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Mae oddeutu 970,000 o bobl yn byw gyda 
chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK) fel arthritis 
yng Nghymru. Mae hanner o’r rheiny yn dioddef 
poen yn ddyddiol. I sawl un mae’r boen yn 
effeithio ar eu bywydau sy’n golygu bod y tasgau 
mwyaf rhwydd yn heriol iddyn nhw.

Gallai arthritis ddatblygu unrhyw oedran a gallai gyfyngu ar 
ba mor annibynnol ydych chi ac eich gallu i weithio. Gallai 
amharu ar eich perthnasau ac eich iechyd meddwl. Fodd 
bynnag fe gaiff ei ddiystyru a’i drin yn ddibwys fel ‘dim ond 
mymryn o arthritis’ yn aml. Mae hyn yn gwbl annerbyniol ac 
rydym yn dymuno newid yr agwedd hon.  

Bu’r pandemig yn arbennig o heriol i bobl gydag arthritis. Bu sawl un yn cysgodi. Yn ogystal  
fe gafodd nifer o driniaethau a gwasanaethau i newid bywydau, fel triniaeth i amnewid cymalau, 
eu gohirio ac maen nhw’n wynebu amseroedd aros llawer hirach mewn poen mwy difrifol ac  
sy’n gwaethygu. 

Hoffai Versus Arthritis sicrhau caiff arthritis ei gydnabod a’i ystyried fel blaenoriaeth polisi. Yn 
ein Maniffesto 2021 rydym yn ymdrin â nifer o alwadau polisi sy’n dangos sut mae modd mynd ati 
i gyflawni hynny.1  Er enghraifft, yr angen i flaenoriaethu cwtogi’r amseroedd aros hirach ar gyfer 
gwasanaethau orthopedeg. At hyn, yn fwy hanfodol byth, cefnogi pobl sy’n aros yn hirach am 
lawdriniaethau i ofalu am eu hiechyd meddwl a pharhau i gadw’n heini wrth iddyn nhw aros am 
eu triniaethau. 

Yn y 5ed Senedd, bu i ein hymgyrchu arwain at wahaniaeth gwirioneddol a sylweddol wrth inni  
gydweithio gydag Aelodau o’r Senedd o’r holl bleidiau. Er enghraifft, yn dilyn ein hymgyrch wedi’i 
chefnogi gan yr holl bleidiau, cafodd gwasanaeth rhiwmatoleg bediatreg newydd, i blant gydag 
arthritis yn Ne a Chanolbarth Cymru, ei sefydlu yn Ysbyty Arch Noa Cymru i Blant. Yn ogystal, 
mae ymgynghoriad cyhoeddus ar waith ynghylch strategaeth newydd i wella gwasanaethau 
gofal iechyd ar gyfer oedolion sy’n dioddef gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol. 

Hoffem weld Cymru lle nad oes unrhyw un yn wynebu heriau arthritis ar eu pen eu hunain. 
Gallwch ein helpu ni drwy hysbysu etholwyr am ein gwasanaethau – drwy ein llinell gymorth 
0800 5200 520 a drwy ymwneud gydag ein hymgyrchoedd. Mae mwy o wybodaeth yn adran 
‘Ein gwasanaethau’ a ‘Sut allwch chi gynorthwyo…’ y pecyn hwn. Cofiwch fod ein tîm polisi 
wrthlaw i gynnig gwybodaeth ar faterion polisi perthnasol felly mae croeso ichi gysylltu gyda ni - 
PolicySupportCymru@versusarthritis.org 

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi.

Cofion gorau,

 
Mary Cowern  
Cyfarwyddwr, Cymru Versus Arthritis



PAM FOD ARTHRITIS YN  
BWNC PWYSIG
Mae arthritis a chyflyrau MSK yn effeithio ar 970,000 o bobl yng Nghymru, 20.3 miliwn o 
bobl ledled Prydain,2 ac maen nhw ymysg yr achosion mwyaf o boen ac anableddau.3 Wrth i’r 
boblogaeth heneiddio, gyda mwyfwy o bobl yn peidio â chadw’n heini yn ogystal â chynnydd 
mewn gordewdra, mae disgwyl y bydd arthritis yn dod yn fwyfwy cyffredin.

• Gallai arthritis effeithio ar unrhyw un – gallai ddatblygu unrhyw oedran, gan gynnwys yn  
ystod plentyndod. 

• Mae’n effeithio ar holl agweddau bywyd – gallai gyfyngu ar annibyniaeth pobl ac fe allai 
amharu ar eich gallu i gymryd rhan mewn bywyd teuluol, cymdeithasol a gwaith. Ymhlith y 
symptomau cyffredin mae poen parhaus, stiffrwydd, blinder a cholled mewn symudedd a 
medrusrwydd corfforol. 

• Iechyd meddwl – mae iselder yn bedair waith fwy cyffredin ymysg pobl sydd mewn poen 
parhaus o gymharu gyda’r rheiny sydd ddim yn dioddef poen.4

Dydy effaith sylweddol arthritis a chyflyrau Cyhyrysgerbydol  
ddim yn effeithio ar bobl ar lefel personol yn unig. 

• Costau iechyd a gofal cymdeithasol – bydd costau gofal 
iechyd Prydain o ran arthritis yn cynyddu i £118.6 biliwn  
yn ystod y degawd nesaf.5 Yng Nghymru, bu cyfanswm 
gwariant y GIG ar broblemau Cyhyrysgerbydol (ac eithrio 
trawma) gymesur â £379 miliwn6 yn ystod 2018-19.

• Costau economaidd – dim ond 62% o bobl ledled Prydain 
gyda chyflyrau Cyhyrysgerbydol sydd mewn gwaith, o 
gymharu gyda 81% sydd heb gyflyrau Cyhyrysgerbydol.7   
Caiff cymaint â 28.4 miliwn o ddiwrnodau gwaith eu colli i 
gyflyrau MSK yn y DU pob blwyddyn.8  

• Anghydraddoldebau iechyd – mae gan 20% o bobl sy’n 
byw yn y bumed ran fwyaf difreintiedig o’r gymdeithas 
yng Nghymru gyflwr Cyhyrysgerbydol hirsefydlog o 
gymharu â 13% yn y cwintel lleiaf difreintiedig.9 

Mae’n rhaid inni sicrhau bod atal a hunan-reoli yn rhan 
annatod o’n gwaith i fynd i’r afael gydag arthritis a chyflyrau 
Cyhyrysgerbydol.  

• Gallai gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff rheolaidd 
leihau’r risg o ddatblygu nifer o gyflyrau MSK gan 
gynnwys osteoarthritis, poen cefn, poen gwddw, 
cwympiadau a thoriadau.10, 11, 12, 13

• At hyn, gallai gweithgarwch corfforol, fel rhan o ddull 
hunan-reoli ehangach i’r rheiny sydd eisoes yn byw 
gyda chyflwr MSK, helpu i leddfu effaith y cyflwr.14  
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EIN GWASANAETHAU 
Mae Cymru Versus Arthritis yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr, gweithwyr proffesitynol y maes 
gofal iechyd, ymchwilwyr a chefnogwyr i fynd rhagddi i drechu arthritis. Mae ein cylch gwaith 
yn ymdrin â’r holl gyflyrau cyhyrysgerbydol sy’n effeithio ar y cymalau, esgyrn a chyhyrau gan 
gynnwys osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gowt, fibromyalgia, poen cefn, osteoporosis, lwpws, 
juvenile idiopathic arthritis a dros 100 o gyflyrau eraill.

• Mae ein llinell gymorth i drigolion Prydain yn fodd ichi fanteisio ar ein holl wybodaeth, 
cyhoeddiadau a chyngor mewn un man. 0800 5200 520, o ddydd Llun i ddydd Gwener  
o 9yb tan 6yh. 

• Mae ein gwasanaeth CWTCH Cymru15 yn dod â grwpiau cyfoedion ynghyd ac yn cynnig 
cefnogaeth i drigolion er mwyn hyrwyddo sgiliau a gwybodaeth hunan-reoli i alluogi pobl  
i leihau effaith y cyflyrau maen nhw’n byw gyda nhw. 

• Mae ein Gwasanaeth Pobl Ifanc a Theuluoedd yn darparu cefnogaeth i blant, pobl ifanc a 
theuluoedd sy’n byw gydag arthritis plentyndod.

• Rydym yn creu fideos a rhaglenni ar-lein i hybu lefelau o weithgarwch corfforol i bobl gyda 
chyflyrau Cyhyrysgerbydol a llunio cyhoeddiadau blaenllaw ar yr holl agweddau ynghlwm â  
byw gydag arthritis. 

• Rydym yn ariannu ymchwil ac yn datblygu triniaethau sy’n torri tir newydd gan gynnwys 
buddsoddi £3miliwn mewn ymchwil yng Nghymru. 

• Rydym yn ymgyrchu i sicrhau caiff arthritis ei ystyried fel blaenoriaeth polisi iechyd fel  
y disgwyl. 

Ym mis Ionawr 2020, bu i’n digwyddiad ‘Cadw’n Heini gydag Arthritis’ ddenu sylw gan y cyfryngau 
cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth o fuddion ymarfer corff i bobl gydag arthritis fel modd o 
hunan-reoli eu cyflwr.



SUT ALLWCH CHI GYNORTHWYO  
YN Y SENEDD AC YN EICH 
ETHOLAETH/RHANBARTH

Bod yn Hyrwyddwr Arthritis yn y Senedd er mwyn hyrwyddo materion sy’n 
effeithio ar bobl gydag arthritis yn eich etholaeth / rhanbarth – trydarwch lun 
o’ch hun gyda’r arwydd/poster ynghlwm. 

Geiriad awgrymedig ar gyfer trydar: Rydw i’n falch iawn o fod yn #SeneddArthritisChampion 
Fe wna i ymdrechu i gynorthwyo @CymruVArthritis / @VersusArthritis i drechu poen arthritis 
yn [enw’r etholaeth / rhanbarth]. Os ydych chi’n byw gydag arthritis, mae gwybodaeth 
ddefnyddiol ar: www.versusarthritis.org 

Lluniwch gwestiwn ysgrifenedig neu gofynnwch gwestiwn ar lafar 
ar ein rhan. Mae ein tîm polisi yn ymdrin ag ystod o faterion sy’n 
effeithio ar bobl gydag arthritis, fel atal, iechyd a gofal cymdeithasol, 
cymhorthion ac addasiadau a gwaith. 

Cefnogi ein hymgyrchoedd, nod ein hymgyrch ‘Impossible to Ignore’ ydy 
lleihau amseroedd aros am wasanaethau orthopedig sydd wedi cynyddu’n 
ystod y pandemig a chefnogi pobl sy’n gorfod aros yn hirach am driniaethau. 
Bu i ein hymgyrchu arwain at ddatblygu Strategaeth Arthritis newydd a 
chenedlaethol lle mae ymgynghoriad cyhoeddus yn ei gylch ar hyn o bryd. 
Rydym yn ymgyrchu ynghylch gwasanaethau i blant gydag arthritis ac rydym 
wrthi’n datblygu gwasanaeth newydd sbon ar gyfer De a Chanolbarth Cymru. 

Cyfarfod gyda ni i drafod blaenoriaethau polisi i bobl gydag arthritis. 
Byddem yn fwy na bodlon trefnu cwrdd ar adeg sy’n gyfleus ichi - 
PolicySupportCymru@versusarthritis.org 

Hysbysu pobl am Versus Arthritis, os ydy etholwr gydag arthritis neu MSK 
yn ymweld â’ch clinig cyngor, gallwch eu cyfeirio at ein llinell gymorth – 
0800 5200 520 neu ein gwefan versusarthritis.org/get-help/ i fanteisio ar 
wybodaeth neu gefnogaeth. Rhowch wybod inni os hoffech chi boster llinell 
gymorth ar gyfer swyddfa eich etholaeth. 

Gallwch hefyd drydar am y gefnogaeth sydd ar gael: Os ydych chi’n byw gydag arthritis yn 
[enw’r etholaeth/rhanbarth], mae @VersusArthritis yn cynnig llu o wasanaethau gwybodaeth 
a chefnogaeth. Rhif eu llinell gymorth ydy 0800 5200 520. Mwy o wybodaeth ar eu gwefan– 
www.versusarthritis.org @CymruVArthritis 
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