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Enw’r sefydliad:   Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru  

Prif gyswllt:    Pennaeth polisi ac ymgyrchoedd Cymru  

Manylion cyswllt:      

Argymhellion allweddol  
Mae Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) Cymru yn galw am y canlynol:  

 

1. Ymchwiliad eang ar draws holl bwyllgorau’r Senedd i fynd i’r afael ag 

anghydraddoldebau iechyd  

2. Ymchwiliad byr i weithredu argymhellion Cymru Iachach  

3. Darn dilynol o waith ar gyfer ymchwiliad 2016 i recriwtio meddygol  

4. Ymchwiliad byr i'r Gronfa Gofal Integredig a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol  

5. Ymrwymiad i roi blaenoriaeth i iechyd menywod a merched yn holl waith y pwyllgor  

 

Ein hymateb  
Rydyn ni’n croesawu'r blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

ar gyfer y Chweched Senedd:   

 

• Iechyd y cyhoedd ac atal 

• Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys diwylliant sefydliadol a llesiant staff 

• Mynediad at wasanaethau iechyd meddwl 

• Arloesi ar sail tystiolaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

• Cefnogaeth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl 

• Mynediad at wasanaethau adsefydlu COVID a rhai nad ydynt yn ymwneud â COVID 

• Mynediad at wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig hirdymor, gan gynnwys cyflyrau 

cyhyrysgerbydol.  

 

1. Ymchwiliad ar draws pwyllgor y Senedd i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd 

 

Mynd i’r afael â salwch y mae modd ei osgoi drwy weithredu trawslywodraethol ar 

anghydraddoldebau iechyd 

Mae arnom angen dull trawslywodraethol o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n cyfrannu 

at salwch y mae modd ei osgoi: nid yn unig o ran iechyd corfforol, ond iechyd meddwl, gofal 

diwedd oes, tai, addysg, trafnidiaeth, gofal iechyd gwledig, mynediad digidol ac incwm, ymysg 

ffactorau cymdeithasol eraill sy’n effeithio ar iechyd. Ynghyd â chydweithwyr ar draws y sector 

gwirfoddol yng Nghymru, rydyn ni felly’n galw am ymchwiliad ar draws holl bwyllgorau’r Senedd 
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ar fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. I gyflawni cynnydd, bydd angen 

ymdrechion cydlynol ar draws pob sector i gau’r bwlch a bydd ymchwiliad a gynhelir gan holl 

bwyllgorau’r Senedd yn galluogi pwyllgorau i ystyried pa gamau y mae pob adran yn 

Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol anghydraddoldebau 

iechyd a chyflwyno argymhellion ynghylch lle mae angen gwelliannau.  

 

Darllen pellach 

‘Gwneud y gwahaniaeth – WNHS Confed Alliance (Ebrill 2021)  

‘The case for a cross-government strategy’ – Coleg Brenhinol y Meddygon (Medi 2021)  

 

2. Ymchwiliad byr i weithredu argymhellion Cymru Iachach: cynllun hirdymor Llywodraeth 

Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 

 

Asesu effaith Cymru Iachach  

Ar sail yr adolygiad seneddol o iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, cafodd Cymru Iachach ei 

lansio gan Lywodraeth flaenorol Cymru ym mis Mehefin 2018. Mae’n nodi uchelgeisiau 

Llywodraeth Cymru ar ofal iechyd darbodus ac ataliol, yn addo sefydlu Fframwaith Clinigol 

Cenedlaethol newydd a Gweithrediaeth GIG Cymru, yn ogystal â chreu Cronfa Trawsnewid 

gwerth £100m. Nawr yw’r amser i ailedrych ar yr argymhellion hyn i asesu a ydynt yn dal yn 

addas i’r diben mewn byd ar ôl y pandemig. A yw’r cynllun hirdymor wedi gwneud gwahaniaeth, 

ac os nad ydyw, pam ddim?  

 

3. Darn dilynol o waith ar gyfer ymchwiliad 2016 i recriwtio meddygol 

 

Gwerthfawrogi gweithlu GIG Cymru gyda chynllun recriwtio, cadw ac adfer staff cenedlaethol 

Mae angen cynllun gweithredu cenedlaethol arnom i ddatblygu a chadw gweithlu presennol y 

GIG ochr yn ochr â chynnydd yn nifer yr ysgolion meddygol a’r lleoedd hyfforddi ôl-radd: wedi’i 

gefnogi gan fuddsoddiad yn ystad y GIG ac wedi’i dargedu at yr arbenigeddau a’r lleoedd lle 

bydd angen meddygon arnom mewn 10-15 mlynedd.  Nawr yw’r amser i ailedrych ar 

ymchwiliad 2016 i recriwtio meddygol a’i argymhellion i ganfod a yw Llywodraeth Cymru wedi 

cyflawni ei hymrwymiadau i wella’r broses o recriwtio a chadw staff yn y GIG.  

 

4. Ymchwiliad byr i'r Gronfa Gofal Integredig a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 

 

Lleihau effaith ôl-groniad GIG Cymru ar ddiogelwch cleifion ac addysg feddygol 

Mae angen cynllun uchelgeisiol arnom i fynd i’r afael â rhestrau aros ac ôl-groniad y GIG: nid yw 

hyn yn golygu gofyn i glinigwyr ‘wneud mwy’, ond ehangu darpariaeth gofal cymdeithasol, 

buddsoddi mewn e-bresgripsiynu, diagnosteg a seilwaith, a chefnogi’r gweithlu i fabwysiadu 

technolegau newydd i harneisio arloesedd, gwella cydnerthedd a sicrhau bod y GIG yn barod ar 

gyfer argyfyngau yn y dyfodol. Byddai ymchwiliad i effeithiolrwydd y Gronfa (a lansiwyd yn 

2014) yn nodi ac yn tynnu sylw at arferion da ledled Cymru ac, yn bwysicach fyth, meysydd i'w 

gwella er mwyn dod ag iechyd, tai, gofal cymdeithasol a phartneriaid eraill ynghyd i wneud 

gwahaniaeth sylweddol i ofal cleifion wrth i ni ddod dros y pandemig.   
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5. Ymrwymiad i roi blaenoriaeth i iechyd menywod a merched yn holl waith iechyd y 

pwyllgor  

 

Gweithio gyda’n gilydd ar Gynllun a Datganiad Ansawdd Iechyd Menywod a Merched ar gyfer 

Cymru 

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn adrodd bod menywod yn byw mewn iechyd da am lai o 

flynyddoedd na dynion a’u bod yn fwy tebygol o fod mewn tlodi, sy'n gofyn am gymorth 

cymdeithasol ac ariannol. Fel aelod o glymblaid y trydydd sector sy’n drafftio cynllun a 

datganiad ansawdd iechyd menywod a merched ar gyfer Cymru, rydyn ni’n galw ar y Pwyllgor 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol i flaenoriaethu a chymell y gwaith o reoli iechyd menywod yn 

effeithiol yn ystod y Chweched Senedd hon, gan ddangos ymrwymiad gwirioneddol i lesiant 

cenedlaethau’r dyfodol o fenywod a’u teuluoedd. 

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

 

Pennaeth polisi ac ymgyrchoedd Cymru 

 

  

 




