Tybaco ac iechyd yng Nghymru
Canfyddiadau cychwynnol i nodi Diwrnod Dim Smygu 2012
Mae’r defnydd o dybaco yn parhau i fod yn destun pryder mawr ym maes iechyd y cyhoedd.
Mae cyfraddau ysmygu ymysg oedolion yng Nghymru wedi bod yn gostwng yn raddol ond
maent yn parhau i fod mor uchel â 23 y cant1, ac amcangyfrifir bod 14 y cant o ferched a 9
y cant o fechgyn 15-16 oed yn ysmygu o leiaf bob wythnos2. Mae atal pobl ifanc rhag dechrau
ysmygu, yn ogystal â helpu ysmygwyr i roi’r gorau iddi a lleihau cysylltiad pobl â mwg ail-law,
yn faterion a dargedir gan Lywodraeth Cymru yng Nghynllun Gweithredu Cymru ar Reoli Tybaco.
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Ym mis Mehefin 2012, bydd adroddiad cynhwysfawr Tybaco ac iechyd yng Nghymru yn cael ei ryddhau gan
Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. I nodi Diwrnod Dim Smygu (14eg Mawrth 2012), dangosir y
canfyddiadau cychwynnol sy’n deillio o’r dadansoddiad newydd o dderbyniadau i’r ysbyty isod:
Amcangyfrifir bod 27,690 o dderbyniadau i’r ysbyty yn 2010 yn deillio o ysmygu, sef 1 o bob 19 o’r holl dderbyniadau
ymysg trigolion Cymru - sy’n uwch na’r gyfran yn Lloegr3 sef 1 o bob 21
O’r holl dderbyniadau hyn, roedd clefydau anadlol a chlefydau cylchredol yn gyfrifol am tuag un o bob tri, ac roedd
canser yn gyfrifol am tuag un o bob pedwar (gweler y diagram isod)
Mae’r cyfraddau derbyn yn amrywio’n sylweddol, fel y dengys y map, o tuag 800 i fwy na 2,200 fesul 100,000 o’r
boblogaeth ar draws y 94 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Uwch* (USOAs) yng Nghymru

Derbyniadau i’r ysbyty oherwydd ysmygu, pob person 35+ oed
a) Cyfradd yn ôl oed safonedig fesul 100,000, USOAs, 2008-10

Bydd yr adroddiad llawn ym
mis Mehefin 2012 yn trafod
y pynciau canlynol hefyd:

b) Dadansoddiad yn ôl clefyd (isafswm o 500 o dderbyniadau), 2010

Faint o bobl sy’n ysmygu, yn cynnwys tueddiadau a’r data diweddaraf
Faint o bobl sydd eisiau rhoi’r gorau iddi ac sy’n defnyddio gwasanaethau’r GIG i wneud hynny
Effaith ysmygu ar gyfraddau marwolaeth ac anghydraddoldebau iechyd

Bydd yr adroddiad, yn ogystal â data rhyngweithiol a chanllaw technegol, ar gael ar-lein yn:
www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/health2012/?lang=cy
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Arolwg Iechyd Cymru 2010;
Ymddygiad Iechyd Mewn Plant Oedran Ysgol 2009/10;
Canolfan Wybodaeth y GIG, Ystadegau ar Ysmygu: Lloegr, 2011
Ardaloedd a ddiffinnir yn ddaearyddol a ddefnyddir i ddangos gwybodaeth
ystadegol, a chanddynt boblogaeth gyfartalog o oddeutu 30,000 yw Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach Haen Uwch
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