganiatáu 

trosglwyddo cleifion priodol yn gyflymach. Yn ogystal, bydd yr uned yn derbyn 

cyfeiriadau uniongyrchol gan feddygon teulu, therapyddion a chlinigwyr eraill, gan 

felly osgoi'r angen i fynd i Adrannau Achosion Brys. Bydd hyn yn caniatáu i staff 

yr Adrannau Achosion Brys ganolbwyntio ar nifer lai o gleifion, gan ddarparu 

asesiadau mwy prydlon a llai o oedi yn yr Adran. 

 

Gofal ar gyfer cleifion mewnol 

Mae capasiti gwelyau cleifion mewnol ar draws y Bwrdd Iechyd wedi bod dan 

bwysau drwy gydol y flwyddyn ac mae’r pwysau hwn yn cynyddu.  Mae effaith 

COVID-19 o ran y gofyniad am ddarpariaeth benodol i gleifion mewnol a 

chyflwyno mwy o fylchau rhwng gwelyau fel mesur atal heintiau hanfodol yn cael 

effaith barhaus o ran capasiti a llif cleifion.  

Un o'r prif ffactorau sy'n effeithio ar gapasiti yw nifer y cleifion sydd wedi'u 

hoptimeiddio'n feddygol sy'n aros yn yr ysbyty am gyfnod hwy na'r angen.  Ar 

draws y Bwrdd Iechyd mae hyn fel arfer yn fwy na 300 o gleifion ar unrhyw adeg 

ac yn cyfateb i tua 11 ward o gapasiti cleifion mewnol.  Mae'r oedi hwn yn deillio 

o nifer o achosion, ond y mwyaf arwyddocaol yw'r anallu i ryddhau i leoliadau 

cymunedol, boed yn ofal cartref, gofal preswyl neu nyrsio.   Mae effaith COVID-

19 ar ddarparwyr yn sylweddol ac mae’r anallu i recriwtio staff i’r sector gofal 

wedi gwaethygu’r pwysau hwn gan arwain at leihad sylweddol mewn capasiti.  

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i sefydlu modelau 

darparu amgen a rhoi dulliau staffio arloesol ar waith i liniaru’r risg hon.  

Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn peri risg sylweddol i'r cleifion sydd dan sylw.  

Gall cyfnodau estynedig o orffwys gwely diangen yn yr ysbyty arwain at wastraffu 

cyhyrau a cholli symudedd gyda risg uwch o gwympo, briwiau gwasgu, colli 

annibyniaeth a hyder, mwy o risg o heintiau a geir yn yr ysbyty a gwaethygu nam 

gwybyddol; yn enwedig i gleifion â dementia. Mae oedolion hŷn yn arbennig o 



 

agored i effeithiau andwyol diffyg symudedd 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. 

Mae'r ffaith bod llai o welyau ar gael i gleifion mewnol yn arwain at anallu i ofalu 

am y cleifion mwyaf difrifol wael mewn modd amserol, gan gyflwyno risgiau 

clinigol ychwanegol. Gall y pwysau cynyddol ar staff arwain at ddiffyg amser 

digonol i'w dreulio gyda chleifion, gan arwain at brofiad o ansawdd is i gleifion a 

llai o amser i ddarparu gofal gwirioneddol dosturiol.  Mae rheoli stoc llai o welyau 

a chydbwyso'r risgiau hyn yn defnyddio swm anghymesur o adnoddau clinigol a 

gweithredol ac yn arwain at aneffeithlonrwydd.   

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gweithio gydag Awdurdodau Lleol i roi’r model 

Rhyddhau i Adfer ac Asesu (D2RA) cenedlaethol ar waith er mwyn gwella’r 

sefyllfa o ran oedi wrth ryddhau cleifion. Mae Biwroau Cartref yn Gyntaf wedi'u 

sefydlu ym mhob un o'r tri ysbyty llym i ddarparu canolfannau ar gyfer cydgysylltu 

ac olrhain cleifion 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'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. Yn ogystal, mae gwaith yn 

mynd rhagddo i addasu cartrefi gofal presennol at ddibenion mwy o wasanaethau 

asesu a ddarperir 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.   

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi goruchwylio’r dyraniad o £2.213m yn 

gyfan gwbl i gefnogi pwysau ar draws y system ofal ehangach gyda ffocws cryf ar 

gefnogi asesu cynnar, cymorth yn y gymuned i atal derbyniadau, a galluogi 

rhyddhau’n gynt. Mae enghreifftiau o fuddsoddiad yn cynnwys creu gwelyau 

camu i lawr ychwanegol, gweithwyr ymyrraeth ychwanegol yn cynyddu cymorth 

yn y cartref, ymestyn oriau gweithwyr cymdeithasol a chynyddu nifer y broceriaid 

gofal. 

 

Y Sector Gofal 

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'n partneriaid 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.  

 

 

 

Gwasanaethau Ambiwlans 

Mae llai o gapasiti mewn Adrannau Achosion Brys i asesu cleifion mewn modd 

amserol yn arwain at oedi wrth drosglwyddo cleifion. Mae gan hyn risgiau clinigol 

cynhenid i gleifion sydd dan sylw, er bod y rhain yn cael eu lliniaru gan waith 

effeithiol rhwng timau Adrannau Achosion Brys a chriwiau Ymddiriedolaeth GIG 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).  Mae yna hefyd risg ehangach i'r 

gymuned sy'n deillio o ddiffyg adnoddau WAST i'w defnyddio ar gyfer galwadau 

brys. Mae hyn yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd gofal a niwed sy'n deillio o 

oedi wrth ymateb i sefyllfaoedd lle mae bywyd yn y fantol.   

Mae gwaith effeithiol yn mynd rhagddo gyda Gwasanaethau 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 

chwympiadau. Mae'r gwasanaeth asesu clinigol (SICAT) ac 111, gyda mynediad 

at lwybrau cymunedol addas, yn galluogi mwy o ddarpariaeth o ofal priodol yn y 

gymuned yn hytrach na chludo i'r adrannau brys. Mae ailgyfeirio cleifion i Unedau 

Mân Anafiadau a Chanolfannau Gofal Cychwynnol Brys, lle bo hynny'n briodol, 

yn hwyluso asesiad a thriniaeth gyflymach, llai o amser trosiant i gerbydau 

ambiwlans a llai o alw ar Adrannau Achosion Brys.   

 

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 ac mae hyn yn cael effaith 

uniongyrchol ar les staff, yn ychwanegol at straen personol llwythi gwaith dwys.  

Mae absenoldeb staff oherwydd COVID-19 a hunanynysu yn cynyddu a bydd hyn 

yn rhoi straen ychwanegol ar wasanaethau a’r staff sy’n ceisio sicrhau parhad 

gofal. 

Mae’r gallu i ehangu capasiti’n gyflym i ymdopi â phwysau ychwanegol sy’n 

gysylltiedig â’r gaeaf a COVID-19 yn cael ei beryglu gan y lefelau staffio sydd 

eisoes dan bwysau yn y gwasanaethau presennol a’r diffyg argaeledd staff 

ychwanegol i’w recriwtio.  O ganlyniad, bydd ehangu sylweddol ar gapasiti gofal 

heb ei drefnu yn cael effaith anochel ar wasanaethau eraill.   

 



 

Gofal wedi'i Gynllunio 

Mae gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio eisoes dan fygythiad oherwydd 

effeithiau COVID-19. Mae gwasanaethau wedi’u cwtogi er mwyn rhyddhau staff 

a’r capasiti i gyflawni’r rhaglen brechlynnau atgyfnerthu ac mae’n bosibl y bydd 

effaith fwy hirfaith wrth i’r don ddiweddaraf o haint ledaenu drwy’r gymuned, 

gyda’i effaith andwyol bosibl ar gapasiti gwelyau. Mae gwasanaethau sy’n 

flaenoriaeth megis llawdriniaeth canser yn cael eu hamddiffyn, fodd bynnag mae'r 

niwed posibl sy'n deillio o arosiadau hir am apwyntiadau a llawdriniaeth ar draws 

nifer o arbenigeddau yn risg gynyddol. 

2. Effeithiolrwydd cynllunio ar gyfer y gaeaf 

Mae’r dull eleni o gynllunio ar gyfer y gaeaf ar draws iechyd a gofal cymdeithasol 

wedi esblygu o’r trefniadau cydweithredol sydd wedi bod ar waith drwy gydol y 

pandemig er mwyn ymdrin â’r ymateb uniongyrchol a phwysau ehangach ar y 

system. Yng Ngogledd Cymru, mae sefydliadau partner wedi bod yn cydweithio'n 

agos ac effeithiol i ddatblygu'r cynlluniau hyn. 

Mae'r cynlluniau ar gyfer gaeaf 2021 wedi adeiladu ar waith y Grŵp Cydlynu 

Adferiad (RCG), sydd wedi gweithio drwy gydol y pandemig.  Mae’r RCG wedi 

rhannu gwybodaeth am bwysau system gyfan, wedi monitro cynnydd mewn 

ffrydiau gwaith allweddol ac wedi ceisio datblygu datrysiadau lle bo hynny’n 

ymarferol. Darparodd hyn lefel ddefnyddiol o wybodaeth sylfaenol a 

mewnwelediad er mwyn llywio cynlluniau'r gaeaf. 

Daeth y RCG i ben ym mis Tachwedd 2021 a sefydlodd sefydliadau partner 

Gogledd Cymru Grŵp Pwysau Gaeaf Strategol, sy’n darparu llwybr i grŵp 

arweinyddiaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol gefnogi cynllunio a gallu ceisio 

uwchweithredu'n gyflym ar faterion sy'n dod i'r amlwg. Bwriad y Grŵp yw rhannu 

ymwybyddiaeth ac ymateb i bwysau yn y system gyfan, yn enwedig y rhai sy'n 

effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol.  Pwrpas y grŵp yw: 

• Creu dadansoddiad sefyllfa ar y cyd;  

• Blaenoriaethu materion ac uwchgyfeirio priodol; a  

• Cytuno a chyflawni’r camau gweithredu a fydd yn mynd i’r afael â rhwystrau 

yn y system a darparu datrysiadau a all gael eu defnyddio ar draws 

sefydliadau yn aml. 

Mae cael y strwythur hwn ar waith nid yn unig yn cefnogi cynllunio, ond hefyd yn 

darparu dadansoddiad parhaus a gall ysgogi ymatebion cydgysylltiedig a fydd o 

gymorth mawr i weithgarwch gwydnwch y gaeaf. 

Mae natur y dull hwn ar y cyd yn cyd-fynd â’r cyfeiriad clir a defnyddiol a osodwyd 

yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol ar gyfer 2021-22.  Pan ddyrannwyd adnoddau gan Lywodraeth 

Cymru ym mis Hydref 2021 i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i gefnogi cynllunio 

gaeaf a gwydnwch ar lefel ranbarthol, roedd dealltwriaeth glir eisoes ar y cyd o’r 

heriau a wynebwyd. Yn seiliedig ar y ddealltwriaeth gyffredin hon, cytunodd yr 

holl bartïon y dylid buddsoddi’r £2.2m a ddyrannwyd mewn Awdurdodau Lleol 



 

gyda’r disgwyliad y byddai hyn yn darparu cymorth pellach i’r system gyfan, yn 

cryfhau gofal cymdeithasol a’r sector annibynnol, ac felly’n gwella’r effaith ar 

draws y system. 

Mae ffocws canllawiau Llywodraeth Cymru ar atal niwed gan ddefnyddio’r model 

niwed COVID wedi bod yn ddefnyddiol. Mae hyn wedi galluogi dilyniant o’r 

cynlluniau presennol ac mae’n adlewyrchu’r ffordd y mae cynllun y gaeaf yn 

gynnyrch gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo drwy gydol y flwyddyn, yn 

hytrach nag yn ddarn ar ei ben ei hun. Mae hefyd yn cydnabod y ffordd y mae 

gweithgarwch cynllun y gaeaf wedi ehangu wrth i’r ymateb i’r pandemig 

ddatblygu, gyda meysydd fel brechlynnau COVID a Phrofi, Olrhain a Diogelu yn 

cael eu hystyried yn weithgareddau gaeaf allweddol. Mae cydnabod y 

gweithgareddau hyn a'r capasiti sydd ei angen i'w cyflwyno fel materion sylfaenol 

yn y cynllun gaeaf yn galluogi asesiad mwy cyflawn o'r heriau a wynebir a'r 

blaenoriaethau y mae'n rhaid defnyddio adnoddau ar eu cyfer. 

Mae sicrhau bod capasiti ymchwydd ar gael a gwella’r capasiti i ymdrin â’r galw 

am ofal heb ei drefnu mewn ysbytai yn ogystal ag yn y gymuned, fel bob amser, 

yn rhan hollbwysig o gynllun y gaeaf. Mae'r heriau o sicrhau staff ychwanegol a 

chynnal iechyd a lles y gweithlu presennol yn ystyriaethau allweddol sy'n 

dylanwadu ar y ffordd y mae'r cynllun yn cael ei roi ar waith. 

Er bod fframwaith y canllawiau cynllunio yn ddefnyddiol ynghyd â’r adnoddau a 

ddyrennir i gefnogi iechyd a gofal cymdeithasol, rhaid cydnabod bod risgiau 

cyflawni sylweddol o ystyried y pwysau a’r ansicrwydd presennol yn y system. 

Caiff y rhain eu pwysleisio isod: 

• Yr ansicrwydd sy’n bodoli ynghylch effaith debygol COVID-19 dros gyfnod 

y gaeaf a’i oblygiadau ar gyfer y galw ar wasanaethau a thybiaethau 

capasiti 

• Effaith bosibl adleoli staff brys i gefnogi brechu a gweithgarwch arall sy'n 

gysylltiedig â COVID ar ddarpariaeth gwasanaethau craidd fel cleifion 

allanol a gofal cleifion mewnol dewisol 

• Y risg o salwch staff a achosir gan COVID-19 a hunanynysu cysylltiedig o 

ganlyniad i gynnydd yn nifer yr achosion 

• Y gallu i gynnal lefelau staffio diogel wrth weithredu capasiti ymchwydd 

wrth i ofynion cleifion mewnol godi 

• Lefel staffio sylfaenol a’r heriau recriwtio hysbys yn y sector gofal a allai 

effeithio ar y system gyfan 

• Gwydnwch staff i wynebu galw a phwysau cynyddol ar ôl eu profiadau o'r 

pandemig hyd yma 

 

O ran amseru, derbyniwyd Llythyr a Chynllun Llywodraeth Cymru yn gymharol 

hwyr yn y cyfnod cynllunio, fodd bynnag, o ystyried y dull a fabwysiadwyd a 



 

chysondeb y Cynllun Rheoli Coronafeirws a’r blaenoriaethau hysbys, nid oedd 

hyn yn cyflwyno unrhyw heriau penodol. 

 

3. Gwersi a Ddysgwyd 

 

Bydd peth amser cyn y gellir cynnal adolygiad llawn o’r gwersi a ddysgwyd ar 

gyfer rownd cynllunio gaeaf 2021/22, ond gellir nodi rhai gwersi cynnar – 

• Byddai cynlluniau gwydnwch neu ymchwydd yn ddisgrifydd mwy 

defnyddiol yn hytrach na ‘chynllunio ar gyfer y gaeaf’; Mae COVID-19 wedi 

dangos i ni y gall y cyfnodau brig hyn mewn galw ddod ar unrhyw adeg o’r 

flwyddyn. 

• Mae cysondeb y blaenoriaethau yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, 

ynghyd â hysbysiad cynnar ynghylch yr adnoddau sydd ar gael, yn gosod 

cyd-destun defnyddiol ar gyfer cynllunio. 

• Bodolaeth trefniadau cynllunio rhanbarthol a allai ganolbwyntio’n 

gyflym ar gynlluniau gaeaf gyda rhywfaint o wybodaeth gefndir a 

mewnwelediad gyda chymorth cynllunio iechyd a gofal cymdeithasol. 

• Roedd cydnabod yr ystod eang o flaenoriaethau y mae angen mynd i’r 

afael â nhw'r gaeaf hwn, ynghyd â’r effeithiau posibl ar wasanaethau eraill 

e.e. gofal wedi’i gynllunio, wedi galluogi dull gweithredu mwy cyfannol. 

Byddai adlewyrchiad mwy llawn o wersi a ddysgwyd yn y gwanwyn yn ddefnyddiol. 

 

 

 


