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Question 1: Initial priorities identified by the Committee 

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. 

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

You can comment on as many or few of the issues as you want. 

In your answers, you might want to think about: 

▪ What impact or outcomes could be achieved through any work by the 

Committee? 

▪ How the Committee might address the issue? 

▪ When any Committee work should take place? 

▪ Whether there are any specific groups, communities or stakeholders that the 

Committee should involve or hear from in any work? 

 

Mae’r cyflwyniad hon wedi’i pharatoi gan Cymru Versus Arthritis. Rydym yn rhan o Versus 

Arthritis, yr elusen a ffurfiwyd wedi uno Ymchwil Arthritis y DU a Gofal Arthritis yn 2018. Rydym 

yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr, gweithwyr proffesiynol y maes gofal iechyd, ymchwilwyr a 

phobl gydag arthritis i geisio ein gorau glas i drechu arthritis. Gyda’n gilydd rydym yn mynd ati i 

ddatblygu triniaethau sy’n torri tir newydd, yn ymgyrchu er mwyn sicrhau bod arthritis yn 

flaenoriaeth ac yn cynnig cefnogaeth. Mae ein cylch gwaith yn ymwneud â’r holl gyflyrau 

cyhyrysgerbydol sy’n effeithio ar y cymalau, esgyrn a chyhyrau gan gynnwys osteoarthritis, 

arthritis gwynegol, poen cefn ac osteoporosis.[i] 

Rydym yn ddiolchgar dros ben am y cyfle i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol ynghylch ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd.  

Mae Cymru Versus Arthritis yn croesawu’r rhestr arfaethedig gyfredol o flaenoriaethau. Bu inni 

gynnig mwy o fanylion am flaenoriaeth ychwanegol yng Nghwestiwn 2 – mynd i’r afael ag ôl-

groniad y rhestr aros yn sgil y pandemig. Rydym yn annog y Pwyllgor i’w hychwanegu at y rhestr 

blaenoriaethau.   

Rydym yn falch yn enwedig o weld y flaenoriaeth ‘Modd i fanteisio ar wasanaethau ar gyfer 

cyflyrau hirdymor, gan gynnwys cyflyrau cyhyrysgerbydol’ ar y rhestr. Mae’r flaenoriaeth yn gyfle 

i’r Pwyllgor graffu ar gyflawniad a datblygiad gwasanaethau allweddol sy’n effeithio ar unigolion 

a chymunedau ledled Cymru. Erbyn hyn mae 970,000 o bobl yn byw gyda chyflyrau 

Cyhyrysgerbydol yng Nghymru.[ii] 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn2
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Buasai blaenoriaethu’r gwaith hwn hefyd yn cyd-fynd yn effeithiol gyda  ffrydiau gwaith eraill ar 

lefel genedlaethol, gydag ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar eu Fframwaith Arthritis 

a Chyflyrau Cyhyrysgerbydol Hirdymor’.[iii] 

Mae sicrhau modd i bobl gydag arthritis cronig hirdymor a chyflyrau Cyhyrysgerbydol fanteisio 

ar y gwasanaethau priodol ar yr adeg briodol yn hanfodol. Byddai hyn yn lleihau effaith y cyflyrau 

hyn o ran iechyd corfforol a meddyliol, anableddau, poen parhaus, symudedd, medrusrwydd, 

annibyniaeth a’r gallu i weithio. Mae sicrhau modd i bobl fanteisio ar wasanaethau o safon yn 

fwyfwy hanfodol yn sgil y pandemig Covid yn amharu ar y gwasanaethau.  

        Bu i nifer o bobl gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol brofi oedi sylweddol gyda 

manteisio ar wasanaethau yn ystod y pandemig. Am ben hynny fe gafodd rhai 

apwyntiadau eu canslo’n gyfan gwbl. Yn sgil oedi gyda gwasanaethau orthopedig dewisol 

yn ystod y pandemig, mae degau o filoedd o bobl gydag arthritis a chyflyrau 

Cyhyrysgerbydol wedi gorfod disgwyl yn llawer hirach am driniaethau i newid eu 

bywydau fel triniaethau ar gyfer cymalau newydd. Mae sawl un o’r bobl hynny’n disgwyl 

mewn poen parhaus sylweddol ac sy’n gwaethygu. Mae hyn yn ei dro yn effeithio’n 

andwyol ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, eu symudedd a’u hannibyniaeth.  

        Bydd yn rhaid treulio cryn amser yn ail-ddatblygu gwasanaethau fel llawdriniaethau 

orthopedig dewisol i gynnig lefelau gwasanaeth tebyg i’r lefelau cyn y pandemig. Mae 

felly’n hanfodol bod cyfathrebu rhagweithiol cydlynol, gwasanaethau cyfeirio a 

chefnogaeth ar gael i bobl sy’n gorfod disgwyl yn hirach am wasanaethau fel 

llawdriniaethau orthopedig. Nod hyn fyddai eu cynorthwyo i barhau gyda 

gweithgareddau, parhau i symud a pharhau i fod yn annibynnol ynghyd â’u helpu i reoli’r 

heriau yn ymwneud â’u hiechyd corfforol a meddyliol yn sgil amseroedd disgwyl hirach. 

        Mae nifer o’r problemau’n ymwneud â’r modd i bobl gyda chyflyrau 

Cyhyrysgerbydol fanteisio ar wasanaethau’n amserol yn rai hirsefydlog ac a fu’n effeithio 

ar y bobl gyda’r cyflyrau hyn cyn y pandemig. Dyma ychydig o enghreifftiau:  

o   Yr angen am ddiagnosis cynnar ac eglur. Gallai oedi gyda diagnosis effeithio’n 

sylweddol ar iechyd corfforol a meddyliol gan arwain at niwed parhaol 

anghildroadwy ac anableddau. Mae hyn yn broblem sylweddol ynghlwm â nifer o 

gyflyrau Cyhyrysgerbydol, er enghraifft axial SpA (AS) gan fod oedi o 8.5 mlynedd 

ar gyfartaledd cyn derbyn diagnosis.[iv] 

o   Yr angen am ymyrraeth gynnar ragweithiol i hybu a chefnogi’r unigolyn gyda 

chyflwr Cyhyrysgerbydol i ddysgu sut i reoli’r cyflwr eu hunain a datblygu’r sgiliau 

i reoli’r cyflwr eu hunain. Mae llawer o bobl gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol yn 

anymwybodol o effeithiolrwydd rheoli’r cyflwr eu hunain ac mae angen y 

gefnogaeth arnyn nhw i oresgyn rhwystrau a rhoi dulliau o’r fath ar waith, e.e. 

diffyg gwybodaeth am fuddion ymarfer corff diogel a’r ofnau ynghylch niweidio 

cymalau sydd eisoes yn boenus.  Mae rhaglenni llwyddiannus sy’n dangos 

tystiolaeth dda i gyflawni’r nod hwn, megis ESCAPE pain.[v] Mae darpariaeth y 

rhaglenni ESCAPE pain yn amrywio’n sylweddol rhwng y rhanbarthau.  

o   Yr angen i allu manteisio ar wasanaethau arbenigol ar frys ac yn gynnar. Ar 

gyfer cyflyrau Cyhyrysgerbydol penodol, fel arthritis gwynegol, mae’n rhaid 

cyfeirio achosion tybiedig at wasanaethau gwynegol i’w hasesu a chynnal 

ymyrraeth gynnar cyn gynted â phosib. Mae angen cyflawni hyn ymhen 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn4
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn5
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wythnosau er mwyn bodloni cyfarwyddyd NICE – i leihau niwed hirdymor i’r 

cymalau ac anableddau.   

o   Mynediad parhaus fel sy’n ofynnol i wasanaethau er mwyn cefnogi pobl i reoli 

eu cyflwr eu hunain a hybu eu lefel gweithgarwch. Mae symptomau cyflyrau 

Cyhyrysgerbydol yn newid ac yn datblygu dros amser ac mae’r gefnogaeth sy’n 

angenrheidiol gan unigolion yn newid yn ogystal. 

o   Mynediad amserol i wasanaethau orthopedig fel sy’n ofynnol. Roedd y 

gwasanaethau orthopedig yng Nghymru’n trafferthu i fodloni’r galw a’r targedau 

o ran amseroedd aros cyn y pandemig. Mae’n rhaid bwrw iddi i sicrhau caiff 

gwasanaethau orthopedig yng Nghymru eu hail-ddatblygu i fynd i’r afael gyda 

galwadau yn y dyfodol a bodloni’r targedau o ran amseroedd aros cyn dyfodiad y 

pandemig.   

o   Diffyg gwasanaethau rhewmatoleg amlddisgyblaethol pwrpasol mewn nifer o 

ardaloedd. 

o   Trafferthion gyda manteisio ar wasanaethau rheoli poen arbenigol mewn nifer 

o ardaloedd. 

o   Diffyg llwybrau o ran gofal eglur ar gyfer rhai cyflyrau Cyhyrysgerbydol megis 

Fibromyalgia. 

o   Yr angen i gyfannu’r gefnogaeth sydd ar gael gan y trydydd sector i lwybrau 

gofal yn well i sicrhau modd i bobl fanteisio ar wybodaeth, cefnogaeth gan 

gyfoedion a dulliau hunan-reoli gyda chefnogaeth. Er enghraifft, mae mudiadau 

trydydd sector fel Cymru Versus Arthritis yn cynnig ystod o wasanaethau o safon i 

bobl gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol. Gallai’r gwasanaethau hyn helpu’r bobl i 

ddeall eu cyflwr, eu triniaeth a’r opsiynau o ran hunan-reoli gan gynnwys ymarfer 

corff diogel a chefnogaeth gan gyfoedion i sicrhau nad ydyn nhw’n unig a 

hwyluso cyfleoedd i bobl ffurfio cymunedau a dysgu gan eraill sydd â phrofiadau 

tebyg. Gallai gwasanaethau o’r fath yn y trydydd sector hefyd gynnig gwasanaeth 

cyfeirio at wasanaethau cefnogi ehangach a rhwydweithiau allai helpu unigolion 

gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol gyda dod o hyd i waith, cyllid a manteisio ar 

asesiadau ar gyfer gymhorthion ac addasiadau a allai eu cefnogi i fyw yn 

annibynnol.   
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Question 2: Key priorities for the Sixth Senedd 

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? 

You can comment on as many or few of the issues as you want. 

In your answers, you might want to think about: 

▪  What impact or outcomes could be achieved through any work by the 

Committee? 

▪ How the Committee might address the issue? 

▪  When any Committee work should take place? 

▪  Whether there are any specific groups, communities or stakeholders that the 

Committee should involve or hear from in any work? 

a) Health services 

Rydym yn bryderus nad ydy mynd i’r afael gyda’r ôl-groniad / lleihau amseroedd aros sy’n hirach nac 

erioed yn ystod y pandemig a chefnogi pobl ar y rhestrau aros hynny heb ei grybwyll yn benodol yn 

rhestr blaenoriaethau’r Pwyllgor. 

Mae’n amlwg mai’r ôl-groniad o gleifion ar gyfer gwasanaethau fel llawdriniaethau orthopedig ydy un 

o’r heriau iechyd mwyaf sylweddol y mae’r GIG yng Nghymru erioed wedi’i wynebu.  

Rydym yn credu bod angen ystyried lleihau’r ôl-groniad a chefnogi pobl sydd ar restrau aros ymysg y 

blaenoriaethau polisi a gwasanaethau mwyaf pwysig yng Nghymru. Hoffem weld y flaenoriaeth wedi’i 

hychwanegu at restr flaenoriaethau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

• Mae degau o filoedd ar bobl gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol ar restrau aros sydd yn hirach 

nac erioed yn ystod y misoedd diweddar. Mae llawer iawn yn disgwyl am lawdriniaethau 

mewn poen sylweddol sy’n gwaethygu heb syniad penodol o bryd fyddan nhw’n derbyn eu 

llawdriniaeth. Gallai poen sy’n gwaethygu a symptomau eraill effeithio’n sylweddol ar 

symudedd, medrusrwydd, annibyniaeth, iechyd corfforol a meddyliol a’r gallu i gadw swyddi. 

Rydym yn elusen sy’n cynnig gwasanaethau cefnogi i bobl sy’n byw gyda chyflyrau 

Cyhyrysgerbydol. O ganlyniad, rydym yn clywed gan bobl sydd ar y rhestr aros sy’n mynegi pa 

mor anobeithiol maen nhw’n ei deimlo a sut mae eu bywydau ar stop i bob diben wrth iddyn 

nhw aros am amser amhenodol ar gyfer llawdriniaeth i newid eu bywydau.  

• Mae’r rhestr aros Trawma ac Orthopaedeg (T&O) yn hirach nac erioed yn sgil y pandemig. 

Erbyn diwedd Mehefin 2021 (y ffigyrau diweddaraf) roedd y cyfanswm o bobl oedd yn disgwyl 

am driniaeth T&O yng Nghymru yn 92,150, cynnydd pellach o 2% ers Mai 2021 a 33% yn uwch 

(+30,032) na’r rhif ar gyfartaledd yn 2019 (62,118).  Roedd 62,379 (68%) yn aros yn hirach na 

26 wythnos o gymharu â 15,323 o bobl (25%) ar gyfartaledd yn 2019 a 54,394 (59%) yn aros 

yn hirach na 36 wythnos, o gymharu â 6,570 o bobl (11%) ar gyfartaledd yn 2019. Bu i’r nifer 

oedd yn disgwyl dros flwyddyn [vi] gynyddu i 43,491, ychydig dros hanner (47%) o’r rhestr aros, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn6
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o gymharu â 2,472 o bobl (4%) ar gyfartaledd yn 2019. Roedd 4,485 o bobl yn disgwyl dros 

105 wythnos (dros 2 flynedd) erbyn diwedd Mehefin 2021 sy’n gynnydd o 722 o bobl (17%) ers 

y mis diwethaf. 

• Mae’n debyg y bydd hi’n flynyddoedd nes bydd modd inni fynd i’r afael â’r ôl-groniad 

cyfredol.  Po arafach y byddwn yn mynd i’r afael â’r ôl-groniad, yr hiraf bydd nifer o bobl yn 

gorfod disgwyl. Yn ei dro, bydd effeithiau arfaethedig yr amseroedd aros yn fwy eang a 

dwysach o ran y costau iechyd a gofal cymdeithasol a bydd yr ymyriadau’n fwy cymhleth ac yn 

llai effeithiol. Yn ogystal bydd yn effeithio ar allu’r bobl i ddod o hyd i waith, yn effeithio’n 

andwyol ar eu hiechyd meddwl ac ar ddatblygiad cydafiachedd. Mae’n hanfodol blaenoriaethu 

lleihau’r ôl-groniad drwy ail-ddatblygu’r capasiti yn ddiogel ac ar frys er mwyn lleihau’r niwed 

hirdymor i unigolion a’r cynnydd mewn galwadau am wasanaethau iechyd a gofal yn y 

dyfodol.    

• Yn ddiweddar, bu i Versus Arthritis holi pobl sy’n disgwyl am lawdriniaeth ar gyfer cymalau 

newydd a bu iddyn nhw ganfod: (Ffigyrau Cymru mewn cromfachau)[vii]:  

o 52% yn dweud bod eu lefelau poen wedi gwaethygu’n sylweddol (60% yng Nghymru). 

o 40% yn dweud bod eu hannibyniaeth wedi lleihau’n sylweddol (39% yng Nghymru). 

o 81% yn dweud bod eu hiechyd corfforol wedi naill ai gwaethygu neu waethygu’n 

sylweddol (88% yng Nghymru). 

o 72% yn dweud bod eu hiechyd meddwl naill ai wedi gwaethygu neu waethygu’n 

sylweddol (80% yng Nghymru) 

• Dengys tystiolaeth y gallai oedi gyda thriniaethau, yn enwedig amseroedd aros dros 6 mis, 

arwain at ddeilliannau gwaeth i bobl sydd wedi’u cyfeirio i dderbyn cluniau a phen-gliniau 

newydd.[viii] Gallai ymyriadau fel triniaethau ar gyfer cluniau a phen-gliniau newydd drawsnewid 

bywydau pobl, gan leihau poen parhaus difrifol yn sylweddol neu ei waredu’n gyfan gwbl a 

galluogi pobl i symud a bod yn annibynnol unwaith eto.   

• Bu’r cyflymder o ran cynnydd yn ail-ddatblygu’r gwasanaethau mewn sawl rhan yng Nghymru 

yn ystod cyfnodau adfer ers cychwyn y pandemig yn anghyson. Byddem yn dadlau bod y 

cyflymder o ran cynnydd yn arafach na’r disgwyl hefyd. Rydym yn bryderus ynghylch y diffyg 

graddfeydd amser ar gyfer adfer y nifer o gleifion sy’n derbyn triniaeth orthopedig ddewisol i’r 

lefelau cyn y pandemig ac er mwyn bodloni’r targedau o ran amseroedd aros cyn y pandemig. 

• Mae diffyg data gronynnog gaiff ei gyhoeddi’n fisol ynghylch lefelau gweithgarwch orthopedig 

(y nifer o lawdriniaethau o ran eu math). Mae hyn felly’n rhwystro’r modd i lunio asesiad 

manwl gywir o’r cynnydd o ran ail-ddatblygu’r gwasanaethau i’r lefelau cyn y pandemig. Bu 

CVA yn galw am y cyhoeddiad misol ynghylch y nifer o lawdriniaethau dewisol ar gyfer cluniau 

a phen-gliniau newydd ymhob Bwrdd Iechyd (ac o dan gytundebau Byrddau Iechyd gan 

ddarparwyr iechyd preifat). Mae cyfle gan y Pwyllgor i gynnig argymhellion ynghylch y 

gofynion data er mwyn sicrhau bod y broses gwella yn llawer mwy eglur. Mae tryloywder o’r 

fath yn annatod er mwyn gwerthuso cynnydd ond hefyd i gynnig sicrwydd ac eglurder i’r 

defnyddwyr gwasanaeth o ran graddfeydd amser cyn derbyn llawdriniaethau.    

• Mae’n amlwg, yn sgil oedi gwasanaethau mewn rhai ardaloedd Bwrdd Iechyd, nad ydy’r mesur 

cyfredol i ddiogelu gwasanaethau llawdriniaethau orthopedig dewisol yn ddigon cadarn. 

Mae’n hollbwysig bod cynlluniau cadarn ar waith i ddiogelu cynnydd o ran ail-ddatblygu 

gwasanaethau orthopedig dewisol gan edrych tua’r dyfodol.   

• Bydd angen treulio cryn amser yn gostwng yr amseroedd aros fel eu bod yn dychwelyd i’r 

lefelau cyn y pandemig. Fel y soniwyd uchod, mae’r amseroedd aros hir ar gyfer 

llawdriniaethau’n golygu heriau sylweddol i unigolion sydd ar y rhestr aros. At hyn, mae’n 

bosib y bydd yr heriau hyn yn gwaethygu dros amser.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn7
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-403489923686190078__edn8
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• Mae’n hollbwysig bod cyfathrebu rhagweithiol cydlynydol, gwasanaethau cyfeirio pobl a 

chefnogaeth ar gael i bobl sy’n aros yn hirach am wasanaethau fel llawdriniaethau orthopedig. 

Bydd hyn yn fodd i’r bobl gynnal eu lefelau gweithgarwch ac annibyniaeth,  datblygu sgiliau i 

reoli’r cyflwr eu hunain, lleihau’r niferoedd sydd wedi’u hynysu a’u cynorthwyo i reoli eu 

hiechyd corfforol a meddyliol a’r heriau ariannol yn sgil aros am eu llawdriniaethau.   

• Rydym o’r farn y dylai’r Pwyllgor sicrhau bod cyfathrebu, cyfeirio a chefnogi pobl ar y rhestrau 

aros hirach yn rhan annatod o’r ymchwiliad blaenoriaeth o ran yr ôl-groniad.   

• Bu Cymru Versus Arthritis yn galw am ‘Strategaeth Gwella a Thrawsnewid Orthopedig 

Cenedlaethol’. Yn gyntaf oll er mwyn datblygu cyfarwyddyd i gefnogi ail-ddatblygu ar 

gyflymder a diogelu gwasanaethau dewisol rhag y pwysau ynghlwm â Covid a’r gaeaf. Yn ail, i 

gynllunio ad-drefnu gwasanaethau orthopedig i ddatblygu gwasanaeth effeithlon a chadarn 

sy’n ddigonol er mwyn bodloni’r galwadau yn y dyfodol a bodloni’r targedau o ran 

amseroedd aros cyn y pandemig. Bu i’r Coleg Frenhinol Llawfeddygon Lloegr yng Nghymru 

ddatblygu Cynllun Gweithredu er mwyn Adfer Gwasanaethau Llawfeddygol yng Nghymru sy’n 

cynnig cyfraniad gwerth chweil i ddatblygiad cynllun o’r fath.[ix] 

• Yn Lloegr, bu i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyhoeddi ymchwiliad ynghylch yr ôl-

groniad yn sgil y pandemig.[x] 

• Byddem yn annog y Pwyllgor i ystyried ychwanegu ôl-groniad y rhestr aros yn sgil y pandemig 

i’w rhaglen waith gan ddwyn i ystyriaeth y canlynol:   

• Yr anghenion data er mwyn monitro gwasanaethau ail-ddatblygu cynnydd. 

• Darpariaeth modelu cyfredol ar gyfer graddfa’r ôl-groniad cyfredol, galwadau’r dyfodol a’r 

graddfa amser a’r lefelau gweithgarwch gofynnol er mwyn dychwelyd i’r lefelau cyn y 

pandemig.  

• Cyfathrebu, gwasanaethau cyfeirio pobl a chefnogaeth i’r rheiny sydd ar restrau aros i’w 

cynorthwyo i reoli’r heriau i’w hiechyd corfforol a meddyliol yn sgil aros am driniaethau.  

• Craffu ar gynlluniau buddsoddi a gwasanaethau cyfredol 

• Mesurau a chynlluniau i ddiogelu darpariaeth parhaus o wasanaethau dewisol rhag Covid 

yn y dyfodol, y gaeaf a phwysau eraill.  

 

 

b) Social care and carers 

 

c) COVID recovery 




