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Annwyl Jason, 

Cynlluniau Cyflawni ar gyfer y Gaeaf 2018-2019 

Ym mis Awst, dechreuais fy mhenodiad pedair blynedd fel Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru. Fy rôl yw bod yn eiriolwr annibynnol, cryf ac effeithiol 
ar ran pobl hŷn ledled Cymru, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i 
niwed.  

Fy nod yw sicrhau mai Cymru yw'r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo. 
Rwyf wedi cyfarfod â Clare Bevan, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, 
Diogelwch a Phrofiad Cleifion a’i chydweithwyr yn ddiweddar ac 
edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni'r nod hwn.    

Rwyf yn ysgrifennu yn sgil datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Cyfarfod Llawn ar 13 
Tachwedd ynghylch parodrwydd y gwasanaethau iechyd a gofal ar gyfer 
y gaeaf hwn.      

Roedd heriau a phroblemau sylweddol wedi codi y llynedd, fel y nodwyd 
yn yr adroddiad gwerthuso – Gaeaf 2017-18: Gwerthusiad o Gadernid y 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal.   

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
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Rwyf yn ymwybodol eich bod wedi llunio Cynllun Cyflawni ar gyfer y 
gaeaf hwn, a bod Ysgrifennydd y Cabinet wedi dweud ei fod wedi craffu 
ar y cynlluniau hyn.  

Er mwyn deall yn well y gwaith rydych chi’n ei wneud i wella profiadau 
pobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod misoedd 
y gaeaf, a rhannu arferion gorau perthnasol, byddwn yn ddiolchgar pe 
baech chi’n gallu rhannu eich cynllun ar gyfer y gaeaf gyda mi ynghyd 
ag unrhyw arferion gorau a chamau penodol rydych yn eu cymryd sy'n 
berthnasol i bobl hŷn yn benodol.  

Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi a fydd 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cymryd 
unrhyw gamau pellach mewn ymateb i’r ffigurau a gyhoeddwyd yr 
wythnos diwethaf a oedd yn dangos bod Marwolaethau Ychwanegol y 
Gaeaf wedi cynyddu 84% yn ystod 2017-18, gyda nifer y marwolaethau 
ymysg pobl hŷn wedi cynyddu’n syfrdanol. 

At hyn, byddai fy swyddfa yn croesawu'r cyfle i gael sgwrs gyda'r 
swyddog arweiniol sy’n gyfrifol am y gwaith hwn yn eich sefydliad.  
Byddwn yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu rhannu eu manylion gyda mi.  

Er gwybodaeth, rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am fwy o eglurder 
ynghylch y gwaith craffu a wnaeth ar gynlluniau'r gaeaf er mwyn cael 
dealltwriaeth well o'r camau sy'n cael eu cymryd i wella profiadau pobl 
hŷn.    

Ar ôl cael yr wybodaeth, rwyf yn bwriadu cyhoeddi papur byr yng 
ngwanwyn 2019 a fydd yn ystyried parodrwydd ar gyfer y gaeaf ar sail 
Cymru gyfan o safbwynt pobl hŷn.  Rwyf yn gobeithio y bydd partneriaid 
a byrddau iechyd yn defnyddio hwn i lunio a datblygu eu cynlluniau ar 
gyfer 2019-20.  

Rwyf yn siŵr eich bod yn cytuno ei bod yn hanfodol sicrhau y gall pobl 
hŷn gael gafael ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu 
hangen arnynt yn ystod misoedd y gaeaf, ac mae cymryd y camau cywir 
i atal y problemau a welsom y gaeaf diwethaf rhag codi eto yn rhan 
hollbwysig o hyn.  Felly, edrychaf ymlaen at dderbyn ymateb gennych 



chi erbyn 21 Rhagfyr 18 ac at weithio gyda chi i sicrhau y cyflawnir 
gwelliannau ar ran pobl hŷn ym mhob rhan o Gymru.  

Yn gywir, 
 

 

Heléna Herklots CBE 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 




