Peidiwch
â gadael Cymru ar ôl - dysgwch les mislif mewn
ysgolion
Annwyl Aelodau’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg,
Rydym yn ysgrifennu mewn perthynas â'r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) i ofyn bod lles
mislif yn dod yn rhan orfodol o'r cwricwlwm newydd, yn benodol yn y Maes Dysgu a Phrofiad
Iechyd a Lles.
Ar hyn o bryd, mae'r cwricwlwm yn cynnig hyblygrwydd i ysgolion ac athrawon benderfynu a
ddylid addysgu lles mislif ai peidio. Gallai hynny olygu bod y pwnc yn cael ei anwybyddu, gan
adael pobl ifanc heb y wybodaeth angenrheidiol i wybod beth yw cylch mislif arferol, a phryd i
geisio cymorth meddygol.
Mae cyflyrau iechyd mislif yn effeithio ar gyfran sylweddol o ferched, menywod a'r rhai a
neilltuwyd yn fenywod adeg genedigaeth, megis gwaedu mislif trwm (20%), ffibroidau (20%),
endometriosis (10%), syndrom ofari polycystig (10%), ac anhwylder dysfforig cyn mislif (5%).
Er gwaethaf y niferoedd uchel hyn, nid yw llawer yn sylweddoli bod ganddynt gyflwr meddygol y
gellir ei drin: er enghraifft, nid yw 50% o fenywod â gwaedu mislif trwm yn gwerthfawrogi ei fod
yn gyflwr meddygol, a gall diagnosis gymryd blynyddoedd lawer. Ar gyfartaledd, mae’n cymryd
8.5 mlynedd i gael diagnosis o endometriosis yng Nghymru, sy'n golygu y bydd llawer o bobl
ifanc yn dioddef mewn distawrwydd am fwyafrif eu bywyd ysgol, gan arwain at absenoldebau
mynych o'r ysgol a cholli arholiadau. Ni ellir gorbwysleisio'r effaith ddinistriol y gall cyflyrau
iechyd mislif fel endometriosis ei gael ar addysg, gyrfa yn y dyfodol, ac iechyd corfforol a
meddyliol person.
Canfu astudiaeth gan Plan International nad oedd un o bob saith merch (14%) yn gwybod beth
oedd yn digwydd pan ddechreuon nhw eu mislif, ac nid oedd dros eu chwarter (26%) yn gwybod
beth i'w wneud. Canfu’r un astudiaeth hefyd fod 48% o ferched yn y DU yn teimlo cywilydd
oherwydd eu mislif, a 49% o ferched yn y DU wedi colli ysgol oherwydd eu mislif.
Er mwyn goresgyn tabŵs a lleihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru, mae angen i bob
person ifanc gael gafael ar wybodaeth ddibynadwy, gywir am les mislif. Mae hyn er mwyn i'r
pwnc gael ei drafod yn agored a heb gywilydd, i danseilio hen goelion, ac i rymuso unigolion yn
ddigonol gyda'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i geisio cyngor meddygol pan fo hynny'n
briodol.
Credwn fod y gwaith hwn yn hanfodol mewn ysgolion gan na ellir tybio bod pobl ifanc yn
teimlo'n gyffyrddus ac yn hyderus yn trafod mislif a materion cysylltiedig â’u rhiant/gofalwr, neu
fel arall. Mae llawer yn wynebu rhwystrau diwylliannol ychwanegol i siarad am les mislif yn y
cartref, yn enwedig y rheini o gymunedau lleiafrifol.

Yn ogystal, mae'r rhai mewn unedau teulu anhraddodiadol, mewn gofal neu mewn ysgol
breswyl i gyd yn enghreifftiau o ddisgyblion nad ydynt o reidrwydd yn gallu trafod y pwnc
gartref.
Mae’n amlwg bod Llywodraeth Cymru yn dymuno arfogi disgyblion â’r wybodaeth i ‘oresgyn
rhwystrau i ddysgu ac i gyflawni i’w llawn potensial. Mae hyn yn cynnwys rhoi'r wybodaeth sydd
ei hangen ar fyfyrwyr i adnabod dangosyddion problemau meddyliol neu gorfforol, y gallu i
gyfathrebu'r rhain, a'r modd i geisio cefnogaeth. Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, credwn fod
angen i les mislif fod yn orfodol o fewn y cwricwlwm.
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cydnabod pwysigrwydd hanfodol addysg lles mislif
orfodol. Daeth adroddiad ar Ofal Endometriosis yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth
Cymru yn 2018 gyda chefnogaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol, Vaughan Gething, i'r casgliad y dylai addysg lles mislif fod yn orfodol yng
Nghymru. Erfyniwn felly ar i Lywodraeth Cymru beidio â thorri eu haddewid ynglŷn â’r
ymrwymiad hwn a gofynnwn am ddiwygio’r Cwricwlwm drafft yn unol â hynny.
Bydd lles mislif gorfodol ar gwricwlwm yr ysgol yn Lloegr o fis Medi 2020; bydd methu â dilyn yr
un trywydd yn gadael plant yng Nghymru dan anfantais annheg o’u cymharu â phlant Lloegr.
Rydym yn gofyn am ddau welliant syml iawn i’r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles ar
gyfer y cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru:
Dylai disgyblion ddeall y cysyniad o les mislif, gan gynnwys y ffeithiau allweddol am y cylch
mislif. Fel rhan o hyn, bydd disgyblion yn deall beth yw ‘cylch mislif arferol’ a sut i adnabod
arwyddion rhybuddio cyflwr mislif
Rhoddir y wybodaeth, yr hyder a'r sgiliau i ddisgyblion i geisio cymorth os ydynt yn pryderu
bod ganddynt gyflwr iechyd mislif
Gofynnwn ichi gydnabod yr effaith enfawr y mae cyflyrau iechyd mislif yn eu cael ar addysg a
gyrfa person ifanc yn y dyfodol a sicrhau bod addysg lles mislif yn ysgolion Cymru yn orfodol i
bob disgybl.
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