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Annwyl Janet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Hydref ynghylch deiseb P-05-914: Mynediad Cyfartal i 
Ofal Iechyd ar gyfer Pobl Anabl. 

Mae’r ddogfen General medical practice premises 2017, sef y canllawiau dylunio ar gyfer 
eiddo newydd, yn nodi y dylai meddygon teulu a Byrddau Iechyd ystyried darpariaeth ar 
gyfer cleifion bariatric ac oedolion ag anableddau dysgu. Bydd hyn yn dibynnu ar 
amgylchiadau lleol. Bydd ar y cleifion hyn angen cyfleusterau sy’n ychwanegol i’r 
ddarpariaeth arferol. Ar gyfer y grwpiau hyn o gleifion, dylai'r cleient ystyried defnyddio un 
ystafell driniaeth gydag offer codi arbenigol, naill ai wedi'u hadeiladu'n rhan o strwythur yr 
adeilad neu wedi'u darparu fel peiriannau codi symudol. Dylai'r ystafell fod yn hyblyg er 
mwyn caniatáu ar gyfer y ddau grŵp o gleifion ac ar gyfer unrhyw offer arbenigol. Hefyd, 
dylai'r ystafell driniaeth gynnwys toiled en-suite i sicrhau preifatrwydd ac urddas. 

Dylai pob claf gael mynediad teg i wasanaethau gofal iechyd a dylai’r byrddau iechyd 
weithio i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer cleifion os oes ganddynt anghenion penodol 
yn sgil anabledd. Cyfrifoldeb y Byrddau Iechyd o hyd yw cynllunio sut y bydd gwasanaethau 
yn cael eu darparu yn ymarferol. Mae hyn yn cynnwys y gwaith o gomisiynu ac adolygu 
gwasanaethau meddygon teulu yn rheolaidd i sicrhau bod anghenion y boblogaeth breswyl 
yn cael eu diwallu. 
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