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Gweithgaredd: Gofal iechyd mamau yn Ghana 

 

Amcanion dysgu 

• Deall sut y mae mynediad i ofal iechyd am ddim ar gyfer menywod beichiog a 

menywod sydd wedi rhoi genedigaeth yn ddiweddar wedi lleihau marwolaethau ymysg 

mamau yn Ghana. 

• Nodi cyfyngiadau'r system bresennol a'r modd y gellid ei gwella. 

• Asesu pwysigrwydd anghydraddoldeb rhanbarthol fel sail ar gyfer buddsoddi yn y 
dyfodol. 

Adnoddau 

• Cyflwyniad: “Iechyd: Archwilio Iechyd ac Anghydraddoldeb” 

• Fideo: Inequality: Even It Up (3 munud) www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o 

• Fideo: A Midwife in Ghana: Cecilia’s Story (6 munud, 7 eiliad): 

www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc  

• Lluniau: Iechyd mamau yn Ghana, y gogledd a'r de (ar gael mewn dogfen ar 

wahân neu fel cyflwyniad) 

Yr amser sy'n ofynnol: 120 munud 

 

Anghydraddoldeb yn system gofal iechyd Ghana (35 munud) 

 

Yn 2008, cyflwynodd llywodraeth Ghana ofal iechyd am ddim i fenywod beichiog. Mae hyn 

wedi helpu Ghana i wneud cynnydd da wrth leihau marwolaethau ymysg mamau (marwolaeth 

wrth eni plant). Fodd bynnag, er gwaethaf y cynnydd hwn, mae anghydraddoldeb mawr yn 

parhau i fod rhwng mamau o rannau gwahanol o Ghana mewn perthynas â phrofiadau o ofal 

iechyd mamau.  

• Dangoswch y cyflwyniad. Mae'n edrych ar brofiadau Selina Fletcher, mam a roddodd 

enedigaeth ym mhrifddinas Accra, ac Adumporka Abotiyure, mam newydd o'r Rhanbarth 

Dwyreiniol Uchaf anghysbell, o ran y system gofal iechyd cyhoeddus yn 2011. Wrth i'r bobl 

ifanc wrando arnoch yn darllen y sgript, gofynnwch iddynt gymryd nodiadau o'r pwyntiau 

da a gwael y maent yn sylwi arnynt am ofal iechyd mamau yng ngogledd a de Ghana. 

Cofiwch fod "da" a "gwael" yn dermau goddrychol, felly gellir eu dehongli mewn ffyrdd 

gwahanol. Gallai'r bobl ifanc ddefnyddio grid fel hyn: 

 

 Gogledd De 

Da    

Gwael   

 

• Os oes amser, gallent rannu eu sylwadau â'r dosbarth. 

• Nesaf, dangoswch iddynt y ffilm am Cecilia, bydwraig yng ngogledd Ghana. Nodiwch fod 

Cecilia yn gwneud nifer o sylwadau ynglŷn â gofal iechyd yn Accra (de Ghana), er bod y 

ffilm wedi cael ei wneud yng Ngogledd Ghana. Gofynnwch i'r bobl ifanc wrando ar y 

rhain. Dylent ychwanegu eu sylwadau am y sefyllfa y mae Cecilia yn ei disgrifio at eu 

nodiadau. 

http://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc
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• Arweiniwch drafodaeth ddosbarth am eu hatebion. Pa anghydraddoldebau y maent 

wedi'u gweld rhwng gofal iechyd mamau yng ngogledd Ghana a'r gofal sydd ar gael yn y 

de?  

 

Heriau ac atebion – Y cam cyntaf: Rhestru'r heriau ar ffurf diemwnt (35 munud) 

 

• 'Nawr, gan ddefnyddio'r pwyntiau da a gwael y maent newydd eu trafod, gofynnwch i'r 

dosbarth geisio cytuno ar y naw her fwyaf sylweddol o ran anghydraddoldeb y mae 

system gofal iechyd Ghana yn dal i'w hwynebu. Ysgrifennwch y rhain ar y bwrdd mewn 

unrhyw drefn. Rhwbiwch allan unrhyw heriau ychwanegol, fel bod gennych ddim ond 

naw ar ôl. 

• Gofynnwch i'r bobl ifanc weithio mewn parau i restru'r heriau yn ôl pa mor ddybryd y 

maent. Dylent gopïo'r naw her a bennwyd gan y dosbarth ar naw cerdyn bach, a'u 

trefnu'n "Ddiemwnt 9" fel hyn: 

1 

2 2 

3 3 3 

4 4 

5 

Mae'r cerdyn yn safle "1" yn cynrychioli'r her fwyaf dybryd, y ddau gerdyn yn safle "2" yn 

cynrychioli'r ddwy her fwyaf dybryd nesaf, ac ati. 

• Os bydd amser yn caniatáu, arweiniwch drafodaeth ddosbarth am ddewisiadau'r bobl 

ifanc ar gyfer y tair her fwyaf. A ydynt yn ymwneud yn bennaf â'r "gogledd" neu'r "de”? 

 

Heriau ac atebion – Yr ail gam: Meddwl am atebion (30 munud) 

 

• Dosbarthwch gopïau o'r taflenni neu tafluniwch y cyflwyniad sy'n dangos lluniau a 

chapsiynau mewn perthynas ag iechyd mamau yng ngogledd a de Ghana. Mae'r 

capsiynau'n nodi'n glir a yw'r lluniau wedi cael eu tynnu yng ngogledd neu dde Ghana. 

• Bob tro y byddant yn gweld yr hyn sy'n ymddangos yn her, gofynnwch i'r bobl ifanc 

feddwl sut y gellid ateb yr her honno. Gallent hefyd wneud hyn trwy wylio'r fideo am 

Cecilia eto, ac ysgrifennu'r atebion y mae'n eu hawgrymu. 

• Gofynnwch i'r dosbarth rannu eu gwelliannau â'i gilydd. Ysgrifennwch y rhain ar y bwrdd 

nes bod gennych o leiaf naw. 

 

Heriau ac atebion – Y trydydd cam: Rhestru'r atebion ar ffurf Diemwnt (20 munud) 

 

• Mewn parau, gofynnwch i'r bobl ifanc greu naw "cerdyn gwella" gan ddefnyddio'r 

gwelliannau a ysgrifennwyd ar y bwrdd. 

• Dywedwch wrth y parau ymuno â phâr arall ac, fel grŵp o bedwar, dod i benderfyniad 

ynghylch y tri gwelliant a fyddai'n fwyaf defnyddiol i Cecilia a'r menywod y mae'n eu trin. 

• Yna anogwch drafodaeth dosbarth cyfan am y tri gwelliant mwyaf defnyddiol. Faint o'r 

gwelliannau hyn sy'n ymwneud â darparu gofal iechyd mwy cyfartal yn Ghana? 
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Beth i'w wneud nesaf (10 munud) 

 

• Gofynnwch i'r bobl ifanc feddwl yn ôl i'r hyn a ddysgwyd ganddynt am anghydraddoldeb 

fel problem ar ddechrau'r gweithgaredd. A yw'r enghraifft hon o Ghana wedi eu helpu i 

ddeall anghydraddoldeb fel problem? 

• Pam y mae yna anghydraddoldebau fel hyn yn Ghana, yn eu barn nhw? Pam y mae'r de, 

o bosibl, mewn sefyllfa well na'r gogledd i ymdopi? 

• A yw meddwl am hyn yn eu helpu i ddeall anghydraddoldeb mewn gwledydd eraill (er 

enghraifft, yn Ewrop)? 

• Beth allai helpu i oresgyn anghydraddoldeb, yn eu barn nhw? Gallech ofyn iddynt feddwl 

am Ghana, ond hefyd yn ehangach.  

• Cyfeiriwch y bobl ifanc at y Canllaw Gweithredu os ydynt am feddwl am y rôl y gallant ei 

chwarae fel dinasyddion byd-eang gweithredol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth gysylltiedig yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn eu defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni.  

 

 

 

 


