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Teitl y ddeiseb: Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn 
ac yn annisgwyl  

Testun y ddeiseb: Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog 
Llywodraeth Cymru i helpu i ddarparu gwasanaeth yma yng Nghymru i 
sicrhau bod teuluoedd sy'n colli plant neu bobl ifanc 25 oed neu iau yn 
annisgwyl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. 
 
Ym mis Chwefror 2012, bu farw fy mab, George, yn sydyn mewn Uned Frys 
yng Nghymru. Fe gerddon ni allan i'r nos heb ddim, ar ein pennau'n hunain 
ac mewn braw.  Ni ddaeth neb, nid oedd neb yno i estyn llaw, gan adael 
ffrindiau ac aelodau'r teulu, a hwythau mewn galar hefyd, i'm cynnal i a Paul 
fy ngŵr.  Bum niwrnod ar ôl colli ein mab, bu'n rhaid i mi a'm dau blentyn 
ifanc arall wynebu torcalon eto pan wnaeth Paul ladd ei hun. Unwaith eto, 
ddaeth neb. 

https://www.assembly.wales/cy/gethome/e-petitions/Pages/petitiondetail.aspx?PetitionID=1548
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Mae angen cymorth ar unwaith ar deuluoedd sy'n wynebu colled o'r fath. 
Mae angen iddynt wybod y gallant gysylltu â rhywun i ofyn cwestiynau a 
chael clust i wrando. Mae colli plentyn yn effeithio arnoch am byth, ac mae 
angen i deuluoedd wybod bod cymorth hirdymor ar gael i'w helpu drwy'r 
broses o alaru. 
 
Nid oes modd cynllunio na pharatoi ar gyfer colli plentyn yn annisgwyl, a gall 
y profiad ingol hwn effeithio ar iechyd meddwl rhieni, brodyr a chwiorydd a 
gweddill y teulu. Rydym yn credu bod y cymorth hwn yn hanfodol ac y bydd 
yn atal teuluoedd rhag gorfod cerdded allan i'r nos heb ddim gobaith, heb 
ddim cymorth ac, yn bwysicach na dim, heb eu plentyn.  

Gwybodaeth ychwanegol 

Ers 2012, rwyf wedi bod yn benderfynol o sicrhau bod teuluoedd yn cael yr 
un cymorth wrth ffarwelio â'u plant ag a gânt pan fyddant yn eu croesawu i'r 
byd adeg eu genedigaeth. Sefydlwyd yr elusen 2 Wish Upon a Star i helpu 
teuluoedd a staff yn ystod y profiad o golli plentyn neu berson ifanc 25 oed 
neu iau yn annisgwyl. Mae'r cymorth hwn yn cynnwys creu blychau atgofion, 
cwnsela a sefydlu llwybr cymorth sydd ar gael ar unwaith drwy weithio gyda 
byrddau iechyd a heddluoedd yma yng Nghymru. Cyfeiriwyd dros 465 o 
deuluoedd atom ers i ni ddechrau cynorthwyo teuluoedd yn 2015. Mae'r 
rhesymau dros y marwolaethau'n cynnwys Syndrom Marwolaeth Sydyn 
Babanod (SIDS), damweiniau, salwch ac, yn fwy diweddar, mae nifer o bobl 
ifanc wedi cyflawni hunanladdiad. Rydym wedi cael adborth hynod 
gadarnhaol gan deuluoedd a staff, ond gwyddom nad yw pob teulu'n cael 
eu cyfeirio atom ac mae angen ein cymorth o hyd ar nifer ohonynt. 
 
Mae'r elusen 2 Wish Upon a Star eisoes yn gweithio gyda phob bwrdd iechyd 
yng Nghymru ac mae pob heddlu yn cefnogi'r fenter. Rydym wedi sefydlu 
llwybr cymorth uniongyrchol ym mhob Uned Frys ac Uned Gofal Critigol ac 
mae'r llwybrau hyn wedi'u hamlinellu'n glir yn nogfen PRUDiC Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda phob crwner, corffdy, tîm 
rhoi organau ac Ambiwlans Awyr Cymru, i wneud yn siŵr bod pob teulu'n 
gwybod amdanom. Fodd bynnag, mae nifer o deuluoedd yn dal yn gorfod 
ymdopi heb ein cymorth. Rydym wedi clywed am staff sy'n 'anghofio' rhoi 
blychau atgofion i'r rheini, yn penderfynu nad oes angen cymorth ar deulu 
bachgen 18 oed gan ei fod 'wedi dechrau eillio' ac sy'n credu 'nad yw'n 
briodol' cynnig cymorth adeg marwolaeth plentyn. Nid y staff sydd i 
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benderfynu a oes angen cymorth ar deulu. 
 
Gwyddom, wrth siarad â staff a theuluoedd, fod ein gwasanaeth yn newid 
bywydau'r rhai sydd wedi colli plentyn neu berson ifanc yn annisgwyl, ac 
rydym am i Lywodraeth Cymru wneud yn siŵr bod cymorth ar gael i bob 
teulu pan fydd ei angen fwyaf. 

Y Cefndir 

Sefydlodd y deisebydd yr elusen 2 Wish Upon a Star i gynorthwyo teuluoedd sy’n 
colli plentyn neu berson ifanc dan 25 oed yn sydyn ac yn annisgwyl.  

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ar 
wasanaethau profedigaeth plant a phobl ifanc y GIG ym mis Gorffennaf 2019, yn 
nodi'r datblygiadau diweddaraf yn y maes hwn. 

Dywed y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i fyrddau iechyd ddarparu 
cymorth o'r fath, gan weithio gydag elusennau os oes angen. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu'r Gweithgor Cymorth Profedigaeth i 
ddatblygu a helpu i ddarparu gwell trefniadau mewn profedigaeth a sicrhau bod 
gan fyrddau iechyd drefniadau addas i helpu a chefnogi teuluoedd sy'n colli 
baban, plentyn neu berson ifanc.  

Mae'r grŵp yn cynnwys arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr o 
sefydliadau elusennol sy'n cefnogi teuluoedd sydd wedi colli babanod (gan 
gynnwys 2 Wish Upon a Star), cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau, aelodau'r 
Bwrdd Gofal Diwedd Oes a chlinigwyr. 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru Brifysgol Caerdydd, (drwy'r Bwrdd Gofal Diwedd 
Oes), i gynnal astudiaeth i adnabod a chasglu gwybodaeth ar y gwasanaethau 
profedigaeth strwythuredig sydd ar gael yng Nghymru. Mae adroddiad interim 
wedi'i gyhoeddi, ac roedd disgwyl i'r adroddiad terfynol gael ei gyhoeddi ym mis 
Hydref (ond nid yw'n edrych yn debyg bod hyn wedi digwydd eto). Yn ôl 
datganiad y Gweinidog ym mis Gorffennaf mae cyfarfod o'r Gweithgor Cymorth 
Profedigaeth ar y gweill i drafod canfyddiadau'r adroddiad. 

Yn ôl yr adroddiad interim, un o flaenoriaethau’r Bwrdd Diwedd Oes yng 
Nghymru 2017-2020 yw bod byrddau iechyd yn adolygu lleoliadau a chapasiti eu 
gwasanaethau profedigaeth gyda’r nod o ddiwallu anghenion y rhai sydd mewn 

https://www.2wishuponastar.org/
https://llyw.cymru/datganaid-ysgrifenedig-gwasanaethau-profedigaeth-plant-phobl-ifanc-y-gig?_ga=2.231996379.537566601.1573044863-1609486826.1534338415
https://llyw.cymru/datganaid-ysgrifenedig-gwasanaethau-profedigaeth-plant-phobl-ifanc-y-gig?_ga=2.231996379.537566601.1573044863-1609486826.1534338415
http://www.assembly.wales/nafw%20documents/assembly%20business%20section%20documents/gwyych5/gwyych20190605(5)-cy.pdf
http://www.assembly.wales/nafw%20documents/assembly%20business%20section%20documents/gwyych5/gwyych20190605(5)-cy.pdf
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profedigaeth. Mae rhagor o wybodaeth yng Nghynllun cyflawni ar gyfer gofal 
lliniarol a diwedd oes Llywodraeth Cymru (2017). 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Dywed y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod sicrhau bod 
cymorth priodol ar gael i deuluoedd sydd wedi colli plentyn yn flaenoriaeth uchel 
iddo ac mae'n cyfeirio at y datganiad ysgrifenedig uchod fel y wybodaeth 
ddiweddaraf am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn y maes hwn. 
Mae’n mynd ymlaen i ddweud: 

Y Byrddau Iechyd sy'n gyfrifol am ddarparu gofal a chymorth ar gyfer 
aelodau o’u poblogaeth sydd wedi cael profedigaeth. Mae Llywodraeth 
Cymru’n ychwanegu at ddarpariaeth y Byrddau Iechyd yn achos 
profedigaeth trwy gefnogi ystod o brosiectau a mentrau.

 

https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-gofal-lliniarol-gofal-diwedd-oes-2017?_ga=2.59887721.537566601.1573044863-1609486826.1534338415
https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-gofal-lliniarol-gofal-diwedd-oes-2017?_ga=2.59887721.537566601.1573044863-1609486826.1534338415

