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Cymdeithas Feddygol 
Prydain (BMA) yw llais 
meddygon a myfyrwyr 
meddygol yn y Deyrnas 
Unedig.

Mae Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) yn gymdeithas 
broffesiynol wirfoddol ac undeb llafur annibynnol sy’n cynrychioli 
meddygon a myfyrwyr meddygol o holl ganghennau meddygaeth 
ymhob rhan o’r Deyrnas Unedig. 

Mae gennym dros 7,000 o aelodau yng Nghymru (a chyfanswm o 
fwy na 153,000) ac rydym yn hyrwyddo’r gwyddorau meddygol a 
chysylltiol, yn ceisio cynnal anrhydedd a buddiannau’r proffesiwn 
meddygol a hyrwyddo’r nod o sicrhau gofal iechyd o ansawdd uchel. 
Rydym yn fudd-ddeiliad o bwys wrth ddatblygu polisi iechyd. 

Mae’r BMA yn fudiad democrataidd a arweinir gan ei aelodau, 
ac rydym wedi ymrwymo i GIG sy’n parhau’n ymrwymedig i’r 
egwyddorion a’i sefydlodd – gofal cynhwysfawr, rhad ac am ddim 
pan ddarperir y gofal a mynediad cyfartal i bawb.

Ein gweledigaeth yw proffesiwn o feddygon a werthfawrogir yn fawr 
yn darparu gwasanaethau iechyd o’r ansawdd uchaf i gleifion.

Pwy ydyn ni

Pwy ydyn ni
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‘Fel meddygon, 
mae gennym rôl 
hollbwysig yn 
hyrwyddo’r gofal 
gorau posib i’n 
cleifion.’ 
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Rwyf yn falch iawn o gyflwyno 
maniffesto BMA Cymru Wales 
ar gyfer etholiadau’r Cynulliad 
Cenedlaethol 2016.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn gweithio gyda’n haelodau, 
cleifion, partner sefydliadau a chyda gwneuthurwyr polisi o’r holl bleidiau 
gwleidyddol i sicrhau bod y blaenoriaethau a gyflwynir yn y maniffesto yn 
cael sylw digonol gan y Llywodraeth Cymru nesaf. 

Mae meddygon ledled Cymru yn parhau i fwynhau lefel uchel o 
ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd; bu hynny’n wir am flynyddoedd lawer. 
Mae ymddiriedaeth, gonestrwydd ac integriti yn elfennau canolog yn y 
berthynas rhwng y meddyg a’r claf; mae proffesiynoldeb meddygon wedi 
golygu fod y berthynas werthfawr hon wedi cael ei chynnal. Digwyddodd 
hynny er bod beichiau gwaith meddygon wedi cynyddu i’r eithafion, er 
gwaethaf teimladau o fod yn ynysig a heb gael eu gwerthfawrogi, ac er 
nad yw’r buddsoddiad yn y GIG wedi cyfateb i’r cynnydd yn y galw.

Er mwyn darparu gofal yn y lle iawn, ar yr adeg iawn a chan y gweithiwr 
proffesiynol iawn, mae angen cynllunio gweithlu cadarn, diwylliant 
agored a chefnogol yn y gweithle a gwaith gwneud polisi yn seiliedig ar 
dystiolaeth. Dim ond gyda’r newidiadau a amlinellir yn y maniffesto hwn y 
gall Cymru ddarparu gofal o ansawdd da a chynaliadwy i gleifion gan staff 
medrus ac arbenigol ymrwymedig.

Gyda’n cyd broffesiynau gofal iechyd rydym wedi ymrwymo i weithio o 
ddifrif gyda’r llywodraeth i wireddu’r weledigaeth hon.

Yn y maniffesto hwn, mae ein haelodau wedi adnabod tri maes allweddol 
sy’n cwmpasu eu blaenoriaethau ar gyfer iechyd yng Nghymru dros y 
pum mlynedd nesaf:

Mae meddygon yng Nghymru yn galw ar bleidiau gwleidyddol i 
ymrwymo i GIG cynaliadwy ac o ansawdd uchel i’r dyfodol trwy: 
1. Gefnogi’r cyhoedd i wneud dewisiadau iach am eu ffordd o fyw;
2. Creu GIG cynaliadwy yng Nghymru;
3. Sicrhau ansawdd a diogelwch gofal i gleifion.

Dr Phil Banfield
Cadeirydd, Cyngor Cymru y BMA

Ein 
Maniffesto 
2016

Dr Phil Banfield

Our manifesto
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Patients and the public 
must have confidence that 
the incoming government 
will give an unequivocal 
commitment to ensuring 
a financially sustainable 
National Health Service 
(NHS) delivering high-
quality, safe care. 

‘Waeth beth yw eu 
hamgylchiadau, dylid 
cefnogi pob unigolyn 
yng Nghymru i wneud 
dewisiadau iachach am 
eu ffordd o fyw.’
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Cefnogi pobl Cymru i fyw bywydau iachach

Mae meddygon yng Nghymru yn awyddus i weld y cyhoedd yn cael 
gwell cefnogaeth i wneud dewisiadau iach am eu ffordd o fyw.

Er mwyn mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau parhaus o ran 
iechyd, a gwarchod aelodau mwyaf 
bregus cymdeithas, mae angen 
blaenoriaethu goblygiadau iechyd 
a llesiant ymhob agwedd ar wneud 
polisïau.

Gan adlewyrchu’r amgylchedd economaidd heriol, a’r amrywiaethau 
posib mewn polisi gofal iechyd ar draws y gwledydd datganoledig, 
mae angen ffocws pendant ar alluogi unigolion i ddatblygu 
ymwybyddiaeth gynyddol o’u hiechyd a’u lles eu hunain ac 
ymdeimlad o gyfrifoldeb amdanynt.

Mae’n rhaid i bawb gael cyfleoedd digonol i wneud dewisiadau 
gwybodus. Rhaid i bolisi llywodraeth flaenoriaethu herio’r cysylltiad 
rhwng tlodi a chanlyniadau iechyd gwael, gan fynd benben â’r 
ffactorau cymdeithasol-economaidd sy’n gyfrifol am afiechyd. Fel 
rhan o strategaeth ehangach, rhaid gweithredu polisïau yn seiliedig 
ar dystiolaeth i fynd i’r afael ag ymddygiadau sydd yn cysylltu’n gryf 
ag anghydraddoldebau iechyd.

Mae BMA Cymru Wales yn galw ar bleidiau gwleidyddol i:

Feithrin diwylliant lle y mae alcohol yn cael ei fwynhau’n ddiogel
Er mwyn cyflawni hyn byddem yn cefnogi datganoli mwy o rymoedd 
perthnasol i alluogi:
– Isafswm prisiau o ddim llai na 50c yr uned;
– Gorfodi manwerthu cyfrifol a labelu clir (gan gynnwys nifer y 

calorïau);
– Mwy o bwyslais ar ddarparu triniaeth ar gyfer camddefnyddio 

alcohol;
– Cyfyngu hysbysebu (gan gynnwys noddi).

1
Cam un



6 British Medical Association Four steps to a healthier nation – A manifesto from the 
British Medical Association



7Cam 1

Darparu mwy o lecynnau agored di-fwg
Er gwaethaf ymyriadau cadarnhaol, mae ysmygu yn gyfrifol am fwy o 
afiechyd difrifol a marwolaethau cynnar y gellid eu hosgoi nac unrhyw 
un ffactor unigol arall yng Nghymru. Mae’n rhaid i’r llywodraeth newydd:
– Greu mwy o lecynnau agored di-fwg;
– Cyfyngu defnyddio e-sigaréts mewn lleoedd cyhoeddus amgaeëdig 

a gweithredu fframwaith rheoleiddiol ar gyfer eu gwerthu a’u 
defnyddio.

Diogelu rhag effaith niweidiol anweithgarwch corfforol a diet 
gwael
Mae unigolion sydd dros eu pwysau ac yn gorfforol anweithgar yn 
wynebu risg uwch o ddioddef nifer fawr o glefydau difrifol allai fygwth 
eu bywydau a chronig. Mae costau iechyd a gofal cymdeithasol 
sylweddol ynghlwm wrth drin gordewdra, ac mae’n bosib osgoi bron 
i 100% o’r achosion. Mae’n hanfodol fod y llywodraeth newydd yn 
datblygu polisi i:
– Weithredu ymyriadau i gyfyngu ar hyrwyddo ac argaeledd bwydydd 

afiach;
– Sicrhau cyfleoedd digonol a chyfleus ar gyfer chwaraeon ac ymarfer;
– Darparu dynesiad strategol cynhwysfawr at faetheg ac ymarfer.

Gweithredu Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) 
Mae BMA Cymru Wales yn ystyried Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) yn 
arf deddfwriaethol hanfodol i sicrhau bod canlyniadau iechyd yn cael 
blaenoriaeth ddigonol, a byddai’n helpu gwneud Cymru yn arweinydd 
byd ym maes polisi iechyd cyhoeddus. Mae angen i’r llywodraeth 
newydd: 
– Wneud Asesu’r Effaith ar Iechyd yn gyfreithiol orfodol.

Gwella lefelau llythrennedd a rhifedd
Gall addysg fod yn un o brif benderfynyddion llesiant cymdeithasol ac 
iechyd ac rydym yn pryderu am lefelau isel cyflawniadau addysgol yng 
Nghymru a goblygiadau hynny o ran iechyd y genedl. Mae’n rhaid i’r 
llywodraeth newydd: 
– Weithredu’n gyflym i wella lefelau llythrennedd a rhifedd yng 

Nghymru a’u codi i lefelau tebyg i’r hyn a geir yng ngwledydd eraill y 
Deyrnas Unedig.



‘Mae’n rhaid i gleifion a’r 
cyhoedd fod yn hyderus 
y bydd y Llywodraeth 
newydd yn gwneud 
ymrwymiad diamod i 
sicrhau Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol ariannol 
gynaliadwy yng Nghymru.’
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Creu GIG cynaliadwy yng Nghymru  

Mae meddygon yng Nghymru eisiau GIG cadarn a chynaliadwy

Mae gweithlu meddygol 
ymrwymedig a phroffesiynol 
arbenigol yn parhau’n ganolog i 
GIG Cymru. Mae’n hanfodol fod ein 
gweithwyr proffesiynol ymroddedig 
yn cael eu cefnogi, eu cydnabod ac 
yn cael cyflog priodol o fewn GIG 
sefydlog.

Mae gan feddygon heddiw amryw rolau: maent yn glinigwyr, 
arweinwyr, athrawon, rheolwyr ac ymchwilwyr. Mae gofal o ansawdd 
uchel i gleifion yn galw am weithlu meddygol uchel ei gymhelliad ac 
ymrwymedig. Ac eto dywed llawer o aelodau’r BMA eu bod yn teimlo 
fwyfwy eu bod yn cael eu dadbroffesiynoli, yn cael eu dibrisio dro ar 
ôl tro ac yn bryderus o ynysig.

Mae’n hanfodol fod llywodraeth yn darparu’r adnoddau, polisi a 
strwythurau fydd yn galluogi proffesiynoldeb i ffynnu.

I gefnogi hyn, dylai gwaith cynllunio’r gweithlu fod yn ddeinamig, 
cadarn a rhagweithiol, gan roi ystyriaeth i ofynion hyfforddiant 
meddygol a’r newidiadau yn y galw am wasanaethau ac yng 
nghyfansoddiad y gweithlu.

Mae BMA Cymru Wales yn galw ar bleidiau gwleidyddol i:

Greu gweithlu sy’n addas ar gyfer y dyfodol
Mae’r gweithlu meddygol yn ganolog i GIG Cymru. Mae’n rhaid i’r 
llywodraeth newydd:
– Fabwysiadu dynesiad system gyfan strategol wrth gynllunio’r 

gweithlu ar draws gofal cynradd, cymunedol, eilaidd a 
chymdeithasol;

2
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– Rhaid i gynllunio’r gweithlu roi ystyriaeth i newidiadau yn y 
galw am wasanaethau ac yng nghyfansoddiad y gweithlu, ac yn 
benodol felly heriau gweithlu sy’n heneiddio;

– Gweithredu i fynd i’r afael â’r her frys o ran recriwtio a chadw staff 
i sicrhau bod gennym y staff iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn;

– Sicrhau bod addysg israddedig, hyfforddiant ôl-radd a datblygiad 
proffesiynol parhaus o ansawdd uchel yn parhau’n flaenoriaeth.

Blaenoriaethu ymgysylltu clinigol
Dylai gwell ymgysylltu rhwng arweinwyr, rheolwyr a meddygon yn 
y gwasanaeth iechyd greu gweledigaeth fwy cydlynol a hirdymor 
o ddarpariaeth y gwasanaeth iechyd, yn ogystal â sicrhau y rhoddir 
ffocws cyson ar ofal o ansawdd uchel. Mae’n rhaid i’r llywodraeth 
newydd:

 – Gynnwys clinigwyr rheng flaen yn y gwaith o ddatblygu cyfeiriad 
strategol gwasanaethau a’r ffordd y cânt eu darparu, yn hytrach 
na bod rheolwyr anghlinigol yn gwneud cynlluniau ad-drefnu er 
mwyn gwneud arbedion ariannol;

 – Cynnwys meddygon yn y gwaith o wneud penderfyniadau 
beunyddiol – a gweithio gyda meddygon yn lleol;

 – Creu amgylcheddau sy’n agored a chefnogol, lle y mae 
awgrymiadau ar gyfer gwelliant yn gallu cael eu gwneud, eu 
gweithredu a’u rhannu’n rhwydd.

Gwella arferion casglu data
Mae data digonol ar y gweithlu meddygol yn hanfodol nid yn unig er 
mwyn darparu gofal yn effeithiol ar hyn o bryd, ond hefyd ar gyfer 
gallu cynllunio’r gweithlu yn gynaliadwy ac er mwyn deall y gofynion 
ar gyfer hyfforddiant meddygol. Mae’n rhaid i’r llywodraeth newydd:

 – Wella ansawdd a chywirdeb gwaith casglu data’r GIG – yn enwedig 
felly o ran niferoedd yn y gweithlu a swyddi gwag (nad ydynt yn 
cael eu casglu ar hyn o bryd). 
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‘Mae’n bryd inni gefnogi 
a diogelu gwasanaethau 
rheng flaen er mwyn 
rhoi blaenoriaeth i 
ansawdd clinigol a 
diogelwch cleifion, yn 
hytrach na thargedau, 
ar draws y GIG yng 
Nghymru.’ 
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Sicrhau ansawdd a diogelwch gofal i gleifion

Mae meddygon yng Nghymru eisiau gweld gwasanaethau diogel i 
gleifion

Mae ein haelodau’n teimlo y gellid 
gwneud mwy i gefnogi a diogelu 
gwasanaethau rheng flaen fel bod 
ansawdd clinigol a diogelwch cleifion, 
yn hytrach na thargedau, yn cael 
blaenoriaeth ar draws y GIG.

Awgrymodd arolwg o’n haelodau fod angen i lywodraeth gydnabod y gall 
gorfodi targedau perfformiad ariannol neu drefniadol greu cymhellion 
sy’n gwrthdaro â barn glinigol. Byddem yn dadlau y dylid diwygio’r 
targedau RTT er mwyn canolbwyntio ar flaenoriaethu angen clinigol a 
thrwy hynny fesur perfformiad deilliannau – yn hytrach na pherfformiad 
y broses.

Mae gan feddygon ofal angerddol am eu cleifion, a rhan allweddol o 
hynny yw cael yr hyder i allu lleisio pryderon ar eu rhan. Er mwyn gwneud 
hyn yn realiti mae angen diwylliant o onestrwydd arnom o fewn y GIG, nid 
un lle y gall lleisio pryderon wneud i feddygon deimlo eu bod yn cael eu 
haflonyddu neu eu hymyleiddio. Dylid croesawu arfer o leisio pryderon 
gan staff, a dylai gael ei atgyfnerthu’n gadarnhaol a chael sylw fel y daw’n 
fater arferol a bod pawb yn teimlo fod ganddynt gyfrifoldeb i adrodd am 
ac unioni pryderon yn gynnar pryd bynnag y digwyddant.

Law yn llaw â hyn mae angen mynd ati i gynnal diwygiad cynhwysfawr 
o Arolygiaeth Iechyd Cymru (HIW). Ar hyn o bryd nid yw HIW yn cynnig y 
sicrwydd angenrheidiol fod safonau gofal yn cael eu cyrraedd a’u cynnal.

 
Mae BMA Cymru Wales yn galw ar bleidiau gwleidyddol i:

Greu diwylliant o gyfathrebu gonest ac agored
Bydd creu diwylliant agored, tryloyw a chefnogol lle y mae pryderon 
a syniadau gan staff, cleifion a’u perthnasau yn cael eu croesawu a’u 
hystyried yn arwain at welliannau mawr i wasanaethau (o ran eu cynllunio 
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a’u darparu). Mae’n rhaid i’r llywodraeth newydd:
 – Annog amgylchedd proffesiynol cefnogol, agored, gonest sy’n 

galluogi meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i deimlo y 
gallant leisio pryderon am ofal i gleifion heb ofni unrhyw erledigaeth;

 – Gweithio gyda phroffesiynau’r GIG, a’u mudiadau cynrychioliadol 
perthnasol, i ddileu’r polisi ‘chwythu chwiban’ presennol a gwneud 
ei olynydd yn rhan ganolog a gweladwy o ddiwylliant cadarnhaol yn 
GIG Cymru trwy greu ‘Siarter Lleisio Pryderon’ sy’n cael ei adolygu’n 
rheolaidd.

Sicrhau bod gofal cleifion yn cael ei asesu trwy lens  effeithiolrwydd 
clinigol
Deallwn yr angen gwleidyddol am dargedau, ac y gallant helpu ffocysu 
gweithgarwch a mesur cynnydd. Fodd bynnag, mae’n bwysig fod 
targedau ar gyfer gofal i gleifion yn seiliedig ar dystiolaeth glinigol a’u bod 
yn briodol ar gyfer gofalu am gleifion. Mae’n rhaid i’r llywodraeth newydd:

 – Ddileu targedau mympwyol a gosod model yn seiliedig ar anghenion 
clinigol yn eu lle;

 – Datblygu llwybrau atgyfeirio sy’n cydnabod ac adlewyrchu gwerth 
arbenigedd clinigol;

 – Sicrhau bod ansawdd y gofal i gleifion yn cael ei asesu yn ôl 
effeithiolrwydd clinigol, diogelwch ac ymatebolrwydd yn hytrach nac 
arbedion ariannol neu ofynion gwleidyddol byrdymor. 

Diwygio Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
Nid yw HIW yn addas i’w bwrpas ac ar hyn o bryd nid oes gan y proffesiwn 
meddygol hyder ynddo. Mae’n rhaid i’r llywodraeth newydd:

 –  Ddiwygio HIW i’w wneud mor annibynnol ag y bo modd tra’n cryfhau 
ei gylch perwyl a’i swyddogaethau;

 –  Sicrhau bod ochr arolygu a rheoleiddio gwaith HIW yn cael yr 
adnoddau angenrheidiol ac yn cael ei chydbwyso’n effeithiol;

 –  Gofalu fod HIW yn cynnwys yr holl leoedd lle y caiff gofal iechyd ei 
ddarparu a’i hyrwyddo;

 –  Galluogi HIW i gael mynediad at wybodaeth gan Fyrddau ac 
Ymddiriedolaethau Iechyd a chan fudd-ddeiliaid eraill fel Cynghorau 
Iechyd Cymuned a Swyddfa Archwilio Cymru mewn ffordd amserol. 
Dylai cylch perwyl a gwaith y sefydliadau hyn ategu ei gilydd yn 
briodol.



Darllen ychwanegol:
Creu GIG Iachach i Gymru: didwylledd, tryloywder a lleisio 
pryderon.
 http://bma.org.uk/about-the-bma/how-we-work/uk-and-national-
councils/welsh-council 

Adolygiadau gwasanaeth: beth ydyn nhw, eu nodau a sut 
ddylent ddigwydd.
 http://bma.org.uk/about-the-bma/how-we-work/uk-and-national-
councils/welsh-council

Gair yn ei bryd: hyrwyddo dietau iach ymhlith plant a phobl 
ifanc.
 http://bma.org.uk/working-for-change/improving-and-protecting-
health/obesity

Meddygaeth Deuluol – Rhagnodiad ar gyfer Dyfodol Iachach
 http://bma.org.uk/working-for-change/negotiating-for-the-
profession/bma-general-practitioners-committee/gpc-members/
gpc-wales 

Nodyn cefndir ar Asesu’r Effaith ar Iechyd
http://bma.org.uk/working-for-change/policy-and-lobbying/
welsh-assembly/welsh-legislation

Nodyn cefndir ar Gynhyrchion Tybaco a Nicotin
http://bma.org.uk/working-for-change/policy-and-lobbying/
welsh-assembly/welsh-legislation

15Daellen ychwanegol



Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â

Carla Mahoney
Pennaeth Dros Dro, Materion Cyhoeddus
Ffôn: 02920 474626 
Sym: 07500 765994
Ebost: cmahoney@bma.org.uk

http://communities.bma.org.uk/bmacymruwales/b/weblog
https://twitter.com/BMACymru
http://uk.youtube.com/user/bmacymrutv
http://flickr.com/photos/bmacymruwales/

Y Gymdeithas Feddygol Brydeinig,
Pumed llawr, 2 Pentir Caspian, Ffordd Caspian,
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 4DQ

© British Medical Association, 2015

BMA 20150617

16 British Medical Association Three steps to a healthier nation 
A manifesto from BMA Cymru Walesn


