
 

 

Vaughan Gething AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a 

Chwaraeon 

 

Rebecca Evans AC 

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

 

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

28 Hydref 2016 

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 

 

Annwyl Ysgrifennydd a Gweinidog y Cabinet 

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor wedi bod yn ystyried pa mor barod yw GIG Cymru 

i ymdrin â'r pwysau ar wasanaethau gofal heb ei drefnu dros y gaeaf hwn.  

Rydym bellach wedi cwblhau ein gwaith o gasglu tystiolaeth ysgrifenedig a llafar, 

ac rydym yn edrych ymlaen at drafod y dystiolaeth hon gyda'r ddau ohonoch pan 

fyddwch yn dod i'n cyfarfod ar 17 Tachwedd.   

Cyn y cyfarfod hwnnw, cytunwyd y byddai'n ddefnyddiol amlinellu'r prif themâu a 

ddaeth i'r amlwg o'r dystiolaeth gan mai dyma'r materion yr hoffem ganolbwyntio 

arnynt. Er hwylustod, mae'r rhain wedi'u rhestru yn yr atodiad sydd ynghlwm.  

Yn gywir,  

 

Dr Dai Lloyd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon   



 

Atodiad 

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016-17: crynodeb o'r themâu 

allweddol o'r dystiolaeth 

1. Integreiddio gwasanaethau  

Bu cryn drafodaeth ynghylch yr angen am gydweithio gwell ar draws Cymru, gan 

gynnwys: 

 integreiddio gwell rhwng iechyd a gofal cymdeithasol, o ran cynllunio a 

darparu gwasanaethau fel ei gilydd;  

 yr angen i gynnwys y sector annibynnol (cartrefi gofal a gwasanaethau gofal 

cartref) wrth gynllunio a darparu gwasanaethau; 

 gweithio gwell rhwng proffesiynau ar fentrau allweddol fel y rhaglen brechu 

rhag y ffliw. 

 

2. Y galw am wasanaethau 

Er bod tystiolaeth o gyfnod brig yn ystod y gaeaf, ceir pwysau sylweddol a 

chynyddol gydol y flwyddyn. Yr hyn sy'n gyfrifol am y pwysau hyn yw: 

 poblogaeth sy'n heneiddio, sy'n aml yn dioddef o nifer o gyflyrau cymhleth, 

ac sydd wedi colli rhwydweithiau cymorth traddodiadol. Ceir tystiolaeth o 

fwy o dderbyniadau gan bobl hŷn agored i niwed sy'n aml yn syrthio; 

 cleifion, yn enwedig cleifion hŷn, a gaiff eu rhyddhau o'r ysbyty sydd angen 

pecynnau gofal cymhleth; 

 llwyth gwaith brys cynyddol yn ymwneud â phlant (25% o'r llwyth gwaith 

brys yn ystod y gaeaf), yn enwedig problemau anadlol fel bronciolitis. Gellid 

cefnogi mwy o'r achosion hyn yn y cartref pe bai rhieni'n cael gwybodaeth a 

chymorth priodol; 

 defnyddio'r gwasanaethau anghywir. Clywsom fod 20-30% o bobl sy'n dod i 

adrannau damweiniau ac achosion brys angen math gwahanol o wasanaeth 

yn hytrach na gwasanaethau brys. 

 

3. Capasiti gwasanaethau 



 

Mynegwyd pryderon ynghylch: 

 faint o welyau digonol sydd ar gael i ymdopi â'r galw, gan fod llawer 

ohonynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd; 

 capasiti yn y sector cartrefi gofal a gofal cartref. Ceir dibyniaeth gynyddol ar 

y sector cartrefi gofal, ond mae pryderon gwirioneddol ynghylch pa mor 

gynaliadwy yw'r sector gan fod nifer o gartrefi wedi cau'n ddiweddar; 

 gwasanaethau gofal sylfaenol; cred nad oes cyd-ddealltwriaeth wirioneddol 

o'r pwysau sydd ar y gwasanaethau hyn – nid yw'r buddsoddiad ychwanegol 

yn cyrraedd y rheng flaen; 

 gostyngiadau yn nifer y nyrsys ardal a nyrsys gofal sylfaenol. 

 

4. Gweithlu 

Amlygwyd hyn fel pryder mawr gan bawb y clywsom ganddynt, yn enwedig mewn 

perthynas â’r canlynol: 

 problemau o ran recriwtio digon o staff meddygol, ar gyfer ysbytai a 

gwasanaethau meddygon teulu; 

 anawsterau wrth recriwtio ar gyfer y sector cartrefi gofal a gofal cartref, 

gyda'r sector gofal annibynnol yn parhau i fod yn ddibynnol iawn ar staff o'r 

UE a thu allan i'r UE. Mae cystadleuaeth gan sefydliadau gofal eraill a 

sefydliadau nad ydynt yn rhai gofal yn effeithio ar y gweithlu sydd ar gael; 

 y problemau y mae byrddau iechyd lleol yn eu hwynebu o ran pa mor hawdd 

yw recriwtio staff ychwanegol i gynnal capasiti ychwanegol mewn ysbytai yn 

ystod cyfnodau o bwysau fel y gaeaf; 

 gostyngiad yn nifer y nyrsys ardal ar draws Cymru, yn ogystal â'r ffaith bod 

y rôl yn newid yn gynyddol i roi cymorth clinigol a chyngor i aelodau eraill o 

staff nyrsio a staff gofal; 

 y posibilrwydd y bydd nyrsys gofal cartref yn cael eu hynysu yn broffesiynol, 

heb ddigon o fynediad at hyfforddiant ar y cyd gyda staff y GIG a staff gofal 

cymdeithasol; 

 yr angen am hyfforddi, datblygu sgiliau a goruchwylio ar draws pob sector. 

 



 

5. Rhyddhau o'r ysbyty 

Mae oedi wrth drosglwyddo gofal yn parhau i fod yn broblem, a gwelir:  

 tystiolaeth glir o gynnydd mewn oedi wrth drosglwyddo gofal dros y gaeaf; 

 cleifion yn cael eu rhyddhau a chanddynt anghenion cynyddol gymhleth; 

 pwysau i 'gadw'r system yn symud' er mwyn gallu derbyn cleifion a sicrhau 

capasiti digonol mewn ysbytai; 

 yr angen am drefniadau mwy effeithiol ar lefel leol ar gyfer cynllunio i 

ryddhau cleifion, ac ymgysylltu gwell gyda'r sector annibynnol. 

 

6. Modelau gwasanaeth 

Mae angen edrych yn benodol ar y canlynol: 

 gwasanaethau damweiniau ac achosion brys, gan gynnwys y posibilrwydd o 

gydleoli â rhai gwasanaethau gofal sylfaenol a rôl bosibl ar gyfer meddygon 

'drws blaen'; 

 modelau gwasanaeth newydd ym maes gofal sylfaenol; 

 modelau amgen o ofal yn y gymuned i osgoi derbyniadau i ysbytai, yn 

ogystal â'r angen i werthuso gwasanaethau yn well (e.e. y rheiny a ariennir 

drwy'r Gronfa Gofal Canolraddol) a rhannu arfer da yn well ar draws Cymru; 

 llai o waith seilo – mwy o integreiddio ar draws sectorau a gwasanaethau. 

 

7. Rheoleiddio 

Mae angen edrych yn feirniadol ar y drefn arolygu a rheoleiddio, ac mae angen 

sgwrs rhwng darparwyr, comisiynwyr a rheoleiddwyr. Mae angen i hyn ystyried 

anghenion gwasanaeth pobl llawer mwy eiddil, sydd ag anghenion mwy cymhleth.  

 


