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Croeso
Mae’n bleser gennyf gyflwyno ein maniffesto elusen ar gyfer Etholiad Cyffredinol Cymru, i 
amddiffyn a gwella iechyd yr ysgyfaint tu hwnt i COVID. Byddwn yn cofio 2020 a 2021 am 
byth, dwy flynedd sydd wedi bod yn neilltuol o anodd i bobl sydd â chyflyrau ar yr ysgyfaint, 
pobl sydd yn gwarchod, ac yn ceisio osgoi’r firws mwyaf bygythiol mewn can mlynedd. 

Er hynny, rydym wedi cyflawni cymaint fel elusen i gynifer o’n buddiolwyr. Gwelsom lawer o bethau yn 
digwydd am y tro cyntaf fel ein Hwb ar ôl-COVID (Post-COVID Hub) yn casglu barn ac yn rhoi cyngor pan 
wyddom ni gyn lleied. Gyda’r symud tuag at fusnes rhithiol, llwyddodd ein grwpiau ‘breathe easy’ a ‘chanu’n 
iach’ rhithiol i gynnal y cysylltiad â’n buddiolwyr. Gwelsom niferoedd mwy na’r hyn a welsom erioed o’r blaen 
yn defnyddio ein llinellau cymorth a’n gwefannau wrth i ni barhau i roi’r cyngor gorau mewn amgylchedd 
oedd yn newid yn gyson. 

Daliodd ein tîm ati i roi llais i’n holl fuddiolwyr. Ychwanegodd eu cyfraniadau at ein diddordeb angerddol 
mewn cyflawni newid i bledio dros iechyd yr ysgyfaint yng Nghymru. 

Mae llawer mwy o heriau anodd o’n blaenau, ac yn y ddogfen hon nodir ein hamcanion dros y pum mlynedd nesaf.

Gan edrych tu hwnt i COVID, rydym eisiau ceisio datblygu ar ein gwaith dros y pum mlynedd diwethaf i 
gyflawni gwir newidiadau i fywyd pob dydd pobl.   

Mae pob anadl yn cyfri. Ni ddylem ni fod yn anadlu aer budr, llygredig mwyach ac ni ddylem ni bellach fod yn 
wynebu’r posibilrwydd o anadlu mwg ail-law ar y stryd. Mae ein tîm yng Nghymru yn galw am ddeddfwriaeth 
newydd a rheoliadau newydd i amddiffyn ein hysgyfaint fel bod gan bawb yr hawl i anadlu aer glân ac iach. 

Un ysgyfaint a gawn ni, felly rhaid i bawb ohonom gael yr adnoddau wrth law i’w gwarchod. Dyma pam ein 
bod yn galw am hybiau diagnostig newydd ar draws y wlad. Dylid ymchwilio i bob peswch, rhoi sylw i bob 
gwich, ac ni ddylai neb gael camddiagnosis.

Pan gawn ddiagnosis, dylai’r driniaeth orau fod ar gael yn rhwydd i ni, boed yn gyffuriau biolegol ar gyfer 
asthma neu’n rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint ar gyfer cyflyrau cronig fel clefyd rhwystrol cronig yr 
ysgyfaint (COPD). Mae gan bawb ohonom yr hawl i gael y gofal gorau, felly rydym yn galw am gymorth i 
sicrhau bod y gwasanaethau hyn ar gael ledled Cymru. 

Gyda’n galwadau ni, mae angen cynllun newydd arnom. Cynllun sydd yn datblygu ar y gwersi a ddysgwyd dros 
y blynyddoedd diwethaf, a chynllun sydd yn ystyried pethau sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Mae angen 
Cynllun Anadlol newydd ar Gymru, i wella iechyd a gofal yr ysgyfaint yn gyffredinol.  

Ni yw’r unig elusen sydd yn gofalu am eich ysgyfaint chi yng Nghymru. Gall fod yn anodd edrych tu hwnt i 
COVID-19 ar hyn o bryd, ond mae’n sylw ni wedi’i hoelio ar warchod iechyd a sicrhau y caiff pob un ohonom 
y gofal gorau rydym ni’n ei haeddu. 

Gobeithiwn y gall y pleidiau a’r ymgeiswyr gwleidyddol gefnogi’r hyn y gofynnwn amdano yn ein maniffesto, ac 
edrychwn ymlaen at weithio gyda phawb a etholir i’r Senedd nesaf. 

Sarah Woolnough 
Prif Weithredwr
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Pwy ydym ni? 
Ar ryw adeg yn ein bywyd, bydd gan un ym mhob pump ohonom gyflwr ar yr ysgyfaint. Ledled y DU, 
mae miliynau yn fwy mewn perygl. Y ni yw’r unig elusen yn y DU sydd yn gofalu am ysgyfaint Cymru, ac 
yn y maniffesto hwn bwriadwn ddod ag anghenion pobl sydd â chyflyrau ar yr ysgyfaint i’r pen blaen wrth 
lunio polisïau.   

Fel y gwelsom gydag argyfwng COVID-19, gall symptomau anadlu ddod â gwledydd i stop ac achosi 
miloedd o farwolaethau. Mae’r pandemig diweddar wedi dangos bod angen canllawiau eglur a chadarn a 
chymorth i bobl sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint. Mae’r pandemig hefyd wedi tynnu sylw at y ddarpariaeth 
a’r driniaeth anghyson i bawb sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint. Bydd y maniffesto hwn yn dangos bod angen 
gweithredu’n rhagweithiol ac yn holistaidd er mwyn helpu i atal cyflyrau ar yr ysgyfaint, gwneud diagnosis 
ohonynt a’u trin, fel y gall pawb ohonom fyw bywyd gwell ac iachach.     

Drwy ymchwilio, gallwn ganfod ffyrdd newydd i atal, rheoli (a hunan-reoli) a thrin cyflyrau ar yr ysgyfaint, 
a’u gwella yn y pendraw.

Gyda chymorth, rydym yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder i bobl sydd yn cael trafferthion anadlu i 
gymryd rheolaeth ar eu bywyd. 

Gyda’n gilydd, rydym ni’n ymgyrchu dros gael aer glân, gwell gwasanaethau a buddsoddiad mewn ymchwil 
ac arloesi. 

Un diwrnod, bydd pawb yn anadlu aer glân efo ysgyfaint iach. Dim ond wrth i chi weithredu ac ymrwymo 
i newid y gallwn wneud i hynny ddigwydd. 

Beth yw cyflyrau anadlu?      
Cyflyrau anadlu yw cyflyrau ar y llwybrau anadlu a strwythurau eraill yr ysgyfaint. Maent yn cyfrannu’n 
helaeth at waeledd, anabledd a marwolaethau cynnar. Ymhlith rhai o’r cyflyrau mwyaf cyffredin mae 
asthma; clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD); bronciectasis;  clefyd interstitaidd yr ysgyfaint (IPF yn 
enwedig); apnoea cwsg a COVID-19 yn fwy diweddar. 

Er nad oes modd trin y rhan fwyaf o gyflyrau anadlu hirdymor, gwelwyd bod gwahanol fathau o 
driniaethau ffarmacolegol a rhai heb fod yn ffarmacolegol, yn helpu rheoli symptomau, gwella ansawdd 
bywyd a lleihau marwolaethau cynnar. 

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), mae clefyd anadlu cronig ymysg y pedwar clefyd anhrosglwyddadwy 
mwyaf yn y byd, ynghyd â chlefyd cardiofasgwlaidd, canser a diabetes. 

Effaith cyflyrau anadlu   
Mae llawer o bobl yn cael helynt gyda chyflyrau anadlu cronig. Mae’r cyflyrau hyn yn effeithio’n sylweddol 
ar eu bywyd, ac ar fywyd eu teuluoedd. Bydd rhai yn colli amser o’r gwaith neu’r ysgol, ac yn cael 
trafferth cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol. Mae gorbryder ac iselder yn gyffredin, ac yn 
gysylltiedig ag ansawdd bywyd salach, a symptomau meddygol yn cael eu crybwyll fwy gan gleifion. Mae 
cysylltiad â’r cyflwr yn gwaethygu yn amlach ble mae angen mynd i’r ysbyty, aros yno am gyfnod hwy, a 
hefyd mwy o farwolaethau. 

Gwyddom fod cyflyrau anadlu yn effeithio mewn gwahanol ffyrdd ar bobl a’u teuluoedd. I rai pobl, mae 
cyflwr anadlu yn ddiagnosis sydd yn newid eu bywyd, ac yn effeithio ar eu gallu i fyw yn annibynnol, 
cyflawni nodau personol, a chadw eu hunaniaeth neu rôl mewn bywyd, gwaith neu gymhelliant. Gall 
unrhyw rai o’r ffactorau hyn achosi gorbryder, straen ac iselder i’r unigolyn a’u teulu/gofalwyr a gwneud 
iddynt deimlo’n fwy unig.  
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Atal 
Yn anffodus, nid oes modd trin cyflyrau anadlu hirdymor ar hyn o bryd. Yn lle hynny, 
rhoddir triniaeth a meddyginiaeth ar bresgripsiwn i gleifion reoli eu symptomau neu arafu 
datblygiad eu cyflwr, sydd yn golygu bod atal yn bwysicach fyth. 

Pan fydd pobl yn meddwl sut orau i atal clefyd yr ysgyfaint, gwelir yn aml mai rhoi’r gorau i ysmygu yw’r 
prif beth y gall pobl wneud. Er hynny, ni fydd hyn, ar ei ben ei hun, yn atal pob clefyd ar yr ysgyfaint. Mae’r 
cartrefi rydym yn byw ynddynt, yr aer a anadlwn, y swyddi a wnawn a’r ymarfer corff sydd ar gael i ni, i gyd yn 
chwarae rhan bwysig mewn atal gwaeledd yr ysgyfaint. 

Mae llygredd aer tu allan yn lladd: ni ddylai ysgyfaint y 
Cymru dalu  
Nid oes yr un lefel o lygredd aer yn ddiogel. Llygrydd aer yw unrhyw sylwedd yn yr aer allai niweidio pobl. 
Mae mater gronynnol (PM), a nitrogen deuocsid yn arbennig o niweidiol. 
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Pan ddaw pobl i gysylltiad â lefelau llygredd uchel, er enghraifft ar ffordd brysur neu pan fydd  llygredd ar ei 
uchaf, maent yn anadlu’r defnyddiau gwenwynig hyn i mewn i’w hysgyfaint. Ar y cychwyn, bydd llawer o bobl 
yn cael symptomau yn syth bin, fel llid yn y llwybrau anadlu, teimlo’n fyr o wynt a phesychu. 

Mae pobl sydd â chyflwr ar eu hysgyfaint yn dioddef llawer mwy pan fydd lefelau llygredd aer yn uchel. Gall 
tocsinau fel hyn waethygu symptomau, fel pwl o asthma neu bwl o COPD. Efallai bydd pobl sydd ag asthma 
yn sylwi bod angen iddynt ddefnyddio eu hanadlydd lleddfu yn fwy na’r arfer pan fydd llygredd yn uchel. 

Mae ansawdd aer gwael wedi’i gysylltu ag amryw o gyflyrau. Mae mwy a mwy o dystiolaeth sydd yn dangos 
sut mae lefelau llygredd aer uchel yn effeithio ar bob haen mewn cymdeithas drwy godi’r siawns o gael canser 
yr ysgyfaint, asthma mewn plentyndod, camesgoriad, genedigaethau buan/pwysau geni isel, clefyd y galon, 
dementia, materion iechyd meddwl, gordewdra, a llawer o gyflyrau eraill. 

Llygredd aer yw’r bygythiad amgylcheddol mwyaf sylweddol i iechyd y cyhoedd. Am gost o £1bn y flwyddyn 
i’r GIG, mae llygredd aer yn dreth ar ein hadnoddau, yn straen ar ein system iechyd, ac yn cwtogi mwy na 
2000 o fywydau yng Nghymru pob blwyddyn. Mae’n argyfwng i iechyd y cyhoedd.

Cyflawni Deddf Aer Glân yn y can diwrnod cyntaf   
Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru yn galw am i ganllawiau newydd Sefydliad Iechyd y Byd 
gael eu cynnwys yn y Ddeddf Aer Glân newydd cyn gynted â phosibl. Gwelodd Coleg y Brenin Llundain y 
byddai cwtogi dim ond un rhan o bump ar lygredd aer yn ninasoedd mwyaf llygredig y DU yn lleihau nifer 
achosion canser yr ysgyfaint o 5–8%.  

Sefwch i fyny dros ysgyfaint Gymru trwy gefnogi yr 
addewid hwn: 

Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am Ddeddf Aer Glân newydd i:  

• Gynnwys canllawiau ansawdd aer Sefydliad Iechyd y Byd mewn cyfraith. 

• Gorchymyn Llywodraeth Cymru i gynhyrchu strategaeth ansawdd aer strategol pob pum mlynedd.

• Rhoi dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i fonitro ac asesu llygredd aer yn briodol, a 
gweithredu yn ei erbyn. 

• Cyflwyno “hawl i anadlu” ble mae rheidrwydd ar awdurdodau lleol i roi gwybod i grwpiau bregus 
pan fydd lefelau neilltuol yn torri’r canllawiau a argymhellir. 

   Byddaf i , ymgeisydd i’r Senedd dros 

 yn gweithio i gynflawni Deddf Aer 

Glan ymhen can diwrnod o gael fy ethol.
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Rhoi diwedd ar lygredd yn ei fan cychwyn 
O safbwynt mynd i’r afael â llygredd aer, mae mwy iddi na lleihau allyriadau o gerbydau.  

Nitrogen deuocsid NO2 – Ffynonellau

Mater gronynnol (PM10, PM2.5)
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Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am:  

• I Gymru fod y wlad gyntaf yn y DU i hyrwyddo gwaharddiad ar werthu ceir disel newydd erbyn o leiaf 
2025, a chodi tâl allyriadau ar y cerbydau sydd yn llygru fwyaf yn y trefi mwyaf a’r dinasoedd. 

• Mwy o fuddsoddi sylweddol mewn trafnidiaeth gyhoeddus a theithio actif, gan gynnwys cyflawni 
prosiect Metro De Cymru ac ymestyn y rhwydwaith beicio. 

• Cynllun uchelgeisiol i fod ar waith i gynyddu’r rhwydwaith gwefru ceir trydan ac edrych eto ar y 
dewisiadau eraill o ran tanwydd fel hydrogen. Er mwyn i Gymru fod yn barod i fod heb ddisel/petrol 
erbyn 2030, cefnogi nod Llywodraeth y DU i wahardd gwerthu ceir disel a phetrol yn gyfan gwbl 
erbyn 2035.  

• Cynllun sgrapio cyfansawdd i helpu pobl gael ffyrdd glanach o deithio yn hytrach na cheir disel a 
phetrol. 

• Gweithredu i fynd i’r afael â gadael injan ceir i droi. 

• Cyflwyno parthau gwahardd wrth ymyl ysgolion, a’r ysbytai a’r darparwyr gofal iechyd mwyaf.  

• Adolygu parthau rheoli ysmygu i wahardd gwerthu stofiau llosgi coed aneffeithlon a’r tanwyddau 
domestig sydd yn llygru fwyaf. 

• Ymgyrch Ymwybyddiaeth Iechyd y Cyhoedd i helpu’r cyhoedd wneud dewisiadau da er lles eu hiechyd 
ac hefyd er lles iechyd eraill, ein planed a chenedlaethau’r dyfodol. 

Cefnogi gweledigaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael 
Cymru ddi-nicotin  
Ysmygu cynhyrchion tybaco yw’r un peth mwyaf sydd yn achosi gwaeledd y gellir ei osgoi, ac sydd yn 
achosi cryn anghydraddoldeb iechyd yng Nghymru. Mae cysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol rhwng 
dibyniaeth ar dybaco â miliynau o farwolaethau. 

Mae Cymru ar y trywydd i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru i leihau cyfraddau ysmygu ymysg oedolion o 
16% erbyn 2020, ond nid oes targedau pellach i leihau’r niferoedd tu hwnt i hynny.   

Gall e-sigaréts fod yn ddefnyddiol i roi’r gorau i ysmygu. Felly, mae’n hanfodol bod gwybodaeth wrth law am 
e-sigaréts, a sut i’w defnyddio i roi’r gorau iddi, i bobl sydd yn ysmygu ac i weithwyr proffesiynol gofal iechyd 
hefyd. Rhaid bod sail dystiolaeth i’r wybodaeth honno. Rydym yn parhau i edrych ar effeithiau hirdymor 
e-sigaréts ar iechyd, a byddem yn argymell bod pobl yn eu defnyddio am gyn leied o amser â phosibl i’w helpu 
nhw roi’r gorau i ysmygu. Er hynny, mae angen gorfodi rheoliadau ar sut y gellir hysbysebu e-sigaréts, a sicrhau 
na all cynnyrch apelio at bobl ifanc yn benodol. 
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Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am: 

• Strategaeth ysmygu a thybaco newydd, gyda tharged i gael cenedl ddi-fwg erbyn 2030 (5% neu lai 
o’r boblogaeth yn ysmygu). 

• Gwahardd ysmygu yn gyhoeddus ar strydoedd fawr Cymru. 

• Codi’r oedran cyfreithlon isaf i brynu cynhyrchion tybaco yng Nghymru i 21. 

• Adolygu cydymffurfiaeth a gorfodaeth o safbwynt hysbysebu tybaco a deddfau gwahardd, er mwyn 
rhoi cosbau ariannol trymach i gwmnïau sydd yn torri deddfau hysbysebu cynhyrchion tybaco. 
Mae hyn er mwyn lleihau’r effaith a gaiff gwerthu cynhyrchion tybaco yn ein cymunedau mwyaf 
difreintiedig.

• Ymholiad seneddol i roi’r gorau i ysmygu a rheoli tybaco yng Nghymru.  

• Cymorth parhaus gwasanaethau “Helpa Fi i Stopio’’ a ddarperir gan GIG Cymru ac arian i hybu’r 
gwasanaethau a’r ymgyrchoedd ar gyfer rhoi’r gorau iddi.

• Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu arweiniad annibynnol ar ffurf taflenni i ysmygwyr sydd yn 
dewis fepio yn lle ysmygu; yn pwysleisio mai yn y tymor byr y dylid eu defnyddio i roi’r gorau iddi, 
yn tynnu sylw at wasanaethau “helpa fi i stopio” ac yn gofyn i werthwyr e-sigaréts ddangos yr 
arweiniad hwn yn eu holl siopau ar draws Cymru ac ar-lein.

• Mwy o ymchwil i effaith hirdymor defnyddio e-sigaréts ar ysgyfaint pobl sydd â chyflwr ar yr 
ysgyfaint, yn enwedig asthma. 
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Gwneud 
diagnosis 
Os oes amheuaeth o glefyd ar yr ysgyfaint, mae’n rhaid aros yn rhy hir am ddiagnosis. Mae 
yna ddiffyg profion diagnostig cywir, dibynadwy a syml o hyd, ac mae gormod o amser yn 
pasio rhwng apwyntiadau. Mae diagnosis hwyr a gwallus yn golygu nad yw pobl yn cael y 
driniaeth sydd ei hangen arnynt, a gallant fynd i’r ysbyty heb fod angen. O ran pobl sydd â 
math ffyrnig o glefyd ar yr ysgyfaint, gall oedi wrth roi diagnosis olygu na allant wneud y 
mwyaf o’r amser sydd ganddynt yn weddill. 

O gael diagnosis sydyn o glefyd yr ysgyfaint, mae’r manteision yn sylweddol. A hynny yn enwedig gyda 
chyflyrau fel asthma, COPD, anhwylder anadlu wrth gysgu, clefydau galwedigaethol yr ysgyfaint, ac ystod o 
glefydau interstitaidd yr ysgyfaint. Mae angen i’r cyhoedd fod yn fwy ymwybodol o symptomau clefydau fel 
hyn, a pheryglon ysmygu ac unrhyw oedi wrth wneud diagnosis o gyflyrau sydd yn gysylltiedig ag ysmygu, fel 
canser a COPD. 
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Dylai pobl sydd â symptomau, profion neu ganlyniadau sgrinio annormal gael gweld rhywun yn lleol ynglŷn 
â’r rhain. Ble’n briodol, dylent gael eu cyfeirio i gael eu hasesu a’u rheoli ymhellach os bydd amheuaeth neu 
gadarnhad o glefyd yr ysgyfaint. Mae diagnosis cynnar a chymorth emosiynol parhaus yn hanfodol i helpu pobl 
fyw yn dda efo clefyd yr ysgyfaint. 

Er mwyn rhoi’r diagnosis gorau i Gymru, rydym yn galw am i Lywodraeth Cymru gynnwys pobl sydd â 
chyflyrau fel asthma a COPD wrth ddatblygu arfau diagnostig newydd fel y gellir datblygu cyfarpar yn y 
dyfodol i’w ddefnyddio’n llwyddiannus yn y byd go-iawn. 

Dylai’r arbenigedd hefyd fod ar gael yn lleol i hybiau diagnostig sydd yn rhannu adnoddau, arbenigedd a data 
i gyflymu mynediad at brofion diagnostig a chywirdeb y profion rheiny. Dylai hybiau fabwysiadu a phrofi’r 
technolegau diweddaraf all wella ein dealltwriaeth o gyflwr person yn gyflym.

Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am: 

• Raglen genedlaethol sgrinio’r ysgyfaint, gan gynnwys sbirometreg, i’r gr p oedran dros 35 sydd yn 
ysmygu, a honno’n rhaglen a ddarperir gan staff achrededig yn y maes gofal sylfaenol ac eilaidd. 

• Ymgyrch addysg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar beth yw cyflyrau ar yr ysgyfaint a phryd i boeni 
am beswch neu symptomau hirdymor nad ydynt yn diflannu. 

• Codi lefel y cymorth i bobl sydd yn treialu triniaethau i’w cyflwr, yn enwedig i rieni plant sydd ag 
asthma. 

 

Sefwch i fyny dros ysgyfaint Gymru trwy gefnogi yr 
addewid hwn: 

 Byddaf i , ymgeisydd i’r Senedd dros 

 yn eirioli dros gael rhaglen genedlaethol 

sgrinio’r ysgyfaint, i’w darparu ar draws Cymru.
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Trin  
Mae gan un ym mhob pump o bobl yng Nghymru gyflwr ar yr ysgyfaint, sydd yn amrywio 
o gyflyrau cyffredin fel asthma, COPD ac apnoea cwsg, i gyflyrau prinnach fel sarcoidosis. 
Ar ôl cael diagnosis, mae angen trin pob cyflwr yn effeithiol a chyflym, yn aml mewn ffordd 
amlddisgyblaethol.  

Rydym wedi adnabod pum cyflwr ar yr ysgyfaint ble mae gwella’r gofal effeithiol a roddir yn gallu arwain 
at newidiadau tra sylweddol yn iechyd anadlol pobl. Asthma; COPD, bronciectasis; clefyd interstitaidd yr 
ysgyfaint (IPF yn enwedig); ac apnoea cwsg yw’r rhain. 

Asthma 
Mae asthma yn gyflwr all effeithio ar un ym mhob deg o bobl yng Nghymru, o unrhyw oedran. Mae’n ffactor 
hanfodol mewn heintiau anadlu ailadroddus mewn plant ac mae’n achosi diffyg anadl mewn oedolion. Os na 
chaiff ddiagnosis na’i drin yn ddigonol, gall arwain at byliau asthma yn y tymor byr. Yn yr hirdymor, gall arwain 
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at ddifrod nad oes modd ei ddadwneud i’r llwybrau anadlu.

Ar ôl cael diagnosis o asthma, dylid darparu gwybodaeth am asthma sydd yn berthnasol, yn hawdd i’w deall 
ac mewn fformat hygyrch. Dylai’r rheiny sydd yn cael diagnosis gael cynllun gweithredu asthma personol, gan 
gynnwys enwau cyswllt perthnasol a beth i’w wneud os na fyddant yn gallu rheoli’r asthma. Dylai hyn gynnwys 
hyfforddiant ar ddefnyddio anadlydd i gefnogi strategaethau hunan reoli effeithiol ar gyfer y cyflwr.  

Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD)  
Mae COPD yn gyflwr cronig datblygol sydd yn effeithio ar y llwybrau anadlu ac mae’n gysylltiedig â 
morbidrwydd a marwolaethau uchel. Caiff ei reoli’n bennaf yn y maes gofal sylfaenol, ond pan fydd 
symptomau yn gwaethygu’n sydyn bydd angen mynd i’r ysbyty. Mae gofal eilaidd yn darparu ymyraethau mwy 
cymhleth fel cymorth anadlu yn y cartref ac, yn fwy a mwy, asesiad i gael eich anfon am lawdriniaeth. Mae 
modd gwella ansawdd bywyd a lleihau derbyniadau i’r ysbyty drwy adolygu symptomau ac anadlwyr yn gyson 
mewn gofal sylfaenol, gyda chynlluniau hunan-reoli, therapi ocsigen hirdymor a rhaglenni adsefydlu. Wrth i’r 
cyflwr ddatblygu, gall gwasanaethau gofal lliniarol wella ansawdd bywyd cleifion sydd â chyflwr datblygedig. 

Bronciectasis  
Mae bronciectasis yn gyflwr ble mae’r claf yn cynhyrchu sbwtwm cronig ac yn cael heintiau’n aml ar y frest, yn 
aml ble mae angen mynd i’r ysbyty. Ble mae amheuaeth bod y cyflwr bronciectasis ar gleifion, dylent gael sgan 
tomograffeg gyfrifiadurol (CT) ar y frest i gadarnhau’r diagnosis. Mae ffisiotherapi yn chwarae rhan fawr wrth 
geisio rheoli’r cyflwr, helpu i leihau heintiau a derbyniadau i’r ysbyty. 

Clefyd interstitaidd yr ysgyfaint (ILD) 
Mae clefydau interstitaidd yr ysgyfaint yn cynnwys nifer fawr (mwy na 150) o amrywiol gyflyrau sydd yn 
bennaf effeithio ar lwybrau anadlu a chodenni aer alfeolaidd lleiaf yr ysgyfaint. Er na wyddom beth sydd yn 
achosi rhai o’r clefydau hyn, mae gorgyffwrdd gyda chlefydau galwedigaethol ac amgylcheddol yr ysgyfaint fel 
niwmoconiosis gweithwyr glo a llechi, asbestosis ac ysgyfaint y ffermwr. Gwyddom fod rhai clefydau yn cael eu 
hachosi gan fwg sigaréts, a gall eraill ddigwydd mewn ymateb i feddyginiaeth. Eto, mae eraill yn digwydd ochr 
yn ochr â chlefydau eraill fel arthritis gwynegol.

Gwelwyd bod ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint (IPF), y math mwyaf cyffredin o glefyd interstitaidd yr ysgyfaint 
(ILD), tipyn amlycach dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae niferoedd achosion IPF yng Nghymru ymhlith 
rhai o’r uchaf yn y DU. Tair blynedd yn unig yw’r cyfnod goroesi canolrifol ar gyfer IPF  – prognosis sydd yn 
waeth na llawer mathau o ganser. Trawsblaniad yr ysgyfaint yw’r unig opsiwn weithiau o ran triniaeth i wella 
goroesiad mewn rhai mathau o ILD.

Apnoea cwsg
Mae apnoea cwsg yn gyflwr gweddol gyffredin sydd yn effeithio ar ryw 4 i 6% o oedolion canol oed. Os 
na chaiff ei drin, mae’n achosi i rywun fod yn swrth yn ystod y dydd, i beidio â bod mor wyliadwrus na 
gweithredu gystal yn wybyddol, ac i ansawdd bywyd fod yn salach. Mae’r risg o gael damwain traffig ar y 
ffordd yn uwch, risg sydd yn arbennig o sylweddol i yrwyr proffesiynol cerbydau nwyddau trwm (HGV), a 
cherbydau trafnidiaeth gyhoeddus. Dylai ymyraethau apnoea cwsg fod yn seiliedig ar gael diagnosis cynnar a 
thriniaeth ddarbodus, yn amrywio o gyngor ar ffordd o fyw, hyd at therapi CPAP (pwysedd positif parhaus yn 
y llwybr anadlu), a chymorth anadlu yn y cartref mewn achosion cymedrol i ddifrifol. 



Sefyll dros ysgyfaint Cymru 14

Brechiadau i’r ysgyfaint
Mae llawer gormod o bobl yn marw o salwch anadlu byrdymor fel ffliw a niwmonia. Marwolaethau y gellid 
fod wedi’u hosgoi mewn rhai achosion wrth i fwy o bobl gymryd y brechiad ffliw/niwmococol. Dyma un o’r 
ffyrdd mwyaf cost-effeithiol o drin rhywun sydd â chyflwr anadlu, ac mae’n achub bywydau. Yn 2018/19, dim 
ond 47.5% o bobl â chyflwr anadlu cronig gafodd y brechiad ffliw, ac roedd pobl iau ag asthma yn llawer llai 
tebygol o fod wedi cael y brechiad na phobl hŷn â COPD. Credwn fod angen cael datrysiadau arloesol er 
mwyn helpu mwy o bobl i gael y brechiad.   

Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am:  

• Godi’r niferoedd sydd yn cymryd brechiad ffliw/niwmococol wrth ei gynnig tu-allan-i-oriau mewn 
llefydd heb fod yn rhai gofal iechyd (archfarchnadoedd, canolfannau siopa ac ati).  

• Iechyd Cyhoeddus Cymru i gyhoeddi data gwell, yn dangos niferoedd sydd yn cymryd y brechiad 
ffliw/niwmococol ar gyfer pob cyflwr ar yr ysgyfaint. 

• Y brechiad ffliw/niwmococol i fod ar gael i bawb sydd ag asthma, waeth beth yw eu cynllun 
triniaeth. 

• Buddsoddi mwy mewn gwaith ymchwil i firysau anadlol a sut rydym ni’n datblygu triniaethau 
newydd neu strategaethau atal.

Y feddyginiaeth iawn ar yr adeg iawn  
Mae defnyddio meddyginiaeth yn gywir yn allweddol er mwyn rheoli symptomau, fel bod pobl sydd yn cael 
gwybod bod ganddynt gyflwr ar yr ysgyfaint yn gallu byw bywyd fel ag y dymunant. Mae anadlwyr yn rhan 
hanfodol o drin COPD ac asthma, ond mae problemau sylweddol o’u defnyddio. Yn ôl adolygiad systematig 
yn ddiweddar, awgrymir bod tri chwarter pobl yn defnyddio eu dyfeisiau anadlu yn anghywir, ac nad yw hyn 
wedi newid mewn deugain mlynedd. Prin y llwyddir i gymryd therapïau a anadlir i mewn hefyd.

Mae gor ddibyniaeth ar anadlwyr lleddfu sydd yn gweithio am gyfnod byr yn gyfrifol am gyfran uchel o 
farwolaethau asthma y gellid eu hosgoi. Amcangyfrifir mai llai na hanner o bobl sydd â COPD ac yn defnyddio 
therapi anadlydd, a dim ond un ym mhob pump ag asthma, gafodd apwyntiad i wirio eu bod nhw’n defnyddio 
eu hanadlydd yn gywir yn y flwyddyn ddiwethaf. Rhaid hyfforddi ac uwch sgilio pob gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol i ddefnyddio anadlydd a’r dechneg i wneud hyn yn effeithiol. 

Hefyd, datblygwyd dyfeisiau cysylltiedig ar gyfer asthma – anadlwyr clyfar yn enwedig, sydd yn gallu olrhain a 
monitro sut caiff meddyginiaeth ei defnyddio, a rhoi proc i glaf ei defnyddio. Gallai anadlwyr clyfar chwyldroi 
gofal drwy reoli cyflyrau hirdymor ar raddfa fawr; a hynny drwy wella hunan-reolaeth; pennu lefel risg; 
personoli gofal; lleihau derbyniadau brys i’r ysbyty y mae modd eu hosgoi, a gwella ansawdd bywyd cleifion.

Gellir defnyddio triniaethau biolegol ar gyfer asthma difrifol yn hytrach na steroidau drwy’r geg. Maent yn 
gweithio drwy rwystro gweithgarwch rhai o gemegau y system imiwnedd sydd yn achosi llid yn y llwybrau 
anadlu. Mae NICE ac AWMSG wedi cymeradwyo rhai o’r cyffuriau hyn i drin asthma difrifol, ond mae 
cyfraddau cyfeirio am y triniaethau newydd hyn yn isel.
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Mae dau gyffur gwrth-ffibrotig ar gael ar gyfer ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint (IPF), sydd yn gallu arafu 
datblygiad y cyflwr a helpu i wella ansawdd bywyd. Dan ganllawiau NICE, mae’r rhain ar gael i gleifion sydd â’u 
hysgyfaint yn gweithredu ar 50 i 80%, sydd yn golygu nad yw cleifion yn gymwys os yw’n gynnar yn natblygiad 
y clefyd, neu os yw’r clefyd wedi cydio fwy.

Gallai Cymru fod ar flaen y gad yn datblygu ffyrdd gwell o drin pobl sydd â chyflyrau hirdymor ar yr 
ysgyfaint. Drwy gydweithio â gwyddonwyr ar draws y DU i ddangos defnydd clinigol, dilysrwydd clinigol, cost 
effeithiolrwydd a manteision llwybr gofal y dyfeisiau diagnostig arloesol, gall Llywodraeth Cymru helpu i ofalu 
na chaiff neb sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint yng Nghymru eu gadael ar ôl. 

 

Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am: 

• Ffrwd gyllido sydd yn benodol ar gyfer gwaith ymchwil gwyddonol i gyflyrau’r ysgyfaint drwy 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 

• Cynllun Cyflawni newydd ar gyfer Iechyd Anadlol i Gymru i ddilyn cynllun 2018-20. 

• Adolygu’r contract meddygon teulu i wrthdroi’r gostyngiad yn nifer yr adolygiadau blynyddol a 
sbirometreg i bobl sydd ag asthma a COPD ers daeth y Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau 
(QOF) i ben. 

• Buddsoddi mewn nyrsys anadlol arbenigol yn y gymuned a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd 
perthynol i gefnogi pobl yn y gymuned ac atal gorfod mynd yn ôl i’r ysbyty.  

• Byrddau Iechyd i wella gofal asthma gyda chymorth arloesedd ddigidol, gan sicrhau bod data yn cael 
ei rannu ar draws y GIG i wella gofal asthma, drwy gymorth y datblygiadau digidol diweddaraf, gan 
gynnwys anadlwyr clyfar.   

• Buddsoddi mewn gwasanaeth trydyddol i helpu pobl sydd ag asthma difrifol ar sail y  model prif 
ganolfan a lloerennau sydd ar gael ar gyfer IPF. Ar hyn o bryd, mae asthma difrifol yn effeithio ar 
bron i 3.6% o bobl sydd ag asthma (tua 11,304 o oedolion yng Nghymru), ac rydym am i bawb 
cymwys gael cyffuriau biolegol drwy leihau amrywiad mewn gofal asthma difrifol er mwyn i bawb 
gael mynediad teg at y feddyginiaeth hon sydd yn newid bywyd. 

Sefwch i fyny dros ysgyfaint Gymru trwy gefnogi yr 
addewid hwn: 

 Byddaf i , ymgeisydd i’r Senedd dros 

 yn galw ar Llywodraeth Cymru gyflwyno 

Cynllun Cyflawni newydd ar gyfer Iechyd Anadlol.
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Byw yn well 
â’r cyflwr 
Rydym eisiau gweld pobl sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint yn byw bywyd llawn ac actif ac yn 
dal ati i wneud y pethau sydd yn bwysig iddynt a’u teuluoedd. Yn anffodus, ar hyn o bryd, 
mae’r GIG yno i helpu pan aiff pethau o chwith, yn hytrach na helpu pobl i gadw’n iach. Tra 
byddwn ni’n chwilio am ffordd i wella clefyd yr ysgyfaint yng Nghymru, mae’r dystiolaeth o 
blaid cefnogi  ymyraethau hunan reoli asthma yn gadarn. Dylai fod yn gyflwr enghreifftiol er 
mwyn treialu technoleg  gysylltiedig, fel anadlwyr clyfar i helpu pobl reoli eu cyflwr yn well 
eu hunain. 

Mae addysg yn allweddol er mwyn deall cyflyrau ar yr ysgyfaint, helpu i roi diagnosis yn gynharach a 
gwella hunan-reolaeth. Drwy gael pobl sydd yn hyderus a gwybodus am gyflyrau ar yr ysgyfaint wrth 
wraidd y prosesau gwneud penderfyniadau, gallant gymryd rheolaeth ar eu cyflyrau. Fel hyn, bydd llai o 
ymgynghoriadau gofal sylfaenol nas trefnwyd, llai o ymweliadau ag adrannau cleifion allanol, llai o dderbyniadau 
i’r ysbyty, a bydd cleifion yn aros am gyfnod byrrach yn yr ysbyty.  
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Mae pobl sydd â chyflwr cronig ar yr ysgyfaint yn elwa’n sylweddol o gael gofal gan dîm amlddisgyblaethol, ac 
yn elwa fwyaf o’r gofal hwn pan gaiff ei ddarparu yn y gymuned, yn agos i’w cartref. Fel hyn, mae unigolion yn 
cael dwy elfen allweddol: cymorth ffisegol a seicolegol. Mae’r rhain yn bwysig wrth fyw gyda chyflwr cronig, 
i helpu’r unigolyn ymdopi gyda symptomau sy’n peri gofid fel diffyg anadl, yn ogystal â sicrhau bod heintiau 
anadlol yn cael eu trin yn gynt rhag iddynt waethygu difrod strwythurol i’r ysgyfaint. 

Yng Nghymru, nid yw 61% o bobl yn cael y gofal sylfaenol sydd ei angen arnynt i reoli eu hasthma yn dda. 
Mae hyn yn cyfrannu at fwy na 3,319 o dderbyniadau brys i’r ysbyty yng Nghymru pob blwyddyn, a thua 74 o 
farwolaethau sydd yn gysylltiedig ag asthma. Yma y mae’r nifer lleiaf  o gynlluniau gweithredu asthma yn y DU, 
a gwelwyd bod yr ymyrraeth gost effeithiol hon yn gwella ansawdd bywyd a chadw pobl yn iach. 

Y driniaeth sydd fwyaf cost effeithiol ar gyfer cyflwr ar yr ysgyfaint fel COPD yw rhaglen adsefydlu i gleifion yr 
ysgyfaint (PR), rhaglen sydd yn cyfuno ymarfer corff ac addysg i bobl sydd â chyflwr hirdymor ar yr ysgyfaint. 
Yn anffodus, ychydig iawn o gleifion sydd yn gallu manteisio’n hawdd ar raglen ac, yn aml, mae’n rhaid iddynt 
aros nes fydd eu cyflwr yn gwaethygu cyn y gallant fanteisio. Credwn fod rhaid gwneud mwy i wella mynediad 
at raglenni adsefydlu.   

Yn dilyn y rhaglen adsefydlu, mae’r Cynllun Cyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS) yn weithredol 
ym mhob cwr o Gymru i alluogi pobl i gadw’n actif ac iach mewn canolfan hamdden leol. Mae’r cynllun yn 
cefnogi pobl sydd ag amryw byd o gyflyrau iechyd. Eto, bu adolygiad parhaus gan Lywodraeth Cymru, ac 
nid yw’r cyllid wedi codi ers rhai blynyddoedd. Golyga hyn mai dim ond hyn a hyn o bobl all fanteisio ar y 
gwasanaethau hyn. 

Ffordd arall o gadw’n actif yw drwy’r rhaglen Canu’n Iach i’r Ysgyfaint. Rhaglen yw hon sydd wedi’i chyflwyno’n 
raddol ar draws Cymru gan y British Lung Foundation. Yn ôl tystiolaeth, mae canu yn gallu lleihau faint mae 
pobl yn colli eu hanadl, yn gwella’u gallu i reoli eu symptomau, yn gwella ansawdd eu bywyd a gwneud iddynt 
deimlo’n llai unig ac ynysig. Er bod grwpiau Canu’n Iach ar draws Cymru, dim ond Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr sydd yn ariannu’r hyfforddwyr canu. 

Ar hyn o bryd, rydym yn ymateb i hunan-reolaeth. Mae llawer o bobl sydd ag asthma yn troi at wasanaethau 
gofal iechyd ac yn rhoi sylw i’w cyflwr dim ond pan fyddant yn cael pwl neu’n fuan wedyn. Mae angen i’r GIG 
fod yn fwy rhagweithiol a defnyddio data am gleifion i fonitro a rhagweld pan fydd rhywun mewn perygl 
o gael pwl o asthma, neu angen newid y ffordd y maent yn trin eu cyflwr. Er mwyn gwireddu hyn, mae’n 
hanfodol bod gwasanaethau gofal iechyd yn rhannu data yn well ymysg ei gilydd ac yn corffori gwahanol 
dechnoleg  mewn llwybrau. 

Daeth COVID-19 â’i heriau a’i broblemau ei hun i’r genedl roi sylw iddynt. Tynnodd sylw at y diffyg cymorth 
i’r rheiny â COVID-19 a’r rheiny yn gwarchod yn y grwpiau agored i niwed ar y rhestr warchod. Bu defnyddio 
hunan reolaeth ddigidol yn help i roi cymorth yn ystod yr amser tyngedfennol hwn. Rydym yn galw am i 
wasanaethau fel y cynllun cyfeirio a’r rhaglen adsefydlu gael eu darparu yn ddigidol yn amlach, yn enwedig yn 
ystod yr amser pan fydd ffliw ar ei waethaf, ble mae grwpiau mewn perygl yn dewis cymdeithasu llai a lleihau 
cyswllt. Drwy roi arian i’r math hwn o arloesi digidol, gall helpu’r rheiny sydd yn ynysu mewn cyfnodau fel hyn 
i gadw’n actif ac yn iach. 

Yn olaf, gan nad ydym yn gwybod am effeithiau hirdymor COVID-19 eto, rydym yn galw am fonitro a 
chymorth parhaus i’r rheiny sydd wedi cael y firws. Drwy barhau i ymchwilio i symptomau ac effeithiau 
COVID-19 (gweler ein “Post COVID Hub”) gallwn ymrwymo i amddiffyn grwpiau sydd bellach yn fregus rhag 
y firws.
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Byddaf i  ,ymgeisydd i’r Senedd dros  

 yn ymladd dros ehangu mynediad at 

raglenni adsefydlu i bawb sydd â ffurf gymedrol ar COPD, Bronciectasis ac IPF.  

Mae Asthma UK a’r British Lung Foundation Cymru 
yn galw am:   

• Gynllun gweithredu asthma i bob unigolyn sydd yn byw ag asthma. 

• I bawb sydd yn byw â COPD i ddysgu sut i reoli eu cyflwr pan fyddant newydd gael diagnosis, a 
chael pecyn hunan reoli. 

• Darparu dyddiau addysg rhanbarthol i bobl sydd â chyflyrau llai cyffredin fel asthma difrifol, 
bronciectasis ac IPF, i helpu reoli eu cyflwr.

• Ymestyn rhaglenni adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint, fel eu bod ar gael i fwy o bobl ar wahân i’r rheiny 
sydd â COPD cymedrol neu ddifrifol. 

• Ymestyn y cynllun cyfeirio fel y gall gefnogi mwy o bobl sydd yn byw â chyflyrau cronig ar yr 
ysgyfaint i gadw’n actif ac yn iach 

• Ariannu grwpiau Canu’n Iach ym mhob bwrdd iechyd.

• Rhannu data yn well rhwng y maes gofal sylfaenol ac eilaidd yng Nghymru.

• Cyflwyno adnoddau hunan reoli digidol ar draws Cymru.      

Sefwch i fyny dros ysgyfaint Gymru trwy gefnogi yr 
addewid hwn: 
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Sefwch i fyny dros 
ysgyfaint Gymru trwy 
gefnogi ein addewidion

 Cyflawni Ddeddf Aer Glan o fewn 100 
ddiwrnod ar ol cael eich ethol.

Hyrwyddo am rhaglen genedlaethol ar gyfer 
sgrinio’r ysgyfaint i gael ei darparu dros 
Gymru.

Galw ar Llywodreath Gymru i ddarparu 
cynllun cyflenwi iechyd anadlol. 

Ymladd ar gyfer mynediad at adferiad yr 
ysgyfaint i gael ei ehangu i holl bobl a COPD 
ysgafn, bronciectasis a IPF.
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Rydym yn gweithio i newid bywydau phobl gyda 
asthma, bronciectasis, COPD, ILD mesothelioma, 
ffibrosis yr ysgyfaint a holl gyflyrau eraill yr ysgyfaint. 

Mae ein chefnogaeth yn helpu phobl sydd yn chael o yn 
anodd anadlu a rheoli eu chyflwr i fyw’n well. 

Mae ein gwaith ymchwil sy’n arwain y byd yn dod o hyd 
i ffyrdd newydd o atal, trin a gwella clefyd yr ysgyfaint. 

Mae ein hymgyrchoedd yn helpu i creu newid hanfodol 
a parhaol 

Mae Asthma UK a British Lung Foundation Partnership yn gwmni cyfyngedig trwy warant 01863614 (Cymru a Lloegr). Rhif TAW 648 8121 18.
Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (326730), yr Alban (SC038415) ac Ynys Manaw (1177). Swyddfa gofrestredig: 18 Mansell Street, London, E1 8AA.
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