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Diolch ichi am y cyfle i fynychu cyfarfod y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon ar 20 Chwefror ar gyfer y sesiwn dystiolaeth ar ofal iechyd gwledig yng 
Nghymru.  

Yn ystod fy sesiwn, fe ymrwymais i ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch nifer o faterion. 

Ehangu Addysg Feddygol  

Roedd y flwyddyn gyntaf wastad yn mynd i fod yn flwyddyn anodd o ran recriwtio oherwydd 
gwnaed penderfyniad i ddechrau’r broses hanner ffordd drwy’r cylch derbyniadau ac mae’n 
rhaid inni ddilysu’r rhaglen newydd.  

Yn ôl y disgwyl, prin oedd yr ymateb gan fyfyrwyr blwyddyn 1 pan gynigiwyd symud i Fangor 
ar gyfer blwyddyn 2. Fodd bynnag, cafwyd nifer o ymatebion cadarnhaol gan ymgeiswyr 
sy’n Fyfyrwyr Graddedig a bydd Prifysgol Caerdydd yn gwneud cynigion i’r ymgeiswyr hyn 
yn yr wythnosau nesaf. Rwy’n parhau i fod yn hyderus y byddwn yn cael dros 10 o fyfyrwyr 
ar gyfer y cwrs ym Mangor ac rwy’n gobeithio y bydd modd recriwtio’r swm llawn o 20.    

Bydd y blynyddoedd dilynol yn fwy rhagweladwy, wedi inni gael cyfle i farchnata’r rhaglen yn 
llawn.  

Y Trac Iechyd Gwledig a Phell mewn Addysg Feddygol (RRHiME) 

Cyhoeddwyd papur yn gynharach eleni o’r enw The Swansea RRHiME track: a new 
curriculum model for embedding rural and remote healthcare into undergraduate medicine 
programmes a gellir ei weld yma https://www.mededpublish.org/manuscripts/2085  

Mae’r papur yn nodi bod y trac RRHiME yn darparu profiad iechyd gwledig a phell ymarferol 
a gwerthfawr sy’n ddewis amgen i’r model trochi.  
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Mae’r papur hefyd yn nodi y gellir trosglwyddo’r model yn llwyddiannus i raglenni meddygol 
a gofal iechyd eraill.  
 
Sgiliau Cymraeg o fewn Gweithlu’r GIG  
 

Disgwylir i sefydliadau yng Nghymru ateb y gofynion statudol a gorfodol sy’n gysylltiedig â’r 
Gymraeg. 
 
Mae’r Cofnod Staff Electronig (ESR) yn caniatáu i staff, gweithwyr meddygol ysbytai a 
deintyddion, yn ogystal â staff gweithredol ac uwch staff, gofnodi eu sgiliau Cymraeg.  
 
Er fy mod yn deall bod y gwaith o gofnodi sgiliau Cymraeg ar ESR wedi amrywio rhwng y 
byrddau iechyd, y disgwyliad yw bod cyflogwyr yn hyrwyddo’n weithredol i staff 
bwysigrwydd cofnodi’r wybodaeth hon, er mwyn darparu gwasanaeth gwell i gleifion a’r 
cyhoedd.  
 
Ymhellach i hynny, rwy’n deall y bu byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd yn gweithio gyda’r 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i ddatblygu cyrsiau iaith sydd wedi’u teilwra i 
anghenion staff y GIG. Rydym hefyd yn buddsoddi yn y gweithlu presennol a gweithlu’r 
dyfodol i gynyddu’r capasiti i ddarparu gwasanaethau Cymraeg lle maent eu hangen fwyaf.    
 
Bydd y gwerthusiad annibynnol a gomisiynwyd yn ddiweddar, Mwy na geiriau, yn rhoi cyfle i 
edrych ar sut mae’r targedau yn y fframwaith wedi’u cyrraedd ac i asesu’r effaith ar draws y 
cyfnod 2016-2019, a fydd yn cynnwys edrych ar sut y bu byrddau ac ymddiriedolaethau 
iechyd effeithiol yn cynllunio eu gweithluoedd er mwyn darparu gwasanaethau yn Gymraeg.   
 
Bydd Safonau’r Gymraeg ar gyfer y sector iechyd yn dod i rym ar 30 Mai 2019. Mae’r 
safonau hyn yn gam pwysig tuag at ddarparu gwasanaethau iechyd drwy gyfrwng y 
Gymraeg a bydd y camau gweithredu mewn fframweithiau Mwy na geiriau yn y dyfodol yn 
eistedd ochr yn ochr â’r gyfundrefn safonau ac yn canolbwyntio ar alluogi camau i wella’r 
ddarpariaeth Gymraeg. Bydd y safonau yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ddatblygu 
sgiliau Cymraeg eu staff, darparu hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ac asesu’r 
angen am sgiliau Cymraeg wrth hysbysebu swyddi.  
 
Yn dilyn fy mhresenoldeb yng nghyfarfod y Pwyllgor, fe wnaethoch hefyd ysgrifennu ataf ar 
01 Mawrth, yn gofyn am y wybodaeth a ganlyn:  
 

 nifer y lleoedd hyfforddi meddygol a nyrsio ledled Cymru ym mhob un o’r tair blynedd 
diwethaf, a nifer y ceisiadau ar gyfer y lleoedd hynny; 

 

 pa asesiad a wnaed o’r capasiti ledled Cymru i gefnogi meddygon a nyrsys tra 
byddant yn hyfforddi, a pha gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i 
gynyddu’r capasiti hyfforddi hwnnw.  

 
Mae’r wybodaeth y gwnaed cais amdani wedi’i chynnwys yn Atodiad A. Nodwch fod y  
wybodaeth hon yn cyfeirio at gyrsiau meddygaeth ôl-raddedig ac nid rhai israddedig.  
 
Rwy’n gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol ichi.  
 
  



 
Yn gywir,  

  
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
  



ATODIAD A  
 
  

Nifer y lleoedd meddygol a nyrsio ledled Cymru ym mhob un 
o’r tair blynedd diwethaf, a nifer y ceisiadau ar gyfer y 
lleoedd hynny - 

O.N. dylid trin y data ynghylch nifer y ceisiadau â gofal. Mae hyn am nifer o resymau, gan gynnwys 
yr hyn a ganlyn:  

 Drwy system UCAS, gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum lle mewn prifysgolion er mai 
dim ond un y byddant yn ei dderbyn. Mae hyn yn golygu y gall un myfyriwr gynrychioli hyd at 
bum cais.  

 Gall myfyrwyr wneud cais am leoedd ledled y DU. Er enghraifft, gall myfyriwr wneud cais am 
dri chwrs yng Nghymru a dau yn Lloegr, ond derbyn lle mewn Prifysgol yn Lloegr yn y pen 
draw.  

 Nid yw’r holl fyfyrwyr sy’n gwneud cais yn bodloni’r holl feini prawf angenrheidiol ar gyfer y 
cwrs. Mae hyn nid yn unig yn cynnwys galluoedd academaidd, ond gwerthoedd ac 
ymddygiadau. Dyma’r cam cyntaf tuag at gael mynediad i yrfa yn y proffesiwn gofalu.  

 Bydd myfyrwyr yn derbyn lleoedd ac yna’n eu gwrthod neu’n gohirio ar y funud olaf.  

Yr ochr anfeddygol (Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd) ar gyfer 

2016.17 hyd at 2018.19. 

 

Gwybodaeth ychwanegol  

1. Fel y nodwyd yn y cyngor y buom yn ei ddarparu dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae’r niferoedd 
yr ydym yn eu comisiynu ar hyn o bryd yn agos at y lefel uchaf ar gyfer y dulliau gweithredu 
addysgol presennol – dyma pam mae angen yr arolwg o’r ddarpariaeth addysgol a nodi a 
chomisiynu llwybrau newydd e.e. rhaglen y Brifysgol Agored  

2. Mae’r Prifysgolion yn nodi ei bod yn mynd yn anoddach recriwtio ar gyfer y lleoedd ym mis 
Mawrth.  

 

 

Adult 1216 1100 964 3973 4007 4373

Child 154 140 100 1619 1510 1586

Mental Health 324 300 289 1495 1267 1196

Learning Disability 77 70 65 105 124 119

Pre Registration Nursing TOTAL 1771 1610 1418 7192 6908 7274

Midwifery 134 134 94 1960 1919 2038

Occupational Therapists 133 121 116 440 473 585

Physiotherapists 147 134 134 847 931 1212

Diagnostic Radiographers 112 112 102 612 703 762

Therapeutic Radiographers 20 20 22 128 127 133

Speech & Language Therapy 44 0 44 160 0 198

Dietetics 30 30 30 111 120 162

Post grad. Dietetics 12 12 12 129 106 123

Podiatry 24 24 20 49 51 63

ODPs 49 49 39 110 150 166

PTP Healthcare Scientists 21 21 23 52 57 41

PTP Clinical Physiologists 47 47 33 280 229 228

Ambulance Paramedics 76 86 69 283 243 281

Applications 2018.19 Applications 2017.18 Applications 2016.17Staff Group
Commissioned 

2018.19

Commissioned 

2017.18

Commissioned 

2016.17



Yr Ochr Feddygol  

Newidiadau yn nifer y lleoedd hyfforddi dros y 3 blynedd diwethaf: 

Chwef -17 – 2988 o leoedd hyfforddi. 
Chwef -18 – 3077 o leoedd hyfforddi. 
Chwef -19 – 3104 o leoedd hyfforddi. 

 
Mae’r data yn cynnwys nifer y lleoedd a hysbysebwyd a nifer y penodiadau. Oherwydd y system 
recriwtio a ddefnyddir, nid yw bob tro’n bosibl adrodd ar nifer y ceisiadau a ddaeth i law ac felly nifer 
y penodiadau yw’r ffynhonnell ddata fwyaf dibynadwy.   
 
Ymgeiswyr a Benodwyd 

 

 
 

 

Pa asesiad a wnaed o’r capasiti ledled Cymru i gefnogi 
meddygon a nyrsys tra byddant yn hyfforddi, a pha gamau y 
mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu’r capasiti 
hyfforddi hwnnw.  

Yr Ochr Anfeddygol 
 
Detholiadau o’r Cynllun Comisiynu a Hyfforddi Addysgol 2019-20 sy’n cyfeirio at 
gapasiti ac ati -  
Mae niferoedd y staff yn parhau i gynyddu ar draws yr holl grwpiau staff. Mae’r gweithlu 
cyfan wedi tyfu 8.6% dros y 4 blynedd diwethaf.  

 
Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r gweithlu meddygol wedi tyfu 8%; mae’r gweithlu nyrsio wedi 
tyfu 3%  
Byddai comisiynu i lefel a nodwyd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig yn costio £120.90 
miliwn. Fodd bynnag, ni fyddai’n bosibl comisiynu i’r lefel hon ar gyfer yr holl broffesiynau oherwydd 
y capasiti addysgol (gan gynnwys lleoliadau), mae hyn yn arbennig o berthnasol ar gyfer nyrsio a’r 
gweithlu gwyddonol.  
 

Wales R1 and R1R Fill rates - Trends

Specialty

Posts Accepts Posts Accepts Posts Accepts

ACCS Acute Medicine/Core Medical Training 119 82 89 59 109 75

ACCS Anaethetics/Core Anaesthetics 33 33 36 34 34 34

Acute Care Common Stem - Emergency 

Medicine 12 13 12 12 11 11

Cardio-thoracic surgery 1 1 1 1 1 1

Clinical Radiology 17 17 13 13 13 13

Core Psychiatry Training 14 11 18 6 21 17

Core Surgical Training 44 44 41 41 38 35

General Practice 128 113 136 126 136 116

Histopathology 5 2 4 3 1 1

Obstetrics and Gynaecology 8 8 9 9 8 8

Ophthalmology 10 10 3 3 4 4

Oral and Maxillo-facial Surgery 1 1 1 1

Paediatrics 17 14 16 14 15 15

Public Health Medicine 2 2 4 4

409 349 381 324 395 334

2018 2017 2016



Capasiti nyrsio 

Nid yw’r anawsterau o ran recriwtio staff nyrsio yn fater unigryw i Gymru, oherwydd maent yn cael 
eu profi ar draws y DU a thu hwnt. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf: 

 Daeth Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 yn gwbl weithredol ar 6 Ebrill 2018. Mae’r 
ddeddf yn gosod dyletswydd ar Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG i gymryd camau 
i gyfrifo a chynnal lefelau staffio nyrsio mewn wardiau cleifion mewnol meddygol a 
llawfeddygol acíwt, yn ogystal â dyletswydd ehangach i ystyried faint o nyrsys sydd eu 
hangen i ddarparu gofal i gleifion mewn modd sensitif ym mhob lleoliad.   

 Mae nifer y myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru sydd wedi llwyddo i gael cyflogaeth yn y GIG 
yng Nghymru wedi iddynt raddio wedi cynyddu. Mae 82% o’r nyrsys sy’n fyfyrwyr a raddiodd 
yn 2016/17 yn gweithio i’r GIG yng Nghymru. Bydd hyn yn ychwanegol at y rhai sy’n gweithio 
yng Nghymru ond nid yn y GIG (nyrsys ymarfer, cartrefi nyrsio, darparwyr preifat e.e. 
darparwyr Anableddau Dysgu) ac mewn mannau eraill.   

 Mae sefydliadau wedi gorfod talu costau parhaus i asiantaethau ar gyfer nyrsio fel y cyfeirir 
ato uchod.   

 Mae sefydliadau wedi parhau i recriwtio o dramor ac mae data Cymru yn dangos, rhwng mis 
Mawrth 2014 a mis Mawrth 2018, ein bod wedi cyflogi dros 500 o nyrsys o dramor i’r GIG 
yng Nghymru. Fodd bynnag, dros y tair blynedd diwethaf, mae’r nifer wedi lleihau bob 
blwyddyn.  

 Mae’r galw am sgiliau estynedig a swyddi uwch ymarferwyr wedi cynyddu o fewn y sector 
ysbytai a gofal cymunedol/sylfaenol.   

 
Nyrsio Oedolion 

 Rhagwelir y bydd cynnydd o 1,420 (9%) yn nifer y gweithlu nyrsio oedolion rhwng 2018/19 a 
2021/22  

 Byddai nyrsys a gomisiynwyd ar gyfer 2019/20 ar gael i’w cyflogi yn 2022/23 a byddent yn 
darparu’r niferoedd a ganlyn yn y system:  

 1,056 ar sail cynnal y lefel bresennol sy’n cael ei hyfforddi  
 1,676 ar sail hyfforddi’r niferoedd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig  

 Mae AaGIC hefyd wedi ystyried capasiti’r system i gefnogi lefel uwch o leoedd addysgol ar 
gyfer nyrsys oedolion. Gan fod y lleoedd addysgol wedi cynyddu bob blwyddyn ers 2015/16, 
mae nifer y myfyrwyr ar ei uchaf ers 30 blynedd. Drwy gynnal y niferoedd yn 2019/20, bydd 
cynnydd cronnus yn nifer y myfyrwyr mewn addysg. Mae hyn yn rhoi pwysau sylweddol ar y 
darparwyr addysg a’r darparwyr lleoliadau.   

 Yn 2018/19, nid oedd dwy brifysgol yn gallu recriwtio i’r targed a gomisiynwyd. Mae hyn yn 
awgrymu, er bod diddordeb o hyd mewn addysg nyrsio, bod y dull addysgu presennol wedi 
cyrraedd ei lefel recriwtio uchaf, neu agos at hynny. Felly, ni fyddai cynyddu nifer y lleoedd o 
reidrwydd yn arwain at gynnydd yn nifer y myfyrwyr.  

 
Nyrsio Plant  

 Rhagwelir y bydd cynnydd o 186 (12%) yn y gweithlu nyrsio plant rhwng 2018/19 a 2021/22  
 Byddai’r nyrsys a gomisiynwyd ar gyfer 2019/20 ar gael i’w cyflogi yn 2022/23 a byddent yn 

darparu’r niferoedd a ganlyn yn y system:  
 134 ar sail cynnal y lefel bresennol sy’n cael ei hyfforddi 
 237 ar sail hyfforddi’r niferoedd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig  

 
Iechyd Meddwl  

 Rhagwelir y bydd cynnydd o 283 (9%) yn y gweithlu nyrsio iechyd meddwl rhwng 2018/19 a 
2021/22  

 Byddai’r nyrsys a gomisiynwyd ar gyfer 2019/20 ar gael i’w cyflogi yn 2022/23 a byddent yn 
darparu’r niferoedd a ganlyn yn y system:  

 265 ar sail cynnal y lefel bresennol sy’n cael ei hyfforddi 
 93 ar sail hyfforddi’r niferoedd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig  

 
Anableddau Dysgu  

 Mae nifer y Lleoedd Anableddau Dysgu wedi cynyddu dros y tair blynedd diwethaf. Fodd 
bynnag, yn 2018/19, nid oedd y naill ddarparwr addysg Cymreig na’r llall yn gallu recriwtio i’r 
lefel addysgol a gomisiynwyd y cytunwyd arni. Mae hyn yn adlewyrchiad o’r her gweithlu 
cenedlaethol yn y sector hwn. Mae’r gwaith wedi cychwyn rhwng y ddau ddarparwr addysg i 
gynyddu proffil addysg a gyrfaoedd nyrsys anableddau dysgu yng Nghymru ac mae 



Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu’r gweithlu hwn fel rhan o’i hymgyrch Hyfforddi, 
Gweithio, Byw.  

 Rhagwelir y bydd y gweithlu nyrsio anableddau dysgu yn tyfu 20 (5%) rhwng 2018/19 a 
2021/22  

 Byddai’r nyrsys a gomisiynwyd ar gyfer 2019/20 ar gael i’w cyflogi yn 2022/23 a byddent yn 
darparu’r niferoedd a ganlyn yn y system:  

 62 ar sail cynnal y lefel bresennol a hyfforddwyd  
 80 ar sail hyfforddi’r niferoedd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig  

 
Er bod y gweithlu hwn yn fregus ac, yn ddelfrydol, byddem yn dymuno cynyddu nifer y 
lleoedd addysg, cynigir y dylid cynnal y lleoedd addysg ar lefelau 2018/19 gan roi 
blaenoriaeth i recriwtio i’r holl leoedd hyn yn 2019/20. Yn ogystal, cynigir y dylid archwilio 
datblygiad rhaglenni Anableddau Dysgu ar y cyd gyda rhaglenni eraill i ddarparu 
cymhwyster deuol fel cymhwyster Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl neu gymhwyster 
Nyrsio Anableddau Dysgu a Nyrsio Plant.    
 
Bydwreigiaeth  

O edrych ar y dystiolaeth sydd ar gael, nid oes unrhyw arwydd cryf i gynyddu neu ostwng nifer y 
myfyrwyr a gomisiynir o lefelau 2018/19. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae GIG Cymru wedi 
llwyddo i recriwtio mwy o Fydwragedd nag y mae wedi’u hyfforddi, sy’n rhoi cyfle i gynyddu’r 
gweithlu os bydd angen gwneud hynny. 
 

 Rhagwelir y bydd cynnydd o 114 (8%) yn y gweithlu bydwreigiaeth rhwng 2018/19 a 2021/22  
 
Mae gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yn adrodd bod heriau recriwtio gan gynnwys o ran 
ffisiotherapi (gan gynnwys gradd mynediad), therapi lleferydd ac iaith, therapi galwedigaethol, 
radiograffwyr, sonograffwyr, orthoptyddion ac ymarferwyr yr adran lawdriniaethau.   
 
Mae GIG Cymru ar hyn o bryd yn cyflogi tua 1,250 o ffisiotherapyddion. Mewn sawl ardal, mae’r 
galw cynyddol yn cael ei sbarduno gan ddatblygiad gwasanaethau ffisiotherapi cyswllt cyntaf mewn 
gofal sylfaenol. Mae tystiolaeth gynyddol ynghylch effaith gwasanaethau o’r fath o ran ymdrin â 
chyflyrau cyhyrysgerbydol a’r effaith y gall mynediad at ffisiotherapi o fewn y gymuned ei chael ar y 
system iechyd a gofal gyfan.  
Mae’r gwaith modelu a wnaed yn dangos yr hyn a ganlyn:  

 Rhagwelir y bydd cynnydd o 95 (8%) yn y gweithlu ffisiotherapi rhwng 2018/19 a 2021/22  
 Byddai’r comisiynau addysg ffisiotherapi ar gyfer 2019/20 ar gael i’w cyflogi yn 2022/23 a 

byddent yn darparu’r niferoedd a ganlyn yn y system:  
 139 ar sail cynnal y lefel bresennol sy’n cael ei hyfforddi  
 187 ar sail hyfforddi’r niferoedd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig  

 
Parafeddygon 
Mae’r bwriad i gynyddu rolau parafeddygon i newid y ffordd y darperir gwasanaethau gofal sylfaenol 
yn un o’r themâu cryfaf yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig eleni. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad 
at nifer o gynlluniau peilot gan gynnwys ymarferwyr parafeddygol yn cefnogi Meddygon Teulu yn 
gynaliadwy gan weithio ar draws y gwasanaethau y tu mewn a’r tu allan i oriau.  
Mae Cynllun Tymor Canolig Integredig Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 
cydnabod y byddai angen parafeddygon ychwanegol er mwyn rhyddhau’r parafeddygon presennol i 
ddilyn hyfforddiant mewn ymarfer uwch i gefnogi modelau cyflawni newydd mewn gofal sylfaenol, os 
gellir cyflawni uchelgais o’r fath yn effeithiol heb gael effaith niweidiol ar y broses o ddarparu 
gwasanaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bydd angen cymeradwyo 
cynllun cynhwysfawr i ddatblygu modelau o’r fath. 
 
Radiograffwyr Diagnostig  

Mae’r proffesiwn hwn yn dal i fod ar restr galwedigaethau lle ceir prinder y Pwyllgor Cynghori ar 
Ymfudo (PCY). Fel y nodwyd yn 2016, rhagwelir y bydd y galw am Radiograffwyr Diagnostig yn 
cynyddu oherwydd twf yn y defnydd o wasanaethau diagnostig, gwelliannau mewn technoleg a 
chynnydd mewn mynediad dros ddiwrnod estynedig a gweithio saith niwrnod.  
Mae’r gwaith modelu a wnaed yn dangos yr hyn a ganlyn:  

 Rhagwelir cynnydd o 71 (7%) yn y gweithlu radiograffeg diagnosteg rhwng 2018/19 a 
2021/22  



 Byddai’r comisiynau addysg radiograffeg diagnostig ar gyfer 2019/20 ar gael i’w cyflogi yn 
2022/23 a byddent yn darparu’r niferoedd a ganlyn yn y system:  

 92 ar sail cynnal y lefel bresennol sy’n cael eu hyfforddi  
 102 ar sail hyfforddi’r niferoedd yn y Cynllun Tymor Canolig Integredig 

 
Mae’r pwysau ar Radioleg Glinigol y cyfeirir atynt yn y cynllun hyfforddi yn golygu bod angen 
datblygu sgiliau estynedig Radiograffwyr. Er mwyn rhyddhau’r Radiograffwyr i ddatblygu’r sgiliau 
hyn, bydd angen capasiti ychwanegol yn y system.  
 
Therapi Lleferydd ac Iaith  

Mae Cyfarwyddwyr Therapïau a Gwyddorau Iechyd wedi nodi Therapi Lleferydd ac Iaith fel maes 
sydd dan bwysau ar hyn o bryd. Gan nad yw’r gwaith modelu canolog ar gyfer y grŵp hwn ar gael ar 
hyn o bryd, mae’r Cynlluniau Tymor Canolig Integredig wedi awgrymu bod y lefelau comisiynu 
presennol yn ateb y galw a ragwelir.    
 
Fferylliaeth 
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r gweithlu fferylliaeth wedi ehangu cwmpas yr ymarfer ac, yn 
gynyddol, mae wedi dod yn elfen allweddol o’r tîm clinigol mewn ysbytai ac yn y maes gofal 
sylfaenol. Roedd 1,237 o fferyllwyr/technegwyr CALl wedi’u cyflogi ym mis Mawrth 2018 o gymharu 
â 997 CALl ym mis Mawrth 2015, sef twf o 24%. Unwaith eto, eleni, mae’r holl Gynlluniau yn nodi 
fferylliaeth fel ateb allweddol i’r gwaith o ail-ddylunio’r gweithlu, gan gynnwys: 

 Fferyllwyr Ychwanegol mewn gofal sylfaenol, clystyrau ac i gefnogi gwasanaethau bregus y 
tu allan i oriau. 

 Ymarferwyr fferylliaeth a chanddynt gwmpas estynedig mewn gofal sylfaenol  
 Fferyllwyr Ymgynghorol mewn Gofal Heb ei Drefnu, presgripsiynu gwrthficrobaidd a gofal 

canser.  
 Ehangu rolau Technegwyr Fferyllol gan gynnwys gweinyddu meddyginiaethau ’r geg i gefnogi 

nyrsys, cynlluniau peilot fel “Cadw’n Iach Gartref” sydd â chymysgedd sgiliau o 1:3 o ran 
fferyllwyr/technegwyr.  

Mae’r gwaith o sefydlu clystyrau gofal sylfaenol a’r gwasanaeth 111 hefyd wedi arwain at ehangu 
nifer y fferyllwyr a gyflogir. Mae’r cynllun strategol ar gyfer 111 yn nodi, fel rhan o’r gwaith braenaru, 
bod fferyllydd yn bresennol am 40 awr yr wythnos gydag oriau ychwanegol ar gyfer penwythnosau a 
gwyliau banc.  
 
Gwyddonwyr gofal iechyd 

 Mae rhai o’r Cynlluniau Tymor Canolig Integredig wedi nodi bod heriau’n gysylltiedig â’r 
gweithlu sy’n heneiddio ac anawsterau yn y broses o recriwtio gwyddonwyr biofeddygol, 
niwroffisiolegwyr, bio-wybodegwyr a ffisigwyr meddygol. Yn ogystal, mae heriau o ran 
cyflenwad mewn arbenigeddau meddygol e.e. Histopatholeg. 

 Mae cynlluniau’r gweithlu a gyflwynwyd gan sefydliadau’r GIG yn nodi’r angen i gynyddu 
nifer y lleoedd hyfforddi ar gyfer gwyddonwyr gofal iechyd ar draws pob lefel.  

 Parhau i weithio gyda sefydliadau’r GIG i sefydlu llwybrau ‘cyfwerthedd’ o fewn y GIG a fydd 
yn cefnogi unigolion i sicrhau cofrestriad proffesiynol a gwneud cynnydd drwy’r strwythur 
gyrfaoedd gwyddonol. Bydd hyn yn galluogi i’r gweithlu dyfu a datblygu a bydd yn cefnogi’r 
staff o fewn y gwasanaeth i ddatblygu eu gyrfaoedd tra’n parhau i weithio.  

 
Yr Ochr Feddygol  

 
Ni chynhaliwyd asesiad ffurfiol o’r capasiti hyfforddi. Mae un eithriad, sef y gwaith sy’n cael ei wneud 
ar hyn o bryd ynghylch meddygon teulu, lle y bydd cynlluniau i gynyddu niferoedd y meddygon a 
darparu’r rhaglen hyfforddi yn arwain at angen i gynyddu’r capasiti yn enwedig ar draws gofal 
sylfaenol.  




