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Mae Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC) yn rhan o Brifysgol De Cymru. Ers 

1995, mae WIHSC wedi bodoli i bontio’r bylchau rhwng y byd academaidd, polisi ac ymarfer.  

GWELEDIGAETH A BWRIAD STRATEGOL 

Bwriad strategol WIHSC ydy bod yn fodd allweddol o ddylanwadu ar weithredu gwasanaethau iechyd 

a gofal ar sail tystiolaeth ar draws y sector statudol, gwirfoddol ac annibynnol. Mae gan WIHSC enw da 

yn genedlaethol am fod yn effeithiol fel sefydliad sy’n arwain ymchwil ar bolisi iechyd a gofal, 

sefydliad wedi’i adeiladu ar lwyfan cadarn hunan-ariannu yn deillio o gynnig ymchwil, gwerthusiad ac 

ymgynghoriaeth academaidd rhagorol. 

Rydyn ni’n cydnabod bod y canlynol yn ffactorau hanfodol i’n galluogi i wireddu'r bwriad strategol 

a’r weledigaeth:  

 Enw da am ragoriaeth ym maes ymchwil, gwerthuso ac effaith ymhlith rhanddeiliaid – boed 

yn y llywodraeth, y gwasanaethau iechyd a gofal, y cyfryngau neu’r cyhoedd 

  Adnodd staff credadwy sefydledig yn cynnwys y casgliad o arbenigwyr1 y gellir eu defnyddio 

i wireddu’r weledigaeth  

 Cyflawni mesur o effaith academaidd er mwyn sicrhau rôl y sefydliad o fewn fframweithiau 

ymchwil perthnasol y Brifysgol a thu hwnt  

 Statws hunan-ariannu cryf a chynyddol yn seiliedig ar gyllid iach 

BLAENORIAETHAU  

Mae gan WIHSC bum maes â blaenoriaeth yn adlewyrchu cryfderau ein hymchwil cyfredol a’n 

dyheadau am feysydd gwaith a dylanwad newydd. 

 

1. Rhwystro anghenion rhag dwysáu  

  Deall natur y gwasanaethau a sut y gallan nhw atal ymyriadau (mwy costus) pellach. 

Dangosir yn orau yn ein gwaith diweddar yn gwerthuso effaith y Gronfa Gofal Integredig rhaglen  ‘Stay 
Well@Home'  sy’n cael ei chynnal ar draws rhanbarth Cwm Taf a’i llunio i leihau angen rhag dwysáu 
drwy ddrws ffrynt yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys. 

                                                           

1 Mae WIHSC yn cael cymorth tri Athro gwadd a dau Gymrawd Gwadd. Mae’r Athro Alka Ahuja (Seiciatrydd Ymgynghorol mewn 
Gwasanaethau Iechyd Meddyliol Plant a’r Glasoed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) wedi bod yn rhan o dîm WIHSC am 
nifer o flynyddoedd. Hefyd, rydyn ni yn ddiweddar wedi datblygu a phenodi Grŵp Cyfeirio Arbenigol WIHSC. Ei aelodau ydy Tony 
Garthwaite (Athro Gwadd) Malcolm Prowle (Athro Gwadd), Heulwen Blackmore (Cymrawd Gwadd ), Jeremy Felvus (Cymrawd 
Gwadd) a Margaret Provis. Pwrpas grŵp ERG ydy helpu WIHSC i wireddu ei weledigaeth a’i fwriad strategol a gweithredu fel ffrind 
critigol ac i adolygu cynnydd i gyflawni ei amcanion.  

  

https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1219/REPORT_Stay_WellHome.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1219/REPORT_Stay_WellHome.pdf


 

Yn ogystal, mae ein hastudiaeth ymchwil ar gamau gweithredu ar gyfer elusen iechyd meddyliol yn y 

trydydd sector wedi helpu i sicrhau bod arian craidd ar gael nawr ar gyfer 'Step by Step', gwasanaeth 

sy’n atal anghenion pobl sengl ddigartref â phroblemau iechyd meddwl ysgafn rhag dwysáu. 

2. Integreiddio iechyd a gofal  

 Dadansoddi’r dulliau y mae’r sector cyhoeddus, trydydd ac annibynnol wedi’u halinio’n gynyddol i 

ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal. 

Daw tystiolaeth am hyn o’n hastudiaeth ddiweddar ar integreiddio gweithlu iechyd a gofal ar draws 

Cymru, Gweithio dos Gyd-Ddiben Cyffredin. Comisiynwyd yr astudiaeth gan UNISON Cymru, a’i 

chymeradwyo yn ystod y lansio gan Ysgrifennydd Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol y Cabinet. 

Ar ben hynny, cynorthwyon ni sefydliadau a chyrff cyhoeddus drwy raglen Cryfhau’r Cysylltiadau a 

ddarparodd rwydweithiau, digwyddiadau a chyfleoedd ar gyfer cydweithwyr i rannu profiadau a dysgu 

gwersi am yr hyn sy’n gweithio, ble a pham. 

3. Cyd-gynhyrchu gofal a chanlyniadau  

 Ystyried y newidiadau mewn gwasanaethau cyhoeddus a hwyluswyd gan wasanaethau dan 

arweiniad defnyddwyr a chwsmeriaid a gan ddulliau cymorth i gyflenwi canlyniadau ar gyfer 

pobl. 

Dros nifer o flynyddoedd cynhaliodd WIHSC nifer o weithgorau dinasyddion a ddarparodd 

fforwm lle gellir trin a thrafod problemau allweddol polisi cyhoeddus ac i ryw raddau eu datrys. 

Yn fwy diweddar, mae hyn wedi ffocysu ar fater hanfodol Antimicrobial Resistance and 

Stewardship a rôl dinasyddion. 

Ar ben hynny, ffocws ein hastudiaeth ymchwil a gyllidwyd gan ein Sefydliad Iechyd i ddeall 

effaith egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus (Prudent Healthcare) ar waith ydy’r modd y mae 

cyd-gynhyrchu wedi cael (neu heb fod wedi cael) ei integreiddio ym mhrosesau cyflenwi gofal 

iechyd.  

4. Modelau newydd gofal  

 Darparu sail tystiolaeth y bydd dulliau newydd o 'gyflenwi' – boed yn lwybrau newydd, timau 

newydd, technoleg newydd neu feddyginiaethau newydd – yn gwella canlyniadau. 

Bu blaengaredd gwasanaeth wrth wraidd ein gwaith ers cychwyn WIHSC. Gan weithio mewn 

partneriaeth gyda Chanolfan Abertawe ar gyfer Economeg Iechyd mae ein hastudiaeth DU 

gyfan o effaith Swyddogion Cyswllt y Clinig Llygaid (impact of Eye Clinic Liaison Officers) yn 

enghraifft o astudiaeth o'r fath. Nodon ni dystiolaeth a ddylanwadodd ar weithredu’r rôl hon 

ymhellach o fewn clinigau offthalmoleg cleifion allanol. 

Mae ein hastudiaeth sy’n adolygu'r dull o fynd ati Horizon Scanning for New Medicines wedi 

effeithio ar y modd y bydd y pedwarawd o ran-ddeiliaid – gwneuthurwyr polisi mewn 

llywodraeth, sefydliadau’r GIG, yr awdurdod cenedlaethol therapiwteg a’r diwydiant - yn 

cydweithio.  

 

 

https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1220/Step_by_Step_-_final_report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1221/UNISON_-_HSC_Integration_Report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1313/Citizens_Jury_on_Antimicrobial_Stewardship_Report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1313/Citizens_Jury_on_Antimicrobial_Stewardship_Report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1316/PRUDENT_HEALTHCARE_-_FINAL_REPORT.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1327/WIHSC-SCHE_-_Final_Report_-_March_2017.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1328/ABPI_Horizon_Scanning_final_report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1328/ABPI_Horizon_Scanning_final_report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1328/ABPI_Horizon_Scanning_final_report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1328/ABPI_Horizon_Scanning_final_report.pdf
https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1328/ABPI_Horizon_Scanning_final_report.pdf


5. Gofal yn seiliedig ar werth ar draws yr holl lwybr  

 Yn rhoi manylion am effaith modelau newydd gofal ar lwybrau a gwerth y llwybrau hynny a 

fynegir mewn termau ariannol. 

Mae deall dulliau’r Trydydd Sector o gynnig llwybrau newydd gofal mewn gwahanol feysydd 

iechyd a gofal yn rhan allweddol o bortffolio ein prosiectau. Mae’r Papur Trafod a ysgrifennon ni 

ar hynny yn cynnig cipolwg defnyddiol ar yr hyn sy’n digwydd o fewn y sector.   

Mae llwybrau newydd yn y modd y mae gwasanaethau wedi symud o leoliadau ysbyty i’r 

gymuned yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus  a dull pob adran weinyddol 

ddatganoledig r draws llywodraethau’r DU o fynd ati. Mae ein gwaith ar gardioleg cymunedol  

(Community Cardiology)  yn nodedig yn hyn o beth. 
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https://wihsc.southwales.ac.uk/documents/1329/Community_Cardiology_-_Formative_Evaluation_Report_-_FINAL.pdf

