Chwefror 2019

Diweddariad misol yw hwn i bartneriaid a rhanddeiliaid ar ddatblygiad
Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gan ei Brif Weithredwr,
Alex Howells.
Helpwch ni i ledaenu’r neges am Addysg a Gwella Iechyd Cymru drwy
gylchredeg y bwletinau hyn i’r holl staff.

Mae'r bwletin hwn yn canolbwyntio ar ein cynllun cyntaf fel sefydliad
newydd a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ar ddiwedd mis Ionawr.
Mae'r cynllun cyntaf hwn yn canolbwyntio ar 19/20 ond byddwn yn symud i

Gynllun Tymor Canolig Integredig 3 blynedd (IMTP) yn y cylch cynllunio
nesaf.
Mae'r cynllun yn cefnogi cyflwyno Amcanion Strategol Cymru Iach ac AaGIC
fel y'u hamlinellir gan y crynodeb o gyflawniadau allweddol.
Amcan Strategol 1:
Fel sefydliad newydd sy'n sefydlu AaGIC fel partner gwerthfawr a
dibynadwy, cyflogwr rhagorol a brand dibynadwy ac arbenigol.
1A Datblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu ac
ymgysylltu mewnol ac allanol.
1B Datblygu a gweithredu Strategaeth Pobl ac OD ar
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gyfer y sefydliad integredig newydd.
2019/20 byddwn
1C Sefydlu fframwaith cynhwysfawr o bolisïau,
wedi…
prosesau a systemau ar gyfer y sefydliad newydd, gan
gynnwys gofynion yr Iaith Gymraeg, lles ac
amrywiaeth.
Bydd cyfathrebu ac ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid y tu allan i'r
sefydliad yn parhau, felly, i fod yn flaenoriaeth i ni, ac rydym yn edrych
ymlaen at adeiladu ar y sylfeini a roddwyd mewn lle gennym yn ystod y 12
mis diwethaf.
Amcan Strategol 2:
Adeiladu gweithlu iechyd a gofal cynaliadwy a hyblyg ar gyfer y
dyfodol.
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wedi…

2A Cyhoeddi strategaeth gweithlu trawsnewidiol ar gyfer
iechyd a gofal cymdeithasol fel a ddengys yn 'Cymru
Iachach'.
2B Wedi datblygu a gwella'r addysg a'r hyfforddiant
sydd ar gael
i.
Gweithwyr iechyd proffesiynol a staff gofal
iechyd.

ii.
Timau Deintyddol.
iii.
Meddygon mewn hyfforddiant.
iv.
Fferyllwyr.
2C Wedi datblygu un fframwaith cynhwysfawr sy'n
cwmpasu ymarfer uwch, ymgynghorol, sgiliau estynedig
a datblygiad gyrfa ôl-raddedig
2D Gweithio gyda phartneriaid i gwmpasu gweithgaredd
gyrfaoedd ar draws iechyd a chyfleoedd i ehangu
mynediad.

Mae cam ymgysylltu cychwynnol datblygu Strategaeth y Gweithlu bellach ar
y gweill fel y nodwyd yn y bwletin diwethaf.
I'ch atgoffa, os hoffech gyfrannu at y gwaith hwn fel rhan o'r ymarferion
ymgysylltu a / neu ymgynghori, e-bostiwch: HEIW-comms@wales.nhs.uk.
Rydym hefyd ar fin dechrau adolygiad strategol o addysg broffesiynol iechyd
i lunio contractau newydd ar gyfer rhaglenni israddedig a fydd yn cael eu
gweithredu o 20/21.
Bydd hwn yn gyfrwng pwysig i sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn cyd-fynd
â strategaeth gweithlu'r dyfodol.
Amcan Strategol 3:
Gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn siapio'r gweithlu i ddarparu gofal
yn nes at y cartref ac i alinio darpariaeth gwasanaeth yn well.
3A Gweithredu cynnydd yn nifer y lleoedd hyfforddi
meddygon teulu a gynigir yng Nghymru.
3B Datblygu cynllun gweithlu ar gyfer y model gofal
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sylfaenol newydd yn seiliedig ar dimau amlddisgyblaeth
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estynedig.
wedi…
3C Creu fframwaith i ehangu addysg a hyfforddiant
mewn lleoliadau gofal sylfaenol a chymunedol ymhob
grŵp proffesiynol.

3D Gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i fynd i'r
afael â gofynion gweithlu blaenoriaethol sy'n deillio o
gynigion Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol.
Mae sicrhau bod gennym y model gweithlu cywir ar gyfer gwasanaethau
cynradd a chymunedol yn flaenoriaeth allweddol i ni, gan gydweithio'n agos
â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol, a chyda Gofal Cymdeithasol
Cymru i gefnogi gweithredu cynigion y Gronfa Trawsnewid.
Bydd angen buddsoddiad ychwanegol ar rai o'r cynigion penodol ac mae'r
rhain yn dal i fod yn ddarostyngedig i gytundeb â Llywodraeth Cymru.
Amcan Strategol 4:
Gwella ansawdd a diogelwch trwy gefnogi sefydliadau'r GIG i ddod o
hyd i atebion gweithlu cyflymach a mwy cynaliadwy ar gyfer heriau
cyflwyno gwasanaethau blaenoriaeth.
4A Datblygu atebion gweithlu i gefnogi sefydliadau'r
GIG wrth wella gofal mewn nifer o feysydd
blaenoriaeth:
i.
ii.
iii.
iv.

Gofal Heb ei Drefnu gan gynnwys Gofal
Sylfaenol OOH brys;
Canser / Diagnosteg;
Mynediad (Gofal Llygaid);
Meysydd blaenoriaeth genedlaethol eraill.
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4B Ail-lunio ein hadnoddau a'n rhaglenni datblygu
wedi…
proffesiynol i fynd i'r afael â blaenoriaethau allweddol a
nodwyd gan staff, sefydliadau'r GIG a materion polisi
allweddol (gan gynnwys atal).
4C Cyflwynodd system Recriwtio Ryngwladol i ddenu
ystod o weithwyr iechyd proffesiynol tramor i GIG
Cymru a chanfuwyd cyfleoedd i gynnig cefnogaeth a
datblygiad proffesiynol pellach i feddygon SAS.
4D Datblygu amrywiaeth o adnoddau i gefnogi ffyrdd
newydd o weithio.

Dyma rai o'r materion gweithlu sydd angen sylw brys a gallant gael effaith
enfawr ar ofal cleifion yn y tymor byr.
Mae yna rai heriau anhydrin yn yr ardal hon ond rydym yn awyddus i weithio
gyda chydweithwyr y GIG a phartneriaid eraill i ddod o hyd i atebion newydd
ac arloesol.
Bydd blaenoriaethau penodol yn cyd-fynd â rhaglenni cenedlaethol lle bo'n
berthnasol.
Amcan Strategol 5:
Gwella cyfleoedd i ddefnyddio technoleg a digidoli wrth ddarparu
addysg a gofal.
5A Wedi datblygu cynllun i wneud y gorau o'r defnydd o
e-adnoddau yn yr amgylchedd addysg a hyfforddiant.
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5B Wedi cwmpasu cynnwys digidol a meithrin gallu
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rhaglenni hyfforddiant ac addysg gyfredol.
wedi…
5C Cwmpasu'r cyfle ar gyfer llwyfan digidol integredig.
5D Datblygu cynllun clir ar gyfer efelychu.
Yr ydym wedi bod yn glir ers dechrau ynghylch yr angen am integreiddio
cynlluniau gweithlu a digidol yn fwy effeithiol.
Mae hyn yn bwysig wrth ddarparu ffurfiau mwy hyblyg a hygyrch o addysg a
hyfforddiant, ond hefyd i sicrhau bod ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol
yn alluog yn ddigidol.
Amcan Strategol 6:
Adfywio datblygiad arweinyddiaeth a chynllunio olyniaeth ar draws
iechyd a gofal cymdeithasol mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol

Cymru ac Academi Cymru.
6A Datblygu strategaeth arweinyddiaeth iechyd a gofal
gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac Academi Cymru ar
gyfer iechyd a gofal.
6B Gweithredu llwyfan adnoddau arwain a rheoli a
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rhaglenni blaenoriaeth a nodwyd ar gyfer iechyd a
2019/20 byddwn gofal.
wedi…
6C Gweithredu fframwaith cynllunio olyniaeth a
fframwaith rheoli talent ar gyfer GIG Cymru.
6D Gweithredu rhwydwaith arweinyddiaeth cyn-fyfyrwyr
ar gyfer iechyd a gofal
Rydym yn adeiladu ein gwaith arwain ar ddull Arweinyddiaeth Ar y Cyd, ac
rydym eisoes wedi bod yn cydweithio'n agos â rhannau eraill o'r DU i rannu
dysgu.
Bydd y gwaith hwn yn cyd-fynd yn agos â datblygiad strategaeth y gweithlu
dros y misoedd nesaf.
Amcan Strategol 7:
Dangos gwerth o fuddsoddi yn y gweithlu a'r sefydliad.

7A Methodolegau wedi'u datblygu ar sail gwerth i
fonitro a gwerthuso effaith addysg a datblygiad.
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wedi…

7B Datblygu cynllun ar gyfer dyraniad SIFT yn y
dyfodol
7C Gweithredu fframwaith perfformiad integredig i
ategu'r broses o gyflwyno'r cynllun blynyddol.

Credwn fod buddsoddi yn y gweithlu yn cynyddu'r gwerth i’r system mewn
sawl ffordd, a byddwn yn cyflwyno ffyrdd i'n helpu i greu'r manteision hyn y
flwyddyn nesaf.

Cysylltwch â Ni
Os hoffech chi gysylltu â ni, gellwch wneud hynny yn:
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