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YMATEB I YMGYNGHORIAD Y PWYLLGOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL AR 
AMSEROEDD AROS YNG NGHYMRU 
 

TROSOLWG 
Roedd problemau gydag amseroedd aros hir ar gyfer gofal endometriosis yng Nghymru cyn y pandemig, yn 
enwedig apwyntiadau canolfannau arbenigol gynecoleg/endometriosis a llawdriniaeth. Yn ôl y disgwyl, mae’r 
pandemig wedi peri i hyn waethygu.  
 
Mae rhai sydd angen gofal trydyddol (arbenigol) yn enwedig, megis llawdriniaeth gymhleth mewn canolfan 
arbenigol endometriosis weithiau’n cael gwybod y bydd angen iddynt aros sawl blwyddyn am y llawdriniaeth 
honno. Gall gorfod aros yn hir am driniaeth gael effaith negyddol ar ansawdd bywyd gan gynnwys poen cronig 
parhaus a symptomau gwanychol sy’n golygu nad yw rhai’n gallu gweithio hyd yn oed. Yn ogystal, mae’r straen 
o’r ansicrwydd ynghylch pryd yn y dyfodol y bydd y llawdriniaeth yn cael ei chynnal o bosibl er mwyn delio â’r 
symptomau parhaus yn gallu effeithio’n andwyol ar iechyd meddwl. Mae hyn yn gwthio’r rhai sy’n gallu 
fforddio gofal preifat i fynd amdani, ac eraill yn mynd i mewn i ddyled i’w gael. Fodd bynnag, nid yw hyn yn 
opsiwn i’r mwyafrif helaeth. 
 
Nodwyd yn ein harolwg effaith Covid bod anawsterau o ran cael gofal y GIG ar gyfer endometriosis yn ystod y 
pandemig, yn enwedig ochr yn ochr â symptomau oedd yn gwaethygu, fel prif yrrwr o iechyd meddwl gwael. 
Wrth siarad ag unigolion ar restr aros am lawdriniaeth endometriosis yng Nghymru, dywedwyd wrthym y 
byddai’n well ganddynt gael gwybod am ba hyd y byddai angen aros, hyd yn oed os oedd angen aros am 
flynyddoedd, yn hytrach na pheidio gwybod.  
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle inni ailadrodd y newidiadau sydd eu hangen i ddarparu gofal 
endometriosis o safon i bawb sydd ei angen yng Nghymru, gan gynnwys: 
 

• Gweithredu’n llawn argymhellion adolygiad Llywodraeth Cymru yn 2018 ar ofal endometriosis1 yn unol â 
chanllaw NICE NG 73 a safon gofal NICE QS 1722 - mae hyn eisoes ar waith, ond mae’r pandemig wedi cael 
effaith arno 

• Cynnal neu gomisiynu archwiliad i adnabod y bylchau a’r heriau i weithrediad adolygiad 2018/canllawiau 
NICE 

• Mynd i’r afael ag unrhyw fylchau mewn canllawiau NICE presennol gan gynnwys endometriosis nad yw’n 
belfig, ar ôl llawdriniaeth gan gynnwys gofal hysterectomi, gofal y menopos, rheoli poen a chymorth 
seicolegol 

• Dod â gofal trydyddol endometriosis dan gylch gwaith Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru 
(WHSSC)3 er mwyn goresgyn yr heriau cyllid presennol a dirwyn i ben y loteri côd post o ran rhai cleifion yn 
methu â chael gafael ar y gofal arbenigol sydd ei angen arnynt  

• Cynllunio cenedlaethol strategol ar gyfer gofal endometriosis yng Nghymru, gan gynnwys mesur ac ateb y 
galw am ofal endometriosis i sicrhau bod y rhai sydd angen gofal yn gallu ei gael, waeth ym mha ardal 
Bwrdd Iechyd. Byddai hyn yn cynnwys adeiladu capasiti o fewn y GIG mewn adrannau gynecoleg a 
chanolfannau arbenigol endometriosis i alluogi atgyfeiriadau prydlon o ofal sylfaenol i ofal eilradd, gan 
gynnwys ar gyfer laparosgopi diagnostig. 

 

• Lleihau amser diagnosis o’r cyfartaledd presennol o 9 blwyddyn i gyfartaledd o ddim mwy na blwyddyn, a 
fydd yn golygu: 

o Llwybrau clir ar gyfer diagnosis a buddsoddi i gapasiti diagnostig mewn adrannau gynecoleg 
o Gwella hyfforddiant ac addysg ymarferwyr gofal iechyd - dylai bob gweithiwr gofal iechyd 

proffesiynol gan gynnwys meddygon teulu ac ymarferwyr adrannau damweiniau a gofal brys allu 
nodi arwyddion a symptomau endometriosis 
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o gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o endometriosis gan gynnwys addysg lles mislifol 
yn ysgolion Cymru a chyllid ar gyfer ymgyrchoedd ymwybyddiaeth cyhoeddus 

 
Bu i archwiliad y Grŵp Trawsbleidiol Seneddol 2020 (APPG) ar Endometriosis4 ganfod o ran cyn-diagnosis, o’r 
rhai gyda symptomau endometriosis yng Nghymru: 

o roedd 56% wedi ymweld â’u meddyg teulu o leiaf 10 gwaith 
o roedd 37% wedi cael o leiaf 5 apwyntiad ysbyty, a 23% wedi cael o leiaf 10 
o roedd 59% wedi mynd i’r adran ddamweiniau a gofal brys, a 26% wedi bod i’r adran honno o leiaf 

teirgwaith 
 
Nid yn unig y mae apwyntiadau parhaus sy’n methu ag adnabod achos dros symptomau’n peri straen i’r 
unigolyn sy’n dioddef, maent hefyd yn ffordd wael o ddefnyddio adnoddau’r GIG. Gallai symleiddio llwybrau 
gofal a mynd i’r afael â bylchau leihau apwyntiadau “parhaus” neu “gwastraff” ac yn rhyddhau adnoddau’r GIG, 
sy’n bwysig iawn yn ystod cyfnod pan mae gan y GIG restr hir o ofal dethol hwyr.   
 
Ynghylch y cwestiynau yn yr ymgynghoriad, hoffai Endometriosis UK gyflwyno’r argymhellion canlynol yn 
ogystal â’r rhai a nodir uchod: 
 

• Cynyddu mynediad i wasanaethau rheoli poen i’r rhai ar restrau aros ar gyfer apwyntiadau canolfannau 
arbenigol gynecoleg/endometriosis cyn cael llawdriniaeth 

• Gwella mynediad i gymorth iechyd meddwl ar gyfer y rhai gyda diagnosis o endometriosis ac endometriosis 
posibl gan gynnwys ymgorffori cymorth iechyd meddwl i lwybrau gofal perthnasol.  

• Byrddau Iechyd/ysbytai yn darparu diweddariadau rheolaidd ar faterion megis: 
o Ail-ddechrau gwasanaethau 
o Amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau a gweithdrefnau 
o Sut dylai cleifion ar restrau aros gysylltu â’r Bwrdd Iechyd/ysbyty a sut gallant gael mynediad i 

wasanaethau megis therapïau seicolegol, rheoli poen a ffisiotherapi pelfig 
 

• Byrddau Iechyd ac adrannau gynecoleg/canolfannau arbenigol endometriosis yn cydweithio i wella 
cyfathrebu rhwng cleifion i’r rhai ar restri aros gynecoleg yn enwedig:  
o Cyfathrebu’n rheolaidd gyda chleifion, hyd yn oed os yw dim ond i roi gwybod eu bod yn dal ar y rhestr 

aros 
o Lleihau’r cyfrifoldeb ar y cleifion i gysylltu â’r ysbyty/y meddyg ymgynghorol os hoffent gael 

gwybodaeth am fod ar y rhestr aros 
o Anfon ffurflenni “ydych chi’n dal i fod angen llawdriniaeth” gyda sicrwydd bod yr unigolyn yn dal i fod 

ar y rhestr aros 
 

• Mae angen i drefniadau ar gyfer atgyfeiriadau trawsffiniol i ganolfannau BSGE yn Lloegr gael eu cryfhau er 
mwyn sicrhau eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen. Ar hyn o bryd, er gwaetha’r ffaith bod peth 
trefniadau’n bodoli, dywedir wrth rai pobl nad yw atgyfeiriadau o’r fath yn bosibl. 

• Archwilio’r defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi gofal parhaus y cleifion lle bo’n briodol yn glinigol ac yn 
dderbyniol i’r claf. 

• Unwaith y mae’r gofal gynecoleg a gynlluniwyd wedi’i adfer yn llwyr, mae’n hanfodol mynd i’r afael â’r 
rhestr hwyr ar sail anghenion clinigol, er enghraifft yn unol â fframwaith blaenoriaethu Covid-19 RCOG5, 
gan gynnwys blaenoriaethu’r rhai gydag endometriosis dwys y mae eu llawdriniaeth wedi’i chanslo neu ei 
gohirio.  

 
Byddai Endometriosis UK yn falch o weithio gyda’r Senedd a GIG Cymru i gefnogi gweithrediad yr argymhellion 
hyn.  
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ENDOMETRIOSIS A RHESTRAU AROS YNG NGHYMRU 
Clefyd yw endometriosis sy’n effeithio 1 ym mhob 10 o fenywod a’r rhai sydd wedi’u pennu’n fenywaidd ar 
adeg genedigaeth yng Nghymru, o’r glasoed i’r menopos, er y gall yr effeithiau bara oes. Mae’n glefyd lle mae 
celloedd sy’n debyg i’r rhai yn y groth yn tyfu mewn mannau eraill yn y corff. Ymhlith y symptomau cyffreidn 
mae poen cronig yn y pelfis, mislif poenus, poen yn ystod neu ar ôl cael rhyw, poen wrth basio dŵr a gweithio’r 
corff, blinder difrifol ac anawsterau o ran beichiogi. Gall y symptomau amrywio; efallai y bydd rhai’n cael mân 
symptomau ac eraill yn cael symptomau gwanychol.  
 
Daeth adolygiad 2018 Llywodraeth Cymru ar ofal endometriosis1 i’r casgliad nad oedd y ddarpariaeth 
gwasanaeth yn bodloni anghenion gan arwain at fynediad annigonol at ofal priodol ledled Cymru. Gwn hefyd o 
archwiliad APPG 2020 ar Endometriosis4 bod amseroedd aros yng Nghymru, hyd yn oed cyn y pandemig, yn 
hirach na chyfartaledd y DU: 
 

• cafodd 44% apwyntiad gynecoleg o fewn 6 mis o’r atgyfeiriad (69% yw cyfartaledd y DU), ac roedd 41% yn 
aros 7-12 mis (19% yw cyfartaledd y DU)  

• roedd 52% wedi aros 0-6 mis i gael llawdriniaeth (70% yw cyfartaledd y DU), 48% wedi aros mwy na 6 mis 

(30% yw cyfartaledd y DU) ac 15% wedi aros o leiaf blwyddyn (7% yw cyfartaledd y DU) 

Yn ogystal ag aros am gyfnodau hir am apwyntiadau a llawdriniaeth gynecoleg, clywsom hefyd gan y gymuned 
endometriosis yng Nghymru am bryderon ynghylch diffyg mynediad i: 
 

• Gynecolegwyr ag arbenigedd mewn endometriosis fel sy’n ofynnol gan ganllawiau NICE2 gan gynnwys y 
rhai sydd â sgiliau a hyfforddiant digonol i gynnal laparosgopi diagnostig. 

• Gofal trydyddol (arbenigol) mewn canolfan arbenigol endometriosis ag achrediad Cymdeithas Endosgopi 
Gynecolegol Prydain (BSGE)6, er enghraifft mewn achosion o endometriosis dwfn wedi’u cadarnhau, neu 
amheuon ohono yn unol â chanllawiau NICE2. 

 
Mae dwy ganolfan arbenigol endometriosis BSGE yng Nghymru, canolfan ag achrediad llawn yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ac ail ganolfan, dros dro, yn Ysbyty Singleton yn Abertawe. Ar gyfer y rhai 
sydd angen gofal trydyddol (arbenigol) yng Ngogledd Cymru, mae’r canolfannau BSGE agosaf yn Lloegr, ac er 
bod trefniadau’n bodoli ar gyfer atgyfeiriadau trawsffiniol ac er bod atgyfeiriadau o’r fath yn digwydd, fel arfer i 
ymddiriedolaethau’r GIG ger Lerpwl, rydym wedi clywed am achosion lle mae unigolion wedi cael gwybod nad 
yw atgyfeiriadau o’r fath yn bosibl.   
 
Rhywbeth sy’n ychwanegu at y broblem o ddiffyg mynediad at ofal trydyddol (arbenigol) drwy ganolfannau 
BSGE yw dulliau cyllid amhriodol. Mae hyn yn cynnwys mecanweithiau cyllid bloc nad ydynt yn adlewyrchu 
cymhlethdod gofal trydyddol ar gyfer endometriosis, gan olygu bod rhai achosion cymhleth sy’n cael eu 
hatgyfeirio at ganolfannau BSGE yn ddi-gyllid yn ei hanfod. Mae hefyd problemau o ran y ffaith nad yw cyllid yn 
dilyn cleifion pan fo angen gwneud atgyfeiriad ar draws Byrddau Iechyd i ganolfan BSGE. Nododd adolygiad 
2018 Llywodraeth Cymru1 fod y ganolfan BSGE yng Nghaerdydd “wedi’i gyllido’n annigonol” a bod hyn wedi 
arwain at “amseroedd aros hir ar gyfer y llawdriniaeth fwyaf cymhleth”.  
 
Does dim syndod bod y problemau o ran mynediad at ofal y mae rhai pobl yng Nghymru yn eu cael wedi’u 
gwaethygu gan y pandemig. Mae ein hymchwil ar effaith y pandemig gyda phobl sydd ag endometriosis a phobl 
y mae amheuaeth bod ganddynt endometriosis yng Nghymru7 wedi datgelu bod llawer o bobl ag endometriosis 
wedi’i chael hi’n anodd cael mynediad at ofal y GIG yn ystod y pandemig, gan gynnwys: 
 

• Canslo neu ohirio apwyntiadau’r GIG ar gyfer endometriosis/symptomau all fod yn endometriosis a 
drefnwyd cyn y pandemig 
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• Anawsterau’n sicrhau apwyntiadau GIG newydd pan roedd angen gofal yn ystod y pandemig 

• Roedd y rhai ag endometriosis oedd ag apwyntiadau GIG a gafodd eu canslo neu eu gohirio (n= 80) yn 
gorfod aros am gyfnodau hir ar gyfer apwyntiadau newydd, neu heb gael dyddiad newydd o gwbl 

o Dim ond 24% o’r rhai a gafodd eu hapwyntiadau wedi’u gohirio (36% yn y DU) ac 19% o’r rhai a 
gafodd eu hapwyntiadau wedi’u canslo (14% yn y DU) gafodd ddyddiad newydd o fewn chwe mis. 

o Ni chafodd 54% ddyddiad newydd ar gyfer yr apwyntiad a gafodd ei ohirio (30% yn y DU), ac ni 
chafodd 47% ddyddiad newydd ar gyfer yr apwyntiad a gafodd ei ganslo (33% yn y DU), gyda’r rhan 
fwyaf yn y ddau achos ddim yn cael unrhyw gyswllt.  

o Bu i 24% o’r rhai gydag apwyntiadau a gafodd eu gohirio (23% yn y DU) ac 15% o’r rhai a gafodd eu 
hapwyntiadau wedi’u canslo aros mwy na 9 mis am ddyddiad newydd (24% yn y DU). 

 

• Cafodd y rhai ag amheuaeth o endometriosis brofiadau tebyg gydag apwyntiadau wedi’u canslo (n= 15) a’u 
gohirio (n= 27) gan gynnwys:  

o cafodd 43% o apwyntiadau a gafodd eu canslo (39% yn y DU) ac 19% gydag apwyntiadau a gafodd 
eu gohirio (39% yn y DU) ddyddiad newydd o fewn 6 mis. 

o ni chafodd 28% o’r rhai gydag apwyntiadau a gafodd eu canslo (27% yn y DU) ac ni chafodd 50% o’r 
rhai ag apwyntiadau a gafodd eu gohirio (28% yn y DU) ddyddiad newydd ac nid oed y mwyafrif 
helaeth wedi cael unrhyw gyswllt.  

o bu i 21% o’r rhai ag apwyntiadau a gafodd eu canslo (19% yn y DU) a 25% o’r rhai ag apwyntiadau a 
gafodd eu gohirio (22% yn y DU) aros mwy na 9 mis am ddyddiad newydd 

 
Roedd yr apwyntiadau a gafodd eu canslo neu eu gohirio fwyaf aml yn rhai ar gyfer apwyntiadau canolfan 
arbennig gynecoleg/endometriosis a llawdriniaeth gan gynnwys laparosgopi. 
 
Nododd rhai ymatebwyr pa mor anodd oedd cael y gofal oedd ei angen, a’r amseroedd aros hir oedd ynghlwm:  
 
“Roedd y gwasanaethau ar gyfer endometriosis yn anodd i’w cael cyn y pandemig, ac ers y pandemig, mae i 
weld yn amhosibl drwy’r GIG.” 
 
“Y rhestr aros hirfaith am lawdriniaeth, sydd bellach hyd yn oed yn hirach. Cefais fy rhoi ar y rhestr am 
lawdriniaeth cyn y pandemig, ond nawr rwyf wedi cael gwybod bod angen aros blynyddoedd. Roedd capasiti’r 
theatr eisoes yn gyfyngedig oherwydd cyllid cyn y pandemig, ac felly nawr mae’r galw’n fwy nag erioed gyda llai 
o gapsiti yn y theatr.”  
 
“Mae’r amseroedd aros wedi cynyddu’n sylweddol, felly nawr rwy’n edrych ar orfod aros 2 flynedd cyn hyd yn 
oed gweld meddyg ymgynghorol eto am fy symptomau!” 
 
“Mae fy symptomau’n gwaethygu’n gyson, heb unrhyw welliant, a chefais wybod bod angen aros 1-2 flynedd 
am fy llawdriniaeth.”  
 
Daeth ein harolwg effaith Covid i’r casgliad fod mwy o bobl yng Nghymru’n defnyddio gofal preifat o gymharu 
â’r DU, gyda 24% o’r rhai ag endometriosis wnaeth lenwi’r arolwg yn nodi eu bod nhw’n defnyddio gofal preifat 
(13% yw ffigur y DU) yn ystod y pandemig.  
 
O’r rhai wnaeth ddefnyddio gofal preifat yn ystod y pandemig: 

• roedd 39% wedi gwneud hynny cyn y pandemig 

• nid oedd 61% wedi gwneud hynny cyn y pandemig 
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Pan fyddai claf yn mynd ar drywydd gofal preifat, fel arfer roedd ar gyfer: 

• Apwyntiadau gynecoleg/canolfannau BSGE 

• Llawdriniaeth gan gynnwys laparosgopi 

• Apwyntiadau profion neu sgan 
 
Nododd sawl ymatebwr wnaeth geisio gofal preifat eu bod yn teimlo nad oedd unrhyw ddewis ond gwneud 
hynny oherwydd amseroedd aros hir, yn enwedig ar gyfer llawdriniaeth, hyd yn oed os oedd hynny’n golygu 
caledi ariannol:  
 
“Canslwyd fy llawdriniaeth ychydig ddyddiau cyn y cyfnod clo cenedlaethol ym mis Mawrth 2020, a 15 mis yn 
ddiweddarach rwy’n dal i aros, sydd wedi fy arwain at dalu’n breifat a defnyddio fy holl gynilon.” 
 
“Roedd rhaid i mi dalu’n breifat am laparosgopi gan fod fy iechyd meddwl yn dioddef cymaint oherwydd y poen 
aruthrol bob dydd. Rwy’n lwcus fy mod wedi gallu gwneud hyn - er fy mod bellach £4000 mewn dyled.” 
 
“Canslodd y GIG fy llawdriniaeth deirgwaith, hyd yn oed ar ôl i’m gynecolegydd bwysleisio pa mor bwysig oedd 
hi i mi gael y llawdriniaeth ar unwaith er mwyn amddiffyn fy ngholuddyn. Oherwydd hyn, roedd angen i mi dalu 
dros £15,000 i gael dwy lawdriniaeth breifat oedd yn hanfodol i’m hiechyd. Mae hyn wedi cael ffaith fawr ar fy 
nghyllid a’m cynlluniau ar gyfer bywyd.” 
 
“Pe na fydden i’n gallu cael mynediad at ofal iechyd preifat ar gyfer y llawdriniaeth, dwi wir ddim yn gwybod ble 
y byddwn i, oherwydd iechyd meddwl a chorfforol yn gwaethygu’n gyflym.” 
 
Yn ogystal, cyflwynodd ymatebwyr eraill oedd yn wynebu amseroedd aros hir neu oedi o ran cael gafael ar ofal 
na wnaeth ddefnyddio gofal preifat sylwadau hefyd:  
 
“Nid yw fy nghyflog gyda’r GIG yn fy ngalluogi i ystyried llawdriniaeth breifat 
 
“Ti’n iawn os oes gen ti arian!” 
 

EIN HYMATEB I BYNCIAU’R YMGYNGHORIAD 
Er bod endometriosis yn cael ei gydnabod yn gyflwr poen cronig, er enghraifft yng nghanllawiau diweddar 
NICE ar boen cronig8, mae’r rhai ag endometriosis sydd angen gwasanaethau rheoli poen yn ei chael hi’n anodd 
cael gafael ar y gwasanaeth hwnnw.  
 
Nododd adolygiad Llywodraeth Cymru 2018 ar ofal endometriosis1 bod “diffyg” gwasanaethau rheoli poen i’r 
rhai ag endometriosis. Pan ofynnwyd i feddygon ymgynghorol Cymru am wasanaethau rheoli poen yn rhan o’r 
adolygiad1  

• dywedodd 50% nad oeddent yn sicr beth oedd yr amser aros am apwyntiad rheoli poen 

• dywedodd 20% bod yr amser aros yn fwy na 7 mis 
 
Mae rheolaeth boen hefyd yn un o’r bylchau yng nghanllaw cyfredol NICE ar ddiagnosis a rheoli endometriosis2. 
Mae hyn yn fwlch y mae Endometriosis UK yn credu sydd angen ei gau.  
 
Cyn y pandemig, pan ofynnwyd i’r rhai ag endometriosis yng Nghymru (n = 488) am y gwasanaethau yr oedden 
nhw’n meddwl fyddai o bosibl yn gwella eu hansawdd bywyd ond sydd heb ei gynnig, ynghylch cymorth i reoli 
poen: 

• roedd 26% wedi cael cynnig cymorth rheoli poen 
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• nid oedd 48% wedi cael cynnig, ond byddant wedi mwynhau’r cynnig 

• nid oedd 27% yn sicr, ni roddwyd ateb, neu atebon nhw ‘amherthnasol’ 
 
Dengys y data uchod bod y rhai ag endometriosis wedi profi amseroedd aros hir ac ansicr am wasanaethau 
rheoli poen cyn y pandemig, a bod anghenion heb eu bodloni. Roedd tystiolaeth gan unigolion yng Nghymru ar 
y rhestr aros am lawdriniaeth endometriosis wnaeth rannu eu profiadau gyda ni yn cynnwys dyhead i gael 
“cynllun hirdymor” ar gyfer eu gofal endometriosis, gan gynnwys tra’r oedden nhw ar y rhestr aros am 
lawdriniaeth. Un o’r gwasanaethau a nodwyd ynghylch y diffyg hwn oedd rheoli poen.   
 
Nododd ein harolwg effaith Covid yr hyn a ganlyn o ran rheoli poen i’r rhai ag endometriosis wedi’i gadarnhau:  
 

• Rheoli poen oedd y gwasanaeth yn y 3ydd safle o ran y rhai a nodwyd amlaf (48%) ar ôl llawdriniaeth (68%) 
a gynecoleg/apwyntiadau canolfannau BSGE (61%). Dyma’r gwasanaethau yr oedd pobl ag endometriosis 
wedi’u ceisio yn ystod y pandemig, ond heb unrhyw lwc  

• O’r rheiny ag apwyntiadau a gafodd eu canslo yn ystod y pandemig (n= 62), nododd 15% o’r ymatebwyr fod 
eu hapwyntiadau rheoli poen wedi cael eu canslo, y gwasanaeth GIG yn y 4ydd safle o ran y rhai a gafodd 
eu canslo fwyaf aml ar ôl gynecoleg/y ganolfan BSGE (59%), llawdriniaeth (51%) ac apwyntiadau 
profion/sganio (21%) 

• Nododd 16% o’r ymatebwyr bod apwyntiadau rheoli poen wedi cael eu gohirio yn ystod y pandemig (n= 
79), y gwasanaeth GIG yn y 4ydd safle o ran y rhai a gafodd eu gohirio amlaf ar ôl llawdriniaeth (63%), 
gynecoleg/canolfan BSGE (58%) ac apwyntiadau profion neu sgan (28%).   

 
Er nad yw 15-16% i weld yn ffigur uchel iawn ar gyfer apwyntiadau wedi’u canslo neu eu gohirio, gall hyn 
adlewyrchu’r ffaith fod gwasanaethau rheoli poen yn anodd i’w cael, fel y’i nodir uchod. Gallai hyn olygu bod 
nifer is o unigolion ag endometriosis wedi cael apwyntiadau rheoli poen yn y lle cyntaf.  
 
Mae cysylltiad rhwng rheolaeth wael o symptomau, yn enwedig poen cronig, ac iechyd meddwl, a ddaeth i’r 
amlwg yn yr arolwg effaith Covid ac mewn mannau eraill hefyd (gweler hefyd y sylwad gan y nyrs 
endometriosis isod).  
 
Ein hargymhellion 
Byddai Endometriosis UK yn argymell cynyddu mynediad i wasanaethau rheoli poen i’r rhai ag endometriosis 
a’r rhai all fod ag endometriosis sydd ar restrau aros ar gyfer apwyntiadau gynecoleg neu ganolfan BSGE. Gallai 
hyn helpu i atal iechyd meddwl rhai pobl yn gwaethygu wrth iddynt aros i gael diagnosis neu’r gofal sydd ei 
angen.   
 
Mynediad i therapïau seicolegol a chymorth emosiynol i’r rhai all fod yn profi gorbryder neu straen o 
ganlyniad i amseroedd aros hir 
I bobl ag endometriosis, mae’r anallu i reoli symptomau’n dda yn rhywbeth sy’n cyfrannu’n helaeth at 
broblemau iechyd meddwl. Yn ein digwyddiad Mis Ymwybyddiaeth o Endometriosis yng Nghymru, nododd nyrs 
endometriosis arbenigol: “Mae’r rhan fwyaf yn dioddef o iselder clinigol gan nad ydyn nhw’n gallu gwneud fel y 
mynnent, oherwydd nad ydyn nhw’n gallu rheoli’r symptomau”9. 
 
Cyn y pandemig, pan ofynnwyd i’r rhai ag endometriosis yng Nghymru os oedd unrhyw wasanaethau yr hoffent 
fod wedi eu cael, ond heb gael eu cynnig nhw, dywedodd 77% o’r ymatebwyr cymorth seicolegol1. Mae hyn yn 
nodi bod anghenion heb eu bodloni o ran y rhai ag endometriosis yn cael mynediad i therapïau seicolegol cyn y 
pandemig.   
 



YMATEB ENDOMETRIOSIS UK I YMGYNGHORIAD PWYLLGOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL SENEDD CYMRU 
AMSEROEDD AROS - Ionawr 2022  

Page 7 of 12 

Pan ofynnodd ein harolwg effaith Covid i’r rhai ag endometriosis wedi’i gadarnhau am effaith y pandemig are u 
hiechyd meddwl (n = 102): 

• dywedodd 74% fod y pandemig wedi gwaethygu eu hiechyd meddwl, neu wedi’i waethygu’n sylweddol 

• dywedodd 23% nad oedd unrhyw newid 

• dywedodd 3% bod eu hiechyd meddwl yn well neu’n llawer gwell 
 
Nododd oedi o ran cael mynediad i ofal ac ansicrwydd o ran dyddiadau newydd ar gyfer gofal wedi’i ganslo neu 
wedi’i ohirio amlaf gan ymatebion yr arolwg, o ran gwneud iechyd meddwl yn llawer gwaeth:  
 
“Effeithio ar iechyd meddwl pan mae rhywun yn dweud bod oedi o leiaf 12 mis ar dy lawdriniaeth toriad mawr 
a hysterectomi llwyr.” 
 
“Mae dim apwyntiad/triniaeth o gwbl yn gwneud imi deimlo’n ofnadwy o isel.” 
 
“Gan fod y llawdriniaeth wedi cael ei chanslo, a dim byd i ddilyn i fyny neu gymorth pellach i helpu i reoli fy 
symptomau, ro’n i’n teimlo’n unig ac fel bod neb yn gwrando arnaf. Yn bendant, roedd fy iechyd meddwl yn 
llawer gwaeth”  
 
“Bu i beidio â chael apwyntiad a gorfod delio â’r boen bob dydd arwain ataf yn cymryd tabledi gwrth-iselder”  
 
Trafodwyd hefyd methu â rheoli symptomau, ac weithiau roedd yn gysylltiedig ag oedi neu anawsterau o ran 
cael gafael ar ofal:   
 
“Ar hyn o bryd, mae fy iechyd meddwl wedi’i effeithio’n sylweddol gan fy symptomau cynyddol sy’n anodd i’w 
rheoli” 
 
“Mae wedi cael effaith negyddol ar fy iechyd meddwl gan nad yw fy anghenion gofal yn cael eu bodloni. Cafodd 
fy llawdriniaeth ei chanslo, ac rwy’n dal i aros am ddyddiad newydd” 
 
Bu sylwadau hefyd ynghylch y diffyg help ar gyfer iechyd corfforol a meddwl gwael cynyddol o ganlyniad i’r 
pandemig:  
 
“Does neb yn cydnabod sut mae’r poen a’r iselder cynyddol yn gwaethygu yn ystod y cyfnod clo, ac mae llai o 
gymorth ar gael” 
 
Dangosodd ein harolwg effaith Covid bod y rhai ag endometriosis yng Nghymru wedi ei chael hi’n anos dod o 
hyd i gymorth iechyd meddwl yn ystod y pandemig. Nododd yr arolwg yr hyn a ganlyn:   
 

• Pan ofynnwyd am ofal a geisiwyd yn ystod y pandemig heb unrhyw lwc, soniodd 37% o’r ymatebwyr (n=92) 
am gymorth iechyd meddwl, yr un gyfran â’r rhai a ddywedodd nad oeddent yn gallu cael apwyntiadau 
meddyg teulu. 

• Dywedodd 90% o’r rhai wnaeth ateb y cwestiwn (n=59) a oedd y pandemig wedi effeithio ar eu gallu i gael 
apwyntiadau iechyd meddwl y GIG ei bod hi’n anos neu’n llawer anos.  

• O’r rhai a ddywedodd wrthym fod eu hapwyntiadau GIG wedi canslo (n=62), nododd 15% eu bod wedi cael 
apwyntiadau iechyd meddwl wedi’u canslo. 

• O’r rhai wnaeth ddweud wrthym fod eu hapwyntiadau GIG wedi’u gohirio yn ystod y pandemig (n=79), 
nododd 9% bod eu hapwyntiadau iechyd meddwl wedi cael eu gohirio.   
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Ein hargymhellion 
Mae Endometriosis UK yn argymell gwella mynediad i gymorth iechyd meddwl i’r rhai ag endometriosis ac 
endometriosis o bosibl gan gynnwys ymgorffori cymorth iechyd meddwl i lwybrau gofal perthnasol.   
 
Y cyfraniad y gall y trydydd sector ei wneud o ran darparu cymorth cyfoedion a gwybodaeth i gleifion sy’n 
aros ar restr aros y GIG  
 
Mae Endometriosis UK yn cynnig cymorth i rai ag endometriosis yng Nghymru drwy: 
 

• Gwybodaeth ar-lein 

• Cyfres o weminarau 

• Grwpiau cymorth yng Nghaerdydd a Chanolbarth Cymru 

• Ein llinell gymorth, gyda gwirfoddolwyr cymwys sy’n gallu cynnig clust cyfeillgar i wrando a chyfle i drafod 
materion ac opsiynau 

• Ein fforwm ar-lein sy’n cael ei gymedroli gan wirfoddolwyr cymwys, sy’n rhoi cyfle i’r rhai ag endometriosis 
rannu eu profiadau ag eraill yn ddienw, holi cwestiynau a dysgu rhagor am endometriosis 

• Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol   
 

Mae unigolion hefyd wedi cysylltu â ni’n uniongyrchol sydd ar restrau aros am lawdriniaeth, oedd gyda 
chwestiynau ynghylch pa mor hir y gallai fod disgwyl iddyn nhw aros; roedd rhai wedi clywed yn anffurfiol y 
byddai’n fwy na 2 flynedd yn yr un modd â llawer o ymatebwyr yr arolwg effaith Covid:   
 
“Yng Nghymru, mae’r rhestrau aros ar gyfer llawdriniaeth gyda’r tîm arbenigol yng Nghaerdydd yn fwy na 5 
mlynedd.”  
 
“Pan gafodd fy llawdriniaeth ei chanslo, cefais wybod y byddai angen i mi aros am 2-3 blynedd. Nawr, mae 
hynny wedi troi’n 5-6 mlynedd. Does dim ffordd y byddaf yn gallu parhau yn y fath boen am 5-6 mlynedd arall.”   
 
“Rwy’n dal i aros am apwyntiadau’r GIG - mae’r rhestr aros am laparosgopi Endometriosis yn 6 mlynedd yng 
Nghymru bellach”  
 
Mae amseroedd aros hir yng Nghymru yn rhywbeth rydym wedi’i glywed sawl gwaith.   
 
Ein hargymhellion 
Byddai’n ddefnyddiol iawn pe gallai Byrddau Iechyd yng Nghymru ddarparu diweddariadau rheolaidd ar 
faterion megis: 
 

• ail-ddechrau gwasanaethau 

• amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau a gweithdrefnau 

• sut y dylai cleifion ar restrau aros gysylltu â’u Byrddau Iechyd i gael gwybod mwy am eu hachos unigol 

• sut i gael gafael ar wasanaethau megis therapïau seicolegol, rheoli poen a ffisiotherapi pelfig, all fod yn 
ddefnyddiol i rai ar restrau aros am apwyntiadau neu lawdriniaeth 

 
Yna, gallai Endometriosis UK ddefnyddio ein platfformau cyfathrebu gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, y 
llinell gymorth a grwpiau cymorth yng Nghymru i rannu’r wybodaeth gan Fyrddau Iechyd gyda’r gymuned 
endometriosis yng Nghymru a’i defnyddio i ateb cwestiynau a dderbyniwn. 
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Effeithiolrwydd negeseuon ac ymgysylltu gyda’r cyhoedd am y galw ar y gwasanaeth, a phwysigrwydd ceisio 
gofal yn brydlon  
O ran cyfathrebu â chleifion ar restrau aros am ofal endometriosis, amlygodd ein harolwg effaith Covid y ffaith 
nad oedd hanner wedi cael dyddiad newydd nac unrhyw gyswllt o gwbl. Mae’r methiant hyn i gyfathrebu 
unrhyw beth gyda chleifion yn golygu bod ganddynt gwestiynau heb eu hateb, a gall gynyddu gorbryder.   
 
Ynghylch cyfathrebu gan ysbytai a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd gyda’r rhai ar restrau aros, er bod darlun 
cymysg, y farn gyffredinol oedd “dim digon da”. Ymhlith y profiadau a nodwyd gan yr arolwg effaith Covid a’r 
unigolion wnaeth rannu eu profiadau gyda ni oedd:   
 

• Peidio â chlywed unrhyw beth gan yr ysbyty neu’r meddyg ymgynghorol er gwaethaf ceisio ffonio/e-bostio 
sawl gwaith. 

• Galwadau ffôn rheolaidd ar ddechrau’r pandemig i bawb oedd yn aros am lawdriniaeth, ac yna dim byd. 

• Derbyn sawl llythyr am yr un apwyntiad. 

• Peidio â chael gwybod bod apwyntiadau wedi’u canslo. 

• Cael clywed eich bod ar restr aros neu y byddwch yn cael eich rhoi ar un, yna cael gwybod nad oes unrhyw 
beth wedi newid. 

• Derbyn ffurflen “oes dal angen llawdriniaeth arnoch”, wnaeth achosi poen meddwl i rai, gan ei fod wedi 
gwneud iddynt feddwl nad oeddent ar y rhestr aros mwyach. 

• Nyrsys a staff ymgynghorol arbenigol am endometriosis e.e. ysgrifenyddion yn helpu pan fyddant mewn 
cyswllt 

 
Ymhlith y sylwadau roedd: 
 
“Dim cyswllt o gwbl gan y gynecolegydd GIG sydd wedi bod yn gweithio gyda mi ers 5 mlynedd. Er gwaetha’r 
ffaith bod fy laparosgopi wedi’i ganslo, ni wnaeth hi gysylltu gyda mi o gwbl er fy mod wedi ffonio’n gyson.”  
 
“Rwyf wedi gorfod brwydro, cysylltu’n aml a gofyn am apwyntiadau.” 
 
Ein hargymhellion 
Mae Endometriosis UK yn argymell bod Byrddau Iechyd ac adrannau gynecoleg/canolfannau arbenigol 
endometriosis yn cydweithio i wella cyfathrebu â chleifion ar gyfer y rhai ar restrau aros gynecoleg yn benodol: 

• Sicrhau cyfathrebu rheolaidd gyda chleifion, hyd yn oed os yw ond er mwyn dweud eu bod ar y rhestr aros 

• Lleihau’r cyfrifoldeb ar gleifion i orfod cysylltu â’r ysbyty/meddyg ymgynghorol os hoffent gael gwybodaeth 
am fod ar y rhestr aros. 

• Sicrhau bod y ffurflenni “oes dal angen llawdriniaeth arnoch” yn cael eu hanfon gyda sicrwydd nad yw’r 
unigolyn wedi cael ei dynnu oddi ar y rhestr aros.   

 
Y raddfa y mae anghydraddoldeb yn bodoli yn y llwyth gwaith dethol, gydag ardaloedd difreintiedig yn 
wynebu rhestrau aros hir iawn fesul pob unigolyn yn y boblogaeth o gymharu ag ardaloedd lleiaf 
difreintiedig  
Mae dadansoddi data rhestrau aros GIG Lloegr yn awgrymu bod y gwasanaethau gynecoleg wedi profi’r 
cynnydd mwyaf yn yr ôl-groniad mewn blynyddoedd diweddar10. Nid yw dadansoddiad tebyg wedi cael ei 
gynnal ar gyfer gwasanaethau gynecoleg yng Nghymru.  
 
Fodd bynnag, o ystyried beth gafodd ei ddatgelu yn archwiliad APPG 20204 ac adolygiad Llywodraeth Cymru o 
ofal endometriosis yn 20181 ynghylch amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau gynecoleg a llawdriniaeth 
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gynecoleg yng Nghymru cyn y pandemig, ni fyddai’n ddwl tybio bod gwasanaethau gynecoleg yng Nghymru 
mewn sefyllfa debyg.  
 
Gan mai dim ond dwy ganolfan arbenigol endometriosis sydd ar gael yng Nghymru, un yng Nghaerdydd ac un 
yn Abertawe, mae anghydraddoldeb daearyddol ynghylch cael gafael ar ofal trydyddol (arbenigol), oherwydd y 
trefniadau cyllid presennol yn gwneud atgyfeiriadau ar draws Byrddau Iechyd yn anodd. Er enghraifft, pan 
ofynnwyd am hyn, dywedodd y ganolfan BSGE yn Ysbyty Singleton yn Abertawe ei fod yn derbyn atgyfeiriadau 
allan o’r ardal ar gyfer gofal trydyddol “ar sail ad hoc”. Yn ogystal, mae’r trefniadau ar gyfer pobl yng ngogledd 
Cymru sydd angen gofal trydyddol (arbenigol) ar gyfer endometriosis o ran cael eu hatgyfeirio i ganolfannau 
BSGE yn Lloegr angen eu cryfhau, gan fod rhai’n clywed nad yw atgyfeiriadau o’r fath yn bosibl. 
 
Ein hargymhellion 
Er mwyn dod â’r loteri cod post i ben ar gyfer gofal arbenigol yng Nghymru ac er mwyn goresgyn heriau cyllid 
presennol:  

• Dylid dod â gofal endometriosis trydyddol (arbenigol) dan gylch gwaith Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol 
Iechyd Cymru (WHSSC). 

• Mae angen cryfhau trefniadau ar gyfer atgyfeiriadau ar draws y ffin i ganolfannau BSGE yn Lloegr er mwyn 
sicrhau eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen. 

• Cynllunio cenedlaethol strategol ar gyfer gofal endometriosis yng Nghymru gan gynnwys mesur ac ateb y 
gal war gyfer gofal endometriosis er mwyn sicrhau y gall pawb sydd angen gofal ei gael, waeth ble mae’r 
Bwrdd Iechyd.   

• Byddai hyn yn cynnwys adeiladu capasiti yn y GIG mewn adrannau gynecoleg a chanolfannau arbenigol 
endometriosis er mwyn galluogi atgyfeiriadau prydlon o ofal sylfaenol i eilradd, gan gynnwys laparosgopi 
diagnostig.   

 
Cynlluniau i adfer gofal y GIG sydd wedi’i gynllunio yng Nghymru 
O ran y syniadau ar gyfer gofal a gynlluniwyd a nodir yng nghynllun Edrych Ymlaen Covid-19 Llywodraeth 
Cymru11, bydden ni’n nodi’r hyn a ganlyn: 

• Gallai defnydd cynyddol o dechnoleg ddigidol er mwyn cefnogi apwyntiadau ar-lein fod yn ddefnyddiol, yn 
enwedig lle mae cleifion angen apwyntiadau gwirio/dilynol yn rheolaidd heb fod angen archwiliad 
corfforol. Fodd bynnag, rhaid i hyn fod yn ddewis i gleifion a dylid cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i 
bobl nad yw apwyntiadau ar-lein yn addas iddynt.  

 

• Cyflwyno dulliau “syth am brawf” fel bod y profion angenrheidiol yn cael eu cynnal cyn yr apwyntiad cyntaf 
gyda’r meddyg ymgynghorol. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol i’r rhai sy’n amau fod ganddynt endometriosis 
gan ei fod yn fodd o gyflymu’r diagnosis. Fodd bynnag, rhaid i hyn fod ochr yn ochr ag uwchraddio capasiti 
diagnostig, fel nad yw cleifion yn gorfod aros yn hir am eu hapwyntiadau profion/sgan.   
 

• Dylai’r cynlluniau blynyddol y mae sefydliadau’r GIG yng Nghymru angen eu paratoi ynghylch 
endometriosis gynnwys: 

o Sut bydd sefydliadau’n gweithio gyda Grŵp Gweithredu dros Iechyd Menywod (WHIG) i 
weithredu’n llawn argymhellion adolygiad Llywodraeth Cymru yn 2018 ar ofal endometriosis yn 
unol â chanllaw NG 73 NICE ar endometriosis: diagnosis a gofal a safon ansawdd NICE QS 172. 

o Mynd i’r afael â bylchau mewn canllawiau NICE, yn enwedig mynediad i wasanaethau rheoli poen 
ac ymgorffori cymorth iechyd meddwl i lwybrau gofal.  

 

• Ar gyfer gofal endometriosis yng Nghymru yn ei chyfanrwydd, mae hefyd angen: 
o Cydnabod a mesur graddfa’r anghenion gofal endometriosis yng Nghymru a sicrhau adnoddau 

priodol i fodloni anghenion clinigol, a bod y rhain yn cael eu cynllunio a’u darparu 



YMATEB ENDOMETRIOSIS UK I YMGYNGHORIAD PWYLLGOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL SENEDD CYMRU 
AMSEROEDD AROS - Ionawr 2022  

Page 11 of 12 

o Ymrwymo i leihau’r amser cyfartalog at ddiagnosis o 9 mlynedd fel ag y mae ar hyn o bryd i 4
blynedd erbyn 2025, ac o dan flwyddyn erbyn 2030

o Cyflymu diagnosis i helpu i leihau apwyntiadau GIG parhaus sy’n methu ag adnabod achos y
symptomau

o Bydd lleihau amser diagnosis yn cynnwys: llwybrau clir ar gyfer diagnosis, buddsoddi i gapasiti
diagnostig mewn adrannau gynecoleg, a gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymarferwyr gofal
iechyd a’r cyhoedd o endometriosis.

Ein hargymhellion 

• Gwella trefniadau cyllid ar gyfer gofal trydyddol (arbenigol) yn y ddwy ganolfan BSGE yng Nghymru o
Fyrddau Iechyd eraill er mwyn helpu i leihau’r anghydraddoldeb daearyddol o ran mynediad i ofal
arbenigol.

• Cynllunio cenedlaethol strategol ar gyfer gofal endometriosis yng Nghymru gan gynnwys mesur ac ateb y
gal war gyfer gofal endometriosis i sicrhau bod y rhai sydd angen gofal yn gallu ei gael, waeth ble mae’r
Bwrdd Iechyd. Byddai hyn yn cynnwys adeiladu capasiti’r GIG mewn adrannau gynecoleg a chanolfannau
arbenigol endometriosis i alluogi atgyfeiriadau prydlon o ofal sylfaenol i eilradd, gan gynnwys ar gyfer
laparosgopi diagnostig.

• Symleiddio’r broses ddiagnosis i leihau apwyntiadau gyda’r meddyg teulu, adran ddamweiniau ac achosion
brys ac ysbytai sy’n “wastraff” drwy gynllunio ac adeiladu capasiti’r GIG i alluogi atgyfeiriadau prydlon o
ofal sylfaenol i ofal eilradd, gan gynnwys ar gyfer laparosgopi diagnostig.

• Gwella hyfforddiant ac addysg ymarferwyr gofal iechyd - dylai’r holl weithwyr gofal iechyd proffesiynol gan
gynnwys meddygon teulu ac ymarferwyr adrannau damweiniau ac achosion brys allu cydnabod arwyddion
a symptomau endometriosis.

• Archwilio’r defnydd o dechnolegau digidol i gefnogi gofal parhaus i gleifion, lle bo’n briodol yn glinigol ac yn
dderbyniol i’r unigolyn.

• Unwaith y mae’r gofal gynecolegol a gynlluniwyd wedi’i adfer yn llwyr, mae’n hanfodol bod y gronfa o
waith yn cael ei daclo ar sail anghenion clinigol yn unol â fframwaith blaenoriaethu COVID-19 RCOG5, gan
gynnwys blaenoriaethu’r rhai ag endometriosis dwys oedd wedi gorfod canslo neu ohirio eu llawdriniaeth.

AMDANOM NI 
Endometriosis UK yw elusen arweiniol y DU yn cefnogi’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan endometriosis. 
Rydym yn darparu gwybodaeth ar ein gwefan a thaflenni gwybodaeth, a chymorth uniongyrchol drwy linell 
gymorth, grwpiau cymorth a fforwm ar-lein. Rydym yn codi ymwybyddiaeth ac yn ymgyrchu i wella bywydau 
pawb sy’n cael eu heffeithio gan endometriosis, ac yn cyfrannu at ymchwil. Rydym yn gweithio’n agos gyda 
sefydliadau iechyd menywod megis RCOG a RCGP. 
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