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Eitem Cam gweithredu Dyrannwyd i Cynnydd hyd yma Dyddiad cwblhau 

Cam gweithredu 1: Roedd diffyg 

cadarnhad o Yswiriant Meddygol ar 

gyfer 17 o staff meddygol a diffyg 

lluniau staff mewn nodiadau personél. 

 Casglu tystysgrifau Indemniad Meddygol sydd 

heb eu derbyn ar gyfer yr ymgynghorwyr ar 

gyfer Chwefror/Mawrth  

 Rheolaeth barhaus ar rai nad ydynt yn 

cydymffurfio  

 Sefydlu llyfrgell luniau ar gyfer yr holl staff 

Cyfarwyddwr yr 

Ysbyty 

Arweinydd 

Adnoddau Dynol 

 Cwblhawyd 

 Tynhau gwaharddiad PPs  

 Yr holl staff presennol i gael 

lluniau  

 Tynnu llun pob aelod newydd o 

staff yn ystod y cyfnod sefydlu  

17
eg

 o Fawrth 2014 

31
ain

 o Fawrth 2014 

30
ain

 o Fehefin 2014    

 

I barhau 

Cam gweithredu 2: Roedd angen 

ymestyn y drefn wythnosol o brofi’r 

larymau tân i gwmpasu’r uned 

Endosgopi a’r uned Gardiaidd. 

 Diweddaru Cyfeiriadur Pwyntiau Galw Larymau 

Tân MW-9; 

 Diweddaru Prawf wythnosol M4f o Bwyntiau 

Galw Larymau Tân a Rhyddhau Drysau 

Rheolwr Risg 

Peiriannydd yr 

Ysbyty 

 Cwblhawyd  

 Cwblhawyd 

2
il
 o Ebrill 2014 

2
il
 o Ebrill 2014 

Cam gweithredu 3: Cwblhau’r  drefn 

switsio ar y generadur brys, er mwyn 

cwblhau’r cyfleusterau profi. 

 Gosod swîts trosglwyddo ar y generadur brys; Peiriannydd yr 

Ysbyty 

 Cwblhawyd 

 

17
eg

 o Ebrill 2014 

Cam gweithredu 4: Sicrhau bod 

gwelliannau cod 2 yn cael eu cwblhau 

ar osodiadau trydanol. 

 Ymgymryd ag uwchraddiad Cod 2 yn dilyn prawf 

weirio sefydlog  

Peiriannydd yr 

Ysbyty 

 Cwblhawyd 

 

27
ain

 o Ebrill 2014 

Cam gweithredu 5: Caffael a derbyn 

dyfynbris am drwsio offer UPS y Theatr 

Llawdriniaethol 

 Caffael dyfynbris am waith trwsio UPS ac 

amnewid batris; 

 Cyflwyno archeb a threfnu’r gwaith 

Peiriannydd yr 

Ysbyty 

 Cwblhawyd 

 Yr archeb wedi ei chyflwyno a 

disgwyl derbyn; 

24
ain

 o Ebrill 2014 

28
ain

 o Ebrill 2014 

i’w gadarnhau 

Argymhelliad Arfer Da: Angen 

llofnodion yr holl staff sydd â rhan 

mewn trosglwyddo gofal rhwng 

adrannau ar gofnodion y cleifion. 

 Atgoffa’r holl staff clinigol drwy sesiynau  briffio 

timau a Chyfarfod Effeithiolrwydd Clinigol i 

sicrhau bod y staff yn llofnodi’r adran briodol o’r 

llwybr gofal wrth drosglwyddo gofal rhwng 

adrannau. 

Pennaeth Staff 

Clinigol 

Penaethiaid 

Adrannau Clinigol 

 Cam gweithredu i gael ei 

drafod a’i adolygu yn y 

Cyfarfod Effeithiolrwydd 

Clinigol nesaf; 

 Sesiynau  Briffio Timau 

Adrannol 

30
ain

 o Ebrill 2014 

 

 

 

I barhau 

Argymhelliad Arfer Da: Roedd gan yr 

ysbyty system nyrs enwebedig gyda 

golwg ar ofal cleifion unigol. Efallai y 

byddai o gymorth egluro i gleifion 

unigol pwy fydd eu nyrs enwebedig am 

y sifft/diwrnod. 

 Pob nyrs, y mae cleifion wedi eu dyrannu iddi, 

i’w chyflwyno’i hun yn gyson i’r cleifion a 

ddyrannwyd iddi ar ddechrau pob sifft a dweud 

wrthynt mai hi yw’r nyrs a ddyrannwyd i ofalu 

amdanynt (y claf) ar gyfer y sifft honno. Nid yw’r 

term ‘nyrs enwebedig’ wedi bod yn cael ei 

ddefnyddio fel arfer yn Ysbyty Spire Caerdydd. 

Y staff clinigol i 

gyd 

 Cam gweithredu i gael ei 

drafod a’i adolygu yn y 

Cyfarfod Effeithiolrwydd 

Clinigol nesaf; 

 Sesiynau  Briffio Timau 

Adrannol 

30
ain

 o Ebrill 2014 

 

 

 

I barhau 
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