
Ein gwasanaethau iechyd yw sylfaen ein cymunedau, sy’n helpu'r gwael, yr 

egwan a'r bregus, yn ogystal â darparu gofal a chefnogaeth ble bynnag 

sydd ei angen. Cynhelir Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol ar 5 Mai 2016.  

Defnyddiwch eich pleidlais i amddiffyn eich gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae'r straen a osodir ar ein hysbytai, clinigau a 

meddygfeydd, ac arnoch chi fel gweithwyr gofal 

iechyd, yn cael sylw rheolaidd yn y newyddion. 

Fel gweithwyr yn rheng flaen y gwasanaethau 

cyhoeddus, rydych chi'n gwybod pa mor bwysig 

yw buddsoddiad cyson a rheolaeth dda; pam na 

ddylem ni fynnu GIG o safon fyd-eang y gall 

Cymru fod yn falch ohono?  

Mae'r arweiniad hawdd-ei-ddarllen hwn yn                

dangos beth mae UNSAIN Cymru'n ymgyrchu 

drosto yn Etholiadau Cymru. Gallwch chi 

chwarae eich rhan hefyd; darllenwch ef a                   

dwedwch wrth eich ffrindiau a'ch cydweithwyr 

i'w ddarllen hefyd. Gyda'n gilydd, fe heriwn yr 

ymgeiswyr ym mhob sedd yn y Cynulliad i 

fuddsoddi yn y gwasanaethau iechyd o'r safon 

uchaf sydd eu hangen arnom.  

Rydym yn gwrthwynebu preifateiddio, 

marchnadoli a darnio ein gwasanaethau iechyd 

mewn unrhyw ffurf, ac rydym yn croesawu 

ymrwymiad Llywodraeth Cymru yn hyn o beth. 

Mae buddsoddiad parhaus gan y wladwriaeth yn 

hanfodol. 

SIARTER GOFAL MOESEGOL AR 

GYFER Y  

Dylai Llywodraeth Cymru weithredu Siarter Gofal 

Moesegol ar draws y GIG a'r sectorau gofal, sy'n 

gosod anghenion defnyddwyr gofal, urddas                

cleifion a buddsoddiad yn y gweithlu gofal 

uwchlaw ystyriaethau gwneud elw. Byddai hyn 

yn sicrhau bargen deg i gleientiaid a byddai'n 

caniatáu recriwtio a dargadwedd gweithlu mwy 

sefydlog drwy amodau gwaith da, cyflogau           

cynaliadwy a lefelau uchel o hyfforddiant. 
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INTEGREIDDIO IECHYD A GOFAL 

CYMDEITHASOL  

Nid yw caniatáu mwy o rôl i'r sector preifat 

mewn gofal cymdeithasol wedi gwella'r ansawdd 

a'r dewis sydd ar gael i gleifion. Yn hytrach, mae 

hynny wedi creu sector heb ei reoleiddio lle nad 

oes fawr ddim cymhelliant i gyflogwyr fuddsoddi 

mewn gweithlu wedi'u hyfforddi'n dda. Cred 

UNSAIN y byddai integreiddio iechyd a gofal 

cymdeithasol o fudd i bawb. Rydym yn awyddus 

i gyfranogi'n llawn mewn trafodaethau am 

ddyfodol y sector gofalu a rhoi terfyn ar y 

gweithlu dwy-haen; dylid rhoi blaenoriaeth i 

wella amodau gwaith ym maes gofal 

cymdeithasol, sydd ar y cyfan yn isel. Rhaid 

darparu cefnogaeth broffesiynol ar gyfer 

gweithwyr gofal, gan gynnwys y rheiny sy'n 

darparu gofal yn anffurfiol.  Yn ogystal â hyn, 

rydym am weld Llywodraeth Cymru'n talu am 

gofrestru gweithwyr gofal yn ffurfiol.  

 

LEFELAU STAFFIO DIOGEL YM  MHOB  

SEFYLLFA  

Mae deddfwriaeth Lefelau Staff Nyrsio Diogel, 

sy'n awgrymu dim mwy na saith o gleifion ar 

gyfer pob nyrs, yn gam cadarnhaol iawn, ac                   

rydym am weld isafswm lefelau staffio diogel yn 

cael eu hymestyn i bob grŵp staff ym mhob 

sefyllfa. Mae'n ein gofidio bod rhai byrddau               

iechyd wedi gostwng safonau glanhau wardiau 

er mwyn arbed arian ar benodi'r lefel briodol o 

staff domestig.  

GWEITHREDU AR LEIHAU COSTAU 

ASIANTAETH 

Mae'r symiau sy'n cael eu gwario ar ddefnyddio 

staff asiantaeth yn annerbyniol. Rydym am weld 

cap ar y ffioedd a godir gan asiantaethau a 

chynnydd yn y defnydd o staff presennol, a'r 

rheiny'n cael eu talu mwy am weithio oriau 

ychwanegol.  

Serch hynny, yr ateb i dorri costau asiantaeth yw 

llenwi swyddi gwag a lleihau absenoldeb                

oherwydd salwch ar draws y gwasanaeth. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi cyllido mwy o                     

gyfleoedd ar gyfer hyfforddi nyrsys, ond ni chaiff 

yr effaith ei deimlo am 3 blynedd arall.  

Un ateb fyddai ailsefydlu ac ymestyn 

hyfforddiant mewn swydd, ar lwybr carlam, ar 

gyfer gweithwyr gofal iechyd cynorthwyol, er 

mwyn iddynt ennill cymwysterau proffesiynol/

cofrestredig ar yr un pryd â derbyn cyflog llawn. 

Byddai hyn yn darparu carfan ychwanegol o 

staff, ac mae'n ddewis amgenach na defnyddio 

asiantaethau.   

Yn ogystal â hyn, byddai gwneud graddfeydd tâl 

y banc yn fwy cystadleuol yn annog staff i              

ddefnyddio'r banc yn hytrach na mynd at 

asiantaethau am shifftiau ychwanegol. 

 



GWASANAETHAU BRIS 

Roedd yn iawn i gyflwyno model ymateb clinigol 

ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a dylid 

ymestyn targedau sy'n seiliedig ar ddeilliannau 

ar draws gwasanaethau brys, gan gynnwys 

adrannau damweiniau.  

Byddai gwell mynediad i feddygfeydd a                             

deintyddion tu allan i oriau gwaith arferol yn 

lliniaru'r pwysedd ar wasanaethau brys. Mae 

pobl yn amharod i ddefnyddio gwasanaethau tu

-allan-i-oriau, gan nad yw'r rhain bob amser yn 

hygyrch, ac o'r herwydd mae cleifion yn aml yn 

mynd i adrannau damweiniau. Dylai                      

gwasanaethau meddyg teulu fod ar gael 24/7 

mewn adrannau damweiniau er mwyn caniatáu 

i'r claf gael ei gyfeirio ar unwaith at feddyg teulu 

yn hytrach na chymryd amser meddyg sy'n                 

arbenigo mewn achosion brys. Gallai hyn                 

weithio ar y cyd â'r gwasanaeth 111 arfaethedig. 

 

 

 

 

GWEITHIO SAITH DIWRNOD 

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i 

ddatblygu gwasanaethau saith diwrnod lle ceir 

angen clinigol. Rhaid i wasanaethau ychwanegol 

gael eu cyllido'n llawn a'u staffio'n ddigonol; 

rhaid hefyd amddiffyn telerau ac amodau'r 

gweithwyr.   

 

SAFONAU GOFAL 

Mae archwiliadau yn y fan a'r lle yn helpu i 

sicrhau safonau uchel mewn gofal iechyd a dylid 

eu hymestyn ar draws pob sefyllfa iechyd ar sail 

ddirybudd.  

Mae gallu staff i deimlo'n hyderus y bydd                      

reportio methiannau'n cael ei gymryd o ddifrif, y 

gweithredir ar hynny ac na fyddant yn dioddef y 

sgil gwneud datganiad o'r fath, yn hanfodol i 

sicrhau safonau gofal uchel. Rhaid sicrhau 

amddiffyniad digonol ar gyfer y rheiny sy'n 

chwythu'r chwiban yn y sector gofal. 

 

GWASANAETHAU IECHYD               

MEDDWYL 

Dylai Llywodraeth Cymru benodi Gweinidog 

dros Iechyd Meddwl yng Nghymru er mwyn 

sicrhau bod iechyd meddwl yn cael statws                 

cyfartal â gwasanaethau iechyd a chymunedol 

eraill. Byddai gan y Gweinidog gyfrifoldeb dros 

wella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl, 

ac yn arbennig sicrhau gwasanaethau digonol ar 

gyfer plant. Byddai hyn o gymorth i ddileu'r   

stigma sy'n aml yn gysylltiedig ag iechyd 

meddwl. 

Gyda phoblogaeth sy'n heneiddio, bydd                      

dementia'n parhau i fod yn her. Mae UNSAIN yn 

ymgyrchu dros wasanaethau gofal dementia 

sydd â lefel ddigonol o gyllid, staffio a 

chefnogaeth.  
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GWYBODAETH AR GYFER CLEIFION 

Byddai caniatáu i wybodaeth am gleifion gael ei 

rhannu rhwng byrddau iechyd yn arbed arian. 

Byddai hefyd yn darparu gwell profiad i gleifion, 

gan na fyddai rhaid i bobl gael profion dro ar ôl 

tro gan wahanol fyrddau iechyd. 

 

PRYNIANT 

Mae prynu nwyddau drwy broses bryniant                

Cymru-gyfan yn aml yn ddrutach na chaffael 

cyflenwadau drwy ffynonellau amgen yn lleol. 

Dylai prynu nwyddau drwy’r ffordd fwyaf cost-

effeithiol gymryd blaenoriaeth, a dylai pryniant 

fod yn foesegol ac yn gynaliadwy. 

 

 

HYRWYDDO IECHYD CYHOEDDUS 

Dylai Llywodraeth Cymru barhau i hyrwyddo 

dulliau iach o fyw er mwyn lleihau’r galw ar y 

GIG a gwasanaethau cymdeithasol. Dylai hyn 

gynnwys annog gweithgareddau ym mhob grŵp 

oedran a dewisiadau dietegol iach sydd ddim yn 

gostus. 

Rydym hefyd o blaid darparu peiriannau                       

diffibriliad mewn mannau cyhoeddus, yn ogystal  

â chreu ymgyrch addysg gyhoeddus o amgylch 

y defnydd priodol o'r cyfarpar hwn. 

 

 

 

 

Mae UNSAIN Cymru hefyd wedi                      

cynhyrchu maniffesto cyffredinol, yn 

ogystal â maniffestos bach yn arbennig 

ar gyfer Llywodraeth Leol ac Addysg. I 

gael gafael ar gopïau, neu gopïau                  

pellach, o faniffesto Addysg UNSAIN, 

cysylltwch ag a.gittins@unison.co.uk 


