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Beth yw'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd? 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Cymorth Canser Macmillan wedi 
dechrau ar raglen newydd uchelgeisiol i wella gwasanaethau canser yng Ngogledd 
Cymru. Er bod y rhan fwyaf o unigolion sydd â diagnosis o ganser yng Ngogledd 
Cymru yn cael profiad gofal cadarnhaol yn gyffredinol, rydym yn gwybod bod rhai 
meysydd sydd angen eu gwella. Mae'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 
Gyda'n Gilydd wedi cael ei sefydlu i ddynodi'r gwelliannau hyn, a'u gweithredu, ac 
mae'n edrych yn benodol ar ganser y fron, yr ysgyfaint, colorectol  a chanser 
wrolegol (yn cynnwys canser y brostad, y bledren, yr arennau, y pidyn a chanser y 
ceilliau). Mae llawer o raglenni ailgynllunio ar y gweill gan Macmillan a'i bartneriaid, 
ond dyma fydd y rhaglen gyntaf o'i fath yng Nghymru i edrych ar daith gyfan y claf- o 
gyfeiriad gan Feddyg Teulu, i driniaeth mewn ysbyty, i fyw gyda chanser a thu hwnt 
iddo. Gyda disgwyl i nifer yr unigolion sy'n byw â chanser yng Nghymru godi o 
130,000 i 250,000 erbyn 2030, ni bu cystal amser i drawsnewid y ffordd mae 
cefnogaeth a gofal canser yn cael ei ddarparu.  
 
Pam fod angen newid? 
Yn 2016, cynhaliodd Macmillan Cymru a Llywodraeth Cymru Arolwg Profiad Cleifion 
Canser Cymru i gasglu safbwyntiau unigolion sydd wedi cael gofal canser. Ymysg yr 
unigolion o Ogledd Cymru a gymerodd ran yn yr arolwg, rhoddodd 92% sgôr o saith 
neu fwy allan o ddeg am eu gofal cyffredinol, ond pwysleisiodd yr arolwg rhai 
meysydd sydd angen eu gwella hefyd.  Dywedodd wyth deg dau y cant o’r unigolion 
eu bod wedi cael gwybod bod ganddynt ganser mewn modd sensitif, ond dim ond tri 
chwarter y cleifion (76%) ddywedodd eu bod wir yn deall yr eglurhad o beth oedd yn 
bod â nhw.  Dywedodd y rhan fwyaf o’r unigolion (84%) bod ganddynt enw a 
manylion cyswllt eu gweithiwr allweddol, ond dywedodd dros chwarter (31%) nad 
oedd hi bob amser yn hawdd cysylltu â nhw. Dywedodd naw deg saith y cant o’r 
unigolion eu bod wedi cael rhywun yn egluro'r opsiynau triniaeth iddynt, ond dim ond 
55% a ddywedodd eu bod wedi cael gwybod am sgil effeithiau'r dyfodol. A dim ond 
48% ddywedodd eu bod wedi cael gwybodaeth am gymorth ariannol a budd-
daliadau, a dywedodd llai na hanner (43%) bod effeithiau'r canser ar eu 
gweithgareddau dyddiol wedi cael eu trafod yn llawn â nhw. Bwriad y rhaglen 
Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd yw gwella ansawdd a chydlynu 
gofal ar draws lleoliadau gofal cychwynnol, ysbyty, cymuned a lleoliadau lliniarol Yn 
ei hanfod, rydym eisiau i bawb sydd wedi cael diagnosis o ganser y fron, yr 
ysgyfaint, colorectol neu ganser wrolegol gael y gefnogaeth a'r gofal gorau posibl. 
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Pam rydych yn edrych ar ganser y fron, yr ysgyfaint, colorectol a chanser 
wrolegol yn unig? 
Mae'r rhain ymysg y mathau mwyaf cyffredin o ganser yn y Deyrnas Unedig; mae 
mwy o unigolion yn awr yn byw â chanser y fron, yr ysgyfaint, colorectol a chanser 
wrolegol, a'r tu hwnt iddo. Rydym eisiau cefnogi'r unigolion hyn yn well. 
 
Sut mae'r rhaglen yn cael ei hariannu? 
Mae Cymorth Canser Macmillan wedi ymrwymo dros £900,000 i'r rhaglen 
Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd. 
 
Pa mor hir fydd y rhaglen yn para? 
Bydd y gwaith yn cael ei gynnal dros y ddwy i dair blynedd nesaf. 
 
Sut fydd yn gweithio? 
Byddwn yn dechrau drwy fapio'r llwybrau gofal presennol yng Ngogledd Cymru, ac 
yna ymgysylltu'n agos â chleifion a'n partneriaid i ddysgu mwy am eu profiad ac i 
ddeall eu hanghenion a disgwyliadau am wasanaeth newydd a gwell. Drwy 
ddefnyddio popeth rydym wedi'i glywed, byddwn yn ceisio dylunio a gweithredu 
newidiadau i wasanaeth sy'n gynaladwy ac sy’n addas ar gyfer y dyfodol. Efallai y 
bydd rhai newidiadau yn syml i'w cyflawni, ac efallai y bydd eraill yn gofyn am 
weithredu a chynllunio estynedig, ynghyd â chefnogaeth gan y Bwrdd Iechyd a'i 
bartneriaid, a chydweithio rhyngddynt.  Bydd dadansoddiad yn mesur effaith y 
rhaglen, beth aeth yn dda, a'r meysydd ar gyfer eu gwella os bydd y rhaglen yn cael 
ei hymestyn i edrych ar fathau eraill o ganser, neu'n cael ei chyflwyno yn rhywle arall 
yn y Deyrnas Unedig. Bydd gwersi a ddysgwyd o ailgynllunio'r pedwar llwybr canser 
penodol yn cael eu rhannu â chydweithwyr ar draws y Bwrdd Iechyd, a'r tu hwnt fel y 
gallent gael eu defnyddio gyda llwybrau eraill fel bo'n briodol. 
 
Pwy yw eich rhanddeiliaid? 
Mae llawer o randdeiliaid yr hoffem glywed ganddynt, ac maent yn syrthio'n fras i dri 
grŵp. Yr unigolion sy'n cael eu heffeithio gan ganser, yn cynnwys cleifion, eu 
gofalwyr a'u perthnasau. Y gweithwyr proffesiynol sy'n gyfrifol am ddarparu gofal a 
chefnogaeth i unigolion sydd â chanser, megis Meddygon Teulu, Meddygon 
Ymgynghorol, Nyrsys Arbenigol Clinigol a Chynghorwyr Budd-daliadau Lles. Mae 
gennym ddiddordeb yn safbwyntiau ein partneriaid, fel Rhwydwaith Canser Cymru, 
Cynghorau Iechyd Cymru, a Llywodraeth Cymru. Y dyluniad ar y cyd fydd nodwedd 
y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd, dyna pam y byddwn yn 
ymgysylltu o ddechrau'r rhaglen a drwyddi. 
 
Pwy sy'n arwain y gwaith? 
Mae Tîm Rhaglen wedi cael ei sefydlu i arwain Trawsnewid Gwasanaethau Canser 
Gyda'n Gilydd. Mae'r tîm yn cynnwys Rheolwr Rhaglen Macmillan, tri Rheolwr 
Prosiect Macmillan, Rheolwr Prosiect Cynorthwyol, ac Arbenigwr Cyfathrebu 
Macmillan. Er bydd y Tîm Rhaglen yn arwain ar ailgynllunio'r gwasanaethau, mae'n 
ddibynnol ar gydweithwyr ar draws y Bwrdd Iechyd, a'i bartneriaid yn gweithio ar y 
cyd i gyflawni newid.  
 
Sut alla i gymryd rhan? 
Mae unigolion sy’n cael eu heffeithio gan ganser wrth galon y rhaglen Trawsnewid 
Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd, dyma pam rydym yn rhoi'r cyfle iddynt i lywio 



3 
 

ein gwaith. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n cael eu heffeithio gan ganser y fron, 
yr ysgyfaint, colorectol a chanser wrolegol i rannu eu gwybodaeth a'u profiadau er 
mwyn lywio gwell gofal i gleifion. Rydym eisiau deall beth sy'n dda, beth sy’n wael 
neu beth sydd angen ei wella am daith y claf. Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan, 
drwy fynychu cyfarfodydd, i gymryd rhan mewn arolygon, i fod yn rhan o drafodaeth 
grŵp neu siarad â ni yn unigol am eich profiad. Drwy rannu eich stori, gallwch ein 
helpu i wneud gwahaniaeth mawr. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi 
diddordeb. Os ydych yn weithiwr proffesiynol iechyd neu'n un o'n partneriaid, 
byddwch yn cael eich gwahodd i wneud cyfraniad maes o law. 
 
Ble alla i ddod o hyd i fwy o wybodaeth? 
Bydd newyddion a diweddariadau rheolaidd am y rhaglen Trawsnewid 
Gwasanaethau Canser Gyda'n Gilydd yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Bwrdd Iechyd. 
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch 
BCU.TransformingCancerServicesTogether@wales.nhs.uk 
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