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“Mae Plaid Cymru yn cydnabod pwysigrwydd pobl hŷn i’n
cymdeithas a’n heconomi.
Dyma gynllun Plaid Cymru i ofalu am y genhedlaeth a
ofalodd amdanom ni.”

Elin Jones, Gweinidog Cysgodol dros Iechyd

1

Gofal Cymdeithasol am ddim i bawb
“Mae ein cynllun ni i bobl hŷn yn cadw at gytundeb cymdeithasol â’r bobl sydd wedi gweithio
trwy gydol eu bywyd, wedi talu eu trethi, ac sydd erbyn hyn angen gofal.”
Elin Jones, Gweinidog Cysgodol dros Iechyd

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn cael gwared ar y pryderon sydd ynghlwm â thalu ar gyfer gofal cymdeithasol.
Dros gyfnod i ddeg mlynedd, byddwn yn gwneud gofal cymdeithasol yng Nghymru am ddim, gan ddechrau gyda gofal yn y cartref ac yna ei wneud
am ddim i bobl sydd â dementia sydd mewn cartrefi gofal, ac yn olaf, cael gwared ar gostau i bawb dros 65.
Mae hwn yn bosib oherwydd mae’r rhan fwyaf o gostau gofal yn cael eu talu gan y llywodraeth gyda chyfraniad ar sail prawf modd ac yna yn ei
gynnwys i rai unigolion. Trwy waredu ar y cyfraniad ar sail prawf modd byddwn yn arbed ar gostau gweinyddol ac, yn bwysicach, byddwn yn gwaredu
ar y pryderon sydd gan bobl y bydd eu costau gofal yn golygu y bod rhaid iddynt gwerthu eu tŷ.
Gallwch ymddiried ynom ni gyda hyn oherwydd pan roeddwn ni mewn llywodraeth mi wnaethom ni dorri costau gofal adref i ddim mwy na £50 i bawb.
Mae gwneud gofal cymdeithasol am ddim i bawb yn rhan o ymrwymiad Plaid Cymru i Wasanaeth Iechyd Cenedlaethol i bawb ac ac yn rhan o’n
cynlluniau i uno iechyd a gofal cymdeithasol.
Ar hyn o bryd mae yna ormod o ddadlau a gohirio ynghylch gofal a ddarperir gan iechyd (sydd am ddim i ddefnyddwyr ac wedi ei dalu gan y
gwasanaeth iechyd) neu a ddarperir gan ofal cymdeithasol llywodraeth leol (gyda chyfraniad gan y defnyddiwr).
Bydd ein cynlluniau i uno iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi pobl yn gyntaf, yn hytrach nac anghenion biwrocratiaeth. Bydd hyn yn achosi arbedion
ac yn symleiddio’r broses o benderfynu, yn sicrhau gwell wasanaeth i ddefnyddwyr a’u teuluoedd.
I sicrhau bod y gofal gorau yn cael ei ddarparu mewn ysbytai ac mewn cartrefi preswyl, byddwn yn gwella dulliau ac yn cynyddu nifer yr archwiliadau
mewn ysbytai, cartrefi gofal a nyrsio, trwy un gwasanaeth archwiliad integreiddiedig. Bydd hyn yn sicrhau bod yna niferoedd digonol o staff cymwys,
bod ansawdd y gofal yn ardderchog a bod y cleifion yn cael eu trin gydag urddas.
Byddwn hefyd yn sicrhau bod gofalwyr yn gallu treulio digon o amser gyda phobl hŷn i sicrhau eu bod yn derbyn y gofal priodol a bod y gofalwyr ddim
yn gorfod gadael i weld y claf nesaf. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau bod anghenion siaradwyr Cymraeg yn y gwasanethau gofal yn cael eu cwrdd.
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Iechyd Pobl Hŷn
Cydnabyddwn fod iechyd personol a iechyd cyfeillion a theulu’n ganolog i fywyd beunyddiol pobl hŷn.
Bydd Plaid Cymru’n sicrhau gwasanaeth iechyd pobl-ganolig gyda rhwydwaith cenedlaethol o ysbytai
brys ac arbenigol ledled Cymru. Anelwn at leihau marwolaethau dianghenraid yng Nghymru o 25%
gan arbed 10,000 o fywydau rhwng 2016 a 2025.
Mae’n bwysig bod pobl hŷn yn cael y deiagnosis cywir, yn enwedig ynghylch dryswch meddwl
a iechyd meddwl ac, yn ein cymdeithas ddwyieithog, bod materion iethyddol yn cael eu
hadnabod yn gywir. Cynyddwn ni’r canran o wariant ar iechyd meddwl er mwyn
gwella deiagnosis cynnar a lleihau amseroedd aros.
Gŵyr pawb am rywun fu farw o ganser. Gwnaiff Plaid Cymru flaenoriaethu
deiagnosis cynnar o ganser gan sicrhau’r siawns orau o guro’r salwch.
Darparwn brofion deiagnostig fel y bydd pob claf yn derbyn canlyniad
o fewn 28 diwrnod. Adeiledir tair Canolfan Ddeiagnostig Frys ar draws
Cymru i hwyluso hyn a chaiff pob claf weithwyr allweddol
i’w gefnogi cyn, yn ystod ac ar ôl triniaeth.
Byddwn yn datblygu rhwydwaith o gartrefi meddygol canolog ar
draws Cymru fydd yn darparu rhyngartrefi i gleifion sydd ddim
yn barod i fynd adref, ond nad sydd angen triniaeth
drylwyr yn yr ysbyty.
Mae cynlluniau iechyd ataliol Plaid Cymru yn cynnwys ymestyn
y Rhaglen Sgrinio Bronnau i fenywod hyd at 75, ac hefyd
cyflwyno Rhaglen Sgrinio Coluddyn yn iau.
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Dysgu i Oedolion
Mae prentisiaethau yn darparu’r cyfle i bobl o bob oedran ennill tra’u bod yn dysgu. Bydd Plaid Cymru yn defnyddio lefi prentisiaethau’r Llywodraeth
DG i dalu am 50,000 o brentisiaethau ychwanegol, gan ddod â’r cyfanswm at fwy na 100,000 dros dymor y Cynulliad. Bydd y prentisiaethau yma yn
agored i oedolion o bob oed.
Bydd Plaid Cymru yn buddsoddi mewn ysgolion 3-14 a 3-19 lle bo’n briodol a fydd yn gwasanethu fel hybiau cymunedol, ar agor ar nosweithiau,
penwythnosau ac yn ystod gwyliau gyda chyfleusterau modern fel llyfrgelloedd, pyllau nofio a champfeydd, ar agor i’r cyhoedd.
Bydd yr ygsolion hyn yn darparu cyfleusterau dysgu i deuluoedd a chymunedau
ac mi wnewn nhw annog rhieni a’r gymuned yn fwy eang, i gymryd rhan
mewn gweithgareddau dysgu.
Bydd Plaid Cymru yn cael gwared ar y
grant ffioedd dysgu sydd yn anghynaliadwy
a chyflwyno bond dysgu yn ei le i bob
myfyriwrisraddedig i astudio lle
bynnag yr hoffent. Bydd hyn yn arbed
tua £250m y flwyddyn er mwyn inni
ailfuddsoddi yn ein prifysgolion
a’n colegau. Bydd Cyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru yn gyfrifol i
sicrhau bod rhan o’r arian yma
yn cael ei wario ar sicrhau bod
yna ddigon o gyrsiau rhan amser
ar gael a bod y cyrsiau yn
fforddiadwy a bod yna gymorth
digonol i ddysgwyr rhan amser.
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Henaint Bywiog
Mae cadw’n heini ac ystwyth yn allweddol i fywyd hŷn bwyiog. Gwnaiff Plaid Cymru hyrwyddo iechyd y cyhoedd a ffitrwydd. Sicrhawn fod meddygon
yn cyfeirio pobl mewn angen i ganolfannau hamdden a champfëydd lle bo’n briodol er mwyn caniatáu i bobl ymarfer am ddim. Bydd ein rhaglen
chwaraeon, Ysbrydoli Cymru’n datblygu gweithgareddau addas at oed a ffitrwydd
er mwyn hybu bywyd bywiog, gan gynnwys popeth o gerdded
yn yr awyr agored i chwarae sbort. Cydnabyddwn
bwysigrwydd chwaraeon a gweithgareddau grŵp
fel rhan bwysig o iechyd meddwl a chorff.
Bydd peth o’r gwaith hwn yn targedu
pobl ar risg uchel, gan gynnwys
pobl mewn ardaloedd
difreintiedig sydd,
yn anffodus, yn wynebu
bywydau byrrach
a llai iach.
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Economi
Crêd Plaid Cymru fod pobl hŷn yn cymryd rhan bwysig tu hwnt yn ein heconomi , boed hynny fel cynhyrchwyr neu ddefnyddwyr.
Ymgyrchodd Plaid Cymru dros ddileu oedran ymddeoliad gorfodol ac fe gefnogwn bobl hŷn i aros mewn cyflogaeth neu i gael gwaith os dymunant.
Rydym am ddefnyddio profiad a gwybodaeth blynyddoedd, weithiau cenedlaethau, i drosglwyddo’r sgiliau hyn. Dymunwn weld pobl hŷn mewn
hyfforddiant, boed yn arwain sesiwn neu’n dysgu sgiliau newydd. Cefnogwn ein colegau a’n prentisiaethau er mwyn i hyn fedru digwydd.
Yn cydnabod effaith gwariant pobl hŷn, bydd Plaid Cymru’n creu Cymru sy’n croesawu twristiaeth pobl hŷn a’n gwestai a’n gwasanaethau cwsmer
yn barod i gwrdd ag anghenion a diddordebau pobl hŷn. Bydd hyn y canolbwyntio yn arbennig ar ein leoliadau glan y môr, ond ceir cyfleoedd ymhob
sector o dwristiaeth yng Nghymru.

Cartref am oes
Mae tai addas yn bwysig i bobl o bob oedran, ond yn arbennig felly i bobl hŷn. Cefnogwn gyflwyno safonau tai am oes ar gyfer datblygiadau newydd
er mwyn medru addasu tai’n rhwydd wrth i anghenion y preswylydd newid. Bydd hyn yn torri i lawr ar gostau uchel i gyweirio ac yn galluogi pobl i aros
yn eu cartrefi yn hytrach na gorfod symud i le arall.
Ar yr un pryd, mae caniatáu i gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol adeiladu tai newydd yn golygu y gellir sicrhau tai o’r maint a’r arddull cywir. Bydd
darparwyr tai cymdeithasol a fforddiadwy yn gallu benthyg yn erbyn rhentau er mwyn darparu’r mathau o dai sydd eu hangen. Mae darparu cartrefi
ar gyfer pobl hŷn hefyd yn golygu y gellir rhyddhau stoc o’r cartrefi eraill i gael eu defnyddio.
Mae lleihau tlodi tanwydd pobl hŷn yn darged allweddol i Blaid Cymru. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n lansio’r cynllun effeithiolrwydd ynni tai mwyaf
yng Nghymru. Bydd hyn yn torri biliau ynni, sydd yn arbennig o bwysig i bobl ar incwm cynfyngedig, lleihau gollyngiadau carbon a chreu swyddi lleol.
Ddylai neb orfod wneud penderfyniad rhwng gwres a bwyd.
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Taclo Unigedd
Bydd Plaid Cymru’n gweithio gyda’r trydydd sector, Comisiynydd Pobl Hŷn ac Awdurdodau Lleol i daclo unigedd ymysg pobl hŷn.
Amddiffynwn y tocyn bws am ddim sydd yn caniatáu i bobl hŷn gadw mewn cysylltiad â chyfeillion a chynnal eu hanibyniaeth i siopa a mynychu
digwyddiadau ar eu pennau’u hunain. Parhawn i gefnogi cludiant cymunedol megis Bwcabus yn ne Ceredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin sydd yn
darparu cludiant drws i ddrws mewn ardaloedd gwledig lle mae cludiant cyhoeddus yn brin.
Cefnogwn ddefnyddio lleoliadau cymunedol, megis canolfannau cymunedol, ar gyfer pobl hŷn, lle gallant gwrdd â chyfeillion. Gweithiwn gyda’r
trydydd sector i sicrhau trefnu cynlluniau cyfeillgarwch a gweithgareddau lle bynnag bo’u hangen yng Nghymru.
Mae canolfannau trefi’n lleoedd delfrydol i bobl gwrdd â’I gilydd. Rhaid i’r lleoedd hyn fod yn hygyrch i bobl hŷn a’u gofynion. Cefnogwn gynnal
toiledau cyhoeddus a’u cadw
ar agor at ddefnydd pobl hŷn.
Gofynnwn i awdurdodau lleol
ystyried hygyrchedd eu
canolfannau trefol a’u siopau
i bobl sydd â phroblemau
symud, yn cynnwys
darpariaeth barcio.
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Taclo Twyll
Bydd llywodraeth Plaid Cymru’n gweithio’n agos â’r heddlu a’r
awdurdodau lleol i rwystro neu i ddatrys twyll sy’n ecsbloetio pobl
hŷn. Bydd hyn yn cynnwys twyll personol, post, ffôn neu ryngrwyd
yn ogsytal â chamddefnyddio ymddiriedaeth gan aelodau’r teulu.
Archwiliwn effeithiolrwydd Ardaloedd Galwadau Oer ac, os
bu’r effaith yn gadarnhaol, bydd hi’n haws i’r
awdurdodau lleol eu cyflwyno.
Pan gaiff Cymru bwerau dros Drosedd a
Chyfiawnder, gwthiwn ni hefyd am
ddedfrydau caled i’r sawl sy’n
targedu pobl hŷn, fregus i gael arian
neu gymwynasau ganddynt.
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