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Annwyl Dai, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 18 Ionawr 2019 parthed sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynglŷn ag ymchwiliad y grŵp trawsbleidiol i 
anghydraddoldebau mewn mynediad at ofal hosbis a lliniarol. Byddaf yn ymateb i’ch 
pwyntiau yn y drefn y gwnaethoch chi eu codi. 

Casglu Data 

Nid yw cipio data ar adeg mor sensitif ym mywydau pobl byth yn mynd i fod yn rhwydd. Er 
hynny, rwy’n cydnabod bod bylchau yn y broses o gasglu data gofal diwedd oes yng 
Nghymru ac rydym yn cydweithio’n agos â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a’r Bwrdd 
Gofal Diwedd Oes i wella ansawdd y data a gesglir. Mae hyn yn cynnwys:  

 Ystyried y dyfodol ar gyfer System Gwybodaeth Rhwydweithiau Canser Cymru

(CaNISC), yr offeryn casglu data a ddefnyddir ar gyfer gofal diwedd oes yng

Nghymru. Bydd dylunio a gweithredu ystod o swyddogaethau i ddisodli CaNISC yn

rhoi cyfle i gasglu gwybodaeth wrth ddogfennu’r gofal a ddarperir i gleifion, yn ogystal

â gwella’r gallu i dynnu’r wybodaeth hon at ddefnyddiau eilaidd.  Pan fydd yr ystod

swyddogaethau hon ar gael, y disgwyl yw y byddai gwybodaeth ychwanegol a

gwybodaeth fwy cywir ar gael am y gofal a ddarperir gan Dimau Gofal Lliniarol

Arbenigol Cymru.

 Defnyddio’r prosiect peilot LLEISIAU yng Nghymru i ymchwilio i ddichonoldeb rhoi

arolwg cenedlaethol o ofalwyr mewn profedigaeth ar waith drwy ymgorffori gwaith

casglu data cychwynnol, a gwahoddiad a chydsyniad i gymryd rhan, gyda’r broses o

gofrestru marwolaethau a’r Gwasanaeth Archwilwyr Meddygol newydd.

 Rhoi cymorth i fyrddau iechyd gymryd rhan yn yr Archwiliad Cenedlaethol o Ofal ar

Ddiwedd Oes sy’n ffocysu ar ansawdd a chanlyniadau’r gofal a brofwyd gan rai yn

ystod eu derbyniad olaf i ysbytai acíwt, ysbytai cymunedol ac ysbytai iechyd meddwl

ledled Cymru a Lloegr. Mae hynny’n cynnwys adolygu nodiadau achos cleifion

mewnol mewn ysbyty yn ystod dyddiau ac oriau olaf eu hoes ac archwiliad ar lefel
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sefydliadol sy’n cwmpasu ansawdd y modelau gwasanaeth, y gweithgarwch, y 

gweithlu, y cyllid a’r canlyniadau. Mae sylwadau’r gofalwyr a’r staff wedi eu cipio 

hefyd am y tro cyntaf yn yr archwiliad hwn a byddwn yn cydweithio’n agos â’r 

byrddau iechyd i sicrhau bod y bwrir ymlaen â’r argymhellion yn brydlon. Byddwn yn 

rhoi adborth hefyd i Rwydwaith Meincnodi’r NHS, y darparwr sy’n gyfrifol am 

gyflawni’r archwiliad i wella ansawdd archwiliadau’r dyfodol ac am sicrhau eu bod yn 

adlewyrchu’n well strwythurau Cymru. Mae’r adroddiad cryno cenedlaethol ar gyfer 

Cymru a Lloegr i fod i gael ei gyhoeddi ar 22 Mai 2019.  

 
Cofrestri Gofal Lliniarol Meddygon Teulu 
 

Ynglŷn â mantais cofrestri gofal lliniarol, rydych yn iawn yn eich awgrym bod rhoi pobl ar y 
gofrestr yn sbardun ar gyfer set briodol o weithrediadau gan y tîm gofal sylfaenol ac ar gyfer 
eu cyfeirio ymlaen i gael cymorth perthnasol. Gallai’r gweithrediadau hyn gynnwys y camau 
a ganlyn ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt: cael ailasesiad amlach gan feddyg teulu neu 
nyrs ardal; cyngor am fudd-daliadau; cynllunio gofal ymlaen llaw; trafod y man gofal a ffefrir 
neu ddewisiadau eraill. Nid yw’r gweithrediadau hyn yn rhai penodol gan y byddant yn cael 
eu teilwra yn ôl angen yr unigolyn. Fodd bynnag, yr elfen gyffredin yw adnabod angen ac 
ymateb yn brydlon iddo.   
 
Cwestiynodd y Grŵp Trawsbleidiol hefyd werth cofrestri gofal lliniarol ac mae’r Bwrdd Gofal 
Diwedd Oes wrthi’n ystyried pa fesurau y gallai eu cymryd i fonitro eu heffeithiolrwydd gan 
gynnwys trafod ag academyddion a ellid comisiynu darn o ymchwil. 
 
O ran ceisio sicrwydd yr ymgynghorir â chleifion cyn eu rhoi ar gofrestr gofal lliniarol, dim 
ond ar gyfer gofal uniongyrchol y mae’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio a’i datgelu ac 
felly byddai’n cael ei chwmpasu gan y trefniadau presennol ar gyfer rhannu gwybodaeth 
meddygon teulu, onid yw’n golygu rhannu gwybodaeth y tu allan i’r tîm gofal iechyd ac yn yr 
achos hwnnw, byddid yn ceisio cydsyniad ychwanegol gan y claf. 
 
Cyllidebau Cyfun 
 
O ran symud cyllidebau cyfun yn eu blaen yn gyflym, rydym wedi ymgynghori’n ddiweddar 
ynghylch rheoliadau diwygio drafft i wneud y canlynol: 
 

 Diwygio Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 er mwyn: 

darparu eglurder ychwanegol ynglŷn â’r ffaith bod rhaid i bob awdurdod lleol a’r 

bwrdd iechyd o fewn partneriaeth gyfrannu at sefydlu un gronfa gyfun ranbarthol;  

 Pennu bod ffocws y cronfeydd cyfun yn gyfyngedig i lety cartref gofal i bobl hŷn. 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ym mis Hydref 2018 ac mae swyddogion wrthi’n llunio cyngor 
llawn ar yr ymatebion a gafwyd drwy’r ymgynghoriad.  
 
Yn ychwanegol, er mwyn hyrwyddo’r broses o sefydlu cronfeydd cyfun, roedd Llywodraeth 
Cymru wedi comisiynu’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes i gynnal 
adolygiad annibynnol o gronfeydd cyfun.   Cefnogodd yr adolygiad annibynnol fanteision 
posibl cronfeydd cyfun rhwng awdurdodau lleol a sefydliadau iechyd a thanlinellu ffyrdd y 
gallent helpu i wella llesiant pobl. Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu 
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i lunio ystod o offer 
ymarferol i roi cymorth i bartneriaethau rhanbarthol.   
  



Cymorth profedigaeth 
 
Mae’r astudiaeth i nodi a chasglu gwybodaeth am y gwasanaethau profedigaeth 
strwythuredig sydd ar gael yng Nghymru yn mynd yn ei blaen yn dda. Canolfan Ymchwil 
Lliniarol Marie Curie sy’n gwneud y gwaith hwn ac mae wedi cynnal adolygiad llenyddiaeth i 
nodi’r themâu a’r cwestiynau allweddol a ddefnyddiwyd mewn ymarferion a gwerthusiadau 
cwmpasu blaenorol ym maes profedigaethau i gynorthwyo’r broses o lunio arolwg 
profedigaeth. Mae’r arolwg wedi ei ddiwygio yn dilyn adolygiad gan gymheiriaid ac mae’n 
cael ei brofi ar hyn o bryd gyda rhanddeiliaid allweddol ym maes cymorth profedigaeth cyn 
iddo gael ei gwblhau. Rhagwelir y caiff yr arolwg ei roi ar waith yn Chwefror 2019 ac y bydd 
yn rhedeg am gyfnod o hyd at 8 wythnos. Disgwylir adroddiad interim yn y gwanwyn, a’r 
adroddiad terfynol yn yr hydref. 
 
O ran cynrychiolwyr gofalwyr ar Grŵp Cynghori'r Gweinidog, gallaf gadarnhau bod grŵp 
bach wedi cael y dasg o lunio cynigion ynglŷn â’r modd y byddai’r Grŵp Ymgysylltu ac 
Atebolrwydd yn cydweithio â Grŵp Cynghori'r Gweinidog.  Rydym yn disgwyl y deuir â 
phapur a fyddai’n amlinellu’r berthynas rhwng y ddau grŵp i gyfarfod nesaf y Grŵp 
Ymgysylltu ac Atebolrwydd, a hynny yn Ebrill neu Fai yn ôl pob tebyg. Fel y mae 
swyddogion wedi ei drafod o’r blaen gyda Chatrin Edwards, rydym yn dal wedi ymrwymo i 
gynnwys ar y Grŵp Ymgysylltu ac Atebolrwydd gynrychiolydd dros anghenion gofalwyr y 
rhai sydd ar ddiwedd eu hoes. 
  
Nyrsio Ardal 
 
Diolch i chi am yr wybodaeth am eich cynlluniau i gynnal ymchwiliad byr i nyrsio cymunedol 
a nyrsio ardal. Mae’n dull ni yn ‘Cymru Iachach’ yn ymwneud â mynediad i’r gofal iawn ar yr 
adeg iawn o’r ffynhonnell gymorth iawn neu yn agos i'r cartref. Drwy ein Model Gofal 
Sylfaenol i Gymru, sy’n cefnogi’r weledigaeth a nodwyd yn ‘Cymru Iachach’, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y tîm gofal sylfaenol ehangach, gan 
gynnwys nyrsys ardal, sy’n darparu’r gwasanaeth gofal nyrsio cyffredinol craidd yn y cartref. 
 
Hoffwn eich hysbysu hefyd fod fy swyddogion wedi ysgrifennu at Brif Weithredwyr y 
byrddau iechyd ac wedi gofyn iddynt sut y maent yn bwriadu mynd i’r afael â’r argymhellion 
penodol ar gyfer byrddau iechyd yn Adroddiad y Grŵp Trawsbleidiol. Bydd fy swyddogion 
yn parhau i fonitro’r cynnydd ar y rhain a’r holl argymhellion eraill yn yr adroddiad.  
 
Yn gywir  
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