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Cyflwyniad gan Crohn’s & Colitis UK: Ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol y Senedd i effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd 
aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth 
Ionawr 2022 

 
1. Amdanom ni  
 

1.1 Mae Crohn’s & Colitis UK yn croesawu’r cyfle i ymateb i’r ymchwiliad hwn i effaith yr 
ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu 
driniaeth. 

  
1.2 Crohn’s & Colitis UK yw’r brif elusen ar gyfer Clefyd Crohn a Llid y Colon yn y DU. 

Rydym yn gweithio i wella diagnosis, triniaeth a gofal; ariannu ymchwil i ddull o wella’r 
clefydau hyn; codi ymwybyddiaeth a darparu gwybodaeth a chymorth.1

 

 

1.3 Mae Clefyd Llid y Coluddyn (IBD) yn effeithio ar 24,000 o blant ac oedolion neu 1:117 o 
bobl yng Nghymru2, a’r ddau brif fath o Glefyd Llid y Coluddyn yw Clefyd Crohn a Llid 
Briwiol y Colon. Maent yn anhwylderau oes, sy’n aml yn wanychol, ac nid oes modd eu 

gwella.3 Mae’r symptomau yn cynnwys dolur rhydd brys a mynych (y mae gwaed 
ynddo’n aml), poen yn yr abdomen, lludded, colli pwysau, a’r gorbryder a’r iselder sy’n 
gysylltiedig â’r symptomau hynny. O’r herwydd bydd angen i bobl gael amser i ffwrdd 
o’r ysgol a’r gwaith, byddant yn cefnu ar gydberthnasau cymdeithasol ac ni fyddant yn 
gallu cyflawni gweithgareddau pob dydd megis siopa a gwneud ymarfer corff. Nid ar y 
perfedd yn unig y mae IBD yn effeithio. Gall effeithio ar bron bob rhan o’r corff a bron 
bob agwedd ar fywyd: o’r system dreulio a’r llygaid a’r cymalau i lefelau egni ac iechyd 
meddwl. Nid yw llawer o’r symptomau hyn yn amlwg i olwg llygad, felly gall pobl 
ymddangos yn iach er eu bod mewn gwirionedd yn sâl ofnadwy. Mae hynny’n arwain at 
stigma a chamddealltwriaeth ac at sefyllfa lle mae miloedd o bobl yn dioddef yn dawel. 

 

1.4 Gall pobl o unrhyw oedran gael diagnosis, a chaiff y mwyafrif ddiagnosis pan fyddant 
rhwng 15 a 40 oed. Mae angen i IBD gael ei fonitro a’i reoli yn ofalus, dros gyfnod o sawl 
degawd yn aml, yn dibynnu ar oedran yr unigolyn pan gaiff y diagnosis. Caiff y gofal ei 
reoli ar draws y sector gofal sylfaenol a’r sector gofal eilaidd, drwy feddyginiaeth neu 
lawdriniaeth gostus yn aml, neu drwy gyfuniad o’r ddau beth. Mae diagnosis hwyr yn 
cynyddu’r tebygolrwydd y bydd angen llawdriniaeth neu driniaethau drutach, ac mae’n 
arwain at brognosis gwaeth.4 Os na chaiff Clefyd Crohn a Llid y Colon eu trin neu os 
byddant yn cael eu rheoli’n wael neu’n arwain at afiechyd difrifol, gallant achosi 
cymhlethdodau difrifol sy’n gofyn am ymyriad meddygol a/neu lawfeddygol brys. Mae’r 
pwysau y mae Clefyd Crohn a Llid y Colon yn ei roi ar y GIG yn cynyddu o’r naill 
flwyddyn i’r llall, ac mae’r costau fesul claf yn debyg i’r costau sy’n gysylltiedig â 
chanser a chlefyd y galon.5 Mae cost flynyddol trin IBD sy’n mynd yn actif unwaith eto 
hyd at chwe gwaith yn fwy na chost flynyddol trin claf sydd ag IBD anactif.6

 

 

1.5 Mae ein cyflwyniad yn defnyddio gwybodaeth o ystod o ffynonellau sy’n cynnwys 
erthyglau wedi’u cyhoeddi, canllawiau cyfredol, data IBD Registry7 ac arolygon o  

 
1 www.crohnsandcolitis.org.uk 
2 Banc data SAIL, Prifysgol Abertawe 
3 About Inflammatory Bowel Disease | Crohn's & Colitis UK (crohnsandcolitis.org.uk) 
4 Mozdiak E, O’Malley J, Arasaradnam R (2015). Inflammatory bowel disease. BMJ. 351: h4416. Inflammatory bowel disease | The BMJ 
5 Luces C, Bodger K (2006). Economic burden of inflammatory bowel disease: A UK perspective. Expert Review of Pharmacoeconomics & 
Outcomes Research. 6: 471-482. 
6 Ghosh N, Premchand P (2015). A UK cost of care model for inflammatory bowel disease. Frontline Gastroenterology. 6: 169–174. 
doi:10.1136/flgastro-2014-100514. 
7 Hafan - IBD Registry 

https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=439&RPID=1027864007&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=439&RPID=1027864007&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=439&RPID=1027864007&cp=yes
http://www.crohnsandcolitis.org.uk/
https://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-crohns-and-colitis
https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4416
https://ibdregistry.org.uk/
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weithwyr gofal iechyd proffesiynol a phobl sydd â Chlefyd Crohn a Llid y Colon, a 
thystiolaeth uniongyrchol ganddynt, sy’n asesu’r ddarpariaeth o ran gofal IBD cyn ac yn 
ystod y pandemig coronafeirws. 

 
2 Crynodeb o’r prif bwyntiau a’r argymhellion  

 
2.1 Mae gofal IBD yn ofal adweithiol, a chaiff ei ddarparu gan wasanaethau nad oes 

ganddynt ddigon o staff ac a oedd eisoes yn ei chael yn anodd ateb y galw, a oedd yn 
arwain at driniaeth hwyr a llawdriniaeth frys ynghyd â mwy o gymhlethdodau. 
 

2.2 Mae diffyg TG a chymorth digidol yn cyfrannu at lawer iawn o aneffeithlonrwydd ac at 
sefyllfaoedd lle caiff gofal ei gydlynu’n wael. 

 
2.3 Mae’r pandemig coronafeirws wedi gwaethygu’r problemau a oedd yn bodoli eisoes o 

ran gofal IBD i bobl â Chlefyd Crohn a Llid y Colon, ac mae wedi arwain at y canlynol: 
i. Gostyngiad yn nifer yr achosion o ddiagnosio IBD yr adroddir yn eu cylch 
ii. Achosion o ganslo endosgopi a llawdriniaeth ar gyfer IBD a lleihau mynediad 

iddynt  
iii. Apwyntiadau hwyr ac anawsterau wrth geisio gweld arbenigwyr IBD a 

meddygon teulu 
iv. Anhawster cael meddyginiaeth hanfodol. 

 
2.4 Mae hynny wedi effeithio fel a ganlyn ar bobl sydd â Chlefyd Crohn a Llid y Colon: 

i. Mae eu IBD wedi troi’n actif, a allai achosi niwed pellach i’w coluddyn a 
chynyddu’r risg o ganser  

ii. Mae arnynt angen llawer o gymorth gyda’u hiechyd meddwl 
iii. Mae’n debygol y bydd arnynt fwy o angen cyffuriau costus a llawdriniaeth 

gymhleth. 
 

2.5 Prin yw’r ddarpariaeth briodol sydd ar gael ar gyfer rheoli poen neu gynnig cymorth 
seicolegol – mae rhestrau aros hir yn golygu nad oes modd i bobl gael darpariaeth o’r 
fath tra byddant yn aros i weld rhywun er mwyn cael diagnosis neu driniaeth. 

 
2.6 Dylai’r blaenoriaethau o ran clirio’r achosion sydd wedi ôl-gronni gynnwys y canlynol: 

i. Sicrhau mynediad i brofion calprotectin mewn ysgarthion yn y sector gofal 
sylfaenol ym mhob ardal er mwyn hybu trefn o roi prawf yn syth a chyflymu 
diagnosis 

ii. Gwneud ymdrech benodol i gynyddu’r ddarpariaeth o ran endosgopi a 
llawdriniaeth yn ddiogel, gan sicrhau bod endosgopi a llawdriniaeth ar gyfer 
IBD yn cael eu blaenoriaethu’n briodol yn unol ag angen clinigol  

iii. Cyfathrebu’n gliriach â chleifion ynghylch faint o amser y mae’n rhaid iddynt 
aros, sut mae cael gafael ar ofal a sut y gallant gadw mor iach ag sy’n bosibl 
tra byddant yn aros  

iv. Cynyddu’r ddarpariaeth o ran cymorth seicolegol a sicrhau bod gwasanaethau’n 
cael adnoddau priodol ac yn cael eu cyflunio i ateb y galw  

v. Gwella’r defnydd a wneir o TG ar draws pob bwrdd iechyd a manteisio ar 
gyfleoedd i fonitro o bell, sy’n cynnwys profion calprotectin mewn ysgarthion a 
hunanreoli gyda chymorth  
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2.7 Rhaid i gyfleoedd i ailddylunio gofal, 
megis cyflwyno apwyntiadau o bell a dechrau defnyddio triniaethau dan y croen, 
gynnwys y cleifion dan sylw a rhaid i’r cyfleoedd hynny fod yn seiliedig ar ddarparu 
gofal wedi’i deilwra a gwneud penderfyniadau ar y cyd. 

 
2.8 Mae angen cymorth gweithredol parhaus ar gyfer Rhaglen Waith Cydweithrediad Iechyd 

GIG Cymru ar gyfer IBD, er mwyn hybu gwelliannau ym maes gofal a chyflymu arloesi ar 
draws y system. 

 

3 Capasiti gwasanaethau a’r ddarpariaeth yng Nghymru  
 

3.1 Dangosodd data a gasglwyd yn 2019/20208, ar sail yr asesiad mwyaf cynhwysfawr sydd 
wedi’i gynnal o ofal IBD, lefelau uchel o ofal brys a gofal mewn argyfwng oherwydd bod 
gwasanaethau dan straen. Roedd hynny’n arwain at ddiagnosis, archwiliadau a 
llawdriniaeth hwyr ac at ddiffyg gofal rhagweithiol wedi’i deilwra.   
 

i. Roedd 47% o’r cleifion yng Nghymru a ymatebodd i’r Arolwg o Gleifion IBD, ac a 
oedd wedi cael diagnosis yn ystod y ddwy flynedd flaenorol, wedi mynd i adran 
ddamweiniau ac achosion brys o leiaf unwaith cyn cael diagnosis 

ii. Roedd 90% ohonynt wedi’i chael yn anodd ymdopi â’r ffaith bod ganddynt 
Glefyd Crohn neu Lid y Colon yn ystod y flwyddyn flaenorol  

iii. Nid oedd unrhyw wasanaeth IBD yng Nghymru yn bodloni gofynion staffio’r 
Safonau IBD yng nghyswllt pob aelod o’r tîm.  

 
3.2 Canfu’r ddealltwriaeth a gafodd ei meithrin yn ddiweddar, yn dilyn Arolygon IBD 

Byrddau Iechyd Cymru a gynhaliwyd yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2021 yn rhan o 
Raglen Waith Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru ar gyfer IBD9: 

 
i. Bod gofal IBD yn adweithiol a’i fod yn cael ei ddarparu gan wasanaethau nad 

oes ganddynt ddigon o staff ac sy’n ei chael yn anodd ateb y galw, sy’n arwain 
at driniaeth hwyr sy’n golygu mwy o achosion o dderbyn pobl i’r ysbyty mewn 
argyfwng, mwy o lawdriniaeth mewn argyfwng a mwy o gymhlethdodau 
llawfeddygol (gyda mwy o achosion o ffurfio stoma). 

ii. Mae amseroedd aros am endosgopi yn ffactor allweddol mewn diagnosis hwyr, 
sydd bron bob amser yn golygu bod angen colonosgopi neu sigmoidosgopi 
hyblyg. Felly, dylid cael trefn o roi prawf yn syth ar sail prawf calprotectin 
mewn ysgarthion neu brawf imiwnocemegol ar ysgarthion, a wneir yn y sector 
gofal sylfaenol pan amheuir bod gan glaf IBD. Nid yw profion calprotectin ar 
gael yn uniongyrchol o hyd i feddygon teulu yn ardal Bae Abertawe a Phen-y-
bont ar Ogwr. 

iii. Mae diffyg TG a chymorth digidol yn amlwg iawn. Mae hynny’n arwain at oedi 
ac aneffeithlonrwydd y gellid eu hosgoi. Er enghraifft, nid yw systemau 
atgyfeirio electronig ar gyfer meddygon teulu, sy’n galluogi meddygon 
ymgynghorol i ymateb yn sydyn gyda chyngor drwy Borth Clinigol Cymru, ar 
gael ar gyfer atgyfeiriadau ym maes gastroenteroleg ym Myrddau Iechyd 
Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr a Chwm Taf Morgannwg. Mewn ardaloedd 
eraill, mae wedi arwain at dros 40% o ostyngiad yn y niferoedd sydd ar restrau 
aros arferol ar gyfer clinigau gastroenteroleg. 

 
 
 
 

 
8 Crohn’s and Colitis Care: The Hidden Cost and a Vision for Change, IBD UK, 2021 
9 Mae gwybodaeth bellach ar gael o ofyn amdani  

https://ibduk.org/reports/crohns-and-colitis-care-in-the-uk-the-hidden-cost-and-a-vision-for-change
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4 Effaith y pandemig ar ofal i bobl â Chlefyd Crohn a Llid y Colon 
 

4.1  Diagnosis 

4.1.1 Nid yw aelodau’r cyhoedd na meddygon teulu yn deall IBD yn dda, ac mae meddygon 
teulu yn gweld llawer o gleifion sydd â symptomau’n ymwneud â rhan isaf yr 
abdomen. Mae hynny’n arwain at oedi cyn bod pobl yn cydnabod bod ganddynt 
symptomau y dylid ymchwilio iddynt, ac yn arwain at oedi cyn bod meddygon teulu’n 
cynnal y profion perthnasol ac yn gwneud yr atgyfeiriadau angenrheidiol at ofal 
eilaidd. Yn aml, ceir rhagor o oedi cyn bod modd gweld arbenigwr, ac yna cyn dechrau 
cael triniaeth. Mae’r pandemig wedi creu heriau ychwanegol yn ystod pob un o’r 
camau hyn, oherwydd ei bod yn anodd cael apwyntiadau a chynnal profion ac 
archwiliadau. 

4.1.2 Mae data IBD Registry o fis Ebrill i fis Mehefin 2020, o gymharu â’r un cyfnod yn 2019, 
yn dangos bod cyfradd yr achosion newydd a gofnodwyd o ddiagnosio IBD wedi gostwng 
o 49 i 13 am bob 1,000 o ddigwyddiadau (-74%).10 At hynny, mae diagnosio’n cymryd 
mwy o amser yn awr nag yr oedd cyn y pandemig. 

4.1.3 Roedd 11% o’r 308 o bobl sy’n byw yng Nghymru, a ymatebodd i’n Harolwg Gofal 
Iechyd yn 2021, wedi cael diagnosis yn ystod y 12 mis blaenorol. 

i. Dywedodd 29% a oedd wedi cael diagnosis yn ddiweddar fod hynny wedi cymryd 
dros flwyddyn (29% yn y DU, ar sail 7,149 o ymatebwyr) 

ii. Dywedodd 46% ei bod wedi cymryd dros bythefnos i’w triniaeth ddechrau ar ôl 
iddynt gael diagnosis (41% yn y DU) 

 
“Roeddwn wedi bod yn sâl am dros flwyddyn cyn i fi weld meddyg, ac am wythnosau cefais 

wybod y dylwn i fynd i’r adran ddamweiniau ac achosion brys oherwydd nad oedd fy 
meddyg teulu’n fodlon rhoi apwyntiad i fi.”  

 
“Gwrthododd meddygon fy ngweld oherwydd Covid, ac yn y pen draw bu’n rhaid i fi fynd 
i’r ysbyty a chael trallwysiadau gwaed ar ôl dioddef anemia difrifol gyda BMI a oedd yn is 

nag 17.” 
 

 
4.2 Cael endosgopi a llawdriniaeth ar gyfer IBD 

4.2.1 Mae ar gleifion IBD angen endosgopi er mwyn cael diagnosis, cael eu monitro a’u 
goruchwylio, a chael triniaeth. Mae pobl ag IBD yn wynebu mwy o risg o gael canser y 
coluddyn, yn enwedig y sawl y mae eu clefyd yn fwy actif neu wedi ymledu neu’r sawl 
sydd â Cholangitis Sglerosio Sylfaenol. Mae canllawiau NICE, canllawiau Cymdeithas 
Gastroenteroleg Prydain a’r Safonau IBD yn argymell cadw gwyliadwriaeth ar bobl yn 
rheolaidd er mwyn chwilio am ganser, yn unol â’r canllawiau cenedlaethol.  

 
4.2.2 Mae’r pandemig wedi effeithio’n sylweddol ar y gallu i gynnig endosgopi’n unol â’r 

canllawiau cenedlaethol11, a chafodd llawer o driniaethau endosgopi eu canslo yn  

 
10 Bodger K et al on behalf of the UK IBD Registry Collaboration. COVID-19 impact on care and prescribing for inflammatory bowel disease: 
Data from the IBD Registry.  PMO-37 COVID-19 impact on care and prescribing for inflammatory bowel disease: Data from the IBD Registry | 
Gut (bmj.com) 
11 Endoscopy activity and COVID-19: BSG and JAG guidance | The British Society of Gastroenterology 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg118/evidence/cg118-colonoscopic-surveillance-for-prevention-of-colorectal-cancer-in-people-with-ulcerative-colitis-crohns-disease-or-adenomas-full-guideline2
https://www.bsg.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/BSG-IBD-Guidelines-2019.pdf
https://www.bsg.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/BSG-IBD-Guidelines-2019.pdf
https://gut.bmj.com/content/70/Suppl_4/A95.2
https://gut.bmj.com/content/70/Suppl_4/A95.2
https://www.bsg.org.uk/covid-19-advice/endoscopy-activity-and-covid-19-bsg-and-jag-guidance/
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ystod y cyfnod clo cyntaf. Mae astudiaethau wedi dangos gostyngiad enfawr yn nifer y 
triniaethau endosgopi gastro-enterig yn rhan isaf yr abdomen, gan gynnwys triniaethau 
colonosgopi a sigmoidosgopi hyblyg at ddibenion diagnostig a therapiwtig.12  Mae 
gweithdrefnau diogelwch mwy trylwyr yn ei gwneud yn anos rheoli’r achosion sydd 
wedi ôl-gronni, ond gellir mynd i’r afael â nhw’n fwy effeithlon ac effeithiol yn unol 
â’r canllawiau o sicrhau’r ymdrech, yr arweinyddiaeth a’r egni priodol.   

 
4.2.3 Canfu Arolwg Gofal Iechyd 2021 Crohn’s & Colitis UK fod 24% o’r sawl yng Nghymru a 

ddywedodd fod arnynt angen colonosgopi yn ystod y chwe mis blaenorol wedi sôn eu 
bod wedi gorfod aros dros bedair wythnos am golonosgopi, sef y cyfnod hiraf a 
argymhellir. Dywedodd 37% o’r bobl hynny fod eu colonosgopi wedi’i ganslo ac nad 
oeddent wedi cael dyddiad newydd ar ei gyfer. Roedd y rhan fwyaf o’r triniaethau 
colonosgopi’n ofynnol er mwyn cael diagnosis neu gynnal archwiliad ac er mwyn 
rheoli’n effeithiol unrhyw achosion lle’r oedd IBD wedi troi’n actif. 

 

 
“Bu’n rhaid i fi aros 16 mis am fy sigmoidosgopi [a oedd yn ofynnol er mwyn cael 

diagnosis].” 
 

“Mae angen cyffur biolegol newydd arnaf. Dydw i ddim wedi bod yn cymryd cyffur 
o’r fath ers dros 12 mis, ac mae fy IBD yn actif. Rydw i wedi bod yn cymryd 
steroidau ers 10 mis wrth aros am apwyntiadau ac aros i driniaeth gael ei 

chymeradwyo.” 
 
“Rwy’n poeni y gallai melanoma droi’n ganser ac rwy’n poeni oherwydd na fyddaf 

yn cael colonosgopi am flwyddyn arall.” 
 

 

 

4.2.4 Bydd 21% o’r sawl sydd â Chlefyd Crohn yn cael llawdriniaeth i echdorri rhan o’r 
coluddyn cyn pen pum mlynedd ar ôl cael diagnosis, a bydd 26% yn cael llawdriniaeth 
o’r fath cyn pen 10 mlynedd. Mae’n debygol y bydd ar 10–15% o’r sawl sydd â Llid 
Briwiol y Colon angen llawdriniaeth ar ôl rhwng pump a 10 mlynedd. Mae pobl y mae 
eu clefyd wedi ymledu’n wynebu risg o ddioddef cymhlethdodau a allai fygwth eu 
bywyd – er enghraifft, risg y gallai eu coluddyn dorri neu gael ei flocio’n gyfan gwbl – 
os na chaiff llawdriniaeth ei hystyried yn brydlon. 

 
4.2.5 Canfu Arolwg Gofal Iechyd Crohn’s & Colitis UK:  
 

i. Yn y DU, fod 29% o’r sawl yr oedd arnynt angen llawdriniaeth yn ystod y 12 mis 
blaenorol wedi gweld eu llawdriniaeth yn cael ei chanslo, ac nad oedd dros 
hanner y rheini wedi cael dyddiad newydd o hyd ar ei chyfer  

ii. Bod dros un o bob tair o’r llawdriniaethau gofynnol yn llawdriniaeth mewn 
argyfwng, nad oedd wedi’i chynllunio, y gellid bod wedi’i hosgoi pe bai 
triniaeth briodol wedi bod yn bosibl yn gynharach. 

 
4.2.6 Cyn y pandemig Covid-19, yng Nghymru yr oedd pobl yn gorfod aros hiraf am 

lawdriniaeth IBD ddewisol, o blith pob un o bedair gwlad y DU, a dim ond 46% o 
wasanaethau a ddywedodd fod llawdriniaeth IBD ddewisol yn digwydd cyn pen 18  
 

 
12 M Deputy, O Faiz et al The provision of, and outcomes for, inflammatory bowel disease services during the Covid-19 pandemic: a nationwide observational study (heb 
ei gyhoeddi, yn disgwyl cael ei gynnwys mewn cyfnodolyn) 
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wythnos ar ôl i’r claf gael ei atgyfeirio. Soniodd 30% o’r cleifion eu bod yn gorfod aros 
mwy nag 18 wythnos am lawdriniaeth IBD ddewisol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Gweld arbenigwyr IBD a meddygon teulu a chael meddyginiaeth 
 
4.3.1 Mae IBD yn anhwylder cronig, cyfnewidiol sy’n gallu arwain at gymhlethdodau difrifol 

a all fygwth bywyd rhywun, felly mae gallu gweld arbenigwyr yn sydyn yn hanfodol i 
bobl sydd â Chlefyd Crohn neu Lid y Colon er mwyn i’r anhwylder gael ei reoli’n 
effeithiol ac er mwyn i bobl gael cymorth tra byddant yn aros am archwiliad a 
thriniaeth. 

 
4.3.2 Mae’r Safonau IBD13 yn datgan y dylai pobl gael ymateb gan eu llinell gyngor IBD erbyn 

diwedd y diwrnod gwaith nesaf. 
 

i. Dywedodd tua un o bob pedwar (24%) o’r sawl a oedd wedi ceisio cysylltu â’u 

llinell gyngor IBD nad oeddent fel rheol neu bob amser yn cael ymateb erbyn 

diwedd y diwrnod gwaith nesaf (27% yn y DU) 

ii. Dywedodd 32% o’r sawl yr oedd arnynt angen gofal gan eu meddyg teulu yn 

ystod y chwe mis blaenorol nad oeddent wedi medru cael y gofal yr oedd 

arnynt ei angen (41% yn y DU). 

4.3.3 Roedd y problemau a nodwyd yn cynnwys anhawster cael apwyntiadau, sefyllfaoedd 
lle’r oedd gofal yn cael ei gydlynu’n wael rhwng meddygon teulu ac arbenigwyr, a 
phroblemau dosbarthu a chyflenwi meddyginiaeth. 

 

 

 
“Cefais wybod y naill ddiwrnod ar ôl y llall nad oedd unrhyw apwyntiadau ar gael, ac 

oherwydd hynny bu bron i fi gael fy nerbyn i’r ysbyty.” 
 

“Rwy’n cysylltu â fy meddyg teulu, ac rwy’n cael gwybod y dylwn i gysylltu â fy 

arbenigwr gastroenteroleg. Rwy’n ffonio rhif y tîm o nyrsys IBD ac rwy’n cael neges 

wedi’i recordio sy’n dweud nad yw’r gwasanaeth ar gael mwyach oherwydd prinder 

staff ac y dylwn i gysylltu â fy meddyg teulu neu chwilio am wybodaeth ar eich 

gwefan. Rwyf wedi ceisio cysylltu â fy arbenigwr gastroenteroleg bedair gwaith ond yn 

ofer bob tro.” 

“Mae’n anodd trefnu profion gwaed, felly doedd dim modd rhyddhau’r presgripsiwn.” 
 

 
13 www.ibduk.org/ibd-standards 
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“Roedd gen i apwyntiad dros y ffôn bythefnos yn ôl, ac rwy’n dal i aros i’r presgripsiwn 
gyrraedd drwy’r post. Does gen i neb i gysylltu â nhw chwaith ynglŷn ag e’.” 

 
“Does gan y fferyllfa ddim stoc ac rwy’n cael cyfarwyddyd i ddod yn ôl o hyd i weld a yw 

wedi cyrraedd. Mae hynny’n digwydd yn rheolaidd.” 

 

 

5 Gwasanaethau sydd ar gael i bobl sy’n aros am ddiagnosis a 
thriniaeth, yn enwedig cymorth i reoli poen  

 

5.1 Mae ein Harolwg Gofal Iechyd yn dangos bod llawer o bobl sy’n byw gyda Chlefyd 
Crohn a Llid y Colon yng Nghymru wedi bod yn cael trafferth cael diagnosis a chael y 
gofal a’r driniaeth y mae arnynt eu hangen yn ystod y 12 mis diwethaf, sy’n cynnwys 
cymorth priodol wrth aros am ddiagnosis a thriniaeth. Mae hynny wedi arwain at 
sefyllfaoedd lle mae eu hanhwylder wedi troi’n actif a lle maent wedi cael eu derbyn 
i’r ysbyty ac wedi cael llawdriniaeth, ac mae wedi effeithio ar eu lles meddyliol, eu 
cydberthnasau a’u gallu i weithio. 

 
i. Dywedodd 19% o’r sawl yr oedd arnynt angen gwasanaethau iechyd neu 

driniaeth yn ystod y chwe mis blaenorol fod anawsterau cael gwasanaethau 
iechyd neu driniaeth wedi arwain at sefyllfa lle’r oedd eu hanhwylder wedi 
troi’n actif.  

ii. Dywedodd 19% o’r sawl yr oedd arnynt angen gwasanaethau iechyd neu 
driniaeth yn ystod y chwe mis blaenorol fod anawsterau cael gwasanaethau 
iechyd neu driniaeth wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl. 

 

 
“Mae’n achosi llawer iawn o ofid i fi fel person ifanc. Mae’n wirioneddol anodd i fi siarad 
ag unrhyw un am y peth, a phan wnes i siarad â rhywun roeddwn yn teimlo fy mod yn cael 
fy nhrin fel plentyn. Roedd pobl yn nawddoglyd ac yn rhoi’r argraff fy mod yn niwsans.” 

 
“Methu â chael UNRHYW help. Mae’r meddyg teulu yn hollol ddi-glem, ac mae prinder 

staff gastroenteroleg yn yr ysbyty. Bu’n rhaid i fi ddyfalu a fy nhrin fy hun yn ystod chwe 
wythnos pan oedd fy anhwylder yn actif unwaith eto. Doeddwn i ddim yn gwybod a oeddwn 
yn gwneud y peth iawn neu beidio, a oedd yn gallu bod yn frawychus iawn, ac roeddwn yn 

gobeithio y byddai osgoi bwyta am chwe wythnos yn helpu.” 
 

“Hyd yn hyn, dydw i ddim wedi cael unrhyw driniaeth ar wahân i ronynnau Salofalk. Mae’r 
adegau pan fydd yr anhwylder yn actif yn ofnadwy, ac mae’n cymryd wythnosau i fi 

ddechrau teimlo’n well unwaith eto. Rwyf bob amser yn ofni’r adeg nesaf pan fydd yr 
anhwylder yn actif, ac mae mor anodd rhagweld hynny fel na fyddaf bron byth yn gadael y 

tŷ.” 
 

 
5.2 Er gwaetha’r effaith hon, nid oes unrhyw gymorth priodol ar gael i helpu pobl sydd â 

Chlefyd Crohn a Llid y Colon i reoli eu poen. Yr unig opsiwn yw cael eu cyfeirio at 
wasanaethau rheoli poen cronig. Fodd bynnag, nid yw hynny’n briodol i bobl nad yw eu 
hanhwylder wedi’i ddiagnosio, ac mae’r amseroedd aros yn eithriadol o hir yn 
gyffredinol. Mae unrhyw gymorth, felly, yn annhebygol o gael ei ddarparu cyn bod yr 
apwyntiad gydag arbenigwr yn digwydd. 

 



  
 
   

9 
 

 
 

6 Cael therapïau seicolegol a chymorth emosiynol i bobl a allai fod 
yn profi gorbryder neu ofid oherwydd amseroedd aros hir  

 
6.1 Mae therapïau a chymorth o’r fath yn eithriadol o bwysig ar gyfer gofal IBD, o ystyried 

yr effaith sylweddol y mae’r anhwylderau a’r driniaeth yn ei chael ar iechyd meddwl 
ac o ystyried bod straen a gorbryder yn gwaethygu symptomau, ond nid oes gan 
unrhyw fwrdd iechyd yng Nghymru staff priodol a all roi cymorth seicolegol i oedolion 
sydd â Chlefyd Crohn a Llid y Colon. Nid oes gan y mwyafrif unrhyw wasanaeth o gwbl, 
ac mae’r rhestrau aros yn hir iawn os oes yna ddarpariaeth ar gael. 

 

 
“Mae’r diffyg cymorth a’r diffyg gwybodaeth, a’r teimlad fy mod wedyn yn cymryd amser 

rhywun yn ddiangen, wedi effeithio ar fy iechyd meddwl hefyd. Ar ôl cael gafael ar 
rywfaint o gymorth, soniais sawl gwaith am flinder difrifol ac am fy iechyd meddwl, ond ni 
chafodd unrhyw opsiynau eu trafod ac roedd y feddyginiaeth yn canolbwyntio ar y gwaedu 

a’r dolur rhydd. Mae’r driniaeth wedi bod yn adweithiol, yn hytrach na’i bod yn cynnig 
dulliau o reoli fy anhwylder yn rhagweithiol a dysgu’r ffordd orau o fyw gydag e’.” 

 

 

7 Y cyfraniad y gall y trydydd sector ei wneud o safbwynt darparu 
cymorth gan gymheiriaid a darparu gwybodaeth i gleifion sydd ar 
un o restrau aros y GIG 
 

7.1 Mae’r trydydd sector yn gwneud cyfraniad pwysig o safbwynt darparu mynediad i 
gymorth gan gymheiriaid a darparu gwybodaeth o safon sy’n seiliedig ar dystiolaeth i 
gleifion sydd ar un o restrau aros y GIG. Gwelodd Crohn’s & Colitis UK fod galwadau 
i’n llinell gymorth ac ymweliadau â’n gwefan wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y 
cyfnod hwn. Rydym yn llunio gwybodaeth, ac rydym wedi tynnu sylw at wybodaeth, 
ynghylch lles meddyliol ac ynghylch beth y dylai pobl ei wneud os yw eu hanhwylder 
yn troi’n actif, ac rydym wedi cynnig digwyddiadau cymdeithasol rhithiol a sesiynau 
Facebook Live ynglŷn â themâu megis lles meddyliol, sydd wedi cael croeso da iawn.  

 
7.2 Fodd bynnag, nid disodli gwasanaethau iechyd y mae ein gwaith ni’n ei wneud ond eu 

hategu, ac rydym yn cefnogi argymhellion a luniwyd ar y cyd gan elusennau ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol, sef:  

 
i. Bod angen cyfathrebu’n glir â chleifion ynghylch amseroedd aros ac ynghylch 

penderfyniadau am eu gofal a’u triniaeth  
ii. Bod angen cyfathrebu’n glir â chleifion ynghylch yr angen i barhau i ofyn am 

help ac ynghylch sut mae cael gafael ar y gofal iawn, ar yr adeg iawn ac yn y 
lle iawn  

iii. Bod angen canolbwyntio ar hybu hunanreoli ac addysg i gleifion, er mwyn 
grymuso cleifion i allu cadw mor iach ag sy’n bosibl ac osgoi cael eu derbyn i’r 
ysbyty neu orfod cael llawdriniaeth mewn argyfwng (pryd bynnag y bo modd). 
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8 Cynlluniau i sicrhau bod gofal wedi’i gynllunio gan y GIG yn cael 

ei adfer yn llawn yng Nghymru  

8.1 Dylai’r blaenoriaethau ar gyfer adfer gofal i bobl â Chlefyd Crohn a Llid y Colon yng 
Nghymru ganolbwyntio ar y canlynol: 

i. Gwella mynediad i brofion calprotectin mewn ysgarthion yn y sector gofal 
sylfaenol ym mhob ardal yng Nghymru – mae prawf calprotectin mewn 
ysgarthion yn brawf syml a rhad ar ysgarthion, sy’n gallu cynorthwyo’r broses o 
atgyfeirio rhywun yn syth i gael endosgopi ac sy’n gallu cyflymu diagnosis 

ii. Gwneud ymdrech benodol i gynyddu’r ddarpariaeth o ran endosgopi’n ddiogel – 
mae llawer o unedau’n dal i weithredu ar sail 30%-50% o’u lefelau 
gweithgarwch blaenorol, er gwaethaf llawer o botensial i gynyddu 
effeithlonrwydd a gweithgarwch yn unol â’r canllawiau14 

iii. Sicrhau bod endosgopi a llawdriniaeth yn cael eu blaenoriaethu’n briodol yn 
unol ag angen clinigol – er gwaethaf canllawiau gan y Ffederasiwn 
Cymdeithasau Arbenigeddau Llawfeddygol15 

iv. Cydnabod bod canolbwyntio ar dargedau canser a thargedau llawfeddygol sy’n 
golygu bod modd trin nifer fawr o gleifion yn gallu effeithio ar lawdriniaeth 
frys ar gyfer IBD ac yn gallu arwain at ohirio llawdriniaeth o’r fath, er bod cael 
llawdriniaeth ar gyfer IBD yn brydlon efallai’n bwysicach o safbwynt osgoi 
cymhlethdodau posibl  

v. Cyfathrebu’n gliriach â chleifion ynghylch faint o amser y gallant ddisgwyl aros, 
sut mae cael gafael ar ofal a beth y gallant ei wneud i gadw mor iach sg sy’n 
bosibl tra byddant yn aros  

vi. Cynyddu’r ddarpariaeth o ran cymorth seicolegol a sicrhau bod gwasanaethau’n 
cael adnoddau priodol ac yn cael eu cyflunio i ateb y galw  

vii. Gwella’r defnydd a wneir o TG ar draws pob bwrdd iechyd yng Nghymru a 
manteisio ar gyfleoedd i fonitro o bell, sy’n cynnwys profion calprotectin mewn 
ysgarthion a hunanreoli gyda chymorth – mae hwn yn faes arloesi y gellid ei 
hybu er mwyn darparu gofal mwy rhagweithiol, ymatebol ac effeithlon. 

8.2 Rhaid i gyfleoedd i ailddylunio gofal, megis cyflwyno apwyntiadau o bell a dechrau 
defnyddio triniaethau dan y croen, gynnwys y cleifion dan sylw a rhaid i’r cyfleoedd 
hynny fod yn seiliedig ar ddarparu gofal wedi’i deilwra a gwneud penderfyniadau ar y 
cyd. 

8.3 Mae angen cymorth gweithredol parhaus ar gyfer Rhaglen Cydweithrediad Iechyd GIG 
Cymru ar gyfer IBD16 er mwyn hybu gwelliannau ym maes gofal a chyflymu arloesi ar 
draws y system. 

 

“Mae’r pandemig wedi amlygu’r cyfyngiadau difrifol y mae’r GIG wedi bod yn eu 
hwynebu ers blynyddoedd lawer. Mae Clefyd Llid y Coluddyn yn afiechyd cronig sy’n 
effeithio ar bobl ifanc ac y mae angen ei reoli am gyfnod hir. Oherwydd y 
pandemig, mae amser staff ac adnoddau diagnostig wedi gorfod cael eu dargyfeirio 
i’r rheng flaen ac, fel yn achos llawer o grwpiau eraill o gleifion, mae hynny wedi 
achosi problemau enfawr i gleifion IBD.  
  

 
14 British Society of Gastroenterology’s guidelines for colonoscopy for high-risk surveillance patients during COVID-19. 
15 Clinical Guide to Surgical Prioritisation in the recovery from the Coronavirus Pandemic 
16 Personal stories are making a difference to Crohn’s and Colitis care in Wales | Crohn's & Colitis UK (crohnsandcolitis.org.uk) 

https://www.bsg.org.uk/covid-19-advice/an-update-to-information-and-guidance-for-endoscopy-services-in-the-covid-19-pandemic-2/
https://fssa.org.uk/_userfiles/pages/files/covid19/prioritisation_master_261121.pdf
https://crohnsandcolitis.org.uk/news/personal-stories-are-making-a-difference-to-crohns-and-colitis-care-in-wale
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Mae’r ffaith bod rhestrau aros am driniaethau endosgopi a llawdriniaethau dewisol, 
a’r ffaith bod blaenoriaeth wedi’i rhoi i achosion o ganser neu achoson a amheuir o 
ganser, wedi achosi caledi gwirioneddol, cynnydd yn nifer y cleifion sydd wedi’u 
derbyn i’r ysbyty mewn argyfwng a chynnydd yn nifer y llawdriniaethau mewn 
argyfwng i gleifion IBD â chlefyd actif nad oedd wedi’i reoli yn brydlon. Caiff yr 
anhwylder ei alw’n anhwylder ‘diniwed’, ond mae hynny wedi arwain yn rhy aml o 
lawer at gymhlethdodau sy’n bygwth bywyd rhywun.  

Dylai’r gwaith i leihau amseroedd aros gael sylw’n awr gyda’r un brys ag a 
ddangoswyd ar ddechrau’r pandemig wrth drin y sawl yr oedd COVID yn effeithio’n 
uniongyrchol arnynt.”   

Dr AB Hawthorne, Arweinydd Clinigol Cymru Gyfan, Rhaglen Cydweithrediad Iechyd 
GIG Cymru ar gyfer IBD 
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