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Galwad am dystiolaeth ysgrifenedig o brofiadau gofal diwedd oes yn y cartref ac mewn 
cartrefi gofal yn ystod y pandemig 
 
Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn gyfnod heriol iawn i unigolion, teuluoedd a 
gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â gofal diwedd oes yng Nghymru.   
 
Dros y 6 mis diwethaf, mae Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Hosbisau a Gofal Lliniarol wedi 
bod yn cynnal ymchwiliad sy’n ceisio deall yn well brofiadau pobl o ofal diwedd oes yn y 
gymuned, a’r hyn y gallwn ei ddysgu ganddynt. 
 
Rydyn ni nawr yn awyddus i gael tystiolaeth ysgrifenedig gan y rheini sydd â phrofiad 
uniongyrchol, gan gynnwys teuluoedd a gofalwyr di-dâl, yn ogystal â gweithwyr iechyd a 
gofal rheng flaen sy’n darparu gofal lliniarol a gofal diwedd oes o ddechrau’r pandemig hyd 
at heddiw.  
  
Rydyn ni eisiau clywed am brofiadau gofal diwedd oes yn y cartref ac mewn cartrefi gofal yn 
ystod y pandemig. Yn benodol, mae gennym ddiddordeb mewn clywed am brofiadau sy’n 
ateb y cwestiynau canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: 
 

- Sut wnaeth newidiadau mewn gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod y pandemig 

effeithio ar ddarparu gofal lliniarol a gofal diwedd oes i blant ac oedolion gartref ac 

mewn cartrefi gofal? 

- Beth oedd profiadau pobl a oedd yn cael gofal diwedd oes, eu teuluoedd a’u 

hanwyliaid gartref ac mewn cartrefi gofal o ganlyniad i newidiadau i wasanaethau? 

- A oedd anghydraddoldeb o ran cael gafael ar ofal i bobl o grwpiau penodol a oedd yn 

marw gartref ac mewn cartrefi gofal yn ystod y pandemig? 

- Pa ffyrdd cadarnhaol o weithio a dulliau arloesol o ddarparu gofal lliniarol a gofal 

diwedd oes yn y cartref ac mewn cartrefi gofal sydd wedi cael eu datblygu yn ystod y 

pandemig?  

- Pa effaith mae’r pandemig wedi’i gael ar iechyd a lles gweithwyr iechyd a gofal rheng 

flaen, teuluoedd a gofalwyr di-dâl sy’n darparu gofal diwedd oes yn y gymuned, a 

beth yw’r ffordd orau o’u cefnogi yn y dyfodol? 

Mae croeso i chi ymateb i gwestiynau sy’n berthnasol i’ch profiad a/neu arbenigedd chi’n 
unig. Byddem yn arbennig o ddiolchgar am enghreifftiau, tystiolaeth a chyfeiriadau penodol, 
lle bynnag y bo modd. 
 
Bydd tystiolaeth yn cael ei defnyddio fel sail i adroddiad byr sy’n gwneud argymhellion i 
Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yng Nghymru. Bydd hefyd yn helpu i lywio ymateb y 
Grŵp Trawsbleidiol i Ymchwiliad Covid y DU. 
 
Anfonwch eich sylwadau at m.brindley@hospiceuk.org gyda’r llinell pwnc “Ymchwiliad Grŵp 
Trawsbleidiol”. Tua 2000 yw’r uchafswm geiriau a nodwch gan bwy mae’r sylwadau, h.y. 
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unigolyn neu sefydliad. Ni fyddwn yn derbyn papurau/adroddiadau a gynhyrchir ar gyfer 
cynulleidfaoedd eraill.   
 
Neu, i drefnu galwad ffôn/zoom, cysylltwch â Matthew drwy’r un cyfeiriad e-bost.  
 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw dydd Mercher 25 Mai 2022. 
 
Diolch. 
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