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Cyflwyniad 

Ers 2008, mae gan fenywod beichiog yn Ghana yr 
hawl 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 buddsoddi ar frys yng 
ngwasanaeth iechyd Ghana er mwyn helpu i arbed 
bywydau a lleihau anghydraddoldeb.  

Beth yw effaith anghydraddoldeb iechyd? 

Mae prinder gweithwyr iechyd cymwysedig yn 
Ghana. Er enghraifft, mae deg gwaith yn fwy o 
nyrsys a bydwragedd am bob 10,000 o bobl yn y DU 
nag sydd yn Ghana.  
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Selina Fletcher ar ôl genedigaeth ei merch Savina yn Ysbyty Korle 
Bu, Accra, Ghana. Cydnabyddiaeth: Abbie Trayler-Smith/Oxfam  

Beth allwch chi ei wneud? 

1. Darparu gwybodaeth: Dysgu eraill am anghydraddoldebau 
iechyd, gan ddefnyddio'r ffeil PowerPoint ynghylch Iechyd.  

2. Darlledu: Cynllunio camau creadigol i helpu i godi 
ymwybyddiaeth yn eich ysgol a'ch cymuned.  

3. Dylanwadu: Meddwl am sut y gallech chi ddarbwyllo'r bobl 
sy'n gwneud penderfyniadau pwysig i wneud rhywbeth i 
helpu.  
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Yn aml, mae'r cyfleusterau iechyd yn bell i ffwrdd o gartrefi menywod. Mae llai na hanner y boblogaeth yn 
byw o fewn awr o daith o ysbyty neu glinig ac mae llawer o bobl yng nghefn gwlad yn byw ymhellach byth i 
ffwrdd. Nid yw llawer o fenywod beichiog yn gwybod y gallant gael gofal iechyd am ddim felly ‘dydyn nhw 
ddim yn mynd i'r ysbyty i eni eu plant. Yn olaf, mae cymunedau tlotach yn dibynnu ar ofal traddodiadol ac 
anghymwys yn aml. Os bydd cymhlethdodau'n codi yn ystod genedigaeth, yn aml, ni fydd gan y 
cynorthwywyr geni traddodiadol y sgiliau i arbed bywydau.  

Beth sydd angen ei newid? 

Mae'n rhaid lleihau anghydraddoldeb o ran mynediad i ofal iechyd. 
Bydd hyn yn helpu i roi terfyn ar anawsterau a marwolaethau yn ystod 
beichiogrwydd. Dylai llywodraeth Ghana fuddsoddi mwy o arian yn ei 
gwasanaeth iechyd a dylai gwledydd tramor gadw eu haddewid i roi 
0.7% o'u hincwm mewn cymorth i wledydd tramor. Bydd y cymorth 
hwn yn helpu Ghana a gwledydd tlawd eraill i fuddsoddi mwy mewn 
gwasanaethau fel gofal iechyd mamau. Ar ben hynny, mae angen 
rhoi sylw i achosion anghydraddoldeb yn Ghana ac mewn mannau 
eraill.   

Ganed mab Adumporka Abotiyure, sy'n dod 
o ardal ddiarffordd yn Rhanbarth Dwyreiniol 

Uchaf Ghana, yn y ganolfan iechyd leol  
Cydnabyddiaeth: Abbie Trayler-Smith/

Oxfam  
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1. Darparu Gwybodaeth 

Dysgwch eich cyfoedion am anghydraddoldebau iechyd gan 
ddefnyddio Ghana fel enghraifft, ac ysbrydolwch nhw i 
wneud rhywbeth hefyd! Make sure you understand the issue. 

 Defnyddiwch y ffeil PowerPoint ynghylch Iechyd i helpu 
myfyrwyr eraill i ddysgu am y mater. 

 Byddwch yn greadigol: dyfeisiwch gemau sy'n seiliedig ar 
y ffotograffau e.e. gofynnwch iddynt benderfynu pa rai 
sy'n dangos y brifddinas Accra a pha rai sy'n dangos ardal 
wledig yng ngogledd y wlad. 

 Trafodwch y materion gyda nhw a gofynnwch iddyn nhw 
ddysgu pobl ifanc eraill amdanynt.  

2. Darelledu 

Dewch â'ch ffrindiau at ei gilydd i siarad am 
anghydraddoldeb er mwyn codi ymwybyddiaeth yn eich 
cymuned.  
 Gallech chi gynllunio arddangosfa o'r ffotograffau yn 

eich ysgol gan ddefnyddio'r ffeil  Iechyd —
Ffotograffau ar gyfer y Gweithdy.  

 Dewiswch le ac amser ar gyfer eich digwyddiad, a 
gofynnwch i'ch athrawon gefnogi eich prosiect.  

 Defnyddiwch Facebook, Twitter, gwahoddwch y wasg. 
Lledaenwch y neges!  Gwahoddwch ffrindiau, teulu, 
ysgolion eraill. 

 Byddwch yn wreiddiol, ac yn berswadiol er mwyn dal 
sylw pobl. Beth am osod y ffotograffau mewn mannau 
diddorol neu ffilmio eich hun yn siarad â phobl 

3. Dylanwadu 

Ceisiwch ddylanwadu ar y bobl sy'n gwneud penderfyniadau pwysig am 
anghydraddoldeb e.e. gwleidyddion neu arweinwyr busnes. Rhai syniadau: 

 Gwahoddwch eich cynrychiolwyr gwleidyddol i'ch arddangosfa 
ffotograffau, neu anfonwch ffotograffau o'r digwyddiad atynt, neu'r 
negeseuon roeddech wedi'u casglu yn ystod y digwyddiad i ddangos 
bod pobl leol yn poeni am anghydraddoldeb a'u bod nhw am weld 
rhywbeth yn cael ei wneud.  

 Os byddan nhw'n bresennol yn eich digwyddiad, cofiwch baratoi. 
Cynlluniwch beth rydych chi am ei ddweud wrthyn nhw a sut rydych 
chi am iddyn nhw weithredu. Gofynnwch iddyn nhw wneud adduned 
i siarad am y mater gyda gwleidyddion eraill neu i gynnig mwy o 
gymorth i wledydd tramor er mwyn taclo materion fel iechyd 
mamau.  

 

Enghreifftiau o 
ymgyrchoedd sy'n ceisio 
lleihau anghydraddoldeb:  

 
Ymgyrch Oxfam – Even It 
Up : www.oxfam.org.uk/
evenitup  

 
Ymgyrch Action 2015: 
http://
www.action2015.org/ 
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