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Mae Covid-19 wedi amlygu pwysigrwydd gofal diwedd oes da. Mae modd 
darparu gofal diwedd oes sensitif ac urddasol mewn unrhyw leoliad, gan 
gynnwys yng nghartrefi pobl ac mewn cartrefi gofal. Mae’n ddibynnol ar weithlu 
amlddisgyblaethol wedi’i gefnogi, a chymunedau cefnogol. Mae gofal lliniarol da 
yn ymestyn at fodloni anghenion yr unigolyn, eu teulu a’u gofalwyr, gan gynnwys 
gofal ar ôl profedigaeth. 

Yn oes y Senedd nesaf, bydd 170,000 o bobl yn marw yng Nghymru, gan gynnwys 1,000 o fabanod 
a phlant1. O’r rhain, bydd oddeutu 80 y cant yn farwolaethau ‘disgwyliedig’, lle gallai’r unigolyn gael 
budd o ofal lliniarol a gofal diwedd oes2. 

Yng Nghymru heddiw, mae 1 ymhob 4 o bobl yn colli cyfle i gael y gofal lliniarol 
cywir3. 

Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae Hospice UK yn galw ar 
lywodraeth nesaf Cymru i gymryd pedwar cam er mwyn cyrraedd 
pob plentyn ac oedolyn sydd ag anghenion gofal lliniarol:

Meithrin capasiti a gwydnwch 
mewn cymunedau i ofalu am 

bobl ar ddiwedd eu hoes 

4

Gweithredu cynllun gofal 
diwedd oes cenedlaethol sy’n 
defnyddio dull system gyfan

1

Darparu adnoddau ar gyfer 
sector gofal lliniarol a diwedd 

oes cynaliadwy

3

Cynllunio i fodloni’r angen 
cynyddol am ofal diwedd 

oes yn y dyfodol

2



www.hospiceuk.org  |  3

Pedwar can i gyrraedd pob plentyn 
ac oedolyn sydd ag anghenion gofal 
lliniarol: 
1. Gweithredu cynllun gofal diwedd 
oes cenedlaethol sy’n defnyddio dull 
system gyfan

•  Ymrwymo i ddarparu cynllun gofal diwedd 
oes newydd sydd â mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau wrth ei wraidd

•  Defnyddio dull system gyfan drwy wneud 
y mwyaf o arbenigedd timau gofal lliniarol 
arbenigol i gynyddu capasiti’r gweithlu 
iechyd a gofal ehangach

•  Cynyddu capasiti’r gweithlu cymunedol 
oedolion a phlant sydd â sgiliau gofal lliniarol 

•  Cryfhau trefniadau integreiddio lleol a 
rhanbarthol rhwng byrddau iechyd, hosbisau 
a’r sector gofal ehangach 

2. Cynllunio i fodloni’r angen cynyddol 
am ofal diwedd oes yn y dyfodol

•  Gefnogi ymchwil i gyffredinrwydd yr angen 
am ofal lliniarol, gan gynnwys ar gyfer gofal 
lliniarol plant

•  Darparu datrysiad gwybodeg a chofnod 
cleifion modern ar gyfer gofal lliniarol, 
sy’n cyfleu canlyniadau o bwys a data 
cydraddoldeb

•  Gwneud Cymru’n genedl lle mai cynllunio 
ar gyfer diwedd oes yw’r norm, drwy 
ymgyrchoedd cyhoeddus, hyfforddiant ar 
gyfer y gweithlu, a darparu Cynlluniau Gofal 
Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol electronig.

3. Darparu adnoddau ar gyfer sector 
gofal lliniarol a diwedd oes cynaliadwy

•  Weithio gyda’r sector hosbis i ddarparu 
trefniant cynaliadwy a theg i fodloni 
anghenion gofal lliniarol plant ac oedolion

•  Mynd i’r afael ag anghenion gofal 
cymdeithasol plant sydd â chyflyrau sy’n 
cyfyngu ar eu bywyd drwy ariannu gofal 
seibiant byr

•  Darparu adnoddau priodol o ran darparwyr 
gofal cymdeithasol, gan gynnwys cartrefi 
gofal, i fodloni’r angen yn y dyfodol am 
gapasiti uwch yn y gymuned 

4. Meithrin capasiti a gwydnwch 
mewn cymunedau i ofalu am bobl ar 
ddiwedd eu hoes

•  Arwain ar gael cymunedau yn ymwneud â’r 
gwaith cynllunio i fodloni anghenion llesiant 
drwy Gymru Garedig a modelau clwstwr 
gofal sylfaenol integredig

•  Darparu adnoddau digonol ar gyfer gofal 
profedigaeth er mwyn bodloni angen yn 
ystod ac y tu hwnt i bandemig Covid-19
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Gofal hosbis a 
lliniarol yng Nghymru
Bob blwyddyn, mae dros 33,000 o bobl yn 
marw yng Nghymru, gan gynnwys tua 200 o 
blant4. Mae amcangyfrifon o angen am ofal 
lliniarol yn awgrymu y bydd mwy na 25,000 o’r 
bobl hyn yn marw gydag angen am ofal lliniarol 
bob blwyddyn5. Mae oddeutu 3,200 o fabanod, 
plant a phobl ifanc yn byw â chyflyrau sy’n 
cyfyngu ar fywyd yng Nghymru, ac ar unrhyw 
un adeg, amcangyfrifir y bydd 1,050 o blant a 
phobl ifanc ag angen gofal lliniarol6. Eleni, mae 
hosbisau yng Nghymru wedi gofalu am dros 
12,000 o oedolion a 700 o blant7. 

Angen heb ei 
fodloni ac angen yn 
y dyfodol am ofal 
lliniarol
Mae amcangyfrifon cyfredol o angen heb ei 
fodloni am ofal lliniarol yn dangos bod hyd at 
un ym mhob pedwar o bobl yn colli allan ar 
y gofal cywir8. Mae hyn gyfwerth ag oddeutu 
6,600 o bobl yng Nghymru bob blwyddyn. 

Rhagamcanir y bydd marwolaethau blynyddol 
yn cynyddu 25 y cant yn ystod yr 20 mlynedd 
nesaf9, gyda phobl 85 oed a hŷn yn debygol 
o gyfrif am dros hanner yr holl farwolaethau10. 
Ynghyd â hyn, mae oedolion a phlant yn 
byw’n hirach gydag anghenion mwy cymhleth 
a chydafiachedd, sy’n arwain at angen am 
arbenigedd a sgiliau amrywiol gan y gweithlu 
gofal. 

Er mwyn cynnal y tuedd presennol o ran 
dewis cael gofal diwedd oes yn y gymuned, 
amcangyfrifir y bydd angen i gapasiti cartrefi 
gofal a gofal lliniarol cymunedol ddyblu erbyn 
2040 er mwyn bodloni’r galw a ddisgwylir yn y 
dyfodol11. 

Beth yw gofal 
hosbis? 
Nod gofal hosbis yw gwella ansawdd bywyd 
a llesiant oedolion a phlant sydd â chyflyrau 
angheuol neu gyflyrau sy’n cyfyngu ar eu 
bywyd, ynghyd â’u teuluoedd a’u gofalwyr. 
Mae’n cwmpasu pob elfen o ofal lliniarol a 
diwedd oes, ond mae’n rhoi’r un pwyslais 
ar anghenion clinigol, corfforol, emosiynol, 
cymdeithasol ac ysbrydol yr unigolyn. 

Yn ogystal â chyfleusterau hosbis cleifion 
mewnol, darperir y rhan fwyaf – 90 y cant – o 
ofal hosbis yng Nghymru yn y gymuned, gan 
gynnwys yng nghartrefi pobl neu mewn cartrefi 
gofal14. Nod hosbisau yw darparu gofal di-dor 
drwy weithio ochr yn ochr â meddygon teulu, 
nyrsys ardal a gweithwyr gofal cymdeithasol. Mae 
eu gwaith yn ymestyn at ddarparu hyfforddiant a 
chyngor i weithwyr iechyd a gofal eraill, a galluogi 
cymunedau i gefnogi pobl sy’n profi effeithiau 
marwolaeth, marw, a phrofedigaeth15. 

Gofal hosbis yn ystod 
Covid-19 
Pan oedd Covid-19 yn ei anterth, roedd 
hosbisau yn allweddol wrth sicrhau parhad 
mewn gofal i bobl ag anghenion gofal lliniarol. 
Drwy hwyluso’r gwaith o rhyddhau cleifion yn 
gyflym a chynyddu cefnogaeth gymunedol, 
chwaraeodd hosbisau rôl allweddol yn lleddfu 
pwysau ar leoliadau acíwt y gwasanaeth 
iechyd, drwy osgoi gorfod derbyn cleifion i’r 
ysbyty lle nad oedd angen a thrwy alluogi 
pobl i gael gofal yn eu cartrefi. Mae hosbisau 
hefyd wedi bod yn ganolog i ddarpariaeth 
gofal diwedd oes ar gyfer pobl sy’n marw â 
Covid-19, ac yn cefnogi gweithwyr proffesiynol 
eraill ar draws y gwasanaeth iechyd a’r maes 
gofal cymdeithasol i gynnal hawliau dynol a 
darparu gofal ag urddas i bobl ar ddiwedd eu 
hoes, waeth beth yw’r lleoliad. 
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Sut caiff gofal hosbis 
elusennol ei ariannu? 
Mae gofal hosbis ar gael am ddim i bawb sy’n 
ei ddefnyddio, ond mae’n ddibynnol ar ewyllys 
da cymunedau i’w gynnal. 

Mae hosbisau yng Nghymru yn cael cyfanswm 
o £5.7 miliwn yn flynyddol drwy ffynonellau 
statudol. Mae hyn o gymharu â’r £33.3 miliwn 
maen nhw’n ei godi bob blwyddyn16. 

Amlygodd pandemig Covid-19 y model 
ariannu anghynaliadwy a ddefnyddir ar gyfer 
gofal hosbis yng Nghymru. Gan gydnabod 
y gwasanaeth iechyd ‘craidd’ a ‘hanfodol’ 
a ddarperir gan hosbisau, ymrwymodd 
Llywodraeth Cymru hyd at £6.3miliwn fel rhan 
o’i hymateb i’r pandemig er mwyn datblygu 
gwasanaethau profedigaeth hosbisau ac 
i gefnogi’r hosbisau hynny a oedd yn profi 
anhawster ariannol gyda chostau darparu gofal 
hosbis clinigol craidd17. 

Hospice UK
Hospice UK yw’r elusen genedlaethol sy’n 
gweithio ar gyfer y bobl hynny sy’n profi marw, 
marwolaeth a phrofedigaeth. Rydyn ni’n 
gweithio er budd y bobl sy’n profi effaith marw 
a marwolaeth, gan gydweithio gyda’n hosbis-
aelodau a phartneriaid eraill sy’n gweithio 
ym maes gofal diwedd oes. Mae ein hosbis-
aelodau yn dylanwadu ar ein gwaith ac yn ei 
lywio, er mwyn rhoi pobl yn ganolog i bopeth 
rydyn ni’n ei wneud.

Rydyn ni’n credu y dylai pawb, waeth pwy ydyn 
nhw, ble maen nhw, na pham maen nhw’n sâl, 
gael y gofal gorau posib ar ddiwedd eu hoes 

Gwybodaeth bellach 
Cysylltwch â:  
Dr Catrin Mair Edwards  
Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth 
c.edwards@hospiceuk.org 
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