
Gwneud cysylltiadau i

wella cynaliadwyedd

amgylcheddol yn

Ysbyty Gwynedd

Newid yn yr hinsawdd yw bygythiad iechyd byd-eang mwyaf y ganrif hon.

Pe bai'r sector gofal iechyd byd-eang yn wlad hi fyddai'r pumed allyrrydd

mwyaf o nwyon tŷ gwydr. Yn 2019, ymunodd meddygon, nyrsys a

gweithwyr iechyd proffesiynol yn Ysbyty Gwynedd i ffurfio Grŵp Gwyrdd,

gan geisio adleoli eu llw i 'wneud dim niwed' yng nghyd-destun iechyd

planedol - llesiant bodau dynol ynghyd â'r systemau naturiol y maent yn

dibynnu arno. Eu nod oedd creu platfform cefnogol ar gyfer trafodaeth a

gweithredu ynghylch cynaliadwyedd; lle gallai aelodau rannu a datblygu

gwybodaeth, meithrin sgiliau, a rhagweld prosiectau cynaliadwyedd lleol

yn yr ysbyty a thu hwnt.

Ffynhonnell: Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 



Nawr, gyda mwy nag 80 aelod, mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd wedi'i drefnu yn ôl tri

gweithgor: Dysgu, Cysylltu a Thrawsnewid. Gyda'i gilydd, eu nod yw lleihau effaith yr ysbyty ar

newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo'r modd y darperir gofal iechyd sy'n amgylcheddol

gynaliadwy. 

 

Cysylltu staff â'r mudiad

hinsawdd ac iechyd ehangach

a'i sefydliadau blaenllaw;

Defnyddio’r sefyllfa fel aelodau

dibynadwy o'r gymuned i godi

proffil newid yn yr hinsawdd a

cholli bioamrywiaeth fel

materion iechyd dybryd, ac

ymgysylltu â staff a chleifion i

ddod yn rhan o'r datrysiad.

.

Meithrin gwybodaeth trwy

ddigwyddiadau addysgol,

hyfforddiant, gweminarau a

chydweithwyr sy'n uwchsgilio'n

uniongyrchol; integreiddio

gofal iechyd cynaliadwy i'r

cwricwlwm ôl-raddedig ac

israddedig.

Trawsnewid arferion gwaith yn

yr ysbyty ac arwain prosiectau

cynaliadwyedd yn y gymuned

ehangach; Y meysydd

allweddol a nodwyd gan staff

ar gyfer gweithredu oedd:

gwastraff, ynni, trafnidiaeth,

bwyd a bioamrywiaeth.

Sut mae'n gweithredu:

Cysylltu Dysgu Trawsnewid

Mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd yn gobeithio datblygu rhwydwaith

clinigol craff o hinsawdd o Grwpiau Gwyrdd ledled Cymru. Ar hyn o bryd

maent yn gweithio i greu pecyn o adnoddau a 'thempled grŵp gwyrdd' a

allai weithredu fel glasbrint i eraill sy'n ceisio sefydlu Grwpiau Gwyrdd neu

wella cynaliadwyedd yn eu practis gofal iechyd eu hunain. 



1) Cydweithio - Gweithio mewn partneriaeth

gyfartal â chleifion a'r cyhoedd.

2) Arweinyddiaeth - Arwain trwy esiampl a

grymuso cleifion i chwarae mwy o ran wrth reoli eu

hiechyd eu hunain.

3) Lliniaru - Ffrydio systemau gofal i leihau

gweithgaredd gwastraffus i'r eithaf. Blaenoriaethu

triniaeth a thechnolegau sydd ag effaith

amgylcheddol is a datgarboneiddio gofal iechyd

erbyn 2030.

4) Gwydnwch - Paratoi ar gyfer effeithiau tywydd

eithafol a baich symudol afiechyd.

5) Adfywio - Amddiffyn ffynhonnell iechyd pobl -

natur. Mesur llwyddiant yn gyfannol o ran iechyd a

llesiant.

6) Cyfiawnder - Hyrwyddo iechyd ac atal afiechyd

trwy fynd i'r afael ag achosion salwch ac

anghydraddoldeb, gan gynnwys

anghydraddoldebau hiliol, rhyw, economaidd-

gymdeithasol a rhwng cenedlaethau. Cydbwyso

anghenion tymor byr ag anghenion tymor hir a

gweithredu mewn ffordd sy'n gyfrifol yn fyd-eang.

Yn cyfrannu tuag at:

Mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd wedi llunio Chwe Egwyddor

ar gyfer Iechyd Planedol mewn gohebiaeth â'r 7 Nod Llesiant:

Cymru Iachach

 

Cymru Gydnerth

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Cymru Lewyrchus

 

Cymru sy’n Gyfrifol ar

Lefel Fyd-eang

Cymru sy’n Fwy

Cyfartal

https://www.futuregenerations.wales/cy/a-healthier-wales/
http://www.futuregenerations.wales/cy/a-resilient-wales/
https://www.futuregenerations.wales/cy/a-wales-of-cohesive-communities/
https://www.futuregenerations.wales/cy/a-prosperous-wales/
https://www.futuregenerations.wales/cy/a-globally-responsible-wales/
https://www.futuregenerations.wales/cy/a-more-equal-wales/


Enghreifftiau

Sefydlu partneriaethau gyda'r Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy,

Comisiwn Bevan, Health Care Without Harm, Rhwydwaith

Anesthetig Amgylcheddol Cymru, Coedwig y GIG, a Magnificent

Meadows, ymhlith eraill.

Dechreuwyd sgyrsiau am ailosodiad trawsnewidiol a'r cyfleoedd

ar gyfer adferiad gwyrdd ac iach ar ôl COVID-19 - gan ddenu

sylw lleol a chenedlaethol yn y wasg.

Wedi ysbrydoli galwad ledled Cymru am brosiectau Enghreifftiol

Bevan ar Ofal Iechyd Hinsawdd Clyfar.

Wedi'i gynnwys fel astudiaeth achos o Ymgysylltu â Staff yn

Adroddiad Cynaliadwyedd GIG Lloegr 2020.

Cysylltu 
Ffynhonnell: Comisiwn Bevan 

Ffynhonnell: Adroddiad y GIG

ar eu Heffaith 

Cynaliadwyedd, 2020 

Ffynhonnell: Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 

Ffynhonnell: Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 

https://www.youtube.com/watch?v=JFYrWwc6H3c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JFYrWwc6H3c&feature=emb_title
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53308828
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53308828
https://www.bevancommission.org/bevan-exemplars
https://www.nhssustainabilityday.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/Sustainability-Impact-Report-2020.pdf


Enghreifftiau

Cynnal sgyrsiau a hyfforddiant dan arweiniad staff ar bynciau yn

amrywio o wyrddio anesthesia i anadlwyr mwy gwyrdd

Sefydlu Grŵp Bwyd Cynaliadwy - helpu tyfwyr lleol i ymgeisio am

gontractau caffael ysbytai ac anelu at hunangynhaliaeth bwyd

(ffrwythau + llysiau) ar gyfer Ysbyty Gwynedd o fewn 10 mlynedd

Trefnu 'rownd fawreddog' ar newid hinsawdd ac iechyd, a

sefydlu clwb cyfnodolion ar y 'Lancet Countdown'

Creu calendr google a rennir o ddigwyddiadau a gweminarau

hinsawdd ac iechyd Byd-eang, y gallai staff ymuno fel rhan o'u

datblygiad proffesiynol

Cynnal cyfarfodydd a chylchoedd empathi mewn cydweithrediad

â'r Gynghrair Seicoleg Hinsawdd er mwyn mynd i'r afael ag eco-

bryder a grymuso aelodau i feddwl yn lleol a gweithredu'n fyd-

eang

Dysgu

Ffynhonnell: Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 

Ffynhonnell: Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 

Ffynhonnell: Tom Downs

Ffynhonnell: Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd 

 

Cylchlythyr Green Group

https://www.thelancet.com/countdown-health-climate
https://www.thelancet.com/countdown-health-climate
https://www.thelancet.com/countdown-health-climate


Enghreifftiau

Trawsnewid

Wedi cydweithredu â Magnificent Meadows a Choedwig y GIG i gynllunio ar

gyfer adfer dolydd a phlannu coed ar y safle; Ymgymryd â garddio gerila yn

ystod y cyfnod clo; Datblygu prosiectau gardd pellach ar gyfer cleifion iechyd

meddwl.

Gwastraff

Trafnidiaeth

Yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i gymryd camau i gymryd rhan mewn peilot

masg y gellir ei ail-ddefnyddio; lobïo am symud tuag at nodiadau a

phresgripsiynau digidol i gleifion.

Bioamrywiaeth

Dosbarthwyd canllaw byr i staff gyda gwybodaeth am gyfleusterau storio

beiciau yn Ysbyty Gwynedd, llwybrau diogel i'r ysbyty, y 'cynllun beicio i’r

gwaith ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer beicwyr newydd.

Bwyd Mae'r Grŵp Bwyd Cynaliadwy, dan arweiniad Ymgynghorydd ac ffermwr organig 

Dr. Alan Bates yn ogytal â dietegydd Manon Williams, yn archwilio ffyrdd y

gallai'r ysbyty fod yn hunangynhaliol ar gyfer ffrwythau a llysiau o fewn 10

mlynedd. Mae hefyd yn gweithio i gynyddu opsiynau prydau llysieuol a fegan.

Ynni Trafodaethau parhaus â chaffael ynghylch cyrchu ynni adnewyddadwy ar gyfer

safle'r ysbyty a lleihau gwastraff ynni gan gynnwys uwchraddio inswleiddio ar

safle'r ysbyty (e.e. ffenestri gwydr dwbl). O edrych ar gynhyrchu ynni

adnewyddadwy ar y safle / lleol, gallai hynny hefyd helpu i fynd i'r afael â thlodi

tanwydd lleol.

'Canllaw 'Gymudo i Ysbyty

Gwynedd gan Feic'

Ffynhonnell: Tom Downs
Ffynhonnell: Tom Downs

Ffynhonnell: Tom Downs



Ymagwedd

Ceisio cefnogaeth a mentoriaeth gan

Gomisiwn Bevan, trwy ddod yn brosiect

'Enghreifftiol Bevan’

Sefydlu partneriaethau cryf gyda Health

Care Without Harm, Rhwydwaith

Anesthetig Amgylcheddol Cymru,

Coedwigoedd y GIG, a Magnificent

Meadows, ymhlith eraill

Gweithio gyda'r Ganolfan Gofal Iechyd

Cynaliadwy i sefydlu Cystadleuaeth Ward

Werdd ledled Cymru

Hwyluso rhwydwaith o Grwpiau Gwyrdd ledled Cymru

Lleihau'r defnydd o blastigau un defnydd ac archwilio eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan anelu at sicrhau bod

gofal iechyd dim gwastraff yn cael ei ddarparu erbyn 2030

Annog Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu a gweithredu strategaeth cynaliadwyedd

amgylcheddol, ac i osod a chyflawni targed i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030

Archwilio opsiynau ar gyfer ffynonellau ynni cynaliadwy yn yr ysbyty, pwyntiau gwefru cerbydau trydan gyda

mynediad agored i'r holl staff, a gwefryddion cyflym ar gyfer pob cerbyd gwasanaeth brys

Roedd staff Ysbyty Gwynedd - ar reng flaen

argyfwng iechyd y blaned - yn teimlo'n ynysig,

wedi'u gorlethu ac yn bryderus am yr argyfwng

hinsawdd 

Beth nesaf?

Her

Cymru Iachach, Lewyrchus, Mwy Cyfartal

a Chyfrifol yn Fyd-eang

Cymru Iachach, Gydnerth a Mwy

Cyfartal

Cymru Iachach, Fwy Cyfartal a Chydnerth 

Cymru Iachach, Lewyrchus, Cydnerth a

Chyfrifol yn Fyd-eang

Lobïo ar gyfer creu tîm cynaliadwyedd

yn yr ysbyty i helpu i yrru darpariaeth

gofal iechyd cynaliadwy

Cymru Iachach, Cydnerth, Llewyrchus

a Chyfrifol yn Fyd-eang

Mwy nag 80 aelod o staff wedi cymryd rhan

hyd yn hyn

Gweithio i ddatblygu rhwydwaith clinigol

craff o Grwpiau Gwyrdd ledled Cymru trwy

greu adnoddau a 'thempled grŵp gwyrdd' -

gweithredu fel glasbrint ar gyfer gweithwyr

meddygol proffesiynol eraill sy'n ceisio

gwneud eu hysbytai yn fwy cynaliadwy

Atal colli bioamrywiaeth leol trwy blannu

coed a chynllunio ar gyfer dolydd

Newid paradeim - edrych ar y proffesiwn

gofal iechyd fel rhan sylfaenol o broblem

newid yn yr hinsawdd, ond hefyd gweld ei

botensial i arloesi atebion

Gweithio gydag aelodau ar draws y tîm

amlddisgyblaethol i gyflawni newidiadau

mewn meysydd clinigol ac anghlinigol ar

draws gofal iechyd

https://www.bevancommission.org/bevan-exemplars
https://www.bevancommission.org/bevan-exemplars
https://www.bevancommission.org/bevan-exemplars


Y datgysylltiad:

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi

Cadwaladr amcanion llesiant i’r canlynol:

Gwella iechyd a llesiant corfforol, emosiynol a

meddyliol i bawb

Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi pobl -

unigolion, teuluoedd, gofalwyr, cymunedau - i

gyflawni eu llesiant eu hunain

Defnyddio adnoddau'n ddoeth, gan drawsnewid

gwasanaethau trwy arloesi ac ymchwil

Mae Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd yn

helpu'r Bwrdd Iechyd i gyflawni'r

amcanion hyn trwy:

Hwyluso cyfathrebu rhwng staff clinigol ac

anghlinigol i sicrhau bod newid yn cael ei

gyflawni'n effeithiol

Diogelu adnoddau naturiol lleol - gan eu

cydnabod fel ffynhonnell iechyd, gwytnwch a

ffyniant bwysig am genedlaethau i ddod.

Blaenoriaethu cynaliadwyedd tymor hir ochr yn

ochr â chost-effeithiolrwydd tymor byr a lleihau

gwastraff a symleiddio gwasanaethau.

Annog a galluogi staff i yrru newid ystyrlon a

thrawsnewidiol a'u cysylltu â sefydliadau

blaenllaw'r byd ar ddarparu gofal iechyd

cynaliadwy, gan hwyluso ymchwil ac arloesi lleol.

Cefnogi, hyfforddi a datblygu ein staff i ragori

Mae angen pontio'r datgysylltiad rhwng

eisiau a chyflawni newid

Rhwystrau:
Nid oes gan staff gofal iechyd unrhyw amser wedi'i

neilltuo i weithio ar gynaliadwyedd - maent yn

gwneud hynny er eu bod yn aml yn gweithio

wythnosau 70 awr

Dim swyddi cynaliadwyedd ffurfiol yn y bwrdd iechyd

Dim digon o integreiddio a chydweithio rhwng

gwahanol adrannau yn y bwrdd iechyd

Anodd i aelodau iau staff ymgysylltu â'r argyfwng hinsawdd

nag aelodau hŷn - amserlenni mwy anhyblyg



Rwy’n credu bod y Ddeddf wedi

ysbrydoli a grymuso fy nghydweithwyr

i weithredu. Rydym yn gwneud ein

gorau i gyflawni'r nodau llesiant yn yr

ysbyty, ac ysbrydolwyd ein

hegwyddorion ar gyfer iechyd planedol

gan y pum ffordd o weithio. 

Nid oes gennym unrhyw amser wedi'i

neilltuo i weithio ar gynaliadwyedd ond

rydym yn teimlo mai ein cyfrifoldeb ni

yw hynny."

“

- Tom Downs,  

Meddyg Iau a sylfaenydd Grŵp

Gwyrdd Ysbyty Gwynedd. 

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/

Effaith


