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Beth yw’r Adnodd Data Cenedlaethol?
Mae’r Rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol yn fenter strategol i helpu i 

drawsnewid iechyd a gofal yng Nghymru trwy ddefnydd mwy cysylltiedig a 

chydweithredol o ddata. Bydd y Rhaglen yn galluogi defnyddwyr i gael mynediad 

at y data ac offer cywir, ar yr adeg iawn, i wneud penderfyniadau ar sail 

gwybodaeth.

Beth yw goblygiadau hyn i mi?

O nyrs i weithiwr gofal, clinigwr i 

ddadansoddwr, swyddog llywodraeth i 

ddinesydd Cymru, bydd yr Adnodd Data 

Cenedlaethol  yn sail i fentrau data iechyd a 

gofal pwysig ledled Cymru am flynyddoedd i 

ddod.

Archwilio sut y gellir defnyddio’r Adnodd Data 

Cenedlaethol i gefnogi iechyd a gofal ar draws 

Cymru.
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Llwybr Canser Sengl

Ymateb i COVID-19

Y Cofnod Iechyd a Gofal Digidol



Sut y mae’r Adnodd Data Cenedlaethol 
yn cefnogi Ymddiriedolaeth Ambiwlans 
Cymru?
Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) yn falch o 

fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf datblygedig yn y byd 

sy'n gwasanaethu 3 miliwn o bobl ym mhob ran o Gymru. Gyda 

phoblogaeth sy’n cynyddu yng Nghymru a ffactorau risg iechyd 

cynyddol yn eu plith, mae WAST yn defnyddio gwyddoniaeth data i 

helpu i wella'r modd y darperir, cynllunnir a rhagwelir gwasanaethau 

ac, yn bwysicaf oll, gofal cleifion.

1. Cefnogi awtomeiddio – bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn 

helpu i awtomeiddio prosesau fel nodi ac awgrymu’r ambiwlans 

gorau posibl i’w anfon i ddigwyddiad neu sicrhau bod yr 

wybodaeth gywir ar gael i staff ambiwlans heb doriadau yn y 

gadwyn.

2. Gwella effeithlonrwydd - mae WAST yn gweithredu dros ardal

ddaearyddol helaeth ac amrywiol sy'n cynnwys miliynau o bobl. 

Trwy ddefnyddio data’n ddeallus, gall yr Adnodd Data 

Cenedlaethol helpu i nodi ac awgrymu meysydd lle y gellir gwella

prosesau neu gael gwared ar dagfeydd.

3. Gwella cynllunio ar gyfer argyfwng – darparu gwybodaeth i 

alluogi defnyddio adnoddau ambiwlans ymlaen llaw mewn modd 

wedi'i dargedu i leihau amseroedd aros.

4. Gwella profiad y claf – defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i 

ryngweithio â chleifion a'u hysbysu am gludo cleifion mewn 

achosion brys ac mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.

5. Creu asedau ymchwil – helpu i gynhyrchu syniadau gan 

ymchwilwyr a gwyddonwyr ar sut i wella canlyniadau a phrofiad 

cleifion a sicrhau bod WAST yn parhau i fod yn defnyddio'r 

arferion diweddaraf sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?



Sut y mae’r Adnodd Data Cenedlaethol 
yn cefnogi’r Llwybr Canser Sengl?
Mae'r Llwybr Canser Sengl yn ffordd o adrodd am amseroedd aros 

canser mewn modd unedig a syml o'r pwynt yr amheuir bod gan glaf 

ganser hyd at pan fydd yn derbyn triniaeth. Dylai helpu i wella 

profiad y claf trwy wella diagnosis cynnar a lleihau amseroedd aros. 

Fel rhan o’r Llwybr Canser Sengl bydd rhaglenni i wella'r modd y 

darperir gwasanaethau trwy ddadflocio tagfeydd o'r system, dyrannu 

adnoddau'n well a gwella'r cyfnewid data cyffredinol rhwng 

darparwyr. 

1. Gwell cynllunio a dyrannu adnoddau – mae gan yr Adnodd Data 

Cenedlaethol gronfa gyfoethog o ddata a gwybodaeth ar draws 

lleoliadau iechyd a gofal y gellir eu defnyddio i helpu 

dadansoddwyr a byrddau iechyd i wneud gwell penderfyniadau 

cynllunio ac adnoddu.

2. Meddygaeth fanwl - sicrhau bod adnoddau ar gael i ymchwilwyr 

a gwyddonwyr i gefnogi datblygiad brechlyn a thriniaethau eraill.

3. Gwella cydlynu gofal ar draws lleoliadau - mae ymateb i COVID-

19 wedi atgyfnerthu pwysigrwydd rhannu gwybodaeth yn 

effeithiol rhwng adrannau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r 

rhaglen Adnodd Data Cenedlaethol yn galluogi hyn.

4. Gwella cynllunio ar gyfer argyfwng – mae sicrhau bod 

gwybodaeth amser real ar gael trwy'r Adnodd Data Cenedlaethol 

wedi bod yn hanfodol wrth asesu lle y dylid sicrhau bod 

adnoddau o amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ar gael.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?



Sut y mae’r Adnodd Data Cenedlaethol 
yn cefnogi’r ymateb i COVID-19?
Mae pandemig COVID-19 wedi newid y byd sy’n gyfarwydd i ni a 

bywydau pobl. Mae’r Adnodd Data Cenedlaethol wedi chwarae rôl 

bwysig, a gall chwarae un gynyddol arwyddocaol, gan gefnogi 

partneriaid allweddol yn ymateb Cymru, trwy nodi a chefnogi cleifion 

sy’n gwarchod, modelu lledaeniad y feirws i gefnogi’r rhai sy’n 

gwneud penderfyniadau, a helpu i dracio ac olrhain i leihau 

lledaeniad y feirws.

Ar bob lefel, gall partneriaid allweddol ddefnyddio data’r Adnodd 

Data Cenedlaethol i lywio ac asesu penderfyniadau allweddol am yr 

ymateb, gan helpu i lywio'r genedl trwy'r pandemig a pharatoi ar 

gyfer y dyfodol.

1. Gwell cynllunio a dyrannu adnoddau - mae gan yr Adnodd Data 

Cenedlaethol gronfa gyfoethog o ddata a gwybodaeth ar draws 

lleoliadau iechyd a gofal y gellir eu defnyddio i helpu 

dadansoddwyr a byrddau iechyd i wneud gwell penderfyniadau 

cynllunio ac adnoddu.

2. Meddygaeth fanwl - sicrhau bod adnoddau ar gael i ymchwilwyr 

a gwyddonwyr i gefnogi datblygiad brechlyn a thriniaethau eraill.

3. Gwella cydlynu gofal ar draws lleoliadau - mae ymateb i COVID-

19 wedi atgyfnerthu pwysigrwydd rhannu gwybodaeth yn 

effeithiol rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Gall yr Adnodd 

Data Cenedlaethol alluogi hyn.

4. Gwella cynllunio ar gyfer argyfwng – mae sicrhau bod 

gwybodaeth amser real ar gael trwy'r Adnodd Data Cenedlaethol 

wedi bod yn hanfodol wrth asesu lle y dylid sicrhau bod 

adnoddau o amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ar gael.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?



Sut y mae’r Adnodd Data Cenedlaethol 
yn cefnogi’r Cofnod Iechyd a Gofal 
Digidol?
Mae technolegau digidol a gwasanaethau ar-lein wedi dod yn rhan o’n 

bywydau bob dydd. Mae meddu ar wybodaeth dda sy’n ysgogi gwneud 

penderfyniadau gwell yn allweddol i ddarparu gwasanaeth rhagorol i 

gleifion a gwella eu gofal. 

Bydd y Cofnod Iechyd a Gofal Digidol yn creu cofnod 'meistr' dibynadwy 

a chysylltiedig i gleifion, un ffynhonnell o'r gwir y gellir ei defnyddio ar 

draws lleoliadau gofal i leihau prosesau casglu data dyblyg, sicrhau 

bod gwybodaeth berthnasol ar gael pan fo angen a helpu i leihau 

trosglwyddo gwybodaeth yn araf ar bapur. Dim ond nifer fach o 

fuddion yw'r rhain y gellir eu deillio o'r cofnod Iechyd a Gofal Digidol.

1. Gwella profiadau cleifion - mae cleifion yn gynyddol eisiau mwy o 

dryloywder ynglŷn â sut mae eu gofal yn cael ei drefnu, eisiau 

cymryd mwy o ran a chael gwybod sut y gallant fonitro a rheoli eu 

gofal eu hunain. Gellir gwireddu hyn trwy gymwysiadau cleifion sy'n 

defnyddio'r Cofnod Iechyd a Gofal Digidol, fel y Porth Cleifion.

2. Gwella cydlynu gofal ar draws lleoliadau - bydd cael Cofnod Iechyd 

a Gofal Digidol ar draws lleoliadau gofal yn helpu darparwyr gofal i 

ddeall cleifion yn well a lleihau baich casglu data bob tro y mae claf 

yn rhyngweithio â darparwr gofal. Os yw'r sector gofal cymdeithasol 

yn gwybod am weithgarwch y sector iechyd, gallant gydlynu 

ymdrechion a gwneud penderfyniadau cydgysylltiedig gwell i'w 

cleifion.

3. Cefnogi gweithio di-bapur – mae'r wybodaeth a drosglwyddir ar 

bapur yn araf, yn creu baich gweinyddol ac yn fwy tueddol o 

gamgymeriad dynol anfwriadol. Bydd digideiddio'r cofnod iechyd a 

gofal yn ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i gofnodi gwybodaeth 

am gleifion, ei rhannu gyda'r darparwyr cywir a gwella dyraniad 

adnoddau. Mae hefyd yn well i'r amgylchedd ac yn llai tueddol o 

gamgymeriad.

4. Galluogi mwy o ofal yn agos at adref - pan fydd gwasanaethau 

allweddol yn gwybod mwy am y cleifion y maent yn darparu 

gwasanaethau ar eu cyfer cyn siarad â hwy, gallant wella eu 

penderfyniadau. Yn gynyddol, mae cleifion eisiau gofal yn agosach 

i'w cartrefi a gall yr Adnodd Data Cenedlaethol alluogi hyn trwy 

sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn gyflymach i'r ardaloedd sydd eu 

hangen.

Sut bydd yr Adnodd Data Cenedlaethol yn helpu?


