
 

 

www.sfyouth.eu 

Trosolwg o Iechyd 

Mae hwn yn drosolwg cryno o faterion iechyd ac 
anghydraddoldeb. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, 
lawrlwythwch y gweithgareddau, gweithdai a chyflwyniadau 
meddwl yn feirniadol, ac edrychwch ar y canllaw gweithredu i 
weld beth arall y gallwch ei wneud i helpu.  
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Cyflwyniad  

Ystyr anghydraddoldeb yw bod rhai 
unigolion, grwpiau neu gymunedau yn 
wahanol i eraill – nid ydynt yn rhannu'r un 
safonau byw, maen nhw'n cael eu trin yn 
wahanol, ni chânt yr un cyfleoedd a hawliau. 
Ni allai'r un gymdeithas fod yn gwbl gyfartal 
ym mhob ffordd. Fodd bynnag, gwelir bod y 
gwahaniaethau mawr a chynyddol yn incwm 
a chyfoeth grwpiau gwahanol mewn 
cymdeithas yn broblem sy'n cynyddu. Gwelir 
bod anghydraddoldeb mawr yn annheg ac yn 
ddrwg i'r gymdeithas gyfan.  

Anghydraddoldeb economaidd yw'r math mwyaf gweladwy o anghydraddoldeb ac mae'n gallu cael 
effaith bellgyrhaeddol. Fodd bynnag, mae anghydraddoldeb yn effeithio ar gyfleoedd pobl hefyd. 
Gall hyn olygu na fydd pobl yn cael yr un mynediad i addysg, i wasanaethau sylfaenol fel dŵr glân, 
ac i hawliau sylfaenol eraill ddim ond oherwydd eu bod yn byw mewn ardal wahanol, yn perthyn i 
deulu gwahanol neu i ryw gwahanol. Dyma'r math o anghydraddoldeb y byddwn ni'n ei astudio 
yma. Caiff anghydraddoldeb effaith fawr ar leihau tlodi ac mae'n cysylltu â Nodau Datblygu 
Cynaliadwy 2015-2030 a'u rhagflaenwyr sef Nodau Datblygu'r Mileniwm.   
Hawliau Geni yn Ghana 

Yn 2008, cyflwynodd llywodraeth Ghana ofal iechyd am ddim i famau beichiog. Mae hyn wedi helpu 
Ghana i wneud cynnydd da o ran lleihau marwolaethau ymysg mamau (pan fydd mamau'n marw 
wrth roi genedigaeth). Fodd bynnag, er gwaetha'r cynnydd hwn, mae anghydraddoldeb mawr o hyd 
ym mhrofiadau mamau mewn gwahanol rannau o'r wlad.  

Mae'r cyflwyniad PowerPoint yn edrych ar ddwy fenyw a'u profiadau o'r system gofal iechyd 
cyhoeddus, sef Selina Fletcher, mam oedd wedi geni plentyn yn y brifddinas Accra, ac Adumporka 
Abotiyure, mam newydd o ardal ddiarffordd yn rhanbarth Dwyreiniol Uchaf y wlad, yn 2011.  

Roedd Selina wedi rhoi genedigaeth mewn ysbyty athrofaol cenedlaethol oedd â nifer gymharol 
dda o offer a staff. Bu'n rhaid i Adumporka gerdded 4 cilometr i ganolfan iechyd leol. Nid oedd 

Saratanu Ademu, sydd 7 mis yn feichiog ac yn hwylusydd a gweithiwr 
iechyd yn ardal Bongo yn Rhanbarth Dwyreiniol Uchaf Ghana 
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gwely ar ei chyfer pan gyrhaeddodd yno a bu'n rhaid iddi adael ddwy awr ar ôl yr enedigaeth. Eto, 
mae'r ddwy yn ddinasyddion o'r un wlad ac felly dylai bod ganddynt hawl i dderbyn gwasanaethau 
cyhoeddus o'r un safon. 
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