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_____________________________________________________________________________________ 

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? 

 

Croesawn flaenoriaethau arfaethedig bras y Pwyllgor, a byddem yn amlygu’r canlynol: 

 

Iechyd cyhoeddus a gwaith atal 

Rydym yn annog y Pwyllgor i roi sylw i anghydraddoldebau iechyd ar draws Cymru. Gwyddom 

mai’r iachaf yw rhywun po well yw’r warchodaeth sydd ganddynt rhag firysau ac afiechydon. 

 

Gwelwyd hyn trwy gydol y pandemig, wrth i rai o gymunedau tlotaf Cymru ddioddef waethaf o 

effeithiau Covid-19. 

 

Gall gwaith o’r fath gan y Pwyllgor roi cychwyn ar y gwaith o sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 

gweithredu i sicrhau bod pob cymuned yng Nghymru yn cael y gefnogaeth hirdymor sydd ei 

hangen arnynt er mwyn i’w hiechyd a llesiant wella. 

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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Gan fod iechyd meddwl cymunedau cyn bwysiced ag iechyd corfforol, dylid pwyso ar y Pwyllgor 

i ymgysylltu ag arbenigwyr iechyd cyhoeddus a’r sawl sy’n arbenigo ar faterion cymdeithasol-

economaidd, ynghyd â’r holl weithwyr iechyd proffesiynol perthnasol. 

 

Byddai gweld y Pwyllgor yn rhoi sylw i’r oedi wrth gyflwyno Asesiadau Effaith Iechyd sy’n ofynnol 

gan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 yn fuddiol hefyd, o ran asesu’r budd allai fod wedi 

bod ar gael i gymunedau pe baent wedi bod ar waith cyn y pandemig, a’r manteision allai fod ar 

gael yn y dyfodol. 

 

Gweithlu 

Mae arolygon o aelodau BMA Cymru Wales ers dechrau’r pandemig yn dangos erbyn hyn fod 

50% yn ystyried gweithio llai o oriau yn y dyfodol, a bod 25% erbyn hyn yn debygol o ymddeol yn 

gynt nac yr oeddent wedi bwriadu’n wreiddiol (Arolwg Tracio’r BMA Ebrill 2021). 

 
Caiff hyn effaith ddinistriol ar weddill y gweithlu yn ogystal ag ar gleifion a gwasanaethau, wrth i 
brofiad ac arweinyddiaeth gael eu colli. 

 

Felly, dylai’r Pwyllgor ymgynghori ar frys â staff rheng flaen ar draws GIG Cymru i ddeall eu 

profiadau yn ystod y pandemig, yn ogystal â chyn hynny. Gan fod 75% o aelodau BMA Cymru 

Wales yn dweud fod eu hiechyd meddwl yr un peth neu’n waeth ers i’r pandemig ddechrau 

(Arolwg Tracio’r BMA Ebrill 2021), mae’n amlwg y bu pwysau o’r fath yn fater o bwys ers tro a 

bod Covid-19 wedi’i waethygu. Byddem hefyd yn croesawu archwiliad o sut ellid goresgyn 

rhwystrau rhag gallu cadw uwch staff meddygol trwy edrych ar y ffactorau sy’n arwain at lawer 

o feddygon yn gadael y proffesiwn yn gynnar. 

 

Byddem hefyd yn falch o weld y Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth i’r prosesau a ddefnyddir i recriwtio 

ar gyfer, a monitro, swyddi gwag ar draws y GIG a sut ellir gwella hyn i ehangu mynediad a sicrhau 

bod y gweithlu yn wirioneddol gynrychioliadol o boblogaeth a chymunedau Cymru. Mae’r data 

sydd ar gael ar hyn o bryd ar y bobl sy’n gadael y gweithlu meddygol yn wael, ac mae hyn yn 

rhwystro unrhyw fath o gynllunio gweithlu ystyrlon. Bydd rhoi sylw i hyn yn sicrhau bod GIG Cymru 

yn y sefyllfa orau i drin a gofalu am bob claf. 

 

Ni ddylid rhoi’r sylw i ofal eilaidd yn unig, gan fod recriwtio a chadw meddygon teulu, yn enwedig 

felly mewn ardaloedd gwledig, yn hollbwysig. 

 

Diwylliant Sefydliadol 

Croesawn gydnabyddiaeth y Pwyllgor o bwysigrwydd diwylliant sefydliadol. Caiff hyn effaith 

arwyddocaol ar iechyd a llesiant staff ac ar brofiadau cleifion. 

 

Er y gweithredodd Llywodraeth Cymru mewn rhai meysydd, mae’n hollbwysig fod gwaith o’r 

fath yn elwa’r staff hynny ar y rheng flaen. Ni all dogfennau o’r fath eistedd ar silff ar ôl eu 

cyhoeddi. Un 

enghraifft yw cyflwyno’r Siarter Gorflinder a Chyfleusterau yr oeddem yn falch o gydweithio gyda 

Llywodraeth Cymru i’w chynhyrchu, ond sy’n dal heb ei mabwysiadu a’i gwreiddio’n llawn. 
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Felly, mae ffocws gan y Pwyllgor ar a yw polisïau a chamau o’r fath gan Lywodraeth Cymru yn 

cael eu gweithredu’n briodol gan Fyrddau Iechyd yn rhan bwysig o’r broses. Mae angen 

ymgysylltu â staff rheng flaen i ddeall eu profiadau er mwyn cael gwybod mwy am hyn. 

 

Mae llawer o staff yn dal i roi gwybod am anawsterau gyda gallu lleisio barn a phryderon am 

ofal cleifion gyda rheolwyr ac uwch aelodau staff. Mae hyn yn rhoi cleifion mewn perygl ac yn 

cyfrannu at amgylchedd gwaith gwael i staff. 

 

Cynigiwn felly y dylai’r Pwyllgor ystyried y rôl a gyflawnwyd gan Warcheidwaid Codi Llais yn 

sicrhau bod staff yn cael gwrandawiad a bod diogelwch staff wedi gwella yn Lloegr. Gallai’r 

Pwyllgor ystyried hefyd sut gyflwynwyd swydd newydd y Swyddog Chwythu Chwiban 

Annibynnol Cenedlaethol yn Yr Alban. 

 

Byddai hyn yn caniatáu’r Pwyllgor i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar sut ellid cyflwyno 

cynllun tebyg ar draws Cymru a sut fyddai o fudd i gleifion a staff. 

 

Arloesi seiliedig ar dystiolaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol 

 

Trwy gydol y pandemig, mae staff rheng flaen wedi gweithio’n hyblyg ac wedi cyflwyno ffyrdd 

newydd o weithio ar frys i sicrhau bod cleifion yn aros yn ddiogel a’u bod yn dal i allu derbyn y 

gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt. 

 

Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod unrhyw newidiadau a wneir yn dilyn y pandemig yn cael 

eu gwneud wedi ymgynghori’n llawn â staff gofal iechyd rheng flaen. Mae eu profiadau yn 

hollbwysig wrth gyflwyno ffyrdd newydd o weithio ac arloesi er lles cleifion. 

 

Gall y Pwyllgor chwarae rôl allweddol yn y broses hon trwy ymchwilio profiadau staff rheng flaen 

wrth addasu trwy gydol y pandemig. 

 

Gallai ystyriaeth o’r fath gan y Pwyllgor fod yn hollbwysig wrth wneud argymhellion ar sut orau i 

leihau’r ôl-groniad y mae cleifion yn ei brofi ar hyn o bryd.  
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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 

 

Gweithlu  

Mae maint y gweithlu, a’r diffyg data sydd ar gael yn gyhoeddus – yn enwedig felly ar swyddi 

gweigion, yn bryder o bwys wrth geisio mynd i’r afael ag ôl-groniadau a chynllunio i gadw staff a 

chynllunio ar gyfer y dyfodol. 

 

Dywed ein haelodau yn gyson eu bod yn gorweithio, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd. Mae hyn 

nid yn unig yn cael effaith yn y fan a’r lle ar allu staff i ymateb i anghenion cleifion, ond mae’n 

arwain hefyd at chwythu plwc ac yn y pendraw dywed llawer eu bod am adael y proffesiwn neu 

ymddeol yn gynnar am y rheswm hwn. 

 

Ynghyd ag ystyriaethau recriwtio a galluedd ar hyn o bryd, mae angen edrych hefyd ar gamau 

cadw staff. Mae’r atebion yn y maes yma yn aml-haenog, ond byddai gwasanaethau llesiant ac 

iechyd galwedigaethol effeithiol yn flaenllaw yn eu plith. 

 

Gwell cyfleusterau TG ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd  

Bydd cyflwyno system TG sydd ar gael i ofal sylfaenol a gofal eilaidd yn sicrhau bod cleifion yn 

cael eu cyfeirio at y diagnosis a thriniaeth priodol gan ofal sylfaenol cyn gynted ag y bo modd. 

Byddai hyn yn sicrhau hefyd y gall gofal sylfaenol ddarganfod yn gyflym a rhoi gwybod i glaf beth 

yw eu safle yn ‘y ciw’. Mae TG gofal eilaidd yn enwedig yn galw am fuddsoddiad, ac mae’n un o’r 

materion y mae meddygon ysbytai yn eu codi amlaf gyda ni. 

 

Byddai gweld y Pwyllgor yn argymell gweithredu yn y maes hwn yn gwella’r cyswllt rhwng gofal 

sylfaenol ac eilaidd, yn ceisio lleihau’r ansicrwydd sydd gan gleifion am y cyfnod y bydd rhaid 
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iddynt aros am ofal eilaidd, ac yn gwella’r llif gwybodaeth gan greu mwy o amser i glinigwyr ei 

dreulio ar ddarparu gofal i gleifion. Byddai ceisio helpu cleifion i reoli eu cyflwr a’u disgwyliadau 

o’r gwasanaeth, tra’n lleddfu’r pwysau a roddir ar ofal sylfaenol, yn ystyriaeth allweddol yn hyn o 

beth.  

 

 

Gofal Cymdeithasol a gofalwyr 

Social care and carers 

 

Proses rhyddhau cleifion a’r cyswllt ag amserau ymateb ambiwlansys  

Gallai edrych ar y cyfleoedd i ddefnyddio gwasanaeth rhyddhau i ofal cymdeithasol 24/7 ledled 

Cymru yn helpu sicrhau bod cleifion yn cael eu cefnogi gan ofal cymdeithasol i gael eu rhyddhau 

mewn ffordd amserol sy’n gweddu iddyn nhw. Bydd hyn yn sicrhau bod cleifion yn parhau i 

symud trwy’r system gofal eilaidd yn dilyn eu cyfnod yn D&A. 

 

Bydd hyn yn ei dro o fudd i gleifion sy’n aros am ambiwlansys gan y bydd parafeddygon yn 

treulio llai o amser yn ciwio i ollwng cleifion mewn unedau D&A. Er bod gan Lywodraeth Cymru 

dasglu yn edrych ar amserau ambiwlansys, y mae BMA Cymru Wales yn aelod ohono, byddai 

gweld y Pwyllgor yntau yn rhoi sylw i’r mater hwn yn llesol hefyd. 

 

Ceir sawl math gwahanol o wasanaeth rhyddhau i ofal cymdeithasol ar hyn o bryd ar draws 

Cymru, a byddai edrych arnynt, ac yn benodol felly gynllun rhyddhau o’r ysbyty 24/7 Bwrdd 

Partneriaeth Ranbarthol Gwent, Home First, yn ddymunol a llesol wrth argymell model i 

Lywodraeth Cymru.  

 

Adfer yn dilyn COVID 

COVID recovery 

 

Mynd i’r afael â’r ôl-groniad  

Mae lleihau’r ôl-gronni y mae cleifion yn ei brofi yn hollbwysig a gellir gwneud hynny trwy nifer o 

gamau gwahanol, gan gynnwys:  

Recriwtio mwy o staff rheng flaen a chadw’r rhai sydd yn eu swyddi ar hyn o bryd  

Sicrhau y ceir lefelau staffio priodol drwy’r amser  

Gwneud gwell defnydd o gyfleusterau ysbytai i drin mwy o gleifion a sicrhau bod awyru ac 

ymbellhau diogel yn parhau i ddigwydd. Ni ddylid gwneud hyn ar draul cyfleusterau sy’n 

cynorthwyo cleifion gyda’u hail-alluogi ac yn y pendraw eu rhyddhau o ysbytai  

 

Cynnal mwy o brofion diagnostig yn y gymuned i leihau nifer y cleifion y mae’n rhaid eu 

hatgyfeirio o ofal sylfaenol i ofal eilaidd   
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Unrhyw faterion eraill 

Any other issues 

C3. A oes unrhyw faterion eraill yr hoffech dynnu sylw'r Pwyllgor atynt? 

Q3. Are there any other issues you wish to draw to the Committee’s attention? 

 

Byddem yn awgrymu y dylai recriwtio a chadw staff iechyd a gofal cymdeithasol fod yn un o brif 

flaenoriaethau unrhyw raglen cynllunio gwaith. Mae ein harolygon o aelodau BMA Cymru Wales 

yn dangos yn gyson fod camau eraill, yn ogystal â chyflog, yn cael eu hystyried yn bwysig er 

mwyn cadw unigolion yn eu swyddi – gan gynnwys teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a 

diwylliant sefydliadol, pensiynau, ac effaith swyddi gweigion. 

 

Gwnaeth y Pwyllgor nifer o argymhellion yn ystod Y Senedd ddiwethaf nad yw Llywodraeth Cymru 

wedi gweithredu arnynt eto. Enghraifft arwyddocaol o hyn yw argymhelliad y Pwyllgor y dylai 

Llywodraeth Cymru weithredu i sicrhau staffio diogel ar draws pob math o staff rheng flaen mewn 

lleoliadau gofal iechyd. 

 

Wrth ystyried Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), dywedodd y 

Gweinidog Iechyd ar y pryd ei fod yn gefnogol o egwyddor ymestyn lefelau staffio diogel, ond 

nad y Ddeddf hon oedd y ffordd briodol o gyflawni hynny. 

 

Da fyddai gweld y Pwyllgor yn parhau i graffu ar waith Llywodraeth Cymru yn y maes hwn trwy 

ystyried ac argymell ffyrdd eraill o sicrhau y gellir ymestyn egwyddor staffio diogel . Mae hon yn 

ffactor allweddol ar gyfer sicrhau diogelwch cleifion. 

 

Byddem yn falch o weld y Pwyllgor yn parhau i graffu ar hyn, ac ar argymhellion allweddol 

blaenorol eraill  


