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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Medi am Ddeiseb P-06-1197 sy’n ymwneud â chyflwyno 
rhaglen sgrinio’r galon ar gyfer pob person rhwng 11 a 35 oed yng Nghymru sy’n cynrychioli 
ei ysgol neu ei sir mewn chwaraeon. 

Yn gyffredinol, gall rhaglenni sgrinio’r boblogaeth achub bywydau drwy adnabod risg yn 
gynnar, ond gallant hefyd fod yn niweidiol drwy nodi ffactorau risg a fyddai fel arall byth yn 
datblygu yn gyflwr neu’n gymhlethdod difrifol. Gall rhaglenni sgrinio roi canlyniadau 
negyddol anghywir, felly nid oes sicrwydd y byddant yn diogelu’r unigolion. Yn ogystal, nid 
yw cael canlyniad risg isel yn golygu na fydd y person yn datblygu’r cyflwr yn ddiweddarach. 
Dim ond lle ceir tystiolaeth gadarn o ansawdd uchel bod sgrinio yn gwneud mwy o les nac o 
ddrwg y dylai rhaglenni sgrinio’r boblogaeth gael eu cynnig. 

Mae Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU yn cynghori Gweinidogion ym mhedair gwlad y DU 
ar bob agwedd ar sgrinio’r boblogaeth. Mae’n cynnig llygad academaidd ac awdurdodol i’r 
hyn sy’n faes cymhleth iawn, ac mae’n arwain y byd yn ei faes. Mae Pwyllgor Sgrinio 
Cenedlaethol y DU wedi ystyried sgrinio’r boblogaeth gyfan, heb ddewis unigolion penodol 
er mwyn atal marwolaethau cardiaidd sydyn mewn pobl 12 i 39 oed, ond nid yw’n cael ei 
argymell. 

Daeth Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU i’r casgliad bod y niwed sy’n gysylltiedig â 
sgrinio’r boblogaeth gyfan am farwolaethau cardiaidd sydyn yn fwy na’r manteision. Mae 
ansicrwydd am y manteision cyffredinol o adnabod pobl sydd â ffactorau risg, ac nid yw’r 
profion sydd ar gael ar hyn o bryd yn ddigon dibynadwy (byddai nifer o bobl yn cael eu 
gadael allan ac yn cael ymdeimlad ffug o sicrwydd, a byddai nifer yn cael canlyniadau 
negyddol anghywir), ac ar hyn o bryd nid oes triniaeth wedi’i chytuno ar gyfer rhywun sydd â 
risg. Os bydd person yn cael gwybod, yn anghywir, bod risg iddo, gall deimlo’n bryderus am 
ei weithgarwch corfforol a rhoi’r gorau i wneud ymarfer corff yn rheolaidd neu beidio â chael 
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ei gynnwys mewn chwaraeon, a allai gael effaith negyddol ar ei iechyd yn gyffredinol. Mae’n 
bosibl y bydd hefyd yn effeithio ar ei allu i gael yswiriant bywyd. Mae’r dystiolaeth wedi cael 
ei hadolygu’n fanwl ac isod ceir dolen at adolygiad ac argymhelliad Pwyllgor Sgrinio 
Cenedlaethol y DU: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/sudden-
cardiac-death/  

Gan gofio nad yw Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU yn argymell sgrinio pawb rhwng 12 a 
39 oed ar gyfer marwolaeth gardiaidd sydyn gan nad yw’r profion presennol yn fanwl gywir, 
ni all Llywodraeth Cymru gyflwyno sgrinio i bawb yn y grŵp oedran hwn sy’n cynrychioli ei 
ysgol neu ei sir mewn chwaraeon. Mae’r Pwyllgor yn adolygu ei safbwyntiau polisi yn 
rheolaidd, a byddwn yn awgrymu bod Calon Heart Screening Wales yn ystyried gofyn i  
Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU adolygu’r dystiolaeth ar gyfer cyflwyno rhaglen sgrinio 
wedi’i thargedu ar gyfer marwolaeth gardiaidd sydyn i’r rheini sy’n cymryd rhan mewn 
chwaraeon: Appendix D: How to submit a proposal to the UK NSC - GOV.UK (www.gov.uk) 

Rwy’n cefnogi’n llawn yr angen i fynd i’r afael ag achosion o farwolaethau cardiaidd sydyn y 
gellir eu hosgoi; fodd bynnag, mae angen taro cydbwysedd rhwng darparu gwybodaeth am 
iechyd i’r cyhoedd i sicrhau bod y negeseuon sy’n cael eu cyfleu yn gymesur ac yn hygyrch, 
heb greu pryder di-angen. Ar lefel y boblogaeth, mae’n fanteisiol i bobl ifanc gael eu hannog 
i wneud ymarfer corff cardiofasgwlaidd – ac rydym i gyd yn ymwybodol o fanteision hyn. 

Er nad oes mantais i sgrinio’r boblogaeth gyfan, dylai teuluoedd ac unigolion sydd â risg o 
farwolaeth gardiaidd sydyn gael cynnig asesiadau clinigol unigol i asesu eu risg. Bydd hyn 
yn dod o hyd i achosion drwy ‘raeadru’ ymysg poblogaeth risg uwch yn hytrach na sgrinio 
asymptomatig ar y boblogaeth gyfan. Yn ogystal â hynny, dylai pobl ifanc sydd â 
symptomau neu bryderon, yn arbennig os ydynt yn actif iawn yn gorfforol, siarad â’u 
meddyg teulu a fydd yn gallu rhoi’r cyngor priodol iddyn nhw. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth â Rhwydwaith y Galon Cymru, 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r trydydd sector i ddatblygu 
Cynllun ar gyfer Ataliad y Galon y Tu Allan i’r Ysbyty a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017. 
Y nod yw cynyddu’r nifer sy’n goroesi ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty drwy sicrhau 
“cadwyn oroesi” cystal â phosibl.  

Ym mis Ionawr 2019, sefydlwyd partneriaeth Achub Bywydau Cymru i ddwyn ynghyd holl 
ddarnau’r jig-so er mwyn annog y cyhoedd i weithredu os byddant yn gweld rhywun yn cael 
ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty. Rwyf wedi pwysleisio ymrwymiad Llywodraeth Cymru, ac 
wedi ymrwymo £2.5 miliwn yn ychwanegol ar gyfer Partneriaeth Achub Bywydau Cymru i 
godi ymwybyddiaeth, gwella sgiliau adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a gwella mynediad at 
ddiffibrilwyr.  

Yn gywir, 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services
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