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Cyflwyno Tystiolaeth ar gyfer Ymgynghoriad y Senedd ar ‘Effaith yr ôl-groniad 

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

driniaeth’ (Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol) 

13 Ionawr 2022 

 

Cyd-destun Sefydliadol  

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gyfrifol am wella iechyd 

poblogaeth Gogledd Cymru a sicrhau darpariaeth briodol o ofal iechyd o 

ansawdd uchel.  

Poblogaeth 

Mae poblogaeth Gogledd Cymru tua 700,000 ac mae wedi ei wasgaru ar draws 

chwe Awdurdod Lleol sef Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint 

a Wrecsam.  

Mae’r tabl isod yn dangos proffil oedran y boblogaeth o fewn ardal y Bwrdd 

Iechyd o gymharu â phoblogaeth Cymru gyfan. Mae hyn yn dangos cyfran uwch 

na'r cyfartaledd o'r boblogaeth sy'n oedrannus (65+) ac yn oedrannus iawn (85+). 

Mae proffil oedran y boblogaeth yn arbennig o berthnasol mewn rhai 

gwasanaethau cyfaint uchel lle mae problemau amseroedd aros sylweddol megis 

mewn adrannau orthopaedeg ac offthalmoleg. 

 

 

 

Mae gan BIPBC rai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gyda 12% o 

boblogaeth Gogledd Cymru yn byw yn y pumed mwyaf difreintiedig o gymunedau 

Cymru. Mae tair o'r 10 ward mwyaf difreintiedig yng Nghymru, fel y'u mesurwyd 

gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD)  yng Ngogledd Cymru. Mae'r 

graffeg isod yn dangos yr amddifadedd cymharol mewn cymunedau yng 

Ngogledd Cymru, gan gynnwys y rhai mwyaf difreintiedig - 
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Ymateb i Gwestiynau'r Ymgynghoriad 

Mae’r adran ganlynol yn rhoi ymatebion i’r cwestiynau a nodir yn yr ymgynghoriad. 

 

1. Ôl-groniadau ac Amseroedd Aros 

Mae’r tabl isod yn rhoi crynodeb lefel uchel o’r proffil rhestrau aros ar draws Gogledd 

Cymru ac yn cymharu’r sefyllfa cyn y pandemig (2019) â’r sefyllfa ar ddiwedd 2020 

a’r sefyllfa bresennol. Mae'r proffil hwn yn cynnwys yr holl gleifion sy'n aros ar y 

llwybr cyfeirio at driniaeth, gan gynnwys diagnosteg a therapïau. 

Dyddiad 
Cyfrifiad  

0-25 
wythnos 

26-35 
wythnos 

36-51 
wythnos 

52+ 
wythnos 

Cyfanswm 

      

31/12/19 78,775 8,196 8.987 3,391 99,349  

      

31/12/20 46,995 4,843 22,851 29,632 104,321 

      

19/12/21 78,749 14, 778 13,986 40,897 148,410 
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Fel y gwelir, bu cynnydd o 49,061 o bobl yng nghyfanswm nifer y cleifion sy’n aros 

ers mis Rhagfyr 2019. Mae hyn yn gyson â’r patrwm twf a welwyd ledled Cymru. 

Mae nifer y bobl sy'n aros dros 36 wythnos wedi cynyddu 42,505.  

Mae'r data'n dangos bod rhestr aros sylweddol yn union cyn i'r pandemig daro. Fodd 

bynnag, mae'r rhestr aros hon wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod cyfnod y 

pandemig. Mae’r cynnydd cymedrol rhwng 2019 a 2020 a’r gostyngiad yn y 

carfannau amser aros is yn y cyfnod hwn yn adlewyrchu’r gostyngiad yn nifer y 

cyfeiriadau cleifion allanol a dderbyniwyd yn ystod cyfnod cyntaf y pandemig.  

Dangosir symudiadau yn nifer y cleifion ym mhob band amser aros yn y graff isod. 

Mae hyn yn dangos y sefyllfa gymharol sefydlog cyn y pandemig, effaith y 

gostyngiad mewn cyfeiriadau yn y cyfnod o fis Mawrth 2020 i fis Medi 2020 a’r 

cynnydd sydyn yn y rhai sy’n aros hiraf (dros 52 wythnos) sydd wedi codi oherwydd 

colli capasiti gofal wedi’i gynllunio yn ystod y pandemig. Deilliodd y golled hon o 

gapasiti o ganlyniad i bwysau sylweddol ar welyau cleifion mewnol a achoswyd gan 

weithgarwch gofal heb ei drefnu, adleoli staff i wasanaethau eraill a newidiadau i 

fesurau atal heintiau megis cyflwyno mwy o ofod gwelyau yn arwain at golli gwelyau. 

 

 

 

 

 

O fewn y niferoedd cyffredinol, mae arbenigeddau penodol lle arsylwir nifer fawr o rai 

sy'n aros yn hir. Yng Ngogledd Cymru, yr arbenigeddau hyn yw'r rhai a ddangosir yn 

y tabl isod 
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Arbenigedd Cyfanswm Maint y 
Rhestr Aros 

Niferoedd yn 
aros dros 36 
wythnos 

Niferoedd yn 
aros dros 52 
wythnos 

    

Orthopaedeg 19,822 2,069 10,032 

Llawfeddygaeth 
Gyffredinol  

18,717 2,109 5,475 

Wroleg 10,010 1,341 3,781 

Clust, Trwyn a'r Gwddf 12,002 1,207 5,064 

Offthalmoleg 18,822 2,166 6,480 

Dermatoleg 7,181 420 1,610 

Gynaecoleg 7,530 857 1,795 

 

Mae amseroedd aros yn tueddu i fod yn hirach mewn arbenigeddau a all gael eu 

heffeithio gan lefelau uwch o alw brys, mewn arbenigeddau sydd angen mynediad at 

welyau arbenigol, neu lle mae recriwtio staff parhaol neu locwm yn arbennig o heriol. 

Mae'r ffactorau hyn yn effeithio'n wahanol ym mhob arbenigedd, er enghraifft mae 

orthopaedeg yn wynebu heriau deuol twf o ran cyfeiriadau a mynediad cyfyngedig at 

welyau, yn enwedig yng ngoleuni'r gofynion atal heintiau penodol sy'n berthnasol i'r 

arbenigedd hwn. Fodd bynnag, mae offthalmoleg yn cael ei ddylanwadu'n bennaf 

gan dwf sylweddol yn y galw hirdymor sy'n gysylltiedig â phroffil oedran y 

boblogaeth. 

Ym mhob maes gwasanaeth mae tystiolaeth o alw wedi’i atal yn 2020 h.y. cleifion 

ddim yn cael eu cyfeirio at wasanaethau ar yr un gyfradd ag oedd yn bodoli cyn y 

pandemig. Roedd hyn yn arbennig o wir mewn perthynas â chanser, gyda 

chyfeiriadau wedi gostwng 20% drwy gydol y pandemig ond bellach wedi’u hadfer i 

lefelau 2019. Wrth i’r cleifion na ddaeth i’r amlwg yn ystod y pandemig gael eu 

cyfeirio, mae effaith eu hoedi o ran dilyniant eu clefyd a’r triniaethau sydd eu hangen 

mewn ymateb i hyn yn dod i’r amlwg. Mae hyn yn newid cymhlethdod y llwyth gwaith 

o fewn gwasanaethau canser a bydd angen mynd i'r afael â hyn fel rhan o'r 

cynlluniau adfer. 

Mae perfformiad gwasanaethau canser yn erbyn y safon llwybr canser unigol o 2019 

hyd yma wedi’i nodi yn y siart isod -  
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Mae hyn yn dangos gostyngiad mewn perfformiad yn erbyn y safon amseroedd aros 

yn ystod misoedd cynnar y pandemig gydag adferiad yn ystod haf 2020, fodd 

bynnag dylanwadwyd ar hyn gan lai o gyfeiriadau fel y cyfeiriwyd ato'n gynharach. 

Mae’r perfformiad a gyflawnwyd yn adlewyrchu penderfyniad y Bwrdd Iechyd i 

flaenoriaethu triniaeth canser, ac yn cymharu’n ffafriol â rhannau eraill o Gymru, fodd 

bynnag, gyda’r galw yn dychwelyd i lefelau 2019 nid yw safon y perfformiad wedi’i 

chynnal.  

Mae'r Bwrdd Iechyd yn arbennig o ymwybodol nad yw rhai cleifion â chanser yn cael 

eu cyfeirio at driniaeth ar y llwybr canser cydnabyddedig, ac efallai mai dim ond ar ôl 

asesiad arferol y cânt ddiagnosis. Mae’r garfan gudd hon yn peri pryder, ac mae’n 

elfen allweddol o’r broses ddilysu a ddisgrifir isod. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi sefydlu 

llwybrau i gleifion â “symptomau annelwig” i’w helpu i adnabod canser yn gynnar.  

Dylid nodi hefyd y gallai rhai cleifion canser gyflwyno trwy AAB pe bai eu cyflwr yn 

gwaethygu ac felly'n anhysbys tan y diagnosis. 

 

2. Cefnogi cleifion wrth iddynt aros 

Mae enghreifftiau ar draws Gogledd Cymru lle mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio 

mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i gefnogi cleifion ar restrau aros. Mae rhai o'r 

rhain yn canolbwyntio ar faterion ymarferol fel rheoli poen, diet neu ymarfer corff tra 

bod gan eraill agwedd ehangach i gefnogi iechyd meddwl a lles er enghraifft 

gweithgareddau awyr agored fel cerdded, neu dan do, er enghraifft ioga.  

Yn gynnar yn 2021/22, y disgwyl oedd y byddai gweithgareddau gofal wedi’i 

gynllunio’n cynyddu wrth i bwysau’r pandemig leddfu ac y byddai amseroedd aros yn 

dechrau sefydlogi ac yna’n gwella. Nid yw hyn wedi profi i fod yn wir ac mae’r 
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cynnydd diweddaraf ym mhwysau COVID-19 wedi dangos bod angen dull mwy 

strwythuredig o gefnogi cleifion wrth iddynt aros. Bydd y Bwrdd Iechyd yn mynd i’r 

afael â’r angen hwn fel rhan o’i raglen adfer gyffredinol ar gyfer gofal wedi’i gynllunio. 

Ym mis Ionawr 2022 bydd y Bwrdd Iechyd yn dechrau gweithio gyda phartner 

technoleg i sefydlu rhaglen adferiad yn y cartref ar gyfer cleifion orthopaedeg gyda 

ffocws cychwynnol ar arthroplasti pen-glin. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar y rhai 

sy'n aros hiraf (52 wythnos +) ac yn darparu cymorth i alluogi hunanreolaeth yn y 

cartref, gan gynnwys rhaglenni addysg ac ymarfer corff. 

 

3. Capasiti ac Adnoddau 

 

Bydd angen capasiti ychwanegol sylweddol i sicrhau mynediad at wasanaethau i 

gleifion sy'n aros, o ran cyfleusterau ac yn bwysicach fyth, staff.  

Cyn y pandemig, roedd cynnal sefyllfa sefydlog o ran amseroedd aros yn dibynnu ar 
weithgarwch ychwanegol a oedd yn cael ei wneud flwyddyn ar ôl blwyddyn yn 
ychwanegol at lefelau gweithgarwch arferol. Yn ystod y pandemig, rydym wedi gweld 
nifer y cleifion sy’n profi amseroedd aros hir yn cynyddu’n sylweddol, fel y manylir yn 
adran 1 uchod. Er mwyn mynd i'r afael â'r ôl-groniad hwn a bod mewn sefyllfa i 
gynnal amseroedd aros ar safon briodol, bydd angen capasiti ychwanegol sylweddol.  
 
Mae'r gofynion ar gyfer arbenigeddau unigol yn amrywio. Ym maes offthalmoleg, er 
enghraifft, lle gwneir y mwyafrif helaeth o lawdriniaethau ar sail achosion dydd a lle 
mae capasiti ychwanegol ar gael i'w gomisiynu drwy ddarparwyr annibynnol. Pe 
bai’n bosibl parhau i gomisiynu lefel debyg o weithgarwch ychwanegol ag yn 
2021/22 (400 o achosion y mis) yna gallai hyn olygu bod modd dileu’r ôl-groniad 
ymhen tua 18 mis.  
 
Mewn orthopaedeg, sef y maes mwyaf heriol i fynd i'r afael ag ef, mae'r sefyllfa'n fwy 
cymhleth. Mae hyn yn cynnwys llawdriniaeth fawr ar sail claf mewnol, gyda mesurau 
atal heintiau penodol yn ofynnol i gynnal diogelwch cleifion. Yn ogystal, mae 
gwasanaethau orthopaedeg yn dioddef yn arbennig o gansladau oherwydd pwysau'r 
gaeaf a'r gofyniad i sicrhau bod gwelyau ar gael i gleifion meddygol. Roedd nifer y 
cleifion a oedd yn aros ym mis Tachwedd 2021 tua 6,500, sy’n cyfateb i 3 blynedd o 
weithgarwch arferol. O ganlyniad, mae gwella’r amseroedd aros yn yr arbenigedd 
hwn ar sail gynaliadwy yn gofyn am newid sylweddol yn ein hymagwedd, gan sefydlu 
capasiti gwarchodedig ychwanegol. Mae ein cynigion ar gyfer Canolfannau Triniaeth 
Rhanbarthol fel y nodir isod wedi'u cynllunio i ddarparu datrysiad cadarn a 
chynaliadwy i'r her hon. 
 

Mae cynlluniau wedi’u rhoi ar waith i gyflawni gweithgarwch ychwanegol yn ystod 

2021/22, ond mae’r datrysiad hirdymor yn gofyn am i hyn gael ei ategu gan ffyrdd 

newydd o weithio i sicrhau’r defnydd gorau posibl o’r adnoddau sydd ar gael. Mae 

nifer o ddulliau yn cael eu mabwysiadu. 
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a) Trin rhagor o gleifion 

Lle bo modd, ymgymerwyd â gweithgarwch ychwanegol trwy restrau 

llawdriniaethau ychwanegol a chlinigau cleifion allanol ar benwythnosau trwy 

gydol y flwyddyn.   Fodd bynnag, mae’r cynlluniau a osodwyd gan y Bwrdd 

Iechyd ar ddechrau’r flwyddyn wedi’u heffeithio gan yr angen i adleoli staff 

mewn ymateb i bwysau COVID, galwadau gofal heb ei drefnu sy’n arwain at 

brinder gwelyau cleifion mewnol a mesurau atal heintiau uwch.  Mae hyn wedi 

lleihau effaith y gweithgarwch ychwanegol hwn ar amseroedd aros.  Mae'r 

Bwrdd Iechyd yn buddsoddi adnoddau ychwanegol sylweddol i wella 

perfformiad gofal heb ei drefnu a thrwy hynny leihau'r galw am welyau, ond ni 

fydd hyn ar ei ben ei hun yn cynhyrchu'r capasiti sydd ei angen i alluogi digon 

o weithgarwch ychwanegol i gael ei wneud.  

Mae gweithgarwch ychwanegol hefyd yn cael ei ddarparu trwy ddod â 

darparwyr annibynnol a'u staff i'n hysbytai ar benwythnosau.  Mae hyn yn 

osgoi problemau sy’n gysylltiedig â theithio ychwanegol i gleifion, ond mae 

gweithgarwch wedi’i gyfyngu i gleifion allanol ac achosion dydd, gan nad oes 

capasiti gwelyau cleifion mewnol ar gael oherwydd pwysau'r pandemig.   

Yn olaf, mae gweithgarwch ychwanegol wedi’i ddarparu drwy gontractio â 

darparwyr eraill yn y GIG a’r sector annibynnol, ac mae’n golygu anfon 

cleifion, gyda’u caniatâd, i ysbytai eraill, yn bennaf ar gyfer llawdriniaeth.  Mae 

hyn wedi bod yn llwyddiannus, er enghraifft mewn orthopaedeg lle mae 100 o 

gleifion y mis yn cael eu trin (yn bennaf gyda chymalau newydd) ym 

Mhenbedw.  Ym maes offthalmoleg, mae 400 o gleifion cataract yn cael eu 

trin bob mis mewn ysbyty yng Nghilgwri.  Mae’r dewis o arbenigedd wedi’i 

ysgogi gan y capasiti sydd ar gael, sydd wedi bod yn gyfyngedig iawn hyd 

yma, ond mae arwyddion mwy cadarnhaol yn dod i’r amlwg ynglŷn â chapasiti 

yn y dyfodol a allai gynorthwyo i gynyddu gweithgarwch ymhellach.  Mae'r 

capasiti ychwanegol hwn wedi'i dargedu'n bennaf i alluogi'r cleifion sy'n aros 

hiraf i gael eu trin.  

 

b)_Darparu gofal iechyd i bobl trwy ddulliau newydd. 

Mae nifer o fentrau wedi'u rhoi ar waith sy'n galluogi pobl y mae arnynt angen 

cyngor, gofal neu driniaeth i gael mynediad at hyn mewn ffyrdd arloesol.  Nid 

yw’r mentrau hyn yn addas ar gyfer pob grŵp o bobl, ond maent yn hynod 

effeithiol fel pecyn o opsiynau:  

• Cyngor ac Arweiniad – lle mae meddygon teulu yn ceisio cyngor gan 

feddygon ymgynghorol o fewn system strwythuredig, ac yn seiliedig ar 

y cyngor a dderbynnir, yn darparu gofal parhaus i bobl o'u meddygfa yn 

y gymuned, gan osgoi mynychu clinig ysbyty yn ddiangen.  Mae hyn yn 

cynnwys atebion seiliedig ar dechnoleg megis Consultant Connect.  

• Dilyniannau a Gychwynnir gan Gleifion (PIFU) - lle mae cleifion (fel 

arfer ar ôl llawdriniaeth) yn cael cyngor sy’n eu galluogi i ddewis mynd i 

glinig dim ond os canfyddir symptomau penodol neu os oes ganddynt 
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bryderon.  Mae hyn yn caniatáu i'r unigolyn reoli ei ofal iechyd ac yn 

lleihau'r galw am apwyntiadau cleifion allanol ac yn rhyddhau capasiti i 

weld cleifion newydd. 

• Gweld os oes Symptomau (SoS) – mae cleifion yn cael cyngor ar sut i 

reoli eu cyflwr yn gynyddol i’w galluogi i ofyn am gyngor gan weithiwr 

proffesiynol y maent yn ymddiried ynddo os a phan fydd symptomau’n 

dod i’r amlwg.  Defnyddir hyn fel arfer i reoli cyflyrau hirdymor.  

• Clinigau rhithiol - parhad y duedd a ddechreuwyd yn ystod y pandemig 

i ddarparu gofal prydlon yn nes at neu yn y cartref trwy 

ymgynghoriadau ffôn a fideo.  Mae hyn nid yn unig yn fwy cyfleus i 

gleifion ond mae'n lleihau'r risg o haint ac felly nifer yr ymwelwyr ag 

ysbytai ac mae ganddo fanteision o ran cynaliadwyedd hefyd.  

• Ystyrir amrywiaeth o wasanaethau brysbennu – e.e. y system 

cyhyrysgerbydol – sy’n cefnogi gofal clinigol amgen cyn atgyfeiriad am 

lawdriniaeth, a thrwy hynny osgoi’r cam gweithredu hwnnw mewn 

llawer o achosion.  

 

c) Cadw mewn cysylltiad â chleifion  

 

Fel rhan o'n hymrwymiad i gadw mewn cysylltiad â chleifion, rydym wedi 

bod mewn cysylltiad i ddarganfod a yw cleifion yn dal i deimlo bod angen 

eu triniaeth arnynt ac a yw eu symptomau wedi newid.  Mae hyn wedi dilyn 

model dau gam a gydnabyddir fel arfer da ar draws y GIG.   Pan adroddir 

am newid mewn symptomau, byddwn yn trefnu adolygiad clinigol o bell i 

sicrhau fod cleifion yn cael eu trin yn unol â'r darlun diweddaraf o'u brys 

clinigol.  Mae’r dilysiad hwn o’r rhestr aros yn rhan bwysig o ddull unrhyw 

sefydliad o reoli rhestr aros hir.   

 

 

 

d) Trawsnewid gwasanaethau / ail-ddylunio llwybrau 

 

Mae gwelliant parhaus yn nyluniad a gweithrediad llwybrau clinigol yn 

egwyddor y mae’r Bwrdd Iechyd wedi’i chroesawu, gan gydnabod yr angen 

am newid, boed ar lefel leol neu fel rhan o gyfres ehangach o fentrau GIG 

Cymru.  Er enghraifft, mae’r Gwasanaeth Orthopedig ar fin cychwyn ar fenter 

genedlaethol GIRFT (Gwneud Pethau’n Iawn y Tro Cyntaf), sydd wedi’i 

dylunio i leihau dyblygu yn llwybrau cleifion, a thrwy hynny ryddhau amser i 

drin mwy o gleifion.  Mae enghraifft o fenter leol yn cynnwys y gwasanaeth 

wroleg yn archwilio opsiynau a fydd yn caniatáu i nyrsys arbenigol gyflawni 

llawdriniaethau arferol, a thrwy hynny ryddhau amser meddygon ymgynghorol 

a’u galluogi i ganolbwyntio ar weithdrefnau mwy cymhleth.  

e) Datblygu Canolfannau Triniaeth Rhanbarthol (RTCs)  
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Yr ateb tymor canolig a thymor hir i adferiad gofal wedi'i gynllunio yng 

Ngogledd Cymru yw cyfuniad o'r holl ddulliau uchod, gyda rhai 

gwasanaethau'n cael eu darparu mewn cyfleusterau pwrpasol ar wahân.  Mae 

achos manwl yn cael ei gwblhau cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a 

fyddai, pe cytunir arno, yn dod â chapasiti ychwanegol y mae mawr ei angen i 

Ogledd Cymru i leihau nifer y cleifion sy'n aros yn sylweddol.  

Bydd y cyfleusterau hyn yn darparu gwasanaethau cleifion allanol, diagnostig 

ac achosion dydd, a rhywfaint o ofal cleifion mewnol.  Byddant yn cael y 

fantais o gael eu hamddiffyn rhag pwysau brys ar welyau cleifion mewnol a'r 

risgiau atal heintiau cysylltiedig.   Mae cynllunio ar gyfer y Canolfannau 

Triniaeth Rhanbarthol yn symud yn gyflym a bwriedir i’r capasiti ychwanegol 

sydd wedi’i neilltuo fod yn weithredol o 2023, yn amodol ar gytundeb gan 

Lywodraeth Cymru.  

Ochr yn ochr â'r datblygiad hwn, bydd adolygiad ar raddfa fawr o lwybrau 

cleifion i sicrhau bod pob proses yn bodloni gofynion cleifion yn y ffordd fwyaf 

cost effeithiol a mwyaf effeithiol o ran amser. 

 

Mae cyflawni'r cynnydd mewn capasiti a ddisgrifir uchod yn dibynnu ar gyflenwad 

gweithlu clinigol aml-broffesiynol gyda'r sgiliau addas.  Ar hyn o bryd mae heriau 

o ran recriwtio staff mewn nifer o ddisgyblaethau, yn enwedig meddygaeth a 

nyrsio.  Mae datblygiadau strategol fel yr RTCs yn cynnig cyfle i wneud rolau'n 

fwy deniadol a helpu i gadw staff.  Bydd gwella hyfforddiant clinigol trwy 

bartneriaethau gyda Phrifysgolion lleol a datblygu Ysgol Gwyddorau Meddygol ac 

Iechyd Gogledd Cymru yn hanfodol i sefydlu gwasanaethau clinigol cadarn, 

cynaliadwy yn y tymor hwy.  Er mwyn cynorthwyo'r broses o drosglwyddo i'r 

gwasanaethau newydd hyn, mae modelau sy'n cynnwys cyrchu'n fewnol a 

darpariaeth gyfunol â staff y Bwrdd Iechyd yn cael eu harchwilio gyda darpar 

ddarparwyr RTC.  

 

4) Blaenoriaethu 

Wrth benderfynu pa wasanaethau i ganolbwyntio arnynt tra'n lleihau'r ôl-groniad, 

mae'r Bwrdd Iechyd wedi canolbwyntio ar y blaenoriaethau a ganlyn – 

• Gwasanaethau canser a llawdriniaethau 

• Diagnosteg gynnar, yn enwedig endosgopi a delweddu o ystyried eu rôl 

hanfodol mewn diagnosis canser  

• Gwasanaethau lle mae risg a niwed clinigol posibl wedi'u nodi  

• Gwasanaethau lle mae capasiti i gyrchu'n fewnol ac yn allanol yn bodoli 

 

Mae dewis cleifion ar gyfer triniaeth yn unol â blaenoriaeth glinigol, yn seiliedig ar 

ganllawiau cenedlaethol.  Mae defnyddio’r dull hwn yn golygu bod cleifion sy’n cael 

eu gwahodd i gael llawdriniaeth yn adlewyrchu cydbwysedd rhwng y rhai sydd â’r 
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angen clinigol mwyaf brys a’r rhai sydd wedi aros hiraf. Er mwyn sicrhau bod y 

cleifion priodol yn cael mynediad at lawdriniaeth, waeth ble maent yn byw yng 

Ngogledd Cymru, mae capasiti yn cael ei ddefnyddio’n hyblyg ar draws ardal y 

Bwrdd Iechyd.  Mae hyn yn galluogi blaenoriaethu clinigol ar draws y boblogaeth 

gyfan, yn hytrach na chynnal rhestrau aros ar wahân a gwahaniaethol ar gyfer pob 

ysbyty.  

 

5) Gwybodaeth a chyfathrebu  

 

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cydnabod y gall cleifion deimlo’n aml nad ydynt yn cael eu 

cefnogi tra'u bod ar restrau aros hir a gall diffyg gwybodaeth am yr amser aros 

tebygol am driniaeth waethygu hyn.  Mae nifer o fentrau ar y gweill i ddarparu mwy o 

gymorth lle bo angen, fel y nodir isod:  

• Dilysu – mae’r dull a ddisgrifiwyd yn gynharach yn parhau ac yn cynnig pwynt 

cyswllt â chleifion a’r cyfle i sylwi ar newidiadau mewn cyflwr.  

• Cyfathrebu – mae strategaeth gyfathrebu yn cael ei datblygu i helpu i roi mwy 

o wybodaeth i gleifion am eu hamser aros.  Mae hyn yn arbennig o bwysig o 

ystyried y cyd-destun presennol, gyda’r ymchwydd mewn achosion COVID-19 

yn arwain at oedi pellach mewn adferiad gofal wedi’i gynllunio.  Bydd y 

strategaeth hon yn cynnwys defnydd estynedig o gyfryngau cymdeithasol, yn 

ogystal â sianeli cyfathrebu mwy traddodiadol.  

• Gweithio gyda sefydliadau trydydd sector – mae ymgysylltu mwy effeithiol â 

sefydliadau’r trydydd sector yn cael ei archwilio er mwyn sicrhau’r manteision 

mwyaf posibl drwy bartneriaeth â’r sector.  Un enghraifft yw gwaith gyda’r 

Groes Goch, a all ddarparu naill ai cymorth wyneb yn wyneb neu rithiol o ran 

cwnsela neu gyngor, ac mewn llawer o achosion cymorth ymarferol.  

• Mae yna hefyd lawer o enghreifftiau ledled Gogledd Cymru, lle mae BIPBC yn 

gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i gefnogi cleifion ar restrau 

aros.  Mae rhai yn canolbwyntio ar faterion ymarferol – rheoli poen, diet neu 

ymarfer corff – tra bod gan eraill agwedd ehangach i gefnogi iechyd meddwl – 

e.e. gweithgareddau awyr agored, megis cerdded, neu rai dan do, megis ioga.  

Gall gwella’r wybodaeth sydd ar gael i gleifion am wasanaethau yn eu hardal 

eu galluogi i gael cymorth effeithiol wrth aros am eu triniaeth.  

 

 

 

6) Cefnogaeth Llywodraeth Cymru 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cymorth ariannol sylweddol i Fyrddau Iechyd 

yn ystod 2021/22 ac mae’r gyllideb a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dangos bod y 

cymorth hwn yn parhau, sy’n hollbwysig i alluogi’r rhaglen adfer gofal wedi’i gynllunio 

i gyflawni’n effeithiol.   
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Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn hynod gefnogol i’r cynlluniau datblygol ar gyfer 

creu Canolfannau Triniaeth Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru.  Cynigiwyd cymorth 

arbennig i archwilio atebion arloesol sy’n osgoi’r angen am fuddsoddiad cyfalaf 

sylweddol gan y GIG, sy’n ffactor sy’n cyfyngu ar gyfraddau posibl.  Mae atebion 

arloesol yn seiliedig ar refeniw yn cael eu harchwilio i ddod â'r capasiti hwn ar waith 

cyn gynted â phosibl.  

Yn ogystal â darparu adnoddau, mae yna nifer o raglenni cenedlaethol, a gefnogir 

gan Lywodraeth Cymru, sy'n helpu i ailgynllunio llwybrau cleifion gan arwain at y 

defnydd gorau posibl o adnoddau.  Mae enghreifftiau’n cynnwys cleifion allanol gofal 

llygaid ac wroleg, lle mae arfer da o bob rhan o Gymru a thu hwnt yn cael ei ddwyn 

ynghyd a’i rannu i gefnogi sefydliadau i drawsnewid a gwella gwasanaethau.  

Mae’r sefyllfa bresennol gyda COVID-19 yn arwain at effeithiau andwyol pellach ar 

ddarparu gofal wedi’i gynllunio, a fydd yn arwain at yr angen i ailosod rhaglenni 

adfer.  Bydd angen cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf i ail-

gadarnhau cynlluniau cyflawni ac amserlenni yn y dyfodol gan ystyried y profiad a 

gafwyd yn 2021/22.   

 


