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Prif Swyddog Meddygol Cymru
Diweddariad 96: Awst 2019   

Croeso i Ddiweddariad y Prif Swyddog Meddygol. Fy nod i yn 
y diweddariad hwn fydd rhoi crynodebau i weithwyr iechyd 
proffesiynol yng Nghymru o newyddion cyfoes, cyfarwyddyd 
a datblygiadau sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o faterion 
sy’n berthnasol i ansawdd y gwasanaeth iechyd a gwella iechyd 
y boblogaeth. Gobeithio y byddant o ddefnydd i chi. Os oes 
gennych chi unrhyw sylwadau am gynnwys a fformat neu 
awgrymiadau ynglŷn â chynnwys/pynciau, mae croeso i chi 
anfon e-bost ataf: PS.ChiefMedicalOfficer@llyw.cymru 
Diolch i chi am eich gwaith cyson yn cefnogi iechyd a llesiant 
pawb yng Nghymru.
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Adroddiad Blynyddol y 
Prif Swyddog Meddygol 
Pleser oedd cael lansio fy nhrydydd 
adroddiad blynyddol ym mis Mai eleni, 
gan roi sylw i’r llwyddiannau, y cyfleoedd 
a’r heriau sy’n ein hwynebu. Mae fy 
adroddiad yn canolbwyntio ar dri maes 
penodol: 
• sefydlu egwyddorion Gofal Iechyd 

Darbodus trwy fabwysiadu dull gofal 
sy’n seiliedig ar werth; 

• pwysigrwydd ymchwil ac arloesi ar 
gyfer iechyd a llesiant a’r economi;

• y bygythiadau sy’n deillio o broblemau 
iechyd amrywiol gan gynnwys clefydau 
y gellir eu hatal trwy frechu, bygythiadau 
amgylcheddol ac ymwrthedd 
gwrthficrobaidd. 

Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan 
Llywodraeth Cymru:  
www.llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-
y-prif-swyddog-meddygol-2018-i-2019
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Valuing  
our health
Chief Medical Officer for Wales  
Annual Report 2018/19 

Cynigion llwyddiannus ar gyfer 
y Gronfa Iach ac Egnïol
Mewn diweddariadau blaenorol, nodais 
sut roeddem wedi lansio ein Cronfa 
Iach ac Egnïol mewn partneriaeth â 
Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, a sut mae’r Gronfa yn ceisio 
gwella iechyd meddwl ac iechyd corfforol 
trwy alluogi ffordd o fyw iach ac egnïol, 
gan ganolbwyntio ar ddulliau cymunedol.  

Mae’n dda gennyf gyhoeddi bod 
17 prosiect wedi cyflwyno cais 
llwyddiannus er mwyn manteisio ar ein 
Cronfa £5.4 miliwn. Bydd y prosiectau hyn 
yn gwella gweithgarwch corfforol mewn 
ffordd gynaliadwy ac yn gwella lefelau 
lles meddyliol fel rhan o ddull newydd ac 
arloesol o gefnogi pobl o bob oed ac o bob 
cefndir. 

Mae pob un o’r prosiectau llwyddiannus yn 
defnyddio dull gweithredu cydweithredol, 

a byddant yn cael eu rhoi ar waith gan 
bartneriaid amrywiol. Maent yn cynrychioli 
ystod ddaearyddol amrywiol ledled Cymru, 
gan gynnwys ardal Tasglu’r Cymoedd. 
Mae’r prosiectau sydd wedi’u dewis yn 
mynd ati mewn sawl ffordd i geisio lleihau 
anghydraddoldeb o ran canlyniadau a 
rhwystrau. Mae’r prosiectau’n cynnwys 
gweithgareddau garddio sy’n pontio’r 
cenedlaethau, annog teuluoedd i fod yn 
egnïol gyda’u babanod newydd-anedig, 
a chynyddu gweithgareddau corfforol 
a chymdeithasol ar gyfer pobl sy’n byw 
mewn cartrefi gofal.

Mae prosiectau eraill yn ceisio helpu pobl 
â chyflyrau iechyd meddwl i fyw bywydau 
annibynnol ac egnïol yn yr hirdymor, 
ac mae prosiect arall yn defnyddio atgofion 
am chwaraeon i helpu pobl gyda dementia.

https://llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-y-prif-swyddog-meddygol-2018-i-2019
https://llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-y-prif-swyddog-meddygol-2018-i-2019
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Mae rhagor o wybodaeth am y prosiectau 
llwyddiannus ar gael yn Natganiad 
Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru sydd 

ar gael yn: www.llyw.cymru/datganiad-
ysgrifenedig-y-gronfa-bywn-iach-ac-
egniol

Cynorthwyo gofal sylfaenol i 
wella canlyniadau canser 
Ers 1 Mai, mae adnodd newydd ar gael ar 
gyfer practisau ledled Cymru, ac mae’n 
cynnwys grant ategol gwerth £1,000.

Mae Pecyn Cymorth Ansawdd Canser 
Macmillan ar gyfer Gofal Sylfaenol (Cymru) 
wedi’i ddatblygu gan dîm o feddygon teulu 
a nyrsys gofal sylfaenol yng Nghymru, 
a’i nod yw gwella canlyniadau a phrofiadau 
ar gyfer pobl sy’n byw gyda chanser.  

Fel rhan o ddull gweithredu cenedlaethol 
y GIG ar gyfer gwasanaethau a 

chanlyniadau canser, mae’r Pecyn 
Cymorth yn ystyried llwybr cyfan y claf. 
Mae’n cynnwys pum modiwl i helpu 
practisau i adolygu’r gofal sy’n cael ei 
ddarparu. Mae’n darparu cyfle dysgu 
strwythuredig ac yn cynnig gwybodaeth 
am ddulliau gweithio newydd. Hefyd, 
gall practisau ddefnyddio’r Pecyn 
Cymorth ar lefel clwstwr.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma  
www.primarycareone.wales.nhs.uk/
macmillan-cancer-quality-toolkit

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 
Cafodd Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) ei 
gyflwyno yn y Cynulliad ddydd Llun 
17 Mehefin 2019 ac mae yng nghyfnod 
cyntaf y broses graffu yn y Cynulliad ar 
hyn o bryd. 

Prif ddibenion y Bil yw: 

- cryfhau’r ddyletswydd ansawdd 
bresennol sydd ar gyrff GIG ac ymestyn 
hwn i Weinidogion Cymru mewn 
perthynas â’u swyddogaethau iechyd

- gosod dyletswydd gonestrwydd 
sefydliadol ar ddarparwyr 
gwasanaethau’r GIG, gan ei gwneud 
yn ofynnol iddynt fod yn agored ac 
yn onest gyda chleifion a defnyddwyr 
gwasanaethau pan aiff pethau o chwith

- cryfhau llais dinasyddion, drwy 
ddisodli’r Cynghorau Iechyd Cymuned 

gyda Chorff Llais y Dinesydd – corff 
i Gymru gyfan a fydd yn cynrychioli 
buddiannau pobl ar draws y maes 
iechyd a gofal cymdeithasol

- galluogi penodi Is-gadeiryddion ar gyfer 
Ymddiriedolaethau’r GIG, yn yr un modd 
â’r byrddau iechyd. 

Mae’r Bil yn adeiladu ar yr asedau 
sydd gennym yng Nghymru i gryfhau 
a diogelu ein gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol; 
gan hyrwyddo llais cryfach i ddinasyddion, 
gwella atebolrwydd gwasanaethau i 
roi gwell profiad ac ansawdd gofal i 
bobl Cymru a chyfrannu at wlad iach 
a llewyrchus.

I ddilyn hynt y Bil, ewch i wefan Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru: www.senedd.
cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.
aspx?IId=25475&EVT=113

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-gronfa-bywn-iach-ac-egniol
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-gronfa-bywn-iach-ac-egniol
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-gronfa-bywn-iach-ac-egniol
http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/macmillan-cancer-quality-toolkit
http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/macmillan-cancer-quality-toolkit
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25475&EVT=113
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25475&EVT=113
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25475&EVT=113
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Isafbris am Uned o  
Alcohol: Diweddariad 
Cafodd Deddf Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 y 
Cydsyniad Brenhinol ym mis Awst 2018. 
Mae’r ddeddfwriaeth yn cynnwys 
darpariaeth i gyflwyno isafbris ar gyfer 
alcohol yng Nghymru, gyda’r bwriad o 
ddefnyddio pris fel ysgogiad i leihau 
yfed peryglus a niweidiol a’r niwed sy’n 
gysylltiedig ag yfed gormod o alcohol.

Ym mis Chwefror eleni, yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus am dri mis ar 
y lefel a ffefrir gan Lywodraeth Cymru 
ar gyfer isafbris am uned o alcohol, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ddatganiad ysgrifenedig ynglŷn â’r 
bwriad i osod rheoliadau drafft gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gyda’r nod 
o gyflwyno isafbris o 50c ar gyfer uned 
o alcohol yn nes ymlaen yn 2019.

Yn unol â’r Gyfarwyddeb Safonau 
a Rheoliadau Technegol 2015/1535/
EU, cyfeiriodd Llywodraeth Cymru 
y rheoliadau drafft at Gomisiwn yr 
UE ac yna cafwyd cyfnod segur o dri 
mis, a oedd yn golygu na cheid gosod 
y rheoliadau drafft. 

Ar 22 Mai, cafodd Llywodraeth Cymru 
wybod bod un o Aelod-wladwriaethau’r 
UE (Portiwgal) wedi cyflwyno barn fanwl 
ynglŷn â’r rheoliadau drafft. Effaith hynny 
yw bod y cyfnod segur wedi’i estyn am dri 
mis arall, tan 21 Awst 2019.

Ar 29 Mai, cyhoeddodd y Gweinidog 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
ddatganiad ysgrifenedig ynglŷn â’r sefyllfa 
ddiweddaraf. Cadarnhaodd y Gweinidog 
bod Llywodraeth Cymru yn dal wedi 
ymrwymo i gyflwyno isafbris ar gyfer 
alcohol yng Nghymru. 

Os caiff y rheoliadau eu pasio gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru tua’r 
hydref, disgwylir y bydd y drefn o ran yr 
isafbris yn dod i rym yn fuan yn 2020. 
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Dathlu 10 mlynedd  
o Gynllun Gwên 
Cynllun Gwên yw’r rhaglen genedlaethol 
i wella iechyd deintyddol plant ifanc yng 
Nghymru, ac mae bron i 91,000 o blant yn 
brwsio’u dannedd mewn ysgolion cynradd 
a meithrinfeydd. 

Dangosodd arolwg diweddaraf Iechyd 
Cyhoeddus Cymru o blant 5 oed yng 
Nghymru bod cynnydd wedi’i wneud o 
ran gwella iechyd y geg mewn plant ac 
o ran effaith Cynllun Gwên. Bu lleihad yng 
nghyfran y plant â phydredd dannedd 
rhwng 2007-8 (47.6%) a 2015-16 (34.2%). 
Roedd y lleihad mwyaf (15%) mewn 
achosion o bydredd i’w weld yn y cwintil 
mwyaf difreintiedig ac nid oes tystiolaeth 
fod anghydraddoldeb yn cynyddu. 

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae mwy 
o blant wedi bod yn mynd at y deintydd 
ac mae’n debygol bod rhieni’n dilyn y 
cyngor i:

• frwsio dannedd ddwywaith y dydd gan 
ddefnyddio past dannedd fflworid i 
deuluoedd – cyn mynd i’r gwely gyda’r 
nos ac ar un achlysur arall;

• lleihau faint o siwgr y mae eu plentyn 
yn ei gael mewn bwyd a diodydd, a pha 
mor aml y maent yn ei gael;

• sicrhau bod plant yn derbyn gofal 
deintyddol rheolaidd o 6 mis oed 
ymlaen.

Mae gwella iechyd y geg yn fater i 
bawb, ac mae’n ddefnyddiol pan fydd 
cydweithwyr yn y maes iechyd sylfaenol 
yn rhannu’r negeseuon ataliol hyn ac yn 
gofyn a yw plentyn yn mynd at y deintydd.

Mae’n 10 mlwyddiant y rhaglen eleni ac 
rydym yn gobeithio y bydd methrinfeydd, 
ysgolion a phractisau deintyddol yn 

ymuno yn y dathlu 
ac yn hyrwyddo’r 
garreg filltir bwysig 
hon.

Mae ysgolion a 
meithrinfeydd yn 
cael eu hannog i 
gynnal wythnos o 
weithgareddau yn ymwneud â’r Cynllun 
Gwên yn ystod yr wythnos yn dechrau 
ddydd Llun 16 Medi. Mae adnoddau 
ar gael ar hwb.gov.wales a www.
designedtosmile.org/welcome-croeso/
croeso/?lang=cy.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth 
am gystadleuaeth i gynllunio cerdyn 
pen-blwydd ar gyfer Dewi, ein masgot, 
a gweithgareddau eraill y byddwn yn 
gobeithio eu hyrwyddo trwy ddefnyddio’r 
hashnod #Cynllun Gwên.

Gall practisau gymryd rhan a defnyddio’r 
hashnod #Cynllun Gwên i ddathlu unrhyw 
waith y maent yn ei wneud i ddathlu! 
Ymysg y syniadau posibl i hyrwyddo 
Cynllun Gwên mae cynnig taith o gwmpas 
deintyddfa i griw o sgowtiaid neu uned 
enfysau leol.

Mae rhagor o syniadau ar gael drwy’r 
ddolen hon www.designedtosmile.
org/information-for-professionals/
information-for-schools-and-
nurseries/?lang=cy  

Mae nifer o fideos hybu iechyd ar gael 
hefyd, gan gynnwys fideo Cynllun Gwên 
dwyieithog y gellid ei ddangos ar y 
teledu mewn ystafelloedd aros. Maent 
ar gael yma: www.drive.google.com/
open?id=1SDG5iV65hOqgBQ3ARA 
oSUet_oWVnDCQF  

http://hwb.gov.wales
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/information-for-professionals/information-for-schools-and-nurseries/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/information-for-professionals/information-for-schools-and-nurseries/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/information-for-professionals/information-for-schools-and-nurseries/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/information-for-professionals/information-for-schools-and-nurseries/?lang=cy
https://drive.google.com/open?id=1SDG5iV65hOqgBQ3ARAoSUet_oWVnDCQF
https://drive.google.com/open?id=1SDG5iV65hOqgBQ3ARAoSUet_oWVnDCQF
https://drive.google.com/open?id=1SDG5iV65hOqgBQ3ARAoSUet_oWVnDCQF
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Rhaglen Imiwneiddio HPV wedi’i 
hymestyn i gynnwys bechgyn
Gan ddechrau ym mlwyddyn academaidd 
mis Medi 2019, bydd y brechlyn Feirws 
Papiloma Dynol (HPV) yn cael ei gynnig 
i fechgyn yn ogystal â merched fel rhan 
o amserlen arferol ysgolion. Mae hyn yn 
dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ym 
mis Gorffennaf 2018 i gynnwys brechiad 
HPV i fechgyn yn y rhaglen imiwneiddio 
genedlaethol yn dilyn cyngor gan y 
Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio 
(JCVI).

Bydd bechgyn ym mlwyddyn ysgol 8 (12 a 
13 oed) yng Nghymru yn derbyn brechlyn 
i’w hamddiffyn yn erbyn mathau o ganser 
sy’n gysylltiedig â HPV. Yn ogystal ag 
amddiffyn gwrywod yn erbyn clefydau 
sy’n gysylltiedig â HPV – fel canser y geg, 
canser y gwddf a chanser yr anws – mae’n 
helpu i leihau lefelau canser ceg y groth 
ymysg menywod, trwy wella ‘imiwnedd 
poblogaeth’. 

Yn ôl papur a gyhoeddwyd yn The Lancet 
yn ddiweddar, mae adolygiad o 65 
astudiaeth yn ymwneud â 60 miliwn o bobl 
wedi amlygu tystiolaeth gadarn o effaith 
sylweddol rhaglenni brechu rhag HPV 
ar heintiau HPV a thyfiannau cyn canser, 
ac ar ddiagnosis o ddefaid anogenhedlol 
ymysg merched, menywod, bechgyn a 
dynion.

Mae ymestyn y brechlyn i fechgyn yn dilyn 
llwyddiant rhaglen brechiad HPV Cymru 
ar gyfer merched a ddechreuodd yn 
2008, a’r rhaglen ar gyfer dynion sy’n cael 
rhyw gyda dynion a gyflwynwyd yn 2017. 
Disgwylir i’r rhaglen estynedig frechu 
miloedd o fechgyn yng Nghymru bob 
blwyddyn. 

Mae’r erthygl yn The Lancet gan Drolet 
et al ar effaith brechiad HPV ar gael yma: 
www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(19)30298-3/
fulltext

Ebola yn Ngweriniaeth 
Ddemocrataidd Congo
Ar 17 Gorffennaf 2019, datganodd 
Sefydliad Iechyd y Byd bod yr achosion 
o Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd 
Congo yn Argyfwng Iechyd Cyhoeddus 
sy’n Destun Pryder yn Rhyngwladol, 
gan arwain at ragor o gyllid ac 
adnoddau gan y gymuned ryngwladol. 
Mae’r datganiad hwn gan Sefydliad 
Iechyd y Byd yn adlewyrchu’r heriau sydd 
ynghlwm â chadw’r achosion o Ebola yng 

Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo, 
ac nid yw’n newid y risg i boblogaeth y DU, 
sy’n parhau i fod yn isel iawn. Mae hefyd 
yn ein hatgoffa bod bygythiadau i iechyd 
pobl yn sgil afiechydon heintus yn gallu 
croesi ffiniau rhyngwladol, ac y dylai pob 
gweithiwr iechyd proffesiynol ystyried a 
yw’r claf sy’n sâl wedi teithio dramor yn 
ddiweddar.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30298-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30298-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30298-3/fulltext
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Gwasanaethau trin gamblo 
estynedig i Gymru
Ers mis Ebrill 2019, yr elusen Ara sy’n 
darparu gwasanaethau trin gamblo ar 
gyfer Cymru gyfan. Mae Ara yn darparu 
gwasanaeth cwnsela unigol ar gyfer 
pobl sy’n wynebu problemau gamblo eu 
hunain, neu bobl sydd â pherthynas sy’n 
wynebu problemau gamblo. Mae gan Ara 
ganolfannau yng Nghaerdydd, Abertawe, 
De Powys a Chasnewydd, ac mae’n 
cynnig sesiynau cwnsela cyfrinachol 
a di-dâl wyneb yn wyneb a dros y ffôn. 
Mae gwasanaethau cwnsela Ara yn cael 
eu hymestyn ar hyn o bryd i gynnwys 
Cymru gyfan. 

Yn ôl data arolwg y Comisiwn Gamblo, 
mae 3.3% o bobl yng Nghymru 
mewn rhywfaint o berygl o ddatblygu 
problemau gamblo, a nodwyd bod 
0.8% o bobl yng Nghymru â phroblem 
gamblo. Mae’r gwaith ymchwil ar gael 
yma: www.gamblingcommission.
gov.uk/news-action-and-statistics/
Statistics-and-research/Levels-of-
participation-and-problem-gambling/
Levels-of-problem-gambling-in-Wales.
aspx

Nodwyd bod pobl sy’n nodi bod ganddynt 
broblemau gamblo ddwywaith yn fwy 
tebygol o fynd at eu meddyg teulu 
oherwydd pryderon iechyd meddwl, 
bum gwaith yn fwy tebygol o fod yn 
gleifion mewnol mewn ysbyty, ac wyth 
gwaith yn fwy tebygol o ddefnyddio 
gwasanaethau cwnsela seicolegol o’i 
gymharu â phobl nad ydynt yn nodi 
bod ganddynt broblemau gamblo. 
Yn 2016-17, amcangyfrifwyd bod 
gamblo wedi costio rhwng £40 miliwn 
a £70 miliwn i wasanaethau cyhoeddus 

Cymru, fel y cyhoeddwyd yn fy adroddiad 
blynyddol ar gyfer 2016-17 sydd ar gael 
yma: www.llyw.cymru/sites/default/
files/publications/2019-03/gamblo-
an-hiechyd-prif-swyddog-meddygol-
cymru-adroddiad-blynyddol-2016-17_0.
pdf

Mae Ara wedi gweithio mewn 
partneriaeth gyda GamCare i ddarparu 
gwasanaethau trin gamblo yn y De 
ers 2012. Mae GamCare yn elusen 
gofrestredig ac yn brif awdurdod 
cenedlaethol ar ddarparu gwasanaethau 
cyngor, cymorth ymarferol, cefnogaeth a 
chwnsela er mwyn mynd i’r afael ag effaith 
gymdeithasol gamblo. Mae GamCare 
yn darparu cyngor cyfrinachol di-dâl i 
unigolion sy’n chwilio am gymorth ar gyfer 
problemau gamblo, ac mae’n gyfrifol am 
y Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol 
(0808 8020 133) a Netline: www.gamcare.
org.uk/

Gall y cyhoedd gysylltu’n uniongyrchol 
â gwasanaethau Ara, neu gall gweithwyr 
iechyd proffesiynol atgyfeirio pobl i’r 
gwasanaethau, trwy ffonio 0117 930 0282 
neu e-bostio info@recovery4all.co.uk. 

I gael rhagor o wybodaeth am 
wasanaethau Ara, neu am gamblo yn 
gyffredinol a’i effaith bosibl ar unigolion 
a’r bobl o’u cwmpas, cysylltwch â Diana 
Yorath, Cwnselydd Gwasanaethau 
Gamblo trwy e-bostio: Dianayorath@
recovery4all.co.uk neu ffonio 07397 
029018, neu ewch i wefan Ara  
www.reocvery4all.co.uk

http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/Statistics-and-research/Levels-of-participation-and-problem-gambling/Levels-of-problem-gambling-in-Wales.aspx
http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/Statistics-and-research/Levels-of-participation-and-problem-gambling/Levels-of-problem-gambling-in-Wales.aspx
http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/Statistics-and-research/Levels-of-participation-and-problem-gambling/Levels-of-problem-gambling-in-Wales.aspx
http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/Statistics-and-research/Levels-of-participation-and-problem-gambling/Levels-of-problem-gambling-in-Wales.aspx
http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/Statistics-and-research/Levels-of-participation-and-problem-gambling/Levels-of-problem-gambling-in-Wales.aspx
http://www.gamblingcommission.gov.uk/news-action-and-statistics/Statistics-and-research/Levels-of-participation-and-problem-gambling/Levels-of-problem-gambling-in-Wales.aspx
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gamblo-an-hiechyd-prif-swyddog-meddygol-cymru-adroddiad-blynyddol-2016-17_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gamblo-an-hiechyd-prif-swyddog-meddygol-cymru-adroddiad-blynyddol-2016-17_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gamblo-an-hiechyd-prif-swyddog-meddygol-cymru-adroddiad-blynyddol-2016-17_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gamblo-an-hiechyd-prif-swyddog-meddygol-cymru-adroddiad-blynyddol-2016-17_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/gamblo-an-hiechyd-prif-swyddog-meddygol-cymru-adroddiad-blynyddol-2016-17_0.pdf
https://www.gamcare.org.uk/
https://www.gamcare.org.uk/
mailto:info%40recovery4all.co.uk?subject=
mailto:Dianayorath%40recovery4all.co.uk?subject=
mailto:Dianayorath%40recovery4all.co.uk?subject=
http://www.reocvery4all.co.uk
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Contract Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol 2019-20
Ar 21 Mehefin 2019, cyhoeddodd y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol fod Trafodaethau Contract 
Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol 
2019-20 wedi’u cwblhau. Yn dilyn y 
trafodaethau, cytunwyd i fuddsoddi 
£25 miliwn yn y gwasanaethau hyn 
eleni, a bydd rhagor o gyllid ar gael i dalu 
am gostau cynyddol blwydd-daliadau 
pensiwn.

Mae’r cytundeb yn seiliedig ar raglen 
ddiwygio uchelgeisiol, wedi’i rheoli 
trwy Grŵp Goruchwylio Contract y 
Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, 
sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth 
Cymru, Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol 
Cymru a GIG Cymru, ar sail cytundeb 
teiran. Cymru yw’r unig wlad yn y DU sy’n 
cynnwys y Gwasanaeth Iechyd yn llawn 
yng ngwaith diwygio’r contract, ac mae’r 
broses hon wedi darparu’r arbenigedd 
a’r eglurder sydd eu hangen i gyflwyno 
newidiadau allweddol wrth ddarparu 
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol.  

Mae’r cylch hwn o drafodaethau wedi 
bod yn heriol iawn, gan adlewyrchu’r 
anhawster o newid contract sydd 
wedi bod ar waith ers 15 mlynedd a 
pharhau i ddiwallu anghenion pawb sy’n 
ymwneud â’r broses. Bydd y cytundeb 
yn arwain at fuddsoddiad pwysig 
mewn gwasanaethau er mwyn gwella 

cynaliadwyedd a chyflwyno’r newidiadau 
sydd eu hangen i ddarparu Gwasanaethau 
Meddygol Cyffredinol. Hefyd, bydd yn 
golygu bod gwerth £ fesul claf ar gyfer 
meddygon teulu yng Nghymru yn uwch 
na’u cydweithwyr yn Lloegr, ac y bydd 
buddsoddiad ychwanegol yn cael ei 
wneud mewn meysydd eraill. 

Er mwyn helpu i gyflawni amcanion 
Cymru Iachach, un o flaenoriaethau 
craidd y rhaglen ddiwygio oedd gweithio 
ar raddfa fwy a chynllunio a darparu 
mwy o wasanaethau ar lefel clystyrau. 
Mae’r contract newydd yn cynnwys 
diwygiadau sylweddol a fydd yn cyflwyno’r 
newid mawr hwn ar gyfer gweithgareddau 
penodol fel Gwella Ansawdd a 
Gwasanaethau Ychwanegol. Hefyd, bydd 
yn sicrhau cynaliadwyedd ar gyfer 
Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ac 
yn gwella mynediad i wasanaethau a data. 

Cyn bo hir, bydd Llywodraeth Cymru yn 
cyhoeddi dogfennau canllawiau i nodi 
manylion y Fframwaith Sicrhau a Gwella 
Ansawdd, y Safonau Mynediad a’r 
Premiwm Partneriaeth. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan 
Contract y Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol www.wales.nhs.uk/sites3/
page.cfm?orgid=480&pid=99340

http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=480&pid=99340
http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=480&pid=99340
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Gweddnewid gwasanaethau gofal 
llygaid yng Nghymru: Triniaeth 
gyflymach i bobl sy’n wynebu’r 
perygl mwyaf o fynd yn ddall 
Yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog 
Iechyd Vaughan Gething ar 
8 Chwefror 2019, bydd cleifion gofal 
llygaid yng Nghymru sy’n wynebu’r perygl 
mwyaf o fynd yn ddall yn derbyn triniaeth 
gyflymach, wedi’i blaenoriaethu, gan y 
GIG yng Nghymru diolch i fuddsoddiad 
£3.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i 
weddnewid gwasanaethau.

Amcangyfrifir bod tua 111,000 o bobl yng 
Nghymru yn byw gyda nam ar y golwg. 
Rhagwelir y bydd y ffigur hwn yn cynyddu 
traean erbyn 2030 ac yn dyblu erbyn 
2050. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod 
tua 10% o gleifion newydd mewn perygl 
o golli eu golwg am byth o’i gymharu â 
thua 90% o gleifion apwyntiadau dilynol. 

Yn dilyn pryderon a godwyd gan weithwyr 
iechyd proffesiynol a’r Trydydd Sector, 
penderfynodd Llywodraeth Cymru 
gomisiynu grŵp o dan arweiniad y GIG i 
adolygu’r problemau sy’n wynebu cleifion 
sydd ar restri aros, yn enwedig cleifion 
sydd angen triniaeth barhaus. Bydd y 
buddsoddiad £3.3 miliwn yn galluogi 
byrddau iechyd yng Nghymru i ddechrau 
cyflwyno’r newidiadau sydd eu hangen i 
weddnewid gwasanaethau. Mae’r camau 
gweithredu yn cynnwys:

• ehangu’r gwasanaethau sydd ar gael 
eisoes er mwyn symud gofal yn nes 
at gartrefi cleifion, gan sicrhau eu bod 
yn cael eu gweld yn y lleoliad mwyaf 
priodol;

• ailgynllunio llwybrau yn unol â’r rhai sydd 
wedi’u cytuno’n genedlaethol;

• cyflwyno clinigau rhithwir, a’u datblygu 
ymhellach;

• ehangu cymysgedd sgiliau staff, gan 
gynnwys nyrsys sy’n rhoi pigiadau 
ac optometryddion, er mwyn rhannu 
gofal yn ddiogel rhwng gweithwyr gofal 
llygaid proffesiynol cymunedol ac mewn 
ysbytai.

Ar ôl mis Ebrill 2019, bydd canllawiau 
newydd yn ei gwneud yn ofynnol i 
wasanaethau llygaid mewn ysbytai 
gyflwyno gweithdrefnau sy’n sicrhau bod 
cleifion yn cael asesiad neu driniaeth 
gan yr unigolyn mwyaf priodol yn unol 
ag amserlen sy’n briodol yn glinigol. 
O ganlyniad, dylai cleifion risg uchel sydd 
angen cael eu gweld yn gyflym oherwydd 
eu cyflwr wynebu llai o oedi. 

Mae’r mesurau’n seiliedig ar flaenoriaeth 
a brys am ofal ar gyfer pob claf. 
Mae ‘blaenoriaeth’ yn cael ei diffinio 
fel y perygl o niwed sy’n gysylltiedig â 
chyflwr llygaid y claf oni bai ei fod yn cael 
apwyntiad erbyn dyddiad penodedig. 
Mae ‘brys’ yn cael ei ddiffinio fel pa mor 
fuan y dylai claf gael apwyntiad o ystyried 
ei gyflwr presennol a/neu’r perygl y bydd 
y cyflwr yn gwaethygu. 

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno 
mesur fel hwn ar gyfer cleifion gofal 
llygaid. 
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Galwad gychwynnol ar gyfer cwrs 
Presgripsiynu Annibynnol sy’n 
dechrau fis Medi 2019
Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
(AaGIC) wedi cytuno i ariannu lleoedd ar 
gyrsiau ôl-radd ym Mhrifysgol Caerdydd 
ar gyfer optometryddion sy’n gweithio 
ym meysydd gofal sylfaenol a gofal 
cymunedol. Dyma’r cyrsiau sy’n cael 
eu cynnig:
1. Presgripsiynu Annibynnol ym 

mis Medi 2019
2. Retina Meddygol ym mis Mawrth 2020
3. Tystysgrif Uwch mewn Glawcoma ym 

mis Medi 2020.
Yng Nghymru, bydd byrddau iechyd 
yn ceisio trosglwyddo gwasanaethau 
yn gynyddol i’r sector gofal sylfaenol a 
gofal cymunedol, a bydd y cymwysterau 
newydd yn hwyluso’r newid hwnnw. 

Er enghraifft, disgwylir y bydd padiau 
presgripsiynu ar gael i optometryddion 
presgripsiynu annibynnol eu defnyddio 
o hydref 2019, gan ryddhau amser i 
feddygon teulu a darparu triniaeth fwy 
amserol i gleifion.
Bydd cwblhau’r cyrsiau uchod yn 
llwyddiannus yn hwyluso gwasanaethau 
optometreg cymunedol newydd, 
felly mae’n hanfodol bod optometryddion 
sy’n derbyn lle ar y cyrsiau hyn yn gallu 
ymrwymo i ddarparu gwasanaeth priodol 
ar ôl cymhwyso. Mae AaGIC eisiau sicrhau 
bod optometryddion cymwysedig ar 
gael ym mhob bwrdd iechyd ac ardal 
glwstwr yng Nghymru, a bydd lleoedd 
ar y cyrsiau’n cael eu blaenoriaethu yn 
unol â hynny.

Penodi Prif Gynghorydd 
Optometreg newydd  

Mae Llywodraeth 
Cymru wedi 
cyhoeddi mai 
David O’Sullivan, 
Optometrydd 
o’r De-ddwyrain 
sy’n Gynghorydd 
Optometreg ar 
gyfer dau fwrdd 
iechyd yng 
Nghymru, yw 
Prif Gynghorydd 

Optometreg newydd Cymru. Bu David yn 
cyflawni’r swydd hon yn rhan-amser ers 
dwy flynedd, a bydd yn gweithio 4 diwrnod 
yr wythnos o hyn ymlaen, ochr yn ochr â’i 
gydweithwyr ym meysydd Deintyddiaeth, 
Fferylliaeth a Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol (GMS).  

Wrth groesawu’r penodiad, meddai Lisa 
Gerson, Cadeirydd Optometreg Cymru: 
“Mae penodi David yn adlewyrchu 
cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru o 
broffil gofal llygaid yng Nghymru. Trwy ei 
waith yn y De-orllewin a’r De-ddwyrain, 
mae David wedi datblygu enw rhagorol 
am gefnogi’r proffesiynau a mynd i’r 
afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu 
optometreg ac opteg yng Nghymru, 
a gobeithio y bydd yn parhau i wneud 
hynny ar lefel Cymru gyfan. O dan 
arweiniad David, rydym yn gobeithio y 
bydd ein Llywodraeth ddatganoledig 
yng Nghymru yn parhau i sicrhau 
bod gwneuthurwyr polisi yn datblygu 
cyfraniad unigryw optometryddion, 
optegwyr a busnesau optegol at ddarparu 
gwasanaethau gofal llygaid i’r genedl.”
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Modelau gwasanaeth newydd ar 
gyfer Awdioleg 
Erbyn hyn, mae gwasanaethau awdioleg yn 
cael eu darparu gan y sector gofal sylfaenol 
mewn pedwar o’r saith bwrdd iechyd: 
Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cwm Taf 
Morgannwg a Bae Abertawe.

Fel rhan o’r modelau newydd, bydd Uwch 
Ymarferwyr Awdioleg yn gweithio yn y 
sector gofal sylfaenol er mwyn darparu 
gwasanaethau arbenigol a rheoli cleifion 
yn annibynnol, heb orfod atgyfeirio 
cleifion i feddygon teulu oni bai bod 
hynny’n angenrheidiol am resymau 
clinigol. Mae’r model newydd yn gwella 
mynediad ar gyfer cleifion ac yn lleihau’r 
galw am wasanaethau meddygon teulu a 
gwasanaethau’r glust, y trwyn a’r gwddf. 

Ym mis Mai, cafodd y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol gyfle i weld 
y model gwasanaeth newydd ar waith 
yn ystod ymweliad â Chanolfan Iechyd 
Clydach ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe. Fel rhan o’r gwasanaeth newydd, 
mae anghenion cleifion yng Nghlwstwr 
Cwm Tawe yn cael eu hasesu gan weithwyr 
proffesiynol hyfforddedig trwy ddefnyddio 
gwasanaeth brysbennu dros y ffôn, 
ac maent yn neilltuo gweithiwr iechyd 
proffesiynol priodol yn unol ag anghenion 
y claf. Mae’r broses gyson o symud 
gwasanaethau awdioleg o’r sector gofal 
eilaidd i’r sector gofal sylfaenol yn golygu 
bod pobl yn gallu cael y gofal iawn, ar yr 
adeg iawn, gan y bobl iawn, yn nes at adref.

Pwysau Iach: Cymru Iach
Nododd diweddariad 95 ym mis Ebrill fod 
yr ymgynghoriad ar Pwysau Iach: Cymru 
Iach wedi’i lansio gan y Gweinidog Iechyd 
a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan 
Gething AC. Roedd yr ymgynghoriad yn 
amlygu ein huchelgais cenedlaethol i fynd 
i’r afael ag un o heriau iechyd cyhoeddus 
mwyaf ein cenhedlaeth – gordewdra. 
Ers hynny, mae’r Gweinidog wedi ymrwymo 
i gyhoeddi strategaeth derfynol erbyn mis 
Hydref eleni. 

Fel rhan o’r ymgynghoriad, aethom ati i 
gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu 
rhanbarthol yn y Gogledd, y Canolbarth, 
y De-ddwyrain a’r De-orllewin, yn ogystal 
â datblygu dulliau eraill o dderbyn adborth 
gan randdeiliaid a’r cyhoedd. Roedd yr 
ymgynghoriad yn cyflwyno cynigion i 
sicrhau bod pobl Cymru yn byw bywydau 
hirach, iachach a hapusach,  a’u bod yn 
gallu byw’n egnïol ac yn annibynnol, yn eu 
cartrefi eu hunain, am gymaint o amser 
â phosibl. Roedd y cynigion drafft yn 
ymwneud â’r pedair thema isod:

• Arweinyddiaeth a galluogi newid: ysgogi 
gwell arweinyddiaeth ac atebolrwydd er 
mwyn cyflawni Pwysau Iach: Cymru Iach 
ar draws pob sector.

• Amgylchedd iach: creu amgylchedd sy’n 
helpu pawb i wneud dewisiadau iachach 
o ran bwyd a gweithgarwch.

• Lleoliadau iach: creu lleoliadau iach fel 
bod pobl yn gallu cael gafael ar brydau, 
byrbrydau a diodydd iach a bod yn egnïol 
yn gorfforol.

• Pobl Iach: darparu’r cyfleoedd i bobl a 
chymunedau gyflawni a chynnal pwysau 
corff iach.

Mae swyddogion wedi bod yn dadansoddi’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad er mwyn 
cyflwyno ystod o fesurau a chynigion ar 
gyfer y strategaeth derfynol. Mae copi o’r 
ymgynghoriad a’r crynodeb o’r ymatebion 
ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: 
www.llyw.cymru/pwysau-iach-cymru-
iach

https://llyw.cymru/pwysau-iach-cymru-iach
https://llyw.cymru/pwysau-iach-cymru-iach
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Triniaeth â Blaenoriaeth 
i Gyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog 
Mae gan Gyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog 
hawl i fynediad â blaenoriaeth at driniaeth 
y GIG ar gyfer cyflyrau iechyd sy’n deillio 
o’u gwasanaeth milwrol. Mae hyn yn 
berthnasol i Filwyr Rheolaidd, Milwyr Wrth 
Gefn a’r rhai sydd wedi cwblhau cyfnod o 
Wasanaeth Cenedlaethol.

Os yw’r meddyg teulu sy’n atgyfeirio’r claf 
a’r ymgynghorydd yn cytuno bod cyflwr y 
claf yn gysylltiedig â’i wasanaeth milwrol, 
gofynnir iddynt roi blaenoriaeth i gyn-
aelodau o’r lluoedd arfog dros gleifion 
eraill sydd â’r un lefel o angen clinigol. 
Ni roddir blaenoriaeth i gyn-aelodau o’r 
lluoedd arfog dros gleifion eraill sydd ag 
anghenion clinigol mwy brys.

Mae’n bosibl na fydd practisau meddygon 
teulu yn ymwybodol o gyn statws milwrol 
eu cleifion. Mae’n bwysig eu bod yn 
gallu nodi cyn-filwyr er mwyn darparu’r 
cymorth priodol. Nid yw rhai pobl yn credu 
ei bod yn berthnasol iddynt ddatgelu eu 
bod yn gyn-filwyr, neu efallai nad ydynt yn 
eu hystyried eu hunain yn gyn-filwyr hyd 
yn oed. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu 
poster i’w arddangos sy’n annog cyn-
filwyr i roi gwybod i’w practis meddyg 
teulu eu bod wedi gwasanaethu eu 
gwlad. Dylech chi fod wedi derbyn neges 
e-bost gan Is-adran Gwasanaethau 
Gofal Sylfaenol y Cydwasanaethau sy’n 
cynnwys fersiwn electronig o’r poster. 
Mae copïau caled wedi’u dosbarthu hefyd. 

Have you ever served in 
the UK Armed Forces as 
a Regular, Reservist or 
through National Service?

Ydych chi erioed wedi 
gwasanaethu yn Lluoedd 
Arfog y DU fel Milwr 
Rheolaidd, Wrth Gefn 
neu drwy Wasanaeth 
Cenedlaethol?

Please let your medical 
practice know.

You may be eligible for 
priority treatment.

Rhowch wybod i’ch 
practis meddygol.

Efallai y bydd gennych hawl i 
gael triniaeth â blaenoriaeth.

    © Hawlfraint y Goron / Crown copyright 2019    WG36932
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Ym mis Medi 2017, diweddarodd 
Llywodraeth Cymru ei chanllawiau 
‘WHC (2017) 41: Cyfamod y Lluoedd Arfog 
– Blaenoriaeth Gofal Iechyd i Gyn-filwyr’, 
er mwyn egluro’r broses o driniaeth â 
blaenoriaeth, gofyn i feddygon teulu nodi 
cyn-filwyr yn eu practisau a chadarnhau’r 
ymrwymiad i Gyfamod y Lluoedd Arfog. 

Yng Nghymru, rydym wedi ymrwymo i’r 
Cyfamod sy’n cydnabod bod gan y genedl 
gyfan ymrwymiad moesol i aelodau o’r 

Lluoedd Arfog a’u teuluoedd, ac mae’n 
nodi sut y dylid mynd ati i’w trin.

Yn 2015, amcangyfrifodd y Weinyddiaeth 
Amddiffyn fod 149,000 o gyn-filwyr 
yn byw yng Nghymru, sef tua 6% o’r 
boblogaeth. Mae hyn yn golygu y gallai tua 
450 o gyn-filwyr fod wedi’u cofrestru gyda 
phractis meddyg teulu cyffredin, a bydd 
y ffigur yn uwch mewn ardaloedd sydd â 
barics mawr.

Pumed Gynhadledd Flynyddol 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Bob blwyddyn, mae Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru yn dod â chymuned ymchwil 
Cymru at ei gilydd er mwyn cyfarfod, 
rhwydweithio a thrafod themâu a phynciau 
ymchwil allweddol.

Partneriaeth a Chydweithredu yw thema’r 
gynhadledd eleni, a bydd yn arddangos 
rhai o’r enghreifftiau rhagorol o waith 
cydgysylltiedig gan bartneriaid amrywiol. 
Bydd y gynhadledd yn cynnwys siaradwyr 
o bob rhan o’r DU ynghyd â stondinau 
rhyngweithiol gan sefydliadau ledled 
y seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal yng 
Nghymru, ymysg eraill. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:  
www.ymchwiliechydagofal.llyw.
cymru/?force=2

3 Hydref 8:30 – 16:30 
yng Ngerddi Soffia, Caerdydd

Os hoffech chi wybod pryd y 
gallwch gofrestru, cliciwch yma: 
healthandcareresearch@wales.nhs.uk

https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/?force=2
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/?force=2
mailto:healthandcareresearch%40wales.nhs.uk?subject=
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Cyfarfod gwyddonol blynyddol 
BASHH a FSRH
Mynychais gyfarfod gwyddonol blynyddol 
Cymdeithas Iechyd Rhywiol Prydain a HIV 
(BASHH) a’r Gyfadran Gofal Iechyd Rhywiol 
ac Atgenhedlol (FSRH) ar 3 Gorffennaf, 
ac roedd yn fraint traddodi’r brif araith. 
Roedd yn gyfle i mi roi gwybod i bawb a 
oedd yn bresennol am gynnydd y gwaith 
o gyflwyno argymhellion Adolygiad o 
Wasanaethau Iechyd Rhywiol 2018. 
Hefyd, roedd yn gyfle i glywed yn 
uniongyrchol gan wasanaethau am sut 
mae Llywodraeth Cymru yn gallu eu 
cefnogi yn y dyfodol.  

Ym mis Mawrth, fe ysgrifennais i’r byrddau 
iechyd yn gofyn am archwiliad o’u 
gwasanaethau iechyd rhywiol yn erbyn 
manyleb gwasanaeth cenedlaethol, a 
gafodd ei ddatblygu ar ôl yr adolygiad 
yn 2018, ynghyd â’u cynlluniau i wella 
gwasanaethau lleol. Y dyddiad cau ar 
gyfer cwblhau’r rhain oedd diwedd mis 
Mehefin, ac rwy’n ddiolchgar am waith 
caled y gwasanaethau i sicrhau bod hyn 
wedi digwydd. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 
gweithio gyda grŵp arbenigol i ystyried 
yr ymatebion hyn, a bydd yn cynghori’r 
Bwrdd Rhaglen Iechyd Rhywiol ar feysydd 
i’w gwella yn lleol a’r meysydd sydd angen 
ateb cenedlaethol a chymorth ariannol. 

Yn ogystal, ers y cyfarfod gwyddonol, 
rwyf wedi ysgrifennu i BASHH i ofyn am 
gonsensws proffesiynol ynglŷn â’r tri neu 
bedwar maes blaenoriaeth i’w gwella a’u 
datblygu y gallem ddisgwyl i’r byrddau 
iechyd ganolbwyntio arnynt o 2020-2024 
ymlaen. 

Mae holl lwyddiant y gwasanaethau dros 
y blynyddoedd diwethaf wedi creu argraff 
arnaf, ond rwy’n ymwybodol bod angen 
gwneud mwy.
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Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau 
Cymru Gyfan (AWMSG)
Cofnod Cymru Gyfan ar gyfer Rhoi Meddyginiaethau Gwrthficrobaidd i 
Gleifion Mewnol  
(www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/drug charts/Antimicrobial In-patient 
medication administration record.pdf) 
Er mwyn sicrhau bod mwy o gydymffurfio ag argymhellion y pecyn cymorth ‘Start 
Smart Then Focus’ (SSTF) a lleihau cymaint â phosibl unrhyw risg o ymwrthedd i 
gyffuriau gwrthficrobaidd, cafodd cofnod Cymru Gyfan ar gyfer rhoi meddyginiaethau i 
gleifion mewnol ei ddatblygu ar y cyd â Grŵp Prif Fferyllwyr Cymru Gyfan. Mae’r cofnod 
diwygiedig ar gyfer rhoi meddyginiaethau’n cynnwys adran benodol ar gyfer rhagnodi 
cyffuriau gwrthficrobaidd. Cafodd y ddogfen hon ei chymeradwyo gan AWMSG ym 
mis Mai 2019.

Canllawiau Cymru gyfan ar reoli a rhagnodi ar gyfer cleifion sydd 
â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD)  
(www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/All Wales COPD Management and 
Prescribing Guideline.pdf) 
Nod y canllawiau hyn yw lleihau unrhyw amrywio sy’n digwydd mewn arferion rhagnodi 
anadlwyr. Mae llawer o fyrddau iechyd wedi cynhyrchu canllawiau lleol ar gyfer rheoli 
COPD, ond yng nghyfarfodydd y Grŵp Gweithredu ar Iechyd Anadlol trafodwyd 
gweithredu canllawiau ar gyfer Cymru gyfan gan y byddai canllawiau o’r fath yn fwy 
effeithiol na chynlluniau lleol. Cafodd y ddogfen hon ei chymeradwyo gan AWMSG 
ym mis Mai 2019.

Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol 2018–2019: Dadansoddiad 
o Ddata Rhagnodi hyd at fis Rhagfyr 2018 
(www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/National Prescribing Indicators 2018-2019 
Analysis of Prescribing Data to December 2018.pdf)
Mae’r papur hwn yn adrodd ar y cynnydd a wnaed gan fyrddau iechyd yn erbyn pob un 
o’r Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol 2018–2019, ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben 
ym mis Rhagfyr 2018. Mae’r rhan fwyaf o Ddangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol sydd â 
throthwy yn dangos gwelliant yn erbyn nod pob dangosydd, o’i gymharu â’r un chwarter 
yn y flwyddyn flaenorol (sef y chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2017). Roedd rhai 
Dangosyddion nad oeddent yn dangos gwelliant yn genedlaethol, sef y rhai a oedd yn 
ymwneud â gabapentin a pregabalin (cynnydd o 6.59%), Cardiau Melyn gan bractisau 
meddygon teulu (lleihad o 5%) a phroffylacsis adeg llawdriniaeth (gostyngiad o 17%). 
Cafodd y ddogfen hon ei chyflwyno i AWMSG er ei wybodaeth ym mis Mai 2019.

http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/drug charts/Antimicrobial In-patient medication administration record.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/drug charts/Antimicrobial In-patient medication administration record.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/All Wales COPD Management and Prescribing Guideline.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/All Wales COPD Management and Prescribing Guideline.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/National Prescribing Indicators 2018-2019 Analysis of Prescribing Data to December 2018.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/National Prescribing Indicators 2018-2019 Analysis of Prescribing Data to December 2018.pdf
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Crynodeb o’r Blaenoriaethau Therapiwtig a’r Rhaglen Ragnodi ar gyfer 
Effeithiolrwydd Clinigol 2019-2020 
(www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/Therapeutic Priorities and CEPP Summary 
2019-2020.pdf)
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi blaenoriaethau therapiwtig AWMSG ar gyfer 2019-2020, 
gan dynnu sylw at gyfleodd yn fframwaith y Rhaglen Ragnodi ar gyfer Effeithiolrwydd 
Clinigol lle y gellir cynnal mentrau rhagnodi lleol i gefnogi’r blaenoriaethau hyn. Disgwylir i 
fentrau rhagnodi sicrhau cydbwysedd rhwng diogelwch meddyginiaethau, eu hansawdd, 
a’r angen i sicrhau eu bod yn gost-effeithiol. Mae’r ddogfen hefyd yn cyfeirio at adnoddau 
y gellid eu defnyddio i gefnogi mentrau rhagnodi lleol. Cafodd y ddogfen hon ei 
chymeradwyo gan AWMSG ym mis Mawrth 2019.

Cyngor gan AWMSG
Yn ddiweddar, mae AWMSG wedi rhoi cyngor ar nifer o feddyginiaethau, a chafodd 
hwnnw ei gadarnhau gan Lywodraeth Cymru. Os bydd meddyginiaeth yn cael ei 
hargymell gan AWMSG a’i chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, rhaid i’r byrddau iechyd 
sicrhau bod cyllid ar gael o fewn dau fis i’r hysbysiad cadarnhau gael ei roi. Os na chaiff 
meddyginiaeth ei hargymell, ni ddylid ei rhagnodi o fewn GIG Cymru fel mater o arfer at y 
dibenion a nodir. Mae argymhellion canlynol AWMSG i’w gweld yn llawn ar wefan AWMSG: 
www.awmsg.org.

Testun gan drydydd parti yw hwn, felly caiff ei ddarparu yn yr iaith y cyhoeddwyd ef ynddi.

Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Meddyginiaeth Defnydd

Meddyginiaethau a argymhellir 

3911 ataluren 
(Translarna) 
125 mg, 250 mg, 
1,000 mg o 
ronynnau ar gyfer 
daliant i’w roi 
drwy’r geg

Treatment of Duchenne muscular dystrophy 
resulting from a nonsense mutation in the 
dystrophin gene, in ambulatory patients 
aged 2 years to less than 5 years

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3911

http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/Therapeutic Priorities and CEPP Summary 2019-2020.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/Therapeutic Priorities and CEPP Summary 2019-2020.pdf
http://www.awmsg.org
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3911
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3911


17

Diweddariad PSM 96: Awst 2019

Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Meddyginiaeth Defnydd

3769 blinatumomab 
(Blincyto) 
38.5 micrograms 
o bowdr ar gyfer 
crynodiad a 
thoddiad i greu 
toddiant i’w roi fel 
trwyth

As monotherapy for the treatment of paediatric 
patients aged 1 year or older with Philadelphia 
chromosome negative CD19 positive B cell 
precursor acute lymphoblastic leukaemia which 
is refractory or in relapse after receiving at least 
two prior therapies or in relapse after receiving 
prior allogeneic haematopoietic stem cell 
transplantation

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3769

2908 ciclosporin 
(Verkazia) 
1 mg/ml diferion 
llygaid 

Treatment of severe vernal keratoconjunctivitis 
in children from 4 years of age and adolescents 
(until the age of 18) 

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2908

1514 dasatinib (Sprycel) 
tabledi 20 mg, 
50 mg, 70 mg, 
80 mg, 100 mg 
a 140 mg wedi’u 
caenu 

Treatment of paediatric patients weighing 
> 10 kg with newly diagnosed Philadelphia 
chromosome positive (Ph+) chronic 
myelogenous leukaemia (CML) in chronic phase 
(Ph+ CML CP) or Ph+ CML CP resistant or 
intolerant to prior therapy including imatinib

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/1514

http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3769
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3769
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2908
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2908
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/1514
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/1514
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Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Meddyginiaeth Defnydd

2777 fingolimod 
(Gilenya) 
capsiwlau caled 
0.25 mg a 0.5 mg 

A single disease modifying therapy in highly 
active relapsing remitting multiple sclerosis 
for the following groups of paediatric patients 
aged 10 to 17 years of age: for patients with 
highly active disease despite a full and adequate 
course of treatment with at least one disease 
modifying therapy or patients with rapidly 
evolving severe relapsing remitting multiple 
sclerosis defined by 2 or more disabling 
relapses in one year, and with 1 or more 
gadolinium enhancing lesions on brain MRI 
or a significant increase in T2 lesion load as 
compared to a previous recent MRI

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2777

3103 romiplostim 
(Nplate) 
125 microgram 
o bowdr i greu 
toddiant i’w 
chwistrellu 

Treatment of chronic immune (idiopathic) 
thrombocytopenic purpura (ITP) patients 
aged 1 year to <18 years who are refractory to 
other treatments (for example, corticosteroids, 
immunoglobulins)

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3103

Argymhellir gyda chyfyngiadau

1214 eslicarbazepine 
acetate (Zebinix) 
tabledi 200 mg a 
800 mg, a 50 mg/
ml o ddaliant i’w 
roi drwy’r geg 

Adjunctive therapy in adults, adolescents and 
children above 6 years of age, with partial-
onset seizures with or without secondary 
generalisation. Eslicarbazepine acetate (Zebinix) 
should be restricted to treatment of highly 
refractory patients who remain uncontrolled 
with, or are intolerant to, other anti epileptic 
medicine combinations

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/1214

http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2777
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2777
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3103
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3103
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/1214
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/1214
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Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Meddyginiaeth Defnydd

3750 mepolizumab 
(Nucala) 100 mg 
o bowdr i greu 
toddiant i’w 
chwistrellu

Add-on treatment for severe refractory 
eosinophilic asthma in adolescents and children 
aged 6 years and older

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3750

991 rufinamide 
(Inovelon) 
40 mg/ml o 
ddaliant i’w roi 
drwy’r geg 

Adjunctive therapy in the treatment of seizures 
associated with Lennox Gastaut syndrome in 
adults, adolescents and children from 1 year 
of age

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/991

Nid argymhellir 

2170 doxylamine 
succinate/
pyridoxine 
hydrochloride 
(Xonvea) tabled 
10 mg/10 mg 
wedi’i chaenu 

Treatment of nausea and vomiting of pregnancy 
in those patients who do not respond to 
conservative management

www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2170

http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3750
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3750
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/991
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/991
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2170
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2170
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Yn absenoldeb cyflwyniad gan ddeiliad yr awdurdod marchnata, ni ellir cymeradwyo’r 
meddyginiaethau hyn i’w defnyddio yn GIG Cymru.

Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Datganiadau o Gyngor Cwmni

2450 apalutamide (Erleada) tabled 60 mg
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2450

Janssen-Cilag Ltd

2074 brentuximab vedotin (Adcetris) 50 mg 
o bowdr i greu crynodiad o doddiant 
i’w drwytho
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2074

Takeda UK Ltd

2953 caplacizumab (Cablivi) 10 mg o bowdr a 
thoddydd i greu toddiant i’w chwistrellu
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2953

Sanofi

4063 ciprofloxacin/fluocinolone (Cetraxal 
Plus) diferion clust 3 mg am bob 
ml/0.25 mg am bob ml 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/4063

Aspire Pharma Ltd

2821 daratumumab (Darzalex) 20 mg/ml o 
grynodiad i greu toddiant i’w drwytho 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2821

Janssen-Cilag Ltd

4067 dasatinib (Sprycel) tabledi 20 mg, 
50 mg, 80 mg, 100 mg a 140 mg wedi’u 
caenu 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/4067

Bristol-Myers Squibb 
Pharmaceuticals Ltd

http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2450
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2450
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2074
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2074
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2953
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2953
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/4063
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/4063
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2821
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2821
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/4067
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/4067
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Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Datganiadau o Gyngor Cwmni

3109 doravirine (Pifeltro) tabled100 mg wedi’i 
chaenu
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3109

Merck Sharp & Dohme 
Ltd

3648 doravirine/lamivudine/tenofovir 
disoproxil fumarate (Delstrigo) tabledi 
100 mg, 245 mg, 300 mg wedi’u caenu 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3648

Merck Sharp & Dohme 
Ltd

3788 galcanezumab (Emgality) 120 mg 
o doddiant i’w chwistrellu
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3788

Eli Lilly & Co Ltd

4066 golimumab (Simponi) 45 mg/0.45 ml 
o doddiant i’w chwistrellu 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/4066

Janssen-Cilag Ltd

3930 ketotifen (Ketofall) diferion llygaid 
toddiant 0.1 mg mewn 0.4 ml o
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3930

Scope Ophthalmics Ltd

2309 mexiletine (Namuscla) capsiwl caled 
167 mg 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2309

Lupin (Europe) Limited

http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3109
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3109
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3648
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3648
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3788
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3788
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/4066
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/4066
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3930
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3930
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2309
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2309
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Rhif 
cyfeirnod 
AWTTC

Datganiadau o Gyngor Cwmni

2792 mogamulizumab (Poteligeo) 4 mg/ml o 
grynodiad ar gyfer toddiant i’w drwytho
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2792

Kyowa Kirin Ltd

3517 rituximab (MabThera) 100 mg a 500 mg 
o grynodiad ar gyfer toddiant i’w 
drwytho 
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/3517

Roche Products Ltd

2662 tocilizumab (RoActemra) 162 mg 
chwistrelliad o dan y croen
www.awmsg.org/awmsgonline/app/
appraisalinfo/2662

Roche Products Ltd

Cynhelir cyfarfod nesaf AWMSG ar 11 Medi 2019. Bydd yr holl ddogfennau ar gyfer 
y cyfarfod ar gael ar wefan AWMSG www.awmsg.org/awmsgonline/meetings_
awmsg_2019.html cyn y cyfarfod. 

Manylion cyswllt
Frank Atherton 
Prif Swyddog Meddygol 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ

Rhif ffôn: 03000 257028
E-bost: pschiefmedicalofficer@llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter  
@CMOWales

http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2792
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2792
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3517
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/3517
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2662
http://www.awmsg.org/awmsgonline/app/appraisalinfo/2662
http://www.awmsg.org/awmsgonline/meetings_awmsg_2019.html
http://www.awmsg.org/awmsgonline/meetings_awmsg_2019.html
mailto:pschiefmedicalofficer%40llyw.cymru?subject=

