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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? 

 

Rhoi mwy o sylw i gefnogi lles y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol  

 

Rhaid i les y gweithlu fod yn un o’r blaenoriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol wrth inni barhau i ymadfer o’r pandemig.    

Mae ymchwil wedi dangos inni fod staff y GIG a weithiodd trwy’r pandemig wedi profi amrywiaeth 

o emosiynau sydd yn aml yn ei gwneud yn fwy heriol i geisio dod o hyd i help a chymorth. Gall y 

rhain gynnwys euogrwydd, neu ymdeimlad o rwymedigaeth i ddyletswyddau ac i eraill, yn ogystal 

â phwysau sylweddol i gynorthwyo cleifion yng ngoleuni pwysau cynyddol a rhestrau aros sy’n 

tyfu.     

 

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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Rydym yn poeni am y risg y bydd staff y GIG sydd wedi gweithio’n ddiflino trwy’r pandemig yn 

chwythu eu plwc, yn lleihau eu horiau neu’n ymddeol yn gynnar o ganlyniad i bwysau cynyddol.   

 

Canfu arolwg gan Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA) fod ychydig dros un ym mhob pump (21 y 

cant) o feddygon sy’n gweithio yn y gwasanaeth iechyd yn dweud y byddent o bosibl yn gadael yn 

ystod y flwyddyn nesaf. At hynny, dywedodd hanner ohonynt eu bod yn bwriadu gweithio llai o 

oriau, a dywedodd chwarter eu bod yn “fwy tebygol” o gymryd seibiant gyrfa pan fydd y pandemig 

wedi tawelu’n llwyr. Y llwyth gwaith a’r anallu i gael saib gwirioneddol oedd y prif resymau pam yr 

oedd llawer o feddygon wedi ystyried gadael y GIG.   

Wrth inni symud ymlaen i fynd i’r afael â’r newidiadau i leihau rhestrau aros ac ôl-groniadau, rhaid 

inni weithio i sicrhau na fydd rhagor o effaith ar les staff. 

 

• Rhaid i’r holl weithwyr gofal iechyd allu cael cymorth lles cyfrinachol am ddim.  

• Rhaid caniatáu i’r holl weithwyr gofal iechyd gymryd gwyliau pan fydd arnynt ei angen a 

rhaid i gyflogwyr ganiatáu i staff gario drosodd unrhyw absenoldeb gwyliau sydd heb ei 

gymryd.   

• Lle bynnag y bo modd dylid caniatáu absenoldeb gwyliau estynedig i’r rhai mae arnynt ei 

angen e.e. i raddedigion meddygol rhyngwladol sydd efallai wedi cael eu gwahanu oddi 

wrth eu teuluoedd yn ystod y pandemig.  

• Rhaid darparu amgylchedd gwaith diogel (gyda mesurau hylendid personal ac 

amgylcheddol priodol) i leihau absenoldebau osgoadwy. Mae hyn hefyd yn golygu sicrhau 

staffio digonol a phriodol i gefnogi lles staff, yn ogystal â sicrhau diogelwch cleifion.  

• Rhaid i staff gael seibiau digonol i orffwys, ac amser o’r gwaith rhwng shifftiau, a mynediad 

i fannau newid a gorffwys diogel, yn ogystal â bwyd maethlon a dŵr i ganiatáu iddynt 

ymadfer, i gael cwsg adferol ac i aros yn iach.    

 

Ymrwymiad i ddod o hyd i ffyrdd creadigol a chynaliadwy o leihau rhestrau aros ac ôl-groniadau, 

gan gynnwys manteisio ar arloesedd digidol ac ymyriadau eraill lle maent wedi cael eu gwerthuso’n 

drwyadl.   

 

Rydym yn parhau i alw am ansawdd gofal cyfartal, a mynediad cyfartal iddo, rhwng iechyd meddwl 

a salwch corfforol. Roedd gwasanaethau iechyd meddwl dan bwysau difrifol hyd yn oed cyn Covid. 

Byddai’r amserau aros a’r rhwystrau i fynediad wedi cael eu hystyried yn annerbyniol mewn unrhyw 

faes arall o feddygaeth ac mae’r pandemig wedi gwaethygu’r heriau hyn hyd yn oed yn fwy.   

 

Er mwyn gwarchod diogelwch cleifion a lles staff, mae angen dull realistig o fynd i’r afael â’r ôl-

groniad gofal nad yw’n ymwneud â Covid. Rhaid inni weithio i gryfhau gwasanaethau iechyd 

meddwl cymunedol ac arbenigol drwyddi draw, i oedolion yn ogystal â phlant a phobl ifanc, gan 

ganolbwyntio ar gefnogi a chadw’r staff mae  eu hangen i’w rhedeg.  

 

Mae rhoi dulliau digidol ar waith ledled y gwasanaeth iechyd yn un o amcanion hirdymor y  ddogfen 

‘Cymru Iachach’ ac yn ffactor yn y dyhead i ni i gyd weithio’n fwy cynaliadwy. Gall arloesedd digidol 

gynorthwyo wrth gynnig gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol sy’n sicrhau mwy o gapasiti yn y 
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gwasanaethau a gwell mynediad iddynt, a gwell canlyniadau i gleifion yng ngoleuni galw cynyddol. 

Dylai timau deimlo eu bod yn cael eu cymell mwyfwy i neilltuo amser i ddatblygu’r prosiectau a 

mentrau hyn a dylid eu sicrhau y caiff y rhain eu hystyried i’w mabwysiadu’n lleol ac yn genedlaethol 

ar ôl cael eu gwerthuso. Mae’r Coleg eisoes wedi chwarae rhan yn y gwaith o roi prosiectau ar waith 

ar raddfa fwy ar draws CAMHS a gwasanaethau i oedolion hŷn, sydd wedi helpu i siapio dyluniad y 

gwasanaethau a’r ffordd y cânt eu darparu.   

 

• Mae angen inni ddysgu gwersi o’r ymateb dros y 18 mis diwethaf, a pharhau i wella a 

defnyddio arloesedd digidol lle mae wedi cael ei werthuso’n drwyadl.  

• Yn hollbwysig, rhaid inni sicrhau na chaiff y flaenoriaeth ac arian angenrheidiol sydd wedi’u 

neilltuo i wasanaethau iechyd meddwl eu hail-ddosbarthu i bortffolios eraill. Rhaid i fynd i’r 

afael â’r angen i fuddsoddi mewn sectorau eraill sy’n benderfynyddion iechyd meddwl gael 

buddsoddiad ychwanegol, heb dynnu cyllid i ffwrdd o arian sydd wedi’i neilltuo i 

wasanaethau iechyd meddwl sydd eisoes dan bwysau mawr. 
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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 

 

Buddsoddi yn y gweithlu iechyd meddwl a mwy o graffu ynghylch y cynllun Gweithlu Iechyd 

Meddwl 

 

Mae’n hollbwysig inni fuddsoddi yn y gweithlu iechyd meddwl. Gwelwyd prinder yn hanesyddol 

mewn nifer o arbenigeddau seiciatreg yng Nghymru. Oherwydd i’r rhan fwyaf o arbenigeddau ym 

maes seiciatreg wedi gostwng yn gyson ers 2009, yng Nghymru mae llai o seiciatryddion y pen na 

nifer gyfartalog y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Mae cyfrifiad bras 

yn awgrymu bod gan Gymru 15.3 o seiciatryddion i bob 100,000 o bobl, o gymharu â chyfartaledd 

y Deyrnas Unedig sef 18 o seiciatryddion i bob 100,000 o bobl.   

 

Mae cynllun y gweithlu iechyd meddwl yn cynnig cyfle i greu gwasanaethau cynaliadwy sy’n 

sicrhau bod pawb yng Nghymru’n gallu cael cymorth iechyd meddwl priodol.  

 

Yr hyn sy’n hollbwysig, fodd bynnag, yw’r angen i warchod a chefnogi ein gweithlu yn yr heriau 

uniongyrchol y byddant yn eu hwynebu wrth fynd i’r afael â rhestrau aros, ac ar yr un pryd rheoli 

chwythu plwc oherwydd gorweithio; lliniaru cyfraddau ymddeol ar ôl y pandemig; a hyn i gyd ar yr 

un pryd â chynllunio gweithlu i’r tymor hirach a all reoli anghenion iechyd meddwl tymor hirach 

ein poblogaeth.  

 

At hynny, bydd y gwaith arfaethedig o weithredu Trefniadau Diogelu Gwarchod Rhyddid ac 

unrhyw ddiwygiadau i’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn effeithio ar adnoddau. Mae’n faes lle mae 

angen eglurder llwyr, yn gyflym, ac yn y pen draw aliniad ag ymadfer ar ôl Covid.    

 

Yn ogystal â phwyso am eglurdeb ynghylch cyfeiriad y gwaith o ddatblygu cynllun y gweithlu o 

ran mynd i’r afael â’r heriau uniongyrchol sy’n wynebu’r gweithlu yng Nghymru yng nghyd-destun 

Covid, rydym hefyd yn galw am graffu ynghylch y ffordd yr ymgynghorir â’r gweithlu wrth i’r 

cynllun barhau i ddatblygu.   
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• Galw ar y pwyllgor i graffu ar gynllun y gweithlu iechyd meddwl i sicrhau ei fod yn ystyried 

yr heriau unionsyth yn ogystal â’r weledigaeth hirdymor i’r gweithlu.  

• Galw ar y pwyllgor i dynnu sylw at bwysigrwydd rolau arbenigol yn nyluniad y tîm 

amlasiantaethol, ac i sicrhau y gall arbenigwyr weithredu ar ben uchaf eu trwyddedau.   

• Galw ar y pwyllgor i graffu ar y graddau mae’r cynllun yn ymgysylltu ac yn ymgynghori ar 

draws y grwpiau defnyddwyr gwasanaeth a phroffesiynol wrth ei ddatblygu.  

• Galw am wneud gweithio yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru’n fwy deniadol. Mae hyn 

yn cynnwys cyfleoedd i weithio o bell i’w gwneud yn haws i seiciatryddion sydd wedi 

ymddeol a’r rhai sy’n cymryd amser i ffwrdd i ofalu am blant neu berthnasau ddychwelyd 

i’r gwaith. Mae cyfleoedd eraill yn cynnwys cymwysterau newydd, sicrhau cymorth i alluogi 

seiciatryddion i weithio i ben uchaf eu lefel sgiliau.   

 

Ymchwiliad gan y pwyllgor iechyd a gofal cymdeithasol i’r cymorth sydd ar gael i bobl â salwch 

meddwl difrifol a pharhaus, gan gynnwys buddion Cymorth a Lleoliad i Unigolion 

 

Yn hanesyddol, nid oes lefel deg o graffu wedi bod yn y Senedd ar y ddarpariaeth i bobl â salwch 

meddwl difrifol a pharhaus.    

 

Yng Nghymru, mae llawer o ffocws wedi bod yn ddiweddar ar ymagwedd eang at atal iechyd 

meddwl gwael. Mae buddion eglur ac amlwg i hyn i gyfran fawr o’r boblogaeth; fodd bynnag, ni 

allwn fentro achosi rhagor o stigma i bobl â salwch cymedrol i ddifrifol, rhai o’r bobl fwyaf agored 

i niwed yn ein cymdeithas.  

 

Er enghraifft, mae sgitsoffrenia yn effeithio ar 1 ymhob 100 o bobl (oddeutu 32,500 yng 

Nghymru) ac mae’n achosi rhai o’r anghydraddoldebau a chanlyniadau gwaethaf.  

 

Gall cymorth a thriniaeth helpu rhywun â sgitsoffrenia i reoli ei gyflwr a’r effaith a gaiff ar ei fywyd. 

Ceir hefyd llawer o enghreifftiau o ymyrraeth gynnar ac adsefydlu llwyddiannus yng Nghymru. 

 

Un enghraifft o’r fath yw’r gwaith a wneir yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ym 

maes Cymorth a Lleoliad i Unigolion, sy’n cynorthwyo pobl ag anawsterau iechyd meddwl difrifol i 

gael cyflogaeth. Mae’n cynnwys cymorth unigol, dwys, chwiliad cyflym am swydd ac wedyn 

lleoliad mewn cyflogaeth â thâl, a chymorth heb derfyn amser yn y gwaith i’r cyflogai a’r cyflogwr 

fel ei gilydd.   

  

• Rydym yn galw am ymchwiliad gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i’r cymorth 

sydd ar gael i bobl â salwch meddwl difrifol a pharhaus yng Nghymru, gan gynnwys a 

chan dynnu sylw at gyfleoedd ar gyfer triniaeth, adsefydlu ac ymyrraeth gynnar.  

  

Cynaliadwyedd Gweithlu y Gwasanaethau Niwroddatblygiadol  

 

Rydym yn galw am ymchwiliad byr i’r adolygiad presennol o’r galw a’r capasiti o ran 

gwasanaethau niwroddatblygiadol i bob oed a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae galw mawr 

am wasanaethau niwroddatblygiadol a rhestrau aros hir sydd wedi cael eu gwaethygu gan y 

pandemig. Mae aelodau sy’n gweithio yn y gwasanaethau hyn wedi adrodd yn ôl inni bryderon 

sylweddol ynghylch cynaliadwyedd y gwasanaethau a’u gallu i ddiwallu’r angen. Roedd hyn yn un 

o’r nodweddion amlwg yn y gwaith craffu ar y bil Awtistiaeth yn ystod tymor diwethaf y Senedd. 

Roedd yr Astudiaeth Gwmpasu ar gyfer Alinio a Datblygu Gwasanaethau Awtistiaeth a 

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-09/astudiaeth-gwmpasu-alinio-datblygu-gwasanaethau-awtistiaeth-niwroddatblygiadol.pdf
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Niwroddatblygiadol a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar hefyd yn tynnu sylw at 

bryderon sylweddol o ran cynaliadwyedd y gweithlu.   

 

Byddem yn croesawu craffu ar yr adolygiad presennol o’r galw a’r capasiti o ran gwasanaethau 

niwroddatblygiadol i bob oed a ariennir gan Lywodraeth Cymru. O gofio’r problemau presennol 

yn y gwasanaethau, mae’n hanfodol i’r adolygiad gynnwys barn ystod eang o randdeiliaid, a bod 

y canfyddiadau’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu datrysiadau hirdymor. Rydym yn galw am 

ymchwiliad byr undydd i ddeall tagfeydd a mannau cyfyng yn y gwasanaethau, ac i roi 

argymhellion am y ffordd u gall y gwasanaethau ateb y galw am yr holl wasanaethau 

niwroddatblygiadol, waeth beth fo’r diagnosis.   

 

Rydym o’r farn y dylai ymchwiliad o’r fath gynnwys adborth oddi wrth bobl niwroamrywiol, 

sefydliadau sy’n cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau a chyrff proffesiynol sy’n cynrychioli’r ystod 

o weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n gweithio mewn timau niwroddatblygiadol. 

Rydym yn gweithio’n agos â chyrff proffesiynol eraill sy’n gweithio yn y maes hwn a byddem yn 

awyddus iawn i drafod a chynnig cefnogaeth ymhellach.  

 

Yr angen i wella’r ddarpariaeth a chymorth i bobl ag anabledd deallusol 

 

Mae nifer o feysydd y mae angen ymchwilio iddynt a’u hystyried er mwyn gwella’r ddarpariaeth 

a’r cymorth sydd ar gael i bobl ag anabledd deallusol.  

 

• Yr angen am ddarpariaeth briodol gan y gwasanaethau cymdeithasol a gweithgareddau 

yn ystod y dydd i bobl ag anableddau deallusol, gan fod hyn yn arwain at wella iechyd 

meddwl ac yn lleihau ymddygiad heriol.   

• Yr angen i gynyddu argaeledd therapïau seicolegol i bobl ag anableddau deallusol, a 

sicrhau bod cymorth tîm amlasiantaethol (gan gynnwys gofal cymdeithasol) ar waith er 

mwyn hwyluso symud tuag at/mabwysiadu STOMP yng Nghymru (rhoi’r gorau i or-

feddyginiaethu pobl ag anableddau dysgu, awtistiaeth neu’r ddau, gyda meddyginiaethau 

seicotropig).  

• Yr angen am fynediad gwell at wasanaethau iechyd meddwl arbenigol i bobl ag 

anableddau dysgu.  

• Yr angen i leihau hyd arosiadau mewn ysbytai i gleifion ag anableddau dysgu trwy sicrhau 

bod lleoliadau priodol ar gael yn y gymuned yn syth.    

 

Adfer yn dilyn COVID 

COVID recovery 

 

Mae wedi dod yn fwyfwy eglur, trwy gydol y pandemig, y bydd effaith Covid ar ein hiechyd meddwl 

yn cael ei deimlo am flynyddoedd. Mae unigedd ac unigrwydd, ofn y salwch, llai o fynediad at 

wasanaethau ac ansicrwydd economaidd i gyd wedi cael effaith niweidiol ddwys ar fywydau pobl. 

Mae tystiolaeth hefyd yn dod i’r amlwg ynghylch y posibilrwydd o broblemau iechyd meddwl yn 

ystod neu ar ôl Covid acíwt, yn enwedig ymysg pobl â Covid hir.    

 

Gall profiad trawmatig o Covid, naill ai trwy gael salwch difrifol, neu drwy wylio rhywun annwyl yn 

mynd yn sâl iawn, ac mewn rhai achosion, yn colli ei fywyd, fwrw pobl yn galed iawn. Mae mwy o 

risg Anhwylder Straen wedi Trawma, gorbryder neu iselder ar ôl bod mewn uned gofal dwys. At 

hynny, mae Covid wedi gwaethygu anghydraddoldebau sy’n bodoli eisoes, a gall bod â salwch 

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-09/astudiaeth-gwmpasu-alinio-datblygu-gwasanaethau-awtistiaeth-niwroddatblygiadol.pdf
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meddwl difrifol neu anabledd deallusol difrifol fod yn ffactor risg ar gyfer dal Covid ac ar gyfer bod 

yn sâl iawn gydag ef – gan fygwth iechyd corfforol ac iechyd meddwl.    

 

Rhaid inni sicrhau adnoddau a chynllunio camau i ddiwallu’r angen sydd i ddod a chefnogi ein 

gweithlu, neu gallai gwasanaethau gael eu llethu. Dylem fynd i’r afael â’r her hon â’n llygaid ar 

agor, a gobeithio y bydd y ddogfen hon yn ddefnyddiol i’r pwyllgor wrth iddo ystyried ei gynllun 

gwaith i’r dyfodol  
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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? 

 

Canolbwyntio ar wella’r gydnabyddiaeth i anghydraddoldebau iechyd corfforol ac iechyd meddwl  

 

Mae cysylltiad agos rhwng salwch meddwl a llawer o fathau o anghydraddoldebau, gan gynnwys 

ansawdd bywyd gwaeth, canlyniadau iechyd gwaeth a marwolaeth gynnar i lawer o bobl.  

 

Mae pobl sy’n byw gyda salwch meddwl difrifol a pharhaus yn wynebu rhai o’r anghydraddoldebau 

gwaethaf, gyda disgwyliad oes hyd at 20 mlynedd yn llai na’r boblogaeth gyffredinol. Hwn yw’r un 

disgwyliad oes oedd gan y boblogaeth gyffredinol yn y 1950au, ac mae tystiolaeth yn awgrymu bod 

y bwlch marwolaethau’n tyfu.   

 

Mae angen ymagwedd drawslywodraethol at fynd i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n cyfrannu at 

salwch osgoadwy: nid dim ond o ran iechyd corfforol, ond hefyd iechyd meddwl, tai, addysg, 

trafnidiaeth, gofal iechyd yng nghefn gwlad, mynediad digidol ac incwm, ymysg penderfynyddion 

iechyd cymdeithasol eraill. Ynghyd â chydweithwyr ar draws y sector iechyd, gofal cymdeithasol a 

gwirfoddol yng Nghymru, rydym yn galw felly am ymchwiliad ar draws holl bwyllgorau’r Senedd i 

fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. Er mwyn gwneud cynnydd ystyrlon bydd 

angen ymdrechion cydlynol ar draws yr holl sectorau i gau’r bwlch, a bydd ymchwiliad a gynhelir 

gan holl bwyllgorau’r Senedd yn galluogi pwyllgorau i ystyried pa gamau mae pob adran o 

Lywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael ag achos sylfaenol anghydraddoldebau iechyd a 

chynnig argymhellion ynghylch ble mae angen gwelliannau. 

 

Yn yr un modd, mae gan gleifion ag anableddau deallusol gyfraddau llawer uwch o farwolaethau 

cyn pryd ac osgoadwy, nad ydynt yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag unrhyw salwch corfforol sy’n 

bodoli eisoes. Mae sicrhau bod ymarferwyr cyffredinol yn cyflawni archwiliadau iechyd blynyddol o 

ansawdd da yn hollbwysig, ac mae’n hanfodol sicrhau y gellir gwneud addasiadau rhesymol er 

mwyn caniatáu i gleifion ag anableddau deallusol fynd i ysbytai. Mae llawer o waith wedi’i gyflawni 

eisoes yn hyn o beth trwy’r bwndeli gofal anableddau deallusol, ond mae cymaint mwy i’w wneud 

o hyd 


