
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?


