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1 Rhaid mynd i'r afael â  
lefelau staffio  
ar fyrder. 

Cytunwyd â Phennaeth y 
gwasanaeth y dylai fod lleiafswm 
o 3 o staff ar gael (ar ben y nifer ar 
gyfer cleifion sy’n cael eu harsylwi 
1:1). 

Is Gyfarwyddwr Dros Dro 
Iechyd Meddwl ac Anableddau 
Dysgu 

Rheolwr Ward 
Gwasanaethau Gofal Aciwt 
(Sant Caradog (SC) 

Cytunwyd, gweithredir ar unwaith 

2 Rhaid mynd i'r afael â materion 
recriwtio a chadw staff.  

Erbyn hyn, penodwyd i holl 
swyddi Gweithwyr Cymorth Gofal 
Iechyd 
1 Swydd lawn amser Nyrs 
Iechyd Meddwl Ranbarthol i 
gwblhau’r recriwtio i lefelau 
cyllidol sefydledig (Rhaid 
cwblhau Ffurflen Gymeradwyo 
Swydd ar gyfer y swydd hon 
erbyn diwedd y mis). 

Rheolwr y Ward 
Rheolwr Gwasanaethau Gofal 
Aciwt 

31 Hydref 2014 

3 Rhaid ymgymryd â hyfforddiant 
ar gyfer yr holl feysydd a 
nodwyd. 

Ers 2012, mae BILl Hywel Dda 
wedi newid y system ar gyfer 
hyfforddiant Cynnal Bywyd 
Sylfaenol ar gyfer Gweithwyr 
Cymorth Gofal Iechyd. Mae'r 
cwrs nawr wedi'i gysylltu â 
hyfforddiant 

Cynnal Bywyd ar Unwaith 
(ILS).Cynigir yr hyfforddiant yn 
bennaf  
i Nyrsys Cofrestredig. Fodd 
bynnag gall gweithwyr gael 
mynediad at y cyrsiau hyn os 
oes lleoedd ar gael yn dilyn eu 
neilltuo i’r Nyrsys Cofrestredig 
ac os yw'n ofynnol iddynt gael 
eu hyfforddi yn eu rôl. 

Mae'r tîm wedi bod yn rhoi 
hyfforddiant i'r holl staff sy'n 
ymgymryd â Rheoli a Diogelu 
Trais ac Ymddygiad Ymosodol   

Tîm Rheoli a Diogelu Trais ac 
Ymddygiad Ymosodol   

Ymgorfforwyd hyfforddiant 
Cynnal Bywyd Sylfaenol i 
mewn i hyfforddiant Dull 
Adolygu’r Claf o Ionawr 2014. 
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    Hyfforddiant Ymyriad Corfforol 

Cyfyngol 
mewn cynnal bywyd sylfaenol o 
Ionawr 2014 fel rhan o gynnwys 
craidd eu cwrs. 

    

    Arweinwyr Gwella Gwasanaethau Mae Arweinwyr Gwella 
Gwasanaethau 

  

    (Oedolion Aciwt, Oedolion yn y 
Gymuned, 

Rheolwyr y Ward (Santes Non 
(SN) 

  
    a Gwasanaethau Iechyd Meddwl 

ar gyfer Pobl Hŷn)  yn datblygu 
matrics hyfforddiant canolog ar 
gyfer yr holl unedau cleifion 
mewnol er mwyn i reolwyr 
wardiau gofnodi a chynllunio ar 
gyfer anghenion hyfforddiant eu 
gweithlu; mae hyn yn cynnwys e-
ddysgu, hyfforddiant gorfodol a 
hanfodol. 

ac SC)    

    Sant Caradog i ailgyflwyno eu  Rheolwr y Ward (SC)   

    diwrnod hyfforddiant misol i 
gefnogi 

Hyfforddeion perthnasol i gael eu 
dewis 

Cyfarfod 1af: 21.10.14 

    staff yn y broses o gwblhau eu 
hyfforddiant mewnol 

pan fo angen. 2il Gyfarfod: 25.11.14 

    Trefnwyd y sesiwn gyntaf ar gyfer  
21  

    

    Hydref er mwyn edrych ar:     
     Oruchwyliaeth Grŵp 

 Asesiadau Risg 

 Sgiliau gyda Chymdeithas 
Seicolegol Prydain 

    

    Aros i'r Adran Ddadebru 
gadarnhau dyddiadau ar gyfer 
hyfforddiant ar y ward ar Gynnal 
Bywyd ar Unwaith.     Bydd yr 
holl staff a gaiff fynediad at 
hyfforddiant Cynnal Bywyd ar 
Unwaith yn y gyfarwyddiaeth 

    

    Iechyd Meddwl ac Anabledd 
Dysgu yn cael eu cofnodi'n fisol o 
fewn  

    

    y matrics     
    Hanfodion Gofal (FoC)     
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    Mae 6 gweithiwr yn cael eu 
mentora o ar y Ward  - Bydd 
pawb yn ymgymryd â'r canlynol 
fel rhan o'r rhaglen 
breceptoriaeth rhwng nawr a 
mis Mawrth 2015: 

 WARRN 

 STORM 

 ILS 

Hyfforddiant a drefnwyd ers 
ymweliad AGIC: 

  Ymyriad Corfforol 
Cyfyngol (4 diwrnod) x 3 
Nyrs Iechyd Meddwl 
Gofrestredig and x1 
Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd 

 Ymyriad Corfforol 
Cyfyngol x 4 Nyrs Iechyd 
Meddwl Gofrestredig and 
x1 Gweithiwr Cymorth 
Gofal Iechyd 

 ILS (1 Diwrnod)  x 3 Nyrs 

Iechyd Meddwl 

Gofrestredig 

 Prentis Gweithwyr 
Cymorth Gofal Iechyd - 
x1 yn Hyfforddi ar hyn o 
bryd a x 2 wedi gwneud 
cais i gael eu derbyn 
eleni 

  

Cwblhawyd ar 23 Medi 

2014, Trefnwyd ar gyfer 18 

Tachwedd 2014 Trefnwyd 

ar gyfer 3 Rhagfyr 2014 

4 Rhaid i'r holl staff gael eu 
goruchwylio’n rheolaidd, a bod y 

broses yn cael ei chofnodi. 

Rhoddwyd cynllun goruchwylio 
(goruchwyliaeth raeadrol) ar waith 
yn ystod ymweliad AGIC ond ni 
chafodd ei ymgorffori'n llwyr 
oherwydd: 
Swyddi gwag  
Galw Clinigol 

Ailwampiwyd yr oruchwyliaeth 
bellach ac mae angen ei thrafod 
a'i hail lansio mewn cyfarfod staff 
ar 21 Hydref. Bydd system reoli 
ar waith i sicrhau y cedwir at 
oruchwyliaeth yn unol â’rpolisi. 

Fel y trafodwyd ag AGIC, 
Arweinydd Therapi 
Galwedigaethol Iechyd 
Meddwl Clinigol dros dro 

Rheolwr y Ward (SC)  
Prif Nyrs y Ward (SC) 

Rheolwr Gwasanaethau Gofal 
Aciwt 

Mae Arweinydd Therapi 
Galwedigaethol Iechyd Meddwl 
Clinigol dros dro 

Mae rhaglen oruchwyliaeth ar 
waith - bydd cydymffurfiaeth yn 
cael ei monitro gan Reolwr 
Gwasanaeth Gofal Aciwt. 
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    yn darparu goruchwyliaeth unigol 
strwythuredig ar gyfer pob 
Therapydd Galwedigaethol Band 
6 yn Sir Benfro a Thechnegwyr 
Therapi Galwedigaethol bob chwe 
wythnos, gydag Adolygiadau 
Datblygiad Personol wedi'u 
cwblhau. 

    

5 Rhaid i'r holl aelodau staff dderbyn 
adolygiad blynyddol. 

Datblygwyd coeden Adolygu 
Datblygiad Personol a chrëwyd 
amserlen i amlinellu pryd bydd 
yr Adolygiadau Datblygiad 
Personol yn digwydd. Bydd hyn 
yn cael ei fonitro yn ystod 
archwiliad misol Hanfodion 
Gofal a bydd rheolwr y ward yn 
creu rhestr o'r Adolygiadau 
Datblygiad Personol sy'n 
weithredol erbyn diwedd y mis 
ac a fydd yn cael ei ail-lansio 
mewn cyfarfod staff ar 21 
Hydref. 

Rheolwr y Ward (SC) 
Rheolwr Gwasanaethau Gofal 
Aciwt 

31.10.14 
Adolygwyd yn Fisol drwy raglen 
Hanfodion Gofal sydd ar waith ar 
gyfer Adroddiad Datblygiad 
Personol - bydd cydymffurfiaeth â 
hon yn cael ei monitro gan Reolwr 
Gwasanaeth Gofal Aciwt. 

6 Rhaid mynd i'r afael â'r holl 
faterion cynnal a chadw. 

Cafodd 25 o faterion ystadau 
gwahanol eu nodi rhwng y 
ddwy ward yn dilyn 'taith 
ymweld' gan dîm ystadau’r 
Bwrdd Iechyd.  

Erbyn hyn, mae'r holl faterion a 
nodwyd wedi cael eu cwblhau. 
Bydd cyfarfod misol yn cael ei 
drefnu gyda'r adran ystadau a 
rheolwyr y ward i drafod unrhyw 
waith ystadau sydd yn dal ar y 
gweill fel y gellir mynd i'r afael 
ag ef o fewn yr amserlen briodol 
a gytunwyd. 

Adran Ystadau 

Adran Ystadau 
Rheolwr y Ward (SC) 
Rheolwr y ward (SN) 

Cwblhawyd yr holl waith sy'n 
berthnasol i faterion yr ystadau 
erbyn 17 Hydref 2014 

7 Roedd safon y bwyd ar y ddwy 
ward yn gwbl annerbyniol; rhaid 
mynd i'r afael â phob un o'r 
meysydd a nodwyd. 

Gwnaed addasiadau i'r troli bwyd 
gan yr adran ystadau sy'n gyfrifol 
am y cyfleuster hwn a 
chyflwynwyd 
addasiadau/amrywiaeth i’r fwydlen 
yn unol ag Ysbyty Cyffredinol 
Llwynhelyg. 

Adran Ystadau Troli Bwyd - 12.10.2014 
Newidiadau i'r Fwydlen - 
15.09.14 
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Is Gyfarwyddwr Dros Dro 
Iechyd Meddwl ac Anabledd 
Dysgu yn cyfarfod â Rheolwr 
Gwasanaethau'r Gwesty gyda'r 
bwriad o barhau â'r 
gydymffurfiaeth gyfredol a'r un 
ddarpariaeth â'r Ysbyty 
Cyffredinol Dosbarth. 

Is Gyfarwyddwr Dros Dro Iechyd 
Meddwl ac 
Anabledd Dysgu 
Rheolwr Gwasanaethau'r Gwesty 

29.10.2014 

8 Rhaid gwella morâl ymhlith staff. Wrth ymgorffori pwyntiau 1, 2,a 
3, dylai hyn gynyddu morâl y 
staff; fodd bynnag, rhaid i 
reolwyr y ddwy uned fonitro'r 
mater hwn yn rheolaidd drwy’r 
strwythurau goruchwylio 
perthnasol. 

Rheolwyr y ward Cafodd pwyntiau 1, 2,a 3 eu 
hymgorffori a byddant yn cael eu 
monitro gan Reolwr 
Gwasanaethau Gofal Aciwt a 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Oedolion Hŷn 

9 Rhaid gwella'r gweithgareddau ar 

ward Sant Caradog 

Drwy drafodaeth ag arolygwyr 
AGIC, gwnaeth y Therapydd 
Galwedigaethol dynnu sylw at y 
cyfraniad a wneir gan staff 
Therapi Galwedigaethol wrth 
gefnogi darpariaeth y 
gweithgaredd nyrsio yn Sant 
Caradog a gafodd ei datblygu 
yn 2012/13; bydd y ddarpariaeth 
hon yn parhau ac yn cael ei 
monitro gan Therapydd 
Galwedigaethol. 

Archwiliwyd strategaethau i godi 
arian er mwyn gallu prynu trolïau 
gweithgaredd ledled holl wardiau 
cleifion mewnol Iechyd Meddwl a 
bydd hyn yn cael ei arwain gan y 
Therapyddion Galwedigaethol yn 
eu meysydd priodol. 

Therapydd Galwedigaethol 

Therapydd Galwedigaethol  
Staff y Ward 

Ail-gydnabuwyd y rhaglen a 
dechreuodd yn dilyn ymweliad gan 
AGIC 

10 Ni ddylid gwneud penderfyniadau 
mympwyol a rhaid darparu 
cyfleoedd i gleifion gael cyswllt â'u 
teulu a'u ffrindiau. 

Cafodd adolygiad o'r penderfyniad 
hwn ei drafod yn drwyadl yn y 
grŵp clinigol ac amgylcheddol ar 
gyfer Cleifion mewnol. Bydd y 
penderfyniad ar ddefnyddio 
teclynnau symudol ar wardiau 
cleifion mewnol 

Rheolwyr y ward O 08.10.14 ymlaen 
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    yn seiliedig ar asesiadau risg 
unigol. Bydd hyn yn cael ei 
nodi'n glir yn eu hasesiad risg a'u 
Cynllun Gofal a Thriniaeth. 

    

11 Rhaid darparu hysbysfwrdd yn 
Sant Caradog i arddangos 
gwybodaeth sy'n berthnasol i'r 
cleifion, gan gynnwys 
manylion eiriolaeth. 

Yn aros i'r hysbysfwrdd gael ei 
adnewyddu gan yr ystadau cyn 
ei osod ar ward Sant Caradog. 
Dynodwyd rhif i’r gwaith  ac 
rydym yn aros am gadarnhad o 
ran yr amserlen. 

Adran Ystadau  
Rheolwr y Ward 

Cwblhawyd ar 24.10.14 

12 Rhaid mynd i'r afael â materion 
dogfennaeth ac amseroldeb wrth 
gofnodi digwyddiadau 
arwyddocaol. 

Atgoffwyd yr holl staff (drwy 
neges e-bost ar 09.10.14) o'r 
pwysigrwydd o gwblhau a 
chofnodi digwyddiadau 
arwyddocaol. 

Cynhelir diwrnod hyfforddiant 
ar 21.10.14 i archwilio materion 
llywodraethu ar y mater hwn. 

Rheolwr y Ward 21.10.14 

13 Mae angen adolygu cyfleusterau 
cleifion a gafodd eu derbyn dan 
adran 136. 

Dewiswyd ardal ar y ward i 
ddarparu cyfleuster asesu 
neilltuedig ar gyfer adran 136. 

Bydd angen cyflwyno cais 
cyfalaf i grŵp cynllunio cyfalaf y 
Bwrdd Iechyd er mwyn creu 
mynediad ar wahân i'r 
cyfleuster hwn. 

Is Gyfarwyddwr Dros Dro 
Iechyd Meddwl ac Anableddau 
Dysgu 

23.10.14 

14 Gwnaeth adolygiad o’r clinig/ 
ystafell driniaeth ar ward Sant 
Caradog nodi'r arsylwadau 
canlynol: 

 Roedd dryswch ymhlith staff o 
ran cofnodi cyffuriau a reolir. 

 Roedd cofnodion 
gweinyddol 

cleifion yn cynnwys enwau 
a oedd 

Ceisiwyd cael eglurhad a 
chafodd proses ei chyflwyno 
mewn perthynas â chofnodi 
cyffuriau a reolir. 

Rhaid i Brif Nyrs y Ward fonitro'r 
siartiau presgripsiwn yn 
wythnosol ar y cyd â  

Fferyllydd y ward 
Is Gyfarwyddwr Interim Iechyd 
Meddwl ac 
Anabledd Dysgu 

Prif Nyrs y Ward 
Staff Meddygol y Ward 

Cwblhawyd 

Ymgorfforwyd yn yr wythnos sy'n 
dechrau ar 27.10.14 
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  yn aneglur am eu bod wedi'u 
croesi allan ac wedi eu 
hysgrifennu drostynt. 

staff meddygol.     

15 Mae angen adolygu'r trefniadau o 
ran derbyn cleifion er mwyn 
sicrhau nad oes gan yr ysbyty fwy 
o gleifion na gwelyau. 

Er mwyn gweithio o fewn 
capasiti'r gwelyau sydd ar gael, 
rydym wedi rhoi'r mesurau 
canlynol ar waith ynghyd â 
chydweithio gyda cholegau'r 
gymuned: 

 Rhoi System Rheoli 
Gwelyau ar waith 

 Mae Rheolwr 
Gwasanaethau Gofal 
Aciwt a Gwasanaethau 
Cymunedol - Oedolion 
Iechyd Meddwl yn cyd-
weithio i sicrhau bod y 
cynllun Asesu Risg/ 
Cynllun Gofal a 
Thriniaeth yn ddigonol 
ac yn adlewyrchu 
gofynion monitro 
cleifion. 

Ystyried pa mor briodol yw hi 
fod cleifion sydd ar gyfnod 
absenoldeb ymestynnol o dan 
adran 17 ac yn parhau ar y 
math hwn o absenoldeb, a 
mynd i’r afael â’r mater. 

Is Gyfarwyddwr Dros Dro 
Iechyd Meddwl ac Anableddau 
Dysgu 
Pennaeth Gwasanaethau 
Cymunedol - Oedolion Iechyd 
Meddwl 
Rheolwr Gwasanaethau 
Cymunedol Gwasanaethau Gofal 
Aciwt - Oedolion Iechyd Meddwl 
Staff Meddygol 

Staff Meddygol y Ward 

04.09.14 

16 Roedd rhai o ffeiliau'r cleifion a 
archwiliwyd yn cynnwys ffurflenni 
absenoldeb o dan adran 17 sydd 
erbyn hyn wedi dod i ben. 

Bellach nodwyd eu bod wedi’u 
‘canslo’ er mwyn iddo fod yn 
amlwg i staff pa ffurflenni sy'n 
fwyaf cyfredol, er mwyn cyfeirio 
atynt yn hawdd yn ôl cyfarwyddyd 
AGIC. Bydd yr arfer hon yn 
parhau wrth i ffurflen absenoldeb 
adran 17 ddod i ben neu gael ei 
newid.     

Staff Meddygol y Ward 14.10.14 

 


