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Annwyl Dai
Ar 14 Chwefror, wrth roi tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a
Chwaraeon i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 a'i heffaith ar ofalwyr,
dywedais y byddwn yn ymateb ichi ynghylch y pwyntiau a godwyd am System
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). Gallaf roi'r wybodaeth a ganlyn ichi erbyn
hyn.
Mae ‘Cymru Iachach’ yn ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno WCCIS ar
draws Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru. Bydd y system hon yn
darparu ar gyfer y gwasanaeth di-dor a ragwelir yn ein cynllun ar y cyd. Fel rhaglen
genedlaethol eang, mae'n cael ei chyflwyno'n raddol ac mae 13 o sefydliadau eisoes yn
ei gweithredu ac mae mwy nag 11,000 o ddefnyddwyr.
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid i sicrhau
manteision effeithiol. Ar gyfer y sefydliadau sydd wedi llofnodi gorchmynion adleoli, y
dyddiad hwyrach ar gyfer mynd yn fyw yw Ionawr 2021. Byddwn yn parhau i gwrso'r
sefydliadau nad ydynt wedi llofnodi gorchmynion adleoli eto. Rydym wedi ei gwneud yn
eglur iawn mai hon yw'r system y disgwylir ei defnyddio ledled Cymru drwy'r caffael
cenedlaethol. Tra bydd angen i awdurdodau lleol wneud eu penderfyniadau unigol eu
hunain, mae'n ofynnol i'r GIG ddefnyddio'r system hon. Mae Byrddau Iechyd yn sicrhau
asesiad ac achosion lleol mewn ffordd briodol, yn enwedig mewn cysylltiad â'r newid
busnes y mae'r system yn ei olygu. Byddwn yn adolygu ac yn cysoni opsiynau ariannu
ar gyfer systemau digidol er mwyn cyflawni’r amcan “Cymru Iachach” allweddol hwn.
Lle y mae WCCIS wedi'i gweithredu, mae manteision wedi'u cofnodi ar unwaith. Mae
ymarferwyr y rheng flaen, yn benodol, wedi bod yn gadarnhaol ynghylch pa mor hawdd
yw defnyddio'r system a'r ffaith ei bod yn haws cael hyd i wybodaeth. Mae amser teithio
staff hefyd wedi'i leihau, sy'n golygu bod mwy o amser yn cael ei dreulio gyda chleientiaid
a chleifion. Wrth ei gwraidd y mae'r ymrwymiad i sicrhau bod data a gwybodaeth yn
gyson ar draws y rhyngwyneb iechyd a gofal cymdeithasol.
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Yn ‘Cymru Iachach’, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno WCCIS yn
gyflymach, fel bod modd gwireddu'r manteision hyn yn llawn ledled y wlad.
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