
Cyflwynwyd yr ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

ar Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros 

am ddiagnosis neu driniaeth 

This response was submitted to the Health and Social Care 

Committee consultation on the impact of the waiting times backlog on people 

in Wales who are waiting for diagnosis or treatment 

WT 38  

Ymateb gan: | Response from: Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru | Healthcare 

Inspectorate Wales 

_____________________________________________________________________________________ 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) – ymateb i ymchwiliad ar: Effaith yr ôl-

groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu 

driniaeth 

 Pennaeth Strategaeth, Polisi ac Ymgysylltu 

Ymateb a gyflwynwyd ar ran Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) 

Rydym yn cadarnhau y gellir cyhoeddi'r ymateb hwn ac nid oes angen trin unrhyw 

wybodaeth yn gyfrinachol.  

Cwestiynau a ofynnwyd gan yr ymgynghoriad isod: 

• Y gwasanaethau sydd ar waith ar gyfer pobl sy’n aros am apwyntiadau

diagnosteg a thriniaeth, yn enwedig cymorth i reoli poen.

• Mynediad at therapïau seicolegol a chefnogaeth emosiynol i’r rheini a allai

fod yn profi pryder neu drallod o ganlyniad i amseroedd aros hir.

• Y cyfraniad y gall y trydydd sector ei wneud wrth ddarparu cymorth

cymheiriaid a gwybodaeth i gleifion sydd ar restr aros y GIG.

• Pa mor effeithiol yw’r negeseuon ar gyfer y cyhoedd ac ymgysylltu â phobl

ynghylch y gofynion ar y gwasanaeth a phwysigrwydd ceisio gofal yn brydlon.

• I ba raddau y mae anghydraddoldebau’n bodoli o ran yr ôl-groniad dewisol, o

ran ardaloedd difreintiedig yn wynebu rhestrau aros anghymesur o fawr y

pen o’r boblogaeth, o gymharu â’r ardaloedd lleiaf difreintiedig.

• Cynlluniau i adfer gofal wedi’i gynllunio y GIG yng Nghymru yn llawn.

Ymateb AGIC 
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Nid oes gan AGIC dystiolaeth benodol i gyfrannu at bob cwestiwn penodol, fodd 

bynnag, mae ein rôl o ran cael sicrwydd mewn perthynas ag ansawdd a diogelwch y 

gwasanaethau a ddarperir i ddinasyddion yng Nghymru yn golygu, ochr yn ochr â 

gweithgareddau arolygu a chofrestru, fod AGIC yn derbyn ac yn defnyddio ystod o 

wybodaeth am wasanaethau gofal iechyd. Mae hyn yn cynnwys: 

Gwrando ar bryderon  

Archwilio pryderon a chanlyniadau diogelu  

Ymgysylltu a rhannu gwybodaeth gyda darparwyr gofal iechyd ac asiantaethau 

partner.  

Drwy drioni tystiolaeth o nifer o ffynonellau mae AGIC yn cael darlun llawnach o 

ansawdd y gofal a'r cymorth a ddarperir gan wasanaethau gofal iechyd yn y GIG a'r 

sector annibynnol. 

Drwy ein swyddogaeth pryderon, sy'n cael adborth am wasanaethau gofal iechyd yn 

uniongyrchol gan aelodau o'r cyhoedd, rhanddeiliaid a chleifion sy'n derbyn 

gwasanaethau, rydym wedi nodi thema sy'n dod i'r amlwg ynghylch argaeledd 

apwyntiadau.  Y brif thema sy'n deillio o'r pryderon a godwyd gyda ni yw argaeledd 

apwyntiadau Meddygon Teulu, argaeledd mynediad i Dimau Iechyd Meddwl 

Cymunedol ac apwyntiadau gyda deintyddion. Mae'r wybodaeth a gawsom drwy'r 

llwybr hwn wedi cynnwys pobl yn mynegi rhwystredigaeth ynghylch eu hanallu i 

drefnu apwyntiadau ar gyfer y gofal y mae arnynt ei angen a/neu'r amodau y 

maent am eu trafod. Mae Meddygon Teulu a Deintyddion wedi dweud wrthym y 

gallant deimlo'n rhwystredig oherwydd effaith COVID-19 ar y gwasanaethau y 

maent yn eu darparu a diffyg dealltwriaeth cleifion o sut mae angen trefniadau 

COVID-19 i newid y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau. Mae'r rhai sy'n aros 

am ofal eilaidd, ar ffurf asesiad cychwynnol neu driniaeth wedi'i chynllunio, yn 

parhau o dan ofal meddygon teulu neu ddeintyddion. Mae hyn yn rhoi mwy o alw ar 

y gwasanaethau gofal sylfaenol hyn, sydd eisoes yn darparu gwasanaeth a 

newidiwyd gan y newidiadau a gyflwynwyd i liniaru risgiau COVID-19 a 

throsglwyddo clefydau heintus eraill.  

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn galendr hon, bydd AGIC yn cynnal Adolygiad 

Cenedlaethol i archwilio'n benodol effaith rhestrau aros hir ar gyfer gleifion sydd 

wedi'u trefnu ar gyfer llawdriniaeth. Byddwn yn cyhoeddi ein canfyddiadau 

unwaith y byddwn wedi cwblhau ein gwaith maes a fydd yn cyfuno dadansoddiad 

o'r data sydd ar gael, asesiadau drwy waith oddi ar y safle ac ar y safle, ynghyd ag 

ymgysylltu â chleifion a staff drwy arolygon a chyswllt uniongyrchol. 

  

 

 

 

 


