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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? 

 

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn croesawu'r cyfle i roi sylwadau ar y blaenoriaethau 

ar gyfer y Chweched Senedd a nodwyd gan y Pwyllgor.  

Y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Mae AGIC o'r farn mai'r mater mwyaf dybryd y dylai'r Pwyllgor fynd i'r afael ag ef yw'r gweithlu 

iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys diwylliant sefydliadol a llesiant staff. Wrth i ni fynd yn 

ein blaen, bydd cefnogi llesiant staff a chydnabod yr effaith barhaus arnynt wrth i wasanaethau 

adfer ac ailgydio yn eu gweithgarwch cyn y pandemig yn hollbwysig i lwyddiant gofal iechyd. 

Mae'n hanfodol cefnogi gweithlu'r GIG.  

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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Tynnodd Adolygiad Cenedlaethol o COVID-19 AGIC sylw at rai materion allweddol mewn 

perthynas â threfniadau llywodraethu'r gweithlu fel;  

• lefelau staffio a'r graddau y dibynnir ar ddefnyddio staff asiantaeth dros dro mewn llawer 

o fyrddau iechyd 

• pryderon sylweddol ynghylch lefelau straen, gorbryder a blinder ymhlith timau o staff;  

• staff yn peidio â chwblhau hyfforddiant gorfodol ac felly'r risg o ymarfer anniogel a/neu 

fwy o risg i ddiogelwch cleifion. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am drefniadau llywodraethu'r gweithlu ar dudalennau 26-29 

o'r Adolygiad Cenedlaethol o COVID-19.  

Iechyd y cyhoedd a gwaith ataliol 

Maes arall y credwn y dylai'r Pwyllgor edrych arno fel mater o flaenoriaeth yw iechyd y cyhoedd a 

gwaith ataliol. Drwy ein gwaith yn ystod 2020-2021, gwelsom y bydd amseroedd aros ar gyfer rhai 

gwasanaethau wedi'u hymestyn yn sylweddol o ganlyniad i COVID-19 a'r oedi a/neu leihad mewn 

gofal nad yw'n hanfodol. O'r herwydd, mae cyflyrau cleifion yn debygol o fod ar gam mwy 

datblygedig wrth gyrraedd brig y rhestrau aros ac, felly, bydd eu gofal yn fwy cymhleth. Er 

enghraifft, bydd cleifion sy'n cael eu hychwanegu at restrau aros llawfeddygol heddiw yn gorfod 

aros am fwy o amser nag y byddent wedi gorfod aros cyn y pandemig o bosibl. Byddai o fudd 

aruthrol canolbwyntio ymhellach ar waith ataliol gyda'r nod o leihau nifer y cleifion sy'n mynd 

ymlaen i ddatblygu cyflyrau cronig a/neu y bydd angen ymyrraeth lawfeddygol arnynt.    

Cafodd gofal nad yw'n hanfodol naill ai ei leihau neu ei stopio er mwyn helpu i ddarparu'r 

gwelyau roedd eu hangen a defnyddio'r staff i ofalu am gleifion oedd ag achos posibl neu achos 

a gadarnhawyd o COVID-19. Cafodd hyn effaith sylweddol ar rai meysydd mewn perthynas â 

darparu gwasanaethau, a arweiniodd at amseroedd aros estynedig iawn i gael gafael ar nifer o 

wasanaethau. 

Cael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl 

Mae'r gallu i gael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl ac, yn benodol, ar wasanaethau iechyd 

meddwl plant a'r glasoed, hefyd yn faes allweddol y teimlwn y dylai'r Pwyllgor hoelio'i sylw arno.  

Yn ystod ein Gwiriad Ansawdd diweddaraf o Dŷ Llidiard, Cwm Taf Morgannwg, dywedwyd wrthym 

fod rhai problemau o ran argaeledd y CAMHS yn y gymuned yn sgil adleoli staff a newidiadau i 

arferion gweithio a oedd yn atal cleifion rhag symud ymlaen. Dywedwyd wrthym nad oedd hyn 

wedi'i gyfyngu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn unig a bod byrddau iechyd eraill 

sy'n anfon pobl ifanc i Dŷ Llidiard yn wynebu problemau tebyg. Dywedwyd wrthym hefyd y bu 

cynnydd yn nifer y cleifion ag anableddau dysgu a oedd yn cael eu derbyn oherwydd bod 

gwasanaethau arbenigol, fel ysgolion, wedi cau. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn 

ein Crynodeb Gwirio Ansawdd, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020. 

  

https://agic.org.uk/adolygiad-cenedlaethol-o-covid-19?_ga=2.136002680.875929186.1632141519-289595922.1631871171
https://agic.org.uk/sites/default/files/2020-10/20201007TyLlidiardCY.pdf
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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 

 

Yr effaith ar ofal iechyd yn sgil newidiadau i ffyrdd o gael gafael ar wasanaethau 

Mae'n amlwg o'n gwaith fod llawer o'r newidiadau a gyflwynwyd i ymdrin â heriau COVID-19 wedi 

newid y ffordd y mae cleifion yn mynd at wasanaethau gofal iechyd, a hynny y tu hwnt i 

adnabyddiaeth. Mae cyflymder cyflwyno'r newidiadau hyn wedi bod yn wych a dim ond drwy 

ymroddiad ac arloesedd y staff sy'n arwain ac yn gweithio ym maes gofal iechyd yng Nghymru y 

gwnaed hyn yn bosibl. Mae risgiau a heriau yn gysylltiedig â newid cyflym, a bydd angen nawr i 

wasanaethau adeiladu ar yr enghreifftiau gorau o arloesedd a newid a gyflwynwyd yn ystod y 

pandemig, er mwyn mynd i'r afael â'r galw digynsail am wasanaethau sydd i'w weld o hyd. Bydd 

angen i wasanaethau gofal iechyd sicrhau eu bod yn ymgynghori'n effeithiol â chleifion a 

chymunedau sydd efallai heb gael y cyfle i gyfrannu at y newidiadau a gyflwynwyd ar ddechrau'r 

pandemig er mwyn sicrhau eu bod yn gynhwysol ac yn effeithiol. 

 


