
Atal gwasanaeth Adleoliad posibl Risgiau
Asesiad Risg y Bwrdd 

Iechyd

Staff meddygol i gefnogi wardiau/Adran Argyfwng Amser aros hirach

Staff nyrsio cleifion allanol i'r wardiau Posibilrwydd o fethu diagnosis canser 

Amser aros hirach

Dirywiad y claf

Methu adolygu meddyginiaeth

Adleoli llawfeddygon i wardiau Amser aros hirach

Anaesthetyddion/ODP i'r Uned Therapi Dwys Dirywiad pellach a niwed posibl

Nyrsys theatr i'r Uned Therapi Dwys/Wardiau Anabledd/poen pellach

Cynyddu gorbryder

Canslo clinigau cymunedol nad ydynt yn 

hanfodol
Amser aros hirach

e.e. therapiau cymunedol, clinigau gofal 

sylfaenol mewn ysbytai cymunedol, 

gwasanaethau dydd 

Ynysu cleifion agored i niwed

Anabledd/poen pellach

Dirywiad a risg o orfod mynd i'r ysbyty

Adleoli radiograffyddion i helpu fel HCSW Amser aros hirach

Adleoli nyrsys endosgopi i wardiau Colli diagnosis posibl

Risg o niwed 

Dirywiad y claf

Ynysu/iechyd meddwl

Poen/niwed

Problemau deintyddol heb eu datrys

Cynyddu amseroedd aros

Poen/niwed

Dim darpariaeth i ysgolion

Materion iechyd meddwl heb eu datrys

Cynnydd mewn atgyfeiriadau CAMHS 

Ar ei hôl hi gydag imiwneiddio plant

Dim cymorth i deuluoedd

Methu materion diogelu posibl

Methu materion datblygiad plant

Gwaith rheolaidd heb ddatblygu

Effaith ar wasanaethau craidd y Bwrdd Iechyd e.e. 

cwynion/diogelu/llywodraethu clinigol/cyngor iechyd 

cymuned

Hyfforddiant ddim ar gael i staff newydd

Adleoli llawfeddygon i'r wardiau Risg sylweddol o niwed

Anaesthetyddion/ODP i'r Uned Therapi Dwys Prognosis gwaeth ar gyfer y claf

Nyrsys theatr i'r Uned Therapi Dwys/Wardiau

Adleoli llawfeddygon i'r wardiau Risg sylweddol o niwed

Anaesthetyddion/ODP i'r Uned Therapi Dwys Amser aros hirach

Nyrsys theatr i'r Uned Therapi Dwys/Wardiau

Canslo llawdriniaethau dewisol nad ydynt yn 

rhai brys

Canslo clinigau cleifion allanol (wyneb yn 

wyneb a rhithwir)

Canslo clinigau nyrsys arbenigol Adleoli nyrsys arbenigol i wardiau/ysbyty maes

Adleoli staff i wardiau/ysbyty maes

Canslo gwasanaethau diagnostig nad ydynt 

yn rhai brys (e.e. radioleg/endosgopi)

Canslo gwasanaethau yn y cartref nad ydynt 

yn hanfodol e.e. nyrsio ardal, therapiau 

cymunedol, OPMH etc

Adleoli staff i wardiau/ysbyty maes

Cau gwasanaethau deintyddol cymunedol Staff i gefnogi ysbytai maes/brechlynnau 

Atal y gwasanaeth nyrsio ysgol Staff i gefnogi ysbytai maes/brechlynnau 

Canslo llawdriniaethau canser dewisol

Canslo llawdriniaethau dewisol brys

Atal gwasanaethau ymwelwyr iechyd Staff i gefnogi ysbytai maes/brechlynnau 

Staff clinigol mewn swyddi nad ydynt yn 

glinigol

Adleoli'r holl staff â hyfforddiant clinigol a 

chofrestriad cyfredol i feysydd clinigol mewn 

Ysbytai Cyffredinol Dosbarth/Ysbytai Maes e.e. staff 

cyngor iechyd cymuned/diogelu/hyfforddiant


