
Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghymru 

Blaenoriaethau Allweddol ar gyfer 2016-2021 

Y nod strategol yw gwireddu potensial y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth yn llawn er mwyn 
diwallu, mewn partneriaeth ag eraill, anghenion iechyd a llesiant cyfnewidiol dinasyddion Cymru.  
 
Er mwyn cefnogi rôl, swyddogaeth a llais y proffesiynau yng Nghymru i wireddu'r nod hwn, bydd y 
Gyfarwyddiaeth Nyrsio, o dan arweiniad Prif Swyddog Nyrsio Cymru, yn canolbwyntio ei 
hymdrechion ar amryw o feysydd â blaenoriaeth. Bydd y camau sy'n gysylltiedig â'r meysydd â 
blaenoriaeth hyn yn helpu i gyflawni rhaglen waith Llywodraeth Cymru sydd wedi'i hamlinellu yn 
'Symud Cymru Ymlaen'.  Mae'r egwyddorion gofal iechyd darbodus yn parhau'n ystyriaeth allweddol 
wrth gyflenwi gwasanaethau iechyd yng Nghymru, ac felly hefyd y dyheadau a nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2016). 
 
Mae'r camau gweithredu a fydd yn cael blaenoriaeth mewn nyrsio a bydwreigiaeth yn 2016-21 fel a 
ganlyn: 
 
Bod yn broffesiynol 

 Hyrwyddo gwerthoedd priodol yn y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth sy'n adlewyrchu 
gofal, trugaredd, caredigrwydd ac sy'n canolbwyntio ar y person 

 Cyflwyno goruchwyliaeth glinigol o dan arweiniad y cyflogwr 

 Bod yn gefnogol i ymwreiddio Cod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac ailddilysu 
Llais ac arweiniad  

 Sicrhau bod gan nyrsys a bydwragedd lais cryf ar bob lefel o ofal iechyd, gan gynnwys adeg 
rhoi gofal, ar lefel y bwrdd ac yn y llywodraeth   

 Hyrwyddo arweinyddiaeth mewn nyrsio a bydwreigiaeth ar lefel weithredol a strategol, gan 
gynnwys mewn clystyrau gofal sylfaenol; cydnabod y rôl arweinyddiaeth glinigol bwysig sydd 
gan nyrsys a bydwragedd i’w chwarae i gyflawni canlyniad gofal y claf 

 Cwblhau gwaith a gynhaliwyd ar lefel y DU a amlinellir yn 'Cryfhau'r ymrwymiad' sy'n ysgogi 
gwelliannau mewn nyrsio anableddau dysgu ac yn y gofal a roddir i unigolion ag anabledd 
dysgu 

Gweithlu ac addysg 

 Datblygu gweithlu nyrsio a bydwreigiaeth sy’n addas at anghenion system iechyd Cymru, yn 
unol â chynllun gweithlu 10 mlynedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), gan gynnwys: 
datblygu offer y gweithlu ac egwyddorion staffio ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd; 
dechrau Deddf Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a’i rhoi ar waith; paratoi ar gyfer ymestyn 
deddfwriaeth; a darparu cyngor proffesiynol ar faterion sy'n effeithio ar y gweithlu y tu allan 
i GIG Cymru 

 Cefnogi gwaith i ddatblygu a chyflwyno rolau newydd a gwell; hyrwyddo cynnydd mewn 
rolau uwch ac ar lefel ymgynghorol  

 Buddsoddi mewn rhaglenni a dulliau cynllunio ar gyfer olyniaeth ar ran y proffesiynau nyrsio 
a bydwreigiaeth 

 Cefnogi gwaith i ddatblygu a chyflwyno safonau addysg wedi’u hailwampio y Cyngor Nyrsio a 
Bydwreigiaeth ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth gychwynnol 

 Ailwampio cynlluniau a fframweithiau cyflenwi gwasanaethau allweddol ee gwasanaethau 
nyrsio ysgol;  a chyflwyno modelau gwasanaeth newydd, ee ar gyfer plant ysgol ag 
anghenion arbennig 

Gwybodeg 



 Gweithio gydag asiantaethau a sefydliadau i sicrhau bod nyrsys a bydwragedd yn cael 
adborth ar ba mor effeithiol yw'r gofal a ddarperir drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu i adolygu, asesu a gwella gofal i bobl 

 Gweithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) i adolygu’r ddogfennaeth nyrsio a 
bydwreigiaeth a ddefnyddir yn GIG Cymru i hwyluso’r broses o gyflwyno cofnodion 
electronig o wybodaeth am gleifion, gan gynnwys systemau i wella rhybuddion cleifion 

Datblygu Ymchwil ac Arloesi 

 Cefnogi nyrsys a bydwragedd i wella ymarfer yn barhaus drwy ddatblygu ffyrdd arloesol o 
weithio a’u rhoi ar waith; rhoi cefnogaeth i ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gofal 
nyrsio a bydwreigiaeth effeithiol 

 Datblygu rolau academaidd a llwybrau gyrfa clinigol a’u hyrwyddo; hyrwyddo gweithgarwch 
sy'n cefnogi byrddau iechyd i gynnal eu statws fel Prifysgol 

Hyrwyddo iechyd a llesiant y boblogaeth 

 Chwilio am gyfleoedd i wasanaethau nyrsio a bydwreigiaeth gymryd fwy o ran i fynd i'r afael 
â heriau iechyd y cyhoedd ar draws y sbectrwm oedran, gan ddefnyddio'r cysyniad o 'sicrhau 
bod pob cysylltiad yn cyfrif' i weithio gydag unigolion a grwpiau ar eu dewisiadau o ran eu 
ffordd o fyw 

 Targedu gweithgareddau fel eu bod yn mynd i'r afael yn benodol â gordewdra a rhoi'r gorau 
i smygu; a hyrwyddo mynediad at wasanaethau iechyd i bobl ag anableddau dysgu 

Ansawdd a diogelwch y gofal 

 Hyrwyddo gweithgareddau a allai gael gwared ar wastraff, amrywiadau a niwed y mae modd 
ei osgoi yn y system iechyd yng Nghymru; a chyfrannu at fonitro perfformiad GIG Cymru, gan 
gynnwys arwain ar y gwaith o fonitro gwasanaethau bydwreigiaeth. Darparu cyngor 
proffesiynol ar ddatblygu deddfwriaeth yn gysylltiedig ag ansawdd a llywodraethiant y GIG 
yng Nghymru 

 Pennu polisïau sy'n galluogi nyrsys a bydwragedd, lle bynnag y bônt yn gweithio yng 
Nghymru, i ddarparu gofal diogel, o ansawdd uchel, sy'n seiliedig ar egwyddorion gofal 
iechyd darbodus ac sy'n cydymffurfio â Safonau Iechyd a Gofal 2015 

 Hyrwyddo llesiant a diogelwch plant ac oedolion mewn perygl; monitro'r modd y mae 
gwasanaethau diogelu yn cael eu darparu yn GIG Cymru 

 Parhau i ddatblygu polisïau a chanllawiau a sicrhau bod llais y defnyddiwr gwasanaethau 
unigol yn cael ei geisio a'i glywed fel ei fod yn dylanwadu ar y modd y mae gwasanaethau 
iechyd a gofal yn cael eu darparu yng Nghymru 

Hyrwyddo gofal integredig 

 Datblygu canllawiau, polisïau a mentrau sy'n galluogi nyrsys a bydwragedd i weithio'n 
effeithiol ar draws adrannau o'r gwasanaeth iechyd a gyda sefydliadau partner y sector 
cyhoeddus ac asiantaethau'r trydydd sector, gan wella'r modd y bydd gwasanaethau yn cael 
eu hintegreiddio i ddiwallu anghenion unigolion, gan gynnwys darparu gofal yn agosach at y 
cartref. 
 

Bydd y meysydd â blaenoriaeth a'r camau allweddol hyn yn cael eu hadolygu'n barhaus a'u 
diweddaru yn ôl yr angen. 
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