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TYNNU GWAED A GOSOD CANIWLA
Mae’r ffordd y darperir hyfforddiant tynnu gwaed a gosod caniwla yn newid
Bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau
sesiwn e-ddysgu tynnu gwaed a
gosod caniwla yn gyntaf cyn
mynd i weithdy hyfforddiant
ymarferol gyda LED neu gyda
hyfforddwr gosod caniwla a
thynnu gwaed.

Mae’r gweithdy ymarferol yn
sesiwn awr a hanner o hyd yn yr
ystafell ddosbarth sy’n cynnwys
rhan gyntaf yr asesiad
gwybodaeth a sgiliau y mae’n
rhaid ei gwblhau wedi hynny yn y
gweithle i arddangos
cymhwysedd.

Dylech barhau i drefnu hyfforddiant tynnu gwaed neu osod caniwla
gyda naill ai LED neu eich Nyrs Datblygu Ymarfer a darperir
mynediad at yr e-ddysgu.
I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Nicola Giles drwy e-bostio
nicola.giles@wales.nhs.uk

HYFFORDDIANT RHAEADRU
PROFION PWYNT GOFAL
Gan ddechrau ym mis Chwefror, bydd yr adran Profion Pwynt Gofal (POCT) yn
darparu sesiynau rhaeadru rheolaidd i hyfforddwyr ar gyfer y mesuryddion
glwcos Nova StatStrip
Cynhelir y ddwy sesiwn beilot gyntaf
ddydd Mercher 23 Chwefror yn
Adeilad Cochrane, Ysbyty Athrofaol
Cymru, a dydd Iau 3 Mawrth yn
Ystafell Sgiliau Llandochau (i’r
chwith ar hyd y coridor wrth y brif
fynedfa, heibio i Orllewin 1)

Mae’r sesiynau yn para tua
awr gyda sawl sesiwn yn
cael eu cynnal trwy gydol
y dyd

Mae’r sesiynau hyn yn addas i hyfforddwyr rhaeadru newydd ac i’r rhai hynny
sydd eisiau diweddaru ac adnewyddu eu cymhwysedd presennol, ac maent
yn cwmpasu’r holl sgiliau angenrheidiol ynghylch darparu hyfforddiant, rhoi
gwybod am gymhwysedd, a chadw cofnodion
I drefnu lle i’ch hun neu i aelod o’ch tîm yn y sesiynau, ffoniwch
02920 745414 neu 02921 847983.
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WYTHNOS GENEDLAETHOL
PRENTISIAETHAU
Cynhelir Wythnos Genedlaethol
Prentisiaethau rhwng 7 – 13
Chwefror 2022. Dyma ein cyfle i
ddathlu llwyddiannau ein
prentisiaid yng Nghaerdydd a’r
Fro, sy’n chwarae rhan fawr o
fewn ein system iechyd a gofal.
Pan lansiwyd yr Academi
Prentisiaeth yn 2019, roedd
hefyd yn cyd-daro ag arwyddo’r
adduned gydag Addewid
Caerdydd, sy’n golygu ein bod
yn gweithio mewn partneriaeth
ag ysgolion a darparwyr addysg
i gysylltu plant a phobl ifanc â’r
ystod eang o gyfleoedd sydd ar
gael yn y GIG.

Ar gyfer llawer o fyfyrwyr sy’n gadael ysgol, nid
yw’r llwybrau traddodiadol i addysg bellach yn
apelio; maent yn chwilio am gyfleoedd a fydd yn
eu galluogi i gael profiad gwaith ymarferol â thâl
wrth gwblhau cymhwyster sy’n cyd-fynd â’u rôl.
Mae nifer o adrannau o bob rhan o’r BIP wedi
penodi prentisiaid sydd wedi llwyddo i gael
swydd ar ddiwedd y cyfnod o 12 mis. I rai o’n
prentisiaid, mae’r llwyddiant hwn wedi parhau
ac maent eisoes wedi datblygu ymhellach ers
cael y swydd barhaol. Ni ddylai llwyddiant ein
prentisiaid gael ei gyfyngu i gwblhau’r
brentisiaeth, ond y ffordd y maent yn datblygu
yn eu llwybrau dewisol, gan gyflawni eu nodau a
dod â gwerth i’n system iechyd. Caiff y straeon
llwyddiant hyn eu rhannu yn ystod yr wythnos
ymwybyddiaeth.

Yn ôl adborth gan reolwyr llinell, mae’n parhau i fod yn brofiad gwerth chweil a hynod
gadarnhaol ac, mewn rhai adrannau, maent yn bwriadu penodi eu 3ydd prentis. Ein nod yw
cynyddu’r cyfleoedd hyn am brentisiaethau ar draws y gwasanaeth i lenwi bylchau sgiliau,
dod â safbwyntiau newydd a chreu llif o ddoniau ar gyfer y BIP.
Yn ôl adborth gan reolwyr llinell, mae’n parhau i fod yn brofiad gwerth chweil a hynod
gadarnhaol ac, mewn rhai adrannau, maent yn bwriadu penodi eu 3ydd prentis. Ein nod
yw cynyddu’r cyfleoedd hyn am brentisiaethau ar draws y gwasanaeth i lenwi bylchau
sgiliau, dod â safbwyntiau newydd a chreu llif o ddoniau ar gyfer y BIP.
Gweinyddu Busnes
Cymorth Gweinyddol Digidol
Cymorth Gofal Iechyd Clinigol
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd
Gwyddor Gofal Iechyd
Rheoli
Dadansoddeg Data
CIPD
Defnyddwyr TG
Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad
Rheoli Prosiectau
Lefel Gradd Digidol
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WYTHNOS GENEDLAETHOL
PRENTISIAETHAU

Bydd Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth arlein a digwyddiadau rhithwir a bydd rhagor o fanylion ar gael yn ystod yr wythnosau
nesaf. Fel rhagflas, byddwn yn cyflwyno sesiynau codi ymwybyddiaeth ar gyfer rhai o’r
cymwysterau sydd ar gael a bydd hyn yn rhoi cyfle i staff sydd â diddordeb i ofyn
cwestiynau yn uniongyrchol i ddarparwr yr hyfforddiant.
Byddwn hefyd yn cynnig sesiynau amser cinio o’r enw #GofynIGyflogwr
#GofynIBrentis, a fydd yn rhoi cyfle i staff ar draws y bwrdd iechyd sydd wedi bod yn
ystyried cynnig prentisiaeth i ofyn cwestiynau i’r rhai hynny sydd wedi bod
trwy’r broses ac yn gallu rhannu eu barn yn onest. Bydd yr holl sesiynau hyn ar sail
‘galw heibio’.
Hoffem ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen waith, gan gynnwys ein
prentisiaid gwych; mae eich cefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy
Os hoffech wybodaeth bellach, cysylltwch ag Emma Bendle, Cydlynydd
Prentisiaethau ac Ehangu Mynediad drwy e-bostio emma.bendle@wales.nhs.uk neu
dilynwch @CAVApprentice ar Twitter.

LED CYLCHLYTHYR

LED CYLCHLYTHYR

DYDDIADAU HYFFORDDIANT TÂN
LLEOLIAD: UHW - Denbigh House

CHWEFROR 2022

MAWRTH 2022

1 Tues- 10am
1 Tues - 11am
7 Mon - 9am
7 Mon - 10:30am
11 Fri - 9am
11 Fri - 10am
14 Mon - 9am
14 Mon - 10am
25 Fri - 11am

1 Tues - 9 & 10:30am
2 Weds - 9 & 10am
4 Fri - 9 & 10:30am
10 Thurs - 9 & 10:30am
11 Fri - 9 & 10:30am
14 Mon - 9 & 10:30am
18 Fri - 9 & 10:30am
21 Mon - 9 & 10:30am
22 Tues - 9 & 10:30am
23 Weds - 9 & 10:30am

LLEOLIAD: UHL H+S Unit

CHWEFROR 2022

MAWRTH 2022

EBRILL 2022

2 Weds - 10am
7 Mon - 10am
15 Tues - 10am
18 Fri - 9am
18 Fri - 1:30pm
21 Mon - 10am
22 Tues - 9am
22 Tues - 1:30pm
23 Weds - 10am
28 Mon - 9am
28 Mon - 1:30pm

7 Mon - 10am
8 Tues - 9am
8 Tues - 1:30pm
9 Weds - 10am
14 Mon - 9am
14 Mon - 1:30pm
15 Tues - 10am
28 Mon - 1pm

1 Fri - 9am
1 Fri - 1pm

UHL H+S Training

I drefnu lleoedd ar y cyrsiau mewngofnodwch ar ESR a
dilynwch y cyfarwyddiadau
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DIWEDDARIADAU ALLWEDDOL
I drefnu lleoedd yn ESR gan
ddefnyddio unrhyw un o’r dolenni
yn y cylchlythyr hwn - pan ofynnir i
chi - dewiswch ‘Employee Self
Service; i drefnu lle ar gyfer eich
hun neu ‘Manager Self Service’ i
drefnu lle ar gyfer aelodau eich
tîm. Os codir y cyfyngiadau cadw
pellter cymdeithasol, bydd lleoedd
pellach ar gael yn agosach at yr
amser

Os hoffech danysgrifio
i’r cylchlythyr hwn i’ch
cyfeiriad e-bost
personol, cofrestrwch
yma neu sganiwch y
cod QR isod

Mae’r Hwb ESR yn
argymell defnyddio
chwiliwr rhyngrwyd
Google Chrome i
gwblhau’r modiwlau
e-ddysgu yn ESR

Cyflawniad gwych! Yn
ddiweddar, buom yn
dathlu bod ein 200fed
Nyrs Rhyngwladol yn
llwyddiannus wrth basio
ei OSCE ac yn ymuno â’r
BIP fel nyrs gofrestredig.

I drefnu lleoedd ar y
cyrsiau
mewngofnodwch ar
ESR a dilynwch y
cyfarwyddiadau
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PRIF FANYLION CYSWLLT LED

