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Cynigion ar gyfer y Gronfa Drawsnewid – Nyrsio Cymunedol

Yn dilyn cais y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 21 Mawrth, rwy’n
ysgrifennu i rannu gwybodaeth bellach yn ymwneud â’r elfennau nyrsio cymunedol y
cyfeiriwyd atynt yn y cynigion a gymeradwywyd ar gyfer y Gronfa Drawsnewid.
Mae nyrsio cymunedol wedi'i adlewyrchu yn bron bob un o'r cynigion, ond yn bennaf mewn
gwasanaethau integredig a themâu cymunedol integredig. Mae'r dyfyniadau a’r prif
bwyntiau a ganlyn o'r cynigion yn tynnu sylw at rôl gwasanaethau nyrsio ardal a
chymunedol yn fwy penodol:
Caerdydd a’r Fro – Fi, Fy Nghartref, Fy Nghymuned - £6.9m


Adnabod pobl sydd mewn perygl a'u helpu i barhau i fod mor annibynnol â phosibl –
Bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo wrth adnabod a rheoli pobl sydd angen
cefnogaeth. Bydd gweinyddwr yn cael ei recriwtio a bydd yn gweithio yn un o'r
Practisau Clwstwr. Bydd Nyrs Cyswllt Rhyddhau yn cael mynediad i gofnodion
clinigol ar y system Vision 360 sy'n cysylltu'r Clwstwr. Bydd gweithiwr cyswllt ym
mhob practis yn cydlynu gwaith y nyrs cyswllt rhyddhau gyda'r practisau. Bydd
fferyllwyr clwstwr yn hwyluso'r broses o gysoni meddyginiaeth ar ôl rhyddhau'r claf.



Tîm Amlddisgyblaeth – Bydd meddyg teulu arweiniol yn cael ei recriwtio gyda locwm
yn cyflenwi ar gyfer yr amser a neilltuwyd. Bydd tîm amlddisgyblaeth yn cael ei
sefydlu gydag iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned a gofal eilaidd. Cynhelir
cyfarfodydd ar rota yn y Practisau Clwstwr. Bydd canlyniadau yn cael eu cofnodi gan
ddefnyddio canllawiau TG a nodwyd yn system Vision.
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Gwent – Gweithredu system iechyd, gofal a llesiant di-dor - £13.4m


Timau Cymunedol Integredig: "Bydd y gwasanaeth a gyflwynir yn y cynnig hwn yn
wasanaeth integredig, wedi'i ailfodelu - bydd yn wasanaeth amlasiantaethol, wedi'i
ddarparu yn ôl ardal awdurdod lleol, bydd yn cynnwys staff gofal cartref hyfforddedig,
nyrsys, a geriatregwyr ymgynghorol, wedi'u rheoli drwy un pwynt mynediad a
strwythur rheoli sengl. Bydd yn defnyddio'r ddysg allweddol o'r model 'Fy Nghartref,
Fy Ngofal' a chyfuno'r gwerth ychwanegol a synergedd a geir drwy weithio gyda
phartneriaid awdurdod lleol.”



Cymunedau Caredig (model Burtzorg) ac Un Pwynt Mynediad.



Gwasanaethau deintyddol i blant dan bump oed gan gynnwys "penodi Ymarferydd
Gwella Iechyd y Geg penodedig, Therapydd Cynllun Gwên, a Nyrs Ddeintyddol i
ehangu ar lwybr mynediad y plentyn, gan gefnogi plant sydd â mynediad i
wasanaethau deintyddol lleol, ac adnabod plant sy'n absennol o'r ysgol gyda'r
ddannodd fel blaenoriaeth.”



Ail flaenoriaethu gwaith y Nyrsys Iechyd Ysgol i wella cefnogaeth llesiant emosiynol i
blant (a pharhau â thasgau craidd fel imiwneiddio)

Gogledd Cymru
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - £2.2m
Gwasanaethau Di-dor i Bobl ag Anableddau Dysgu - £1.6m
Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol - £6m
Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - £3m


Timau Adnoddau Cymunedol: llywio, cydlynu, gofal a chymorth wedi'i reoli, ymateb
mewn argyfwng



Timau integredig fel rhan o sefydlu model clwstwr cwbl integredig, yn seiliedig ar y
model Cymunedau Caredig



Cydweithio gyda chlinigwyr Gofal yr Henoed arbenigol i alluogi gwell cymorth ar gyfer
pobl hŷn yn y cymunedau (gartref neu mewn cartref gofal)

Gorllewin Cymru – Gorllewin Cymru Iachach - £11.9m


Bydd y Tîm Cymunedol Amlddisgyblaethol Mynediad Cyflym yn integreiddio llwybrau
gofal gan weithwyr proffesiynol presennol a newydd sy'n darparu capasiti i edrych ar
ôl llawer mwy o gleifion yn yr ardal leol, osgoi derbyniadau i'r ysbyty a hwyluso
rhyddhau o'r ysbyty yn gynnar. Bydd ymweliadau cartref gan feddygon teulu yn cael
eu lleihau drwy gyflogi ymarferwyr uwch fel rhan o'r tîm hwn. Yna, byddant yn gallu
defnyddio eu sgiliau yn fwy priodol i reoli cleifion gyda phroblemau iechyd cymhleth
yn y gymuned.



Bydd y gwasanaeth hwn yn ad-drefnu a gwella gwasanaethau presennol a bydd yn
cysylltu yn naturiol â'r tîm adnoddau cymunedol a phractisau meddygon teulu. Bydd
yn hyblyg, yn barod i newid ac yn ymatebol, yn seiliedig ar ofal hydredol GMS. Y nod
yw rhyddhau meddygon teulu o ddarparu gofal heb ei drefnu y gall fod wedi'i
ddarparu gan eraill (uwch ymarferwyr, fferyllwyr ayyb.). Bydd hyn yn caniatáu amser i
ddatblygu'r gwaith amlddisgyblaethol sydd ei angen i alluogi gofalu am achosion
mwy cymhleth yn llwyddiannus yn y gymuned.



Gan ddibynnu ar y model lleol mewn ardal benodol, gellir defnyddio'r gwasanaeth
hefyd i gynnwys y Gwasanaeth Meddyg yn Gyntaf/Brysbennu/Atgyfeirio i gydlynu'r
llwyth gwaith i weithwyr proffesiynol ac asiantaethau perthnasol i reoli sawl cais am
ofal heb ei gynllunio mewn gofal sylfaenol, atgyfeirio at y gweithiwr proffesiynol
mwyaf priodol, a chyfrannu at gynaladwyedd Ymarfer Cyffredinol yn yr ardal leol.
Gallwn hefyd gynnig ymgyngoriadau skype ac apwyntiadau wyneb yn wyneb gydag
amryw o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a fydd yn caniatáu brysbennu cleifion o'r
adran argyfyngau i ofal sylfaenol ac felly yn lleihau'r pwysau ar ofal heb ei gynllunio.



“Bydd y llwybr yn agwedd gwbl integredig gyda mynediad i'r Tîm Ymateb Acíwt
meddygol a gofal cartref ymateb cyflym yn ogystal â chymorth ac asesiad gan
weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys nyrsio cymunedol,
ffisiotherapi, therapi galwedigaethol a gwaith cymdeithasol."

Bae’r Gorllewin
Dull Gweithredu System Gyfan, Clwstwr Cwmtawe - £1.7m
Dull Gweithredu System Gyfan, cyflwyno 7 clwstwr - £8.8m
Ymagwedd Ein Cymdogaeth - £5.9m


Set gydlynol o gynigion yn seiliedig ar 'Yr Hyn sy'n Bwysig i Mi' ac yn ceisio cydlynu a
chysylltu gwasanaethau cymunedol, gan gynnwys gwasanaethau gofal canolraddol,
ac arweiniad clwstwr cryf; mae hyn yn golygu y bydd nyrsys practis yn cael eu
cynnwys mewn modd integrol.

Hyderaf y bydd fy ymateb yn rhoi cipolwg i chi ac aelodau’r Pwyllgor ar drawsnewidiad
meddygaeth yn y gymuned.
Yn gywir

Dr Andrew Goodall CBE

