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Ymateb gan: | Response from:  

_____________________________________________________________________________________ 

Blaenoriaethau cychwynnol a nodwyd gan y Pwyllgor 

Initial priorities identified by the Committee 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi nifer o flaenoriaethau posibl ar gyfer ei waith yn ystod y Chweched 

Senedd, gan gynnwys: iechyd y cyhoedd a gwaith ataliol; y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, 

gan gynnwys diwylliant sefydliadol a lles staff; mynediad at wasanaethau iechyd meddwl; arloesi ar 

sail tystiolaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol; cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl; 

mynediad at wasanaethau adsefydlu i’r rhai sydd wedi cael COVID ac i eraill; a mynediad at 

wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig tymor hir, gan gynnwys cyflyrau cyhyrysgerbydol. 

The Committee has identified several potential priorities for work during the Sixth Senedd, 

including: public health and prevention; the health and social care workforce, including 

organisational culture and staff wellbeing; access to mental health services; evidence-based 

innovation in health and social care; support and services for unpaid carers; access to COVID and 

non-COVID rehabilitation services; and access to services for long-term chronic conditions, 

including musculoskeletal conditions. 

C1. Pa rai o’r materion uchod ydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor roi 

blaenoriaeth iddynt, a pham? 

Q1. Which of the issues listed above do you think should be a priority, and 

why? 

 

Mae Crohn’s & Colitis UK yn cefnogi galwad ddiweddar Cydffederasiwn GIG Cymru am 

ganolbwyntio mwy ar anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. Byddai archwilio 

anghydraddoldebau o'r fath yn darparu fframwaith cyffredinol â ffocws ar gyfer gwaith y Pwyllgor 

yn ystod y sesiwn nesaf. 

O fewn fframwaith trosfwaol anghydraddoldebau iechyd, byddai Crohn's & Colitis UK yn argymell 

bod y Pwyllgor yn ystyried derbyn tystiolaeth fanwl yn ymwneud â dau faes diddordeb penodol a 

amlygwyd ymlaen llaw, hynny yw arloesi ar sail tystiolaeth mewn gofal iechyd ochr yn ochr â 

mynediad at wasanaethau i bobl â chyflyrau tymor hir gan fod cysylltiadau potensial sylweddol 

rhwng y ddau faes hyn. 

Mae Crohn’s & Colitis UK yn argymell bod y Pwyllgor yn ystyried Clefyd Llidiol y Coluddyn (IBD) fel 

un maes cyflwr tymor hir penodol y gellid ei archwilio’n fanwl. 

https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/
https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=424
https://senedd.wales/committee/737
https://senedd.wales/committee/737
https://business.senedd.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=424
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Mae cyfleoedd cynyddol i harneisio datblygiadau technolegol ar gyfer mynediad cleifion o bell a 

monitro cyflwr i gynorthwyo'r GIG i ymdopi â'r galw cynyddol gan bobl ag ystod o gyflyrau tymor 

hir. O'u defnyddio'n gywir, mae gan arloesiadau o'r fath y potensial i leihau'r galw am ofal eilaidd 

a darparu profiad mwy personol o ofal yn nes at y cartref, y mae pob un ohonynt yn 

flaenoriaethau a nodwyd ym mholisi cyfredol y Llywodraeth. 

Mae mwy o gysylltiad â mynediad o bell a monitro gofal iechyd yn ystod y pandemig Covid 

parhaus wedi datblygu profiad cleifion a chlinigwyr a derbyn y math hwn o ofal. Er nad yw'n 

addas i bawb, byddai mynediad o bell a monitro pobl Crohn's a Llid Briwiol y Colon yn 

cynorthwyo eu gallu i reoli'r cyflwr ei hun ac, yn bwysig, eu bywydau personol ehangach, 

cyflogaeth, addysg, ac ati. 

Mae Crohn’s a Llid Briwiol y Colon - y ddau fath o Glefyd Llidiol y Coluddyn - yn glefydau gydol 

oes y perfedd. Maent yn boenus, yn wanychol ac yn cael eu camddeall yn eang. Nid oes iachâd 

hysbys. Pan fydd gennych Crohn’s neu Llid Briwiol y Colon, nid yw eich system imiwnedd yn 

gweithio’n iawn. Mae'ch corff yn dechrau ymosod arno'i hun, gan achosi briwiau a llid yn y 

perfedd gan arwain at boen a dolur rhydd. Nid yw Crohn’s a Llid Briwiol y Colon yn effeithio ar 

eich perfedd yn unig. Gallant effeithio ar bron bob rhan o'ch corff a phob agwedd ar eich bywyd: 

o'ch treuliad a'ch cymalau i'ch lefelau egni ac iechyd meddwl. Mae pobl sy'n byw gyda'r cyflyrau 

yn aml yn wynebu oes o feddyginiaeth ac, mewn llawer o achosion, llawfeddygaeth fawr. Os na 

chânt eu trin, gallant fod yn angheuol. 

Datgelodd dadansoddiad o gofnodion Gofal Sylfaenol Cymru gan Databank SAIL yn 2020 fod 

dros 50% yn fwy o bobl yng Nghymru gyda’r cyflyrau hyn nag a feddyliwyd yn flaenorol gyda 

dros 24,000 o bobl â Chlefyd Llidiol y Coluddyn yn hysbys i feddygon teulu yng Nghymru. Mae 

hynny'n agosáu at 1 o bob 100 o bobl neu oddeutu 600 o bobl yn etholaeth pob Aelod - ac mae'r 

niferoedd yn cynyddu.   

Mae Clefyd Llidiol y Coluddyn, fel rhai cyflyrau tymor hir eraill, yn amrywio o ran difrifoldeb dros 

amser, gyda chyfnodau pan fydd yr unigolyn yn teimlo'n gymharol dda a chyfnodau eraill pan 

fyddant yn mynd yn ddifrifol wael (y cyfeirir atynt fel ''fflêr'') ac efallai y bydd angen mynediad 

cyflym i wasanaethau clinigol 

Mae cost rheoli IBD 6x yn uwch pan fydd cyflwr claf yn fflerio na phan fydd yn sefydlog ac yn cael 

ei ryddhau. Yn ogystal, datgelodd astudiaeth ledled y DU yn 2019 fod 72% o'r holl dderbyniadau 

i'r ysbyty ar gyfer pobl ag IBD yn argyfyngau heb eu cynllunio. 

O ystyried natur gydol oes Crohn’s a Llid Briwiol y Colon ac oedran cymedrig cymharol gynnar y 

diagnosis, 28 oed, bydd gan bobl sydd â’r cyflyrau hyn gysylltiad hir â gwasanaethau’r GIG yng 

Nghymru â chostau cronnus cysylltiedig cyfnodau estynedig o’r fath o driniaeth. 

Ar hyn o bryd mae gofal pobl â Crohn’s a Llid Briwiol y Colon yn canolbwyntio i raddau helaeth 

mewn lleoliadau gofal eilaidd mewn ysbytai ac yn aml mae'n cael ei gydlynu trwy'r system 

adolygu cleifion allanol 6 mis traddodiadol. Gall y model gwasanaeth traddodiadol hwn olygu y 

gall clinigau cleifion allanol prysur gynnwys llawer o gleifion sy’n hwylus ar adeg yr apwyntiad ac 

nad oes angen iddynt fod yn y clinig, tra bod pobl y mae angen eu gweld oherwydd bod eu 

cyflwr yn gwaethygu yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar apwyntiadau yn y clinig. 

Er bod pob Bwrdd Iechyd yn gweithredu gwasanaethau IBD, mae strwythur a staff y 

gwasanaethau hyn yn amrywio'n amlwg ledled Cymru. Amlygodd Adroddiad 2021 IBD UK 
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“Crohn’s and Colitis Care in the UK: The Hidden Cost and a Vision for Change” amrywiad 

sylweddol yng nghanlyniadau cleifion rhwng gwasanaethau yma yng Nghymru a’r rheini mewn 

rhannau eraill o’r DU hyd yn oed cyn yr anawsterau ychwanegol y mae Covid wedi eu cynnig. 

Arhosodd 68% o gleifion yng Nghymru fwy na'r 4 wythnos a argymhellir am eu 

profion ymchwilio priodol o gymharu â 29% yn yr Alban, gydag 11% yn aros dros 

6 mis 

Dim ond 46% o gleifion yng Nghymru a nododd fod eu meddygfa ddewisol (ddim 

yn frys) IBD wedi digwydd o fewn y 18 wythnos a argymhellir - y ffigur oedd 86% 

yng Ngogledd Iwerddon 

Gwasanaethau yng Nghymru oedd y lleiaf tebygol ledled y DU i nodi eu bod yn 

llwybr atgyfeirio sefydledig rhwng gofal Sylfaenol ac Eilaidd. Dim ond ychydig yn 

uwch na hanner y gwasanaethau (54%) a ddywedodd fod llwybr o'r fath yn bodoli 

yma, o'i gymharu â hyd at dri chwarter (71%) o wasanaethau yn yr Alban 

Canlyniadau Posibl 

Mae'r Pwyllgor yn gallu ymchwilio i nifer o faterion a allai arwain at ganlyniadau ymarferol a 

chadarnhaol ar gyfer y sefyllfa uchod: 

1) Gallai'r Pwyllgor archwilio a yw gwahaniaethau yn strwythur y gwasanaeth 

presennol a lefelau gwasanaeth mewn Byrddau Iechyd ledled Cymru yn arwain at 

anghydraddoldebau gwasanaeth. 

Nododd Adroddiad Cenedlaethol IBD UK - “Crohn’s and Colitis Care in the UK:                                                                                                                                           

The Hidden Cost and a Vision for Change” a gyhoeddwyd yn 2021, fod darparu 

gofal trwy ddull tîm amlddisgyblaethol yn darparu'r gofal gorau posibl gan y claf a 

phersbectif clinigol.  

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaeth yng Nghymru yn cwrdd â'r Safon IBD y 

cytunwyd arni ar gyfer timau amlddisgyblaeth, er enghraifft, heb unrhyw 

wasanaeth IBD yng Nghymru sydd â chefnogaeth ddeieteg benodol; dim 

gwasanaeth yn cael cefnogaeth seicolegol; ni argymhellir unrhyw gyfarfod 

gwasanaeth niferoedd nyrsys IBD; ac ati 

Yn ddiweddar, mae Arweinydd Clinigol IBD Cymru, sydd newydd ei benodi, Dr 

Barney Hawthorne, wedi cwblhau archwiliad sylfaenol, gan gynnwys lefelau staffio, 

o'r holl wasanaethau IBD ledled Cymru a fyddai ar gael i'r Pwyllgor 

2) Gallai’r Pwyllgor archwilio a allai sefydlu cronfa ‘arloesi gwasanaeth’ 

genedlaethol neu yn debyg ddarparu dull lle gellid ariannu arferion gwaith 

newydd wrth gael eu treialu. Bydd angen rhedeg rhaglenni arloesol o’r fath ochr 

yn ochr â gwasanaethau presennol yn ystod eu cyfnod peilot ac felly mae Byrddau 

Iechyd yn wynebu’r mater o ‘gyllid dwbl’ am gyfnod. 

Rhanddeiliaid 

Mae yna ystod sylweddol o ddata, tystiolaeth a Rhanddeiliaid eisoes ar gael i'r Pwyllgor i helpu 

unrhyw ymholiad o'r fath. Mae'r rhain yn cynnwys: 
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Adroddiad Cenedlaethol IBD UK - Crohn’s and Colitis Care in the UK: The Hidden 

Cost and a Vision for Change  

Adroddiadau Meincnodi Gwasanaeth IBD o 11 o'r 16 Ysbyty Cymreig 2020 yn 

dangos gwahaniaethau gwasanaeth sylweddol  

Arolwg Cleifion IBD UK IBD UK 2020 

Yn ddiweddar, cwblhaodd Dr Barney Hawthorne, Arweinydd Clinigol y GIG ar 

gyfer IBD yng Nghymru - archwiliad llinell sylfaen gwasanaeth o'r holl 

wasanaethau IBD yng Nghymru 

Inflammatory Bowel Disease in Numbers: Understanding the Scale of Crohn’s and 

Colitis in Wales. Cronfa ddata SAIL. 

IBD Cymru: Grŵp aml-randdeiliad yn cynnwys gastroenterolegwyr, Nyrsys IBD, 

Llawfeddygon, meddygon teulu, pobl â Crohn’s a colitis, ac ati. 

Cymdeithas Coloproctoleg Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon 

IBD UK. Grŵp aml-randdeiliad yn cynrychioli BDA, BSG, RCN, RCGP, ac ati 

Pobl â Crohn’s a Llid Briwiol y Colon 

Dulliau o Fynd i'r Afael â Materion 

Efallai y bydd y Pwyllgor yn cynnal Ymchwiliad â therfyn amser neu debyg i 

faterion y cytunwyd arnynt, gydag Arweinydd Clinigol IBD y GIG a chlinigwyr eraill 

yn cael cais i ddarparu tystiolaeth o wasanaethau cyfredol a materion cysylltiedig. 

Mae tystiolaeth o ‘Profiad Byw’ ar gael yn rhwydd gan bobl â chyflyrau tymor hir 

fel IBD y gellir eu cyflwyno i’r Pwyllgor yn bersonol. 

Byddai tystiolaeth o bob rhan o’r DU o strwythurau a dulliau gwasanaeth eraill ar 

gael trwy Rwydwaith IBD UK a Crohn’s & Colitis UK. 

Gellid gwahodd clinigwyr sydd â diddordeb mewn IBD sy'n gweithio mewn 

rhannau eraill o'r DU i ddarparu tystiolaeth i'r Pwyllgor. Mae cefnogaeth 

gydfuddiannol o fewn cymuned glinigol IBD yn gryf iawn a gellid disgwyl lefel 

gadarnhaol o ymgysylltu 

Gellir dadansoddi adroddiadau presennol (gweler uchod) 

Amseru 

Mae Arweinydd Clinigol IBD, Dr Barney Hawthorne, yn cwblhau ei adroddiad ar 

ddata gwasanaeth sylfaenol yr holl wasanaethau IBD ledled Cymru. Dylai hwn gael 

ei gwblhau erbyn Hydref 2021 

                       Mae'r holl ddata a thystiolaeth arall a grybwyllir uchod ar gael ar hyn o bryd ac           

felly gallai'r gwaith hwn ddechrau cyn gynted ag y byddai'r Pwyllgor yn barod  

https://ibduk.org/reports/services-map
https://www.crohnsandcolitis.org.uk/news/study-shows-over-50-more-people-in-wales-have-crohns-or-colitis-than-previo
https://www.crohnsandcolitis.org.uk/news/study-shows-over-50-more-people-in-wales-have-crohns-or-colitis-than-previo
https://www.bda.uk.com/
https://www.bsg.org.uk/
https://www.rcn.org.uk/membership?gclid=EAIaIQobChMI_97lqNDb8gIViLTtCh0r5gzdEAAYASAAEgIJyPD_BwE
https://www.rcgp.org.uk/?gclid=EAIaIQobChMI1uexuNDb8gIVEu7tCh1RZgTIEAAYASAAEgKjV_D_BwE
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Blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Chweched Senedd 

Key priorities for the Sixth Senedd 

C2. Yn eich barn chi, pa flaenoriaethau allweddol eraill y dylai'r Pwyllgor eu 

hystyried yn ystod y Chweched Senedd mewn perthynas â: 

a) gwasanaethau iechyd; 

b) gofal cymdeithasol a gofalwyr; 

c) adfer yn dilyn COVID? 

 

Q2. In your view, what other key priorities should the Committee consider 

during the Sixth Senedd in relation to: 

a) health services; 

b) social care and carers; 

c) COVID recovery? 

Gwasanaethau iechyd 

Health services 

 

O edrych ar y cwestiwn hwn o safbwynt y claf, byddai blaenoriaethau ychwanegol y gallai'r 

Pwyllgor eu harchwilio yn cynnwys; 

1) Gallai'r Pwyllgor archwilio sut byddai gwell codio llawfeddygol a chasglu data o 

fudd i ymarferion Gwella Ansawdd ym maes llawfeddygaeth yn y GIG, yn enwedig 

mewn perthynas â Chlefyd Llidiol y Coluddyn. 

1.1) Mae mater codio o fewn gofal eilaidd yn fater sy'n rhwystro ymdrechion i wella 

ansawdd oherwydd anghywirdeb dognau sylweddol o'r data cyfredol. Er 

enghraifft, pan ddangoswyd data a gafwyd gan NWIS i gydweithwyr llawfeddygol 

yn 2019 yn nodi’r ‘15 triniaeth orau a gofnodwyd yn swyddogol a gynhaliwyd ar 

gleifion â Crohn’s a Llid Briwiol y Colon’, ystyriwyd bod hyn yn sylweddol anghywir 

ac o ddim defnydd ar gyfer cynllunio na QI. Dywedodd un llawfeddyg ei fod ef yn 

unig yn debygol o fod wedi cyflawni mwy o weithdrefn lawfeddygol benodol nag 

a gofnodwyd ar gyfer Cymru gyfan yn set ddata PEDW. 

1.2) Gallai'r Pwyllgor edrych ar ddata a gofnodwyd yn ganolog ar gyfer 

llawfeddygaeth sy'n gysylltiedig ag IBD ac archwilio'r prosesau, gan gynnwys y 

broses weinyddol gyfredol, lle mae gweithdrefnau'n cael eu cofnodi o fewn Bwrdd 

Iechyd, gyda chymorth llawfeddygon a chlinigwyr sy'n cyflawni'r gweithdrefnau 

hynny. 

1.3) Byddai’r agwedd hon ar unrhyw ymholiad yn adlewyrchu nodau ‘Gofal Iechyd 

Darbodus’ a blaenoriaethau dilynol Llywodraeth Cymru ar gyfer y GIG yng 

Nghymru. 
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2) Gallai'r Pwyllgor ystyried y systemau TG o fewn gofal eilaidd yn GIG Cymru. 

Ychydig iawn o Fyrddau Iechyd, os o gwbl, sy'n gweithredu system TG ar hyn o 

bryd sy'n caniatáu i'w clinigwyr hyd yn oed gynhyrchu cofrestr gyfredol a chywir 

o'r holl gleifion â Chlefyd Llidiol y Coluddyn, sefyllfa a fydd yn amharu'n sylweddol 

ar gynllunio a darparu gwasanaeth yn effeithiol mewn gwasanaeth ac yn strategol, 

ar lefel y Bwrdd Iechyd.  

2.1) Cyn y cyfarfod cyntaf erioed penodol i IBD o'r holl Fyrddau Iechyd yn 2019, nid 

oedd yr un Bwrdd Iechyd yn gallu darparu manylion nifer y cleifion ag IBD a oedd 

yn byw yn eu hardal. Roedd yr holl rifau a ddarparwyd yn amcangyfrifon yn 

seiliedig ar y gyfradd mynychder tybiedig bresennol o 1:250. Mae'r data gofal 

sylfaenol mwy diweddar a nodwyd mewn man arall yn y cyflwyniad hwn yn rhoi 

cyfradd mynychder o oddeutu 1:117. Mae hyn yn awgrymu y byddai pa bynnag 

gynllunio ar gyfer gwasanaethau IBD a oedd yn digwydd o fewn Byrddau Iechyd, 

yn debygol o danamcangyfrif yn ddifrifol nifer y bobl a fyddai o bosibl yn cyrchu 

gwasanaethau IBD mewn unrhyw ardal benodol. 

3) O ystyried y galwadau cynyddol ar y GIG yng Nghymru, gallai’r Pwyllgor 

ystyried datblygu ymhellach ethos ac adnoddau ‘hunanreoli’ o fewn amodau 

tymor hir dethol, gan gynnwys IBD. Byddai mwy o ffocws ar hunanreolaeth, a 

darpariaeth ar ei gyfer, yn galluogi cleifion i gymryd mwy o reolaeth dros eu 

cyflyrau ac, yn bwysig o safbwynt y claf, yr effaith y mae'r cyflwr hwnnw'n ei chael 

ar eu bywyd ehangach - perthnasoedd, gwaith, addysg, gweithgaredd 

cymdeithasol, teithio ac ati. 

Adfer yn dilyn COVID 

COVID recovery 

Nid yw Crohn’s & Colitis UK yn cynnig unrhyw sylw helaeth ar y mater hwn gan y bydd y Pwyllgor, 

heb amheuaeth, yn gwbl ymwybodol o lawer o’r materion sy’n ymwneud ag adferiad Covid o 

fewn y GIG sy’n aml yn gyffredin ar draws ardaloedd cyflwr. 

Fodd bynnag, byddem yn tynnu sylw'r Pwyllgor at y materion a grybwyllwyd yn gynharach yn y 

cyflwyniad hwn ynghylch profion diagnostig a llawfeddygaeth. Mae'n anochel y bydd yr oedi hyn 

wedi ymestyn ac yn debygol o arwain at ganlyniadau iechyd llai fyth yn y tymor hir oni bai bod y 

materion hyn yn cael sylw a chyda rhywfaint o frys. 

Arhosodd 68% o gleifion yng Nghymru fwy na'r 4 wythnos a argymhellir 

am eu profion ymchwilio priodol o gymharu â 29% yn yr Alban, gydag 

11% yn aros dros 6 mis 

Dim ond 46% o gleifion yng Nghymru a nododd fod eu meddygfa 

ddewisol (heblaw brys) IBD wedi digwydd o fewn y 18 wythnos a 

argymhellir - y ffigur oedd 86% yng Ngogledd Iwerddon 
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Yn olaf, byddem yn tynnu sylw'r Pwyllgor at yr effaith gadarnhaol y gallai mwy o ffocws ar 

hunanreoli cleifion, a'r adnoddau y cyfeirir atynt, gan gynnwys materion ymarferol iawn fel 

mynediad o bell a monitro cyflwr, chwarae wrth ddelio â lefelau galw yn y GIG trwy galluogi 

cleifion i chwarae mwy o ran wrth reoli eu cyflwr ac felly eu bywydau cymdeithasol, cyflogaeth, 

addysgol a theuluol ehangach. 

 


