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Mae Cymdeithas Feddygol Prydain 
(BMA) yn gymdeithas broffesiynol 
ac undeb llafur sy’n cynrychioli a 
negydu ar ran pob meddyg a myfyriwr 
meddygol yn y Deyrnas Unedig. Rydym 
yn llais blaenllaw sy’n eiriol dros ofal 
iechyd rhagorol a phoblogaeth iach. Fel 
cymdeithas darparwn wasanaethau a 
chefnogaeth unigol ragorol i’n haelodau 
trwy gydol eu bywydau.

Mae ein swyddfeydd ym Mae Caerdydd 
ond mae gennym staff yn gweithio yn 
y Gogledd, ac mae BMA Cymru Wales 
yn cynrychioli meddygon a myfyrwyr 
meddygaeth ymhob rhan o Gymru.



British Medical Association A manifesto for health

Gair gan ein cadeirydd
Yn ein maniffesto ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol wrth edrych ymlaen at 
Etholiadau’r Senedd yn 2021, rydym yn 
amlinellu, gan ddefnyddio arbenigedd a 
phrofiad meddygon, y prif atebion wrth 
fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r GIG.

Trwy fynd i’r afael â phrinderau staff, rhoi 
blaenoriaeth i waith ataliol a rhoi sylw i 
faterion cynaliadwyedd, gallwn weithio 
mewn partneriaeth i ddatblygu GIG sy’n 
addas ar gyfer y dyfodol.

Dr David Bailey

Dr David Bailey    
Cadeirydd, Cyngor 
Cymru y BMA
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Gweithlu sy’n cael 
ei werthfawrogi a 
threfniadau cefnogol
Gall gweithlu gofal iechyd sy’n teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei gefnogi a’i 
fod yn iach ddarparu’r lefelau gorau posib o gefnogaeth a gofal i gleifion.

Sefydlu atebolrwydd gweinidogol ar gyfer lefelau staffio ar draws GIG Cymru 
mewn deddfwriaeth, sy’n golygu nad yw clinigwyr unigol yn cael eu beio pan mai 
methiannau yn y system sydd wrth wraidd y broblem.

Cefnogi meddygon trwy fabwysiadu amgylchedd a diwylliant ar draws GIG 
Cymru yn ei grynswth sy’n rhoi cefnogaeth iechyd galwedigaethol ac iechyd 
meddwl i staff, ynghyd â chyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu sy’n annog 
staff i deimlo’n hyderus i godi llais a lleisio pryderon . I’r perwyl hwnnw, dylai 
Llywodraeth Cymru gyflwyno Gwarcheidwaid Rhyddid i Godi Llais all gefnogi staff 
i godi llais pan maen nhw’n teimlo na allant wneud trwy ddulliau eraill.

Mae angen sgyrsiau ac ymgysylltu rheolaidd rhwng byrddau iechyd, rheolwyr a 
staff, a dylai gwneuthurwyr penderfyniadau fynd ati o ddifrif i holi a gwrando ar 
farn a safbwyntiau’r sawl sy’n gweithio ar y rheng flaen. 

Sicrhau bod gan Gymru weithlu gofal iechyd amrywiol sy’n gallu cyrraedd ei 
lawn botensial a chreu diwylliant cynhwysol trwy wella trefniadau gweithio’n 
hyblyg, cynyddu cynrychiolaeth menywod a staff BAME mewn swyddi uwch a 
chael gwared ar y rhwystrau y mae gweithwyr meddygol anabl yn eu hwynebu.
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‘Mae meddygon sy’n teimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi a’u cefnogi yn hapusach, yn fwy abl i ofalu 
am gleifion ac yn aros i weithio yn y GIG yn hirach’
Dr Phil Banfield, Obstetregydd a Gynaecolegydd Ymgynghorol yn Ysbyty Glan Clwyd

‘Dim ond pan mae mwy o staff BAME a mwy o fenywod 
mewn swyddi uwch fydd gennym ni wasanaeth iechyd 
ag iddo ddiwylliant cwbl gynhwysol’
Dr Manish Adke, Anesthetydd Ymgynghorol yn Ysbyty Glan Clwyd

‘Er mwyn rhoi’r gefnogaeth orau i’n cymunedau,  
rydym angen proffesiwn meddygol sy’n cynrychioli 
poblogaeth Cymru yn llawn’
Dr Dai Samuel, Hepatolegydd  Ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg
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Iechyd y Boblogaeth
Mae poblogaeth iach yn cael ei hamddiffyn yn well rhag cyflyrau iechyd hirdymor 
a heintiau.

Gwneud gwaith ataliol yn ganolog i’r system gofal iechyd a buddsoddi mewn 
cynlluniau i adeiladu Cymru fwy cydnerth. Gallai gweithredu ar ysmygu, 
gordewdra, anweithgarwch corfforol ,a chamddefnyddio alcohol  ynghyd ag 
annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau teithio llesol a chwaraeon,  
leihau’n sylweddol iawn y pwysau ar y system. Fel y gallai darparu cefnogaeth 
ddigonol i blant, yn enwedig felly’r rhai sy’n wynebu risg oherwydd profiadau 
andwyol adeg plentyndod.

Gweithredu deddfwriaeth a rheoliadau priodol er mwyn gallu asesu’n llawn 
fanteision a deilliannau  yr ymyriadau a wnaed.

Ffocysu mwy o fuddsoddi  mewn gwasanaethau a phrosiectau iechyd meddwl i 
hyrwyddo llesiant meddyliol pobl Cymru.  Hefyd, dylai Llywodraeth Cymru arwain 
y ffordd trwy roi mwy o ffocws ar addysgu ac annog cleifion i ofalu am eu hiechyd 
corfforol a meddyliol yn well trwy fuddsoddi mewn addysg mewn ysgolion ac 
mewn ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus. 

Creu Cymru iachach, a mwy o gyfleoedd ar gyfer byw’n iach, trwy:  ehangu’r 
parthau aer glân sy’n bod yn barod ac ehangu eu defnydd, gwell monitro o 
lygredd aer mewn ardaloedd lle y mae’r poblogaethau mwyaf bregus yn byw,  
gwella safonau ansawdd aer yr oedd rheoliadau blaenorol yr UE yn eu darparu,  
cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol i weithredu a rhoi cyngor i gleifion, a dod â 
gorsafoedd ynni glo i ben yn raddol.
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‘Gall Cymru arwain y ffordd ar wella iechyd meddwl 
trwy fuddsoddi mwy mewn addysg mewn ysgolion 
ac mewn ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus’
Ellen Davies, Myfyrwraig Meddygaeth 4edd Flwyddyn  
yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd

 

‘Mae buddsoddi er mwyn atal yn hollbwysig i 
iechyd hirdymor ein cenedl’
Dr Michael Thomas, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth  
Iechyd Cyhoeddus yn Iechyd Cyhoeddus Cymru
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GIG Cynaliadwy
Mae angen  lefelau ariannu a chynllunio’r gweithlu priodol ar wasanaethau gofal 
iechyd yng Nghymru  er mwyn gallu cefnogi pobl Cymru yn effeithiol a rhaid i 
hynny gael ei gynnal gan seilwaith TG modern sy’n hwyluso’r gofal gorau i gleifion.

Cynyddu gwariant y GIG gan swm priodol bob blwyddyn er mwyn ymateb i’r galw 
am wasanaethau, er mwyn gosod y GIG ar seiliau cynaliadwy, i sicrhau bod yr holl 
staff yn cael eu talu’n briodol am  y cyfraniad a wnânt, a chyflwyno cynlluniau 
ariannu hirdymor credadwy ar gyfer gofal cymdeithasol fel bod pawb sydd angen 
gofal a chefnogaeth yn gallu eu derbyn. Dylai buddsoddiad o’r fath arwain at well 
cyfathrebu a chydweithio rhwng gofal iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig 
felly o ran atgyfeiriadau a rhyddhau cleifion, i sicrhau bod cleifion yn derbyn y 
gofal gorau a mwyaf priodol mewn ffordd amserol.

Cynnig arweinyddiaeth ar lefel genedlaethol trwy Weithgor Cenedlaethol a 
Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol Cymru gyfan a datblygu diwylliant sy’n 
annog staff i gymryd cyfleoedd dysgu a datblygu a fydd, ynghyd â chynnig cyflog 
priodol, yn ein galluogi i gadw mwy o staff a gwneud y GIG yn ddiogelach a mwy 
cost effeithiol.

Cyflwyno technolegau a phrosesau newydd, trwy waith partneriaeth gyda staff 
gofal iechyd rheng flaen a than arweiniad profiadau cleifion, er mwyn darparu 
cyngor a thriniaethau cyflym ac effeithiol.  Dylai hyn wella’r ffyrdd y deuir o hyd i 
wybodaeth cleifion mewn ffordd ddiogel, gan gynnwys trwy gyflwyno e-ragnodi.
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‘Mae angen buddsoddiad priodol ar y GIG bob 
blwyddyn, ac nid adeg argyfwng yn unig’
Dr Iona Collins, Llawfeddyg Trawma ac Orthopaedig 
Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

‘Mae’n rhaid inni groesawu technolegau 
datblygol a’u defnyddio i sicrhau bod cleifion  
yn cael y gofal gorau a mwyaf priodol’
Dr Sara Bodey, meddyg teulu yn y Gogledd



Y Gymdeithas Feddygol Brydeinig
5ed Llawr, 2 Pentir Caspian, Ffordd 
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