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Dyddiad: Dydd Gwener 21 Medi 2018
Lluniwyd Cynllun Cymru Iachach ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mis Gorffennaf 2018
gan Lywodraeth Cymru yn dilyn adolygiad seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bwriad y
cynllun yw bod pawb yng Nghymru yn cael bywydau hir, iach a hapus. Un o'r uchelgeisiau eraill
yw 'dod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd, er mwyn iddynt gael eu cynllunio
a’u darparu yn unol ag anghenion a dewisiadau unigolion.'
Amlygodd Llywodraeth Cymru bum priff ffordd y mae'n dymuno newid iechyd a gofal
cymdeithasol:
1.
2.
3.
4.
5.

Bod y system iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio'n dda ym mhob rhan o Gymru
Symud gwasanaethau allan o'r ysbyty i'r cymunedau
Gwella'r ffordd o gyflawni a mesur yr hyn sy'n bwysig i bobl
Gwneud Cymru'n lle gwych i weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Sicrhau bod gwasanaethau'n gweithio'n dda fel un system unigol, drwy sicrhau bod pawb yn
cydweithio

Mewn ymateb i'r cynllun, crëwyd pedwar gweithgor amlasiantaeth yn rhanbarth Gorllewin Cymru er
mwyn datblygu ymateb rhanbarthol i'r cynllun Cymru Iachach, drwy roi sylw i'r meysydd canlynol:





Gwasanaethau di-dor yn y gymuned
Gofal trwy Gymorth Technolegol
Atal ac iechyd y cyhoedd
Gweithlu

Bydd y Gronfa Drawsnewid o £100m yn mynd tuag at gyrraedd y targedau a nodir yng Nghynllun
Cymru Iachach a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2018, a bydd hefyd yn cydfynd â chynnig Hywel Dda o ran Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol. Disgwylir y bydd cais am y
Gronfa Drawsnewid yn cael ei gyflwyno ym mis Tachwedd 2018.
I weld y cynllun cyfan, ewch i https://gov.wales/topics/health/publications/healthierwales/?skip=1&lang=cy
Dyraniad Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig
Cyhoeddwyd bod Dyraniad Cyfalaf Cronfa Gofal Integredig Gorllewin Cymru ar gyfer 2018/19 yn £3.9 miliwn.
Mae grŵp Cyfalaf rhanbarthol y Gronfa Gofal Integredig wedi'i sefydlu i gytuno ar y rhaglen gyfalaf ar gyfer
2018. Yn dilyn cyfarfod ym mis Awst 2018, cyflwynwyd cynigion cychwynnol i Lywodraeth Cymru ynghylch sut
y bydd yr adnoddau'n cael eu defnyddio. Mae cynlluniau manwl ar gyfer y cynigion yn cael eu datblygu gan
weithgorau amlasiantaeth, a disgwylir y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cymeradwyaeth yn hwyr ym mis
Medi 2018.
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Gwobrau Dwyflynyddol 2018 Gofal Cymdeithasol Cymru - dathlu Llwyddiant yng Ngorllewin
Cymru:
Yn y Gwobrau dwyflynyddol, a drefnwyd gan Ofal Cymdeithasol Cymru, cafodd Tîm Gofal
Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro a Thîm Amlasiantaeth a gynhwysai Cyngor Sir Penfro, Cymdeithas
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, y Bwrdd Iechyd a phartneriaid eraill, eu henwebu am wobrau.
Yn y seremoni wobrwyo mawr ei bri yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar 13 Medi 2018, enillodd
prosiect 'Rhyddhau Amser i Ofalu' Cyngor Sir Penfro y wobr yn y categori 'Defnyddio data ac ymchwil
i gefnogi atal, ymyrraeth gynnar ac effeithiolrwydd'. Cafodd y prosiect ei arwain gan dîm Therapi
Galwedigaethol yr Awdurdod, er mwyn lleihau faint o amser y mae'n rhaid i bobl aros am ofal a
chymorth. Mae wedi newid y diwylliant pan fydd dau aelod o staff yn darparu gofal i bobl hŷn ac
anabl yn eu cartrefi eu hunain. Roedd therapydd galwedigaethol profiadol wedi helpu i fagu hyder y
gofalwyr o ran defnyddio technegau ac offer eraill gyda defnyddwyr gwasanaethau, sy’n golygu nad
oes prinder staff mwyach. Mae'r rhai sy'n derbyn gofal yn teimlo'n fwy annibynnol o ganlyniad.
Cafodd Cyngor Sir Penfro Ganmoliaeth Arbennig am ei brosiect Gwarcheidwaid Diogelu Pobl Ifanc yn
y categori 'Dulliau Effeithiol o Ddiogelu'. Mae'r prosiect yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc i'w
helpu i gefnogi eu cyfoedion, deall materion diogelu a chadw eu hunain rhag niwed.
Rhoddodd y beirniaid hefyd ganmoliaeth arbennig i Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir
Benfro a'i phartneriaid yn y categori 'Canlyniadau gwell trwy ddysgu a gweithio gyda’n gilydd', am ei
phrosiect sy'n helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n lleihau derbyniadau
i’r ysbyty ac yn cynyddu trefniadau rhyddhau’n gynnar drwy ddarparu cludiant, addasiadau ymateb
cyflym a gwasanaeth gweithiwr achos.
Dewch inni longyfarch y timau ar eu llwyddiant.

Rhyddhau Amser i Ofalu

Amlasiantaeth - atal

Gwarcheidwaid Diogelu Pobl CSP

Tîm Cyfan Sir Benfro - Y 3 enwebai
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Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant yn gweld Gofal Integredig ar Waith
Bu Mr Huw Irranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol,
yn ymweld â Gorllewin Cymru ar 20 Medi 2018 i drafod y cynnydd o ran integreiddio a thrawsnewid
gofal cymdeithasol.
Cyfarfu'r Gweinidog â'r Tîm Ymateb Acíwt, sy'n helpu cleifion i aros yn eu cartrefi am gyfnod hirach
neu'n helpu i ryddhau pobl yn gynharach o'r ysbyty a hynny drwy roi meddyginiaethau drwy wythïen
a thriniaethau tebyg iddynt. Roedd y Gweinidog hefyd wedi siarad â chleifion sydd wedi elwa o'r
buddsoddiad hwn mewn gofal integredig.
Caiff gwaith y tîm ei ariannu gan Gronfa Gofal Integredig. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £6.5
miliwn mewn cyllid refeniw i Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru i gefnogi modelau
arloesol ac integredig o ddarparu gofal fel y Tîm Ymateb Acíwt.
Yn ddiweddarach yn y dydd, ymunodd Mr Irranca-Davies â chyfarfod Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol
Gorllewin Cymru ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin Cymru yn Sir Gaerfyrddin,
sy'n dod â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a phartneriaid eraill ynghyd i
oruchwylio'r gwaith o ddarparu gofal integredig. Croesawodd y Gweinidog gynigion amlinellol y
Bwrdd o ran gwneud 'Cymru Iachach' a phwysleisiodd mor bwysig oedd cyflymu'r broses o newid a
gwella canlyniadau ar gyfer y rhai sydd angen gofal a chymorth yn ein rhanbarth.

Y Gweinidog gyda'r Bwrdd Partneriaeth

Y Gweinidog gyda'r Cynghorydd Jane Tremlett

Croesawu aelod newydd i'r Uned Cydweithredu Rhanbarthol
Dechreuodd Alice Woolley, Hyfforddai Graddedig gydag Academi Cymru, weithio yn Uned
Cydweithredu Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru ar 10 Medi 2018. Bydd Alice yn
cefnogi nifer o brosiectau rhanbarthol ac mae'n ychwanegu profiad amhrisiadwy at y gwaith sy'n
cael ei gyflawni yn y rhanbarth.
Mae gan Alice Radd BA yn y Gyfraith a Rheoli Busnes o Brifysgol Aberystwyth. Mae wedi gweithio i
Gyngor Sir Ceredigion ym maes Cyllid, Yswiriant a Risg. Mae Alice yn hoff o her ac yn credu bod
addysg yn amhrisiadwy ac yn ddiweddar mae wedi dechrau gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a
Rheolaeth gyda Phrifysgol De Cymru.
Mae'n frwd dros geffylau, ac yn ei hamser sbâr gartref yn Aberystwyth, mae'n gofalu am ddau geffyl
- caseg o'r enw Lilly ac adfarch o'r enw Leo (mam a mab). Mae Alice hefyd yn cystadlu mewn
dressage yn ei hamser sbâr.
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