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Ein nod trwy ddilyn y camau hyn yw’ch helpu chi i ddatblygu model hyfforddiant
PROMPT lleol a fydd yn eich galluogi i hyfforddi’ch staff mamolaeth
amlbroffesiynol...bob blwyddyn!

Rhaglen Datblygu Cyfadrannau Leol PROMPT Cymru

Gwybodaeth
Cyflwyno
Ategol
Dyma amlinelliad o sut y bydd Tîm Cenedlaethol PROMPT yn cefnogi Cyfadrannau
Hyfforddiant Lleol i ddatblygu a chynnig hyfforddiant i dimau clinigol

Manylion Cyswllt
01745 366760

Prompt.Wales@wales.nhs.uk

@PromptWales

Er mwyn i’ch hyfforddiant PROMPT lleol fod yn effeithiol, bydd rhaid ichi gynyddu nifer y
cydweithwyr sy’n gallu darparu’r sesiynau. Bydd y Tîm Cymorth Cyflwyno’n eich helpu i
gynnal hanner diwrnod datblygu, a fydd yn mynd i’r afael â:
• Sut i sefydlu dril PROMPT
• Sut i friffio’ch cyfranogwyr, rhedeg yr orsaf a chynnal ôl-drafodaeth
• Cynnwys gotsageoedd ac adnoddau
Cysylltwch a ni Tîm Cenedlaethol PROMPT I drefnu dyddiad

Mesur Canlyniadau
I fonitro a mesur effaith hyfforddiant PROMPT Cymru, byddwn yn gwerthuso tri maes:
1. Effaith Canlyniadau Clinigol: trwy ddatblygu dangosfyrddau clinigol lleol a
chenedlaethol
2. Effaith ar Staff a’r Diwylliant Diogelwch: Holiaduron am agwedd staff mamolaeth
tuag at ddiogelwch cyn ac ar ôl cyflwyno hyfforddiant PROMPT
3. Effaith ar Brofiad Defnyddwyr Gwasanaeth: Archwilio
profiadau menywod wrth iddynt roi genedigaeth ac
yn ystod digwyddiadau obstetrig

Mae PROMPT Cymru’n cael ei ariannu gan Gronfa Risg Cymru ac mae’n cael cefnogaeth
gan Rwydwaith Mamolaeth Cymru. Mae Sefydliad Mamolaeth PROMPT hefyd yn
cefnogi’r rhaglen.

Tîm Cymorth Cyflwyno
Mae tîm ymrwymedig amlbroffesiynol ar gael i’ch helpu i fwrw ymlaen a
chynnig PROMPT yn eich uned! Cysylltwch â PROMPT Cymru i gael
manylion cyswllt yr aelod

Lansiad Cenedlaethol PROMPT Cymru
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018 09:00
Gwesty’r Clayton, Canol Dinas Caerdydd

Llawlyfrau Cwrs PROMPT

Mae llawlyfrau cwrs PROMPT wedi eu haddasu i gydnabod y statws
pwysig sydd gan strategaethau gofal iechyd yng Nghymru, gan gynnwys

Tîm Cenedlaethol PROMPT
Cymru

&

OBS Cymru. Dim ond o Gronfa Risg Cymru y gellir prynu’r llawlyfrau hyn.

Sefydliad Mamolaeth PROMPT

Arweinydd Clinigol PROMPT Cymru: Dr Madhuchandra Dey
Mae Madhu yn Obstetrydd Ymgynghorol yn Pen-y-Bont; mae’n edrych ymlaen at fwrw ymlaen
â’r gwaith o gyflwyno PROMPT yn BIP Abertawe Bro Morgannwg ac ar draws y wlad.
Arweinydd Bydwreigiaeth Cenedlaethol PROMPT Cymru: Sarah Hookes
Mae Sarah yn Fydwraig Datblygu Ymarfer yn BIP Betsi Cadwaladr. Mae newydd orffen ei
blwyddyn gyntaf o gyflwyno PROMPT yn llwyddiannus ledled ei Bwrdd Iechyd, ac mae’n edrych
ymlaen at fanteisio ar y profiad hwnnw yn ei rôl gyda PROMPT Cymru.
Arweinydd Anesthetig PROMPT Cymru: Dr Fiona Benjamin
Mae Fiona yn Anesthetydd Obstetrig Ymgynghorol yn Pen-y-Bont; mae ganddi gyfoeth o
brofiad yn rhedeg driliau obstetrig ac mae’n awyddus iawn i sicrhau bod PROMPT Cymru yn
llwyddiant.
Bydwraig Cyflwyno PROMPT Cymru: Sarah Morris
Mae Sarah yn fydwraig brofiadol o Gwm Taf, a bydd yn ymweld â’r unedau ar ddiwrnodau lleol
i’ch helpu i gynnal y driliau - gall fod yn aelod o’ch cyfadran!
Aelodau o’r Bwrdd Cyflwyno
Bydd yr Obstetryddion Ymgynghorol profiadol hyn ar gael i roi cyngor ichi, datrys
problemau a gwreiddio’r hyfforddiant ledled y wlad.

Dr Sajitha Parveen: BIP Aneurin Bevan

Mr Niladri Sengupta: BIP Betsi Cadwaladr
Mae'r Tîm Cyflwyno wedi ei

Dr Frances Hodge: BIP Abertawe Bro Morgannwg

leoli ymhob cwr o GIG Cymru

Cymorth Sefydliad Mamolaeth PROMPT
Bydd ein tîm ym mhencadlys PROMPT ar gael i roi cymorth a chyngor, i'ch helpu i ddatblygu a
darparu rhaglen PROMPT o safon aur. Byddant hefyd yn edrych ar draweffaith yr hyfforddiant ar
ansawdd gofal yng Nghymru.
Dr Sophie Renwick
Mae Sophie yn Gydymaith Ymchwil Glinigol a Chofrestrydd Obstetrig
Jane Storey
Mae Jane yn Fydwraig Ymchwil yn Sefydliad Mamolaeth PROMPT.

Pris arferol llawlyfrau cwrs PROMPT yw £10. Fodd bynnag, mae cyllid
wedi ei sicrhau fel bod 20 llawlyfr cwrs ar gael i bob uned a chyfadran
hyfforddiant leol yn rhad ac am ddim, y gellir eu defnyddio gyda grwpiau
o gyfranogwyr.
Mae tîm PROMPT Cymru yn annog cyfranogwyr i gael gafael ar lawlyfr
cwrs, felly er mwyn cefnogi sefydliadau yn ystod 2018/19 bydd Cronfa
Risg Cymru yn darparu Llawlyfr Cwrs am bris rhatach o £2.50 y Llawlyfr ar ôl derbyn ffurflen werthuso cwrs orffenedig sydd wedi ei llofnodi.

Manicin Hyblyg PROMPT
Mae Cronfa Risg Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i
sicrhau bod manicin geni arbenigol ar gael ymhob Uned a
Chyfadran Hyfforddiant Leol.
Os oes angen rhagor o gymorth gyda maniciniaid, cysylltwch ag
aelod o dîm PROMPT, a fydd yn cysylltu â’r gwneuthurwr.

Sianel YouTube PROMPT: Fideos defnyddiol - tanysgrifiwch!
Cylchlythyrau PROMPT Cymru: Byddwn yn anfon newyddion
a gwybodaeth ddefnyddiol ichi o bob cwr o Gymru ar ôl y
lansiad cenedlaethol.

Gwefan swyddogol PROMPT Cymru
http://www.nwssp.wales.nhs.uk/prompt-wales

