
 Prif alwad maniffesto Macmillan 

Mae ar Gymru angen strategaeth ganser cenedlaethol sy’n mynd i’r afael â natur newidiol 
canser, ac sy’n gosod pobl yn ganolog.  

Mae dros 100,000 o bobl yn byw gyda chanser yng Nghymru heddiw. Erbyn 2030 bydd y 
nifer honno wedi dyblu. Canser yw’r achos mwyaf cyffredin ond un o farwolaeth yng 
Nghymru o hyd, ond diolch i ddiagnosis cynharach a gwell triniaeth mae mwy a mwy o bobl 
yn goroesi ac yn byw yn hwy.  

Mae ar bawb sydd wedi’u heffeithio gan ganser angen cefnogaeth er mwyn ymdopi â’r 
effaith ddifrodus a gaiff ar eu bywydau trwyddi draw, ond ar hyn o bryd mae’r gefnogaeth 
hon yn afreolaidd ac yn anghyson. 

Mae ar Gymru angen strategaeth ganser cenedlaethol sy’n mynd i’r afael â’r materion heriol 
hyn, ac sy’n sicrhau bod pob claf yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw.  

 

Pam fod angen strategaeth ganser genedlaethol ar Gymru 

Mae Macmillan am weld strategaeth sydd nid yn unig yn darparu triniaeth glinigol o’r radd 
flaenaf i bawb yng Nghymru, ond hefyd cymorth parhaus a gofal o ansawdd uchel sydd 
wedi’u teilwra i’w hanghenion.   

Mae ar bobl angen gwybodaeth a chymorth er mwyn ymdopi ag effaith ariannol, emosiynol 
ac ymarferol canser, ac mae angen iddyn nhw allu cael gafael ar help ar adeg diagnosis, yn 
ystod ac ar ôl triniaeth, yn ogystal ag ar ddiwedd eu hoes. 

Dywed pobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser bod ansawdd gwasanaethau canser a’r gallu i 
gael gafael arnyn nhw, yn afreolaidd ac yn anghyson ar draws Cymru. Cefnogir y farn hon 
gan adolygiad y llywodraeth ei hunan o gydymffurfiad Byrddau Iechyd Lleol gyda’r Safonau 
Canser Cenedlaethol. 

Gan ei bod yn wlad fach, mae Cymru mewn sefyllfa unigryw i allu arloesi gyda 
gwasanaethau canser o safon ryngwladol, sy’n cefnogi pobl i fyw gyda chanser. Gydag 
arweinyddiaeth ddewr, bydd strategaeth ganser trosfwaol yn mynnu bod y GIG, y 
gwasanaethau cymdeithasol a’r mudiadau gwirfoddol yn gweithio’n well er mwyn darparu’r 
cymorth y mae ar bobl ei eisiau ac sydd ei angen arnyn nhw, ar yr adeg iawn ac yn y man 
iawn.   

 

 

 



Gofalu am bobl nid cleifion 

Mae datblygiadau meddygol yn golygu ei bod hi’n fwyfwy posib i drin canser, ond nid yw’r 
gwasanaethau sydd eu hangen er mwyn ymdopi â goblygiadau mwy eang, mwy tymor hir 
canser yn datblygu law yn llaw â hyn.  

Mae ymchwil yn awgrymu y byddai gosod y cymorth iawn yn ei le a gwella cydweithrediad a 
chyfathrebu rhwng asiantaethau nid yn unig yn arwain at wasanaethau gwell, sy’n 
canolbwyntio’n fwy ar yr unigolyn, ond byddai hefyd yn sicrhau gofal mwy cost-effeithiol yn y 
tymor hir.  

 

Ein galwadau maniffesto  

Mae ar Gymru angen strategaeth ganser cenedlaethol sy’n mynd i’r afael â natur 
newidiol canser, ac sy’n gosod pobl yn ganolog.  

Elfennau allweddol strategaeth ganser cenedlaethol sy’n gosod pobl yn gyntaf:  

 

 Dylai pawb sy’n cael diagnosis o ganser gael eu cynllun gofal eu hunain ac 
asesiadau cyson o’r hyn sydd ei angen arnyn nhw yn ystod ac wedi eu 
triniaeth.  

Mae parhad o ran gofal a chymorth yn allweddol i les pobl sydd wedi’u heffeithio gan 
ganser. Yn ychwanegol at drafodaethau am eu gofal clinigol, mae angen i asesiad 
ystyried gwasanaethau cymorth eraill y gall fod ar unigolion a’u teuluoedd eu hangen 
ar adegau gwahanol, yn ystod ac ar ôl triniaeth gychwynnol.    

Yn dilyn asesiad, dylid datblygu cynllun gofal sydd wedi’i deilwra i gwrdd ag 
anghenion yr unigolyn. Bydd hyn yn galluogi gweithwyr proffesiynol i dargedu 
cymorth at y rhai sydd â’r angen mwyaf am help, ac sydd yn wynebu’r peryg mwyaf y 
daw’r canser yn ei ôl neu o ddatblygu cymhlethdodau eraill. Bydd y dull hwn o weithio 
nid yn unig yn gwella gofal i gleifion, ond gall hefyd fod yn ddefnydd mwy effeithiol o 
adnoddau. 

 Dylid cynnig gwybodaeth a chymorth personoledig i bawb sydd wedi cael 
diagnosis o ganser er mwyn eu helpu i wneud y penderfyniadau iawn. Dylai 
hyn gynnwys gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael er mwyn helpu gydag 
effaith ariannol, emosiynol ac ymarferol canser. 

Mae 91% o aelwydydd sy’n cynnwys pobl sydd â chanser yn dioddef colledion incwm 
yn ogystal â chostau uwch o ganlyniad i’w triniaeth. Mae llawer o bobl yn cael 
trafferthion gyda’u biliau ac yn poeni am fynd yn ôl i’r gwaith neu am golli eu cartrefi. 
Mae ar lawer angen help i ymdopi gydag effaith emosiynol canser ar eu bywydau a’u 
perthynas ag eraill, tra bod ar eraill angen cymorth er mwyn cyflawni gweithgareddau 
ymarferol o ddydd i ddydd. Mae arwain y ffordd i’r bobl iawn ar yr adeg iawn yn 
hanfodol.  

 Dylai fod gan bawb sy’n cael diagnosis o ganser y gallu i weld gweithiwr 
allweddol dynodedig fydd yn eu cefnogi yn ystod eu profiad o ganser. 

Gall y profiad o ganser ymdebygu i daith hir a llafurus a gall fod yn anodd i bobl 
lywio’u ffordd drwy’r system. Dylai fod gan bobl y gallu i weld gweithiwr allweddol 
dynodedig sy’n gyfrifol am eu helpu nhw a’u teuluoedd i ganfod y ffordd.    

Yn ystod triniaeth, Nyrs Glinigol Arbenigol yw’r unigolyn mwyaf tebygol o gyflawni rôl 
gweithiwr allweddol. Wedi triniaeth cydnabyddir ei bod yn bosib bod angen i weithiwr 
proffesiynol arall ym maes gofal cymunedol neu sylfaenol gyflawni’r rôl hon.  

Gyda’r cymorth a’r wybodaeth gywir, ni fydd ar lawer o bobl angen cymorth gweithiwr 
allweddol ymhellach gan eu bod yn abl i reoli eu gofal eu hunain. Yn achos pobl sydd 
ag anghenion parhaus, mwy cymhleth, bydd cymorth gan weithiwr allweddol yn 
parhau i fod yn hanfodol.   


