
Vaughan Gething AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru 
5ed Llawr 
Tŷ Hywel 
Caerdydd 
CF99 1NA 

06 Rhagfyr 2018 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet, 

Cynlluniau Cyflawni ar gyfer y Gaeaf 2018-19 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn eich datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 
Tachwedd oedd yn rhoi’r newyddion diweddaraf i'r Aelodau am y gwaith 
sy’n cael ei wneud i sicrhau bod y gwasanaethau iechyd a gofal mewn 
sefyllfa well i ymdopi â'r pwysau maent yn debygol o’i wynebu yn ystod 
misoedd y gaeaf.   

Rwyf yn croesawu'r ffaith fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod 
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 – a gyhoeddwyd ym mis Hydref, a’ch bod 
wedi craffu ar y cynlluniau parodrwydd ar gyfer y gaeaf y mae'r Byrddau 
Iechyd wedi'u paratoi.   

Ond byddai’n ddefnyddiol cael mwy o eglurder ynghylch nifer o bwyntiau 
er mwyn imi ddeall yn well y gwaith sy’n cael ei wneud ledled Cymru i 
wella profiadau pobl hŷn os bydd angen gwasanaethau iechyd a/neu 
wasanaethau cymdeithasol arnynt yn ystod misoedd y gaeaf.    

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
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Byddai hefyd yn ddefnyddiol pe baech yn gallu rhannu gwybodaeth â mi 
am sut yr aethoch ati i graffu ar y cynlluniau ar gyfer y gaeaf, gan 
gynnwys y meini prawf a ddefnyddiwyd i asesu eu cynnwys.  
Un o'r problemau roeddech chi wedi tynnu sylw atynt yn eich datganiad 
oedd y cynnydd yn nifer y bobl hŷn oedd yn cael eu derbyn i'r ysbyty 
oherwydd cyflyrau cymhleth ac mae hyn yn rhywbeth y cyfeiriwyd ato yn 
yr adroddiad gwerthuso hefyd.  Allwch chi ddweud wrthyf a oes unrhyw 
gamau penodol yn cael eu cymryd i atal y derbyniadau hyn, ar wahân i'r 
gwaith parhaus sy'n gysylltiedig â’r agenda atal ehangach?  
 
Yn yr un modd, yn eich datganiad, roeddech chi wedi cyfeirio at yr 
ymgyrch Dewis Doeth sydd â'r nod o leihau nifer y cleifion sy'n ymweld 
ag adrannau Damweiniau ac Achosion Brys pan fo gwasanaeth arall, 
mwy addas, ar gael. O gofio bod yr adroddiad gwerthuso yn dweud mai 
pobl hŷn sydd i gyfrif am nifer anghymesur o ymweliadau a derbyniadau 
brys, byddai gennyf ddiddordeb mewn cael gwybod a oedd negeseuon 
yr ymgyrch Dewis Doeth wedi’u targedu’n benodol at bobl hŷn, ac, os 
felly, y dulliau a ddefnyddiwyd i ledaenu'r negeseuon hyn.       
 
Roedd eich datganiad hefyd yn tynnu sylw at gapasiti ysbytai, rhywbeth 
sydd â chysylltiad agos ag oedi wrth drosglwyddo gofal, sy'n gallu 
effeithio’n sylweddol ar iechyd a lles pobl hŷn.   Mae'r cyllid tuag at 
gynyddu capasiti yn rhywbeth i'w groesawu wrth gwrs, ond mae’r 
adroddiad gwerthuso yn nodi nad yw ymyriadau i gefnogi'r farchnad 
gofal cartref yn cael yr effaith gynnar a ragwelwyd ac, yn nhermau 
iechyd, mai prinder capasiti yng nghyswllt gofal nyrsio yw'r rhwystr 
mwyaf i sicrhau gwelliant parhaus o ran oedi wrth drosglwyddo gofal.  
Allwch chi ddweud wrthyf pa gamau penodol sydd wedi cael eu cymryd i 
sicrhau bod lefelau priodol o staff gofal cartref a darpariaeth gofal nyrsio 
ar gael er mwyn atal oedi diangen wrth drosglwyddo gofal eleni?    
 
Mewn cysylltiad â hyn, mae’r adroddiad gwerthuso hefyd yn nodi y 
byddai cael llwybr integredig ar gyfer pobl hŷn yn un ffordd o wella'r 
sefyllfa mewn gaeafau i ddod. Allwch chi ddweud wrthyf pa gynnydd a fu 
o ran bwrw ymlaen â hyn a pha bryd y caiff y llwybr ei gwblhau a’i 
gyflwyno ym mhob rhan o Gymru?    
 
Gan edrych ar y tymor hwy, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu 
rhoi gwybod i mi a fydd craffu ar gynlluniau ar gyfer y gaeaf yn rhywbeth 
y byddwch yn ei wneud bob blwyddyn, neu ymateb ‘untro’ i'r problemau 
sylweddol a gafwyd y llynedd oedd hyn? Byddai cynnal ymarfer craffu o'r 
fath bob blwyddyn yn dangos ymrwymiad i sicrhau y gwneir cynlluniau 
effeithiol ar gyfer y gaeaf ar draws yr holl wasanaethau iechyd a gofal 



cymdeithasol.  Byddai hefyd yn hwyluso canfod problemau a mynd i’r 
afael â nhw mewn ffordd ragweithiol cyn i’r gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol gyrraedd sefyllfa o argyfwng posibl.  
 
Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi a fydd 
Llywodraeth 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.   
 
Yn nhermau'r gwaith rwyf fi’n bwriadu ei wneud yn y cyswllt hwn, rwyf 
wedi ysgrifennu at fyrddau iechyd yn gofyn iddynt am gopïau o'u 
cynlluniau ar gyfer y gaeaf ac yn gofyn iddynt rannu unrhyw arferion da y 
gellid eu mabwysiadu mewn mannau eraill. 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 yn 
fuan yn egluro'r cwestiynau rwyf wedi’u codi uchod ac at barhau i 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 




