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Cymru Iachach 

Iechyd da yw un o brif flociau adeiladu

llesiant a chyfle. Mae galluogi pobl i fwynhau

bywydau o’r ansawdd uchaf posibl yn

cynnwys eu cefnogi i gael ffordd o fyw sy'n

cynnal iechyd corfforol a meddyliol

da, trwy greu lleoedd ac amgylcheddau sy'n

cefnogi ffyrdd iach o fyw a sicrhau

bod gwasanaethau effeithiol ar gael i gefnogi

pobl pan fydd angen gofal arnynt.

 Fel cymdeithas, nid yw ein hiechyd a'n llesiant

yn gwella. Mae ystadegau eraill, gan gynnwys

y rhai sydd wedi'u cynnwys yn Adroddiad

Blynyddol Prif Swyddog Meddygol Cymru

2018-19, yn awgrymu eu bod, mewn

gwirionedd, yn gwaethygu. Yn ôl y Sefydliad

Iechyd mae pobl yn fwyfwy tebygol o fyw

gyda chyflyrau lluosog, ac yn 2015/16 roedd

gan un o bob tri o bobl a dderbyniwyd i

ysbytai’r GIG bump neu fwy o gyflyrau iechyd

(roedd hyn i fyny o un o bob deg o bobl yn

2006-07). Yn ôl Prif Swyddog Meddygol

Cymru, mae bron i hanner yr oedolion yng

Nghymru yn nodi bod ganddyn nhw salwch

hirsefydlog, gyda 21% yn nodi dau salwch

neu fwy. Mae'r ffigurau hyn yn codi gydag

oedran, sydd i raddau yn anochel, ond maent

hefyd yn codi yn sgil amddifadedd, gan

nodi methiant polisi cyhoeddus i fynd i'r afael

â phenderfynyddion ehangach pwysig sy’n

dylanwadu ar iechyd.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol (Cymru) 2015

"Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a

meddyliol pobl cystal â phosibl a lle

deellir dewisiadau ac ymddygiadau

sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol."

Mae cyfran uchel ein poblogaeth sy’n profi

afiechyd wedi cael ei amlygu i raddau

helaeth gan bandemig COVID-19, gyda

phobl hŷn a llai iach yn y perygl mwyaf. Mae

angen blaenoriaethu gwaith yn y dyfodol i

wella canlyniadau iechyd pobl o bob

oedran er budd ein poblogaeth, yn ogystal â

sicrhau ein bod wedi paratoi'n well ar

gyfer argyfyngau byd-eang, fel pandemigau.

 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
03

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/gwerthfawrogi-ein-hiechyd.pdf
https://www.health.org.uk/publications/reports/shaping-health-futures
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Mae’r nod Cymru Iachach yn gofyn i gyrff

cyhoeddus osod amcanion penodol a fydd yn

cyflawni "Cymdeithas lle mae llesiant corfforol

a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir

dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i

iechyd yn y dyfodol.”

Byddai cwrdd â gofynion y Ddeddf yn creu'r

amodau i bobl aros yn iach, gan eu galluogi i

fyw bywydau gwell, gan ofyn am lai

o ofal iechyd a gofal cymdeithasol, ac

felly, leihau'r pwysau ar ystod o wasanaethau.

Gweledigaeth ar gyfer

Cymru iachach yn 2050 –

Symud tuag at atal a

system les genedlaethol

Bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio system

lesiant genedlaethol i newid ffocws

gwasanaethau, o drin pobl sydd angen gofal, i

gefnogi dulliau ataliol a gwella canlyniadau

iechyd a lles ein cymdeithas. (Disgrifir yr hyn

rwy’n ei olygu gan system les genedlaethol

isod yn yr adran hon).

North Carolina, Unol Daleithiau America –

mae Adran Iechyd a Gwasanaethau

Dynol yr awdurdod yn cyflawni 'Prosiectau

Peilot Cyfleoedd Iach' pum mlynedd. Mae'r

prosiectau peilot hyn yn galluogi talwyr,

darparwyr a sefydliadau cymunedol i

integreiddio gwasanaethau anfeddygol sy'n

uniongyrchol gysylltiedig â chanlyniadau

iechyd wrth ddarparu gofal. Mae

gwasanaethau anfeddygol yn

cynnwys mynd i’r afael ag ansefydlogrwydd

tai, ansicrwydd cludiant, ansicrwydd bwyd,

trais rhyngbersonol a straen tocsig. 

Ymatebydd Cymru Ein Dyfodol

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn cydnabod

nad dim ond rhywbeth rydyn ni’n ei drwsio pan

fydd wedi torri yw iechyd, ond rhywbeth i’w

gynnal a’i feithrin.” 

Mae system iechyd Cuba wedi cael ei

chanmol gan Sefydliad Iechyd y Byd a’r

Cenhedloedd Unedig am ei ffocws ar

atal. Mae'r ymagwedd yn ymgorffori gofal

sylfaenol, iechyd y cyhoedd a

phenderfynyddion cymdeithasol mewn

hyfforddiant meddygol, ac er gwaethaf

gwario ffracsiwn o'r hyn y mae'r Unol

Daleithiau’n ei wneud ar ofal iechyd, mae

gan Cuba gyfradd marwolaethau babanod

is na'r UD a disgwyliad oes tebyg.

Cydnabyddir pwysigrwydd a rhyng-

gysylltiadau penderfynyddion ehangach

iechyd (er enghraifft, sicrwydd incwm a

gwarchodaeth gymdeithasol; amodau byw;

cyfalaf cymdeithasol a dynol; cyflogaeth ac

amodau gwaith), a bydd gweithredu gan y

llywodraeth yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â

hwy. Gan fod y penderfynyddion hyn yn

drawsbynciol ac yn cysylltu â nifer o'r nodau

llesiant cenedlaethol, bydd canolbwyntio

arnynt yn cyfrannu at sawl nod. (Cymru o

Gymunedau Cydlynus, Cymru sy'n Fwy

Cyfartal, Cymru Lewyrchus)

Dros amser, bydd adnoddau'n symud tuag at

y ffactorau sy'n cadw pobl yn iach, gyda'r nod

o leihau'r galw am driniaeth a gofal.

Bydd symud cyllid i atal yn galluogi

Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus i dorri

cost gofal iechyd a buddsoddi cyllid i feysydd

eraill y mae cyni wedi effeithio arnynt ers

blynyddoedd, megis addysg, diwylliant,

cynllunio ac ati. (Cymru Lewyrchus, Cymru

sy'n Fwy Cyfartal)  
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Bydd Cymru’n cael ei hystyried yn fan lle

mae'r newid i ddulliau ataliol wedi digwydd ac

yn cael ei chydnabod ledled y byd am

ddefnyddio ein deddfwriaeth unigryw i wneud

y newid hwn. (Cymru sy'n Gyfrifol ar Lefel

Fyd-eang)

Bydd gan bobl yr incwm a'r sicrwydd sydd eu

hangen arnynt i fyw bywyd da, gan allu

fforddio tai o ansawdd da, tanwydd, bwyd a

chyfleoedd hamdden. Bydd addysg a sgiliau’n

cael eu datblygu ar draws cwrs bywyd, gan

arwain at gyfleoedd ar gyfer gwaith gweddus.

(Cymru Lewyrchus, Cymru o Gymunedau

Cydlynus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal)

Bydd pwysigrwydd iechyd meddwl da yn cael

ei gydnabod a'i flaenoriaethu'n llawn ym

mywydau beunyddiol pobl. Bydd arferion sy'n

cefnogi iechyd meddwl da yn cael eu deall o

oedran ifanc, a bydd cyflogwyr yn cymell pobl i

gynnal eu hiechyd meddwl, gyda mynediad

hawdd at ymwybyddiaeth ofalgar a

chefnogaeth feddyliol i bobl o bob oed. Bydd

pobl yn teimlo cysylltiad a’u bod yn werthfawr,

waeth beth fo'u hoedran a'u cefndir. (Cymru

sy'n Fwy Cyfartal, Cymru Lewyrchus, Cymru o

Gymunedau Cydlynus)

Bydd pobl yn ymgysylltu â diwylliant yn eu

bywydau beunyddiol, gan gynnwys mynediad

i'r celfyddydau, chwaraeon a hamdden, a

chefnogir gweithgareddau diwylliannol gan

sefydliadau ar draws sectorau. (Cymru â

Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn

Ffynnu)

Bydd lleoedd hefyd yn cael eu cynllunio mewn

ffordd sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo

gweithgaredd corfforol a chysylltedd,

diogelwch a grymuso, yn ogystal â iechyd

meddwl da. (Gweler yr adran ar Gynllunio ym

Mhennod 5 am fwy o wybodaeth.)

Mae System Gofal Nuka, Alaska’n cael ei

chefnogi gan ymagwedd ehangach o wella

lles teulu a chymuned sy'n mynd y tu hwnt i

wasanaethau gofal, er enghraifft, y rhaglen

“Family Wellness Warriors” sy'n anelu at

arfogi sefydliadau ac unigolion i fynd i'r afael

yn effeithiol ag effeithiau cam-drin domestig

ac esgeuluso.

Mae Llunwyr Byd-eang Fforwm Economaidd

y Byd o Hwb Casablanca wedi arwain menter

fyd-eang i hyfforddi Llunwyr eraill i ddarparu

cwnsela iechyd meddwl i gyfoedion trwy

fodel sy'n addasu i gyd-destunau lleol ac

ieithyddol. Mae'r fenter yn defnyddio

galwadau cynhadledd fideo a hyfforddiant

personol i chwalu rhwystrau daearyddol a

sianeli cymorth agored i gynulleidfa

wirioneddol fyd-eang. Dim ond ym mis Medi

2019 y lansiwyd y fenter, ond mae eisoes

wedi cyrraedd 10,000 o bobl ifanc gyda

chymorth iechyd meddwl mewn chwe iaith.   

Yn Seoul, De Korea, mae yna bartïon disco yn

ystod y dydd i bobl dros 65 oed er mwyn

mynd i’r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd.

Mae ysgol yn Des Moines, Iowa yn cychwyn y

diwrnod gyda sesiwn “Byddwch yn Dda” sy'n

cyfuno symudiadau ioga ac ymarferion anadlu

â thrafodaethau am ddiolchgarwch,

rhyngweithio'n heddychlon ag eraill, a chael

digon o gwsg. Ar ôl amser cinio, mae'r

ystafelloedd dosbarth yn pylu'r goleuadau ac

yn chwarae cerddoriaeth sy’n dawelu’r 

 meddwl fel rhan o ymarfer 10 munud o

fyfyrdod a ymwybyddiaeth feddylgar.

Ym Mrwsel mae 350 o gartrefi newydd sy’n

pontio’r cenedlaethau’n cael eu creu i alluogi

rhannu cartref - person hŷn yn cynnig ystafell

sbâr am gost isel i berson ifanc yn gyfnewid

am gymorth a chwmnïaeth, yn cael ei ystyried

fwyfwy fel ateb ar gyfer unigrwydd ymhlith

pobl hŷn a diffyg tai fforddiadwy i bobl iau.
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Bydd pobl mewn gwell iechyd corfforol gyda

chyfraddau gordewdra’n lleihau, yn enwedig

ymhlith plant a phobl ifanc. Bydd cyfleoedd i

fod yn egnïol yn rhan normal o fywyd bob

dydd i bawb, gan gynnwys teithio llesol

(cerdded a beicio - gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5 i gael mwy o

wybodaeth) fel gweithgareddau diofyn, yn

ogystal â chymryd rhan mewn chwaraeon,

dawns a gweithgareddau ffitrwydd

eraill. Bydd pobl yn deall sut i ddod o hyd i

fwyd ffres cynaliadwy, lleol a sut i goginio

prydau iach. (Cymru sy'n Fwy Cyfartal, Cymru

sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang, Cymru

Lewyrchus, Cymru o Gymunedau Cydlynus) 

Bydd pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol i

iechyd pobl yn cael ei ddeall a'i

werthfawrogi. Bydd gan bobl fynediad i aer a

dŵr glân, ac i fannau naturiol bioamrywiol sy'n

cynnal llesiant. (Cymru Gydnerth) 
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Bydd hyn yn cynnwys tai a gynlluniwyd yn

dda, a bydd y seilwaith adeiledig a naturiol

sy'n amgylchynu, cefnogi a chysylltu

cymunedau’n cael eu cynllunio i gael effaith

gadarnhaol ar iechyd a llesiant pobl ac i

hyrwyddo gweithgarwch corfforol.

Yn Efrog Newydd mae 'Lles mewn Ysgolion'

yn ffurfio partneriaethau ag arweinyddiaeth

ysgolion, athrawon, cogyddion, hyfforddwyr,

rhieni a phlant, i ddatblygu a gweithredu

rhaglenni sy'n darparu bwydydd maethlon,

amgylcheddau, a chyfleoedd i blant chwarae,

dysgu a thyfu. 

Mae Ciclovía yn ymyrraeth a ddechreuodd

yn Bogotá, Columbia ac sydd wedi lledu i 100

o ddinasoedd yn Ne America. Mae'n caniatáu

i redwyr, cerddwyr, beicwyr a sglefrwyr

ymarfer ar strydoedd trwy eu cau i geir, bob

bore Sul a phob gwyliau cyhoeddus.

 

Sefydliad yn Cape Town yw “Waves for

Change” sy'n helpu pobl ifanc i ddatblygu

sgiliau i ymdopi â thrawma a straen trwy

fynediad i'r môr, mentoriaid gofalgar a

sesiynau therapi syrffio wythnosol. Mae'r

rhaglen ar gyfer plant 10-14 oed sy'n byw

mewn ardaloedd hynod gyfnewidiol ac wedi

cael Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Gwnaeth 87% o'r plant sy'n cymryd

rhan adrodd gwelliannau yn eu sgiliau

ymdopi.  

Achub Cwn Hyn Muttville 

Mae “Clwb Cwtch” San Francisco yn uno

pobl hŷn a chŵn hŷn sydd angen cwmnïaeth,

ymarfer corff ac anwyldeb.  
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Bydd anghydraddoldebau iechyd yn rhywbeth

o'r gorffennol. Ni fydd y lle y mae pobl yn cael

ei geni neu lle maen nhw'n byw yn pennu eu

safon byw ac felly, eu safon iechyd yn

gyffredinol. Bydd disgwyliad oes a disgwyliad

oes iach yn cynyddu ar draws pob grŵp yn y

gymdeithas. (Cymru sy'n Fwy Cyfartal) 

Bydd technoleg wedi'i harneisio a'i haddasu i

gefnogi iechyd corfforol a meddyliol da a

darparu ymyriadau meddygol a gofal mwy

effeithiol pan fydd eu hangen. Bydd hyn wedi

digwydd mewn ffyrdd sy'n lleihau

anghydraddoldebau mynediad at

wasanaethau, ac anghydraddoldebau mewn

canlyniadau iechyd cyffredinol. (Cymru sy'n

Fwy Cyfartal, Cymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu)  

Bydd technoleg hefyd yn galluogi pobl i fonitro

eu hiechyd eu hunain yn fwy cywir (er

enghraifft, “smartwatches”) a bydd yn eu

galluogi i gael mynediad i gyngor gofal iechyd

cyflym, effeithlon a hawdd (apiau maethol) neu

at weithwyr proffesiynol meddygol yn ôl yr

angen (apwyntiadau ar-lein ac

ymgynghoriadau rhithwir). Bydd yr holl

wybodaeth feddygol yn cael ei storio mewn

cwmwl ac yn hawdd ei chyrchu yn ôl yr

angen.  

Mae Cyngor Sir Jönköping yn Sweden

yn rhedeg 'Caffis Bywyd' lle mae pobl yn

dod at ei gilydd i drafod sut y gallant

wella gwahanol agweddau ar eu lles. Fe'u

cynhelir mewn gwahanol leoliadau yn

dibynnu ar y pwnc - er enghraifft, mewn

bwyty os yw'r pwnc yn faeth, neu mewn

campfa os yw iechyd corfforol yn cael ei

drafod. 

Mae “Parkruns” yn tyfu mewn

poblogrwydd fel ffordd i bobl wneud

ymarfer corff yn gymdeithasol, waeth beth

fo'u gallu neu eu cefndir. Dyma ffilm sy'n

dangos sut mae'r 'parkrun' yn Nhŷ

Tredegar yng Nghasnewydd wedi mynd o

nerth i nerth. Ac yng Nghaerdydd,

lansiwyd 'parkrun' cyntaf dan arweiniad

meddygon teulu yn ddiweddar. 

Yn Efrog Newydd mae campfeydd yn cael

eu hadeiladu mewn lleoedd sydd wedi'u

hesgeuluso, gan ddarparu waliau dringo

lliwgar, wedi'u gorchuddio â chelf mewn

hen ffatrïoedd ac eglwysi nas

defnyddiwyd. Mae'r rhain yn fwy na

lleoedd ymarfer corff yn unig - fe'u

defnyddir hefyd ar gyfer digwyddiadau a

chyngherddau cymunedol.

Ar ôl datgelu bod gwasanaethau’n delio

â mwy na 1,500 o hunanladdiadau (a

15,000 o ymdrechion i gyflawni

hunanladdiad) yn

flynyddol, datblygodd Stockholm yn

Sweden ambiwlans iechyd meddwl cyntaf

y byd. Mae'r tîm ymateb yn cynnwys dwy

nyrs iechyd meddwl ac un parafeddyg, ac

yn ystod ei blwyddyn gyntaf o weithredu,

mynychodd 1,254 o achosion. Oherwydd

llwyddiant y gwasanaeth, mae

rhanbarthau eraill yn Sweden yn ystyried

mabwysiadu ymagweddau tebyg.  
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Bydd profion genetig yn beth cyffredin ac yn

ein helpu i ganfod yn brydlon unrhyw faterion

cronig a rhai na ellir eu hosgoi, gan roi digon

o amser i feddygon eu trin. 

Er y bydd y prif ffocws ar atal ac ar bobl yn

byw ac yn teimlo'n dda yn y lle cyntaf, lle mae

ymyriadau meddygol ac iechyd yn dal yn

angenrheidiol, bydd y rhain yn cael eu gwneud

mewn ffordd gynaliadwy - gan ddefnyddio

deunyddiau bioddiraddiadwy ac ynni glân, gan

ddod â'r holl sector iechyd i net-sero. (Cymru

Lewyrchus, Cymru Gydnerth, Cymru sy'n

Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang)    
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Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar eu

mecanweithiau allweddol i reoli cyrff

cyhoeddus, yn cynnwys Cynlluniau

Integredig Tymor Canolig,

ymagweddau tuag ar reoli perfformiad

a rhai o’r rhaglenni’n deillio o’r

strategaeth Cymru Iachach.

Ffocysu ar atal fel rhan o fy ngwaith ar

fonitro ac asesu proses gyllideb

Llywodraeth Cymru. Fel canlyniad

mae’r llywodraeth wedi datblygu

diffiniad o atal, a chyhoeddi Cynllun

Gwella’r Gyllideb gydag adran ar atal.

Gweithio gydag phobl ledled Cymru a’r

Deyrnas Unedig i benderfynu beth allai

natur ymagwedd wahanol tuag at

fuddsoddi mewn llesiant fod.

Gweithio mewn partneriaeth â Iechyd

Cyhoeddus Cymru, yn cynnwys drwy

gyd-adnodd ar y dyfodol a meddwl yn

yr hirdymor. Rhoi cyngor i gyrff iechyd

i’w cynorthwyo i alinio eu gwaith â

gofynion y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol.

Chwarae rhan adeiladol mewn

rhwydweithiau perthnasol a grwpiau,

megis y grŵp Adeiladu Cymru Iachach.

Ennyn ymgyfraniad sefydliadau

rhanddeiliaid allweddol a grwpiau wrth

lunio’r gwaith hwn.

 

 

 

 

Fy nghyfraniad i'r

weledigaeth hon

Mae gwell ffyrdd o gadw pobl yn iach yn un

o'm meysydd ffocws. Er mwyn cefnogi

cyflawni'r nodau llesiant ledled Cymru

mewn perthynas â nod Cymru Iachach, rwyf

wedi:
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Pryderon ynghylch ynysu cymdeithasol ac

unigrwydd, a'u heffaith ar iechyd meddwl.

Gwerth rhyngweithio, cysylltu ag eraill a

chyfathrebu cymunedol i atal

arwahanrwydd ac unigrwydd.

Gwell cefnogaeth i iechyd meddwl plant

wrth iddynt fynd trwy'r ysgol a ffocws ar

wytnwch emosiynol.

Mae pobl yn teimlo nad ydynt yn cael eu

trin fel 'unigolion' yn y gwasanaeth iechyd

gan fod diffyg empathi a chysylltiad dynol.

Amseroedd aros am fynediad i

wasanaethau iechyd, yn enwedig ar gyfer

gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl.

Y pellter y mae cymunedau gwledig yn ei

wynebu i gael mynediad i wasanaethau

iechyd.

Yr angen i ystyried ffyrdd eraill o gadw

pobl yn iach a phenderfynyddion ehangach

iechyd fel mynediad i natur, ansawdd aer,

tai, bwyd.

 

 

 

 

 

 

 

Hoffwn ddiolch i Chwaraeon Cymru, a oedd

yn bartner yn y rhaglen Y Gallu i Greu, ar y

nod  'Cymru Iachach,' ac yn benodol, i Rachel

Hughes, a secondiwyd i'm swyddfa i gefnogi’r

gwaith hwn ac am ei mewnwelediad parhaus

wrth baratoi'r canllawiau ar y nod hwn; sy'n

sail i'r bennod hon.

Canfyddiad pobl o gynnydd

tuag at y nod hwn 

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o gynnwys.

Dyna pam, yn yr adran hon, roeddwn i eisiau

rhoi blas o'r hyn y mae pobl wedi'i ddweud

wrthyf, ers dechrau fy nhymor ac mewn

perthynas â'r adroddiad hwn. 

 

Mae sgyrsiau am iechyd a lles wedi

dominyddu rhai o fy sesiynau ymgyfrannnu,

gyda 45% o'r ymatebion i Lwyfan y Bobl yn

nodi iechyd neu iechyd meddwl fel un o'r

materion allweddol sy'n wynebu Cymru. 

 

Rachel Hughes

Nod Cynllunydd ar gyfer Cymru Iachach

ar secondiad gan Chwaraeon Cymru

Y themâu allweddol a godwyd gyda mi oedd:
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Effeithiau canlyniadol negyddol i iechyd

meddwl yn sgil darpariaeth tai neu ddiffyg

cyfleoedd cyflogaeth.

Dull mwy rhagweithiol o aros yn iach ac

atal.

Cefnogaeth fwy hyblyg a chymunedol i’r

henoed o phobl sydd angen gofal.

Cyfradd gynyddol hunanladdiad dynion.
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Hoffwn ddweud diolch i'r
canlynol am eu cyfraniad i'm

gwaith ar y nod hwn 

Diolch, yn benodol, i Iechyd Cyhoeddus

Cymru, Comisiwn Bevan, Sefydliad

Iechyd, Cyllid Cymdeithasol ac aelodau fy

ngrŵp llywio ar Iechyd gan gynnwys

Gwyn Bevan, Andrew Davies, Sue Evans,

Nina Ruddle a Karen Sankey.

Pobl hŷn a phobl â pherthnasau hŷn oedd yn

poeni fwyaf am arwahanrwydd cymdeithasol.

Roedd pobl iau yn poeni fwyaf am iechyd

meddwl (er bod hyn wedi derbyn nifer o

sylwadau gan bob oed), yn enwedig mewn

perthynas ag arholiadau.

Mewn digwyddiad i brofi syniadau gyda

phobl o'r grwpiau Dduon, Asiaidd a

chymunedau lleiafrifoedd ethnig, codwyd

pryderon ynglŷn â methiant negeseuon

iechyd i 'siarad' â chymunedau Duon, Asaidd

a lliafrifioedd ethnig. (Rwy'n dehongli hyn fel

rhywbeth sy'n golygu nad yw negeseuon

wedi'u teilwra'n ddigonol i fod yn berthnasol

i bob cymuned).

 

 

Mae gwahanol grwpiau wedi canolbwyntio ar

wahanol faterion:

 

Rwyf hefyd wedi gweithio gyda sefydliadau

arbenigol, rhanddeiliaid ac ymgynghorwyr i

ddatblygu’r syniadau a’r argymhellion yn

benodol ynghylch iechyd a llesiant ataliol. 

Yn ogystal â'r ymgyfraniad hwn, rwyf hefyd

wedi cyflawni fy nyletswydd statudol i fonitro

ac asesu cynnydd cyrff cyhoeddus wrth

iddynt gyflawni eu hamcanion llesiant a

gofynion y Ddeddf yn gyffredinol yn ogystal â

gwneud ymchwil. O ganlyniad i'r

gweithgareddau hyn, rwyf wedi nodi'r

cyfleoedd a'r heriau canlynol. 
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Mae ein GIG yn brwydro’n gyson yn erbyn

argyfyngau oherwydd y gofal sydd ei

angen ar ein poblogaeth afiach a'r straen y

mae hyn yn ei roi ar wasanaethau. Roedd

byrddau iechyd eisoes yn gweithredu o

dan bwysau aruthrol cyn i COVID -19

effeithio ar y Deyrnas Unedig, gyda

Llywodraeth Cymru’n disgrifio gaeaf 2019-

2020 yn "ddi-os yn sylweddol wahanol" i

aeafau blaenorol, "gyda rhifau uchel o

gleifion sâl yn dod i mewn, er gwaethaf y

tywydd mwynach, a’r ffliw heb fod yn fater

enfawr.” Nid oedd byrddau iechyd yn y

sefyllfa orau i ddelio â phandemig ar ben y

pwysau presennol.

Mae gan niferoedd uchel o bobl yng

Nghymru gyflyrau iechyd sylfaenol,

sydd wedi bod yn llawer mwy agored i

COVID-1 9 ac yn fwy tebygol o fod ag

angen adnoddau cymorth-dwys gan y

GIG.

 

System les genedlaethol –

sicrhau bod gwasanaethau’n

cynorthwyo pobl i ddeall

ymddygiad a dewisiadau sy'n

fuddiol i iechyd yn y dyfodol

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid 

Mae cenedlaethau'r dyfodol yn

wynebu gwahanol broblemau ers yr adeg y

dyluniwyd y GIG 70 mlynedd yn ôl, megis

llygredd aer, tywydd eithafol, problem

gordewdra cynyddol, datgysylltu â natur,

teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd, a

iechyd meddwl yn dirywio. Mae'r rhain

yn faterion na ellir eu trin mewn lleoliad gofal

iechyd neu glinigol yn unig.

 

Mae pandemig COVID -19 wedi tynnu sylw at

lawer o faterion allweddol, gan gynnwys:

 

Mae angen i ni symud y system tuag at roi

blaenoriaeth i gadw pobl o bob oed yn iach

yn feddyliol ac yn gorfforol, er mwyn eu

galluogi i fyw bywydau iach a bodlon. 

 

Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni

ddatblygu system lles cenedlaethol sy'n ddull

o gadw pobl yn iach, trwy canolbwyntio ar

benderfynyddion ehangach iechyd . 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020
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Mae adroddiad statws Ecwiti Iechyd Sefydliad

Iechyd y Byd - yn diffinio penderfynyddion

ehangach iechyd (yn nhermau’r gwahaniaeth

mewn iechyd yr adroddir amdano rhwng y

cyfoethocaf a'r tlotaf yng ngwledydd Ewrop)

fel:  

Mae 35% yn ymwneud â Diogelwch Incwm

a Diogelu Cymdeithasol ('y frwydr i gael dau

ben llinyn ynghyd' gan gynnwys gallu

fforddio talu am y nwyddau a'r

gwasanaethau a ystyrir yn hanfodol i fyw

bywyd urddasol, gweddus ac annibynnol fel

tanwydd, bwyd a thai.)     

Mae 29% yn ymwneud ag Amodau

Byw (gan gynnwys cartrefi o ansawdd

gwael, amddifadedd tanwydd, diffyg

mannau gwyrdd, ansawdd aer gwael,

cymdogaethau anniogel a diffyg

cyfleusterau cymunedol).       

Mae 19% yn ymwneud â Chyfalaf

Cymdeithasol a Dynol (gan

gynnwys canlyniadau addysgol, lefelau

ymddiriedaeth mewn eraill ac ymdeimlad o

reolaeth dros y ffactorau sy'n dylanwadu ar

gyfleoedd a dewisiadau unigolyn mewn

bywyd).         

Dim ond 10% sy'n ymwneud â'r

Gwasanaethau Iechyd.         

Mae 7% yn ymwneud â Chyflogaeth ac

Amodau Gwaith (gan gynnwys ansicrwydd,

cyflogaeth dros dro ac amodau gwaith

gwael). 
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Lle rydyn ni nawr 

Mae yna dystiolaeth gymhellol nad

ydym yn buddsoddi yn y cydbwysedd

gorau o wasanaethau i gadw pobl yn

iach a’u galluogi i fyw bywydau iach a

chyflawn

Mae fy ffocws ar yr angen am system

les genedlaethol yn gysylltiedig â thystiolaeth

am gefnogi lles o ystod o ffynonellau:

 

Mae'r gwaith a wnaed gan Michael Marmot,

arbenigwr uchel ei barch ar

anghydraddoldebau iechyd, yn gyson

â'n gwaith ar system les. Mae ei adroddiad

'Fair Society, Healthy Lives' a gyhoeddwyd yn

2010, yn esbonio bod lleihau

anghydraddoldebau iechyd yn gofyn am

weithredu ar chwe amcan polisi:

Rhowch y dechrau gorau mewn bywyd i

bob plentyn

Galluogi pob plentyn, person ifanc ac

oedolyn i gynyddu eu galluoedd i'r eithaf a

chael rheolaeth dros eu bywydau

Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb

Sicrhau safon iach o fyw i bawb

Creu a datblygu lleoedd a chymunedau

iach a chynaliadwy

Cryfhau rôl ac effaith atal afiechyd

 

 

 

 

 

Mae adroddiad mwy diweddar Marmot

'Health Equity in England: The Marmot

Review 10 Years On' yn dangos bod

anghydraddoldebau iechyd wedi ehangu yn

gyffredinol dros y degawd diwethaf a bod yr

amser y mae pobl yn ei dreulio mewn iechyd

gwael wedi cynyddu. Drwy gydol yr

adroddiad hwn, mae llawer o'm hargymhellion

wedi'u hanelu at bob un o'r amcanion polisi

allweddol hyn.

Sefydliad Iechyd y Byd
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Beth yw system llesiant cenedlaethol ar

y lefel strategol?
Ar hyn o bryd, mae'r 'Gwasanaeth Iechyd

(Cenedlaethol)' yn cael ei ystyried fel

gwasanaeth sy'n trin pobl sydd angen gofal

iechyd yn ogystal â chadw pobl yn

iach. Mae ymyriadau meddygol yn

fwyfwy soffistigedig wrth drin afiechyd, a

gallai rhai ymyriadau meddygol gael eu

hystyried yn ataliol mewn rhai ffyrdd. Eto, mae

hon yn dasg amhosibl i'r GIG ei

chyflawni, gan fod y pethau sydd yn

dylanwadu ar iechyd da yn gorwedd y tu

allan i'w rheolaeth. Y rhain yw

penderfynyddion ehangach iechyd, sydd, fel y

nodir uchod, yn cynnwys ffactorau fel

diogelwch ariannol, addysg, cyflogaeth, tai a'r

gymuned.  

 

Mae materion allweddol yn cynnwys: 

 
Yr ymagwedd gyfredol tuag at gyllid: Mae'r

GIG yn cael ei ariannu i drin pobl ac i atal

salwch. Fodd bynnag, mae'n blaenoriaethu

trin pobl sâl oherwydd bod galw mawr am

driniaeth, a hefyd oherwydd nad oes

ganddo reolaeth dros y ffactorau sy'n

dylanwadu ar bobl i gael iechyd da.

Yr ymagwedd gyfredol tuag at reoli

perfformiad: Mae'r GIG yn cael ei reoli’n

bennaf o ran perfformiad i

sicrhau bod pobl sy'n derbyn gofal iechyd

yn ddiogel ac yn cael profiad da o ran

gofal. Er bod hyn yn amlwg yn bwysig

iawn, mae'n golygu nad yw'r GIG yn cael ei

reoli o ran perfformiad mewn perthynas â

sut mae'n symud buddsoddiad tuag at atal

pobl rhag mynd yn sâl a chydweithio â

phartneriaid eraill ar atal. Yma, mae'r

ddihareb 'mae’r hyn sy'n cael ei fesur yn

cael ei wneud ' yn sylweddol. 

 

Rôl llywodraeth leol sy'n ffurfio system les

genedlaethol, drwy ddarparu nifer o

wasanaethau sy'n adlewyrchu

penderfynyddion ehangach

iechyd: addysg, gofal cymdeithasol, gwaith

ieuenctid a chymunedol, tai, diwylliant,

chwaraeon a thwristiaeth, cynllunio,

trafnidiaeth a gwasanaethau

amgylcheddol lleol.

Rôl y sector gwirfoddol sy'n darparu llawer

o wasanaethau sy'n cefnogi pobl i gadw'n

iach, gan gynnwys gwasanaethau yn y

gymuned, digartrefedd, cynhwysiant

ariannol, gwasanaethau amgylcheddol

lleol.   

Rôl sefydliadau strategol allweddol sydd

â'r arweinyddiaeth strategol ar un neu fwy

o benderfynyddion ehangach iechyd megis

Cymdeithasau Tai (tai, cynhwysiant

ariannol) neu Cyfoeth Naturiol Cymru

(ansawdd yr amgylchedd).  

  

 

Mae yna rai enghreifftiau o ddulliau o gefnogi

penderfynyddion ehangach iechyd mewn

lleoedd eraill:

 

Yn gynnar yn y 1970au, roedd Sweden 

mhlith y gwledydd cyntaf yn y byd i gydnabod

terfynau gofal ysbyty ac i wneud ymrwymiad

cenedlaethol i ofal sylfaenol a gwasanaethau

ataliol. O'i gymharu â systemau mewn

gwledydd datblygedig eraill a safonau

rhyngwladol, mae system Sweden yn

cydbwyso mynediad gwell a chanlyniadau

meddygol â lefelau adnoddau a chost

cymedrol.

Rwy'n cynnig ‘system les (genedlaethol)' sy'n

cydnabod penderfynyddion

ehangach iechyd ac sy’n creu trefniadau

ariannu a rheoli gyda sefydliadau mewn

ffordd sy'n cydnabod eu rolau gwahanol o ran

atal afiechyd. Er enghraifft, byddai angen i

drefniadau cyllido a rheoli fynd i'r afael â:      

 

14



Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Gweithio gyda phartneriaid i

drawsnewid gwasanaethau

blynyddoedd cynnar, gan helpu mwy o

blant i ddechrau'r ysgol yn barod i

ddysgu a gallu gwireddu eu potensial

llawn;   

Helpu miloedd o bobl sydd mewn

perygl o ddiweithdra hirdymor

oherwydd eu hiechyd, gan roi hwb i'w

siawns mewn bywyd ac economi'r

rhanbarth. 

Mae Model Manceinion Fwyaf yn ddull

cwbl newydd o ddarparu gwasanaethau

cyhoeddus. Gan ddarparu gwasanaethau i

boblogaeth o faint tebyg i Gymru, ei nod

yw chwalu'r seilos rhwng gwasanaethau

cyhoeddus trwy 'gydweithio ar atal yn

hytrach nag ymdopi â’r problemau.' 

 

Mae'r ymagwedd yn gymysgedd o

raglenni sy'n canolbwyntio ar ddarparu

gofal a rhaglenni sy'n gysylltiedig â

phenderfynyddion ehangach iechyd -

mae'r rhain yn cynnwys:

     

Mae De Auckland, Seland Newydd

yn ymgorffori penderfynyddion iechyd

ehangach mewn gwasanaethau, gan

gynnwys trwy Rhaglen Tai Iach (addysgu

pobl am risgiau iechyd ac addasu tai i

ddiwallu anghenion iechyd) a rhaglen

'Darparu Mynediad at Ddatrysiadau Iechyd'

(cefnogi pobl sy'n derbyn cymorth ceisiwr

gwaith / budd-daliadau, i gael mynediad i

gymorth a dychwelyd i gyflogaeth).

Mae fy ngwaith ar fonitro ac asesu proses

cyllideb Llywodraeth Cymru yn awgrymu y

byddai ystod o adrannau yn awyddus i weld

system les genedlaethol.

Enghraifft gadarnhaol sydd eisoes yn symud

i'r cyfeiriad cywir yw'r rhaglen “Hybiau

Cymunedol” gwerth £15m, wedi'i hariannu

trwy'r Gronfa Seilwaith, sy'n cefnogi dulliau

newydd o ddod â chymunedau ynghyd a

chefnogi lles ehangach. 

Fodd bynnag, rhaid i hyn gael ei alinio â

chynlluniau ac amcanion cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae angen mwy o gydweithio ac integreiddio

gwasanaethau ar lefelau lleol a rhanbarthol i

atal afiechyd trwy gynorthwyo pobl i aros yn

iach trwy gydol eu hoes.  

 

Beth allai system llesiant

cenedlaethol fod ar lefel leol

Un o'r enghreifftiau gorau o ymagwedd o'r

fath o fannau eraill yw Canolfan Bromley by

Bow yn Nwyrain Llundain. Wedi'i sefydlu ym

1984, mae'n darparu model newydd ar

gyfer cymunedau iach, bywiog

trwy ddarparu'r cyfuniad o ganolbwynt

cymdogaeth, ymarfer meddygol ac ymarfer

ymchwil cymunedol sy'n darparu ystod o

wasanaethau sy'n mynd i'r afael â

phenderfynyddion ehangach iechyd.    

Mae'n cynorthwyo pobl drwy amrywiaeth

eang o wasanaethau integredig sy’n

seiliedig ar eu hanghenion

unigol oherwydd eu bod “yn gwybod bod

iechyd yn cael ei yrru'n bennaf gan

ffactorau cymdeithasol, nid rhai

meddygol.”  

Mae ganddo bartneriaethau strategol

gydag ystod eang o sefydliadau a

chyllidwyr, gan gydweithio i ddylunio a

darparu rhaglenni hynod effeithiol sy'n

trawsnewid bywydau pobl. 

 

Dyma rai o straeon pobl sydd wedi cael

cefnogaeth Canolfan Bromley by Bow:

“Rhaid mae hon yw’r unig Ganolfan lle y

gallwch chi alw heibio gyda sampl wrin i’r

meddyg teulu ac ymuno â chôr yn y pen

draw!” 

Cafodd Sharron ddamwain ddifrifol yn y

gwaith, gan ei gadael yn teimlo’n ynysig iawn

mewn cadair olwyn.
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Mae ei hadferiad hir wedi cael cefnogaeth

y Ganolfan - yn ogystal â gofal

meddygol; mae hi wedi derbyn cyngor

arbenigol ar gyflogaeth i'w chynorthwyo i

ddychwelyd i'r gwaith, ynghyd â gwneud

gweithgareddau a wellodd ei lles gan

gynnwys canu yn y côr. 

 
“Canolfan Bromley by Bow, diolch am fy

nghynorthwyo i gyrraedd fy mhotensial a

chyflawni fy mreuddwyd i ddod yn fentrwr

cymdeithasol a thalu nôl i gymunedau. Mae

wedi newid fy mywyd."

Mae Sam yn fam sengl falch i bump o blant

a greodd fenter gymdeithasol yn

canolbwyntio ar iechyd meddwl, diolch

i arian gan y Ganolfan. Mae ei menter

gymdeithasol yn cynnal rhaglenni,

gweithdai a grwpiau i gynorthwyo unigolion

o bob oed a theuluoedd sy'n cael eu

heffeithio gan faterion iechyd meddwl.   

 

Mae angen i Lywodraeth Cymru ariannu a

rheoli gwasanaethau fel eu bod yn gweithio

mewn ffyrdd mwy cydweithredol ac

integredig ar gyfer mynd i'r afael â

phenderfynyddion ehangach iechyd. Byddai'r

rhain yn ei hanfod yn 'systemau lles' ar y lefel

leol, a byddai angen system les

genedlaethol oddi wrth Lywodraeth Cymru er

mwyn fframio ymagweddau tuag reoli ac

ariannu.   

 
Mae yna rai enghreifftiau cadarnhaol o

brosiectau ledled Cymru sy'n arwain y ffordd

mewn ymagweddau lleol tuag at les, gan

ystyried penderfynyddion ehangach iechyd.

 

Mae Cydweithfa Gofal Cymunedol yn

Wrecsam yn fenter gymdeithasol arloesol a

ddyluniwyd i ddylunio a darparu modelau

newydd o bractis cyffredinol ar gyfer

cymunedau iach a hapus, sy'n diwallu nid

yn unig anghenion meddygol ond hefyd

anghenion cymdeithasol a bugeiliol ei

chleifion. Mae'n canolbwyntio ar bobl

ddigartref a phobl sy'n cysgu allan sy'n

gallu cael gafael ar gyngor a chefnogaeth

ynghylch iechyd meddwl, iechyd corfforol,

camddefnyddio sylweddau, tai, budd-

daliadau, trais domestig a gwasanaethau

prawf.

Mae Down to Earth, ger Abertawe yn

fenter gymdeithasol sy'n gweithio gyda

phobl ifanc ac oedolion dan anfantais o

Abertawe, Castell-Nedd Port Talbot a

Chymoedd De Cymru, gan ddefnyddio

lleoliadau awyr agored ar gyfer gwaith

datblygu therapiwtig ac adsefydlu. Profwyd

yn glinigol bod yr ymagwedd yn gwella

iechyd mewn tair astudiaeth glinigol,

gyda'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos

bod y dull mor effeithiol â gwrth-

iselyddion.
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Mae peth tystiolaeth bod cyrff

cyhoeddus yn mabwysiadu dulliau sy'n

fwy ataliol, ond nid yw'r agenda atal yn

symud ymlaen ar y raddfa a'r cyflymder

sydd ei angen ac nid yw'n aml

yn canolbwyntio ar benderfynyddion

ehangach iechyd

“Gwnaeth pob gweithiwr proffesiynol y

gwnaethon ni siarad â nhw argymell ymarfer

corff, ymwybyddiaeth ofalgar ac ati ond dim

cefnogaeth ar sut i wneud hynny, ac mae [ein

plant] yn eu harddegau, nid ydyn nhw am

wneud hynny. Ni allwn gael mynediad i

ganolfannau hamdden, e.e. gallant fynd â phlant

i nofio yn ystod y dydd, ond ni allant ymdopi ar

yr adegau prysuraf.”

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol

gyda Lleisiau Rhieni Cymru 

Sgwrs 4 Winds - adnodd iechyd meddwl

“Mae popeth yn cael ei gwtogi, felly nid oes

unman i fynd, dim byd i ymgysylltu ag ef, mae’n

amlwg pam mae cymdeithas yn cael

trafferth. Mae'r lle hwn [4 Winds] yn arbed

arian; mae'n atal derbyniadau i'r ysbyty. Mae'n

rhywle i bobl fynd, nid oes angen cyfeirio,

gallant roi cyfeiriad arbenigol sy’n wahanol, er

enghraifft i’r canolfannau sy'n fwy generig."

Ymatebydd Cymru Ein Dyfodol 

“Cwtogi ar wasanaethau boed yn iechyd, yn

gymdeithasol neu'n addysg. Mae popeth yn cael

ei ddogni i’r fath raddau fel ei fod bron ddim yn

werth ei gael. Mae buddsoddi yn ein plant yn

arbennig o bwysig, ond mae popeth sydd ei

angen arnynt yn dirywio, ac felly’n methu eu

galluogi i gyrraedd eu potensial a bod yn fwy

annibynnol ac iach pan fyddant yn oedolion."

Mae cost y GIG oddeutu £8bn ar gyfer 2020-

21, ac eto mae system gofal iechyd Cymru yn

ei chael hi'n anodd cwrdd â'r lefelau cyfredol

o alw am iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn

methu blaenoriaethu atal.

 

Ar hyn o bryd mae’r rhan fwyaf o gyllideb

Cymru’n cael ei fuddsoddi yn y GIG, ac mae'r

rhan fwyaf o hyn yn mynd i wasanaethau

acíwt. Yn ôl papur gan Lywodraeth Cymru i'r

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a

Chwaraeon, mae 74% o wariant y GIG ar

wasanaethau acíwt a 20% ar atal trydyddol

(4% ar atal eilaidd a 2% ar atal sylfaenol). Fel

yr amlinellwyd ym Mhennod 2 yr adroddiad

hwn, rwyf am weld Llywodraeth Cymru’n

datblygu dull cydlynol o symud tuag at fwy

o fuddsoddiad ataliol, gan ystyried:  

Yn y tymor byr: dyrannu unrhyw gyllid

newydd, perthnasol i’r GIG a

gwasanaethau eraill, i ymagweddau

partneriaeth tuag at atal.      

Yn y tymor canolig: defnyddio'r cysyniad o

system llesiant cenedlaethol i osod

targedau ar gyfer symud buddsoddiad o'r

GIG i wasanaethau eraill, yn seiliedig ar y

categorïau atal a phenderfynyddion

ehangach iechyd.    

Yn yr hirdymor: lleihau buddsoddiad o

flwyddyn i flwyddyn yn y GIG.  

      

     

Mae ymagwedd bresennol Llywodraeth

Cymru tuag at ddarparu gwasanaethau

iechyd yn canolbwyntio ar ddefnyddio

targedau a chynlluniau i nodi’r cyfeiriad teithio

ar gyfer cyrff iechyd yng Nghymru, ynghyd â

mesurau o sut mae gofal yn cael ei

ddarparu. Mae'r dull hwn yn canolbwyntio ar y

Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTPs),

sef sail y ddeialog rhwng Llywodraeth Cymru

a chyrff iechyd ynghylch sut y caiff adnoddau

eu defnyddio i gyfeirio anghenion gofal

iechyd dros gyfnod o dair blynedd.
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Rwyf wedi rhoi cyngor a chymorth i ystod o

gyrff y GIG, gan gynnwys yr Adran Iechyd yn

Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd

diwethaf. Mae'r ymgysylltu wedi bod yn

gadarnhaol, a bu rhai newidiadau nodedig

mewn strategaeth a pholisi, gan gynnwys

Fframwaith Cynllunio'r GIG (arweiniad ar

Gynlluniau Tymor Canolig Integredig), sydd

wedi cryfhau ei gysylltiadau â gofynion Deddf

Llesiant Cenhedlaethau’r Dyfodol dros amser. 
 

Fodd bynnag, mae adborth gan gyrff iechyd a

rhanddeiliaid eraill yn awgrymu nad yw lefel y

newid a nodir mewn dogfennau strategaeth a

pholisi o reidrwydd yn digwydd ar lefelau lleol

a gweithredol. Mae’r hyn sy’n rhwystro newid

mewn dull arwyddocaol yn cynnwys

blaenoriaethu materion a thargedau tymor

byr, pwysau ar y gweithlu yn ogystal â galw

cynyddol ar wasanaethau.

Mae ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at

fesur a rheoli perfformiad y GIG yn aml yn

cael ei nodi fel rhwystr allweddol i newid, nid

yn unig ar gyfer gwasanaethau iechyd, ond ar

gyfer y sector gyhoeddus ehangach.

 

Mae mesur perfformiad yn gyrru'r ffordd y

mae gwasanaethau'n cael eu darparu. O

ystyried y ffaith bod lles yn gynnyrch system

gymhleth, byddai angen hefyd i system

berfformiad adlewyrchu'r cymhlethdod hwn.

Byddai angen iddi gael ei dylunio i fesur, yn

benodol, berfformiad ar draws sefydliadau yn

yr hirdymor, er mwyn gyrru nid yn unig

ddarpariaeth gwasanaethau, ond hefyd

ymddygiad cyfundrefnol ar gyfer cydweithio.

Dywed adroddiad Comisiwn Bevan 'Mesur

canlyniadau gofal iechyd - system gymhleth'

“mae canfyddiadau'r adolygiad hwn yn

dangos yn glir bod y system sydd ar waith yn

hynod gymhleth [ … ] Os yw'r holl fesurau

perfformiad, ar draws y gwahanol gynlluniau,

wedi'u cyfuno, mae yna dros 350 o fesurau y

mae'n rhaid i'r gwasanaethau iechyd adrodd

arnynt. Mae hyn yn cynhyrchu llawer iawn o

wastraff mewn amser ac adnoddau i goladu a

dadansoddi'r wybodaeth hon.” 

Dynodwyd cyfarwyddiaeth yn Iechyd

Cyhoeddus Cymru yn Ganolfan

Cydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar

Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Lles. Mae hyn yn

rhoi cyfle gwych i ni yng Nghymru ddatblygu

arbenigedd pellach yn y maes hwn o

gyllidebu ataliol. Edrychaf ymlaen at

gynhyrchu adroddiad Statws Ecwiti Iechyd ar

gyfer Cymru, sy'n cael ei ddatblygu mewn

cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a

Swyddfa Fenis Sefydliad Iechyd y Byd. Bydd

yr adroddiad yn darparu darlun deinamig

cyfoes o anghydraddoldebau iechyd, eu

baich, penderfynyddion a pholisïau

cysylltiedig yng Nghymru, i drwytho atebion a

blaenoriaethu buddsoddi.

 

Mae mesur perfformiad yn faes lle mae angen

i ni weld newid go iawn, er mwyn gyrru

gwahanol flaenoriaethau a dyraniadau

adnoddau.

Denis Egan

18

https://llyw.cymru/fframwaith-cynllunio-gig-cymru-2019-i-2022?_ga=2.211486800.416538542.1587823485-82353393.1587328679
http://www.bevancommission.org/cy/publications.htm


Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Mae'r Gronfa Trawsnewid yn ariannu

rhai ymagweddau diddorol tuag at atal

sy'n seiliedig ar le, ond mae angen

gwaith pellach i ystyried

penderfynyddion ehangach iechyd a

symud at newid system-gyfan tuag at

atal

Fodd bynnag, rwy’n pryderi ynglŷn ag i ba

graddau y mae'r camau gweithredu a nodir

yn y strategaeth yn cymryd i ystyriaeth

benderfynyddion ehangach iechyd, ochr yn

ochr ag adnabod yr angen am ymagwedd

system gyfan tuag at gadw pobl yn

iach. Ymagwedd sydd nid yn unig yn ystyried

pobl sydd eisoes yn y system ofal (gofal

iechyd neu ofal cymdeithasol) ond sy'n

ystyried sut i atal pobl sydd angen gofal, neu

oedi eu hanghenion gofal nes ymlaen mewn

bywyd.

Sefydlwyd y Gronfa Trawsnewid, gwerth

£100 m, fel rhan o “Cymru Iachach” i ariannu

modelau iechyd a gofal cymdeithasol

newydd, “… gyda'r nod o gyflymu'r broses o

fabwysiadu ac ehangu ffyrdd newydd o

weithio gyda'r bwriad o ddisodli neu ail-

ffurfweddu'r gwasanaethau presennol.” Mae'n

bwysig bod y gronfa hon yn cael ei defnyddio

fel cyfle i sefydliadau flaenoriaethu

gwasanaethau sy'n atal afiechyd ac yn cadw

pobl yn iach, yn hytrach na pharhau i

ganolbwyntio i raddau helaeth ar ddarparu

gofal iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru

ei strategaeth 'Cymru Iachach: cynllun

hirdymor ar gyfer iechyd a gofal

cymdeithasol' ym mis Mehefin

2018. Mae'r strategaeth yn gam pendant i’r

cyfeiriad cywir, gan ei bod yn dweud fod

ganddi 'weledigaeth o ymagwedd system

gyfan tuag at iechyd a gofal cymdeithasol,

sy'n canolbwyntio ar iechyd a llesiant, ac ar

atal salwch.”

Trwy fy ngwaith gyda Llywodraeth Cymru ac

adborth gan randdeiliaid eraill, ymddengys

fod y Gronfa Trawsnewid yn cael ei

defnyddio i ariannu cymysgedd o brosiectau. 

 

Mae rhai o'r rhain, tra’n bwysig, yn fwy amlwg

yn y gofod traddodiadol o ofal iechyd a gofal

cymdeithasol, megis prosiectau sy'n

canolbwyntio ar gyfuno ardaloedd iechyd a

gofal cymdeithasol a phrosiectau sy'n ffocysu

ar y gweithlu gofal. Fodd bynnag, mae rhai

prosiectau'n ffocysu mwy ar atal ac yn

ystyried rhai o benderfynyddion ehangach

iechyd.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Gwent yn defnyddio’r Gronfa

Trawsnewid i ddarparu rhaglen i

drawsnewid y gefnogaeth i iechyd, gofal

cymdeithasol a llesiant. Nod

Rhwydweithiau Llesiant Integredig yw

datblygu ymagwedd seiliedig ar le tuag at

lesiant, gan ddwyn at ei gilydd ystod o

asedau llesiant mewn cymunedau sy'n

cyfrannu at iechyd a llesiant cadarnhaol.

 

Mae Canolfannau Cymunedol newydd “I

CAN” a ariannwyd gan y Gronfa

Trawsnewid yn fannau cymunedol a fydd

yn agor yn Llandudno, y Rhyl a

Phrestatyn. Byddant yn cynnig cyfle i bobl

drafod eu problemau a chael mynediad i’r

gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd eu

hangen arnynt. Byddant yn dod ag ystod o

sefydliadau ynghyd o dan yr un to i

gefnogi pobl sy'n cael trafferth gyda

materion yn ymwneud ag iechyd meddwl,

problemau cyffuriau neu alcohol,

perthynas sy’n chwalu, anawsterau

cyflogaeth, profedigaeth, dyled, tai ac

unigrwydd. Maent yn cael eu cefnogi gan

rwydwaith o wirfoddolwyr a staff o

asiantaethau cymorth, a fydd yn gweithio'n

agos gyda meddygon teulu yn yr ardal i

sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd

ei angen arnynt yn brydlon.
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Ym Mhowys, mae'r Bwrdd Partneriaeth

Rhanbarthol yn defnyddio Cyllid

Trawsnewid i ddatblygu dull newydd o

hyrwyddo llesiant. Maent yn disgrifio hyn

fel 'cyfle unwaith mewn oes i greu

campws llesiant aml-asiantaeth sy’n

pontio cenedlaethau a fyddai'n cynnwys

addysg gynradd, iechyd, gofal

cymdeithasol a llety â chymorth.'

Rwyf hefyd wedi ymyrryd er mwyn

cynghori Llywodraeth Cymru y dylai'r

gwaith y maent yn ei wneud ar Ardoll Gofal

Cymdeithasol posibl ystyried y cyfleoedd i

fuddsoddi mewn atal, ar gyfer mynd i'r

afael â'r galw am wasanaethau gofal

cymdeithasol.

 

Rwy'n deall fod y gwaith mewn perthynas

â'r ddau gam uchod ar ei hôl hi ac rwyf eto i

weld tystiolaeth o ystyriaeth o’r cyfleoedd

allweddol ar gyfer buddsoddi mewn atal

sydd eu hangen ar gyfer newid system-

gyfan.

 

O ganlyniad i mi gyflwyno swyddogion

Cyllidebu Strategol Llywodraeth Cymru i

'Social Finance', mae'n galonogol eu bod yn

archwilio Bondiau Effaith Gymdeithasol

(Social Impact Bonds) fel model buddsoddi

sy’n seiliedig ar ganlyniadau i leihau

mynediad i ofal i Blant sy'n Derbyn Gofal. 

Dylai’r llywodraeth ystyried yn rhagweithiol

amrywiaeth o opsiynau ar gyfer cyllid sy'n

galluogi cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill

i ddatblygu a chynyddu gweithgareddau

ataliol.
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Mae angen cynyddu rôl technoleg

ddigidol i annog ymagwedd system-

gyfan ac arweinyddiaeth glir gyda

chyflymder

Mae'n amlwg i mi er fod rhai arwyddion o

newid, bod ein gwasanaethau cyhoeddus

yn bell tu ôl i gromlin y newid technolegol

ac nid ydynt mewn sefyllfa dda i gadw i fyny

â phwysigrwydd technoleg ar gyfer y modd

y mae cenedlaethau'r dyfodol am fyw eu

bywydau. Er ei bod yn galonogol fod

Strategaeth ‘Cymru Iachach' Llywodraeth

Cymru’n cynnwys adran ar 'Digidol a

Data', mae'n amlwg fod rhwystrau

sylweddol i gyflymder a graddfa'r newid

sydd ei angen yn parhau, gan gynnwys

gwrthwynebiad diwylliannol i newid, diffyg

profiad a darniad y sefydliadau sydd â'r

dasg o yrru newid. 

Mae yna nifer o sefydliadau sydd naill ai'n

rhan o'r GIG neu'n gweithio'n agos gyda'r

GIG sy'n canolbwyntio ar dechnoleg ac

arloesedd, gan gynnwys Gwasanaeth

Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), Comisiwn

Bevan, Gwella Addysg Iechyd Cymru (HEIW),

Technoleg Iechyd Cymru a

Hwb Gwyddorau Bywyd. 

 

Mae'r ymagwedd hon, gyda sawl sefydliad

gwahanol yn cymryd rhan, angen

integreiddiad ac arweinyddiaeth gref a chlir i

yrru momentwm ac osgoi darnio. Er mwyn

gwneud y gorau o'r arloesi digidol mewn

perthynas ag iechyd a gofal

cymdeithasol, mae angen ymagwedd system-

gyfan arnom: gweld potensial dulliau digidol i

wella canlyniadau i bobl ar draws y

gwasanaethau cyhoeddus i gyd, yn hytrach

nag mewn seilos.   

Mae adroddiadau diweddar gan Bwyllgor

Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad

Cenedlaethol Cymru a gan Archwiliad

Cymru, wedi 'nodi darlun cyson o fethiant

gwasanaethau cyhoeddus Cymru i gipio

potensial ymagweddau digidol ar gyfer gwella

canlyniadau i'r bobl sy'n defnyddio

gwasanaethau cyhoeddus, a sicrhau arbedion

costau ar i’r sector cyhoeddus'.

Yn ôl adroddiad Arglwydd Darzi ar Adolygiad

o Iechyd a Gofal yn 2018, ar lefel y Deyrnas

Unedig, gallai’r GIG arbed hyd at £12.5 biliwn

y flwyddyn drwy fuddsoddi mewn

technolegau digidol i awtomeiddio tasgau

gweinyddol penodol, ac yn y sector gofal

cymdeithasol, gellid sicrhau £6 biliwn pellach

mewn cynhyrchiant trwy gyflwyno technoleg

ddigidol, a fedrai, yn ôl yr adroddiad, gyflawni

30% o dasgau cyfredol.
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Prosiect Teleofal y Gogledd:

cydweithio yn Rhanbarth Gogledd

Denmarc rhwng yr awdurdod

rhanbarthol, ei ysbytai, meddygon

teulu ac 11 bwrdeistref, gyda ffocws

ar fonitro cyflyrau iechyd yn y

cartref.              

Defnyddio teleiechyd i wella iechyd y

boblogaeth: ym Mwrdeistref Esbjerg

mae llwyfan sy’n cyfuno teleiechyd

ac atal yn cymell cleifion cronig i

gydymffurfio â thriniaeth ac ystyried

ffyrdd iach o fyw. Gan ddefnyddio eu

dyfeisiau eu hunain, megis ffonau

clyfar, llechi neu gyfrifiaduron bwrdd

gwaith, mae'r cleifion hyn yn cysylltu

â gwasanaeth teleiechyd i fonitro eu

cyflwr gartref neu i geisio

gwasanaethau ataliol os oes angen. 

Mae Denmarc yn flaengar yn fyd-eang

yn y defnydd o deleiechyd ar draws

sectorau, gan gynnwys:

 

 

Yn Siapan, mae robot o'r enw “Pepper”

yn defnyddio sgrin ar ei

frest. Mae'n adrodd straeon

rhyngweithiol, yn cael sgyrsiau sylfaenol

ac yn perfformio ystumiau bob dydd. Yng

nghartref nyrsio Shin-tomi yn Tokyo,

defnyddir Pepper yng ngofal ac adloniant

preswylwyr, gan arwain rhai ohonynt

drwy ymarferion rheolaidd, a monitro

coridorau yn ystod y nos.

Dyluniwyd App BAPS gan

ffisiotherapyddion, llawfeddyg canser y

fron o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd

a'r Fro a rhai sydd wedi goroesi canser y

fron. Mae'r app yn arwain cleifion drwy

ymarferion yn dilyn llawdriniaeth ar y fron

neu geseilaidd er mwyn cynnal symudedd

yr ysgwydd a’u galluogi i gael triniaeth

radiotherapi os oes angen.

 

Fe wnaeth Canolfan Gwyddor Data Nwy

Prydain yng Nghaerdydd efelychu

gwasanaeth cerddoriaeth ddigidol Spotify

wrth gydosod 'Sgwadiau' (neu dimau) o

arbenigwyr digidol y gellir eu defnyddio ar

draws y sefydliad i weithio ar atebion i

broblemau sydd wedi'u canfod.

 

Woffington House yn Tredegar oedd y

cartref gofal cyntaf yng Nghymru i

arwyddo Siarter Cynhwysiant Digidol

Cymru a chyflawni'r achrediad dilynol. Mae

plant o ysgolion lleol yn mynd i'r cartref i

gyflwyno technoleg ddigidol. Mae hefyd yn

cael effaith fawr ar lesiant pobl preswylwyr

a staff).

 

 

 

Mae “Patient Knows Best”, a dreialwyd

gan Fwrdd Iechyd Bae Abertawe, yn

enghraifft o gynhwysiant digidol yn

cefnogi pobl yng Nghymru i reoli eu

hiechyd ar-lein. Mae'n galluogi pobl i

ychwanegu gwybodaeth at eu cofnodion

iechyd, a allai wella'r ffordd y maent yn

gweithio gyda meddygon ac eraill ar

draws y GIG.      

Mae rhai enghreifftiau cadarnhaol yng

Nghymru o ddatblygiad digidol a

thechnolegol:
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https://www.youtube.com/watch?v=eK1SP7Vhve4
https://www.youtube.com/watch?v=PR-PvlTgetk


Yn fwy diweddar mae'r ymateb i bandemig

COVID-19 wedi dangos newid sylweddol

ym mhrofiad digidol cleifion a meddygon,

gyda chlinigwyr yn cael mynediad i'r porth

Clinigol Ar-lein sy’n eu galluogi i weithio

gartref a darparu ymgynghoriadau ar-lein. 
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Gwnaeth un claf â chyflwr cronig y sylw

hwn ar yr ymgynghoriad ar-lein, a drefnwyd

gan fod ei hymgynghorydd yn hunan-ynysu: 

“Llwyddodd fy ymgynghorydd i ddefnyddio

Porth Clinigol Cymru o’i gartref i gael mynediad

i fy manylion a chanlyniadau fy mhrawf. Roedd

yr apwyntiad yr un mor ddefnyddiol ag

apwyntiad wyneb yn wyneb ac yn llawer llai o

straen. Gwnaeth gymaint o wahaniaeth!”

Mae cyrff iechyd hefyd wedi ymateb o ran

darparu gwybodaeth am gleifion sydd â

chyflyrau iechyd sy'n golygu y dylid eu

cysgodi. Roedd hyn o ganlyniad i Brif

Swyddog Meddygol Cymru yn comisiynu sawl

corff i gydweithio i nodi pobl 'risg uchel', yn

seiliedig i raddau helaeth ar fethodoleg

ddigidol y GIG. 

Yn 2018 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas

Unedig bapur gwyrdd 'The future of

healthcare: our vision for digital, data and

technology in health and care', sydd yn

amlinellu cyfleoedd i gael systemau cyfredol i

weithio'n well a'r potensial i dechnolegau

blaengar gefnogi gofal ataliol, rhagfynegol a

phersonol. Roedd hyn yn cynnwys cyfleoedd

ar gyfer:

 Y defnydd o dechnolegau a yrrir gan ddata

megis deallusrwydd artiffisial (AI) i helpu i

gael diagnosis o glefydau neu gyflyrau ac

ennill gwell mewnwelediad i driniaethau ac

atal.         

Gallai roboteg a chynorthwywyr

llais gefnogi pobl a'u gofalwyr mewn

adsefydlu, cymorth dementia neu reoli

meddyginiaeth.         

Gallai defnydd priodol o ddata'r GIG

leihau'n sylweddol y gost a'r amser sydd eu

hangen i gynhyrchu tystiolaeth newydd ar

effeithiolrwydd ymyriadau.   

 

 

Mae'r rhain i gyd yn faterion y mae angen eu

hystyried o safbwynt Cymreig, o ran hysbysu

iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol, ac

hefyd yr agenda ataliol a rôl y gwasanaethau

cyhoeddus ehangach.

(Gweler yr argymhelliad ym Mhennod 2 am

Gomisiwn ar wasanaethau cyhoeddus yn y

dyfodol.) 
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cydbwyso ymyriadau sy'n lleihau

rhagdueddiad unigolion (i gael clefyd) yn

erbyn ymyriadau sy'n mynd i'r afael â'r

achosion sylfaenol;         

cydbwyso ymyriadau cyffredinol yn erbyn

ymagweddau sydd wedi'u targedu;         

gwneud gwasanaethau atal yn hygyrch i'r

rhai sydd eu hangen fwyaf;         

cau'r bwlch tystiolaeth rhwng rhagfynegiad

ac atal;         

cydbwyso buddsoddiad mewn datrysiadau

newydd yn erbyn cyllido atebion sydd

wedi'u profi.      

 

 

 

 

Mae’r Sefydliad Iechyd wedi nodi pum her y

mae angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig

fynd i'r afael â hwynt os yw i harneisio i’r

eithaf botensial data a thechnoleg ym maes

iechyd y cyhoedd, ac mae’n cynnig awgrym i

helpu i fynd i'r afael â phob un. Yr heriau yw:

Mae llawer o amcanion a chamau

llesiant yn cydnabod yr angen i symud

tuag at atal a lles ond mae angen iddynt

fynd ymhellach yn y modd y maent yn

ariannu'r ymyriadau hyn a thrawsnewid

y ffordd y maent yn darparu

gwasanaethau

Gan fod llawer o wahanol ffactorau yn

dylanwadu ar ein hiechyd a'n lles, mae

gwahanu amcanion llesiant sy'n ymwneud â

'iechyd' neu 'les' oddi wrth bynciau eraill yn

heriol. Mae fy nadansoddiad yn awgrymu bod

yna 60 o amcanion llesiant, a osodwyd gan 32

corff cyhoeddus, yn ymwneud â ffyrdd

ehangach o gadw pobl yn iach. Roedd tua 86

o amcanion llesiant a osodwyd gan 38 corff

cyhoeddus yn ymwneud â iechyd a gofal

cymdeithasol, ond mae amcanion rhwng y

ddau gategori hyn yn gorgyffwrdd. Gosododd

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus oddeutu

23 o amcanion llesiant yn ymwneud â chadw

pobl yn iach ac roedd llawer o'r rhain yr un fath

â'r 28 amcan y gwnes i eu categoreiddio fel

rhai sy'n ymwneud â iechyd a gofal

cymdeithasol.   

Mae cynnwys yr amcanion a'r camau hyn yn

amrywio ar gyfer cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus, gan adlewyrchu'r

amrywiaeth o bethau a all effeithio ar les. Mae'r

rhain yn amrywio o'r pethau mwy

nodweddiadol fel byw bywydau egnïol, iach, i

benderfynyddion ehangach

iechyd, megis cyfleusterau cymunedol, tlodi,

addysg, ein hecosystemau, ymdeimlad o

berthyn a diwylliant, tai, cyflogaeth, grymuso

unigolion a chymunedau - a llawer mwy.  

 
Rwy’n gweld gwahaniaeth pwysig rhwng

amcanion sy'n ymwneud â iechyd. 

Ffocws mwy traddodiadol 'iechyd', sy’n trin

pobl pan fyddant yn mynd yn sâl ac angen

gofal (naill ai ofal iechyd neu ofal

cymdeithasol). Isod mae enghreifftiau o

amcanion llesiant gan gyrff cyhoeddus yr wyf

yn eu hystyried fel rhai sy’n adlewyrchu'r

ffocws mwy traddodiadol hwn. 

'Byddwn yn darparu gofal o ansawdd da

mor lleol â phosibl ble bynnag mae hynny’n

ddiogel a chynaliadwy.'

'Darparu Gofal Cartref cynaliadwy.” 

'Cyflwyno gwasanaethau iechyd a gofal o

safon.' 

'Bod â system ofal wedi'i chynllunio lle

mae'r galw a'r gallu yn gytbwys.'

Rhai enghreifftiau o amcanion llesiant cyrff

cyhoeddus: 
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Ffocws ehangach ar 'iechyd a llesiant', sy'n

cynorthwyo pobl i gadw eu hunain yn iach ac

atal afiechyd, gan leihau'r galw am ofal. Mae

yna fwy o amcanion sy'n mabwysiadu

persbectif ehangach ar 'iechyd a lles', er

enghraifft:  

'Creu bwrdeistref sirol sy'n cefnogi ffordd

iach o fyw yn unol â'r Egwyddor Datblygu

Cynaliadwy o fewn Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.' 

'Hyrwyddo llesiant meddyliol fel sylfaen ar

gyfer iechyd, gan adeiladu gwytnwch

personol a chymunedol.'

'Llesiant gydol oes.'

Rhai enghreifftiau o amcanion llesiant cyrff

cyhoeddus: 

 

 

 

'Dewisiadau Iach mewn Amgylchedd Iach.'

'Annog a galluogi pobl i wneud

dewisiadau ffordd iach o fyw yn y lleoedd

lle maen nhw'n byw, dysgu, gweithio a

chwarae ... man lle mae pobl yn byw yn

hwy gyda gwell iechyd.'  

'Arferion iach: Mae gan bobl

ansawdd bywyd da, ac maen nhw'n

gwneud dewisiadau iach am eu bywydau

a'u hamgylchedd.'

Rhai enghreifftiau o amcanion llesiant

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus:

 

 

 

Mae'r amcanion llesiant hyn sy'n ymwneud ag

'iechyd a llesiant' yn tueddu i adlewyrchu'n

well gyfraniad tuag at bob un o'r nodau

llesiant cenedlaethol a dealltwriaeth

ehangach o lesiant a phenderfynyddion

ehangach iechyd.  
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Trwy asesu cynnydd tuag at amcanion

llesiant, nid oes tystiolaeth ddigonol bod y

sector iechyd yn ymateb i lesiant

amgylcheddol, diwylliannol ac

economaidd. Tra bod gan rhai cyrff

cyhoeddus gyfrifoldebau statudol yn

ymwneud â gofal iechyd a gofal

cymdeithasol, mae'r Ddeddf yn nodi’n glir:

Mae'r rhan fwyaf o’r cyrff iechyd wedi

pennu amcanion llesiant sy’n

canolbwyntio ar y diffiniad mwy

traddodiadol o 'iechyd' gan gyfrannu

at y nod 'Cymru Iachach' yn unig, gan

fethu cymryd i ystyriaeth

benderfynyddion ehangach iechyd,

megis tlodi, llygredd aer a thai gwael

y dylai pob corff cyhoeddus fod yn ceisio

atal problemau rhag digwydd neu

waethygu; ac

y dylai pob corff cyhoeddus fod

yn integreiddio eu hamcanion llesiant trwy

ystyried sut y maent yn cynyddu cyfraniad

i bob un o'r nodau llesiant cenedlaethol.  

 

Yn fwy diweddar, cafwyd enghreifftiau o'r

sector iechyd yn meddwl yn ehangach, er

enghraifft:

 

Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn adolygu ac

yn cyflwyno gwahanol amcanion llesiant

yn 2019-20, gan gynnwys “Hyrwyddo’r

amgylchedd naturiol a’r gallu i addasu i

newid yn yr hinsawdd” a “Chynllunio a

darparu gwasanaethau i alluogi pobl i

gymryd rhan mewn atebion cymdeithasol

a gwyrdd ar gyfer iechyd.”          

Mae'r Siarter Teithio Iach

yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn

ymrwymiad i gefnogi ac annog staff ac

ymwelwyr i deithio mewn ffyrdd

cynaliadwy, sy'n cyfrannu at wneud pobl

yn egnïol a chadw'n iach.         
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Mae’r modd y mae Bwrdd Iechyd Bae

Abertawe yn rheoli Ysbyty Glanrhyd ym

Mhen-y-bont ar Ogwr yn canolbwyntio ar

gefnogi pobl drwy eu salwch meddwl; hwn

yw'r ysbyty cyntaf yng Nghymru i dderbyn

Gwobr y Faner Werdd, sy'n cydnabod y

parciau a’r mannau gwyrdd gorau yn y

Deyrnas Unedig.         

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn gosod

amcanion a chamau sy'n ymwneud â phob un

o'r nodau llesiant a cheisio atal afiechyd, yn

hytrach na blaenoriaethu darpariaeth gofal yn

unig. Deall sut y gall gwahanol sefydliadau

gyfrannu at iechyd a lles trwy gydweithredu

ac ymgyfrannu yw'r man cychwyn ar gyfer

cyflawni gwelliannau mwy yn iechyd y

boblogaeth. 

 
Mae amcanion a chamau llesiant yn dal i gael

eu cyflawni gan yr un bobl ag arfer mewn

llawer o achosion, heb gydweithrediad

effeithiol rhwng cyrff iechyd a sectorau

ehangach. Mae yna gyfleoedd i ddeall yn well

y gwahanol gyfraniadau y gellir eu gwneud

gan gymdeithasau tai, cyrff trydydd sector,

Cynghorau Tref a Chymuned, yr heddlu,

gwasanaethau tân ac achub, Cyfoeth Naturiol

Cymru a llawer o rai eraill i gadw pobl yn

iach. Pan fydd cyrff cyhoeddus yn meddwl y

tu allan i'w cylch gwaith ac yn rhoi cynnig ar

bethau newydd ar gyfer gweithio gyda'i gilydd

i gyflawni'n wahanol, mi fydd y 'bwlch

gweithredu' hwn yn cael sylw. 
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Cynorthwyo pobl i ymddwyn

yn dosturiol, i hwyluso

dealltwriaeth o lesiant

meddyliol

Dylid cael cymorth system-eang i helpu pobl i

gynnal iechyd meddwl da fel rhan o'u ffordd o

fyw o ddydd i ddydd. Dylai ymagweddau

ysgol-gyfan a'r gymuned tuag at adeiladu

cydnerthedd emosiynol ar draws cwrs bywyd

fod yn beth cyffredin, a dylai sefydliadau

ddatblygu amgylcheddau seicolegol/ trawma-

wybodus. Ni ddylai fod unrhyw stigma na

gwahaniaethu’n gysylltiedig â dioddef o

iechyd meddwl gwael. Pan fydd pobl yn profi

iechyd meddwl sy’n dirywio, dylid mabwysiadu

dulliau tosturiol i'w ceynorthwyo i wella.

 
Lle rydyn ni nawr 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Mae iechyd meddwl yn bryder dybryd i

genedlaethau'r dyfodol, gyda salwch

meddwl yn cynyddu ar draws ein

cymdeithas

Iechyd meddwl oedd y mater a godwyd fwyaf

gyda mi drwy'r ystod o wahanol fecanweithiau

a ddefnyddiais i ennyn ymgyfraniad pobl wrth

gynhyrchu’r adroddiad hwn, gyda phryderon

am effaith salwch meddwl yn cael eu codi

ar draws yr holl grwpiau poblogaeth. Yn sydyn,

mae'r heriau a wynebir gan lawer o bobl wedi

dwysáu yn ystod y misoedd diwethaf gyda

phwysau’r pandemig COVID -19. Mae angen 

mynd i'r afael â graddfa ac effaith iechyd

meddwl gwael fel mater o frys.

Mae un o bob pedwar oedolyn yng Nghymru’n

debygol o brofi problem iechyd meddwl bob

blwyddyn, ac amcangyfrifir bod hyn yn costio

oddeutu £7.2 biliwn i’r economi o ganlyniad i

golli enillion, triniaeth a darpariaeth lles. 
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“Rwy’n poeni am iechyd meddwl plant mewn

ysgolion. O fwlio i straen arholiadau, credaf y

gellir gwneud mwy i gefnogi plant wrth iddynt

fynd trwy'r ysgol.”

Ymatebydd Cymru Ein Dyfodol 

“Iechyd meddwl yw’r mater a godir fwyaf aml

gyda mi gan blant, pobl ifanc, eu rhieni a’u

gofalwyr.”

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Mae mynychder problemau iechyd meddwl

ymhlith plant a phobl ifanc ar gynnydd, ac

mae ein pobl ifanc wedi tyfu i fyny mewn

cyfnod pan mae technoleg wedi newid ein

ffyrdd o ryngweithio’n sylweddol. Mae'r

berthynas rhwng technoleg ac iechyd

meddwl yn gymhleth, gyda'r Sefydliad Iechyd

Meddwl yn awgrymu, er nad oedd cysylltiad

rhwng defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn

achlysurol ymhlith pobl ifanc 11-19 oed, â

chael problem iechyd meddwl, roedd pobl

ifanc â phroblem iechyd meddwl yn fwy

tebygol o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

bob dydd, ac yn fwy tebygol o ddweud eu

bod yn cymharu eu hunain ag eraill ar

gyfryngau cymdeithasol na'r rhai heb broblem

iechyd meddwl. Iechyd meddwl a llesiant pobl

ifanc yw un o dair brif flaenoriaeth Senedd

Ieuenctid Cymru, ac mae ganddynt Bwyllgor

Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl.

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn,

roeddent yn gynnwys pobl ifanc ynghylch ar y

mater hwn.

"Mae unrhyw ryngweithio cymdeithasol â phobl,

cymdogion a ffrindiau, fel ei gilydd, yn anodd iawn

i mi. Mae cymdogaethau’n brin o’r cyfeillgarwch

oedd yn  bdoli yn yr oes a fu, gyda llawer heb hyd

yn oed  wybod pwy yw eu cymdogion [ … ] Mae'n

fywyd unig nawr, yn enwedig i'r henoed a'r

methedig, a dyna, yn sicr, yw'r prif reswm am y

cynnydd mewn problemau iechyd meddwl."

Ymatebydd Cymru Ein Dyfodol 

Mae mynychder cynyddol problemau iechyd

meddwl yn rhoi straen anghynaliadwy ar y

GIG yn ogystal â gwasanaethau eraill yn

y sector cyhoeddus a gwirfoddol.      
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Mae pwysigrwydd unigrwydd ac

arwahanrwydd drwy gydol bywyd yn cael ei

ddeall yn well erbyn hyn mewn perthynas ag

iechyd meddwl, ac mae ymchwil arolwg yn

awgrymu bod unigrwydd hyd yn oed yn fwy

cyffredin ymysg pobl iau na phobl hŷn. Mae

ein poblogaeth hŷn, sy'n arbennig o agored i

unigedd, ar gynnydd, ac mae pobl sydd

wedi'u hynysu'n gymdeithasol mewn mwy o

berygl o farw’n gynnar. Yn ôl y Sefydliad

Iechyd, mewn un ardal yn Llundain,

roedd pobl hŷn a oedd yn byw ar eu pennau

eu hunain 50% yn fwy tebygol o ymweld ag

adrannau damweiniau ac achosion brys na'r

rhai nad oedd yn byw ar eu pennau eu

hunain. 

Mae tystiolaeth ysgubol hefyd o'r cysylltiad

cryf rhwng anfantais economaidd-

gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol. Yn

ôl Samariaid Cymru, mae cyfraddau

hunanladdiad ddwy i dair gwaith yn uwch yn

y cymdogaethau mwyaf difreintiedig o’u

cymharu â'r rhai mwyaf cyfoethog. Mae

adroddiad Llesiant Cymru 2018/19 yn dweud

wrthym fod disgwyliad oes a chanlyniadau

marwolaethau yn parhau i fod yn waeth i'r

rhai sy'n byw mewn ardaloedd mwy

difreintiedig, ond nid oes tystiolaeth fod y

bwlch yn cynyddu yng Nghymru.

Ym Mhennod 2 yr adroddiad

hwn, amlygaf bwysigrwydd caredigrwydd

ym mholisi cyhoeddus, gan fanteisio ar

ymchwil ddiweddar gan Ymddiriedolaeth

Carnegie a'r enghraifft o Lywodraeth yr Alban

sy’n rhoi caredigrwydd o fewn eu gwerthoedd

craidd a hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu

Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol.
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Mae iechyd meddwl yn un o feysydd

blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yn ei

Strategaeth 'Ffyniant i Bawb', a 'Law yn

Llaw at Iechyd Meddwl' yw strategaeth 10

mlynedd traws-lywodraethol Llywodraeth

Cymru ar gyfer gwella iechyd meddwl a

llesiant ar draws pob oedran. Fe'i

cyhoeddwyd ym mis Hydref 2012, gyda thri

chynllun cyflawni wedi'u cyhoeddi ers hynny.

 
Mae'n gadarnhaol bod y cynllun cyflawni

diweddaraf yn dangos bod y Llywodraeth yn

symud tuag at fwy o ymagwedd ataliol ac yn

dechrau ystyried penderfynyddion ehangach

iechyd. Er enghraifft, mae'r cynllun

yn cydnabod bod y rhan fwyaf o'r ysgogiadau

allweddol ar gyfer gwella iechyd meddwl a

lles y tu allan i'r GIG, ac yn nodi buddsoddiad

mewn meysydd eraill o'r llywodraeth, gan

gynnwys:

'Dileu'r bwlch mewn cyfraddau

anweithgarwch economaidd ledled Cymru

trwy ganolbwyntio mwy ar gyflogaeth i

bobl anabl, gan gynnwys y rhai â chyflyrau

iechyd meddwl trwy'r Cynllun

Cyflogadwyedd.'

'Darparu cefnogaeth gysylltiedig â thai i

helpu pobl bregus i fyw mor annibynnol â

phosibl trwy'r Rhaglen Cefnogi Pobl.'

  

Mae mynd i'r afael â iechyd meddwl yn

flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a

chyrff cyhoeddus eraill, ond nid oes

digon o gydgysylltiad nac ystyriaeth o

benderfynyddion ehangach iechyd i

alluogi ymagwedd ataliol system gyfan

Dylid nodi hefyd bod yr Ymagwedd Ysgol

Gyfan tuag at Iechyd Meddwl a Llesiant

Emosiynol yn cael ei hamlygu ym Mhennod

2 yr adroddiad hwn fel un o'r enghreifftiau

cryfaf a welais o ymagwedd gydweithredol

tuag at fuddsoddi mewn atal. Dyma enghraifft

o atal sylfaenol, ac mae lle i weithredu

ymhellach. Er enghraifft, dylai addysg

emosiynol ac iechyd meddwl gael eu

hadlewyrchu'n well, er mwyn

galluogi disgyblion i ddeall eu hemosiynau a’u

gofid emosiynol, datblygu strategaethau

ymdopi a gwybod pryd i ofyn am

gymorth. Byddai hefyd yn annog ysgolion i

edrych ar iechyd meddwl a llesiant fel rhan

hanfodol o’u gwerthoedd, eu cenhadaeth a’u

diwylliant.

Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn cael eu colli i

Lywodraeth Cymru arwain y ffordd wrth

ddatblygu dull ataliol system gyfan. 

Yn gyntaf, nid yw’r cynllun cyflawni yn cyfeirio

at ddiffiniad Llywodraeth Cymru o atal nac yn

ei ddefnyddio, er i'r diffiniad gael ei gyhoeddi

yn hydref 2018, ac er i’r cynllun cyflawni hwn

gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2020. Mae

hwn yn gyfle a gollwyd i ystyried sut mae

gweithredoedd yn  berthansol i’r categorïau

atal (cynradd, eilaidd a thrydyddol) ac hefyd a

yw'r cydbwysedd gorau wedi cael ei ganfod.
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Yn ail, tra bo’r cynllun yn cydnabod yn glir

bod 'y rhan fwyaf o'r dulliau allweddol ar gyfer

gwella iechyd meddwl a llesiant yn bodoli y tu

allan i'r GIG' mae hefyd yn dweud fod y

Llywodraeth 'wedi parhau i gynyddu ein

buddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd

meddwl, ac rydym yn awr yn gwario mwy ar

wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru nag

ar unrhyw ran arall o'r GIG.' 

 

Mae hyn yn awgrymu er fod y cyfleoedd gorau i

atal salwch meddwl yn gorwedd y tu allan i'r

GIG, mae'r rhan fwyaf o'r arian yn dal i gael ei

sianelu drwy'r GIG. Mae angen ailystyried y dull

hwn ar frys os yr ydym o ddifrif ynglŷn â mynd i’r

afael â salwch meddwl mewn ffyrdd sy’n

hirdymor, yn ataliol, yn integredig ac yn

gydweithredol.

Ar draws cyrff cyhoeddus, caiff iechyd

meddwl ei nodi mewn amcanion a

chamau llesiant sy'n dangos ei fod yn

cael ei ystyried yn flaenoriaeth

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr

Tydfil yr amcan 'Mae pobl yn cael eu

grymuso i fyw yn annibynnol yn eu

cymunedau, lle maent yn ddiogel ac yn

mwynhau iechyd corfforol a meddyliol

da.'         

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin

Bevan amcan i 'hyrwyddo llesiant

meddyliol fel sylfaen ar gyfer iechyd, gan

adeiladu gwytnwch personol a

chymunedol.'        

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn cynnwys 'iechyd

meddwl' yn benodol mewn amcanion, er

enghraifft:
 

 

Mae gan Gyngor Sir Gaerfyrddin gam tuag

at un o'i amcanion o 'Fynd i’r afael â iechyd

meddwl, gan gynnwys lleihau amlygiad i

brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.' 

  

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gam

tuag at un o'i amcanion o 'Sicrhau bod rôl

yr amgylchedd naturiol wrth wella iechyd

corfforol a meddyliol yn rhan hanfodol o

bob un o Gynlluniau Llesiant y BGCau a

bod cyfleoedd yn cael eu hamlygu mewn

Datganiadau Ardal.'     

Mae llawer o gyrff cyhoeddus nad ydynt yn

cynnwys iechyd meddwl yn eu hamcanion,

ond maent yn cynnwys cyfeiriadau yn eu

camau, er enghraifft:
 

     

Mae'n galonogol gweld bod nifer cynyddol o

sefydliadau’n defnyddio dulliau trawma-

wybodus neu amgylchedd seicolegol wybodus

(PIE), ac mae llawer o gydweithio lleol yn

canolbwyntio ar y ffactorau sy'n dylanwadu ar

iechyd meddyliol. 

Mae yna hefyd nifer cynyddol o wasanaethau

cyhoeddus sy'n dod yn ymwybodol o

“Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod” ac

yn mabwysiadu ymagwedd trawma-wybodus

tuag at ddarparu gwasanaeth. Fodd bynnag,

fel yr amlinellir yn yr adran ar Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod ym

Mhennod 5, mae angen gwneud rhagor o

waith yn y maes hwn er mwyn i'r system

gyfan symud y tu hwnt i fod yn ddim mwy nag

‘ymwybodol o Brofiadau Niwediol yn y ystod

Plentyndod' a symud tuag at ddarparu

gwasanaethau mewn ffordd sy'n atal ac yn

lliniaru Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod.

Er enghraifft: Mae Seicoleg Cymunedol

Gwent yn anelu at rymuso cymunedau i

ddefnyddio a datblygu adnoddau i gefnogi

gwytnwch a llesiant emosiynol plant.
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Tra’i bod yn beth cadarnhaol i weld y ffocws

hwn ar iechyd meddwl mewn rhai amcanion a

chamau llesiant, bydd hyn yn cael ei danseilio

os na fydd Llywodraeth Cymru’n gyrru

buddsoddiad cydweithredol traws-sector, sy'n

adlewyrchu rôl sylfaenol bwysig

penderfynyddion ehangach iechyd yn y dasg o

atal salwch meddwl. Gweler canfyddiadau ac

argymhellion yn Mhennod 2. 

Cynyddu buddion

gweithgaredd corfforol i

bawb

Mae angen cymdeithas gorfforol-lythrennog

ar genedlaethau'r dyfodol - mae hyn yn

golygu bod gan bobl y cymhelliant, hyder,

cymhwysedd, gwybodaeth a dealltwriaeth i

sefydlu gweithgarwch corfforol fel rhan o'u

ffordd o fyw. Dylai cyrff cyhoeddus gefnogi

ac annog gweithgaredd corfforol ar gyfer

hamdden, teithio a dibenion eraill trwy gwrs-

bywyd, gan ddechrau drwy ffocysu ar

amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant,

pobl ifanc a'u teuluoedd. Dylai sefydliadau

amddiffyn a gwella mannau gwyrdd lleol a

lleoliadau eraill lle gall pobl fod yn egnïol yn

gorfforol. Dylai mentrau cyfranogi torfol

rheolaidd, fel “Park Runs”, ddod yn brif-ffrwd.

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Lle rydyn ni nawr 

Mae ein ffyrdd o fyw yn golygu bod

lefelau gweithgaredd corfforol yn

dirywio, sy'n cael effaith ddifrifol ar ein

hiechyd

Yn ôl Sefydliad Prydeinig y Galon, mae mwy

na miliwn o oedolion yng Nghymru yn

gorfforol anweithgar, gyda menywod 40% yn

fwy tebygol o gael eu dosbarthu fel rhai

corfforol anweithgar na dynion.

Mae disgwrs cyhoeddus am y cynnydd mewn

gordewdra yn cynnwys termau fel 'afiechyd',

'her iechyd cyhoeddus', 'epidemig' ac

'argyfwng'. Mae chwarter plant Cymru sy'n

dechrau’r ysgol bob blwyddyn yn ordrwm

neu'n ordew, ac mae'r lefelau hyn ar eu

gwaethaf yn ein cymunedau tlotaf. Ar hyn o

bryd mae bron i 60% o oedolion Cymru yn

ordrwm neu'n ordew, a heb

weithredu, rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu i

64% erbyn 2030.
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“Mae Powys yn sir wledig hardd ond mae

gwledigrwydd hefyd yn cyflwyno llawer o heriau:

mynediad i wasanaethau - yn enwedig gyfleusterau

iechyd … [mae angen] lleoedd awyr agored

hygyrch a ffyniannus sy'n cael eu defnyddio'n

gyfrifol, sy’n cgydnabod eu manteision ar gyfer

iechyd corfforol a meddyliol a hoffwn weld mwy o

gyfleoedd ar gyfer teithio llesol a gweithgaredd

corfforol yn fy nghymuned.”       

Diverse Cymru, Gorffenaf 2019

“Rwy’n dioddef o iselder difrifol ac yn gobeithio

mynd yn ôl [i weithio] ond dwi erioed wedi ei chael

hi mor anodd i gael swydd. Ers i fy mab gael ei eni,

rydw i wedi bod yn ddiwaith  ac rydw i'n darganfod

nad oes digon o help. Mae popeth ar-lein ac os nad

oes gennych fynediad, mae'n anodd.”

Ymatebydd Cymru Ein Dyfodol
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Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'Pwysau

Iach, Cymru Iach: Ein strategaeth hirdymor i

atal a lleihau gordewdra yng Nghymru' yn

2019, ac mae'n galonogol gweld ei bod yn

cynnwys y nodau llesiant a’r pum dull o

weithio, ynghyd â gosod gweithredoedd sy'n

pontio amgylcheddau iach, lleoliadau iach,

pobl iach ac arweinyddiaeth ac yn galluogi

newid. Fel llawer o strategaethau'r

Llywodraeth, yr her fydd mynd i'r afael â'r

bwlch rhwng dyhead polisi a gweithredu o

ddydd i ddydd, rhywbeth a amlygwyd trwy'r

adroddiad hwn fel y 'bwlch gweithredu'.

 

“Mae presgreibio cymdeithasol wedi caniatáu i

bobl roi enw ar y ffeithiau bod mynd allan a mynd

i fannau gwyrdd yn helpu, bod ymuno â grŵp,

cwrdd â phobl newydd, yn ddefnyddiol i iechyd.”

Diverse Cymru

“Dylai fod [yn ofynnol] i Chwaraeon Cymru gynnal

dosbarthiadau ar gyfer gwahanol gymunedau ... a

chael cynrychiolaeth o gymunedau i estyn allan a

darapru’r peth iawn.”   

 

Digwyddiad Cymru Ein Dyfodol

gyda grwpiau cymunedol Duon, Asiaidd a

Lleiafrifoedd Ethnig 

Mae sawl corff yn gweithredu ar weithgaredd

corfforol, gan gynnwys:

Mae 'Dreigiau Gogledd Cymru' yn dîm

pêl-droed cymunedol sydd wedi dod yn

fenter gymdeithasol sy'n cyfuno pêl-

droed â gwneud daioni ehangach yn y

gymuned.   

Dylai ysgolion gynnig ystod o gyfleoedd

ymarfer corff yn ystod y dydd gan gynnwys

chwaraeon wedi'u trefnu, dawns a threulio

amser ym myd natur. Mae yna lawer o

enghreifftiau da ledled Cymru, o

weithgareddau chwaraeon lleol sy'n

gynhwysol ac yn agored i bawb, gan

gynnwys:

Rhaglen ffitrwydd yw 'Mwy o ferched,

mwy egnïol, mwy aml' sydd wedi anelu at

ddemograffeg penodol gan Fwrdd Iechyd

Prifysgol Aneurin Bevan.   

Clwb Aml-Chwaraeon De Gŵyr,

cyfleuster 'aml-chwaraeon' arloesol,

gydag aelodaeth o blant bach i henuriaid.

Mae Ysgol Plascrug, Aberystwyth wedi

gweithio ar y cyd â phartner-ysgolion yn

Sweden, y Ffindir, Sbaen a'r Almaen i

gynllunio prosiect o'r enw Run, Jump,

Learn!        

Mae 'Criced heb Ffiniau' yn rhaglen a

gynigir yn ardal Grangetown yng

Nghaerdydd i annog pobl o sawl ffydd a

chefndir i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Agorodd Ysgol Y Deri ym Mhenarth,

Bro Morgannwg, ei drysau ar ddydd

Sadwrn i roi lle i blant, a phlant anabl

yn benodol, gael chwarae ar

benwythnosau.

Chwaraeon Cymru - eu gweledigaeth yw

bod Cymru’n genedl weithredol gyda

chymaint o bobl â phosibl yn cael eu

hysbrydoli i fod yn weithgar drwy

chwaraeon.

Mae chwarae yn rhan bwysig o weithgaredd

corfforol o oedran ifanc, ac mae Chwarae

Cymru yn cefnogi hyn gydag adnoddau

plentyndod chwareus a chwarae, iechyd a

llesiant. Dylai'r cwricwlwm newydd gael ei

ystyried yn gyfle i ganolbwyntio mwy ar

weithgaredd corfforol mewn ysgolion, yn

enwedig mewn perthynas â phwrpas craidd

'unigolion iach, hyderus'. 
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Roedd y 'Gronfa Iach ac Egnïol' yn

enghraifft dda o ymagwedd 

 gydweithredol tuag at wella

gweithgaredd corfforol ar lefel

genedlaethol, ond mae angen gwaith

pellach i wneud yr holl gyfleoedd ar

gyfer gweithgaredd corfforol yn

integredig ar lefel leol

Mae Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru

ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cydweithio

i gyflawni cam cyntaf y 'Gronfa Iach ac Egnïol'

gwerth £5.4 miliwn, gyda'r nod o wella iechyd

meddwl a chorfforol trwy alluogi mabwysiadu

ffyrdd iach ac egnïol o fyw ledled

Cymru. Canolbwyntiodd y gronfa ar grwpiau

penodol, rhai arbennig o bwysig yn ôl y

dystiolaeth yn nhermau mynd i'r afael

ag anweithgarwch corfforol, megis plant a

phobl ifanc, pobl ag anabledd neu salwch

hirdymor, pobl sy'n economaidd anweithgar

neu sy'n byw mewn ardaloedd

o amddifadedd, a phobl hŷn a'r rhai tua

oedran ymddeol o'u gwaith.

 

Yn ogystal â bod y gronfa’n cael ei rheoli ar y

cyd gan dri sefydliad, sydd i'w ganmol, roedd

yr ymagwedd tuag at ddyfarnu cyllid hefyd yn

pwysleisio cydweithredu trwy'r meini prawf,

yn cynnwys 'tystiolaeth glir o weithio mewn

partneriaeth rhwng y sector statudol a

phartneriaid eraill, gan gynnwys tystiolaeth

gref o gydweithio gyda grwpiau cymunedol

a'r cyhoedd wrth ddatblygu'r cynnig.'

 

Er ei bod yng nghyfnod cymharol gynnar ei

gweithredu, mae gan y gronfa’r potensial i

ddangos ffordd newydd o weithio a newid

tuag at atal. Fodd bynnag, gyda lefel

gymharol isel o gyllid - dim ond £5.4 miliwn

dros dair blynedd, yn sicr gellir gofyn a yw

hyn yn ddigonol i gwrdd â graddfa'r heriau o

gynyddu cyfradd gweithgaredd corfforol a

lleihau gordewdra ymhlith poblogaeth sydd

â lefelau uchel o ordewdra.

 

Tra bo hyn yn ddatblygiad cadarnhaol ar y lefel

genedlaethol, a llawer o brosiectau pwysig yn

derbyn cyllid, mae'n llai clir sut y bydd y gwaith

hwn yn cysylltu â blaenoriaethau a gwaith y

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, yn

enwedig gan fod dau o'r cyrff cenedlaethol

a ddatblygodd y Gronfa Iach ac Egnïol'

(Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus

Cymru), heb sedd o amgylch bwrdd y Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf o galedi,

bu'n rhaid i sefydliadau sy'n rhedeg

cyfleusterau hamdden lleol, sy'n darparu

cyfleoedd ar gyfer gweithgaredd

corfforol, wneud penderfyniadau anodd iawn

ynghylch pa wasanaethau i ddal i’w rhedeg,

gan gynnwys newid trefniadau rheoli ar gyfer

canolfannau hamdden a chyflwyno ffioedd

maes. Fodd bynnag, mae yna enghreifftiau

cadarnhaol hefyd o awdurdodau lleol sydd

wedi gweithredu i flaenoriaethu darpariaeth

cyfleusterau hamdden:

 

Mae Cyngor Conwy wedi cyhoeddi prosiect

gwerth £1.1 miliwn i adnewyddu

cyfleusterau ffitrwydd Conwy, gyda

Chanolfan Hamdden Cyffordd Llandudno

wedi meddu offer newydd Technogym o’r

radd flaenaf, a chyn-gwrt sboncen a balconi

llawr cyntaf wedi cael eu trawsnewid yn

feysydd hyfforddi ymarferol.         

 
Mae Cyngor Ynys Môn yn cynllunio rhaglen

dreigl o fuddsoddiad er mwyn cadw’i bedair

canolfan hamdden yn agored ac yn hyfyw,

ac yn edrych i archwilio’r holl ffynonellau

cyllid sydd ar gael.         

 
Yn ogystal â phwysigrwydd chwaraeon a

hamdden, mae rhai mentrau'n cydnabod

pwysigrwydd arferion dyddiol eraill ar gyfer

gweithgaredd corfforol. Teithio yw'r un amlwg,

gan fod mwyafrif y bobl yn teithio i'r ysgol neu'r

gwaith, ac mae hwn yn gyfle enfawr i wella

cyfraddau gweithgaredd corfforol. Gweler yr

adran ar Drafnidiaeth ym Mhennod 5 i gael

mwy o wybodaeth.
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

dyluniad adeiladau sy'n hybu iechyd;         

seilwaith cynhwysol sy'n blaenoriaethu

cerdded a beicio, ac yn gwella

diogelwch;         

seilwaith gwyrdd hygyrch sydd wedi'i

gynnal a'i gadw'n dda, mannau gwyrdd

agored a mannau glas;         

amgylcheddau tyfu bwyd lleol ac

adwerthu-bwyd sy'n gwella mynediad at

fwyd iach;         

lefelau isel o lygredd.        

Mannau lle mae pobl yn byw, gweithio a

chwarae sy'n cefnogi iechyd a llesiant ym

mhob ffordd bosibl, gan gynnwys:
 

 

 

 

 

Lle rydyn ni nawr  

Fel y dangosir mewn sawl adran o

Bennod 5 yn yr adroddiad

hwn (Cynllunio, Tai a Thrafnidiaeth yn

benodol) mae angen cymryd camau

pellach i sicrhau bod y lleoedd rydyn

ni'n byw, gweithio a chwarae ynddynt

yn cefnogi ein hiechyd corfforol a

meddyliol
Ar draws y DU a Chymru, mae

strategaethau’n cydnabod yn gynyddol

bwysigrwydd ymagweddau seiliedig ar le,

system-eang tuag at wella iechyd a lles. Er

enghraifft mae strategaeth Llywodraeth

Cymru: ‘Pwysau Iach: Cymru Iach: Ein

strategaeth tymor hir i atal a lleihau

gordewdra yng Nghymru' yn nodi y bydd

newidiadau yn yr amgylchedd bwyd, yr

amgylchedd gweithredol, dysgu iach a gwaith

iach a gosodiadau cymunedol wedi digwydd

erbyn 2030. 

 

Gweler yr adran ar Gynllunio ym Mhennod 5

i gael mwy o wybodaeth.

Barton, H. and Grant, M. (2006)
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Galluogi lleoedd i gefnogi

iechyd a llesiant pobl a

chymunedau
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I gael rhagor o fanylion ac enghreifftiau o

weithgarwch cyfredol ac enghreifftiau, gweler

cynnwys arall pennodau yr adroddiad hwn: 

Isadeiledd sy'n blaenoriaethu cerdded a

beicio ac yn gwella diogelwch. Gweler yr

adran ar Drafnidiaeth ym Mhennod 5 i gael

mwy o wybodaeth. 

Seilwaith gwyrdd hygyrch sydd wedi'i

gynnal a'i gadw'n dda, mannau gwyrdd (a

glas) agored sy'n cyfrannu at iechyd.

Gweler yr adran ar Gymru gydnerth ym

Mhennod 3.

 Dyluniad adeilad sy'n hybu iechyd. Gweler

yr adran ar Dai ym Mhennod 5 i gael mwy

o wybodaeth. 
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Cymru Iachach
Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Prif Argymhelliad

Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu system les genedlaethol i wella iechyd a lles y genedl

a lleihau'r galw am wasanaethau.

Argymhellion Polisi

Defnyddio penderfynyddion ehangach iechyd i alluogi ymagwedd system-gyfan tuag at

wella iechyd a llesiant.         

Cynnal trefniadau cyllido ar draws sectorau a gwasanaethau i annog cydweithredu i

gadw pobl yn iach a lleihau'r galw, gan ddefnyddio buddsoddiad cynyddol mewn

gweithgareddau ataliol fel cam cyntaf.         

Newid trefniadau rheoli perfformiad gyda chyrff cyhoeddus i annog cydweithio i gadw

pobl yn iach a lleihau'r galw.         

Archwilio dulliau newydd o fuddsoddi mewn atal, gan gynnwys a ellid defnyddio arian

a godir o drethi newydd (fel yr ardoll gofal cymdeithasol posibl) ar gyfer buddsoddi

mewn atal.

Penodi Gweinidog Atal, gyda chyfrifoldeb am gymryd agwedd llywodraeth gyfan,

gydlynol a seiliedig ar dystiolaeth tuag at fuddsoddi mewn atal. (Hefyd argymhelliad ym

Mhennod 2).

 

 

 

 

Dylai Llywodraeth Cymru:
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Cymru Iachach
Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Argymhellion Proses

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio:

Gwneud penderfyniadau am flaenoriaethau ar gyfer buddsoddi heb ddangos sut y maent

wedi ystyried penderfynyddion ehangach iechyd.

Dull o reoli perfformiad y GIG, sy’n rhoi blaenoriaeth i ddarpariaeth gwasanaethau tymor

byr ar draul newid hirdymor.

Ymagwedd dameidiog tuag at fuddsoddi mewn atal.

Ymagwedd gyfredol tuag at broses y gyllideb, nad yw'n gosod cyfeiriad a thargedau clir

ar gyfer buddsoddi mewn atal.

Modelu economaidd ynghylch defnyddio arian a godir o drethi newydd nad yw'n ystyried

cyfleoedd ar gyfer atal.
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Gosod cyfeiriad cliriach ar gyfer symud buddsoddiad i atal, yn seiliedig ar y diffiniad o

atal.

Sianelu cyllid ar gyfer atal trwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i adlewyrchu

penderfynyddion ehangach iechyd.

Archwilio'n weithredol opsiynau ar gyfer cyllid sy'n caniatáu i'r llywodraeth a chyrff eraill

ddatblygu a graddio gweithgareddau ataliol - dysgu o leoedd eraill.

Ariannu rhaglenni arloesol a thrawsnewidiol i alluogi newid dros amserlenni hwy.

Asesu perfformiad cadeiryddion byrddau iechyd ac uwch arweinwyr yn nhermau cynnydd

tuag at amcanion llesiant.
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Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):

Argymhellion Polisi

Cydnabod penderfynyddion ehangach iechyd.

Ceisio cydweithio y tu hwnt i bartneriaid traddodiadol i fynd i'r afael â

phenderfynyddion ehangach iechyd.

 

Cymru Iachach

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio

yn y meysydd a ganlyn a dylent:

Ystyried eich rôl mewn system lesiant genedlaethol, gan gymhwyso

diffiniad Llywodraeth Cymru o atal i'ch gweithgareddau fel cam cyntaf, ac

archwilio’r cyfleoedd mwyaf arwyddocaol ar gyfer symud gwariant tuag at

weithgareddau sy'n cefnogi atal sylfaenol ac eilaidd, yn enwedig gyfleoedd i weithio

mewn partneriaeth.

Cynorthwyo pobl i ymddwyn yn dosturiol, er mwyn gwella dealltwriaeth o lesiant

meddyliol.

Chwarae eich rhan yn y gwaith o alluogi cenedl egnïol, gan gynyddu manteision

gweithgaredd corfforol i bawb.

Blaenoriaethu creu lleoedd a dylunio iechyd a llesiant cymunedol - gan alluogi lleoedd

i gefnogi iechyd a llesiant pobl a chymunedau.
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Argymhellion Proses

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio:

Cyllid tymor byr ar gyfer gweithgareddau ataliol heb gynllunio ar gyfer buddsoddiad

hirdymor pe byddent yn dod yn llwyddiannus.

Canolbwyntio'n llwyr ar ymyriadau meddygol ac edrych tuag at benderfynyddion

ehangach iechyd.

 

Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Cymru Iachach

Defnyddio'r diffiniad o atal i ddeall yn well y cyfleoedd ar gyfer gwell cydbwysedd

buddsoddiad.

Archwilio'r cyfleoedd mwyaf arwyddocaol i symud gwariant i weithgareddau sy'n cefnogi

atal sylfaenol ac eilaidd.

Blaenoriaethu cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth ar weithgareddau ataliol sylfaenol

ac eilaidd - yn enwedig trwy Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Blaenoriaethu trafodaethau ar symud buddsoddiad i atal mewn trefniadau rheoli gyda

Llywodraeth Cymru.

Defnyddio adroddiadau blynyddol sy'n bodoli eisoes i adrodd ar sut mae'r diffiniad atal

yn cael ei ddefnyddio, a'r gwahanol benderfyniadau sy'n cael eu gwneud o ganlyniad.

Integreiddio iechyd a lles i amcanion llesiant eraill a nodi effaith gweithgareddau iechyd

a lles ar amcanion llesiant eraill.

 

 

 

 

 

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:
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Adnoddau / Gwybodaeth Ddefnyddiol

Taith tuag at Gymru Iachach

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer dylunio gwasanaeth

Cymru Iachach

Llesiant Cymru 2019

Pwysau Iach: Cymru Iach

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Cynllun Cyflawni: 2019-22

Adroddiad Blynyddol 2018-19 Prif Swyddog Meddygol Cymru

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru 2019

‘Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status

Report’ (2019), World Health Organisation

‘Shaping Health Futures’, Health Foundation

‘Shaping the Future of Health and Healthcare’, World Economic Forum

‘Fair Society, Healthy Lives’

‘Measuring Health Outcomes’, Comisiwn Bevan

Iechyd a’i phenderfynyddion yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
39

https://futuregenerations.wales/cy/a-healthier-wales/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/fframwaith-cenedlaethaur-dyfodol-ar-gyfer-craffu/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-a-gofal-cymdeithasol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/llesiant-cymru-2019.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-10/pwysau-iach-cymru-iach.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-01/cynllun-cyflawni-ar-gyfer-iechyd-meddwl-2019-i-2022.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/gwerthfawrogi-ein-hiechyd.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-02/adroddiad-blynyddol-llywodraeth-cymru-2019.pdf
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
https://www.health.org.uk/publications/reports/shaping-health-futures
https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-health-and-healthcare
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review
http://www.bevancommission.org/en/publications?id=51
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PubHObservatoryProjDocs.nsf/85c50756737f79ac80256f2700534ea3/efe6b0627502c9f88025820b005b257c/$FILE/Health&determinantsinWales_Report_Welsh.pdf


 


