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Cyflwyniad
Sefydlwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym 1994, ac mae’n darparu ystod eang o
wasanaethau arbenigol ar lefelau lleol, rhanbarthol a Chymru gyfan. Mae ganddo ddau
wasanaeth clinigol craidd:
Gwasanaeth Gwaed Cymru: darparu gwasanaethau gwaed,
mêr esgyrn, bôn-gelloedd gwaedfagol a labordai trawsblannu, a
gwasanaethau imiwnogeneteg ar draws Cymru.

O fewn Gwasanaeth Gwaed Cymru, mae sicrhau safonau
rhagorol i atal heintiau yn hanfodol er mwyn cynnal
diogelwch rhoddwyr, cynhyrchion a derbynwyr.
O ganlyniad, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gweithredu rhaglen gadarn i atal heintiau
sydd wedi'i chynllunio ar gyfer cynnal y safonau uchel o ofal a gwasanaethau sy'n ofynnol er
mwyn diwallu fframweithiau rheoleiddio.

Canolfan Ganser Felindre: darparu gwasanaethau oncoleg trydyddol anllawfeddygol i
boblogaeth de-ddwyrain Cymru, a gwasanaethau canser hynod arbenigol i gleifion o rannau
eraill o Gymru.
Mae Canolfan Ganser Felindre hefyd yn ymdrechu
i sicrhau bod safonau rheoli heintiau uchel yn cael
eu cynnal. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried
pa mor fregus yw ein grŵp cleifion sydd â system
imiwnedd wan.

Mae Tîm Atal a Rheoli Heintiau’r Ymddiriedolaeth yn arwain ar sicrhau diogelwch parhaus
gwasanaethau’r Ymddiriedolaeth, trwy weithio gyda’r staff clinigol a gweithredol i liniaru’r risg
y bydd cleifion a rhoddwyr yn cael eu heintio trwy gyswllt â’n gwasanaethau.
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o'r cynnydd, y gweithgareddau a'r cyflawniadau ym
maes Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod y cyfnod
1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021.

Crynodeb Gweithredol
-

Ni fu yr un achos o facteraemia MRSA ers 2013.

-

Roedd 6 achos o haint Clostridioides difficile yn ystod y cyfnod hwn, mae hyn yn gynnydd o
3 achos o'i gymharu â 2019/2020.

-

Adroddwyd bod 6 achos o facteraemias E.coli yn ystod 2020/21, mae hyn yn ostyngiad o 3
achos o'i gymharu â 2019/20.

-

Y sgôr cydymffurfio â hylendid dwylo ar gyfartaledd oedd 97% ar gyfer yr Ymddiriedolaeth.

-

Mae cyfradd heintiad Cathetr Gwythiennol Canolog wedi cynnal ar 0.12 fesul 1000 diwrnod
cathetr sy'n amlygu’r arfer gorau a ddilynir gan staff clinigol wrth reoli llinellau.

-

Mae monitro gwell ar gyfer Pseudomonas aeruginosa mewn allfeydd dŵr yn parhau mewn
unedau gofal estynedig. Cytunwyd ar liniaru ar allfeydd cadarnhaol gan y Cyfarwyddwyr Atal
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a Rheoli Heintiau (DIPC), y Tîm Atal a Rheoli Heintiau a'r darparwyr rheoli cyfleusterau caled
ar y cyd ag Ystadau a Chyfleusterau. Mae'r Grŵp Diogelwch Dŵr wedi parhau i gwrdd bob
chwarter trwy gydol y cyfnod hwn.
-

Ni nodwyd unrhyw achosion o ffliw yn ystod 2020/21

-

Gosododd Iechyd Cyhoeddus Cymru darged o 60% o weithwyr gofal iechyd rheng flaen i
dderbyn imiwneiddiad Ffliw ac fe gyflawnwyd hyn gan yr Ymddiriedolaeth, gyda 78% o staff
rheng flaen wedi'u brechu.

-

Cafwyd 2 achos o COVID-19 ar wardiau yn ystod 2020/21 - adroddwyd yr achosion hyn i
Iechyd Cyhoeddus Cymru ac i Lywodraeth Cymru yn unol â'r gofynion. Mae'r
Ymddiriedolaeth hefyd yn cymryd rhan yn yr Adolygiad Nosocomial Cenedlaethol ynghylch
COVID-19.

-

Ni osodwyd unrhyw dargedau lleihau Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd yn 2020/21, serch
hynny rhoddwyd y pwyslais ar leihau.

-

Roedd 90% o staff clinigol yr Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â hyfforddiant gorfodol ar atal
a rheoli heintiau lefel 1

-

Yr Ymddiriedolaeth oedd y gyntaf yng Nghymru i sicrhau bod ei holl staff rheng flaen yn cael
cynnig y brechlyn COVID-19 rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror 2021.

-

Yn gyffredinol, roedd 2020 - 2021 yn flwyddyn hynod anghyffredin: Roedd y Tîm Atal a
Rheoli Heintiau yn allweddol yn ymateb yr Ymddiriedolaeth i bandemig COVID-19, ac wrth
sicrhau bod gwasanaethau craidd yn cael eu cynnal gydol y cyfnod.

1. Trefniadau llywodraethu a fframweithiau adrodd
Mae'r tabl isod yn dangos y fframwaith llywodraethu ac adrodd o fewn yr Ymddiriedolaeth
ynglŷn ag Atal a Rheoli Heintiau.

Ffigwr 1
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Mae'r siart isod yn arddangos y strwythur sefydliadol o fewn yr Ymddiriedolaeth ar gyfer y Tîm
Atal a Rheoli Heintiau

Ffigwr 2

Mae'r siart isod yn arddangos rolau a chyfrifoldebau arwain allweddol ar gyfer Atal a Rheoli
Heintiau o fewn yr Ymddiriedolaeth.

Ffigwr 3
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2. Perfformiad yn erbyn y dangosyddion / safonau Atal a Rheoli Heintiau
Gosododd y GIG yng Nghymru nodau clir ar gyfer atal a rheoli heintiau yn 2020-2021, sef:


“Dull system gyfan” integredig o Ymwrthedd Gwrthficrobaidd a Heintiau Cysylltiedig â Gofal
Iechyd.



Bydd angen tystiolaeth bod dull integredig yn cael ei ddefnyddio ar draws lleoliadau gofal
cymunedol ac ysbyty.



Sicrhau bod pob presgripsiwn gwrthficrobaidd mewn ysbytai yn cadw at egwyddorion “Start
Smart then Focus”.



Sicrhau bod arwyddion ar gyfer presgripsiynau gwrthficrobaidd yn cael eu dogfennu mewn
gofal sylfaenol ac yn gwella diagnosis a rheolaeth heintiau’r Llwybr Wrinol.



Gwella atal a rheoli heintiau er mwyn sicrhau newid sylweddol mewn heintiau allweddol.



Gweithredu prosiectau gwella ansawdd i ddarparu ymyriadau ar sail tystiolaeth i atal Haint
Cathetr Cysylltiedig â’r Llwybr Wrinol, sepsis a chlefyd Clostridioides difficile.

Gan fod Canolfan Ganser Felindre yn darparu gwasanaethau oncolegol arbenigol i Fyrddau
Iechyd cyfagos, nifer fach o welyau yn unig sydd yno i gleifion mewnol. O ganlyniad, nid yw'n
bosibl cymharu ein cyfraddau heintiau yn uniongyrchol â chyfraddau'r Byrddau Iechyd eraill yng
Nghymru. Mae hyn oherwydd bod pob Bwrdd Iechyd yn cyfrifo ei gyfradd heintio fesul 100,000
o'r boblogaeth, ond yng Nghanolfan Ganser Felindre, cyfrifir cyfradd yr haint fesul 1,000 o
dderbyniadau cleifion.
Dangosir gwir berfformiad yr Ymddiriedolaeth o ran yr heintiau sy'n gysylltiedig â Gofal Iechyd
yn Adran 3 yr adroddiad hwn.

3. Heintiau sy’n Gysylltiedig â Gofal Iechyd
3.1 Clostridioides difficile (C.difficile)

Nodwyd 6 achos o’r haint Clostridioides difficile yn ystod 2020 - 2021, mae hyn yn gynnydd o’i
gymharu â blynyddoedd blaenorol.
Ymchwiliwyd yn drylwyr i'r 6 achos trwy ddull amlddisgyblaethol i sefydlu a fu unrhyw ddiffygion
mewn gofal a allai fod wedi cyfrannu at y claf yn dal y clefyd Clostridioides difficile. Nodir
cyfleoedd i ddysgu trwy'r dull hwn hefyd gyda gwersi wedi'u dysgu, eu rhannu a gwelliannau'n
cael eu gwneud.
Cafodd y chwe achos eu genoteipio, gan ddangos fod pob un o’r 6 achos yn ‘glystyrau unigol’.
Roedd hyn yn golygu nad oedd unrhyw gysylltiadau ag unrhyw achos arall, ac nid oedd
tystiolaeth o’r ysbyty’n trosglwyddo’r haint. Cwblhawyd dadansoddiad achos sylfaenol llawn
ym mhob achos a chrynodeb o'r canlyniadau gan ddefnyddio dull amlddisgyblaethol.
Mae llawer o'r cleifion yng Nghanolfan Ganser Felindre mewn mwy o berygl o ddatblygu clefyd
Clostridioides difficile oherwydd eu bod angen mwy nag un cwrs o wrthfiotigau i atal a thrin
heintiau difrifol. Felly, mae'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau a'r staff yn parhau i weithio i leihau nifer
yr achosion o glefyd Clostridioides difficile. Mae enghreifftiau’n cynnwys :


Gweithio'n agos gyda staff i gynyddu ymwybyddiaeth, ac i ailadrodd yr angen am samplu
amserol i wirio am glefyd Clostridioides difficile.
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Hyrwyddo'r angen am wyliadwriaeth wrth atal heintiau a rhagofalon rheoli a hylendid
dwylo.



Monitro ac adolygu'n agos yr holl wrthfiotigau a ragnodir, gan gynnwys cynnal rowndiau
ward gwrthficrobaidd.



Gwella glanhau'r ardal glinigol gyda diheintyddion/sporicidal penodol a defnyddio
technoleg ddiheintio uwch fioled.



Sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y Tîm Atal a Rheoli Heintiau a staff clinigol i rannu
‘gwersi a ddysgwyd’ ac i sicrhau y darperir triniaeth a gofal diogel ac effeithiol.

3.2 Bacteraemia Staffylococws Awrews sy’n Wrthiannol i Fethisilin (MRSA)

Ni fu unrhyw achosion o facteraemia a gafwyd yn sgil MRSA (heintiau llif gwaed) yn
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ers 22 Tachwedd 2013.
Mae'r duedd genedlaethol gyffredinol hefyd yn gwella gyda 29% yn llai o achosion o facteraemia
MRSA yn 2020-2021 o'i gymharu â 2019 - 2020.
Yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, bu llawer o ymyriadau sydd wedi helpu i leihau a
chynnal cyfraddau o ddim un haint MRSA, gan gynnwys:


Parhau i ddefnyddio ChloraPrep™ i lanhau'r croen cyn mewnosod unrhyw ddyfeisiau
mewnwythiennol. ChloraPrep a ddefnyddir hefyd wrth gynnal a chadw Cathetrau
Gwythiennol Canolog.



Pecynnau gorchudd a chanwla safonol.



Defnyddio ‘Securacath’ i sicrhau llinellau Cathetr Canolog a Fewnosodir yn Ymylol, a
defnyddio gorchuddion Biopatch i leihau’r risg o haint trwy ryddhau gluconate clorhexidine
ar gyfer ein cleifion risg uwch.



Cynnal adolygiad rheolaidd o brosesau a gweithdrefnau arferion gorau o ran mewnosod
llinellau Cathetr Canolog wedi'u Mewnosod yn Ymylol, gan sicrhau bod y rhain yn cael eu
gweithredu.



Ymgymryd â sgrinio MRSA yn ystod cyfnodau pwysig ar lwybr gofal cleifion gan gynnwys:
o Wrth gael eu derbyn i Ganolfan Ganser Felindre
o Os yw’r claf yn dod o ysbyty / sefydliad gofal iechyd arall
o Os yw’r claf eisoes wedi cael haint MRSA
o Cyn unrhyw driniaethau llawfeddygol
o Cyn mewnosod Cathetr Gwythiennol Canolog

3.3 Bacteraemia Staffylococws Awrews sy'n Sensitif i Fethisilin (MSSA)

Haint llif gwaed yw MSSA a achosir gan facteria croen cyffredin o'r enw Staffylococws Awrews.
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Mae nifer yr heintiau llif gwaed MSSA wedi cynyddu 4% yng Nghymru rhwng mis Ebrill 2020 Mawrth 2021 o'i gymharu ag Ebrill 2019 - Mawrth 2020. Yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol
Felindre, mae'r niferoedd yn parhau i fod yn isel, gyda dau achos o facteraemia MSSA wedi'u
canfod rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021.
Cynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o'r ddau achos o MSSA. Barnwyd bod un achos yn
gysylltiedig â phrosthesis orthopedig, a'r ail i'w briodoli i ffynhonnell meinwe meddal. Yn y ddau
achos, rhannwyd yr adolygiad a'r dysgu gyda'r timau clinigol er mwyn gallu gwella
gwasanaethau.

3.4 Bacteria gram-negatif
Mae’r angen am wyliadwriaeth bacteria Gram-negatif fel Escherichia coli, Klebsiella a
Pseudomonas aeruginosa yng Nghymru wedi bod yn ofynnol ers Ebrill 2018.
Bacteria gram-negatif yw prif achosion heintiau llif gwaed sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.
Gallant wrthsefyll gwrthfiotigau, ac mewn rhai achosion byddant yn aml-ymwrthol sy'n golygu
nad oes modd defnyddio mwyafrif y gwrthfiotigau sydd ar gael.
Roedd 8 bacteraemia Gram-negatif yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn 2020/21 sy'n
ostyngiad o 38% (5 achos) o'i gymharu â 2019/20.

3.5 Bacteraemia Escherichia coli (E. coli)

Dechreuwyd cadw gwyliadwriaeth o bacteraemia Escherichia coli fis Ebrill 2017, a bu cynnydd
sylweddol ers hynny gyda gostyngiad parhaus.
Rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021, canfuwyd 6 achos o bacteraemia Escherichia coli yng
Nghanolfan Ganser Felindre. Ar gyfer pob achos, cynhaliwyd ymchwiliad cadarn i ganfod y
ffynhonnell. O'r 6 achos, roedd 1 wedi cael haint llwybr wrinol Escherichia coli o'r blaen ac un
arall wedi'i gysylltu â llinell ganolog Portacath; barnwyd bod yr achosion eraill i gyd yn
gysylltiedig â'u clefyd.
Mae'r Gweithgor Rheoli Heintiau’r Llwybr Wrinol wedi oedi oherwydd pandemig COVID-19, ond
parhaodd y gwaith â ffocws ar y canlynol:


Gweithredu Safonau Heintiau’r Llwybr Wrinol



Gweithredu rhagnodi gwrthficrobaidd (canllawiau triniaeth Cymru Gyfan)



Techneg Aseptig Di-gyffwrdd



Gwell adrodd a chasglu data ar gyfer bwndeli Heintiau Llwybr cysylltiedig â Chathetrau

3.6 Bacteraemia klebsiella

Dechreuwyd cadw gwyliadwriaeth bacteraemia Klebsiella fis Ebrill 2019. Adroddwyd am 2
achos yn 2020-2021, a oedd yn ostyngiad o 33% o'i gymharu â'r gyfradd heintio yn 2019-2020
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Ar y cyfan yng Nghymru, mae nifer yr heintiau Klebsiella wedi aros yn sefydlog, gyda gostyngiad
o 1% yn y cyfraddau wedi'u nodi.
Adolygwyd y 2 achos cadarnhaol yn gynhwysfawr. Barnwyd bod y ddau achos wedi'u dal yn y
gymuned. Rhannwyd y dysgu o'r adolygiadau achos hyn gyda'r timau clinigol.

3.7 Bacteraemia pseudomonas aeruginosa

Dechreuwyd cadw gwyliadwriaeth o bacteraemia pseudomonas aeruginosa fis Ebrill 2019. Ni
adroddwyd am unrhyw achosion ar gyfer 2020-2021, roedd hyn yn ostyngiad o 100% ers 20192020. Mae’r tuedd yng Nghymru yn parhau i ostwng.

3.8 Haint Cathetr Gwythiennol Canolog
Mae Heintiau Ffrwd Gwaed Cysylltiedig â’r Llinell Ganolog yn heintiau difrifol sydd fel arfer yn
achosi ymestyn arhosiad claf yn yr ysbyty, cynnydd yng nghostau gofal claf, a mwy o risg o
farwolaethau. Fodd bynnag, gellir atal heintiau'r Llinell Ganolog trwy dechnegau mewnosod
cywir a rheolaeth safonol ar y cathetr gwythiennol canolog, gan ddefnyddio bwndeli gofal
llinellau gwythiennol canolog sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
Mae gwyliadwriaeth 2020-2021 o heintiau cathetr gwythiennol canolog wedi dangos bod 3 haint
wedi cyfateb i ddiffiniad ‘Ysbytai yn Ewrop: Rheoli Heintiau trwy gadw Gwyliadwriaeth’
(HELICS) o haint canolog sy’n gysylltiedig â chathetr gwythiennol. Mae hyn yn golygu cyfradd
heintio o 0.12 fesul 1000 diwrnod cathetr yng Nghanolfan Ganser Felindre, sydd union yr un
fath â'r flwyddyn flaenorol.
Mae'n anodd cymharu'r gyfradd yng Nghanolfan Ganser Felindre â'r gyfradd genedlaethol ar
gyfartaledd gan fod y llinellau canolog yn cael eu cadw yn eu lle am gyfnodau hirach o amser
ac yn cael eu rheoli o fewn y gymuned. Fodd bynnag, mae'r gyfradd o 0.12 fesul 1,000 diwrnod
Cathetr yn arddangos bod mynychder haint cathetr gwythiennol canolog wedi'i gynnal - mae
hyn yn ardderchog o ystyried cleifion canser sydd â system imiwnedd wan a hyd yr amser y
mae'r llinellau yn aros yn eu lle.
Mae'r gwaith yn parhau i gynnal gofal safonol o ansawdd uchel ar gyfer mewnosod a chynnal
Canwla Fasgwlaidd Ymylol a chathetr gwythiennol canolog. Mae gwelliannau ansawdd
blaenorol gyda phecynnau mewnosod, Techneg Aseptig Di-gyffwrdd a bwndeli gofal yn parhau.

3.9 Organebau aml ymwrthol i gyffuriau
Mae organebau aml ymwrthol i gyffuriau yn cael eu cydnabod fwyfwy fel bygythiad cyhoeddus
cynyddol, o fewn y system gofal iechyd ac yn y gymuned. Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu
cynnydd yn nifer yr organebau a nodwyd sy'n ymwrthol i gyffuriau - mae hyn yn adlewyrchu'r
duedd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Nodwyd y canlyniadau cadarnhaol yn bennaf mewn
samplau wrin a sbwtwm.
Cynhyrchwyd asesiad risg clinigol sy’n cael ei gwblhau wrth dderbyn claf er mwyn sefydlu a oes
gan glaf ffactorau risg ar gyfer cludo/heintio ag organeb sy'n ymwrthol i gyffuriau, a bydd y tîm
Atal a Rheoli Heintiau yn parhau i fonitro hyn.
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4. Achosion / Digwyddiadau
Roedd yr holl achosion a digwyddiadau yn ystod 2021-2021 yn gysylltiedig â Phandemig
COVID-19.

4.1 Pandemig COVID-19
Canfuwyd COVID-19, a achoswyd gan y coronafirws SARS-CoV-2, fis Rhagfyr 2019 ac mewn
ychydig fisoedd roedd wedi lledaenu ledled y byd gan achosi marwolaeth ac aflonyddwch
helaeth.
Mabwysiadwyd dull cydgysylltiedig ar draws yr Ymddiriedolaeth wrth reoli Pandemig COVID19. Cadwyd at holl Ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru a oedd yn
ymwneud â rheoli Pandemig COVID-19 yn yr Ymddiriedolaeth, ac roedd y Tîm Atal a Rheoli
Heintiau yn allweddol o ran hynny.
Y flaenoriaeth i'r Ymddiriedolaeth oedd cynnal ei gwasanaethau clinigol craidd - cynnal y
cyflenwad cynnyrch gwaed i Gymru, a darparu triniaethau gwrth-ganser, gan leihau'r risg y
byddai ei staff, cleifion a rhoddwyr yn dal COVID-19.
Cadarnhawyd yr achos positif cyntaf o COVID-19 ar y Ward Llawr Cyntaf yng Nghanolfan
Ganser Felindre fis Mawrth 2020, gyda chyfanswm o 6 achos positif COVID-19 wedi'u derbyn
i’r ganolfan yn ystod ton gyntaf y pandemig. O fis Medi 2020, dechreuodd Cymru weld cynnydd
amlwg mewn heintiau COVID-19 ynghyd â mwtaniadau o'r firws, ac yn ystod yr ail don hon o'r
Pandemig, cyhoeddwyd achos o COVID-19 fis Rhagfyr 2020 ar y Ward Llawr Cyntaf yn y
Ganolfan Ganser. Yn ystod mis Rhagfyr 2020, profodd cyfanswm o 10 claf yn bositif am
COVID-19 ar y ward cleifion mewnol.
Adolygwyd achosion yr holl gleifion a fu'n rhan o'r digwyddiad COVID-19 yn ôl-weithredol gan
ddefnyddio'r pecyn cymorth adolygu cleifion COVID-19 cenedlaethol. Defnyddiwyd y meini
prawf a amlinellir yn y Protocol Drafft Gweithio ar gyfer Adolygu Dechreuad Heintiau COVID-19
Cleifion mewn Ysbytai (2021, Tabl 1.) i benderfynu a drosglwyddwyd i'r ysbyty.

Nid ydy’r tabl hwn ar gael yn Gymraeg

Ffigwr 4
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Meini prawf ar gyfer penderfynu os ydy Covid-19 yn haint sy’n gysylltiedig â gofal iechyd
Categori Heintiau sy'n gysylltiedig â Gofal Iechyd
Meini prawf
(HCAI)
Dechrau yn y gymuned
Dyddiad sbesimen positif ≤2 diwrnod ar ôl derbyn i'r
Ymddiriedolaeth
Amhendant a yw’n gysylltiedig â gofal iechyd
Dyddiad sbesimen positif 3-7 diwrnod ar ôl derbyn i'r
Ymddiriedolaeth
Yn debygol o fod yn gysylltiedig â gofal iechyd
Dyddiad sbesimen positif 8-14 diwrnod ar ôl derbyn i'r
Ymddiriedolaeth
Yn gysylltiedig â gofal iechyd yn bendant
Sbesimen positif 15 diwrnod neu fwy ar ôl derbyn i'r
Ymddiriedolaeth
Tabl 1

Nododd yr adolygiad fod 16 o gleifion wedi profi'n bositif am COVID-19 tra yn gleifion mewnol
yn y Ganolfan Ganser, gyda 2 glaf arall wedi profi'n bositif am COVID-19 wedi iddynt fynychu’r
Clinig Allgymorth Cemotherapi o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (CTMUHB
). Mae'r achosion yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd fel rhan o Archwiliad Trosglwyddiad
Nosocomiaidd Uned Gyflenwi GIG Cymru. Mae'r tabl isod yn dangos canlyniadau rhagarweiniol
yr adolygiad archwilio.
Categori HCAI
Dechrau yn y gymuned
Amhendant a yw’n gysylltiedig â gofal
iechyd
Yn debygol o fod yn gysylltiedig â gofal
iechyd
Yn gysylltiedig â gofal iechyd yn bendant

Nifer y cleifion
1

4
6
7
Tabl 2

Mewn ymateb i Pandemig COVID-19, cymerwyd camau o fewn Gwasanaeth Gwaed Cymru a
Chanolfan Ganser Felindre gan yr Arweinwyr Gweithredol mewn cydweithrediad â'r Tîm Atal a
Rheoli Heintiau i optimeiddio prosesau a gweithdrefnau er mwyn sicrhau cydymffurfiad â
chanllawiau iechyd cyhoeddus y pedair gwlad i warchod diogelwch staff/cleifion a rhoddwyr a
lleihau'r risg o drosglwyddo'r firws COVID-19. Roedd y gweithgareddau a gynhaliwyd yn
cynnwys y canlynol:


Roedd posteri Cyfarpar Diogelu Personol yn cael eu datblygu, eu hadolygu a’u diweddaru
yn rheolaidd wrth i ganllawiau newid i gynnwys yr holl lwybrau risg canolig a risg uchel



Cymryd rhan mewn cell Cyfarpar Diogelu Personol



Creu fideo gwisgo a thynnu (‘donning and doffing’), (i gynorthwyo staff o ran y dulliau cywir
o wisgo eu cyfarpar diogelu personol) ar gyfer gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosol a
gweithdrefnau sydd ddim yn cynhyrchu aerosol, gydag adolygiad cymhwysedd gan reolwyr
adrannol



Datblygu asesiadau gwisgo a thynnu cyfarpar diogelu personol



Darparu sesiynau addysgol atal a rheoli heintiau a oedd yn cynnwys:
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o Sesiynau Hyfforddi i’r Hyfforddwr ar gyfer hyrwyddwyr hylendid dwylo, gwisgo a
thynnu a phrofi ffitrwydd
o

Profi ffitrwydd aelodau staff clinigol allweddol o Fwrdd Iechyd Powys



Darparu hyfforddiant gwisgo a thynnu wyneb yn wyneb mewn adrannau a chyfarfodydd, gan
y Tîm Atal a Rheoli Heintiau



Cefnogaeth ac ymweliadau rheolaidd gan y Tîm Atal a Rheoli Heintiau ar draws adrannau
clinigol Canolfan Ganser Felindre a chlinigau Gwasanaeth Gwaed Cymru, i adolygu
prosesau, darparu cyngor a sicrwydd, ac ateb ymholiadau a phryderon yn ôl yr angen



Wedi cynorthwyo i ddatblygu'r llwybr profi staff cynhwysfawr ar gyfer COVID-19 yn
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer staff symptomatig



Wedi cynorthwyo yn yr adolygiad o lwybrau profi cleifion o fewn Ymddiriedolaeth GIG
Prifysgol Felindre



Rheoli'r amgylchedd, gan gynnwys creu ardaloedd glân (gwyrdd/ambr) a brwnt (coch)



Darparu cyngor ar garfanu cleifion o fewn parthau priodol



Datblygu'r Weithdrefn Weithredu Safonol glanhau ar gyfer glanhau terfynol a gwell o fewn
yr Adran Gwasanaethau Gweithredol



Wedi cefnogi tîm rheoli’r Safle a’r Gwasanaethau Gweithredol i weithredu canllawiau ‘dim
ymweld’ i leihau nifer yr ymwelwyr ledled y Ganolfan Ganser, tra’n gweithio gyda staff y ward
glinigol i gefnogi/cynghori unrhyw ymweliad tosturiol yr oedd ei angen fesul achos.



Adolygu amgylcheddau i sicrhau fod pellter cymdeithasol yn ei le e.e. ystafelloedd
cyfarfod/coridorau, trefn gwelyau ar y Ward Llawr Cyntaf, Unedau Treialon Clinigol a threfn
y seddi ar unedau dydd/adrannau cleifion allanol



Opsiynau wedi'u hadolygu ar gyfer adleoli'r Uned Asesu



Defnydd gwell o gyfarpar diogelu personol ar gyfer ystod eang o staff gofal iechyd



Ynghyd â thîm y Gweithlu, cafodd proses i ymchwilio i unrhyw achosion staff positif mewn
modd amserol ei weithredu a chafwyd cymorth i greu 'Tabl Opsiynau' sy'n ddehongliad o
ganllawiau'r Llywodraeth i gynorthwyo rheolwyr adran/arweinwyr gwasanaeth os oes aelod
o staff yn profi'n bositif.



Cefnogwyd cyflwyno astudiaeth Siren ar gyfer staff a chyflwyno profion llif unffordd, i
ddechrau ar gyfer staff clinigol rheng flaen ac yna ar draws y ganolfan ganser.



Yn dilyn hyfforddi hyrwyddwyr, cynhaliodd y Tîm Atal a Rheoli Heintiau archwiliadau cyfarpar
diogelu personol a hylendid dwylo yn ddyddiol ac yn wythnosol er mwyn sicrhau bod
prosesau'n cael eu dilyn.



Cymryd rhan yn yr ymgyrch frechu Covid ar gyfer staff, staff eraill yr Ymddiriedolaeth ac ati
a phoblogaeth cleifion.



Cyflwynwyd rhestrau gwirio adrannol dyddiol/wythnosol



Hyrwyddwyd pwysigrwydd cadw desgiau’n glir a chreu taflen gofnodi



Gweithredwyd cyfathrebiadau Atal a Rheoli Heintiau dyddiol/ wythnosol/misol, gan weithio
gyda thîm cyfathrebu'r Ymddiriedolaeth



Cynhaliwyd asesiadau risg (e.e. gofod swyddfa a phellter cymdeithasol)



Crëwyd meini prawf brysbennu ar gyfer staff a chleifion gan ddilyn arweiniad Llywodraeth
Cymru
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5. Rhaglenni Brechu
5.1 Rhaglen Frechu COVID-19
Sefydlwyd Rhaglen Frechu COVID -19 fel rhan o ymateb Cymru Gyfan i gyflwyno brechiadau i
staff rheng flaen y GIG a phoblogaeth ehangach Cymru.
Yn unol â'r blaenoriaethau brechu cenedlaethol, brechwyd y grwpiau blaenoriaeth canlynol gan
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.


Gweithwyr rheng flaen Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (VUNHST)



Gweithwyr rheng flaen Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST)



Grwpiau staff rheng flaen eraill sy'n darparu gwasanaethau i gleifion GIG Cymru, gan
gynnwys staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, darparwyr ysbytai trydydd sector a
phreifat



Cleifion y Ganolfan Ganser a oedd yn gymwys i gael y brechlyn oherwydd atal imiwnedd
neu oherwydd eu bod wedi’u cynnwys yn y categori ‘Eithriadol o Fregus yn Glinigol’.

Cynhaliwyd cyfanswm o 22 clinig ar draws pum safle VUNHST, gyda 11,042 o bobl yn derbyn
dau ddos o'r brechlyn. Er mwyn cefnogi rhedeg y clinigau brechu, ac yn unol â'r dull a gymerwyd
ledled Cymru, roedd angen sefydlu gweithlu i gefnogi'r llwybr brechu cyfan. Roedd hyn yn
cynnwys y rolau canlynol: Cynorthwywyr Cymorth Clinigol, Goruchwylwyr Clinigol Imiwneiddiadau, Nyrsys Imiwneiddio, Addysgwr Nyrsio Clinigol, Rheolwr Gweinyddiaeth,
Swyddog Gweinyddu, Rheolwr Gwasanaethau Cymwysiadau, a Swyddogion Cymorth TG.
Gwnaeth cyfanswm o 233 o unigolion gymryd rhan wrth gyflwyno Rhaglen frechu COVID-19 yn
VUNHST. Roedd sawl adran yn allweddol hefyd i gyfrannu at lwyddiant y rhaglen, roedd y rhain
yn cynnwys Gwybodaeth Fusnes, Cyfleusterau Digidol, Ystadau, Cyllid, Fferylliaeth, Storfeydd,
Trafnidiaeth a Gweithlu a Datblygu Sefydliadol. Cynigiodd llawer o'r staff hyn i gynorthwyo naill
ai trwy gynnwys hyn yn eu hwythnos waith neu drwy gefnogi clinigau penwythnos.
Dechreuodd y Rhaglen fis Rhagfyr 2021, gyda'r clinig terfynol yn cael ei gynnal ar 1 Mai 2021.
Rhestrir cyfanswm nifer y brechiadau a ddarparwyd yn yr Ymddiriedolaeth isod:
Cyfanswm y brechiad 1af 7,044
Cyfanswm yr 2il Frechiad 6,622
CYFANSWM Brechiadau 13,666
Cyfanswm gwastraff 1 ffiol brechlyn =
0.007%
Tabl 3 - Crynhoad o’r gweithgaredd a gyflawnwyd ar draws y Rhaglen

5.2 Ymgyrch Brechu Staff rhag y Ffliw
Mae’r rhaglen frechu ffliw genedlaethol ar gyfer y boblogaeth sydd ‘mewn perygl’ a gweithwyr
proffesiynol gofal iechyd rheng flaen wedi bod ar waith ers blynyddoedd lawer. Yn sgil yr heriau
ychwanegol yn ystod gaeaf 2020, oherwydd cyfuniad o'r firysau Ffliw a Covid-19, cynghorodd
Llywodraeth Cymru bod yna angen i gynyddu nifer y staff rheng flaen sy'n cael eu brechu rhag
y Ffliw. Er gwaethaf hyn, arhosodd y targed cydymffurfio cenedlaethol ar gyfer staff rheng flaen
ar 60%.
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Roedd yr Ymgyrch brechiad ffliw yn 2020 yn cynnwys mwy o arweinyddiaeth a pherchnogaeth
ranbarthol ar yr ymgyrch, tra bod y tîm Atal a Rheoli Heintiau yn parhau i ddarparu cefnogaeth
strategol.
Roedd niferoedd staff rheng flaen yr Ymddiriedolaeth a gafodd eu brechu yn ardderchog.
Gwelwyd gwelliant cyffredinol o 12% o ran y nifer a gafodd eu brechu yn yr Ymddiriedolaeth,
gyda chynnydd o 14% yn y Ganolfan Ganser, a chynnydd o 9% yng Ngwasanaeth Gwaed
Cymru. Yn gyffredinol, roedd 18% yn fwy o staff yr Ymddiriedolaeth wedi derbyn y brechlyn na
tharged Llywodraeth Cymru sy'n gadarnhaol iawn.
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6. Stiwardiaeth Wrthficrobaidd
Diffinnir y term ‘Stiwardiaeth Wrthficrobaidd’ fel ‘dull sefydliadol neu ofal iechyd ar draws y
system o hyrwyddo a monitro defnydd doeth o wrthficrobiaid i warchod eu heffeithiolrwydd yn y
dyfodol’ - Canllawiau NICE [NG15] - Awst 2015
Yn benodol, nod Stiwardiaeth Wrthficrobaidd yw:


Hyrwyddo'r defnydd priodol o gyfryngau gwrthficrobaidd



Gwella canlyniadau cleifion



Lleihau heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd fel Staffylococws Awrews sy’n Wrthiannol i
Fethisilin a Clostridioides difficile ac



Atal ymwrthedd gwrthficrobaidd

Mae Stiwardiaeth Wrthficrobaidd yn hanfodol yng Nghanolfan Ganser Felindre o ystyried
bregusrwydd ein poblogaeth cleifion, yn enwedig y rhai ar gemotherapi cytotocsig sydd â
system imiwnedd wan.
Un o’r arferion a geir ledled Cymru i sicrhau bod prosesau Stiwardiaeth Wrthficrobaidd da ar
waith yw’r archwiliad ‘Start Smart Then Focus’ (SSTF) sydd wedi ei gymeradwyo yn
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genedlaethol. Archwiliad cyffredinolrwydd pwynt yw hwn a gynhelir yn holl ysbytai'r GIG ledled
Cymru yn fisol. Mae'n archwiliad o ragnodi gwrthficrobaidd i gleifion mewnol, a'i nod yw sicrhau
bod rhagnodi'n briodol, ar sail tystiolaeth, ac yn cael ei adolygu'n rheolaidd ac nad yw'n parhau
am fwy o amser nag sy’n rhaid. Mae archwiliad SSTF yn edrych ar y mesurau canlynol (y targed
archwilio o gydymffurfio 100% ar gyfer pob mesur):
1. A oedd yr arwydd ar gyfer triniaeth wedi'i gofnodi
2. A oedd y driniaeth ragnodedig yn cydymffurfio â chanllawiau lleol, yn seiliedig ar
ganlyniadau diwylliannau a sensitifrwydd neu'n seiliedig ar gyngor microbioleg
3. A oedd dyddiad adolygu/dyddiad stopio wedi'i ddogfennu ar ôl cychwyn triniaeth
4. A oedd adolygiad uwch wedi'i ddogfennu ar ôl 72 awr
Yng Nghanolfan Ganser Felindre, mae data archwilio misol SSTF yn cael ei uwchlwytho i
Fframwaith Perfformiad yr Ymddiriedolaeth, sydd wedyn yn cael ei graffu gan Bwyllgor
Ansawdd a Diogelwch Canolfan Ganser Felindre a'r Grŵp Atal a Rheoli Heintiau.
Dros y flwyddyn 2020/21, bu cydymffurfiad yn erbyn mesurau 3 a 4 uchod yn anghyson. Er
mwyn mynd i’r afael â hyn, mae tîm amlddisgyblaethol dan arweiniad y Fferyllydd
Gwrthficrobaidd gyda chynrychiolaeth feddygol, nyrsio a gwella gwasanaeth, wedi gweithredu
siart meddyginiaeth cleifion mewnol newydd Cymru Gyfan ‘Pecyn Adolygu Gwrthficrobaidd’.
Dyluniwyd y siart ‘Pecyn Adolygu Gwrthficrobaidd’ i helpu rhagnodwyr i gynnal adolygiad
rheolaidd ar ôl 72 awr, ynghyd â darparu rhesymeg dros wneud y penderfyniadau ar bwynt hwn
yr adolygiad. Fis Mawrth 2021, Canolfan Ganser Felindre oedd yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i
weithredu'r siart ar draws yr holl feysydd clinigol, ac mae canlyniadau archwilio Mawrth ac Ebrill
2021 eisoes wedi dangos gwelliant ym mesurau 3 a 4.
Wrth symud ymlaen, bydd Canolfan Ganser Felindre yn parhau i hyrwyddo Stiwardiaeth
Wrthficrobaidd yn unol â'r strategaeth leol a chenedlaethol. Byddwn yn parhau i archwilio
arferion rhagnodi lleol, adolygu digwyddiadau a byddwn yn parhau i herio ein hunain i weithredu
ffyrdd arloesol i sicrhau defnydd gwrthficrobaidd diogel ac effeithiol.

7. Archwiliadau Atal a Rheoli Heintiau
7.1

Archwiliad Glanhau Croen Cyn Tynnu Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru
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Mae glanhau croen yn drwyadl ac yn effeithiol cyn tynnu gwaed yn hanfodol er mwyn sicrhau
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diogelwch y rhoddwr, y cynnyrch a'r derbynnydd. Er mwyn sicrhau bod y gofyniad allweddol
hwn yn cael ei gwblhau i safon uchel, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi datblygu a
gweithredu archwiliad arsylwadol misol ar lanhau breichiau cyn tynnu gwaed.
Mae unrhyw feysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn cael eu dogfennu ac yn cael sylw ar
adeg yr archwiliad. Yna caiff holl ganlyniadau’r archwiliad eu craffu gan y Tîm Addysg Glinigol
a datblygir cynlluniau gweithredu i fynd i'r afael â gwella / gwersi a ddysgwyd.
Trwy gydol 2020-21, arhosodd cydymffurfiad â'r safon ofynnol yn uchel, gyda'r holl dimau
casglu ledled Cymru yn cyflawni cyfraddau cydymffurfio o 90-100% yn gyson, a chyfraddau
cydymffurfio Cymru Gyfan rhwng 99.0 a 100% yn gyson.

7.2 Rhoddion Platennau Bacteriolegol a Gadarnhawyd yn Bositif Gwasanaeth
Gwaed Cymru (Apheresis a Pooled)

Ffigwr 7

Mae cynhyrchion platennau wedi'u storio yn darparu amgylchedd delfrydol ar gyfer twf bacteriol,
gan eu bod yn cael eu cadw ar 22 gradd Celsius. Mae hefyd yn bosibl y gallai glanhau
breichiau’n annigonol cyn tynnu gwaed ac arferion atal a rheoli heintiau gwael yn yr ardal waith
ddylanwadu ar hyn ymhellach.
Mae nifer y rhoddion platennau bacteriolegol a gadarnhawyd yn bositif a nodwyd gan
Wasanaeth Gwaed Cymru (WBS) yn cael eu monitro'n barhaus. Nodwyd cynnydd yn nifer y
rhoddion platennau bacteriolegol a gadarnhawyd yn bositif yn ystod chwe mis cyntaf 2020
(Ionawr - Mehefin).
Nododd sawl archwiliad Arsylwi Ymarfer yn y Clinig Casgliadau a'r labordy Profi Awtomataidd
feysydd i'w gwella. Roedd hyn yn cynnwys materion fel arfer gwael yn ymwneud â defnyddio
menig (labordy), arwynebau gwaith heb eu glanhau'n llawn, ardaloedd anniben a rhywfaint o
ddiffyg cydymffurfio o ran gwisgo a thynnu. Rhoddwyd cynllun gweithredu ar waith i fynd i'r
afael â'r materion hyn. Er na ellir enwi’r materion a nodwyd yn derfynol fel y ffactor achosol ar
gyfer y cynnydd mewn rhoddion Platennau Bacteriolegol Positif yn yr achos hwn, mae ganddynt
y potensial hwnnw.
Gwelwyd gostyngiad amlwg mewn canlyniadau cadarnhaol mewn archwiliadau dilynol a
gynhaliwyd.
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7.3 Archwiliadau Amgylcheddol
Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn defnyddio system gwella ansawdd electronig,
offeryn Archwilio Amgylcheddol MEG, i helpu i leihau trosglwyddiad heintiau sy'n gysylltiedig â
gofal iechyd trwy archwilio, rhoi adborth ac adrodd yn amserol, gan fynd i'r afael yn benodol â
Chanllawiau EPIC 3 ochr yn ochr â'r Canllawiau Cod Ymarfer. Mae'r offer archwilio ar gael ar
ddyfeisiau symudol, ac mae hyn yn darparu canlyniadau amser real i archwilwyr a'r timau rheoli.
Mae'r rhaglenni archwilio blynyddol wedi eu hehangu i gynnwys gwasanaeth Gwaed Cymru, a
chynhelir mwy o archwiliadau ledled Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dilyn cwblhau cynllun peilot
cychwynnol a bod y staff wedi derbyn hyfforddiant.
Mae'r rhaglen archwilio yn hyblyg ac yn ymatebol i faterion ad hoc ac achosion wrth iddynt gael
eu canfod.
Yn 2020-21 cynhaliwyd nifer fawr o archwiliadau gan y tîm Atal a Rheoli Heintiau, ceir crynodeb
o’r rhain yn y tabl isod. Roedd canlyniadau'r archwiliad yn gymharol ag archwiliadau
blynyddoedd blaenorol, ac yn amlygu oedran parhaus adeilad y Ganolfan Ganser sydd angen
ei atgyweirio a'i adnewyddu. Y prif themâu a gododd oedd traul ar yr amgylchedd a’r carped
mewn rhai mannau clinigol a rhaglen dreigl i fynd i'r afael â materion sydd ar y gweill gan y tîm
ystadau. Roedd materion eraill yn cynnwys diffyg amserlenni glanhau gweladwy sydd wedi
cael sylw ers hynny.

Sgorau Archwiliad Amgylcheddol 2020-2021
98%

97%
71%

79%

81%

89%

97%

97%

93%

92%

94%

73%
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7.4 Archwiliadau Hylendid Dwylo
Yn ystod 2020 - 2021, mae cydymffurfiaeth hylendid dwylo wedi bod yn amrywiol ar draws yr
Ymddiriedolaeth, a gwnaed gwaith gwella er mwyn gwella cydymffurfiad.
Bellach mae hyfforddiant ac asesiad hylendid dwylo wedi'u cwblhau yn cael eu cofnodi trwy
Gofnod Staff Electronig y GIG, a gwelwyd gwelliant sylweddol trwy gydol y flwyddyn ers dechrau
pandemig COVID-19. Gwelir hyn yn y tabl isod.
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Mae'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau yn parhau i gefnogi hyrwyddwyr Hylendid Llaw yr adran, ac
adroddir ar gydymffurfiad trwy'r cyfarfodydd Uwchgynhadledd Atal a Rheoli Heintiau a'r Grŵp
Atal a Rheoli Heintiau.

7.5 Archwiliadau Ymarfer Clinigol
Mae'r archwiliadau ymarfer clinigol wedi'u cynnal eto eleni. Mae'r rhain yn cynnwys mewnosod
a chynnal a chadw dyfeisiau mewnwthiol. Ni chodwyd unrhyw bryderon ynghylch unrhyw un o'r
archwiliadau ymarfer clinigol a gynhaliwyd. Adlewyrchir hyn yn y cyfraddau heintiau isel parhaus
yn y Ganolfan Ganser ac yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru.

8. Rheoli, Adeiladu ac Adnewyddu Systemau Dŵr Diogel
Mae'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau a'r Adran Ystadau wedi gweithio ar y cyd i gynnal diogelwch
dŵr trwy gydol y flwyddyn. Mae'r Tîm Ystadau yn rheoli'r prif wasanaethau seilwaith dŵr, ond
mae hefyd angen cefnogaeth ar bob adran i gadw'r gwasanaeth mewn cyflwr cystal â phosibl.
Mae isadran Gwasanaeth Gwaed Cymru a Chanolfan Ganser Felindre a Grwpiau Diogelwch
Dŵr yr Ymddiriedolaeth yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod cynnydd yn erbyn y cynllun diogelwch
dŵr blynyddol ac unrhyw gamau mewn ymateb i samplau dŵr positif. Adroddir ar ddiogelwch
dŵr trwy'r cyfarfodydd uwchgynhadledd Atal a Rheoli Heintiau rhanbarthol a'r Grŵp Atal a
Rheoli Heintiau.
Mae mwy o risg i gleifion os nad yw'r systemau dŵr yn cael eu rheoli'n briodol hy trwy fflysio
anghyson/halogi allfeydd, gan eu bod ag imiwnedd gwan. Mae'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau
wedi parhau i ddarparu cyngor clinigol lle bo angen ar gyfundrefnau samplu dŵr/canlyniadau
dŵr a monitro glendid allfeydd.
Yn dilyn cynnydd mewn samplau dŵr pseudomonas positif, gwnaed gwaith gyda'r Adran
Gwasanaethau Gweithredol i ddatblygu gweithdrefn weithredu safon glanhau allfeydd, ac i
hyfforddi ac asesu staff cadw tŷ i’w defnyddio. Ers cyflwyno'r dull glanhau diwygiedig, mae nifer
y canlyniadau cadarnhaol wedi lleihau, gan roi sicrwydd o effeithiolrwydd y weithdrefn weithredu
safonol.
Mae'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau wedi gweithio'n agos gyda'r adran Ystadau ar nifer o
brosiectau adnewyddu gan gynnwys Efelychydd Tomograffeg Gyfrifiadurol, ad-drefnu Adran
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Cleifion Allanol, ystafell aseptig fferyllfa a chamera gama, wrth gynghori yng ngham cynllunio
datblygiadau yn y dyfodol megis gosod system awyru’r Ward Llawr Cyntaf, adnewyddu ystafell
ddadhalogi’r theatr, datblygu ystafelloedd clinigol i gefnogi lleoliad Gwasanaeth Gwaed Cymru
Apheresis yn y ganolfan ganser.
Yn ogystal, mae'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau wedi bod yn gweithio ar y cyd â gwasanaeth
Gwaed Cymru ar brosiect caffael ar gyfer amnewid unedau rhoddion symudol newydd, a bydd
y gwaith hwn yn parhau fel y mae pandemig COVID-19 yn caniatáu.
Ers canol 2020, ymgymerwyd â nifer o brosiectau ad-drefnu brys o ganlyniad i Bandemig
COVID-19. Mae'r tîm atal a rheoli heintiau wedi chwarae rhan lawn yn y broses o wneud
penderfyniadau ynghylch y rhain:


Adleoli'r Uned Triniaeth Ymchwil Glinigol i'r uned fodiwlaidd



Adleoli Uned Dydd Cemotherapi i Ward Cleifion Allanol Rowan



Adleoli'r Uned Cymorth i Gleifion a'r uned Asesu i'r Uned Cleifion Cemotherapi



Trosi'r labordy sgiliau yn storfa gorff i baratoi ar gyfer cynnydd mewn cleifion sydd wedi marw



Gosod cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol o fewn y Ward Llawr Cyntaf

9. Dadhalogi
Mae dadhalogi yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio cyfuniad o brosesau, gan gynnwys glanhau,
diheintio a/neu sterileiddio offer. Mae gan sefydliadau gofal iechyd ddyletswydd gofal i gleifion,
eu gweithlu a'r cyhoedd i sicrhau bod amgylchedd diogel a phriodol ar gyfer gofal iechyd yn
cael ei ddarparu.
Cyhoeddodd Cylchlythyr Iechyd Cymru Llywodraeth Cymru (WHC/2015/050) Gynllun Gwella
Dadhalogi ar gyfer sefydliadau ledled Cymru er mwyn sicrhau bod dyfeisiau meddygol y gellir
eu hailddefnyddio yn ddiogel i'w defnyddio ar glaf ac i staff eu trin heb gyflwyno risg haint. Mae'r
archwiliad ar Ddadhalogi Endosgopau a gynlluniwyd er mwyn asesu cydymffurfiad ar gyfer
dadhalogi endosgopau hyblyg a stilwyr di-lwmen wedi'i ohirio oherwydd pandemig COVID-19 a
bydd yn cael ei drefnu ar gyfer 2021-2022.
Yn 2019, argymhellodd archwiliad Cymheiriaid Llywodraeth Cymru o dîm archwilio Dadhalogi
dyfeisiau meddygol y dylid gweithredu systemau technoleg awtomataidd ar gyfer dadhalogi'r
stilwyr uwchsain er mwyn cynyddu a sicrhau cydymffurfiad yn erbyn y safonau dadhalogi a
bennir ym Memorandwm Technegol Iechyd Cymru 01-06, (Dadhalogi endosgopau hyblyg).
Mae'r systemau safon aur hyn bellach ar waith yn y Ganolfan Ganser ac mae'r prosesau wedi'u
hymgorffori.
Mae'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf Bro Morgannwg yn parhau ar
gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru lle mae eitemau di-haint yn cael eu dadhalogi yn ysbyty
Brenhinol Morgannwg.
Bydd aelodau'r Tîm Atal a Rheoli Heintiau yn ymgymryd â hyfforddiant Dadhalogi yn ystod
2021, er mwyn darparu gwytnwch ychwanegol o fewn y tîm ar yr agwedd hon ar waith Atal a
Rheoli Heintiau.

10. Datblygu Polisi
Mae polisïau’n ymwneud ag Atal a Rheoli Heintiau wedi’u diwygio a’u hadolygu yn ystod 202021, yn unol â rhaglen Rheoli Polisi’r Ymddiriedolaeth. Yn ystod y flwyddyn, ychwanegwyd
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atodiad i sawl polisi er mwyn cyfeirio at unrhyw ofyniad ychwanegol o ganlyniad i bandemig
COVID-19. Diwygiwyd y polisïau canlynol yn ystod y flwyddyn oherwydd pandemig COVID-19:


IPC 00 Polisi Fframwaith ar gyfer atal a rheoli heintiau



IPC 01 Polisi Gastro-Enteritis Firol (Gan gynnwys Norofirws)



IPC 04 Polisi Dadhalogi Offer



IPC 09 Polisi Diogelwch Offer Miniog



IPC10 Hylendid Dwylo



IPC11 Cludo sbesimenau



IPC 19 Atal a Rheoli Heintiau o fewn y Polisi Datblygu, Newid ac Addasu Adeiladau



IPC21 Rheoli heintiau anadlol

11. Diweddariad ICNet
Mae ICNet yn gynnyrch meddalwedd gwyliadwriaeth electronig sy'n cysylltu systemau data
clinigol mewn cyfleusterau gofal iechyd i ddarparu datrysiad unedig ar gyfer atal heintiau a staff
gwyliadwriaeth. Dyfarnwyd y contract yn ffurfiol i ICNet ar gyfer gweithredu system
gwyliadwriaeth a rheolaeth atal a rheoli heintiau Cymru Gyfan a ariennir am dair blynedd trwy
Lywodraeth Cymru.
Nodwyd nifer o fuddion prosiect allweddol:


Gwell canllawiau rheoli heintiau ar gyfer gofal cleifion - bydd un cofnod rheoli heintiau cleifion
yn cael ei greu ar draws Cymru



Gwell effeithlonrwydd wrth reoli llwyth gwaith y Tîm Atal a Rheoli Heintiau



Lleihau ac atal Haint sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd



Ymlyniad at Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal



Gostyngiad yn hyd arhosiadau



Hwyluso cyflawni disgwyliadau gostyngiad Llywodraeth Cymru.

Sefydlwyd Grŵp Gweithredu Prosiect a chynhaliwyd asesiad risg i fynd i'r afael â phryderon
ynghylch dyblygu mewnbynnu data oherwydd yn anffodus nid yw ICNet yn rhyngweithio â
System Gwybodaeth Rhwydweithiau Canser Cymru. Gohiriwyd trosglwyddo System
Gwybodaeth Rhwydweithiau Canser Cymru (CANISC) â Phorth Clinigol Cymru tan yn hwyrach
yn 2021. Fodd bynnag, unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, bydd risg rhyngwyneb ICNet yn cael
ei ddatrys.

12. Mentrau Gwella Ansawdd
Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i atal heintiau ac mae'n monitro nifer yr heintiau yn ofalus
bob mis, bob chwarter a phob blwyddyn, ac mae ein timau clinigol yn parhau i wneud pob
ymdrech i atal heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn yr Ymddiriedolaeth.
Mae’r rhaglen Atal a Rheoli Heintiau yn parhau i adeiladu ar weithrediad methodolegau gwella
‘1000 o fywydau a mwy’ ac epic3: Canllawiau Cenedlaethol yn Seiliedig ar Dystiolaeth ar gyfer
Atal Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd. Adlewyrchir hyn yn y gyfradd isel o heintiau sy'n
gysylltiedig â gofal iechyd yn yr Ymddiriedolaeth.
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O ganlyniad i bandemig COVID-19, cwtogwyd ar raglen Gwella Ansawdd arfaethedig y tîm atal
a rheoli heintiau yn ystod 2020 - 2021. Fodd bynnag, y gobaith yw y bydd hyn yn ailddechrau
yn ystod 2021 - 2022.

12.1 Cylchlythyr Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer staff
Cynyddwyd amlder y cylchlythyr Atal a Rheoli Heintiau i bob dydd, yna bob wythnos yn ystod
brig ail don Pandemig COVID-19, ond mae bellach wedi dychwelyd i bob mis.
Nod y cylchlythyr yw codi ymwybyddiaeth ac atgyfnerthu pwysigrwydd atal a rheoli heintiau, a
chodi ymwybyddiaeth ar amrywiaeth o bynciau allweddol - yn ystod 2020 - 2021, roedd hyn yn
canolbwyntio'n bennaf ar COVID-19 a'r argymhellion o ganllawiau cenedlaethol.
Mae'r cylchlythyr wedi derbyn croeso mawr gan y staff gydag awgrymiadau ar gyfer pynciau ar
gyfer rhifynnau yn y dyfodol.

12.2 Dathlu Diwrnod Golchi Dwylo Byd-eang: 5 Mai 2020
Ar
5 Mai, cafodd ymgyrch fyd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ARBEDWCH FYWYDAU:
Glanhewch Eich Dwylo ei gysylltu â Blwyddyn Ryngwladol y Nyrsys a'r Bydwragedd, gan
amlygu rôl hanfodol nyrsys a bydwragedd mewn atal heintiau ac arferion hylendid dwylo, i
amddiffyn pob claf.
Y slogan oedd “Nyrsys a Bydwragedd, mae gofal glân yn eich dwylo chi”. Yr amcan oedd
hyrwyddo hylendid dwylo da ac arferion atal a rheoli heintiau, tra hefyd yn cydnabod rôl
allweddol nyrsys a bydwragedd wrth atal heintiau y gellir eu hosgoi.
Yn 2020, adeiladodd y tîm Atal a Rheoli Heintiau ar y mentrau hybu hylendid dwylo presennol
yng nghyd-destun COVID-19, wrth gynnal y ffocws ar staff a chleifion.
Mae Diwrnod Golchi Dwylo Byd-eang yn ein hatgoffa bob blwyddyn mai golchi dwylo â dŵr a
sebon yw un o'r camau gorau y gallwn eu cymryd i osgoi mynd yn sâl a lledaenu germau i eraill,
ac mae'r firws COVID-19 wedi tynnu sylw at bwysigrwydd golchi dwylo. Yn ogystal dyma’r tîm
Atal a Rheoli Heintiau yn creu fideo i atgoffa staff o'r dechneg golchi dwylo yn gywir. Rhannwyd
y fideo hefyd ar y sgriniau gwybodaeth dreigl mewn adrannau cleifion allanol yn y ganolfan
ganser.

12.3 Wythnos Ryngwladol Atal Heintiau: 16 – 22
Hydref 2020
Fis Hydref 2020, buom ni’n dathlu Wythnos Ryngwladol
Rheoli ac Atal Heintiau i dynnu sylw at bwysigrwydd Atal
Heintiau a'r gwaith hanfodol yr ydym ni’n rhan ohono i atal a
rheoli heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd, gan gynnwys
COVID-19.
Thema’r wythnos oedd ‘Torri Cadwyn yr Haint’ a’r prif beth ar agenda’r tîm Atal a Rheoli Heintiau
bob dydd yw hylendid dwylo, gan mai dyna’r peth pwysicaf y gallwn ei wneud i atal yr haint rhag
lledaenu.
Gweithiodd y tîm gyda chynrychiolwyr ein cwmni i roi bag gyda beiros, nodiadau ‘post it’, losin,
a gel llaw alcohol i staff i ddiolch iddynt am eu gwaith caled a’u hymrwymiad.
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12.4 Mentrau eraill
Mae cynnydd wedi parhau mewn nifer y mentrau gwella gwasanaeth allweddol trwy gydol 20202021, gan gynnwys:


Cymryd rhan mewn 1000 o fywydau ynghyd â gwaith cydweithredol bach ar weithredu
bwndeli gofal



Mae’r ymgyrch diogelwch cleifion ‘STOP’ yn dal i gael ei hyrwyddo’n genedlaethol,
adnewyddwyd hyn yn 2019 - 2020 a chymhwyswyd yr egwyddorion yn 2020-2021



Darparu a defnyddio pecynnau mewnosod sy'n cynnwys ‘ChloraPrep™’ ar gyfer cathetrau
wrinol a Chathetrau Gwythiennol Ymylol



Yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre mae'r defnydd o Dechneg Aseptig Di-gyffwrdd
yn gyffredinol a gwnaed cynnydd i sicrhau bod cydymffurfiaeth hyfforddiant ac asesiadau yn
cael eu datblygu drwy gydol 2020-2021



Adolygu'r offeryn archwilio hylendid dwylo ac offer bwndel haint y llwybr wrinol sy'n
gysylltiedig â chathetr

13. Hyfforddiant Atal a Rheoli Heintiau
Mae Hyfforddiant Atal a Rheoli Heintiau wedi parhau trwy gydol pandemig COVID-19. Fodd
bynnag, mae'r mecanwaith ar gyfer darparu hyfforddiant wedi adlewyrchu'r cyfyngiadau
ymbellhau cymdeithasol gofynnol.
Mae hyfforddiant Lefel 1 a lefel 2 wedi'i ddarparu'n bennaf trwy'r platfform e-ddysgu.
Yn
ogystal, gwnaeth y tîm Atal a Rheoli Heintiau barhau i fod yn rhagweithiol ac roeddent ar gael i
gynghori a chynorthwyo yn ôl yr angen. Cynhaliwyd dadansoddiad o anghenion hyfforddi ar
draws yr Ymddiriedolaeth i gynorthwyo a nodi pwy oedd angen hyfforddiant penodol fel profion
FIT, hyfforddiant gwisgo a thynnu a hylendid dwylo.
Yn sgil pandemig COVID 19, roedd hyfforddiant ac addysg Atal a Rheoli Heintiau wedi bod yn
ganolbwynt hanfodol i Wasanaeth Gwaed Cymru. Yn ystod y flwyddyn, gwnaed gwaith helaeth
o fewn Gwasanaeth Gwaed Cymru i gynyddu diogelwch staff a rhoddwyr i'r eithaf trwy ddarparu
ystod o gyfleoedd hyfforddiant/addysg atal a rheoli heintiau i sicrhau bod gan staff y wybodaeth
a'r sgiliau angenrheidiol i addasu i ofynion clinigol Pandemig COVID-19.
Gellir arddangos llwyddiant hyn trwy'r lefelau uchel o gydymffurfiad â hyfforddiant mewn
hyfforddiant Atal a Rheoli Heintiau Lefel 1, hyfforddiant lefel 2, Hylendid Dwylo, Gwisgo a
Thynnu ac ANTT (Techneg Aseptig Di-gyffwrdd) fel y gwelir yn y tablau isod.

Cydymffurfiad Hyfforddiant Atal a
Rheoli Heintiau (IP&C)
IP&C Lefel 1
IP&C Lefel 2

Ymchwil,
Telerau ac
Canolfan
Datblygu
Corfforaethol
Amodau
Ganser
ac
Gwasanaeth Felindre
Arloesi
81%
89%
72%
93%
80%
92%
Amherthnasol
90%

Gwasanaeth
Gwaed
Cymru
95%
94%

Tabl4
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Ffigwr 10

Yn ogystal, mae'r datblygiadau canlynol hefyd wedi digwydd trwy gydol y flwyddyn:


Mae’r Hyfforddwr Offer Anadlol Personol wedi gwneud cais am Achrediad ‘Fit to Fit’. Bydd
hyn yn galluogi'r Ymddiriedolaeth i ddarparu hyfforddiant profi FIT mewnol cadarn i staff
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a chynnig y gwasanaeth yn genedlaethol o bosibl.



Datblygodd a chyflwynodd Gwasanaeth Gwaed Cymru raglen hyfforddi gadarn a oedd yn
cynnwys Hylendid Dwylo a Gwisgo a Thynnu a gyflwynwyd o fewn gwasanaethau sy'n
wynebu rhoddwyr a labordai ledled Cymru i fanteisio ar y cyfleoedd addysg a hyfforddiant
staff.

14. Blaenoriaethau ar gyfer 2021-2022
Er gwaethaf Pandemig COVID-19, mae tîm atal heintiau’r Ymddiriedolaeth wedi gweithio
gyda’r Timau Clinigol i gynnal lefelau da o gydymffurfio â’r holl safonau ansawdd a metrigau
rheoli heintiau cenedlaethol. Fodd bynnag, mae'r tîm yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau
bod cynnydd pellach yn cael ei wneud.
Mae blaenoriaethau'r Tîm ar gyfer y flwyddyn i ddod yn cynnwys y canlynol:


Parhau i fod yn rhagweithiol mewn ymateb i Bandemig COVID-19, a pharatoi ar gyfer
tonnau pellach posibl, gan sicrhau bod yr hyn a ddysgwyd o donnau blaenorol wedi'i
ymgorffori



Darparu rhaglen Frechu'r Ymddiriedolaeth, ynghyd â'r uwch dîm ehangach; sy'n cynnwys
adeiladu ar lwyddiannau ymgyrch brechu Ffliw y staff a'r brechiad atgyfnerthu COVID-19.



Adolygu a diweddaru'r Dadansoddiad Bwlch yn erbyn Fframwaith Sicrwydd Bwrdd Atal a
Rheoli Heintiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr, ac i gymryd unrhyw gamau gofynnol
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I wella fframwaith Sicrwydd/Atebolrwydd Atal a Rheoli Heintiau yr Ymddiriedolaeth
ymhellach



Parhau i gynyddu ymgysylltiad a chydweithrediad â'r agenda atal a rheoli Heintiau ym mhob
adran o'r ymddiriedolaeth



Parhau i gyflwyno archwiliadau amgylcheddol yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru



Gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i wella lefel y gefnogaeth gan y Microbiolegydd
Ymgynghorol



Recriwtio Gweithiwr Archwilio a Gwyliadwriaeth Atal a Rheoli Heintiau Band 4 1.0 cyfwerth
ag amser llawn



Arwain ar waith adnewyddu dadhalogi'r Theatr ynghyd â'r tîm ehangach yn y Ganolfan
Ganser.



Arwain ar y gostyngiadau parhaus mewn heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn yr
Ymddiriedolaeth



Parhau i ddefnyddio ICNet a chynllunio i drosglwyddo'n llawn i Gynllun Mynediad Cleifion
Cymru ganol 2021



Parhau i gefnogi'r Fferyllydd Gwrthficrobaidd i weithredu strategaethau i hyrwyddo
Stiwardiaeth Wrthficrobaidd ymhellach



Cydweithio i gefnogi agenda Sepsis ar draws yr Ymddiriedolaeth



Archwilio ffyrdd o wella lefelau hyfforddiant ar draws y sefydliad



Cyfrannu'n effeithiol at brosiectau adnewyddu a rheoli a diogelwch dŵr ar draws yr
Ymddiriedolaeth, gan gynnwys cefnogi proses ddylunio'r Ganolfan Ganser newydd yn
Felindre a chaffael unedau symudol pellach ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru. Yn ogystal
â gweithio'n unol â manylebau HTM (Memorandwm Technegol Iechyd), bydd y gwaith yn
cynnwys manylebau clinigol adfywiol i adlewyrchu effaith Pandemig COVID-19

15. Crynodeb
Mae'r data a gynhwysir yn yr adroddiad hwn yn dangos, er gwaethaf yr heriau yn sgil pandemig
COVID-19 parhaus, dros y flwyddyn ddiwethaf, fe fu gwelliannau parhaus a pharhaol o ran
lleihau heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn yr Ymddiriedolaeth.
Dangoswyd arweinyddiaeth gref gan bawb gan gynnwys o fewn yr Ymddiriedolaeth, gan
gynnwys y Tîm Atal a Rheoli Heintiau, Timau Rheoli Adrannol a staff ar bob lefel, sydd wedi
ymateb i'r heriau dyddiol niferus wrth i'r pandemig COVID-19 ddatblygu a symud ymlaen. Bu
cydweithredu rhagorol ar draws pob tîm, gydag enghreifftiau gwych o weithio trawsadrannol.
Er gwaethaf her sylweddol y flwyddyn ddiwethaf, bu llawer o elfennau cadarnhaol hefyd. Y
mwyaf trawiadol yw ei bod bellach yn cael ei dderbyn yn eang bod atal heintiau yn “fusnes i
bawb”, ac yn gyfrifoldeb ar bawb, nid yn unig y Tîm Rheoli Heintiau. Byddwn yn gweithio i
sicrhau bod yr ethos hwn yn parhau hyd at 2021 - 2022 a thu hwnt.
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