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Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y 

Senedd 

Ymateb Cancer Research UK Response – Medi 2021 

Crynodeb 
Mae Cancer Research UK yn croesawu’r cyfle i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ar ei flaenoriaethau strategol ar gyfer y chweched Senedd. Mae ein hymateb yn 
canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth a amlygwyd gan y Pwyllgor lle mae Cancer Research UK yn credu 
bod angen craffu ar y Pwyllgor: sicrhau bod gweithlu canser Cymru yn addas ar gyfer y dyfodol, gwella atal 
canser i achub mwy o fywydau, a thrawsnewid gwasanaethau canser trwy arloesi. 

Canser yw prif achos marwolaeth yng Nghymru. Mae tua 19,500 o bobl yn cael eu diagnosio â chanser bob 
blwyddyn yng Nghymrui. Er bod goroesi wedi gwella yn ystod y degawdau diwethaf, gyda thua hanner y 
bobl yn goroesi eu canser am bum mlynedd neu fwy, mae'r DU yn dal i lusgo y tu ôl i wledydd tebyg eraill 
yn Ewrop ac yn rhyngwladolii. 

Mae'r heriau sy'n wynebu gwasanaethau canser yng Nghymru wedi'u gwaethygu gan COVID-19. Rydym 
bellach yn gwybod bod 1,700 yn llai o bobl wedi dechrau triniaeth canser yng Nghymru yn y flwyddyn 
rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021iii. Mae llawer o ffactorau wedi cyfrannu at hyn, gyda llawer o bobl yn 
amharod i gyflwyno i ofal sylfaenol gyda symptomau a llai o gleifion yn dechrau triniaeth ar ôl sgrinio. 
Effeithiodd y tarfu ar wasanaethau ar gleifion, gan beryglu diagnosis ar gam diweddarach, gan ei gwneud 
yn anoddach o lawer i drin a gwaethygu cyfleoedd goroesi. Rydym hefyd yn gwybod bod staff y GIG wedi 
blino ar ôl ymateb i'r pandemig, yn ogystal â cheisio cynnal gwasanaethau canser, gan gynnwys mwy o 
fesurau rheoli heintiau. Mae risg wirioneddol y gallai goroesi canser fynd yn ôl yn y DU am y tro cyntaf ers 
degawdau. 

Er bod llawer o wasanaethau canser bellach wedi dychwelyd i lefelau cyn-bandemig i ryw raddau, rhaid 
inni gydnabod nad oedd y canlyniadau yng Nghymru yn ddigon da cyn pandemig. Mae angen i 
wasanaethau drawsnewid ar frys i adfer o COVID a gwella canlyniadau canser yn y tymor hir. 

Roedd y Datganiad Ansawdd ar gyfer Canser, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021, yn gyfle i Lywodraeth 
Cymru nodi strategaeth ar gyfer gwella diagnosis, triniaeth ac ymchwil canser yng Nghymru, yn enwedig 
wrth i Gynllun Cyflenwi Canser 2016 ddod i ben yn 2020. Ond mae’r Datganiad Ansawdd yn brin o fanylion 
ac atebolrwydd - nid yw'n gosod y weledigaeth sydd ei hangen arnom i gefnogi gwasanaethau i adfer o 
effaith y pandemig a gwella goroesiad canser ymhellach trwy arloesi a thrawsnewid yn y tymor hir. Mae'n 
golygu’r cyn bo hir, Cymru fydd yr unig genedl yn y DU heb strategaeth ganser, y mae Sefydliad Iechyd y 
Byd yn argymell bod gan bob gwlad iv. Mae angen i ni weld llawer mwy o fanylion ac uchelgais gan 
Lywodraeth Cymru a GIG Cymru ar sut y bydd byrddau iechyd yn cael eu cefnogi i sicrhau gwell canlyniadau 
canser. 

Mae ein hymateb hefyd yn tynnu sylw at yr angen am ymchwiliad i sut i wella gwasanaethau canser yng 
Nghymru, i harneisio dysg y deunaw mis diwethaf ac i sicrhau ein bod yn uchelgeisiol ynghylch y cyfle i 
wella goroesiad canser yng Nghymru yn y blynyddoedd i ddod. 



 

C1. Materion i'w blaenoriaethu 

Y Gweithlu 

Mae gweithlu'r GIG wedi ysgwyddo baich enfawr trwy'r pandemig, gan fynd y tu hwnt i ddarparu gofal i 
gleifion â COVID-19 a hefyd i amddiffyn gwasanaethau canser hanfodol a gwasanaethau eraill. Canfu 
arolwg diweddaraf y BMA o feddygon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon fod dros hanner yr 
ymatebwyr yn dioddef o iechyd meddwl gwael fel straen a ‘burnout’v. Mae'r GIG wedi dibynnu ar ewyllys 
da ei weithlu i gadw gwasanaethau i redeg, gyda dros un o bob pedwar meddyg yn gweithio mwy na'u 
horiau dan gontract heb dâlvi. 

Mae bylchau yng ngweithlu'r GIG yn rhwystr sylfaenol i drawsnewid gwasanaethau canser a gwella 
goroesiad canser y DU. Os yw Cymru eisiau gallu ymateb i’r galw cynyddol a chyflawni canlyniadau i gleifion 
canser sy'n arwain y byd, yna mae'n rhaid iddi fuddsoddi yng ngweithlu'r GIG ar frys. 

Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd Cymru yn profi bylchau sylweddol yn y gweithlu diagnostig a chanser, 
megis delweddu, endosgopi, patholeg ac oncoleg an-lawfeddygol. Mae'r bylchau hyn wedi effeithio'n 
ddifrifol ar ei allu i wneud diagnosis o ganserau yn gynnar, darparu'r driniaeth ganser fwyaf effeithiol, a 
gwella goroesiad canser. Bydd y bylchau hyn yn y gweithlu yn gwaethygu os nad ydynt yn dod i’r afael â 
hwy, er enghraifft: 

- Mae blynyddoedd o danfuddsoddi a diffyg cynllunio gweithlu strategol, hirdymor yng Nghymru 
wedi arwain at 30% o swyddi histopatholegydd ymgynghorol gwagvii, yn ogystal ag 11% o swyddi 
nyrsio endosgopi heb eu llenwiviii. 

- Yn 2020 dim ond 7.8 radiolegydd i bob 100,000 oedd gan Gymru o gymharu â chyfartaledd 
Ewropeaidd o 12.8. O'i chymharu â Ffrainc a Sbaen, mae gan Gymru hanner nifer y radiolegwyr y 
pen o'r boblogaethix. 

- Gogledd a Gorllewin Cymru a Gogledd yr Alban yw rhanbarthau'r DU gyda'r lleiaf o ymgynghorwyr 
CR (radioleg glinigol) y pen o'r boblogaethx. 

Yn y tymor byr i'r tymor canolig, mae yna gamau y gellir eu cymryd. Gall mabwysiadu dulliau cymysgedd 
sgiliau a thechnolegau newydd arloesol helpu i gynyddu gallu'r gweithlu canser i'r eithaf, tra gall cefnogi 
eu lles wella dargadwedd staff. Ond nid oes bwledi arian wrth fynd i’r afael ag argyfwng y gweithlu, ac ni 
fydd y mesurau hyn yn ateb i faterion ehangach tanstaffio. 

Rhaid i Lywodraeth Cymru ehangu nifer y staff mewn proffesiynau canser allweddol trwy fuddsoddi o 
flwyddyn i flwyddyn mewn hyfforddiant a chyflogi mwy o staff canser i lenwi swyddi gwag cyfredol a 
sicrhau bod gan y gweithlu'r gallu i ateb y galw cynyddol yn ogystal ag amser i arloesi a thrawsnewid 
gwasanaethau. 

Bydd mynd i'r afael ag argyfwng y gweithlu iechyd yng Nghymru yn dasg gymhleth, un sy'n gofyn am farn 
hirdymor a dull amlddisgyblaethol. Heb fuddsoddi mewn addysg ar gyfer yr holl staff gofal iechyd sy'n 
ymwneud â darparu gwasanaethau canser, yn ogystal â chynllunio'r gweithlu, ni fydd gennym y staff yn y 
rheng flaen na'r arbenigwyr sydd eu hangen i fynd i'r afael â'r ôl-groniad canser, ymdopi â'r galw yn y 
dyfodol, na gwneud cynnydd tuag at uchelgeisiau i diagnosio a thrin mwy o ganserau yn gynnar. 



 

Yn 2020, cyhoeddodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru strategaeth gweithlu 
iechyd a gofal cymdeithasolxi. Un cam gweithredu oedd datblygu cynlluniau ar gyfer grwpiau meddygol 
allweddol. Hyd yn hyn, ychydig o gynnydd a welsom wrth weithredu'r strategaeth hon. Byddai hwn yn gyfle 
i ddarparu cynllun gweithlu canser a diagnosteg genedlaethol, yn debyg i'r rhai sy'n cael eu datblygu yng 
ngwledydd eraill y DU. 

Eleni rydym yn debygol o weld yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (AGC) cyntaf gan Lywodraeth y DU ers 
2015, sy'n golygu am y tro cyntaf ers hynny y bydd gan Lywodraeth Cymru sicrwydd cyllidebol am gyfnod 
o sawl blwyddyn. Bydd hyn yn rhoi cyfle amhrisiadwy i fuddsoddi yn y gweithlu canser yng Nghymru yn y 
tymor hir, er mwyn sicrhau bod gan bob claf canser yng Nghymru fynediad at ofal amserol o ansawdd nawr 
ac am ddegawdau i ddod. 

O ystyried y brys sydd ei angen i fynd i’r afael â materion y gweithlu yng Nghymru a’r cyfle yn dilyn AGC y 
DU, nawr yw’r amser i’r Pwyllgor gynnal ymchwiliad i weithlu’r GIG yng Nghymru. Yn ogystal, mae gwir 
angen mwy o ddata arnom ar weithlu yng Nghymru, i dynnu sylw at y meysydd lle mae angen y ffocws 
mwyaf - gallai ymholiad helpu i ddatgelu mannau dall data, a fyddai’n helpu i ddarparu’r wybodaeth sydd 
ei hangen ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn gwell casgliad data, systemau, dadansoddi a’i defnydd 
wrth gynllunio. 

Iechyd ac atal cyhoeddus  

Mae'r pandemig wedi taflu goleuni ar bwysigrwydd iechyd y cyhoedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod 
yn uchelgeisiol ynghylch yr agenda iechyd cyhoeddus ac atal canser yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er 
enghraifft trwy Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 a sefydlu'r strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach 
yn dilyn hynny. Ac eto, mae'n rhaid i ni fynd ymhellach i leihau nifer yr oedolion sy'n ysmygu yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae yna lawer o gwestiynau am rôl y pandemig wrth waethygu 
anghydraddoldebau iechyd. 

Gyda phedwar o bob 10 canser yng Nghymru wedi'u hachosi gan ffactorau risg y gellir eu haddasu fel 
ysmygu a bod dros bwysau ac yn ordewxii, mae'n hanfodol canolbwyntio ar iechyd ac atal y cyhoedd. Gan 
fod nifer yr achosion o ganser i fod i gynyddu wrth i'r boblogaeth heneiddio a thyfuxiii, mae angen i ni anelu 
at wella iechyd cyffredinol y boblogaeth, mynd i'r afael â'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â datblygu canser 
ac yn ei dro warantu cynaliadwyedd gwasanaethau'r GIG. Gyda GIG Cymru dan straen mor sylweddol, 
mae'n amlwg bod yn rhaid i fuddsoddi mewn atal afiechydon fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru yn 
fwy nag erioed. 

Mae mwy na 30,000 o achosion ychwanegol o ganser yn y DU bob blwyddyn i'w priodoli i amrywiad 
economaidd-gymdeithasolxiv. O ystyried mynychder uwch ysmygu, gordewdra, a rhai ffactorau risg canser 
eraill ym mhoblogaethau mwyaf difreintiedig Cymru, mae angen gweithredu i fynd i'r afael â'r ffactorau 
amgylcheddol sy'n arwain at afiechyd a lleihau clefyd y gellir ei atal i gael effaith gadarnhaol ar 
anghydraddoldebau iechyd ac iechyd cyffredinol, ac yn bwysig lleihau risg pobl o ganser. 

Ysmygu yw'r achos unigol mwyaf o farwolaeth gynnar y gellir ei hosgoi yng Nghymruxv. Dyma achos mwyaf 

y gellir ei atal o ganser ac mae'n gyfrifol am tua 3,000 o achosion o ganser yng Nghymru bob blwyddyn, 

gyda 7 o bob 10 o ganserau'r ysgyfaint wedi’u hachosi gan ysmygu yng Nghymruxvi. Mae cysylltiad cryf 

rhwng cyfraddau ysmygu yng Nghymru ag amddifadedd economaidd-gymdeithasol: rydych chi'n fwy 



 

tebygol o ysmygu a phrofi'r effeithiau iechyd dilynol os ydych chi o gefndir mwy difreintiedigxvii. Mae 

tueddiadau tebyg wedi'u nodi ar gyfer ysmygu ieuenctid. Er gwaethaf cynnydd da o ran lleihau cyfraddau 

ysmygu yng Nghymru yn y degawd blaenorol, gwnaed llai o gynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethafxviii. 

Rydym yn gwybod bod Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun tybaco newydd ar gyfer Cymru yn ystod y 

misoedd nesaf. Dyma gyfle i sicrhau targed di-fwg i Gymru erbyn 2030, lle mae nifer yr achosion o ysmygu 

yn is na 5% ar draws yr holl grwpiau economaidd-gymdeithasol. Dangosodd ein modelu yn 2020 fod Cymru 

ar y trywydd iawn i gyrraedd hyn erbyn 2037 ac y byddai angen cynnydd o 40% i gyrraedd targed 2030. Pe 

bai Cymru yn cyflawni hyn, byddai 222,000 yn llai o ysmygwyr yn 2030 nag oedd yn 2020 .is the largest 

single cause of avoidable early death in Walesxix.  

Gor-bwysau a gordewdra yw'r ail achos mwyaf y gellir ei atal o ganser ar ôl ysmygu ac mae'n gyfrifol am 

tua 1,000 o achosion o ganser yng Nghymru'n flynyddolxx. Mae gan Gymru gyfradd ordewdra uwch na 

chyfartaledd yr OECDxxi a'r gyfradd gordewdra plentyndod uchaf yn y Deyrnas Unedig gyda 26.4% o blant 

4-5 oed yng Nghymru dros eu pwysau neu'n ordewxxiixxiiixxivxxv. Mae effaith economaidd clefyd y gellir ei atal 

yn sylweddol, gyda Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif bod cost gordewdra a gormod o bwysau i'r GIG yng 

Nghymru yn £ 86 miliwn bob blwyddynxxvi. 

Mae lleihau baich gordewdra yn gofyn am ddull cynhwysfawr sy'n mynd i'r afael ag achosion amgylcheddol 

gordewdra, yn grymuso pobl i wneud a chynnal ymddygiadau iachach ac yn darparu triniaeth ar sail 

tystiolaeth i'r rhai sydd ei angen. Mae strategaeth Pwysau Iach Cymru Iach yn gwneud llawer o hyn, ac 

edrychwn ymlaen at gyfrannu at ymgynghoriad ar fesurau deddfwriaethol pellach yn ôl y disgwyl yn 

ddiweddarach eleni. Bydd sicrhau deddfwriaeth gadarn a chynhwysfawr yn hanfodol i fynd i’r afael â 

gordewdra plentyndod, lle mae ymchwil yn dangos bod plant sydd dros bwysau neu’n ordew bum gwaith 

yn fwy tebygol o barhau i fod dros bwysau neu’n ordew pan fyddant yn oedolionxxvii - gan olygu y gallai 

gweithredu’n gynnar atal gordewdra. 

Mae rôl i'r Pwyllgor gynnal ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd - gan gwmpasu materion fel defnyddio 

tybaco, nifer yr achosion o ganser a ffyrdd iach o fyw, a chredwn y gallai fod yn gam cadarnhaol i gynnal 

ymchwiliad o'r fath ar y cyd â'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol. Gallai'r lens hon ar 

atal helpu i ddatgelu mecanweithiau cymorth newydd a meddwl polisi, i wella canlyniadau canser ar gyfer 

grwpiau penodol. 

Arloesi ar sail tystiolaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

Mae yna gyfleoedd y dylai systemau iechyd a llywodraethau eu bachu wrth i ni edrych tuag at ddyfodol 
gwasanaethau canser y tu hwnt i'r pandemig cyfredol hwn. Mae arloesi wrth wraidd trawsnewid mewn 
gwasanaethau canser, ac mae'r pandemig wedi profi bod y GIG yn gallu addasu ac arloesi ar gyflymder a 
graddfa. Mae arloesedd yn dal cyfleoedd i chwyldroi’r ffordd y mae gwasanaethau diagnostig yn 
gweithredu ledled Cymru, ystyried sut rydym yn defnyddio capasiti gweithlu cyfyngedig ar hyn o bryd i’w 
botensial llawn, a rhoi ymchwil wrth galon gwasanaethau canser. 

Gall technolegau a dulliau newydd arloesol helpu i leddfu'r pwysau ar y gweithlu canser, er enghraifft, trwy 
dreialu cleifion neu leihau'r baich gweinyddol ar staff. Mae arloesi wedi bod yn ganolog i sut mae'r gweithlu 



 

wedi delio â'r pandemig a bydd yn ganolog i'r ffordd y mae'n gwella. Ond eto, rydym yn colli cyfleoedd yng 
Nghymru i ymgymryd â datblygiadau arloesol newydd a allai gefnogi canlyniadau. Er enghraifft, mae 
‘cytosponge’ wedi'i gynllunio i ganfod arwydd cynnar o ganser yr oesoffagws - cyflwr o'r enw Barrett's 
oesoffagws y mae rhai pobl yn ei ddatblygu cyn datblygu i fod yn ganser. Mae'r prawf nodweddiadol ar 
gyfer oesoffagws Barrett, endosgopi, yn ymledol ac yn ddrud. Tra bo'r prawf cytosponge-TFF3 yn 'sbwng 
ar linyn' ynghyd â phrawf labordy o'r enw TFF3 a ddatblygwyd gan wyddonwyr a ariannwyd gan y Cyngor 
Ymchwil Feddygol (MRC) a Cancer Research UK - prawf syml, cyflym a fforddiadwy ar gyfer oesoffagws 
Barrett sy'n gallu cael ei wneud mewn meddygfa. Mae'r canlyniadau diweddaraf, a gyhoeddwyd yn The 
Lancet, yn awgrymu y gall y prawf hwn nodi deg gwaith yn fwy o bobl ag oesoffagws Barrett na gofal 
meddygon teulu cyfredol.xxviii Er bod cenhedloedd eraill y DU wedi mabwysiadu'r arloesedd hwn i gefnogi 
diagnosis cynnar o ganser yr oesoffagws, nid yw'r cytosponge eto wedi'i gyflwyno yng Nghymru. 

Gallai Cymru fod mewn sefyllfa dda i ddarparu ymchwil canser effeithiol sy'n gwella canlyniadau i gleifion. 
Fodd bynnag, nid yw Cymru’n denu'r un lefel o gyllid allanol ar gyfer ymchwil canser â chenhedloedd eraill 
y DU ac mae hyn yn anfantais i gleifion canser yng Nghymru. Rhaid cynyddu cyllid i ariannu ymchwil ei hun 
a'r amser sydd ei angen i gynnal ymchwil trwy ôl-lenwi rolau sy'n ymwneud ag ymchwil. Mae angen i ni 
weld Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi strategaeth ymchwil canser ar gyfer Cymru, sy'n hanfodol os ydym 
am wireddu potensial ymchwil canser Cymru a chyflawni arloeson sy'n gwella canlyniadau i gleifion, ochr 
yn ochr â chanfyddiad hirdymor dyrchafol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 

Mae angen i'r Pwyllgor chwarae rôl wrth hybu proffil y sector ymchwil iechyd ac arloesi yng Nghymru, trwy 
sicrhau bod y mater yn rhan o graffu gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - a gweithio 
gyda'r Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig lle bo hynny'n berthnasol (rhowch gyfrifoldeb i 
Weinidog yr Economi am wyddorau bywyd a briffiau ymchwil ac arloesi yn Llywodraeth Cymru). 

C2. Blaenoriaethau allweddol ychwanegol 

Y Datganiad Ansawdd ar gyfer Canser 

Yn ochr yn ochr â chyhoeddi cynllun adferiad pandemig y gwasanaethau iechyd a gofal ym mis Mawrth 

2021, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y Datganiad Ansawdd ar gyfer canser hefyd - cynllun pum mlynedd 

i ‘wella ansawdd gwasanaethau a chanlyniadau canser’. 

 

Mae'r egwyddor bod strategaeth ganser cenedlaethol gynhwysfawr yn cynnig ffordd effeithiol o ddod â 

pholisïau, arweinyddiaeth ac adnoddau ynghyd i drawsnewid canlyniadau canser wedi'i sefydlu'n 

rhyngwladol. Fodd bynnag, mae'r Datganiad Ansawdd yn gyfle a gollwyd i wneud gwelliannau tymor hir. 

Ynghyd â dros 20 o elusennau canser eraill sy'n rhan o Gynghrair Canser Cymru, rydym wedi annog 

Llywodraeth Cymru yn gryf i gynhyrchu strategaeth ganser mwy cynhwysfawr. 

 

Mae angen i ni weld cynllun sy'n gallu gwireddu potensial arloesi canser - fel y Llwybr Canser Sengl, dull 

uchelgeisiol sy'n arwain y DU tuag at amseroedd aros canser, a chyflwyno Clinigau Diagnostig Cyflym, sy'n 

cael eu cyflwyno ledled Cymru. Heb gynllun cenedlaethol cydlynol i ddod â'r datblygiadau arloesol hyn yn 

fyw, bydd Cymru wedi colli cyfleoedd i ddefnyddio'r mecanweithiau hyn i yrru trawsnewidiadau mewn 

gwasanaethau canser - ac yn y pen draw i achub bywydau. 



Yn lle strategaeth ganser cynhwysfawr, mae angen ychwanegu'r manylion at y Datganiad Ansawdd ar frys 

trwy gynlluniau gweithredu. Bellach mae angen i ni weld arweinyddiaeth gref dros ganser yng Nghymru, a 

chynlluniau clir gan gynnwys targedau uchelgeisiol, mecanweithiau ar gyfer olrhain cynnydd, a 

chysylltiadau rhwng y llywodraeth, clinigwyr, sefydliadau'r trydydd sector a chleifion. Yn hanfodol, mae 

angen i ni weld buddsoddiad ar gyfer staff, offer a seilwaith os ydym am gael effaith wirioneddol ar 

oroesiad canser yn y dyfodol. 

Mae'n amlwg y bydd Datganiadau Ansawdd yn nodwedd allweddol o bolisi iechyd Llywodraeth Cymru, a 

disgwylir i fwy o ddatganiadau gael eu cyhoeddi ar draws ystod o feysydd iechyd. Ac eto mae’n parhau i 

fod yn aneglur sut y bydd y Datganiad Ansawdd ar gyfer Canser yn dod yn realiti trwy gynlluniau cyflawni 

neu weithredu, a sut neu bwy fydd yn cael eu dal i gyfrif ar ganlyniadau canser Cymru yn y pum mlynedd 

nesaf. 

Felly rydym yn annog y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i wasanaethau canser yng Nghymru, i helpu i sicrhau 

atebion gan Lywodraeth Cymru ar y trefniadau atebolrwydd a llywodraethu ar gyfer y Datganiad Ansawdd, 

ac i ymuno â'r alwad am gynlluniau cyflenwi manwl. Dyma'r cyfle i'r Senedd hon ymrwymo i wella 

goroesiad canser yng Nghymru, rhaid inni beidio â'i wastraffu. 

Cancer Research UK 
Cancer Research UK yw'r elusen ganser annibynnol fwyaf yn y byd sy'n ymroddedig i achub bywydau trwy 

ymchwil. Rydym yn cefnogi ymchwil i bob agwedd ar ganser, a gyflawnir trwy waith dros 4,000 o 

wyddonwyr, meddygon a nyrsys ledled y byd. Yn 2019/20, ariannodd Cancer Research UK dros £ 5m o 

ymchwil yng Nghymru. Mae ein hymchwil yng Nghymru yn canolbwyntio'n benodol ar ganserau'r coluddyn, 

y fron, wrolegol a phrostad, yn ogystal â lewcemia. Mae ein Rhaglen Hwylusydd yn cefnogi gofal sylfaenol 

mewn tri Bwrdd Iechyd Lleol i wella atgyfeiriadau o amheuaeth o ganser, yn ogystal â chefnogi sgrinio 

canser. 

Am fwy o wybodaeth ac unrhyw ymholiadau ar ein cyflwyniad, cysylltwch â , Rheolwr Materion 
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