
Canllaw Gweithredu ar gyfer 
Iechyd ac Anghydraddoldeb 

CYFLWYNIAD 
 

Er 2008, mae hawl gan fenywod beichiog yn Ghana i 
gael gofal iechyd am ddim. Mae hwn yn gam enfawr 
ymlaen, ond mae tua 75 o fenywod yn dal i farw bob 
wythnos oherwydd diffyg mynediad i ofal 
cymwysedig. Mae angen buddsoddiad brys yng 
ngwasanaeth iechyd Ghana er mwyn helpu i achub 
bywydau a lleihau anghydraddoldeb.  

  

BETH YW EFFAITH ANGHYDRADDOLDEB 

IECHYD? 

Mae yna brinder gweithwyr iechyd cymwysedig yn 
Ghana. Er enghraifft, mae gan y DU ddeng gwaith yn 
fwy o nyrsys a bydwragedd ar gyfer pob 10,000 o 
bobl na Ghana.  

Mae cyfleusterau iechyd yn aml yn bell o gartrefi menywod. Mae llai na hanner y boblogaeth yn byw o 
fewn awr i ysbyty neu glinig, a llawer o bobl yng nghefn gwlad yn byw hyd yn oed ymhellach i ffwrdd. 
Nid yw llawer o fenywod beichiog yn gwybod y gallant gael gofal iechyd am ddim, felly nid ydynt yn 
mynd i'r ysbyty i roi genedigaeth. Yn olaf, mae cymunedau tlotach yn dibynnu ar ofal traddodiadol, sy'n 
aml yn anghymwys. Os cyfyd cymhlethdodau yn ystod genedigaeth, yn aml nid oes gan ofalwyr geni 
traddodiadol y sgiliau i achub bywydau.  

BETH Y GALLWCH CHI EI WNEUD? 

1. Hysbysu 

Addysgu eraill am y broblem 
o ran anghydraddoldeb 
iechyd, gan ddefnyddio'r 
cyflwyniad PowerPoint, 
“Health and Inequality”.  

2. Lledaenu 

Cynllunio camau creadigol er 
mwyn helpu i godi 
ymwybyddiaeth ledled eich 
ysggol a'r gymuned.  

3. Dylanwadu 

Meddyliwch am sut y mae 
perswadio'r rheiny sy'n 
gwneud y penderfyniadau 
pwysig i wneud rhywbeth i 
helpu.  

Selina Fletcher, ar ôl rhoi genedigaeth i'w merch, Savina, yn 

Ysbyty Korle Bu yn Accra, Ghana.  

Llun: Abbie Trayler-Smith/Oxfam  

Rhoddodd Adumporka Abotiyure, o ran anghysbell o Ranbarth 

Dwyreiniol Uchaf Ghana, enedigaeth i'w mab yn y ganolfan iechyd leol. 

Llun: Abbie Trayler-Smith/Oxfam  

BETH Y MAE ANGEN IDDO NEWID? 

Rhaid lleihau'r anghydraddoldeb o ran mynediad i ofal iechyd. 

Bydd hyn yn helpu i roi diwedd ar anawsterau beichiogrwydd a 

marwolaeth ymysg mamau. Dylai llywodraeth Ghana 

fuddsoddi mwy yn ei gwasanaeth iechyd, a dylai gwledydd 

tramor gadw eu haddewid i roi 0.7% o'u hincwm fel cymorth i 

wledydd tramor. Bydd y cymorth hwn yn helpu Ghana a 

gwledydd tlawd eraill i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau fel 

gofal iechyd mamau. Yn ogystal, mae angen mynd i'r afael ag 

achosion anghydraddoldeb yn Ghana ac mewn mannau eraill.  
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