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Cyflwyniad Cymru Versus Arthritis i ymholiad Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol y Senedd ynghylch effaith amseroedd aros 

ar bobl sy’n aros am driniaeth a diagnosis.   

Ionawr yr 31ain 2022 

 

Mae’r cyflwyniad hwn wedi’i baratoi gan Cymru Versus Arthritis. Rydym yn rhan o Versus 

Arthritis, yr elusen fwyaf ym Mhrydain sy’n canolbwyntio ar gyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK). 

Rydym yn datblygu triniaethau arloesol, yn ymgyrchu er mwyn sicrhau bod arthritis yn 

flaenoriaeth ac yn cynnig cymorth, hyfforddiant a gwybodaeth drwy wasanaethau lleol a 

ledled Prydain. Mae ein cylch gwaith yn ymwneud â’r holl gyflyrau cyhyrysgerbydol sy’n 

effeithio ar y cymalau, yr esgyrn a’r cyhyrau gan gynnwys osteoarthritis, arthritis gwynegol a 

phoen cefn. 

Rydym yn ddiolchgar iawn o’r cyfle i gyflwyno’r cyflwyniad hwn i’r Pwyllgor.   

 

Cynnwys 

- Crynodeb o’r materion allweddol  

- Cyflwyniad llawn 

- Manylion cyswllt 

 

Crynodeb o’r materion allweddol  

1. Bu i’r amseroedd aros a’r rhestrau aros am lawdriniaethau orthopedig dewisol 

gynyddu’n sylweddol yn ystod y pandemig.  

Bu i’r niferoedd ar y rhestr aros trawma ac orthopedig (T&O) gynyddu’n sylweddol 

ers dyfodiad y pandemig i 97,422 ym mis Tachwedd 2021vi o gymharu â 62,118 ar 

gyfartaledd yn 2019. Bu i ganran y rheiny ar y rhestr aros T&O dros gyfnod o ddwy 

flynedd gynyddu ar gyfartaledd o 0.001% yn 2019 i 14% erbyn diwedd Tachwedd 

2021. Rydym yn clywed gan bobl sydd wedi’u hysbysu y byddan nhw’n aros am o 

leiaf tair blynedd am lawdriniaeth clun newydd er gwaethaf y boen barhaus, ddifrifol 

ac sy’n gwaethygu sy’n effeithio ar holl agweddau o’u bywyd.  

2. Effaith amseroedd aros hirach am lawdriniaethau orthopedig dewisol.  

Mae pobl yn aros mewn poen difrifol ac sy’n gwaethygu am lawdriniaethau fyddai’n 

newid eu bywydau fel llawdriniaethau ar gyfer pen-gliniau a chluniau newydd. Mae’r 

boen yn effeithio ar bob agwedd o’u bywydau, gan gynnwys symudedd, 

annibyniaeth, iechyd corfforol ehangach ac iechyd meddwl. Gallai hefyd effeithio ar 

eu statws gwaith, eu lles ariannol, eu bywyd teuluol a mwy.  

3. Yr angen am gyfathrebu, gwasanaeth cyfeirio a chymorth i’r bobl hynny sy’n 

aros am lawdriniaethau orthopedig dewisol.  

Bydd yn cymryd cryn amser i fynd i’r afael â’r ôl-groniad T&O a bydd miloedd o bobl 

yn aros yn llawer hirach am driniaeth o gymharu â’r amserlen cyn y pandemig. Gan 

ystyried effaith yr amseroedd aros sydd wedi’u crybwyll uchod, mae’n hanfodol bod y 

Byrddau Iechyd yn sicrhau bod y bobl hynny sydd ar y rhestrau aros yn derbyn 

deunydd cyfathrebu, gwasanaeth cyfeirio a’r cymorth priodol i’w cynorthwyo i barhau 

i gadw’n heini a pharhau i fod yn annibynnol yn ogystal â mynd i’r afael â’r heriau 
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iechyd corfforol a meddyliol ynghlwm â’r amser aros.  

Hoffem weld gweithdrefn genedlaethol yn ymwneud â’r gwaith cefnogi hwn er mwyn 

sicrhau cyfathrebu a gwasanaethau o safon ledled Cymru i bobl sydd ar restrau aros 

perthnasol.  

4. Cyflymder ailddatblygu cynnydd a diogelu gwasanaethau orthopedig dewisol. 

Rydym yn deall bod y cyflymder a’r lefel cynnydd i ailgychwyn, ailddatblygu a diogelu 

capasiti orthopedig dewisol wedi amrywio’n sylweddol rhwng Byrddau Iechyd yn 

ystod y pandemig. Rydym yn parhau i bryderu ynghylch cyflymder a thegwch y 

cynnydd o ran ailddatblygu capasiti. 

Hoffem weld datblygiad cynllun cenedlaethol eglur cyn gynted â phosib i gefnogi 

adfer a diogelu gwasanaethau orthopedig dewisol gydag amserlen i ddychwelyd i 

lefelau gweithgarwch cyn y pandemig, amserlen ar gyfer mynd i’r afael â’r ôl-groniad 

a chynlluniau ar gyfer datblygu hwbiau llawfeddygol ledled Cymru.  

Hoffem weld y Bwrdd Iechyd yng Nghymru’n cyhoeddi’r nifer o lawdriniaethau 

dewisol ar gyfer pen-gliniau a chluniau newydd maen nhw’n eu gweithredu pob mis 

er mwyn taflu goleuni ar y cynnydd o ran ailddatblygu gwasanaethau.  

5. Datblygu gwasanaethau gofal iechyd dwy haen ac annhegwch daearyddol o 

ran modd i fanteisio ar wasanaethau orthopedig dewisol. 

Rydym yn bryderus bod system dwy haen yn datblygu yn sgil yr ôl-groniad sylweddol 

am lawdriniaethau orthopedig dewisol megis llawdriniaethau ar gyfer cluniau a phen-

gliniau newydd. Mae’n golygu bod y rheiny sydd â’r arian i dalu yn gallu manteisio ar 

y llawdriniaethau sydd eu hangen arnyn nhw ac mae’r rheiny sydd methu â fforddio 

gofal iechyd preifat yn parhau i fod ar restrau aros am flynyddoedd maith. Rydym 

hefyd yn bryderus ynghylch y deilliannau o ran modd i fanteisio ar wasanaethau yn 

sgil y gwahaniaethau rhwng Byrddau Iechyd yn ailddatblygu ac yn diogelu eu 

gwasanaethau orthopedig dewisol.  

 

Cyflwyniad Llawn   

1. Amseroedd aros a rhestrau aros am lawdriniaethau orthopedig dewisol  

• Rydym yn clywed gan bobl sydd ag arthritis ac sy’n dioddef poen difrifol a pharhaus 
wrth aros am lawdriniaethau a fyddai’n newid eu bywydau fel llawdriniaethau ar gyfer 
cluniau newydd. Maen nhw’n dweud bod eu gweithwyr proffesiynol y maes gofal 
iechyd wedi dweud eu bod yn debygol o orfod aros am dros dair blynedd am 
lawdriniaethau er gwaethaf y boen maen nhw’n ei ddioddef pob diwrnod a’r effaith ar 
ei hiechyd corfforol a meddyliol.  

• Ar ddiwedd mis Tachwedd 2021 (ffigyrau diweddaraf ar gael, wedi’u cyhoeddi ar 
Ionawr yr 20fed 2022): 

o Roedd cyfanswm y bobl oedd yn aros am driniaethau Trawma ac Orthopedig 
(T&O) yng Nghymru’n 97,422. Mae hyn yn 57% yn uwch (+35,304) na’r rhif ar 
gyfartaledd ar gyfer 2019 (62,118).  

o Roedd 13,607 (14%) o bobl ar y rhestr aros am driniaethau T&O yn aros 
am dros 105 wythnos (2 flynedd) o gymharu â 76 o bobl (0.001%) ar 
gyfartaledd yn 2019. Bu’r nifer o bobl sy’n aros dros dwy flynedd am 
driniaethau T&O yn cynyddu’n aruthrol yng Nghymru yn ystod y 
misoedd diweddar (roedd y ffigwr yn 3,713 ar ddiwedd Mai 2021). 

o Roedd 63,229 (65%) o bobl ar y rhestr aros am driniaethau T&O yn aros yn 
hwy nac 26 wythnos, o gymharu â 15,323 o bobl (25%) ar gyfartaledd yn 
2019. 

o Roedd 53,489 (55%) o bobl ar y rhestr aros am driniaethau T&O yn aros yn 
hwy nac 36 wythnos, o gymharu â 6,570 o bobl (11%) ar gyfartaledd yn 2019.  
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2. Effaith amseroedd aros hirach am driniaethau ar y bobl sydd ar y rhestrau aros  

• Fel elusen sy’n cynnig gwasanaethau cymorth i bobl gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol 

(MSK), rydym yn clywed gan bobl sy’n mynegi pa mor anobeithiol a thruenus maen 

nhw’n teimlo ynghylch eu hamser aros maith am lawdriniaethau. Maen nhw hefyd yn 

sôn sut mae eu bywyd wedi dod i stop i bob diben wrth iddyn nhw aros am gyfnod 

amhenodol am lawdriniaeth a allai newid bywydau. 

• Mae sawl un yn dioddef poen sydd eisoes yn ddifrifol ac sy’n gwaethygu pob dydd 

wrth iddyn nhw aros gan effeithio’n sylweddol ar eu symudedd, medrusrwydd, 

annibyniaeth ac iechyd corfforol a meddyliol ehangach. Gallai’r amseroedd aros 

hirach hefyd effeithio ar eu statws gwaith, lles ariannol ac ar eu teulu ehangach a’u 

gofalwyr.  

• Dengys tystiolaeth y gallai gohirio llawdriniaethau arwain at ddeilliannau gwaeth i 

bobl sydd wedi’u hatgyfeirio ar gyfer llawdriniaethau am gluniau a phen-gliniau 

newydd, yn enwedig amseroedd aros sy’n ymestyn y tu hwnt i 6 mis.vii 

• Bu i Versus Arthritis gynnal arolwg ar bobl ledled Prydain oedd yn aros am 

lawdriniaethau ar gyfer cymalau newydd ar ddiwedd 2020 a bu iddyn nhw ganfod y 

canlynol: (Ffigyrau Cymru (maint sampl bach) mewn cromfachau)viii:  

o Dywedodd 52% y bu i’w lefelau poen waethygu’n sylweddol (60% Cymru).  
o Dywedodd 40% eu bod yn llawer llai annibynnol (39% Cymru). 
o Dywedodd 81% bod eu hiechyd corfforol un ai wedi gwaethygu neu wedi 

gwaethygu’n sylweddol (88% Cymru). 
o Dywedodd 72% bod eu hiechyd meddwl un ai wedi gwaethygu neu wedi 

gwaethygu’n sylweddol (80% Cymru) 

• Rydym hefyd yn clywed gan bobl sydd ar y rhestr aros ac sy’n teimlo’n unig ac ar 
wahân gan fod yr amser aros, y lefelau poen a’r ffaith e bod nhw’n colli symudedd yn 
effeithio ar eu bywyd cymdeithasol a’u gallu i fynd i siopa a chyflawni gweithgareddau 
eraill lle’r oedden nhw arfer ymwneud gyda’u cymunedau.  

“Mae’r boen a’r anhawster yn fy mhelfis yn barhaus ac mae wedi troi fy mywyd ben-i-

waered. Gallaf sefyll, eistedd a gorwedd – ond alla i ddim cerdded. Unwaith imi geisio rhoi 

un troed o flaen y llall, mae fel tasai rhywun yn tynnu llinynnau o weiren bigog drosof. Mae 

hyd yn oed cerdded o fy nghadair freichiau i’r gegin yn drafferth. Rydw i’n dueddol o beidio â 

gwneud dim byd er mwyn osgoi’r boen.” 

Unigolyn yn aros am lawdriniaeth ar gyfer clun newydd, canolbarth Cymru. 

 
Yr angen am gyfathrebu, gwasanaeth cyfeirio a chymorth wrth i bobl aros am 

lawdriniaethau  

• Mae angen sicrhau bod lleihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau orthopedig 

dewisol yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd ond mae’n amlwg 

y bydd hi’n broses faith i geisio mynd i’r afael â’r ôl-groniad. Mae’n anochel y bydd 

nifer o bobl yn gorfod aros yn llawer hirach (ac mae sawl wedi gorfod gwneud eisoes) 

am lawdriniaethau orthopedig o gymharu â’r amseroedd aros cyn y pandemig.  

• Gan ystyried effeithiau’r amseroedd aros sydd wedi’u crybwyll uchod, rydym o’r farn 

ei fod yn hanfodol bod pobl sy’n gorfod aros yn hirach am lawdriniaethau yn derbyn 

cyfathrebu, gwasanaeth cyfeirio a chymorth i’w cynorthwyo i wynebu’r heriau iechyd 

corfforol a meddyliol yn sgil yr amser aros.  

• Mae Coleg Brenhinol y Llawfeddygon Lloegr yng Nghymru wedi cydnabod yr angen i 

gefnogi pobl sy’n aros yn hirach am lawdriniaethau orthopedig yn eu ‘Cynllun 

Gweithredu i adfer gwasanaethau llawfeddygol yng Nghymru’ gyda’r argymhelliad 



10 | P a g e  /  T u d a l e n  

allweddol: ‘Fel blaenoriaeth uniongyrchol, fe ddylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod 

yr holl Fyrddau Iechyd fynd ati ar unwaith i ddwyn i ystyriaeth pa fesurau gellir eu rhoi 

ar waith i gefnogi cleifion wrth iddyn nhw aros am lawdriniaethau.’ix    

• Yn draddodiadol, mae nifer o bobl sydd â chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK) ar restrau 

aros orthopedig wedi cysylltu gyda’u gwasanaethau gofal sylfaenol lleol am gymorth 

fel sy’n briodol wrth iddyn nhw aros. Gyda’r amseroedd aros hirach am 

lawdriniaethau, rydym yn disgwyl y byddai mwy o bobl yn manteisio ar gymorth gofal 

sylfaenol yn amlach ac ar fwy o frys. Fodd bynnag, ymysg y trafferthion mwyaf 

cyffredin gan y rheiny fu’n cysylltu â’n llinell gymorth oedd ceisio manteisio ar 

gymorth gofal sylfaenol.  

• Gan gydweithio gyda Chymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP), bu i CVA adnabod 

nifer o themâu allweddol i lywio cyfathrebu, gwasanaeth cyfeirio a chymorth y mae 

gofyn i Fyrddau Iechyd eu cynnig i’r bobl sydd ar restrau aros am lawdriniaethau 

orthopedig:  

o Cyfathrebu eglur, cynnar a rheolaidd. E.e. amserlen ar gyfer llawdriniaethau, 

un pwynt cyswllt i drafod newidiadau i amgylchiadau, cynnig gwasanaeth 

cyfeirio ynghylch gwybodaeth, adnoddau a chymorth sydd wedi’u crybwyll 

isod.  

o Cyngor ac arweiniad / modd i fanteisio ar raglenni ac adnoddau adsefydlu, 

rhagsefydlu a gweithgarwch corfforol. E.e. ESCAPE pain a chyrsiau tebyg, 

gwasanaethau ffisiotherapi lleol, adnoddau ar-lein CSP a dosbarthiadau ac 

adnoddau ar-lein Versus Arthritis.  

o Gwasanaeth cyfeirio / modd manteisio ar hunanreoli gyda chymorth a 

chefnogaeth cymheiriaid. E.e. cyfeirio at llinell gymorth Versus Arthritis ac ein  

gwasanaethau cymorth lleol. 

o Gwasanaeth cyfeirio / modd manteisio ar therapi galwedigaethol a 

gwasanaethau adsefydlu cymunedol. E.e. Cyfeirio at asesiadau’r awdurdod 

lleol ar gyfer cymhorthion ac addasiadau  (llyfryn Age Cymru am y 

gwasanaethau hynny) 

o Gwasanaeth cyfeirio / modd manteisio ar wasanaethau ac adnoddau rheoli 

poen. E.e. cyfeirio at gyrsiau rheoli poen lleol ac adnoddau ar-lein Versus 

Arthritis ynghylch rheoli poen a rheoli poen wrth aros am lawdriniaeth. 

o Gwasanaeth cyfeirio / modd manteisio ar wasanaethau ac adnoddau cymorth 

iechyd meddwl. E.e. cyfeirio at wasanaethau lleol neu raglenni 3ydd sector 

megis Monitro Gweithredol gan MIND ac adnoddau ar-lein Versus Arthritis.   

o Gwasanaeth cyfeirio / modd manteisio ar wybodaeth a chyngor yn ymwneud 

â chyllid a gwaith. E.e. cyfeirio at y cynllun Mynediad i Waith a CAB. 

o Cynlluniau adfer i ailddatblygu a diogelu capasiti llawdriniaethau orthopedig 

yn gyflym – er mwyn lleihau amseroedd aros pobl ar gyfer lawdriniaethau. 

• Bu i gydweithwyr yn Versus Arthritis yn Lloegr lunio’r adroddiad ‘Cefnogi pobl sydd 

ag arthritis sy’n aros am lawdriniaethau. Pecyn chwe rhan i gefnogi pobl gydag 

arthritis sy’n aros am lawdriniaethau ar gyfer cymalau newydd yn Lloegr’ ym mis 

Mehefin 2021. Bydd nifer o’r themâu a’r materion yn berthnasol i’r cyd-destun yng 

Nghymru. Gallwch fwrw golwg ar yr adroddiad yma.  

• Mae’n bleser gennym ni ddatgan bod nifer o Fyrddau Iechyd wedi cadarnhau eu bod 

yn ymwybodol o’r heriau y mae’r bobl hynny sydd ar y rhestrau aros am 

lawdriniaethau orthopedig wedi’u hwynebu. At hyn, maen nhw’n cydnabod yr angen i 

ddatblygu cyfathrebu a chefnogaeth i bobl wrth iddyn nhw aros. Rydym yn 

ymwybodol o nifer o ddulliau arloesol y mae Byrddau Iechyd wrthi’n eu datblygu, 

https://escape-pain.org/
https://www.csp.org.uk/public-patient/rehabilitation-exercises
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/exercising-with-arthritis/
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/exercising-with-arthritis/
https://www.versusarthritis.org/get-help/
https://www.versusarthritis.org/in-your-area/in-your-area-search-results?area=wales&radius=50
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-cymru/documents/information-guides-and-factsheets/fs42w.pdf
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/managing-symptoms/managing-your-pain/
https://www.versusarthritis.org/news/2021/april/ways-to-manage-your-pain-while-waiting-for-surgery/
https://www.mind.org.uk/get-involved/active-monitoring-sign-up/?gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76p6n32QRhb5EuCn57ejNXJg0edulxQePk1s1LXPvoojvmqP7Z2JAeNxoClzsQAvD_BwE
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/managing-symptoms/emotional-wellbeing/
https://www.gov.uk/access-to-work
https://www.citizensadvice.org.uk/wales/
https://www.versusarthritis.org/media/23694/joint-replacement-support-package-june2021.pdf
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megis y ‘Gwasanaeth Cefnogi Pobl ar Restrau Aros’ (WLSS) gan Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda.  

• Fodd bynnag, nid ydym yn gwbl ymwybodol o’r lefelau o wasanaethau a chyfathrebu 

sydd wedi’u datblygu ledled Cymru i’r bobl sydd ar restrau aros am lawdriniaethau 

orthopedig dewisol. Hoffem weld gweithdrefn genedlaethol yng Nghymru i sicrhau 

gellir rhannu ymarfer da sy’n datblygu rhwng Byrddau Iechyd a sicrhau caiff 

cyfathrebu a chymorth o safon ei gynnig ym mhob cwr o Gymru.   

 

3. Cyflymder y cynnydd ynghylch ailddatblygu a diogelu capasiti llawdriniaethau 

orthopedig dewisol  

• Rydym yn deall y bu’r cyflymder o ran y cynnydd i ailddatblygu a diogelu capasiti 
llawdriniaethau orthopedig dewisol rhwng Byrddau Iechyd yn amrywio’n sylweddol yn 
ystod y pandemig.  

• Yn seiliedig ar dystiolaeth anecdotaidd (sgyrsiau gyda rhanddeiliaid) ac yn 
absenoldeb data gronynnog cadarn, rydym yn amcan fod nifer fach o Fyrddau Iechyd 
yng Nghymru wedi llwyddo i ailddatblygu eu capasiti i oddeutu 50% o’r lefel 
gweithgarwch orthopedig dewisol i gleifion mewnol yn ystod y pandemig o gymharu 
â’r cyfnod cyn y pandemig. Gan ystyried Byrddau Iechyd eraill, bu ond ychydig iawn 
o lefelau gweithgarwch orthopedig dewisol i gleifion mewnol yn ystod cyfnod y 
pandemig o gymharu â’r cyfnod cyn y pandemig. Rydym yn bryderus y byddai hyn yn 
cyfrannu at greu cryn annhegwch o ran y ddarpariaeth ledled Cymru gan edrych tua’r 
dyfodol.  

• Rydym yn deall, eto yn seiliedig ar dystiolaeth anecdotaidd, erbyn diwedd Ionawr 
2020, prin iawn oedd y llawdriniaethau orthopedig dewisol i gleifion mewnol yng 
Nghymru, o gymharu â’r lefelau cyn y pandemig. Rydym o’r farn bod y sefyllfa hon yn 
gwbl annerbyniol. Rydym yn bryderus y gallai diffyg capasiti dewisol mewn sawl 
Bwrdd Iechyd yng Nghymru olygu bod cleifion sydd â blaenoriaeth clinigol uchel 
(RCS/FSSA categori P2) yn methu â derbyn eu triniaeth a’u bod yn dioddef mwy fyth 
yn sgil yr oedi hyn.  

• Rydym yn bryderus yn sgil absenoldeb amserlenni a chynlluniau cenedlaethol i adfer 
llawdriniaethau orthopedig dewisol i’r lefelau cyn y pandemig ac i fodloni’r targedau o 
ran amseroedd aros i’r lefelau cyn y pandemig. Hoffem weld gwaith modelu a 
chynllunio cenedlaethol i bennu amserlenni a gofynion realistig i leihau amseroedd 
aros am lawdriniaethau orthopedig dewisol ledled Cymru cyn gynted â phosib.    

• Ni fu modd canfod union gyflymder y cynnydd o ran ailddatblygu gwasanaethau 
orthopedig dewisol ledled Cymru yn sgil diffyg data wedi’i gyhoeddi ynghylch lefelau 
gweithgarwch o ran llawdriniaethau dewisol. Mae’r ffigyrau amseroedd aros trawma 
ac orthopedig gaiff eu cyhoeddi’n fisol yn cynnwys ystod eang o ymyriadau 
llawfeddygol, yn ymestyn o lawdriniaethau brys i ofal wedi’i gynllunio. At hyn, mae 
diffyg dadansoddiad i asesu’r amseroedd aros am lawdriniaethau dewisol ynghyd â’r 
gweithgarwch dewisol. Rydym yn parhau i alw am ffigyrau misol ynghylch y nifer o 
lawdriniaethau ar gyfer cluniau a phen-gliniau newydd ym mhob Bwrdd Iechyd.  

• Cafodd y ffigyrau o ran y nifer o lawdriniaethau fesul mis ar gyfer cluniau a phen-
gliniau newydd gan bob Bwrdd Iechyd ar gyfer 2019 a 2020 eu cyflwyno fel ymateb i 
WAQ yma. Sylwch, ni wyddom pa ffigyrau gan y Byrddau Iechyd unigol sy’n cynnwys 
llawdriniaethau gan ddarparwyr preifat ar ran y Byrddau Iechyd.   

• Po fwyaf araf ydy’r cynnydd i fynd i’r afael â’r ôl-groniad, po hiraf y bydd llawer yn 
aros am lawdriniaethau. Yn ogystal, mae’n bosibl y bydd effeithiau arfaethedig yr 
amseroedd aros o ran costau iechyd a gofal cymdeithasol, ymyriadau ac anghenion 
yn datblygu i fod yn fwy cymhleth, effeithiau ar gyflogaeth, iechyd meddwl a datblygu 
cydafiachedd yn fwy eang ac yn gwaethygu. Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru 
a’r Byrddau Iechyd yn blaenoriaethu lleihau’r ôl-groniad drwy ailddatblygu capasiti yn 

https://senedd.wales/media/gutjmlms/wq82105-e.pdf
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ddiogel ac yn gyflym. I’r perwyl hyn, bydd yn lleihau niwed tymor hir i unigolion yn 
ogystal â lleihau’r galwadau cynyddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn y dyfodol.   

• Am ran helaeth o’r pandemig, bu polisi canolog CVA yn galw am ‘Gynllun
Trawsnewid ac Adfer Orthopedig Cenedlaethol’ yng Nghymru. Byddai cynllun o’r fath
yn canolbwyntio ar ailddatblygu gwasanaethau orthopedig dewisol yn ddiogel er
mwyn lleihau’r amseroedd aros a diogelu’r gwasanaethau hynny’n fwy effeithiol rhag
pwysau’r gaeaf a’r pandemig yn y dyfodol. Rydym yn cefnogi’r alwad gan Goleg
Brenhinol Llawfeddygon Lloegr yng Nghymru i Lywodraeth Cymru fynd ati i ddatblygu
cynllun strategol eglur sy’n crybwyll sut y byddai’n cyflwyno hwbiau llawfeddygol
covid ledled Cymru. Bu inni groesawu datblygiad Strategaeth Glinigol Orthopedig
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, sydd ar y gweill ar hyn o bryd ac fe hoffem weld y
strategaeth wedi’i gyhoeddi cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, gwyddom y byddai’r
prosiect hwn yn canolbwyntio mwy ar gynnig patrwm strategol hirdymor ynghylch
cynnig triniaeth lawfeddygol yn hytrach na’r ddarpariaeth tymor byrrach o gynyddu’r
capasiti i’r lefelau cyn y pandemig sydd ei angen ar frys.

• Bu i CVA groesawu ‘Cynllun Gweithredu er mwyn Adfer Gwasanaethau
Llawfeddygol’ Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr yng Nghymru i lywio datblygiad
gwasanaethau orthopedig yng Nghymru.x

4. Datblygu gwasanaethau gofal iechyd dwy haen ac annhegwch daearyddol o

ran modd i fanteisio ar wasanaethau orthopedig dewisol

• Rydym yn bryderus dros ben bod system gofal iechyd dwy haen yn datblygu ar gyfer

pobl sy’n aros am lawdriniaethau orthopedig dewisol yn sgil yr amseroedd aros hir

am lawdriniaethau orthopedig. Mae hyn yn golygu bod sefyllfa ariannol yr unigolion

yn pennu oes modd iddyn nhw fanteisio ar lawdriniaethau’n amserol ai pheidio.

• Rydym wedi clywed gan unigolion sydd wedi cymryd benthyciadau personol neu

sydd wedi defnyddio eu cynilion bywyd i dalu am lawdriniaethau, yn sgil yr angen ar

frys am lawdriniaethau, difrifoldeb eu poen a’r amseroedd aros maith am

lawdriniaethau gan y GIG.

• Fel y soniwyd yn yr adrannau uchod, rydym hefyd yn bryderus ynghylch y

gwahaniaeth sylweddol rhwng Byrddau Iechyd o ran cyflymder y cynnydd yn

ailddatblygu a diogelu gwasanaethau orthopedig dewisol yn ystod y pandemig.

Rydym yn bryderus iawn y byddai hyn yn arwain at ddatblygu modd i fanteisio ar y

gwasanaethau hyn sy’n ddibynnol ar ‘god post’ yr unigolion.

Manteisio ar wasanaethau 

• Mae’r modd i fanteisio ar y gwasanaethau priodol ar yr adeg briodol i bobl gydag

arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol hirdymor a pharhaus yn hanfodol er mwyn

lleihau effaith y cyflyrau hyn o ran iechyd corfforol a meddyliol, anabledd, poen

parhaus, symudedd, medrusrwydd, annibyniaeth a’r gallu i weithio.

• Mae triniaethau orthopedig dewisol ymysg y gwasanaethau gofal iechyd pwysicaf ac

mwyaf effeithiol ar gyfer degau ar filoedd o bobl gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol

ledled Cymru.

• Gallai llawdriniaethau megis pen-gliniau neu gluniau newydd newid ansawdd bywyd

unigolion, lleihau neu waredu poen parhaus a helpu pobl symud yn fwy rhwydd

unwaith eto yn ogystal â sicrhau eu bod yn fwy annibynnol.
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