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Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Health and Social Care Committee 

 

Annwyl Dr Lyons,  

 

Yn ei gyfarfod ar 8 Mai 2013, bu aelodau Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod eu pryderon am yr 

achosion presennol o'r frech goch. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod ymdrechion 

Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid i ymateb i'r sefyllfa hon. Cytunodd y 

Pwyllgor i ysgrifennu atoch chi yn y lle cyntaf, yn gofyn am ragor o wybodaeth 

am y camau a gaiff eu cymryd, yn arbennig yng ngoleuni pryderon a fynegir 

yn ardal Gwent.  

 

Mae Aelodau'r Pwyllgor yn ymwybodol o'r ohebiaeth rhwng y Gweinidog 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar y 

mater hwn (yn atodedig), a byddai'n croesawu clywed barn Iechyd Cyhoeddus 

Cymru ar y pwyntiau a ganlyn: 

 

1. A oes unrhyw ddealltwriaeth ynghylch pryd y bydd yr achosion 

presennol ar eu gwaethaf, a beth, tybed, fydd effaith lawn hyn? 

 

2. Pa ffactorau a arweinodd at yr achosion presennol, ac i ba raddau y mae 

modd rhagweld achosion yn y dyfodol, a chynllunio ar eu cyfer er mwyn 

lleihau eu heffaith i'r eithaf? 

 

3. Mae'r achosion presennol wedi'u canoli o gylch Abertawe, er bod 

achosion o'r frech goch wedi'u cofnodi ledled Cymru. Mae'r wybodaeth 

ynghylch faint sy'n cael y brechiad MMR yn dangos bod y nifer yn 

amrywio drwy Gymru. A oes unrhyw ardaloedd eraill yng Nghymru lle y 

mae pryderon penodol, ac os felly, sut y mae modd mynd i'r afael â hyn?  

 

4. Yn ei lythyr at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, dywedodd y Gweinidog fod 

pob practis Meddyg Teulu yn ardal Abertawe wedi cael rhestrau o blant 

nad ydynt wedi'u brechu neu nad ydynt wedi'u brechu'n ddigonol, gan y 

Swyddfa Iechyd Plant, a bod meddygon teulu wedi anfon llythyrau 
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personol at rieni y plant hynny. Ym mha ffyrdd y mae plant nad ydynt 

wedi'u brechu, neu nad ydynt wedi'u brechu'n ddigonol ledled Cymru yn 

cael eu targedu?  

 

5. Roedd llythyr y Gweinidog hefyd yn disgrifio trefniadau sydd ar waith 

mewn practisau Meddygon Teulu yn ardal Abertawe o ran darparu 

dosau dal i fyny o'r brechlyn MMR. Pa drefniadau sydd ar waith drwy 

Gymru i sicrhau bod gan y rhai nad ydynt wedi'u brechu'n ddigonol 

fynediad ar unwaith at y brechlyn MMR? A fu unrhyw broblemau o ran 

adnoddau mewn cysylltiad â hyn, o ran staff, cyfleusterau, cyflenwad o'r 

brechlyn er enghraifft?  

 

6. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi adnabod y grŵp oedran yr 

effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr achosion presennol fel pobl ifanc sydd 

rhwng 10 a 18 oed. Pa gamau a gymerwyd i godi ymwybyddiaeth y 

cyhoedd o bwysigrwydd brechu i ddiogelu pobl rhag y frech goch, a sut 

y byddech yn asesu effeithiolrwydd y camau hynny, yn arbennig ar gyfer 

y grŵp oedran 10 – 18 oed, ac i sicrhau'r cyhoedd am ddiogelwch ac 

effeithiolrwydd y brechlyn MMR? 

 

7. Mae'r ymateb i'r achosion wedi cynnwys nifer o asiantaethau gwahanol, 

gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd lleol, 

awdurdodau addysg a Llywodraeth Cymru. Sut y rheolwyd y dull 

cydgysylltiedig o ymdrin â'r achosion?  

 

8. Pa gamau pellach sydd yn angenrheidiol/ar y gweill i gynyddu 

gwarchodaeth y brechlyn MMR er mwyn atal achosion o'r frech goch yn 

y dyfodol?   

 

Er bod gan y Pwyllgor ddiddordeb mewn cynnal ymchwiliad byr i'r achos 

presennol o'r frech goch, ni fyddai am ddechrau ei ymchwiliad tra bod y 

sefyllfa ar ei gwaethaf, neu bron â bod, a phethau pwysicach i weithwyr iechyd 

cyhoeddus proffesiynol ganolbwyntio arnynt.  

 

Dealla'r Aelodau, fodd bynnag, nad yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal 

ymchwiliad cyhoeddus i'r mater hwn. Felly, mae'n debygol y bydd y Pwyllgor 

am ystyried yr achos presennol, y rhesymau y tu ôl iddo, yr ymateb ac unrhyw 

ffactorau risg sy'n parhau ac a allai arwain at ddigwyddiad tebyg y tu allan i 

ardal Abertawe, pan fydd hynny'n briodol. Byddaf yn ysgrifennu atoch maes o 

law i roi gwybod am unrhyw ddatblygiadau. 

 

Er mwyn hwyluso gwaith y Pwyllgor, byddai'n ddefnyddiol cael ymateb i'r 

llythyr hwn erbyn dydd Mercher 29 Mai 2013 fan bellaf.  

 

Yn gywir, 

 



  

Vaughan Gething AC 

Cadeirydd – Chair 

 

cc: Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

     Ann Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc 














