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1. Cynlluniau ar gyfer gweithredu Cymru iachach: ein strategaeth gweithlu ar gyfer iechyd a
gofal cymdeithasol (a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020), gan gynnwys y cynnydd a wnaed hyd
yma ac a yw'r darpariaeth ar y trywydd iawn ar gyfer 2030.

Un o elfennau allweddol ‘A Healthier Wales’ yw meithrin amgylchedd lle mae atal ac ymyrraeth 
gynnar wedi’i ymgorffori ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Mae Covid wedi bod yn brofiad hynod heriol i'r holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled 
Cymru. Mae Coleg Brenhinol Podiatreg yn falch iawn o Podiatryddion sy'n gweithio ym mhob sector 
ledled Cymru, sydd wedi ymateb i'r her yn ystod Covid i ailffocysu gwasanaethau lle bu hyn yn 
ofynnol. Mae gan bob rhan o'r system iechyd a gofal cymdeithasol her wirioneddol nawr i ail-
gydbwyso gofal o drin cleifion ag angen acíwt yn bennaf, neu'r rhai sydd â risg uchel o salwch a 
chlefyd, i un sy'n dod â'r egwyddorion ymyrraeth gynnar ac atal sydd wedi'u cynnwys yn 'Cymru 
Iachach' yn fyw. 

Mae gwasanaethau podiatreg yn bodoli i gadw poblogaethau'n iach, yn symudol ac yn egnïol. Mae 
Coleg Brenhinol Podiatreg yn gefnogol iawn i’r uchelgais yn ‘A Healthier Wales’ i symud tuag at fodel 
atal ac ymyrraeth gynnar. Er mwyn gwireddu'r uchelgais hon, mae'n ofynnol buddsoddi'n hirdymor ac 
yn gynaliadwy mewn gwasanaethau sy'n darparu gofal ataliol ac yn cadw pobl yn iach ac yn egnïol. 

2. Aliniad y strategaeth a'i gweithrediad â blaenoriaethau a chamau gweithredu eraill, gan
gynnwys y rhai a nodwyd yn Rhaglen Lywodraethu Cymru ar gyfer 2021-2026, a A Healthier
Wales: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2018).

Mae rolau Pwynt Cyswllt Cyntaf yn hanfodol i sicrhau bod pobl yn gallu gweld y gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol cywir, yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn. Mae gan podiatryddion y sgiliau a'r wybodaeth i 
weithio fel Ymarferwyr Cyswllt Cyntaf (FPC) a all ychwanegu gallu o fewn gofal sylfaenol a 
chymunedol a lleihau'r baich ar ofal eilaidd. 

Mae Coleg Brenhinol Podiatreg yn dymuno deall mwy am gynlluniau penodol HEIW i alluogi ac annog 
datblygu rolau FPC ar gyfer pob Proffesiwn Perthynol i Iechyd ledled Cymru. 

Yn ddiweddar, mae Health Education England wedi cyhoeddi cyfres o fapiau ffyrdd i ymarfer ar gyfer 
nifer o broffesiynau, gan gynnwys Podiatreg, a hoffem ddeall beth yw gweledigaeth HEIW ar gyfer 
hyn yng Nghymru. https://www.hee.nhs.uk/our-work/allied-health-professions/enable-
workforce/ahp-roadmaps/roadmaps-practice 

3. I ba raddau y bydd strategaeth gweithlu HEIW / SCW a gwaith ehangach ar gynllunio'r
gweithlu a chomisiynu / darparu addysg a hyfforddiant, yn sicrhau bod gennym weithlu iechyd
a gofal cymdeithasol sy'n gallu diwallu anghenion iechyd a gofal y boblogaeth, a chefnogi
newydd. modelau gofal a ffyrdd o weithio, gan gynnwys gwneud y defnydd gorau o dechnoleg
ddigidol a datblygu gwasanaethau Cymraeg.

Mae gan Goleg Brenhinol Podiatreg bryderon penodol ynghylch proses symleiddio HEIW,1 sydd 
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wedi'i sefydlu ar gyfer myfyrwyr sy'n nyrsio, gwyddonwyr gofal iechyd a graddedigion proffesiynol 
iechyd cysylltiedig. 
 
Fel y nodwyd yn ein hymateb i'r “Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ymgynghoriad y 
Chweched Senedd ”: 
 
“Pwrpas y broses symleiddio yw paru myfyrwyr sydd wedi derbyn bwrsariaeth gofal iechyd â swyddi 
ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru. Mae nifer o bryderon sydd gan randdeiliaid gan 
gynnwys Grŵp Swyddogion Polisi Cymru AHP, y mae Coleg Brenhinol Podiatreg yn rhan ohonynt, 
ynglŷn â'r broses hon. Mae'r rhain yn cynnwys Byrddau yn cael eu hatal rhag cyflogi graddedigion o'r 
tu allan i Gymru, gan gynnwys y rhai a allai fod yn siaradwyr Cymraeg neu sydd â chysylltiadau 
teuluol â Chymru. Mae hon yn broblem benodol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd ar 
hyn o bryd yn recriwtio myfyrwyr Podiatreg o Brifysgol Salford, sef eu darparwr hyfforddiant agosaf. 

Yn ddiweddar, cadarnhawyd gan HEIW y bydd Podiatreg yn dod i mewn i'r broses symleiddio. O 
ystyried y prinder sylweddol yn y gweithlu ar gyfer Podiatreg yng Nghymru, mae'r Coleg Brenhinol 
Podiatreg yn poeni y bydd y Cynllun Symleiddio Myfyrwyr yn cymhlethu'r problemau ar gyfer recriwtio 
Podiatryddion i'r GIG ledled Cymru. 

Rydym yn annog y Pwyllgor yn gryf i edrych i mewn i'r Cynllun Symleiddio Myfyrwyr i ystyried a yw'n 
ateb priodol i heriau recriwtio AHP yng Nghymru, ac i ymchwilio i gan gynnwys Podiatreg.”2 
 
4. Y mecanweithiau, dangosyddion a data a ddefnyddir i fesur cynnydd wrth weithredu'r 
strategaeth gweithlu a gwerthuso ei heffeithiolrwydd. 
 
Mae'n hynod bwysig bod cynnydd wrth weithredu'r strategaeth gweithlu yn cael ei fapio yn erbyn data 
sy'n dangos anghenion gofal iechyd grwpiau poblogaeth ledled Cymru. 
 
Gallwn weld o Ystadegau Cymru fod nifer y Podiatryddion sy'n gweithio yn GIG Cymru wedi gostwng 
o oddeutu 277 WTE yn 2009 i 241 WTE yn 2021 (gostyngiad o 13%).3 Mae hyn ar adeg o gynyddu 
cyfraddau diabetes, briwiau traed a thrychiad coesau is. Er bod nifer yr holl staff gwyddonol, 
therapiwtig a thechnegol wedi codi 32%. Yn yr un cyfnod amser, mae nifer y bobl sy'n byw gyda 
chyflyrau tymor hir sy'n arwain at gymhlethdodau traed ac aelodau isaf wedi cynyddu. 
 
Mae gan Podiatreg rai heriau gweithlu penodol iawn sy'n golygu bod un maint yn gweddu i bob 
datrysiad fel symleiddio yn amhriodol, ac ym marn y Coleg Brenhinol, bydd yn aneffeithiol. Ymhlith yr 
atebion i'r broblem hon mae sefydlu prentisiaethau gradd ar gyfer Podiatreg yng Nghymru. Ar hyn o 
bryd dim ond un llwybr sydd i hyfforddi fel Podiatrydd yng Nghymru, cwrs israddedig tair blynedd ym 
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'n anodd cael gafael ar hyn ar gyfer myfyrwyr aeddfed a allai 
fod â chyfrifoldebau gofalu a / neu gyflogaeth. Mae hefyd yn anodd yn ddaearyddol mynediad i 
fyfyrwyr sy'n byw mewn rhannau gwledig ac anghysbell o Gymru, y mae rhai ohonynt yn dewis 
astudio mewn prifysgolion sy'n agosach atynt, Salford er enghraifft. Byddai sefydlu prentisiaethau 
gradd yn arallgyfeirio llwybrau i hyfforddiant podiatreg ac yn annog mwy o fyfyrwyr i ddilyn y rhaglen. 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ar y cyd â SAU hefyd fod yn amlwg yn mapio angen y boblogaeth, er 
enghraifft, yn seiliedig ar ystadegau am nifer y bobl sy'n byw mewn ardal benodol i'r Bwrdd sydd â 
chyflwr tymor hir penodol, yn erbyn gweithluoedd a all gefnogi pobl sy'n byw gydag amodau tymor hir 
i fyw. bywydau iachach. Er enghraifft, rydym yn gwybod bod podiatryddion yn cefnogi'r nifer cynyddol 
o bobl sy'n byw gyda diabetes i'w cadw'n iach a lleihau'r risg o friwio, tywallt a marwolaethau cynnar. 
 
5. A yw'r adnoddau ariannol ac adnoddau eraill a ddyrannwyd i roi'r strategaeth ar waith yn 
ddigonol. 
 
Fel y nodwyd mewn ymateb i gwestiwn 1, mae Coleg Brenhinol Podiatreg o'r farn y bydd angen 
buddsoddi'n ychwanegol mewn gwasanaethau ataliol, er mwyn symud cydbwysedd y gofal tuag at 
atal ac ymyrraeth gynnar wrth i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ddod i'r amlwg. Covid. 
 
6. Mae'r graddau y mae'r strategaeth a'i gweithrediad yn gynhwysol, yn adlewyrchu anghenion 
/ cyfraniad y gweithlu cyfan - er enghraifft, ar sail proffesiwn, cam gyrfa neu nodweddion 



gwarchodedig - a hefyd yn ystyried rôl gofalwyr a gwirfoddolwyr di-dâl. . 

Fel y nodwyd uchod, mae gan Goleg Brenhinol Podiatreg bryderon difrifol ynghylch rhaglen 
symleiddio HEIW a'r effaith negyddol y gallai hyn ei chael ar gydraddoldeb mynediad i ystod o 
grwpiau i rolau Podiatreg y GIG ledled Cymru. 

7. A oes unrhyw feysydd penodol yn y strategaeth a fyddai’n elwa o waith dilynol â ffocws gan
y Pwyllgor.

Byddai Coleg Brenhinol Podiatreg yn tynnu sylw’r Pwyllgor at ein hateb i gwestiwn 3 yr ymgynghoriad 
hwn, lle rydym yn tynnu sylw at bryderon ynghylch Podiatreg yn cael ei gynnwys ym mhroses 
symleiddio HEIW. Byddem yn annog y Pwyllgor i ymchwilio i weld a ydynt yn credu y bydd gweithredu 
symleiddio yn cael effaith negyddol ar allu Podiatreg i gyflawni yn unol ag A Healthier Wales. 

Gwybodaeth bellach 

Cyswllt: Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus, Coleg Brenhinol 
Podiatreg:  

Trefn a statws tystiolaeth: Cyflwynir yr ymateb hwn ar ran Coleg Brenhinol Podiatreg. Rydym yn 
cadarnhau ein bod yn hapus i'r ymateb hwn gael ei gyhoeddi. 
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