
Ein strategaeth ar gyfer y dyfodol
Gwella iechyd, lles a gofal iechyd yng Ngogledd Cymru



Cyflwyniad 
Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i fyw a 
gweithio ynddo. Mae llawer i weld, llawer 
i’w wneud, a chymunedau cryf i fod yn rhan 
ohonynt. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC) yn gweithio ar draws 
Gogledd Cymru. Rydym yn gweithio i wella 
iechyd a lles i bawb sy’n byw yma.

Mae lles ynglŷn â bod yn iach ac yn 
hapus ym mhob agwedd o’ch bywyd.

Mae lles yn bwysig oherwydd ei fod yn effeithio ar 
fywyd bob dydd ac iechyd o ddydd i ddydd. 

Dyma ein strategaeth ddeng 
mlynedd i wella iechyd, 

lles a gofal iechyd.

Ni allwn wneud popeth ar unwaith. Felly, rydym yn 
canolbwyntio ar y camau y byddwn yn eu cymryd yn 
y tair blynedd gyntaf o 2018-2021.

Gwneud pethau yn iawn ar gyfer y dyfodol
Rydym angen helpu unigolion i reoli eu hiechyd a’u lles. 

Bydd hyn yn dod â chanlyniadau gwell yn y tymor byr a’r tymor hir.
 
Ein hamcanion yw:

 ● Gwella iechyd corfforol, emosiynol ac iechyd meddwl a lles i bawb. 
 ● Targedu ein hadnoddau i unigolion sydd â’r anghenion mwyaf a lleihau 

anghydraddoldebau.
 ● Cefnogi plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd.
 ● Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi pobl – unigolion, teuluoedd, gofalwyr, 

cymunedau – i gyflawni eu lles eu hunain.
 ● Gwella diogelwch ac ansawdd bob gwasanaeth.
 ● Parchu unigolion a’u hurddas.
 ● Gwrando ar unigolion a dysgu o’u profiadau. 

Rydym yn gyfrifol am:
 ● feddygfeydd
 ● deintyddion
 ● fferyllwyr 
 ● optometryddion (gofal 

llygaid)
 ● timau iechyd cymuned
 ● canolfannau iechyd
 ● ysbytai
 ● gwasanaethau iechyd 

meddwl.
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Cefndir
Mae deddfau newydd sy’n rhoi cyfle 
i ni newid sut ydym yn gweithio a 
gwella gwasanaethau. 

Y pum ffordd o weithio ar gyfer Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Tymor hir – cydbwyso anghenion tymor byr ag anghenion tymor hir. 

Atal – stopio problemau rhag digwydd neu rhag gwaethygu.

Integreiddio – meddwl am sut mae’r strategaeth hon yn gweithio gyda chynlluniau eraill. 

Cydweithio – gweithio gyda gwasanaethau eraill i fodloni ein hamcanion.

Cymryd Rhan – cynnwys unigolion er mwyn iddynt gael dweud eu dweud mewn 
penderfyniadau.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae hyn amlinellu camau ar gyfer gwella lles unigolion yng Nghymru.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae hyn am wella lles yn awr, ar gyfer y dyfodol. Mae’n dweud bod rhaid i ni feddwl am sut mae 
penderfyniadau rydym yn eu gwneud yn effeithio ar y genhedlaeth nesaf. Ei saith amcan yw:

 ● Cymru lewyrchus
 ● Cymru gydnerth
 ● Cymru iachach
 ● Cymry mwy cyfartal
 ● Cymru o gymunedau cydlynol
 ● Cymru o ddiwylliant bywiog a Chymraeg ffyniannus
 ● Cymru sy’n gyfrifol yn fyd eang.
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Canlyniadau – gwneud pethau yn iawn ar gyfer y dyfodol 

Canlyniadau canolradd 

Rydym eisiau gweld newidiadau mewn ymddygiad, 
arfer ac amgylchedd. 
 
Amodau byw sy’n cefnogi iechyd:

 ● bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd.
 ● bod gan unigolion yr adnoddau i fyw bywydau 

iach
 ● bod cymunedau yn gydnerth
 ● bod yr ardal yn cefnogi iechyd a lles.

 
Ffordd o fyw sy’n gwella iechyd:

 ● gweithredoedd iach
 ● dechreuadau iach.

 
Iechyd drwy gydol bywyd: 

 ● iechyd yn ystod y blynyddoedd cynnar a 
phlentyndod

 ● Iechyd da yn ystod oed gweithio
 ● heneiddio’n iach
 ● cymryd camau i leihau salwch. 

Canlyniadau tymor hirach 
Rydym eisiau gweld newidiadau yn iechyd y boblogaeth:

 ● bywydau hirach ac iechyd
 ● Lles meddyliol
 ● cyfle teg am fywyd iach.
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Unigolion Iach

Cymunedau Iach

Amgylchedd Iach

Cymdeithas Iach



Anghydraddoldebau iechyd
Mewn ardaloedd mwy breintiedig gall 
dynion: 

 ● fyw hyd at 8 mlynedd yn hirach
 ● gael hyd at 13 mlynedd o iechyd 

gwell.

Mewn ardaloedd mwy breintiedig gall 
merched: 

 ● fyw hyd at 5 mlynedd yn hirach 
 ● gael hyd at 14 mlynedd o iechyd 

gwell.

Ein heriau 
Mae pob gwasanaeth, yn cynnwys gwasanaethau’r GIG, 
yn wynebu heriau.

Mae ysmygu yn achosi: 
 ● 27,700 o dderbyniadau ysbyty oedolion yng Nghymru bob blwyddyn 
 ● 5,450 o farwolaethau oedolion. 

 

Plant a phobl ifanc
Mae 24,000 o blant (dan 16 oed) yn 
byw yma. Mae gwasanaethau yn 
cefnogi mwy o blant a phobl ifanc 
heddiw na phum mlynedd yn ôl. Dementia

Mae 11,000 o unigolion yn byw â dementia yng 
Ngogledd Cymru. Rydym yn disgwyl i hyn godi. 

Pobl hŷn
Mae oddeutu 150,000 o unigolion sy’n 65 
oed neu’n hŷn yn byw yma. Gall hyn fod 
yn 210,000 erbyn 2039. 
Mae unigolion yn byw yn hirach sy’n 
dda, ond mae’n rhoi mwy o bwysau ar 
wasanaethau. 

Iechyd meddwl
Pryder ac iselder yw’r problemau a adroddir 
arnynt fwyaf. Mae llawer mwy o unigolion yn 
profi problemau iechyd meddwl. Bydd 1 ym 
mhob 4 yn cael eu heffeithio rhywbryd.
 

Gofalwyr
Mae nifer y gofalwyr yng Ngogledd Cymru yn tyfu.
Unigolion sy’n 50 i 64 oed sy’n rhoi’r mwyaf o ofal di-dâl.
Mae dros 1,000 o ofalwyr ifanc.

Mae arian yn brin
Mae’r galw ar wasanaethau yn costio llawer 
mwy o arian i ni na sydd gennym. Yn 2017/18 
mae gennym ddiffyg o oddeutu £36 miliwn.

Os nad oes dim yn newid, mewn 10 mlynedd 
byddwn angen 260 mwy o welyau ysbytai.
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Mae poblogaeth Gogledd Cymru yn newid. 

Bydd yn tyfu o     694,000               720,000     erbyn 2039.



Cymdeithasol-economaidd – 
cyflogaeth, addysg ac incwm.

Amodau byw a gweithio – tai o 
ansawdd da a swyddi sy’n talu’n dda. 

Rhwydweithiau cymdeithasol 
a chymunedol – cymunedau 
gweithredol, iach, gwydn sy’n ffynnu. 

Ffordd o fyw – dewisiadau ac 
arferion iach.

Ffactorau unigol a theuluol – oed 
a’r problemau rydym yn eu hetifeddu. 

Dylanwadau ar iechyd a lles
          ar draws bob un o’r meysydd hyn 
           byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i roi 
            gofal a chefnogaeth a 
         darparu gofal iechyd  yn uniongyrchol.
       

Dylanwadau ar iechyd a lles
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Y Strategaeth
Mae 6 prif faes i’r strategaeth:

1. Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau

2.  Gofal yn agosach i’r cartref

3.  Anghenion iechyd mwy difrifol

4.  Iechyd meddwl a lles

5.  Plant a phobl ifanc

6.  Heneiddio’n iach.

Ein hegwyddorion
Mae’n cael ei siapio gan ein hegwyddorion: 

 ● Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol. 
 ● Byddwn yn darparu gwasanaethau Cymraeg yn rhagweithiol i fynd i’r afael ag anghenion 

ein poblogaeth sy’n siarad Cymraeg, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 
 ● Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, gwasanaethau a sefydliadau eraill ac 

elusennau. 
 ● Rydym yn gwrando ar beth sy’n bwysig i unigolion a’u cynnwys mewn penderfyniadau.
 ● Byddwn yn mynd i’r afael ag anghenion unigolion a’u gofalwyr.
 ● Rydym yn defnyddio tystiolaeth o beth sy’n gweithio, fel y gallwn wella iechyd a dysgu.
 ● Rydym yn gweithio i wella gwasanaethau.
 ● Rydym yn defnyddio ein hadnoddau yn ddoeth (arian, adeiladau a staff). 
 ● Byddwn yn gweithio gydag egwyddorion gofal iechyd darbodus.

 
Hawliau dynol – hawliau sylfaenol a rhyddid sy’n perthyn i bawb o’u genedigaeth nes eu 
marwolaeth.  Mae hyn yn cynnwys urddas, tegwch, cydraddoldeb a pharch.

Y 4 egwyddor gofal iechyd darbodus
Rydym hefyd yn:

 ● cydweithio â’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol  
 ● gofalu am unigolion sydd ar anghenion iechyd mwyaf yn gyntaf
 ● gwneud beth sydd ei angen yn unig a pheidio â niweidio
 ● defnyddio dulliau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.
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1. Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd
Mae tlodi yn effeithio ar les, iechyd a chyfleoedd unigolion. Gall effeithio ar ba mor hir mae rhywun yn byw. 

Tlodi – dim digon o arian i brynu bwyd, dillad neu anghenion sylfaenol eraill. Mae tlodi yn un agwedd o 
anghydraddoldeb, a hefyd yn un o’i effeithiau.

Rydym yn gweithio gydag unigolion a grwpiau gwahanol ar draws y gymuned. Mae rhai yn ei gweld hi’n anodau 
canfod gwybodaeth, cael gofal a thriniaeth. Mae hyn yn cynnwys grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd ac sy’n wynebu 
anghydraddoldebau iechyd oherwydd oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas, beichiogrwydd a mamolaeth, 
hil, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hil neu ethnigrwydd. Byddwn yn parhau i weithio gyda phob grŵp i wella 
canlyniadau iechyd a lles.

Mynd i’r afael â’r 10 
mater iechyd cyhoeddus 
Rydym yn gwneud llawer o 
bethau newydd a chreadigol 
i gefnogi iechyd a lleihau 
anghydraddoldebau ar draws 
Gogledd Cymru.

Ym mlynyddoedd cyntaf y 
strategaeth hon, rydym yn 
canolbwyntio ar helpu unigolion 
i wneud dewisiadau ffordd o fyw 
iach.
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Sicrhau bod pawb yn 
cael y dechrau gorau 

mewn bywyd

Lleihau 
camddefnyddio 

alcohol

Atal trais a 
chamdriniaeth

Hyrwyddo diet iach ac 
atal gordewdra

Lleihau 
anghydraddoldebau 

economaidd a 
chymdeithasol, ac 

effeithiau mae toriadau a 
chaledi yn eu cael ar 

unigolion

Lleihau 
ysmygu

Camu i mewn yn 
gynnar: hyrwyddo 

sgrinio a phethau eraill i 
amddiffyn unigolion rhag 

afiechyd

Gwneud yn siŵr 
bod yr amgylchedd 

naturiol, ac adeiladau 
yn hyrwyddo iechyd a’u 

bod yn ddiogel rhag 
risgiau 

Hyrwyddo lles 
meddyliol a helpu i atal 

salwch meddwl

Hyrwyddo 
gweithgaredd corfforol



Canlyniadau
Bydd gwneud y newidiadau hyn 
yn ein symud at gymunedau lle 
mae: 

 ● Unigolion yn aros yn iach ac 
yn actif.

 ● Pobl yn aros yn iach
 ● Gan unigolion y wybodaeth 

a’r cyngor y maent eu 
hangen.

 ● Gan unigolion y cyfleoedd i 
wella eu hiechyd a’u lles.

 ● Unigolion yn cael eu cefnogi 
i reoli ac amddiffyn eu 
lles corfforol, meddyliol a 
chymdeithasol.

 ● Anghydraddoldebau yn cael 
eu lleihau.

 ● Cefnogaeth o ansawdd dda 
ac yn seiliedig ar beth sy’n 
gweithio. 

 ● Unigolion yn rhoi’r gorau i 
ysmygu. 

Mesur
Lleihad mewn:

 ● ysmygu a phroblemau iechyd 
sy’n gysylltiedig ag ysmygu

 ● anghydraddoldebau 
 ● clefydau fel clefydau 

cardiofasgwlaidd, diabetes a 
chanser.

Cynnydd mewn:
 ● unigolion sy’n defnyddio 

gwasanaethau sgrinio
 ● ymddygiadau iach
 ● unigolion sy’n defnyddio 

rhaglenni fel Cynllun 
Cenedlaethol Cyfeirio i wneud 
Ymarfer Corff a rhaglenni 
Arbenigol Cleifion. 

1. Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd

Gweithredoedd 
Byddwn yn:

 ● hyrwyddo lles 
 ● cefnogi unigolion i fodloni eu hanghenion eu hunain
 ● camu i mewn yn gynnar i atal problemau rhag gwaethygu
 ● gwneud mwy i helpu unigolion i wneud dewisiadau byw’n 

iach – fel rhoi’r gorau i ysmygu  
 ● Lansio ein cynllun i atal hunanladdiad a hunan-niwed
 ● helpu unigolion i ddod yn fwy actif, a  mwynhau defnyddio 

lleoliadau gwyrdd
 ● helpu unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n 

helpu lles fel prosiectau celf
 ● hyrwyddo rhaglenni pwysau iach
 ● hyfforddi staff i weld cyfleoedd i wella iechyd a   lles
 ● targedu adnoddau i ble maent yn gwneud y mwyaf o 

wahaniaeth
 ● edrych ar ffyrdd i leihau tlodi bwyd gan ddefnyddio 

prosiectau lleol
 ● ymgeisio am gyllid i ddatblygu prosiectau yn Llangefni, 

Dinbych a Wrecsam
 ● cefnogi rhaglenni datblygu cymuned 
 ● gweithio gyda darparwyr tai i gefnogi tenantiaid ac 

unigolion sy’n ddigartref
 ● herio anffafriaeth
 ● datblygu strategaeth iechyd a lles staff newydd
 ● cael asesiadau iechyd staff. 
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2. Gofal yn agosach i’r cartref
Mae’n bwysig cael gwasanaeth lleol sy’n gallu bodloni anghenion yn y ffordd gywir ar yr un pryd. Mae hyn cynnwys Meddygon Teulu, 
fferyllwyr, nyrsys arbenigol a chefnogaeth gymuned eraill. Mae unigolion eisiau gofal mor agos i gartrefi â phosibl. 

Fe wnaethom ofyn i unigolion beth oedd yn bwysig iddynt, ac fe wnaethant ddweud eu bod eisiau:
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Clystyrau gofal – 
helpu gwasanaethau 
i weithio’n well gyda’i 
gilydd mewn un lle. 

Apwyntiadau 
a phrofion ar yr un 

diwrnod yn yr un lle. 

Dim ond 
angen cael eu 

hasesu unwaith. 
Gwybod ble 

i fynd am wybodaeth 
ac at bwy. 

Cael y 
wybodaeth y maent 

ei hangen yn cynnwys 
ble maent mewn ciw.

Peidio 
gorfod ateb yr un 

cwestiynau drosodd a 
throsodd. 

Gweld yr 
unigolyn cywir y tro 

cyntaf.

Gweithlu gofal 
cychwynnol – 
cydweithio, rhannu 
gwybodaeth a 
chefnogi anghenion. 

Canolfannau iechyd 
a lles – yn cynnig 
cyngor, apwyntiadau 
cleifion allanol, 
apwyntiadau asesu a 
llawer mwy.

Timau adnoddau 
cymuned – un 
pwynt asesu, gofal a 
chefnogaeth gydlynol.

Gofal iechyd digidol 
a thechnoleg – yn 
cynnig annibyniaeth a 
rheolaeth. 

Rhagnodi 
cymdeithasol – 
gweithgareddau 
anghlinigol a 
chefnogaeth yn y 
gymuned sy’n gwella 
lles. 

Mae gennym chwe maes i ddod â Gofal yn agosach i’r cartref. 



Canlyniadau
Bydd gwneud y newidiadau hyn yn 
ein symud at gymunedau lle: 

 ● Mae gan unigolion y wybodaeth 
gywir, pan fo’i hangen, yn y 
ffordd maent ei hangen. 

 ● Mae gan unigolion gefnogaeth 
yn nes at gartrefi. 

 ● Mae unigolion yn cael diagnosis 
yn gynnar ac yn cael eu trin yn 
gyflym.

 ● Mae unigolion yn ddiogel ac yn 
cael eu hamddiffyn. 

 ● Mae unigolion yn gallu 
cael gwasanaethau gofal 
cychwynnol fel apwyntiadau pan 
fo’u hangen.

 ● Mae unigolion yn gwybod pa 
gefnogaeth sydd ar gael. 

 ● Mae unigolion yn cael y gofal a’r 
gefnogaeth orau posibl. 

 ● Mae gofal a chefnogaeth yn 
seiliedig ar dystiolaeth, ymchwil 
ac arfer gorau.

Mesur
Lleihad mewn: 

 ● tripiau ambiwlans i’r ysbyty
 ● unigolion sydd angen eu 

derbyn i’r ysbyty.

Cynnydd mewn:
 ● gwasanaethau a gynigir mewn 

Canolfannau Iechyd a Lles
 ● mwy o dimau cymuned
 ● unigolion sy’n cael eu gofalu 

amdanynt gartref
 ● unigolion sy’n gallu cael eu 

rhyddhau i’w cartrefi
 ● unigolion sy’n cael eu 

rhyddhau yn gynnar o’r ysbyty. 

2. Gofal yn agosach i’r cartref

Gweithredoedd 

Byddwn yn:
 ● cefnogi unigolion i reoli eu hiechyd eu hunain
 ● helpu gwasanaethau i weithio’n well gyda’i gilydd
 ● adeiladu ar yr adnoddau sydd gan gymunedau
 ● gweithio gydag unigolion lleol i wneud y cynlluniau cywir ar 

gyfer eu hardaloedd
 ● cefnogi gofalwyr yn fwy o fewn Timau Adnoddau Cymuned
 ● cefnogi meddygfeydd yn well
 ● defnyddio technoleg yn well yn cynnwys apiau gwybodaeth 

a chyngor
 ● datblygu ffyrdd newydd i ddynodi unigolion sydd â risgiau 

iechyd uwch a’u cefnogi.
 ● hyrwyddo unigolion i siarad am ofal diwedd oes pan fo 

angen
 ● cysylltu â chynlluniau gwasanaeth eraill. 

Byddwn hefyd yn datblygu 14  clwstwr gofal cychwynnol 
newydd i: 

 ● helpu gwasanaethau i weithio’n well gyda’i gilydd
 ● cefnogi oddeutu 50,000 o unigolion
 ● cael tîm o weithwyr proffesiynol a dod ag arbenigwyr i mewn 
 ● cael timau iechyd meddwl.

 
Bydd gennym ganolfan Iechyd a lles newydd sy’n cynnig ystod 
eang o gyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac asesiadau.   

Bydd rhai yn cynnig apwyntiadau cleifion allanol, gwasanaethau 
mân anafiadau a thriniaeth.

Bydd gan rai o’r canolfannau welyau cleifion mewnol hefyd.
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Canlyniadau
Bydd gwneud y newidiadau hyn yn 
ein symud at gymunedau lle: 

 ● Mae unigolion yn cael diagnosis 
cynnar a thriniaeth pan fo 
angen.

 ● Mae unigolion yn gallu cael 
cefnogaeth yn fwy rhwydd ar 
gyfer anghenion mwy difrifol.

 ● Mae gofal yn ddiogel ac o 
ansawdd dda.

 ● Mae unigolion yn defnyddio 
gofal ysbyty yn llai oherwydd 
bod ganddynt fwy o ddulliau 
amgen.

 ● Mae staff yn gwrando ar 
anghenion a dymuniadau 
unigol.

 ● Mae unigolion yn cael gofal ar 
yr amser cywir, gan yr unigolyn 
cywir.

 ● Mae unigolion yn gallu gwneud 
dewisiadau ffordd o fyw gwell.

 ● Mae gwybodaeth am 
wasanaethau yn well ac ar gael 
yn haws.

Mesur
Lleihad mewn:

 ● apwyntiadau dilynol cleifion allanol
 ● oedi o ran gofal 
 ● amseroedd aros
 ● heintiau sy’n gysylltiedig â gofal 

iechyd 
 ● cyfraddau aildderbyniadau
 ● cyfraddau marwolaethau.

 
Cynnydd mewn:

 ● profion a ddarperir mewn 8 wythnos
 ● gwasanaethau strôc
 ● merched yn dechrau esgor y tu 

allan i uned dan arweiniad meddyg 
ymgynghorol 

 ● gwasanaethau a ddarperir y tu allan 
i’r ysbyty

 ● unigolion sy’n gwella o dorri asgwrn 
y glun 

 ● unigolion sy’n cael eu rhyddhau 
gartref

 ● Mesurau Canlyniadau sy’n 
gysylltiedig â Chleifion

 ● Mesurau Profiadau sy’n gysylltiedig â 
Chleifion.

3. Gofal pan fo’ch anghenion iechyd yn fwy difrifol
Rydym eisiau i ofal ysbyty fod y gofal gorau posibl. 

Ein tri phrif ysbyty yw:
 ● Ysbyty Gwynedd ym Mangor 
 ● Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan,
 ● Ysbyty Maelor Wrecsam.

 

Mae gan bob ysbyty:
 ● adran achosion brys 24/7
 ● gwasanaethau mamolaeth a 

phlant dan arweiniad meddygon 
ymgynghorol

 ● ystod eang o ofal meddygol a 
llawfeddygol.

Weithiau, mae’n rhaid i unigolion deithio am ofal mwy 
arbenigol. Felly, rydym yn gweithio gydag ysbytai y tu 
allan i Ogledd Cymru hefyd. 

Byddwn yn ehangu’r ystod o ofal arbenigol rydym yn 
ei ddarparu yng Ngogledd Cymru felly deng mlynedd 
o nawr, ni fydd yn rhaid i unigolion deithio y tu allan i’r 
ardal mor aml.
 

Gweithredoedd 

Byddwn yn:
 ● sicrhau bod gwasanaethau ysbyty yn gallu bodloni galw cynyddol
 ● gwella gofal mewn adrannau brys
 ● gweithio gyda gweithwyr proffesiynol i leihau amseroedd aros
 ● defnyddio arbenigwyr ysbyty yn well
 ● edrych ar sut rydym yn darparu  ENT y tu allan i oriau – clust, trwyn a 

gwddf
 ● cadw unedau mamolaeth yn rhedeg yn ddiogel
 ● gwella gwasanaethau canser i ferched
 ● gwella gwasanaethau gofal llygaid
 ● agor y Ganolfan Is-ranbarthol Gofal Dwys newydd i’r Newydd-anedig 
 ● agor gwasanaeth fasgwlaidd newydd – gwythiennau a rhydweliau-

gwasanaeth ar gyfer llawfeddygaeth fawr 
 ● ystyried cael un neu ddau ganolfan arbenigol ar gyfer gofal ysbyty ar 

ôl strôc
 ● gwella cefnogaeth i unigolion sy’n gadael yr ysbyty.

I wella  gwasanaethau Orthopaedig  – cluniau a phengliniau – byddwn yn:
 ● gwella systemau cyfeirio
 ● buddsoddi mewn adnoddau ychwanegol. 

I wella gwasanaethau Wroleg  – clefydau mewn systemau wrinol- byddwn 
yn:

 ● adolygu’r gwasanaethau sydd gennym
 ● archwilio cael meddygfeydd gyda chymorth robotig.
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Canlyniadau 
Bydd gwneud y newidiadau hyn yn ein 
symud at gymunedau lle:

 ● Mae iechyd meddwl a lles yn 
gwella.

 ● Mae problemau iechyd meddwl 
a salwch meddwl yn cael eu 
cydnabod yn well a’u lleihau.

 ● Mae llai o anghydraddoldebau, 
stigma ac anffafriaeth.

 ● Mae gan unigolion brofiad gwell 
o’r gefnogaeth a’r driniaeth.

 ● Mae gan unigolion mwy 
o deimlad o reolaeth dros 
benderfyniadau.

 ● Mae gwerthoedd, agweddau a 
sgiliau staff yn gwella. 

Mesur
Lleihad mewn:

 ● galwadau i’r llinell gymorth iechyd meddwl a 
dementia fesul 100,000 o’r boblogaeth 

 ● nifer yr unigolion sydd ar gofrestrau dementia 
Meddygon Teulu

 ● lleoliadau y tu allan i ardal
 ● oedi wrth drosglwyddo gofal
 ● apwyntiadau dilynol cleifion allanol
 ● amseroedd aros.

 
Cynnydd mewn:

 ● asesiadau iechyd meddwl o fewn 28 diwrnod
 ● cymorth eiriolaeth mewn ysbytai  
 ● gwasanaethau mewn canolfannau iechyd a 

lles
 ● adborth drwy’r arolwg profiad cleifion
 ● cleifion sy’n cael eu rhyddhau adref
 ● nifer y staff sy’n ymgymryd â hyfforddiant. 

4. Iechyd meddwl a lles

Mae lles meddwl ynglŷn â: 
 ● sut mae unigolion yn teimlo am eu bywydau
 ● faint o reolaeth y maent yn teimlo sydd ganddynt
 ● rhwydweithiau cefnogi
 ● teimlo eich bod chi’n rhan
 ● gwytnwch.

Gall unrhyw un brofi problemau iechyd meddwl yn 
cynnwys iselder a phryder. Gall effeithio ar waith, 
bywyd, perthnasau, iechyd a lles.

Mae 5 ffordd at les. Mae tystiolaeth yn dangos y gall y rhain helpu i wella lles:

1. Cysylltu – ag unigolion sydd o’ch cwmpas fel eich teulu, eich cydweithwyr a’ch 
ffrindiau.

2. Bod yn actif – mynd am dro, beicio, dawnsio neu arddio. Mae symud yn eich 
gwneud chi deimlo’n dda.

3. Bod yn sylwgar – bod yn chwilfrydig, cymryd amser i sylwi ar y pethau da o’ch 
cwmpas, a bod yn ymwybodol o’r byd.

4. Dal ati i ddysgu – rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Canfod diddordebau. Mae’n hwyl 
ac yn rhoi hyder.

5. Rhoi – gwneud rhywbeth neis i ffrind, gwirfoddoli neu ymuno â grŵp. Mae’n eich 
gwneud chi’n hapus, ac yn eich cysylltu â’r gymuned.

Gweithredoedd 

Byddwn yn: 
 ● hyrwyddo’r 5 ffordd at les
 ● hyrwyddo cefnogaeth gan gymheiriaid a 

gwasanaethau eraill i unigolion sy’n symud 
ymlaen o ofal

 ● camu i mewn yn gynt i gefnogi unigolion ifanc 
sydd ag anhwylderau bwyta 

 ● gwella cefnogaeth i unigolion ifanc sy’n hunan-
niweidio

 ● cael mwy o therapïau seicolegol yn cynnwys 
gwasanaethau ar-lein

 ● cael mwy o driniaethau i unigolion sydd â 
phroblemau iechyd meddwl am y tro cyntaf

 ● cael gwell gwasanaethau cymuned ar gael 24/7 
 ● gwneud pob ward ysbyty yn ddiogel ac yn 

gysurus
 ● cael gofal lleol i bob oed pan fo’n bosibl
 ● cefnogi unigolion sy’n byw â dementia a’u 

gofalwyr
 ● gwneud yn siŵr yr ymdrinnir ag anghenion 

pawb – yn cynnwys unigolion sydd â mwy nag un 
cyflwr, neu unigolion sy’n ddigartref.
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Canlyniadau
Bydd gwneud y newidiadau hyn yn ein 
symud at gymunedau lle:

 ● Mae Hawliau Plant yn cael eu 
bodloni.

 ● Bod pob plentyn yn ddiogel yn 
ystod y blynyddoedd cynnar, ac 
yn teimlo’n ddiogel.

 ● Mae plant yn cael eu gofalu 
amdanynt, eu cefnogi a’u 
gwerthfawrogi.

 ● Mae plant yn wydn ac yn gallu 
ymdopi â phroblemau.

 ● Mae gwasanaethau yn gywir ar 
gyfer oedran y plentyn.

 ● Gwrandewir ar blant a’u cynnwys 
wrth gynllunio gwasanaethau.

 ● Mae plant mewn perygl o les 
emosiynol gwael yn cael eu 
cefnogi’n gynnar. 

 ● Mae plant yn cael cefnogaeth i 
symud drwy drosglwyddiadau.

Mesur
Lleihad mewn:

 ● plant sydd dros bwysau neu sy’n ordew pan 
maent yn 4-5 oed.

 ● marwolaethau plant
 ● babanod sydd â phwysau geni isel
 ● amseroedd aros am gefnogaeth. 

Cynnydd mewn:
 ● bwydo ar y Fron
 ● imiwneiddio – cyfraddau brechu 
 ● gwasanaethau sydd ar gael i ymateb i blant 

mewn argyfwng
 ● gwasanaethau sy’n gweithio gyda’i gilydd 
 ● hyfforddiant i staff 
 ● partneriaid sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella 

canlyniadau i blant a theuluoedd.

5. Plant a phobl ifanc
Rydym eisiau i bob plentyn gael y dechrau gorau mewn bywyd a’r dyfodol. Nid ydym 
eisiau iddynt brofi Profiadau Plentyndod Anffafriol (ACE).
 

Mae ACE yn cynnwys rhieni yn gwahanu neu’n ysgaru, camddefnyddio cyffuriau 
neu alcohol gartref, neu esgeulustra emosiynol.

 

Mae cefnogi’r 1,000 diwrnod cyntaf bywyd (o genhedlu i ail ben-blwydd y plentyn) yn 
gwneud gwir wahaniaeth i weddill eu bywydau. Mae cael hyn yn iawn yn gallu lleihau 
problemau iechyd gydol oes fel clefyd y galon, diabetes a chanser.

 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn (UNCRC). 

Rydym yn rhoi hawliau’r plentyn yng nghalon 
popeth rydym yn ei wneud. Rydym yn gwrando 
ar blant a phobl ifanc ac yn eu cynnwys 
mewn penderfyniadau. Maent yn ein helpu i 
ddatblygu’r strategaeth hon.

Gweithredoedd 

Byddwn yn:
 ● parhau i gadw hawliau plant yng nghalon 

ein gwaith
 ● gwella cefnogaeth yn y 1,000 diwrnod 

cyntaf
 ● canfod mwy o ffyrdd i gefnogi iechyd 

emosiynol, lles meddyliol a gwytnwch 
plant

 ● canolbwyntio ar leihau gordewdra yn 
ystod plentyndod ac yn hyrwyddo arferion 
bwyta iach

 ● edrych ar y gwasanaethau argyfwng 
sydd gennym ar gyfer anghenion iechyd 
meddwl plant a phobl ifanc

 ● canfod ffyrdd o drin ACE yn well a lleihau’r 
effaith y maen nhw’n eu cael ar fywydau

 ● gwella sut ydym yn dod â gwasanaethau 
at ei gilydd i gefnogi plant ag anghenion 
cymhleth

 ● gwella sut rydym yn gwrando ar blant a 
phobl ifanc ac yn ymgysylltu â nhw.
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Canlyniadau
Bydd gwneud y newidiadau hyn yn ein 
symud at gymunedau lle:

 ● Mae gan unigolion wybodaeth a 
chyngor am wasanaethau.

 ● Mae gan unigolion y cyfleoedd i 
wella eu hiechyd a’u lles.

 ● Mae gan unigolion gefnogaeth 
gymunedol sy’n lleihau 
derbyniadau i’r ysbyty. 

 ● Mae gwasanaethau lleol o safon 
uchel.

 ● Mae gan unigolion wasanaethau 
sy’n eu helpu i reoli cyflyrau tymor 
hir yn cynnwys dementia.

 ● Mae unigolion yn cael eu cefnogi i 
wella yn dilyn salwch neu yn dilyn 
derbyniad i’r ysbyty.

 ● Mae unigolion yn byw mewn 
lleoedd sy’n bodloni eu hanghenion, 
yn cefnogi heneiddio ac yn helpu 
iddynt gysylltu ag eraill.

 ● Mae gofal diwedd oes o ansawdd 
uchel.

Mesur
Lleihad mewn:

 ● pobl hŷn sy’n teimlo’n unig
 ● torasgwrn, yn cynnwys torri cluniau
 ● derbyniadau i’r ysbyty heb eu trefnu ar gyfer 

unigolion ar ddiwedd oes.
 
Cynnydd mewn:

 ● boddhad bywyd 
 ● unigolion hŷn sy’n cymryd sgrinio iechyd a 

chyfleoedd imiwneiddio
 ● unigolion hŷn sy’n gallu cael diet sy’n 

hyrwyddo iechyd
 ● unigolion hŷn sy’n actif yn gorfforol
 ● unigolion hŷn sydd â chartrefi sy’n bodloni 

eu hanghenion
 ● unigolion hŷn sy’n cymryd rhan yn y ‘Llwybr 

codymau’ i helpu atal codymau a rhoi 
triniaethau

 ● Cynlluniau Gofal Uwch.

6. Heneiddio’n iach
Mae unigolion hŷn yn dweud eu bod eisiau aros mor 
annibynnol â phosibl, cyhyd â phosibl. Maent hefyd 
eisiau rheolaeth dros y gefnogaeth y maent yn ei chael, 
a phenderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Lle bo’n bosibl, 
rydym yn helpu unigolion i aros allan o’r ysbyty neu 
gartrefi gofal.

Pobl hŷn
O ran pobl hŷn rydym yn golygu unigolion 50 oed a hŷn. Bydd rhai 
unigolion mewn gwaith neu mewn blynyddoedd cynnar ymddeoliad.

Gofal diwedd oes
Nid yw gofal diwedd oes yn fater i bobl hŷn yn unig – mae’n bwysig bod 
anghenion plant, teuluoedd ac oedolion eraill yn cael eu bodloni hefyd.

Gweithredoedd 

Byddwn yn: 
 ● sicrhau ein bod yn parchu hawliau pobl hŷn, a’u 

bod yn rhan o benderfyniadau
 ●  selio ein cynlluniau a’n gwasanaethau ar 

dystiolaeth o beth sy’n gweithio
 ● archwilio ffyrdd o leihau unigrwydd ac unigedd
 ● edrych ar gael unigolion fel mentoriaid iechyd yn y 

gymuned
 ● cyfathrebu’n well ag unigolion hŷn sydd ag 

anghenion penodol – megis nam ar y synhwyrau 
neu ddementia

 ● gwneud yn siŵr bod ein cynlluniau yn gweithio 
gyda chynlluniau heneiddio’n dda yr Awdurdodau 
Lleol.

 
Pan fo unigolion yn wynebu diwedd eu bywydau 
byddwn yn:

 ● annog unigolion i siarad
 ● helpu nhw i gael y gefnogaeth y maent ei hangen
 ● cael gwybodaeth a chyngor sy’n hawdd dod o hyd 

iddynt a hawdd eu deall
 ● datblygu arweiniad i staff sy’n rhoi gofal diwedd 

oes i unigolion
 ● gweithio’n dda â hosbisau. 15



Ein partneriaid – Byddwn yn parhau i 
weithio gyda: 

 ● Sefydliadau GIG eraill
 ● Iechyd Cyhoeddus Cymru 
 ● Cyngor Iechyd Cymuned
 ● Y chwe Awdurdod Lleol yng Ngogledd 

Cymru
 ● Heddlu Gogledd Cymru
 ● Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 

Cymru  
 ● Cyfoeth Naturiol Cymru
 ● Bwrdd Partneriaeth Law yn Llaw at 

Iechyd Meddwl 
 ● Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
 ● Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru 
 ● Sefydliadau a grwpiau cymuned.

Ein cymunedau – Byddwn hefyd yn parhau 
i wrando ar unigolion a’u cynnwys drwy: 

 ● gyfarfodydd Bwrdd Iechyd PBC
 ● digwyddiadau
 ● arolygon ar-lein
 ● ffurflenni adborth
 ● e-bost
 ● ein tîm gwasanaeth Cyngor a Chefnogi 

Cleifion
 ● ein gwefan: www.pbccymrydrhan.cymru

Gwneud iddo weithio 
 
Mae bob gwasanaeth y GIG yn wynebu heriau 
ariannol dros y tair blynedd nesaf. Rydym yn 
gorfod cefnogi mwy o unigolion gyda llai o arian. 
Mae’r gyllideb gyffredinol i Gymru 3.2% yn llai.

Ond, mae gennym gynnydd cytunedig o 1.46% 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ein hardal. 

Mae’r strategaeth hon yn rhoi cyfleoedd i ni:
 ● ddatblygu ffyrdd o weithio gyda’n gilydd yn fwy
 ● targedu adnoddau i ble maent eu hangen fwyaf
 ● defnyddio arfer gorau
 ● dod â chefnogaeth yn nes at gartrefi
 ● helpu unigolion i reoli eu lles.

Gweithio gyda’n gilydd i wella 
gwasanaethau 
Rydym yn gwybod na allwn wneud hyn ar ein pen ein 
hunain. 

Llywodraeth Cymru – Yn y gorffennol, rydym wedi 
cael trafferth delio â rhai o’r heriau. Felly, fe gamodd 
Llywodraeth Cymru i mewn a’n helpu i wella. Ers hynny 
rydym wedi:

 ● agor cyfleusterau cymuned newydd yn Nhywyn
 ● buddsoddi mewn gwasanaethau gofal newydd
 ● lleihau amseroedd aros ar gyfer profion diagnostig 

ac rydym yn bodloni targedau
 ● recriwtio meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Glan 

Clwyd
 ● recriwtio mwy o staff mamolaeth. 

Ond, mae mwy rydym eisiau ei wneud.
Rydym eisiau adeiladu ar y cynnydd rydym wedi ei wneud. 
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Mae’r strategaeth hon yn cefnogi 
gweithredu. Mae’n cydnabod y 
gwaith mae pawb yn ei wneud ac 
yn gwerthfawrogi eu gwaith.

Mae ein gwefan newydd:
Hyfforddi Gweithio Byw Gogledd 
Cymru – yn canolbwyntio ar 
recriwtio staff a’u cadw.

Ein Gweithlu 
Ni yw’r cyflogwr mwyaf yng Ngogledd Cymru gyda dros 17,000 o unigolion. 
Er bod gennym newid isel o ran staffio rydym yn wynebu heriau ar gyfer y dyfodol. 
Y rheswm dros hyn yw: 

 ● bod nifer uchel o staff yn hŷn na 50
 ● bod nifer isel o staff dan 20
 ● mae’n anodd recriwtio staff i nifer o swyddi arbenigol a rolau eraill.

Rydym yn ymrwymedig i dalu cyflog byw. 
Mae swyddi sy’n talu’n dda yn lleihau 
anghydraddoldebau iechyd ac yn atal tlodi. 

Rydyn ni eisiau: 
 ● datblygu rolau newydd – megis y Cydymaith Meddygol i gefnogi 

meddygon 
 ● datblygu timau gyda gweithwyr proffesiynol iechyd, gofal 

cymdeithasol a phartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd
 ● cefnogi staff medrus i ddefnyddio eu harbenigedd 
 ● cefnogi rolau newydd a’u cefnogi i ategu’r tîm gofal iechyd
 ● defnyddio adnoddau yn well – gan sicrhau bod modelau 

gwasanaeth o weithio yn eu lle 
 ● datblygu timau mwy arbenigol a chanolfannau i ddenu staff 

arbenigol a’u cadw
 ● cefnogi’r holl staff – cynnwys staff cefnogi anghlinigol – i barhau 

i ddysgu a datblygu’n broffesiynol 
 ● adeiladu ar ein cysylltiadau â Phrifysgolion 
 ● cefnogi ein gwirfoddolwyr a’u datblygu. 
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Yn y tair blynedd gyntaf

Byddwn yn parhau â’r gwaith sydd wedi ei  ariannu drwy Adnoddau Cyfalaf 
Cymru Gyfan ac: 

 ● yn cwblhau Prosiect Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd
 ● cwblhau’r Ganolfan Is-ranbarthol Gofal Dwys i’r Newydd-anedig yn 

Ysbyty Glan Clwyd a’i hagor
 ● cwblhau’r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Gwynedd
 ● ailddatblygu adeiladau Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau’r 

Elms yn Wrecsam
 ● datblygu Theatr Hybrid yn Ysbyty Glan Clwyd i gefnogi’r ganolfan 

fasgwlaidd newydd gymhleth.

Ar ôl hynny, byddwn yn datblygu rhaglen hir dymor o fuddsoddi i wella ein 
hystadau. 

Ein hystadau – adeiladau a thir 
Fel gweddill y GIG, mae ein hadeiladau a’n tiroedd angen cael eu gofalu 
amdanynt. Rydym angen gwario arian i sicrhau eu bod yn ddiogel, 
yn gallu bodloni rheoliadau adeiladu, yn addas at bwrpas ac yn gallu 
bodloni anghenion. 

Bydd angen i ni fuddsoddi’n fwy yn rhai o’n hadeiladau 
er mwyn bodloni safonau. Ond mae angen i ni ddiogelu 
arian i wneud hyn. Felly, rydym yn siarad â Llywodraeth 
Cymru am gyfleoedd wrth sicrhau bod yr adnoddau 
sydd gennym yn cael eu defnyddio yn y ffyrdd cywir. 

Wrth symud ymlaen 

Byddwn yn:
 ● edrych ar sut ydym yn defnyddio’r cyfleusterau sydd gennym
 ● rhannu cyfleusterau â gwasanaethau a sefydliadau eraill pan fo’n 

bosibl
 ● datblygu canolfannau iechyd a lles
 ● gwella’r cyfleusterau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl fel 

bod unigolion yn teimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus
 ● gwella cyfleusterau megis unedau dan arweiniad bydwragedd fel 

bod mamau yn cael profi genedigaethau cyfforddus
 ● moderneiddio ein hysbytai a chyfleusterau eraill fel bo’r angen
 ● cael gwared ar adeiladu sy’n rhy ddrud i’w rhedeg neu nad ydynt 

yn cefnogi ein modelau o ofal 
 ● ystyried sut y gallwn wneud ein hadeiladu yn fwy cyfeillgar i’r 

amgylchedd. 
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Os hoffech fod yn rhan: 

e-bost: 
bcu.getinvolved@wales.nhs.uk

post:
Living Healthier, Staying Well
BCU Health Board
Block 5, Carlton Court
St Asaph Business Park
St Asaph 
LL17 0JG

gwefan: 
www.pbccymrydrhan.cymru

ffôn:
01745 586397 

Os hoffech hwn mewn fformat neu iaith arall, mae croeso i chi gysylltu.

Camau nesaf 
Mae newid yn cymryd amser. Byddwn yn gwirio bod y strategaeth hon yn gweithio a’n bod 
yn cyrraedd ein hamcanion. Yna byddwn yn newid y strategaeth fel bo angen. 

Diolch am ddarllen hwn 

Rydym eisiau unigolion i barhau i gael 
dweud eu dweud a’n helpu i wella ein 
gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru.
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