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Fiona Jenkins
Cadeirydd y Grŵp Gweithredu 
ar Iechyd Anadlol 

Rwy’n falch iawn fod Cynllun Cyflawni Cymru ar gyfer 
Iechyd Anadlol wedi’i ymestyn hyd 2020. Rydym wedi 
cyflawni cymaint ers creu’r cynllun dechreuol yn 2014, 
ac yn anelu’n uwch eto drwy’r cynllun estynedig hwn. 
Gallwn wneud cymaint mwy i wella iechyd anadlol 
yng Nghymru, ac yn y cynllun hwn nodir sawl ffrwd 
waith sy’n trafod amrywiaeth eang o elfennau fydd 
gyda’i gilydd yn gwella iechyd y genedl gan gadw at 
egwyddorion gofal iechyd darbodus. 

Mae’r gefnogaeth hon yn rhan annatod o’r cynllun 
cyflawni. Rwy’n falch iawn o’r clinigwyr anadlol ledled 
Cymru sydd wedi gwirfoddoli i arwain gwahanol 
ffrydiau gwaith, gan rannu eu harbenigedd er budd 
pawb yng Nghymru. Hoffwn gydnabod a diolch am 
gyfraniad gwerthfawr y trydydd sector wrth gefnogi a 
gofalu am bobl â chyflyrau anadlol a’u teuluoedd. 

Byddwn yn monitro’r gwaith o weithredu’r cynllun 
drwy’r Grŵp Gweithredu ar Iechyd Anadlol (GGIA), 
sy’n cynnwys clinigwyr a rheolwyr o bob bwrdd iechyd, 
yn ogystal â’n partneriaid o’r trydydd sector.

Cyflwyniad

Respiratory Delivery Plan (2014): http://gov.wales/docs/dhss publications/140429respiratorycy.pdf
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Simon Barry
Arweinydd Clinigol y Grŵp 
Gweithredu ar Iechyd Anadlol 

Cyflwyniad

Mae iechyd anadlol yn parhau i fod yn faich 
gwirioneddol ar y GIG yng Nghymru, gydag un o 
bob deuddeg o bobl yn dioddef salwch anadlol. 
Cymru hefyd sydd â’r nifer fwyaf o achosion o 
asthma yn Ewrop. Caiff £400 miliwn y flwyddyn ei 
wario ar glefydau anadlol. Mae clefydau anadlol 
hefyd yn y pumed safle o ran gwariant ar yr holl 
gategorïau clefyd. Mae cryn waith i’w wneud 
er mwyn gwella’r diagnosis o asthma a chlefyd 
rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD). Er enghraifft, 
mae archwiliad cenedlaethol wedi dangos ei 
bod hi’n bosibl nad yw dros 25% o’r cleifion sydd 
ar gofrestrau’r COPD yn dioddef y cyflwr mewn 
gwirionedd. Gan hynny, cafwyd cryn ymdrech 
i ddarparu hyfforddiant sbirometreg gyda 
sicrwydd ansawdd a chyfarpar safonol ledled 
Cymru. Mae’n wir o hyd mai ysmygu tybaco yw 
prif achos unigol y rhan fwyaf o farwolaethau, o’r 
holl achosion y gellir eu hosgoi. Mae cyfraddau 
ysmygu yng Nghymru wedi bod yn gostwng 
yn barhaus. Roedd 19% yn ysmygu yn 2016, 
sydd yn well na’r targed o 20% a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru.

Mae’r ddogfen hon yn seiliedig ar themâu 
safonol cynlluniau cyflawni eraill, ond mae’n 
wahanol iawn oherwydd ei ffocws ar leihau 
amrywio a rhannu arfer gorau. Er mwyn 

cyflawni hyn, datblygwyd sawl ffrwd waith 
wahanol, gyda phob un yn cynnwys clinigwyr 
â diddordeb yn y maes sy’n gweithio ar 
draws gofal sylfaenol a gofal eilaidd, ar draws 
gwahanol Fyrddau Iechyd a chan gynnwys 
meddygon, nyrsys,  gweithwyr proffesiynol gofal 
iechyd eraill a chynrychiolwyr trydydd parti. Eu 
rôl yw sefydlu agendâu allweddol, amlinellu 
metrigau i’w mesur a chymharu perfformiad 
ar draws Cymru. O gynnwys cyfran fawr o’r 
gymuned anadlol yn y broses hon, credwn 
y bydd hynny’n creu perchnogaeth ar y 
problemau a dyhead i newid a gwella. Ni fydd 
hon yn broses rwydd bob tro, ond hyderwn 
y bydd yn arwain at ofal sydd yn seiliedig ar 
werth gan ailgydbwyso cyllid gofal iechyd i’w 
gyfeirio lle mae’r angen mwyaf amdano, er 
enghraifft, er mwyn helpu i ariannu nyrsys COPD 
ac asthma yn y gymuned i leihau derbyniadau 
er enghraifft. 

Rydym am greu adnoddau addysgol a 
chanllawiau ar gyfer llwybrau cleifion ar draws 
holl sbectrwm meddygaeth anadlol ac, yn 
anad dim, rydym am annog meddygon a 
nyrsys practis i ymgysylltu â’r Cynllun Cyflawni ar 
gyfer Iechyd Anadlol  a dylanwadu ar y cynllun 
hwnnw.
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Gweledigaeth 
i Gymru2

Fel arweinydd clinigol y Grŵp Gweithredu ar Iechyd 
Anadlol, credaf fod cyfle gwirioneddol i Gymru 
arwain y byd o ran darparu gofal i gleifion anadlol. Er 
y gallai hynny ymddangos fel nod anghyraeddadwy 
i amheuwyr, mae sawl ffactor sydd yn braenaru’r 
tir er mwyn gwella gwasanaethau. I ddechrau, 
mae gan Gymru boblogaeth gymharol fach o 3.1 
miliwn. Yn ail, mae pob un o’r saith Bwrdd Iechyd yn 
ariannu gofal sylfaenol a gofal eilaidd, a allai feithrin 
hinsawdd o gydweithredu rhyngddynt a pharatoi’r 
ffordd am ymagwedd systemau wrth ddarparu gofal 
iechyd. Yn drydydd, mae’r rhan fwyaf o aelodau’r 
gymuned anadlol, mewn gwaith gofal eilaidd o leiaf, 
yn cydweithio’n agos â’i gilydd ac yn adnabod y 
naill a’r llall yn dda. Yn bedwerydd, ceir baich trwm 
yn gysylltiedig â chlefyd anadlol yng Nghymru, 
ac mae un o bob saith claf yn marw oherwydd 
salwch anadlol. Yn bumed, mae Cymru bellach 
yn gweithredu system TG cwbl integredig sydd yn 
galluogi mynediad at wybodaeth ar lefel y claf 
ledled Cymru. Bydd y system hefyd yn gweithredu 
fel fframwaith ar gyfer cronfeydd data clefydau 
cenedlaethol, yn cynnal canllawiau cenedlaethol 
ac offer addysgol ac yn ei gwneud hi’n bosibl i rannu 
data â chleifion drwy’r porthol cleifion. 

Y mae wedi dod yn amlwg i mi ers sawl blwyddyn fod 
y gofal a ddarperir ledled Cymru yn amrywio, er bod 
y gweithlu’n llawn cymhelliant. Er enghraifft, mewn 
archwiliadau cynnar o bresgripsiynu ar lefel practis 
yng Nghaerdydd ac mewn ardaloedd eraill, gwelwyd 
bod y ddarpariaeth ar gyfer COPD ac asthma yn 
amrywio’n helaeth, er bod mynychder y clefydau’n 
debyg. Yn sgil y data, datblygodd Caerdydd a 
Byrddau Iechyd eraill ganllawiau presgripsiynu lleol, ac 
mae’r rhain wedi llwyddo i leihau’r amrywio a’r costau 
wrth bresgripsiynu. Casgliad rhesymegol y gwaith 
hwn yw lleihau amrywio ymhellach drwy ddatblygu 
canllawiau cenedlaethol, a dyna’r union hyn yr ydym 
yn ei wneud. 

Os oes gwireb yn sail i’r GGIA, dyma hi: ‘lleihau 
achosion amhriodol o amrywio a rhannu arfer 
gorau’. Mae gan y nod hwn wreiddiau cadarn yn 
egwyddorion gofal iechyd darbodus. Mae gan 
ddata cadarn a manwl rôl hollbwysig er mwyn gallu 
mynd i’r afael â phroblemau penodol, er enghraifft, 

Simon Barry
Arweinydd Clinigol y Grŵp 
Gweithredu ar Iechyd Anadlol 

amseroedd atgyfeirio i driniaeth ar gyfer cysgu, a 
gwariant pob Bwrdd Iechyd ar ocsigen fesul claf 
COPD. Dyma’r broses fydd yn ein galluogi i ddidoli’r 
elfennau’n gysylltiedig â’r gofal gorau a galluogi 
rhannu’r elfennau hynny. Nid yw yr un Bwrdd Iechyd 
yn perfformio’n well na’r gweddill, ac mae lle i wella 
mewn sawl maes ar draws yr holl Fyrddau Iechyd. 
Gobeithiwn y bydd eraill yn ystyried y ddogfen hon yn 
gatalydd ar gyfer newid a gwelliant. 

Drwy ddatblygu llwybrau a rennir, canllawiau 
presgripsiynu a chronfeydd data cenedlaethol, 
ein gweledigaeth yw i Gymru ddatblygu’n lleoliad 
deniadol ar gyfer ymchwil ar raddfa’r boblogaeth 
a thrwy brofi triniaethau newydd. Yng ngoleuni 
hyn, mae datblygu’r Ganolfan Arloesol ar gyfer 
Meddygaeth Anadlol yn gam cyffrous iawn. Y 
gobaith yw codi proffil meddygaeth anadlol 
ledled Cymru mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, a 
chydweithio’n wirioneddol i sicrhau’r canlyniadau 
gorau i’n cleifion drwy gynyddu’r diddordeb yn ein 
maes arbenigol hyd yr eithaf.
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Amdanom Ni3
Y Grŵp Gweithredu ar Iechyd Anadlol 

Sefydlwyd y GGIA yn 2014 er mwyn helpu 
i ddatblygu cyfeiriad strategol ar gyfer 
gwasanaethau anadlol mewn gofal sylfaenol, 
cymunedol ac eilaidd yng Nghymru. Mae’r 
grŵp yn cynnwys clinigwyr arbenigol o ofal 
sylfaenol ac eilaidd, arweinwyr gweithredol, 
iechyd cyhoeddus, gwybodeg yn ogystal â 
chynrychiolwyr o blith y cleifion a’r trydydd sector. 

Felly beth yw’r her o’n blaenau? 

Yn 2016/17, roedd gan 8% o boblogaeth Cymru 
gyflwr anadlol ac fe achosodd clefydau anadlol 
ychydig dros 15% o’r marwolaethau yn 2016.1 
Mae bron chwarter miliwn o bobl yn derbyn 
triniaeth ar gyfer asthma, ac mae dros 70,000 o 
bobl yn derbyn triniaeth ar gyfer Clefyd Rhwystrol 
Cronig yr Ysgyfaint (COPD) Mae canran uwch 
o gleifion yng Nghymru yn derbyn triniaeth ar 
gyfer asthma (6.9%) nag yn rhannau eraill y DU. 
Mae Asthma UK yn amcangyfrif bod gan tua 
59,000 o blant asthma yng Nghymru, sef 9.5% 
o’r holl blant.2 Mae pobl sydd yn byw mewn 
ardaloedd lle ceir lefelau uchel o amddifadedd 
yn fwy tebygol o fod yn derbyn triniaeth ar gyfer 
cyflyrau anadlol nag yn rhannau eraill o Gymru.

Yn Arolwg Iechyd Cymru (2016/17), sy’n cynnwys 
gwybodaeth am ffyrdd o fyw, gwelir bod 19% 
o bobl yn ysmygu yng Nghymru a bod 59% o 
oedolion dros eu pwysau neu’n ordew. Mae 
ysmygu a gordewdra yn ffactorau o bwys sy’n 
cyfrannu at lefelau clefydau anadlol. 

Mae gwella iechyd anadlol y boblogaeth yng 
Nghymru yn gryn her i ddarparwyr gofal iechyd. 
O wneud hynny’n dda, mae’n gyfle i wella 
bywydau cleifion a’u teuluoedd. 

Mae ar bobl â chyflwr anadlol angen mynediad 
at ofal a chymorth, pryd bynnag y bydd ei 
angen. Mae angen cydgysylltu’r gwasanaethau 
hyn yn dda ar draws gofal sylfaenol, cymunedol 
a chymdeithasol, a gofal yn yr ysbyty, a rhwng 
sefydliadau statudol a thrydydd sector. Gall y 
math cywir o gefnogaeth drawsnewid y  
llwybr anadlol i bawb - y claf, y teulu, gofalwyr  
a ffrindiau. 

1 National Survey 2016/17 | 2 Asthma UK
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Ffrydiau gwaith 
a metrigau4

Yn adroddiad blynyddol 2015, defnyddiwyd 
templed a oedd yn cynnwys cyfres o fetrigau’n 
gysylltiedig â thargedau allweddol y GGIA. Nid 
oedd llawer o’r data a gasglwyd yn amlwg yn 
ddefnyddiol wrth siapio a gwella darpariaeth 
gwasanaeth, er enghraifft nifer y cleifion 
â chlefyd penodol (fel COPD), cyfraddau 
marwolaeth syml cleifion â chlefydau anadlol 
fesul Bwrdd Iechyd, neu niferoedd yr achosion 
anadlol a atgyfeiriwyd o ofal sylfaenol. Gan 
hynny, awgrymodd arweinydd clinigol y GGIA 
y dylid newid y metrigau yng nghyfarfod grŵp 
Cymdeithas Thorasig Cymru (CThC) ym mis 
Mawrth 2016. Cefnogwyd y cynnig yn unfrydol. 

Cynigiwyd i CThC hefyd y byddai’r GGIA 
ar ei fwyaf effeithlon pe bai gweithgorau o 
randdeiliaid yn cael eu sefydlu i oruchwylio 
meysydd â blaenoriaeth o dan ymbarél 
y GGIA. Byddai arweinydd clinigol a 
chydgysylltydd y GGIA yn rheoli ac yn 
goruchwylio’r gweithgorau hyn, ond ni fyddent 
yn cael dylanwad uniongyrchol ar ddatblygiad 
ffrydiau gwaith. Cefnogodd CThC y cynllun 
hwn i ddatblygu gweithgarwch y GGIA. 

Mae’r GGIA wedi cael ei ad-drefnu i ffrydiau 
gwaith yn benodol er mwn gwella ansawdd  
ar draws ystod o feysydd anadlol allweddol,  
fel ysmygu, asthma, adsefydlu’r ysgyfaint,  
gofal lliniarol a pherfformiad cleifion allanol, 
ymhlith eraill. 

Mae arweinydd wedi cael ei enwebu ar gyfer 
pob ffrwd waith ynghyd â rhanddeiliaid o bob 
rhan o Gymru, gan gynnwys cynrychiolwyr 
o ofal sylfaenol. Mae metrigau perfformiad 
allweddol wedi’u cytuno, gan symleiddio’r 
adroddiadau blynyddol a chreu ffocws 
ynddynt ar nodau canlyniad y gellir eu 
cymharu ar draws y Byrddau Iechyd.



       Cynllun cyflawni ar gyfer iechyd anadlol 2018 – 2020   8

Gofal Iechyd yn 
Seiliedig ar Werth5

Cefndir

Y rhaglen anadlol yw’r pumed rhaglen fwyaf o 
ran gwariant yn GIG Cymru, a’r rhaglen honno 
sydd i gyfrif am £0.4 biliwn o’r gwariant blynyddol 

Rebecca Richards
Arweinydd y ffrwd waith Gofal 
Iechyd Seiliedig ar Werth

(graff 1). Gan hynny, mae’n gyflwr y mae’n rhaid 
craffu’n agos arno i weld pa mor effeithiol yw’r 
drefn ar adnoddau. 

Mae Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn 
ymagwedd sy’n helpu i adnabod cyfleoedd i 
wella gwasanaethau i gleifion drwy edrych ar 
ganlyniadau sydd o bwys i gleifion yn ogystal â’r 
gost o sicrhau’r canlyniadau hynny. Gellir creu 
gwerth ychwanegol drwy wella canlyniadau am 
yr un gost, neu’n rhatach, neu drwy ostwng costau 
am yr un canlyniadau neu ganlyniadau gwell. 

Nid yw gwaith casglu data ond megis dechrau 
ym maes gofal anadlol, ond gallwn edrych ar 
dystiolaeth a gyhoeddwyd am wasanaethau 
sy’n gwella canlyniadau fel procsi wrth inni symud 
tuag at gasglu canlyniadau cleifion mewn modd 
systematig yn GIG Cymru. 

Mae Tîm Anadlol Llundain wedi cyhoeddi eu 
Pyramid Gwerth ar gyfer COPD sydd yn cyfuno 
amryw o astudiaethau o ymyraethau ar gyfer 
cleifion, a’u heffaith gymharol o ran QALY 
(blwyddyn oes wedi’i haddasu yn ôl oedran) 
(ffigur 1).

0     100                200    300         400               500        600                700         

Graff 1: Gwariant 
cyllideb rhaglenni 
Cymru gyfan yn 
2015/2016 yn ôl 
categori

Gwariant yn ôl categori

Lechyd meddwl
Cylchrediad
Trawma ac anafiadau
Canserau
Anadlol
GMS
Gastro
Cyhyrysg.
Arall
GUM
Niwro
E.N.&M
Mamol.
Deint.
Golwg
Croen
Anaws. dysgu
Gofal parhaus
Unig. iach
Clef. heintus
Gwenwyn
Newyddanedig
Gofal cymd.
Gwaed
Clyw

Gwariant £m
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Gofal Iechyd yn 
Seiliedig ar Werth

Brechu rhag ffliw £1,000/QALY yn y boblogaeth sy’n “wynebu risg”

Rhoi’r gorau i ysmygu gyda therapi fferyllol £2,000/QALY

Adsefydlu Ysgyfeiniol £2,000-8,000/QALY

Tiotropium £7,000/QALY

LABA £8,000/QALY

Therapi triphlyg 
£7,000-187,000/QALY

Teleiechyd ar gyfer 
clefydau cronig 
£92,000/QALYFfigur 1: Asesiad seiliedig ar 

dystiolaeth o ymyriadau  
effeithiol ar gyfer COPD

Ffynhonnell: D
iagnosis cynnar. G

ofal cyflym
 ac effeithiol 

Mae’r diagram ar y dde yn disgrifio effeithiolrwydd 
cymharol pob ymyrraeth o ran ei heffaith ar gleifion. 
Gan ddefnyddio hynny fel canllaw, mae’n 
cyfarwyddo sefydliadau i ysgogi cynnydd yn y 
defnydd o ymyraethau o werth uwch (y rhai ym 
mhen isaf y pyramid), gan leihau neu gyfyngu 
drwy hynny ar y defnydd o ymyraethau is eu 
gwerth (y rhai ym mhen uchaf y pyramid). 

Yn seiliedig ar ddata archwilio COPD 
cenedlaethol o 2014, cafodd y pyramid 
QALY ei fodelu ar gyfer yr adnoddau 
gwirioneddol a ddefnyddir ar draws 
gofal sylfaenol yng Nghymru. 
Dangosir hyn isod (ffigur 2).

Ffigur 2: Pyramid gwerth 
ar gyfer ymyriadau 
COPD yng Nghymru

Mae’n amlwg bod y gwariant ar therapi 
triphlyg yn anghymesur, yn hytrach na bod 
ymyraethau uwch eu gwerth tua gwaelod y 
pyramid yn cael eu defnyddio.

Fluvac - 77.7%

QST - 10.8%

PR - 34.5%

LAMA - 9.4%

LABA - 1.7%

Therapi triphlyg - 37.5%

London Respiratory Network (2014): https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/london-lungs/latest-edition-of-thorax-publication

National clinical audit report (2016): https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/primary-care-time-take-breath
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Nodau

Gan ddefnyddio’r dystiolaeth hon fel canllaw, 
gallwn fapio’r dull cyfredol o drefnu adnoddau 
yng Nghymru ar draws y Pyramid Gwerth er 
mwyn canfod cyfleoedd i gynyddu gwerth 
uwch. Yr uchelgais cyffredinol fyddai ailddyrannu 
adnoddau fel bod hynny’n gwella’r gwerth i’r 
boblogaeth COPD - y gwerth dyrannol yw hwn. 

Ar ben hynny, drwy edrych yn fanylach ar 
bob ymyrraeth a restrir yn y pyramid, gallwn 
ganfod cyfleoedd i wella’r modd y caiff pob 
ymyrraeth ei gweithredu o ystyried yr adnoddau 
a ddefnyddir - dyma’r gwerth technegol. 
Yn olaf, wrth edrych ar ein heffeithiolrwydd wrth 
drefnu gwasanaethau ar gyfer pob unigolyn o 
fewn y boblogaeth COPD, y graddau y mae’n 
manteisio ar yr holl wasanaethau a gynigir a’r 
canlyniadau y mae’n eu profi, gallwn ganfod 
cyfleoedd i wella’r gwerth i’r unigolyn - dyma’r 
gwerth sydd wedi’i bersonoli. 

Yn y pen draw, yr uchelgais yw defnyddio’r 
methodolegau hyn i chwilio am gyfleoedd i 
gynyddu gwerth mewn gwasanaethau anadlol 
yn GIG Cymru 

Canlyniadau 
Mae cyllidebau rhaglenni yng Nghymru wedi 
datblygu dros amryw o flynyddoedd, ac mae’n 
ddefnyddiol cyfeirio atynt er mwyn cymharu’r 
gwariant cyffredinol ar draws sefydliadau a 
rhwng gwahanol gyflyrau. Mae cost gyffredinol 
gofal anadlol fesul pen o’r boblogaeth ledled 
Cymru eisoes yn amrywio’n sylweddol. 
Fodd bynnag, nid yw’r dadansoddiad hwn yn 
ddigon manwl er mwyn barnu a yw sefydliadau 
â gwariant uwch yn tueddu i gynhyrchu 
canlyniadau gwell neu a allai hynny ddynodi 
defnydd gwael o adnoddau. Er mwyn cynnal 
yr asesiad hwn, mae angen inni roi ystyriaeth 
ddyfnach i’r modd y caiff adnoddau eu trefnu 
yn unol â’r sylfaen o dystiolaeth. 

Gan weithio gyda’r GGIA cenedlaethol, mae 
Academi Gyllid GIG Cymru wedi cychwyn 
ymarfer i ganfod sut y caiff gwasanaethau 
eu trefnu ar gyfer y boblogaeth COPD ledled 
Cymru, gyda golwg ar ganfod cyfleoedd i wella 

hynny. Yn rhan o’r dull hwn, edrychir ar y llwybr 
COPD cyfan - y tu hwnt i’r hyn a ddangosir ar 
y Pyramid Gwerth uchod, ac anelir i ganfod 
cyfleoedd i wella’r modd y caiff adnoddau 
eu dyrannu. Hynny yw, lle ceir bylchau yn y 
gwasanaeth a ddarperir, fel lefel isel yn derbyn 
imiwneiddiad ffliw a lefel isel o ddarpariaeth 
Adsefydlu’r Ysgyfaint yn cael ei chynnig i gleifion 
sydd angen y ddarpariaeth honno. 

Mae’r ymarfer hwn hefyd wedi golygu bod 
modd creu darlun graddol o wariant wedi’i 
feincnodi er mwyn canfod cyfleoedd am 
werth technegol, er enghraifft: cost uchel 
presgripsiynau neu therapi ocsigen yn y naill 
fwrdd o gymharu â’r llall. Mae gwaith hefyd wedi 
dechrau i ganfod cyfleoedd drwy fodelu effaith 
ymyrraeth y naill wasanaeth ar wasanaeth arall, 
ee y gyfradd y mae’r defnydd o Adsefydlu’r 
Ysgyfaint yn effeithio ar gost derbyniadau a hyd 
arosiadau. 

    Camau Gweithredu

Yn dilyn y gwaith cychwynnol hwn, dylai 
arweinyddiaeth y GGIA fynd ar drywydd amryw 
o feysydd gyda chefnogaeth Academi Gyllid 
GIG Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys y camau 
canlynol:

Bydd Academi’r Cyfarwyddwyr Cyllid, mewn 
cydweithrediad â GGGIA, yn:
1.  Cwblhau gwaith casglu data ar gyfer costau 

a gweithgareddau ar draws yr holl Fyrddau 
Iechyd. 

2.  Parhau i fodelu data ymhellach er mwyn 
canfod effeithiau a chyfleoedd o safbwynt 
technegol a dyrannol, i’w defnyddio’n sail 
wrth i’r GGIA lleol a chenedlaethol gynllunio 
gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. 

3.  Treialu costau Seiliedig ar Weithgarwch 
a Ysgogir gan Amser (CSWYA) ym maes 
Adsefydlu’r Ysgyfaint - methodoleg costio sydd 
yn rhan o Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth, er 
mwyn canfod cyfleoedd am werth technegol. 

4.  Cwblhau ymarfer profi cysyniad i gysylltu data 
cleifion ar sail ffugenwau ar draws 5 practis 
er mwyn archwilio sut y gellir cipio, mesur a 
gwerthuso gwerth wedi’i bersonoli.

Gofal Iechyd yn 
Seiliedig ar Werth
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Cefndir

Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n cael ffliw yn profi 
salwch ysgafn, ni fydd angen gofal meddygol 
arnynt na chyffuriau gwrthfeirws, a byddant yn 
gwella mewn llai na phythefnos. Fodd bynnag, mae 
rhai pobl yn fwy tebygol o brofi cymhlethdodau 
a all arwain at gyfnod yn yr ysbyty ac, weithiau, 
marwolaeth. Mae niwmonia, broncitis, heintiau’r 
sinws a heintiau’r glust yn enghreifftiau o 
gymhlethdodau’n gysylltiedig â’r ffliw. 

Mae pobl â Chlefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint 
(COPD) yn a chlefydau anadlol cronig eraill yn 
wynebu mwy o risg o gymhlethdodau difrifol 
yn gysylltiedig â’r ffliw. Yn ôl gwybodaeth a 
gasglwyd gan y Canolfannau Rheoli ac Atal 
Clefydau ynghylch achosion ffliw a gadarnhawyd 
ac a dderbyniwyd i’r ysbyty yn ystod tymor ffliw 
2016/17, roedd gan 50% o’r oedolion a 37.5% o’r 
plant glefyd anadlol cronig gwaelodol. 

Yng Nghymru, mae gan tua 200,000 o blant a 
phobl rhwng chwe mis a 64 oed glefyd anadlol 
cronig, ac maent yn wynebu mwy o risg o gael 
ffliw bob tymor. Y rhai â chlefydau anadlol cronig 
sydd i gyfrif am 38% o’r holl rai a chanddynt 
gyflyrau meddygol gwaelodol rhwng chwe 
mis a 64 oed, yr argymhellir brechlyn ffliw ar eu 

6

Marion Lyons
Arweinydd y ffrwd  
waith Brechu 

Atal clefydau  
anadlol

cyfer (graff 2). Yn ychwanegol at ei effaith ar 
yr unigolion hyn a chanddynt risg ychwanegol, 
mae’r ffliw tymhorol hefyd yn cael cryn effaith 
ar ein gwasanaeth iechyd, ar absenoldeb y 
gweithlu ac ar gynhyrchiant. Yn ystod tymor ffliw 
ysgafn 2016/17, cafwyd 49 o achosion o’r ffliw 
yng Nghymru, yr oedd 26 ohonynt mewn ysbytai. 
Yn sgil hyn, bu’n rhaid cau wardiau a chanslo 
llawdriniaethau, a bu cynnydd yn nifer y staff a 
oedd yn absennol. 

Nodau
 
Brechu yw’r dull sydd wedi’i gofnodi orau a’r 
dull mwyaf effeithiol o atal ffliw. Bob tymor, 
bydd y GIG yng Nghymru yn cychwyn rhaglen 
uchelgeisiol i frechu pobl dros 65, pobl mewn 
grwpiau risg clinigol rhwng chwe mis a 64 
oed, plant ifanc nad ydynt mewn grŵp risg a 
menywod beichiog. 

Canlyniadau 
Yn erbyn targed o 75%, dim ond 46.9% a gafodd 
frechlyn ffliw yng Nghymru o blith plant a phobl 
o chwe mis hyd at 64 oed mewn unrhyw grŵp 
risg clinigol. O blith y rhai a chanddynt glefyd 
anadlol cronig cafodd 46.5% frechlyn ffliw (graff 
3). Mae’r nifer sy’n dewis cael eu himiwneiddio 
yn y grwpiau risg clinigol wedi parhau’n 
sefydlog dros y pum mlynedd diwethaf.
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Graff 3: Brechiadau ffliw i unigolion â chlefyd anadlol 
cronig o 6 mis oed i 64 oed yng Nghymru 2016/17 fesul 
bwrdd iechyd lle maent yn byw

Targed ar gyfer 2017-2018

Yn 2017, amlinellodd Prif Swyddog Meddygol 
cymru ei ddisgwyliadau o ran y Rhaglen 
Genedlaethol i Imiwneiddio rhag y Ffliw. 
Y targed a osodwyd ar gyfer grwpiau risg 
clinigol rhwng 6 mis a 64 oed y tymor hwn  
yw 55%. 

Y tymor diwethaf, cyrhaeddwyd 55% mewn 
rhai grwpiau risg, ond mae angen gwella’r 
nifer sy’n cael eu himiwneiddio ar draws 
yr holl grwpiau, er mwyn gwarchod y rhai 
sy’n wynebu’r risg fwyaf o glefyd difrifol 
a marwolaeth. Y nod hirdymor o hyd yw 
sicrhau bod 75% yn cael eu brechu ar 
draws yr holl grwpiau risg. Ond gan ein bod 
ymhell o gyrraedd y targed hwn, gofynnwyd 
i wasanaethau ganolbwyntio ar wneud 
cynnydd cyson o’r naill flwyddyn i’r nesaf, er 
mwyn cynyddu nifer y bobl a chanddynt risg 
sy’n cael eu brechu rhag ffliw.
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Graff 2: Brechiadau ffliw i unigolion 6 mis oed i 64 oed 
ag un neu fwy o risgiau clinigol (yn ôl categori risg) 
yng Nghymru 2016/17

Clefydau cronig 
eraill

61.7%

Clefyd anadlol 
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38.3%
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Er mwyn cyrraedd y targed o 55% ymhlith rhai a 
chanddynt glefyd anadlol cronig rhwng chwe 
mis a 64 oed y tymor hwn, bydd angen i’r GIG 
imiwneiddio oddeutu 16,000 yn fwy o unigolion nag 
a gafodd eu brechu yn nhymor 2016/17 (graff 4).

Graff 4: Nifer yr unigolion â chlefyd anadlol cronig o 6 
mis oed i 64 oed y bydd angen eu brechu yn 2017/18 
i gyrraedd y targed o 55%, fesul bwrdd iechyd lle 
maent yn byw

Bwrdd iechyd

Nifer sydd angen eu brechu i 
gyrraedd y targed o 55%.

Gwahaniaeth rhwng y targed 
newydd a gyrhaeddwyd a 
chyflawniad y llynedd.
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    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Benodi Hyrwyddwr Imiwneiddio ym 

mhob Bwrdd Iechyd. 

2.  Sicrhau bod pob cyswllt yn cyfrif, a 
bod y risg i unigolion yn gysylltiedig â’r 
ffliw yn cael ei hesbonio a bod cleifion 
yn cael eu brechu i’w hamddiffyn 
rhag hynny. 

3.  Arwain drwy esiampl, a sicrhau bod 
gweithwyr gofal iechyd y rheng 
flaen sy’n gofalu am rai â chlefydau 
anadlol yn cael eu himiwneiddio 
rhag ffliw. 

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau 
Iechyd er mwyn:
4.  Datblygu adnoddau, ar y cyd â ICC, 

fel bod grwpiau risg amrywiol (rhai 
ag asthma, COPD, Ffeibrosis Systig ac 
ati) yn deall effaith ffliw ar iechyd yn 
rhwydd. 

5.  Cynnwys modiwl ar frechu yn 
y Rhaglen Genedlaethol ar 
gyfer Addysg Anadlol i weithwyr 
proffesiynol a sefydliadau cymorth 
sy’n ymwneud â’r clefydau  
anadlol hynny, fel bo modd rho 
esboniad ystyrlon ynghylch y risg  
o ffliw. 

6.  Ar y cyd â ICC, ymgysylltu â Thimau 
Rheoli Heintiau a Chynllunwyr Byrddau 
Iechyd er mwyn lleihau effaith ffliw ar 
leoliadau gofal iechyd hyd yr eithaf 
yn ystod y tymor ffliw.
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Graff 5: Brechiadau ffliw yn y grŵp oedran dan 65 sydd 
ag asthma a COPD, fesul bwrdd iechyd (2017)
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Keir Lewis
Arweinydd y ffrwd waith ysmygu 

Cefndir

Mae ysmygu’n achosi dros 80% o COPD a 
chanser yr ysgyfaint, ac yn achosi neu’n 
gwaethygu’r holl gyflyrau anadlol eraill. Mae 
tua hanner yr holl ysmygwyr yn marw yn sgil eu 

caethiwed, ac amcangyfrifir bod 
ysmygu yn achosi dros 5400 o 

farwolaethau - sef pumed 
ran o’r holl farwolaethau 
blynyddol yng Nghymru.

Ysmygu yw un 
o brif achosion 
anghydraddoldeb 

iechyd, gyda 
chyfraddau ysmygu 

ymhlith y grwpiau 
economaidd-gymdeithasol 

isaf hyd at bedair gwaith yn uwch na’r 
grwpiau economaidd-gymdeithasol uchaf 
(graff 6). Mae’n cyfrannu’n sylweddol at y 
gwahaniaethau a welir rhwng oedrannau marw 
rhai yn y bracedi incwm uchaf ac isaf. 

Rhoddodd y GGIA flaenoriaeth i ysmygu 
oherwydd ei effaith ddifrifol fel ffactor sy’n 
achosi neu’n gwaethygu salwch anadlol, y 
ffaith bod modd ei atal a’r anghydraddoldeb 
mawr o ran darpariaeth gwasanaethau rhoi’r 
gorau i ysmygu, yn enwedig mewn ysbytai, yng 
Nghymru.

Targed Llywodraeth Cymru ar gyfer lefelau 
ysmygu yng Nghymru oedd 20% yn 2016, a 
bydd yn 16% yn 2020. 

Er gwaethaf tystiolaeth dda ynghylch 
effeithiolrwydd a natur gost-effeithiol  
rhaglenni rhoi’r gorau i ysmygu mewn  
ysbytai, roedd darpariaeth gwasanaethau 
rhoi’r gorau i ysmygu mewn ysbytai yng 
Nghymru yn anghyson, gydag ond 4  
o 17 o ysbytai yn cynnig gwasanaeth  
mewnol yn 2013.

Graff 6: Canran yr ysmygwyr presennol yn ôl 
amddifadedd (2016/17)
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Nodau

1.  Cynyddu darpariaeth gwasanaethau rhoi’r 
gorau i ysmygu yn ysbytai Cymru (gofal 
eilaidd). 

2.  Cefnogi’r broses o greu a dynodi grŵp o 
arbenigwyr rhoi’r gorau i ysmygu ym maes 
gofal eilaidd.

Graff 7: Tuedd ar gyfer nifer yr ysmygwyr yng 
Nghymru 2004-2016
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Cyrhaeddwyd targed 2016 ar gyfer lefelau 
ysmygu ymhlith oedolion, gydag amcangyfrif bod 
tua 19% yn dal i ysmygu (Arolwg Cenedlaethol 
2016/17), ac mae’r gostyngiad parhaus hwn 
(graff 7) yn cyd-fynd â thueddiadau diweddar 
gan gynrychioli ystod eang o lwyddiannau 
ym maes iechyd y cyhoedd, deddfwriaeth a 
meddygaeth. Bellach mae gan Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIPCF) y lefelau isaf o 
oedolion sy’n ysmygu, sef 15%, ac mae’r lefelau 
i’w gweld yn gostwng yn yr holl Fyrddau Iechyd 
eraill hefyd, ar wahân i Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM). Yn 2016-17, 
fodd bynnag, ni lwyddodd holl Fyrddau Iechyd 

Graff 8: Canran yr ysmygwyr a gafodd eu trin fesul 
bwrdd iechyd, Cymru 2016-17
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Cymru i gyrraedd targed perfformiad pwysig yn 
gysylltiedig â rhoi’r gorau i ysmygu; sef bod 5% o’r 
holl ysmygwyr (yn enwedig rhai sy’n mynd i’r ysbyty) 
yn derbyn triniaeth gan wasanaeth arbenigol (Graff 
8). Mae gwasanaethau gofal eilaidd ar gyfer rhoi’r 
gorau i ysmygu wedi’u sefydlu ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) ac yn BIPCF.
 
Maent yn cynnig cefnogaeth un wrth un neu waith 
grŵp gyda chleifion sy’n ysmygu; maent hefyd yn 
ceisio lleihau niwed i’r ysmygwyr hynny sy’n methu 
rhoi’r gorau i ysmygu y llwyr, neu sydd yn amharod 
i wneud hynny, ac mae’r gwasanaeth hwnnw’n 
wasanaeth pwysig na chynigir mewn mannau 
eraill. Defnyddir allanadliadau carbon monocsid 
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Canlyniadau

3.  Datblygu, gweithredu a phrofi’r gronfa 
ddata genedlaethol gyntaf ar gyfer yr holl 
arbenigwyr rhoi’r gorau i ysmygu yn y byd. 

4.  Datblygu strategaethau er mwyn helpu pob 
Bwrdd Iechyd i gyrraedd ei dargedau perfformiad 
ysmygu, sef trin 5% o ysmygwyr bob blwyddyn. 

5.  Cynrychioli GGIA ar weithgorau tybaco 
Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus.  
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Public Health Wales Observatory (2017): http://www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/home
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Graff 9: Cyfraddau rhoi’r gorau i ysmygu yng 
Nghymru 2016-17, wedi’u dilysu, ar gyfer 
gwasanaethau ysmygu gofal sylfaenol ac eilaidd
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(CO) i ddilysu’r gyfradd sy’n rhoi’r gorau i ysmygu 
ar ôl 4 wythnos mewn gofal eilaidd. 73% yw’r 
gyfradd hon, sy’n uwch na’r targed perfformiad 
o 40% a argymhellwyd gan Lywodraeth Cymru 
- gan awgrymu bod cleifion, ar ôl cael eu 
hatgyfeirio ac ymweld â’r timau hyn, yn derbyn 
gwasanaeth ardderchog. Mewn gwasanaethau 
cymunedol, mae’r gyfradd rhoi’r gorau i ysmygu 
ar ôl 4 wythnos o 42% (wedi’u dilysu’n rhannol 
drwy brofion carbon monocsid, ac yn rhannol 
drwy hunanadroddiadau) hefyd o fewn y targed 
(graff 9).

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, disgwylir i 
wasanaethau gofal eilaidd hefyd gyhoeddi eu 
cyfraddau rhoi’r gorau i ysmygu dros gyfnod o 
flwyddyn, ac mae hyn yn digwydd ar raddfa 
fawr drwy un gronfa ddata a gynhelir ganddynt. 
Nid yw gwasanaethau cymunedol yn casglu 
data blwyddyn fel arfer, ond amcangyfrifir y 
data hynny o’r rhai sy’n dal yn mynychu ar ôl 4 
wythnos. 

Ceir dwy gronfa ddata ar hyn o bryd, gyda’r 
holl wasanaethau gofal eilaidd bellach wedi 
mabwysiadu QM10 (Solutions4Health) a 
Iechyd Cyhoeddus Cymru/Helpa Fi i Stopio 
yn defnyddio Quit Manager (North 51). Drwy 
Gynllun Gweithredu Tybaco Llywodraeth 

Cymru, rydym am greu cronfa ddata gyfun ar 
gyfer yr holl ysmygwyr yng Nghymru. Mae’r GGIA 
yn cefnogi’r agenda hon yn gryf, gan gydnabod 
y budd i ysmygwyr a all dderbyn cymorth gan 
wahanol wasanaethau ar yr un pryd, a’r gallu i 
ateb cwestiynau mawr yn gyflym. Hoffai’r GGIA 
barhau i gefnogi’r agenda rhoi’r gorau i ysmygu 
a chynorthwyo i weithredu gwasanaethau 
integredig cenedlaethol ar gyfer hynny. 

    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Barhau i ariannu ymarferwyr rhoi’r gorau i 

ysmygu ym maes gofal eilaidd am y tymor hir. 

2.  Gwella’r cyfraddau atgyfeirio i wasanaethau 
rhoi’r gorau i ysmygu o’r holl fyrddau clinigol. 

3.  Sicrhau bod atgyfeiriadau a gwaith 
monitro CO yn rhan o’r drefn arferol i’r holl 
gleifion allanol sydd yn barod i ymwneud â 
gwasanaethau ysmygu. 

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau  
Iechyd er mwyn: 
4.  Atgyfnerthu hunaniaeth y rhwydwaith rhoi’r 

gorau i ysmygu ym maes gofal eilaidd a 
hwyluso rhwydweithio. 

5.  Cefnogi manyleb gwasanaeth sylfaenol i 
Gymru gyfan; yn benodol er mwyn gweithio 
gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau 
Iechyd i leihau achosion o amrywio a 
chynorthwyo pob un ohonynt i gyrraedd eu 
targedau Perfformiad ac ail gylch y BTS o 
gasgliadau data archwilio cenedlaethol. 

6.  Mireinio a datblygu’r gronfa ddata QM10 
a’i defnyddio’n sail ar gyfer darpariaeth 
gwasanaeth ac er mwyn safoni gwasanaethau 
ysbyty; datblygu atgyfeiriadau electronig, 
mecanweithiau adborth electronig, negeseuon 
testun atgoffa a phrofi cefnogaeth (bot) drwy 
ddeallusrwydd artiffisial. 

7.  Cydweithio ag Is-grŵp Rhoi’r Gorau i Ysmygu 
Tasglu Tybaco Cymru a Iechyd Cyhoeddus 
Cymru i greu cronfa ddata unedig a set ddata 
sylfaenol er mwyn uno gwasanaethau rhoi’r 
gorau i ysmygu mewn gofal cymunedol, sylfaenol 
ac eilaidd ledled Cymru erbyn diwedd 2018. 

8.  Cefnogi ymchwil a gwaith ar y cyd â 
chanolfannau rhoi’r gorau i ysmygu eraill a 
gydnabyddir yn rhyngwladol.
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Plant a  
phobl ifanc 8

Cefndir 

Gan amlaf, bronciolitis yw achos haint ar y 
llwybr anadlol isaf yn ystod y flwyddyn gyntaf 
ym mywyd plentyn. A dyna sy’n gyfrifol am 
y rhan fwyaf o’r derbyniadau i’r ysbyty yn 
ystod y cyfnod hwn. Bydd rhwng 2% a 3% o 
fabanod yn cael eu derbyn i’r ysbyty gyda 
bronciolitis yn ystod y 12 mis cyntaf ar ôl eu 
geni - yng Nghymru, mae hyn yn gyfwerth â 
bron i 1000 o fabanod, sydd yn creu baich 
sylweddol ar y system gofal iechyd. Gallai 
llawer o firysau achosi cyfres o symptomau ac 
arwyddion sy’n nodweddu bronciolitis, ond 
achosir 60-85% o achosion gan feirws syncytiol 
anadlol (RSV). Gofal cefnogol yw’r brif 
driniaeth, gan ganolbwyntio ar gyflenwi hylif 
sy’n cael ei golli, triniaethau ysgafn i sugno 
secretiadau, gorwedd ar y bol (os yw’r claf 
yn yr ysbyty), therapi ocsigen a chynhaliaeth 
anadlol os oes angen. 

Mae NICE wedi cyhoeddi canllawiau ar 
bronciolitis sy’n tynnu sylw at sawl ymchwiliad 
a gynhelir yn aml (fel profion gwaed a 
phelydr x o’r frest) a sawl triniaeth a gynigir 
(fel broncoledyddion neu steroidau) er bod 
tystiolaeth yn dangos na cheir rhyw lawer o 
fudd ohonynt.1 Mewn archwiliad diweddar 

Iolo Doull
Arweinydd y ffrwd  
waith Pediatreg 

1. NICE Guidance (2015): https://www.nice.org.uk/guidance/ng9
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ledled Cymru, gwelwyd bod gofal a hyd 
arosiadau babanod a phlant a dderbynnir 
i’r ysbyty â bronciolitis yn amrywio. Mewn 
astudiaeth fwy diweddar, awgrymwyd 
bod modd rhyddhau llawer o fabanod â 
bronciolitis adref yn ddiogel ynghynt nag a 
dybiwyd yn flaenorol, heb i hynny gynyddu 
afiachusrwydd na chreu goblygiadau 
cymdeithasol, a bod modd lliniaru’r holl 
achosion hynny drwy ddefnyddio pwysedd 
llwybr anadlu cadarnhaol parhaus neu CPAP.

Nodau

Cyfarfu grŵp o bediatregwyr anadlol a 
rhanddeiliaid i gytuno ar y safonau craidd ar 
gyfer asesu a rheoli achosion, gan ddatblygu 
offeryn archwilio syml a oedd yn cynnwys 
mesurau canlyniad pwysig yn seiliedig ar 
archwiliadau blaenorol o ofal bronciolitis 
yng Nghymru. Drwy broses iterus, llwyddwyd 
i sefydlu consensws. Bydd y llwybr a’r offeryn 
archwilio yn cael eu gweithredu y gaeaf hwn 
(tymor bronciolitis).

Canlyniadau

Mae datblygu offeryn asesu a rheoli syml 
safonedig i fabanod a dderbynnir i’r ysbyty 
â bronciolitis yn cynnig sawl cyfle. Bydd 
rheoli mewn modd safonedig yn lleihau’r 
amrywio o ran gofal ledled Cymru, yn lleihau 
nifer yr ymchwiliadau diangen a gynhelir 
ac yn lleihau nifer y triniaethau amhriodol a 
gynigir. Ar ben hynny, ceir cyfle i leihau nifer 
y babanod a gaiff eu derbyn i’r ysbyty, a 
byrhau eu harhosiad. Byddai hyn yn golygu 
cynnig y gofal iechyd darbodus optimaidd, 
a chynnig gofal gwell i fabanod gan leihau’r 
pwysau tymhorol enfawr ar wasanaethau 
pediatrig yn ystod y tymor bronciolitis. 

Drwy gyfuno’r offeryn asesu a rheoli ag 
offeryn archwilio syml, ceir potensial i wella 
gofal yn barhaus drwy adolygu canlyniadau 
ac adolygiadau gan gymheiriaid er mwyn 
hyrwyddo gwella ansawdd a safonau 
cenedlaethol. Wrth safoni gofal ym mhob 
rhan o’r wlad ceir hefyd gyfle unigryw i 

Plant a  
phobl ifanc 

ymchwilio ymhellach, o safbwynt arsylwadol ac 
ymyraethol.
 

     Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i: 
1.  Bennu arweinydd ar gyfer gofal babanod 

a dderbynnir â bronciolitis, sy’n cyfrannu at 
ddatblygu llwybrau a’r archwiliad blynyddol. 

2.  Cynnig Cynlluniau Gweithredu Asthma i 
gleifion a rhieni

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau  
Iechyd er mwyn: 
3.  Datblygu llwybr i Gymru gyfan er mwyn gofalu 

am fabanod â bronciolitis. Dylai’r llwybr 
gydymffurfio â chanllawiau NICE. 

4.  Datblygu canllawiau asthma pediatrig i  
Gymru gyfan.
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Cefndir 

Clefyd cynyddol cronig ar y llwybrau anadlu 
yw COPD sy’n gysylltiedig â lefelau uchel 
o forbidrwydd a marwolaethau. Fe’i rheolir 
mewn gofal sylfaenol yn bennaf, ond yn aml 
bydd yn rhaid derbyn cleifion i ysbyty acíwt 
pan fydd symptomau’n gwaethygu. Gall 
grwpiau a gweithgareddau cefnogi Anadlu’n 
Rhwydd, fel canu i gadw’r ysgyfaint yn iach, 
wella ansawdd bywyd cleifion sy’n byw gyda 
COPD, a lleihau’r angen am dderbyniadau 
heb eu cynllunio. Gall cydymffurfio â 
chanllawiau’n seiliedig ar dystiolaeth, 
adolygiadau rheolaidd mewn gofal sylfaenol, 
mentrau hunanreoli, rhaglenni therapi  
ocsigen ac Adsefydlu’r Ysgyfaint hirdymor,  
oll wella ansawdd bywyd a lleihau 
derbyniadau i’r ysbyty.

Bydd unigolion â COPD yn elwa’n fawr ar 
ymagwedd amlddisgyblaeth at ofal, ac 
yn cael y budd mwyaf o’r gofal hwnnw o’i 
ddarparu yn y gymuned, yn nes at adref. Mae 
hyn yn sicrhau bod unigolion yn derbyn dwy 
elfen allweddol o ofal: cefnogaeth gorfforol 
a seicolegol. Mae’r rhain yn helpu’r unigolyn 
i ymdopi â symptomau trallodus fel diffyg 
anadl, yn ogystal â sicrhau bod achosion 

Ramsey Sabit
Arweinydd y ffrwd waith COPD 

sy’n gwaethygu yn cael eu trin yn gynharach 
er mwyn atal mwy o ddifrod eto i’r ysgyfaint. 
Dylai gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â 
chefnogi unigolion â COPD fod wedi’u hyfforddi 
i roi diagnosis o’r clefyd a’i fonitro’n fanwl, 
a hyrwyddo technegau sy’n meithrin gallu 
cleientiaid i’w cynnal eu hunain, gan ymdrin yn 
arbennig ag ymddygiad yn gysylltiedig â iechyd 
fel ysmygu, gordewdra a cholli ffitrwydd a nerth 
oherwydd diffyg ymarfer corff.

Nodau

1.  Gwella cywirdeb a chyflymder diagnosis ar 
draws gofal sylfaenol a gofal eilaidd. 

2.  Gwella trefniadau i ryddhau cleifion â COPD 
o’r ysbyty yn fuan gyda chymorth. 

3.  Datblygu gofal a llwybr presgripsiynu Cymru 
gyfan ar gyfer COPD .

4.  Sicrhau mynediad at Raglenni Adsefydlu’r 
Ysgyfaint. 

5.  Lleihau derbyniadau heb eu cynllunio ledled 
Cymru drwy gefnogi timau COPD a arweinir 
yn gymuned.

9 Diagnosis cynnar.  
Gofal cyflym ac effeithiol
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Graff 10: Canran y bobl â COPD sydd wedi cael 
cymhareb FEV,/FVC rhwng 0.2 a 0.7 sy’n gyson â 
rhwystr yn y llwybr anadlu
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Graff 11: Nifer a gofrestrodd ar raglen sbirometreg 
ARTP, nifer y meddygfeydd a nifer y sbiromedrau a 
ddosbarthwyd fesul Bwrdd Iechyd (2017)

Bwrdd iechyd

Canlyniadau

Mae gwella diagnosis cynnar yn rhan annatod 
o reolaeth COPD, ac rydym wedi methu dro ar 
ôl tro i ymdrin â hynny’n fanwl. Yn ôl archwiliad 
cenedlaethol COPD yn 2014, lle nad oedd gan 
bobl ar y gofrestr COPD gofnod o fod wedi sefyll 
y prawf, roedd gan 26.9% werth nad oedd yn 
gyson â COPD (graff 10).

Ceir ymgais i ymdrin â hyn yn rhan o raglen addysg 
genedlaethol sy’n seiliedig ar gymhwysedd, er 
mwyn cynyddu safonau wrth asesu a dehongli 
sbirometreg. Hyd yma, mae 600 o ymarferwyr wedi 
cofrestru ar rhaglen sbirometreg yr ARTP (graff 
11). Yn fwy diweddar, llwyddwyd i grynhoi’r cwrs 
deuddydd yn gwrs undydd, gyda chefnogaeth 
e-ddysgu, ac mae hynny wedi golygu cynnydd yn 
y nifer sy’n ei ddilyn a’i gwblhau.
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Graff 12: Canran y bobl â COPD  
sydd â FEV1/FVC neu FEV1/VC  
ôl-BD sy’n gyson â rhwystr yn y  
llwybr anadlu (2016-17)
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nifer a gofrestroddmeddygfeydd

Mae codio ar gyfer sbirometreg mewn gofal 
sylfaenol yn parhau i fod yn broblem. Pwysleisir hyn 
yn archwiliad COPD diweddar 2017, lle nad oedd 
FEV1/FVC ôl-froncoledydd ond wedi’i gofnodi 
erioed ar gyfer 8.1% o gleifion COPD (graff 12). 

Y rheswm pennaf a hyn yw amrywio a chodio 
anghywir. Roedd gan oddeutu 44% o bobl â 
COPD gofnod o gòd darlleniad sbirometreg arall 
(hy, ac eithrio 339m), a chymhareb a oedd yn 
gyson â COPD. Ar ôl ystyried anghysondeb wrth 
ddewis cod darlleniad, mae hyn yn awgrymu 
ei bod hi’n bosibl mai ond 52.1% o gleifion sydd 
wedi derbyn diagnosis â sicrwydd ansawdd.

Diagnosis cynnar.  
Gofal cyflym ac effeithiol
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Mae’n glir bod angen canfod achosion o 
COPD yn fuan mewn gofal sylfaenol. Bydd 
y grŵp yn archwilio’r posibilrwydd o gael 
system baner goch TG sy’n awgrymu bod 
angen cynnal asesiad a phrawf sbirometreg 
COPD i gleifion dros 40 oed sydd yn profi 
heintiau ailadroddus ar y frest. Bydd y grŵp 
yn archwilio’r posibilrwydd y gallai gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol eraill, fel fferyllwyr 
cymunedol, neu gwnselwyr rhoi’r gorau i 
ysmygu, gynnal profion sbirometreg ar gleifion 
â risg o COPD. Nid yw’r ffrwd waith COPD yn 
cefnogi’r defnydd o raglenni sgrinio ffurfiol, 
gan nad oes tystiolaeth ar hyn o bryd fod y 
rhaglenni hynny’n newid canlyniadau.
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Bwrdd iechyd

Graff 13: Cyfradd derbyniadau COPD fesul 
poblogaeth COPD yn ôl Bwrdd Iechyd (2016/17)

Mae Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint (BLF) 
ar y cyd â Iechyd Cyhoeddus Cymru 
yn cynnal Ymgyrchoedd Cenedlaethol 
rheolaidd (“Miliynau Coll”) i amlygu 
COPD a chodi ymwybyddiaeth ynghylch 
gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu. Yn 
fwy diweddar, cafwyd ymgyrch ar-lein 
dros gyfnod o 12 mis a anelai i gyflwyno 
ymarferion i gleifion â diffyg anadl. Mae 
260,000 wedi cymryd rhan hyd yma, a thua 
45% wedi cael eu hatgyfeirio i dderbyn 
profion pellach gan eu meddyg teulu. 1 
Mae’r BLF hefyd yn cynnal ymgyrchoedd 
ar sail ardaloedd daearyddol er mwyn codi 
ymwybyddiaeth ynghylch COPD (ymgyrch 
“Love your Lungs”), gyda 150 o 600 o bobl 
sy’n cael eu sgrinio’n cael eu hanfon am 
brofion pellach gan eu meddyg teulu.

    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Sicrhau bod achosion sydd wedi 

gwaethygu yn cael eu trin yn brydlon, gan 
gynnwys rhyddhau gyda chymorth ar ôl 
derbyn claf i’r ysbyty. Rhan annatod o hyn 
yw gallu cael mynediad at ofal sylfaenol 
ac, mewn rhai achosion, defnyddio 
pecyn achub ar gyfer cleifion addas. 

2.  Gwella cyfraddau atgyfeirio a mynediad 
at Raglenni Adsefydlu’r Ysgyfaint, gan 
gynnwys mynediad cyflym ar ôl i achos 
waethygu. 

3.  Cymryd rhan mewn archwiliadau 
cenedlaethol. 

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau 
Iechyd er mwyn: 
4.  Addysgu’r gweithlu ynghylch diagnosis, 

rheoli a chodio COPD ar y cyd â’r NREP. 

5.  Datblygu llwybr gofal COPD i Gymru sy’n 
cynnwys canllawiau presgripsiynu. Bydd 
hyn yn sicrhau ymagwedd sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth wrth reoli cleifion COPD ledled 
Cymru. 

6.  Defnyddio cyfryngau amrywiol i wella 
hunanreolaeth cleifion. 

7.  Datblygu pecyn rhyddhau COPD Cymru 
Gyfan.

Diagnosis cynnar.  
Gofal cyflym ac effeithiol
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Mae BIPHDd a BIPAP yn derbyn mwy gleifion 
â COPD fesul pen o’r boblogaeth nag unrhyw 
fwrdd iechyd arall.

1. BLF: https://www.blf.org.uk/support-for-you/copd/love-your-lungs-events

40

30

20

10

0

-10

-20

-30



       Cynllun cyflawni ar gyfer iechyd anadlol 2018 – 2020   22

Y Rhanbarth Gofal Iechyd
Sbirometreg ARTP
Mwy o wybodaeth

 
Heb gychwyn: 37

Wedi cychwyn: 56

Wedi cwblhau: 118

Arfer penodol

Wedi cychwyn

Heb gychwyn

Wedi cwblhau

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Ysbyty Bronllys, Powys 
Cyfanswm nyrsys: 7 | Heb gychwyn :1 
Wedi cychwyn: 4 | Wedi cwblhau: 2

Heb gychwyn Wedi cwblhau

Wedi cychwyn

Mae’r dangosfwrdd penodol ar gyfer 
Cymru yn dangos pwy sy’n mynd drwy’r 
rhaglen addysg a ble maent wedi’u 
lleoli. Mae hyn yn dangos gweithgarwch 
ar lefel genedlaethol, ar lefel ranbarthol 
ac ar lefel gwasanaeth. 

Caiff y data ei gasglu oddi wrth y rhai 
sydd wedi eu cofrestru ar y rhaglen 
addysg. Mae cynnydd pob unigolyn 
yn cael ei fwydo i’r dangosfwrdd, sy’n 
eich galluogi i weld y cynnydd graddol 
mewn lefelau sgiliau yn eich ardal gofal 
iechyd ac i weld y cysylltiad rhyngddynt 
ag arferion clinigol a chanlyniadau 
cleifion.

I ddangos hyn, mae’r map o 
Gymru yn dangos cynnydd 
ymarferwyr sbirometreg ARTP 
yn holl feddygfeydd ac ysbytai 
Cymru. Dangosir hyn ar ffurf 
gwybodlun syml ar gyfer pob 
Bwrdd Iechyd.

Diagnosis cynnar.
Gofal cyflym ac effeithiol

Ffynhonnell: ICST

Ffigur 3: Map o Gymru yn dangos y cynnydd o  
ran ymarferwyr sbirometreg yn holl feyddygfeydd 
ac ysbytai Cymru
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Astudiaeth 
achos10

Gaynor Lloyd
Stori claf

Rwy’n byw gyda COPD.  

Rhoddais y gorau smygu yn 2013 ar ôl gorfod 
mynd i’r ysbyty â haint ar y frest. Wnes i ddim 
dilyn unrhyw raglen adsefydlu’r ysgyfaint nac 
unrhyw raglen ymarfer arall ffurfiol, ond rwyf 
wedi parhau i fod yn egnïol drwy drin fy rhandir 
gyda’r gŵr. 

Rwy’n trin y rhandir sawl gwaith bob wythnos a 
dydw i ddim wedi cael fy nerbyn i’r ysbyty ers 
y tro diwethaf hwnnw. Rwy’n credu’n gryf fod 
parhau i fod yn egnïol yn bwysig iawn er mwyn 
rheoli fy nghyflwr.
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11 Diagnosis cynnar. Gofal 
cyflym ac effeithiol

Katie Pink
Arweinydd y ffrwd waith Asthma

Cefndir 

Anhwylder llidiol cyffredin ar y llwybr anadlu yw 
asthma, ac mae’r lefelau asthma yng Nghymru 
gyda’r uchaf yn y byd. Clefyd ysgafn i gymedrol 
sydd gan y rhan fwyaf o bobl ag asthma; gellir 
rheoli eu symptomau gyda dosiau cymedrol 
o feddyginiaeth, a dylid rheoli’r symptomau 
hynny’n llwyddiannus mewn gofal sylfaenol. 
Fodd bynnag, mae ymholiadau cyfrinachol 
fel yr Adolygiad Cenedlaethol o Farwolaethau 
Asthma (ACFA) wedi amlygu diffygion o bwys 
o ran gofal asthma, ac wedi dod i’r casgliad 
dychrynllyd fod tua hanner y marwolaethau hyn 
yn rhai y gellir eu hosgoi.1

Mae byw gydag asthma difrifol neu asthma 
sydd heb ei reoli’n ddigonol yn cael cryn 
effaith ar yr unigolyn a hefyd ar y gwasanaeth 
iechyd ehangach. Gall y symptomau anablu’r 

unigolyn, gan darfu ar weithgareddau 
beunyddiol, amharu ar ansawdd 

bywyd a chreu risg o  byliau 
asthma sy’n bygwth bywyd. 

Gall derbyn diagnosis o 
asthma fod yn heriol; nid 
oes prawf diagnostig ar hyn 
o bryd sydd yn cyrraedd 

safon aur, ac mae’r diagnosis 

i raddau helaeth yn 
seiliedig ar hanes y claf, 
ynghyd â thystiolaeth o 
rwystr amrywiol ar lif yr 
anadl (dyddiadur briglif neu sbirometreg). Mae 
astudiaethau’n awgrymu nad oes gan hyd at 30% 
o oedolion sy’n derbyn diagnosis o asthma unrhyw 
dystiolaeth glir o’r cyflwr.4 I’r gwrthwyneb, mae 
astudiaethau eraill yn awgrymu ei bod hi’n bosibl 
bod achosion o asthma yn bodoli na chafwyd 
diagnosis ar eu cyfer.5 

O blith yr holl gleifion asthma, mae gan oddeutu 
5-10% ohonynt asthma difrifol, neu asthma sydd  
yn anodd ei reoli ac mae eu symptomau’n  
parhau er bod therapïau bellach ar gael. Mae 
angen ymchwiliadau a rheolaeth arbenigol  
ar y grŵp hwn. 

Yng Nghymru, mae dull cydweithredol seiliedig 
ar rwydweithiau wedi cael ei sefydlu i drafod 
yr achosion mwyaf anodd o blith y rhain drwy 
Grŵp Achosion Asthma Anodd Cymru (WeDAG) 
Y weledigaeth yw bod y profion diagnostig 
angenrheidiol yn cael eu cynnal ar raddfa leol 
neu ranbarthol, bod y rhwydwaith yn darparu 
tîm amlddisgyblaeth i rannu gwybodaeth a 
gwneud argymhellion ynghylch triniaethau, a 
bod gofal yn cael ei ddatganoli’n ôl i ysbytai lleol 
i’w ddarparu i’r claf yn agos at adref. Mae’r dull 
hwn yn arbennig o bwysig o ystyried y casgliad o 
gyfryngau biolegol costus sydd bellach ar gael i 
drin asthma difrifol, ac sydd yn ehangu’n gyflym. 
Nid oes gwasanaeth asthma trydyddol dynodedig 
yng Nghymru, ac mae angen gwneud llawer o 
waith o hyd er mwyn sicrhau bod gan bob claf ag 
asthma anodd fynediad at arbenigedd priodol.

Nodau

1.  Cynyddu darpariaeth gwasanaethau asthma 
arbenigol ledled Cymru. 

2.  Cefnogi datblygiad Tîm Amlddisgyblaeth Cymru 
ar gyfer Achosion Anodd o Asthma.

3.  Gwella cywirdeb diagnosis asthma mewn gofal 
sylfaenol. 

4.  Cefnogi gofal sylfaenol drwy weithredu 
argymhellion adroddiad ACFA yn barhaus. 

5.  Cefnogi datblygu a gweithredu Cronfa Ddata 
Llwybr Anadlu Genedlaethol. 

1. National Review into Asthma Deaths. Royal College Physicians. 2014 | 2. Mukherjee M, et al. | 3. Marklund B, Tunsater A, Bengtsson C. How often is the 

diagnosis bronchial asthma correct? 6 Family Practice. 1999; 16(2):112-116 | 4. Van Schayck CP, van Der Heijden FM, van Den Boom G, Tirimanna PR, van 

Herwaarden CL. 36 Underdiagnosis of asthma: is the doctor or the patient to blame? The DIMCA project. Thorax. 37 2000; 55(7):562-565

3,400 o 

dderbyniadau brys 

oherwydd asthma, a 

71 o farwolaethau 

ledled Cymru 

(2015/16).2 

Amcangyfrifir bod 

y gost yng Nghymru yn 

fwy na £211 miliwn, 

a bod £40 miliwn

 yn cael ei wario ar 

gostau presgripsiwn 

yn unig.3 



       Cynllun cyflawni ar gyfer iechyd anadlol 2018 – 2020   25

Canlyniadau 

Mae sicrhau diagnosis manwl gywir yn 
flaenoriaeth allweddol. Bu cynnydd sylweddol 
o ran hyfforddiant sbirometreg mewn gofal 
sylfaenol (hyd at safonau’r Gymdeithas 
Technoleg a Ffisioleg Anadlol) Bwriedir 
cyhoeddi canllawiau NICE ar ddiagnosis 
asthma yn nhymor yr hydref 2017. Bydd angen 
i ofal sylfaenol a gofal eilaidd gydweithio i 
weithredu’r canllawiau hyn. Mae Cymdeithas 
Thorasig Prydain yn llunio canllawiau 
seiliedig ar dystiolaeth ar reoli asthma. Y prif 
therapi yw meddyginiaeth wrthlidiol gyda 
chorticosteroidau mewnanadledig.

Mae’n rhaid i bob claf ag asthma dderbyn 
adolygiad blynyddol, gan gynnwys mesuriad 
o’r rheolaeth ar yr asthma (ee, prawf rheolaeth 
ar asthma, 3 chwestiwn Coleg Brenhinol y 
Meddygon), techneg mewnanadlydd, adolygu 
cydymffurfiaeth a gofynion meddyginiaethau 
ac addysg, gan gynnwys cynllun gweithredu 
ar gyfer asthma y cytunir arno ar y cyd i’w 
helpu i reoli’r clefyd ei hun. Dylid gwirio dulliau 
gwrthrychol o fesur cydymffurfio (ee, cyfraddau 
presgripsiynau ail-lenwi).Mae adolygiadau 
cynhwysfawr o asthma a gofal o ansawdd 
uchel yn her ac yn flaenoriaeth i Gymru, ac 
mae hynny wedi’i nodi yn yr NRAD. 

Mae’n bwysig bod cleifion gydag asthma yn 
cael eu rheoli yn ôl pa mor ddifrifol yw eu clefyd 
- mae hyn yn cynnwys sicrhau bod therapi’n 
cael ei leihau os yw’r clefyd wedi’i reoli’n 
dda. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, cafwyd 
cydymdrech i ostwng cryfder corticosteroidau 
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mewnanadledig (CCM) (graff 14). Ym mhen arall 
y sbectrwm difrifoldeb, mae’n hanfodol sicrhau 
mynediad prydlon at therapïau newydd cost 
uchel (ee, cyfryngau biolegol, thermoplasti) yn y 
rhai hynny y mae’r clefyd ar ei ffurf fwyaf difrifol. 

Mae’n hanfodol bod cleifion ag asthma nad 
yw dan reolaeth yn gallu derbyn adolygiad 
amserol mewn clinig gofal eilaidd dynodedig. 
Bellach mae gan bob ysbyty/Bwrdd Iechyd 
yng Nghymru feddyg ymgynghorol a chanddo 
ddiddordeb arbenigo mewn asthma, ac sydd 
yn aelod o WeDAG. Dylid cynnal amseroedd 
atgyfeirio i driniaeth (AiD). Ceir consensws 
clir mewn canllawiau cyhoeddedig y dylai 
gwasanaeth amlddisgyblaeth pwrpasol 
gynnal gwerthusiad systematig o gleifion ag 
asthma difrifol sydd yn anodd ei reoli, drwy 
ddefnyddio tîm â phrofiad o asesu a rheoli 
achosion anodd o asthma. Er bod WeDAG yn 
gweithredu fel ‘barn drydyddol’, mae angen 
sicrhau cefnogaeth a systemau diagnostig lleol 
i ddarparu gofal, gan gynnwys mynediad at 
nyrsys arbenigol, ffisiotherapi anadlol, seicoleg 
a therapi lleferydd ac iaith arbenigol. Ar hyn 
o bryd, mae’r mynediad at yr elfennau gofal 
allweddol hyn yn anghyson. Mae mynediad at 
nyrsys arbenigol yn bryder neilltuol y mae angen 
ei ddatrys ar frys. Dim ond BIPAB sydd â nyrs 
asthma arbenigol ymroddedig (tabl 1).

Bwrdd iechyd Arweinydd asthma 
ymgynghorol  
penodedig

Nyrs asthma 
WTE

BIPABM Oes 0

BIPAB Oes 0.7

BIPBC Oes 0

BIPCF Oes 0

BIPCT Oes 0

BIPHDd Oes 0

BIAP Na 0
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Mae graff 15 yn dangos yr amrywio rhwng 
cyfraddau derbyn Byrddau Iechyd. Yn ddiddorol 
mae gan BIPAB fwy o dderbyniadau asthma 
na phob un o’r byrddau iechyd eraill. Nid yw’r 
rhesymau am hyn yn glir ar hyn o bryd. Un 
o swyddogaethau’r GGIA yw tynnu sylw at 
wahaniaethau o’r fath a gweithio gyda byrddau 
iechyd unigol i ymchwilio ymhellach a datblygu 
strategaethau i wella gofal a lleihau amrywio. 

Mae gan nyrs asthma arbenigol BIPAB restr 
wythnosol wedi’i chodio o dderbyniadau 
asthma a welir yn ei chlinig asthma. Darperir 
cynllun gweithredu ar asthma ar gyfer pob 
claf, gwirir eu techneg mewnanadlu a rhoddir 
cyngor cyffredinol iddynt ynghylch asthma. 
Bydd eu statws o ran alergedd ac imiwnedd 
hefyd yn cael ei adolygu. Bydd y nyrs asthma 
arbenigol hefyd yn cynnal clinig asthma cyn 
geni i bob menyw feichiog ag asthma a sydd 
dan ofal ymgynghorydd. 

Mae Tîm Amlddisgyblaeth WeDAG yn cyfarfod 
bob mis i drafod cleifion â chlefydau cymhleth, 
a chefnogi penderfyniadau ymchwil a rheoli. 
Yn ddiweddar, mae nifer o gyfryngau biolegol 
newydd cost uchel wedi dod i’r amlwg 
er mwyn trin achosion eosinoffilig difrifol o 
asthma - gall y Tîm Amlddisgyblaeth roi barn ar 

addasrwydd y cyfryngau hyn mewn achosion 
unigol. Mae gan y Tîm Amlddisgyblaeth rôl 
bwysig o ran datblygu a rhannu protocolau 
a rhannu arfer gorau rhwng Byrddau 
Iechyd, gan wneud gofal yn decach ledled 
Cymru. Mae angen cydgysylltydd i gefnogi’r 
cyfarfodydd misol hyn a chasglu data cadarn 
yn gysylltiedig â’r ymyraethau a argymhellir a’u 
heffeithiolrwydd. Mae’r GGIA wedi cefnogi’r 
cais hwn am gydgysylltydd, a bydd y swydd yn 
cael ei hysbysebu’n fuan.

    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Bennu meddyg arweiniol ar gyfer asthma, 

gyda chlinig asthma gofal eilaidd pwrpasol,  
a chefnogaeth nyrs asthma arbenigol. 

2.  Pennu arweinydd clinigol ar gyfer asthma o 
fewn gofal sylfaenol sy’n gyfrifol am weithredu 
argymhellion ACFA. 

3.   Sefydlu Cefnogi datblygu a gweithredu llwybr 
presgripsiynu cyfredol i Gymru gyfan ar gyfer 
rheoli asthma, er mwyn sicrhau presgripsiynu 
cost-effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 

4.  Ymgorffori canllawiau diagnostig asthma 
mewn ymarfer clinigol. Bydd angen gwahanol 
ddulliau o weithio ar gyfer hyn, fel sefydlu 
canolfannau diagnostig mewn gofal sylfaenol 
gyda chefnogaeth gofal eilaidd. 

5.  Sicrhau bod digon o adnoddau’n cael eu 
darparu i’r gwasanaeth asthma er mwyn 
sicrhau bod cleifion ag asthma difrifol yn gallu 
manteisio ar therapïau newydd cyn pen 3 mis 
ar ôl i NICE gyhoeddi canllawiau perthnasol. 

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau Iechyd  
er mwyn: 
6.  Cefnogi datblygiad Llwybr Presgripsiynu Cymru 

Gyfan. 

7.  Cefnogi datblygiad Tîm Amlddisgyblaeth 
WeDAG, gan gynnwys cefnogaeth cydgysylltu 
a datblygu cronfa ddata fel bo modd 
cadw cofnod cywir o’r cleifion a drafodir, o 
argymhellion ac o ganlyniadau. 

8.  Datblygu cronfa ddata i Gymru gyfan ar gyfer 
y llwybrau anadlu.
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Graff 15: Cyfradd derbyniadau asthma yn ôl y 
boblogaeth asthma fesul Bwrdd Iechyd
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Cefndir 

Diffinnir peswch cronig fel peswch sydd yn para 
mwy nag wyth wythnos. Ceir adroddiadau 
ohono ymhlith 10-20% o oedolion, ac mae’n 
fwy cyffredin ymhlith menywod a chleifion 
gordew. Peswch cronig sydd i gyfrif am dros 
10% o atgyfeiriadau i ofal eilaidd, a bydd gan 
gleifion fel arfer beswch sych neu beswch nad 
yw’n gynhyrchiol iawn. Ceir amrywio helaeth 
mewn gofal sylfaenol, o ran yr ymyraethau y 
rhoddir cynnig arnynt cyn atgyfeirio achosion 
ymlaen i ofal eilaidd. Bydd y triniaethau a 
brofir yn aml yn rhy fyr, neu bydd y dosiau a 
ddefnyddir yn is na’r lefel angenrheidiol.

Nodau 

Prif nod y grŵp hwn yw cynorthwyo ymarferwyr 
i roi diagnosis o beswch yn sgil llid ar y llwybrau 
anadlu - asthma a syndromau tebyg i asthma 
- a dechrau triniaeth briodol i atal y llwybrau 
anadlu rhag ailfodelu ac atal newidiadau 
cronig yn yr ysgyfaint. Bydd y gŵp yn: 

1.  Datblygu canllawiau i Gymru gyfan ar reoli 
peswch cronig drwy ofal sylfaenol, er mwyn: 

           •   Galluogi gofal sylfaenol i drin cleifion  
â pheswch cronig yn llwyddiannus.

           •    Lleihau’r amser y mae cleifion yn ei 
dreulio gyda pheswch cronig. 

          •   Lleihau’r achosion o atgyfeirio cleifion 
â pheswch cronig a allai gael eu trin yn 
llwyddiannus drwy ofal sylfaenol. 

Martha Scott
Arweinydd y ffrwd waith Peswch

2.  Datblygu canllawiau Cymru gyfan er mwyn 
galluogi gofal eilaidd i reoli a thrin cleifion â 
pheswch cronig nad oeddent wedi ymateb 
i ganllawiau’r ymyraethau gofal sylfaenol, er 
mwyn sicrhau:

          •   Bod cleifion yn derbyn y gofal gorau sydd 
ar gael, pa le bynnag y bônt yn byw. 

          •   Sicrhau bod ymyraethau’n effeithiol ac yn 
cadw at egwyddorion sy’n seiliedig ar werth.

Canlyniadau

Nid oes data ar gael yn rhwydd ar y rhesymau 
dros atgyfeirio i feddygaeth anadlol. Fodd 
bynnag, o archwilio 300 o atgyfeiriadau olynol 
rhwng 20/06/2016 a 02/08/2016 yn BIPAB, gwelwyd 
mai peswch cronig oedd y rheswm pennaf am 
15.5% o atgyfeiriadau. Canfu archwiliad tebyg yn 
BIPCF mai peswch oedd wrth wraidd 25% o 98 o 
atgyfeiriadau gofal sylfaenol yn 2013.

    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1. Weithredu canllawiau peswch Cymru Gyfan  

ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd drwy 
ryngwyneb Ap.

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau Iechyd 
er mwyn:
2.  Gweithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG 

Cymru i gyfrif nifer yr atgyfeiriadau oherwydd 
peswch fesul Bwrdd Iechyd. 

3.  Gweithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG 
Cymru er mwyn canfod cydberthynas rhwng 
rhesymau dros atgyfeirio. 

4.Datblygu llwybrau gofal sylfaenol ac eilaidd.

12 Diagnosis cynnar.  
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Cefndir 

Grŵp amrywiol o gyflyrau yw Clefydau 
Interstitaidd yr Ysgyfaint (CIY). Maent yn 
cynnwys Ffeibrosis  Idiopathig yr Ysgyfaint 
(FfIY), sarcoidosis, niwmonitis gorsensitifrwydd a 
chlefyd yr ysgyfaint sy’n gysylltiedig â chlefyd 
meinwe gysylltiol. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn 
cynrychioli 10% o lwyth gwaith anadlol gofal 
eilaidd. Mae’r rhain yn gyflyrau difrifol, a allai 
fod yn gynyddol ac arwain at farwolaeth yn 
y pen draw. Mae mynediad prydlon at ofal 
arbenigol, diagnosteg a chefnogaeth briodol 
yn ystod y salwch felly yn hollbwysig. 

Mae dehongli data clinigol, radiolegol a 
phatholegol o fewn timau amlddisgyblaeth 
felly’n rhan annatod o’r llwybr diagnostig 
i gleifion yr amheuir bod CIY arnynt. Fodd 
bynnag, gan fod nodweddion gwahanol 
gyflyrau’n gorgyffwrdd â’i gilydd, mae 
camddiagnosis yn gyffredin.

Nodau

Mae data a gyhoeddwyd, a data sy’n 
dod i’r amlwg o Ganolfannau CIY y DU yn 
dangos gwahaniaethau sylweddol rhwng 
diagnosis timau ysbyty lleol lle ceir dwysedd 
isel o achosion a chanolfannau arbenigol 
lle mae’r dwysedd yn uwch. Ar ben hynny, 

Ben Hope-Gill
Arweinydd y ffrwd waith 
Clefydau Interstitaidd yr Ysgyfaint

yn ôl canllawiau NICE ar roi diagnosis o FfIY a 
rheoli’r achosion hynny (CG163) ac arfarniadau 
technegol ar gyfer rhoi meddyginiaeth 
gwrthffibrotig cost uchel ar bresgripsiwn, dylai 
cleifion dderbyn gwerthusiad gan Dimau 
Amlddisgyblaeth CIY arbenigol er mwyn gwella 
cywirdeb y diagnosis a chysondeb y gofal, ac er 
mwyn gwneud defnydd doeth o adnoddau. 1

Canlyniadau

Roedd y Grŵp Gweithredu ar Iechyd Anadlol 
yn cefnogi datblygu Tîm Amlddisgyblaeth CIY 
arbenigol wedi’i leoli yn BIPCF fel bo modd cael 
cyngor arbenigol prydlon i’r grwpiau canlynol o 
gleifion o Dde Cymru o fis Ebrill 2016: 

•  Cleifion y ceir ansicrwydd ynghylch eu diagnosis. 

•  Cleifion y gellid bod angen cynnal biopsi 
diagnostig o’r ysgyfaint arnynt.

•  Cleifion a allai fod yn gymwys i dderbyn therapi 
cost uchel.

Yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 a mis 
Mawrth 2017, trafodwyd achosion 267 o gleifion 
â CIY gan Dîm Amlddisgyblaeth CIY De Cymru; 
cyfarfod tele-gysylltiedig yw hwn sy’n galluogi 
clinigwyr i gymryd rhan, ac sy’n hyrwyddo addysg 
a chyfathrebu o fewn y rhanbarth. Mae’r amser 
cymedrig i atgyfeirio achos i’w drafod gan Dîm 
Amlddisgyblaeth De Cymru wedi gostwng o 
19 wythnos cyn mis Ebrill 2016 i’r ffigur cyfredol 
o 1.2 wythnos. Ers mis Ebrill 2017, Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru sydd 
wedi comisiynu’r gwasanaeth. 

13

 1. NICE Guidance (2017): https://www.nice.org.uk/guidance/cg163

Diagnosis cynnar.  
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Ar gyfer cleifion yng Ngogledd Cymru, mae 
cysylltiadau clinigol a daearyddol wedi cael 
eu sefydlu â’r Gwasanaeth CIY Arbenigol yn 
Ysbyty Aintree yn Lerpwl. Gan hynny, mae 
model gwahanol wedi cael ei ddatblygu a’i 
gefnogi gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru sydd yn bodloni anghenion 
cleifion yng Ngogledd Cymru. Cynhelir 
cyfarfod misol i’r Tîm Amlddisgyblaeth 
yn Ysbyty Maelor Wrecsam, sydd wedi’u 
gysylltu drwy deledu ag ysbytai acíwt eraill 
Gogledd Cymru. Mae dau feddyg CIY a 
dau radiolegydd CIY o Ysbyty Aintree yn 
bresennol yn y cyfarfod amlddisgyblaeth 
hwn. 

Byddai cyfran o gleifion (13% o atgyfeiriadau 
CIY i’r Tîm Amlddisgyblaeth) yn elwa ar 
fiopsi o’r ysgyfaint er mwyn helpu i sefydlu 
diagnosis. Ffactor o bwys sy’n cyfyngu 
ar y gwasanaeth yn Ne Cymru yw diffyg 
mynediad prydlon at fiopsi llawfeddygol 
o’r ysgyfaint, sy’n golygu bod cleifion yn 
aml yn wynebu oedi annerbyniol cyn cael 
diagnosis. 

Mae datblygiad technegol mwy diweddar, 
sy’n defnyddio cryofiopsiau o’r ysgyfaint 
yn dangos addewid fel techneg hynod o 
gost-effeithiol fydd yn gwella ansawdd a 
mynediad at ddiagnosis. Mae potensial i 
hyn hefyd leihau’r cyfyngiadau ar gapasiti 
gwasanaethau llawfeddygol thorasig yn Ne 
Cymru. 

Rhan fach o’r gofal sydd ei angen ar gleifion 
â CIY yw’r broses ddiagnostig a chychwyn 
therapi cyffuriau. Mae’n well darparu 
mwyafrif y gofal yn ardal leol y claf. Gan 
hynny, mae fframwaith gwasanaeth CIY 
Cymru yn defnyddio model prif ganolfan 
a lloerennau. Cydnabyddir yn llawn y dylai 
cleifion gael mynediad at dimau CIY lleol, 
gan gynnwys cefnogaeth ddiagnostig 
berthnasol, clinigydd CIY arweiniol, 
nyrsys clinigol arbenigol CIY, gwasanaeth 
adsefydlu’r ysgyfaint, asesiadau ocsigen a 
gofal lliniarol. Fodd bynnag, mae’r mynediad 
at yr elfennau allweddol hyn o ofal i gleifion â 
CIY yng Nghymru yn anghyson.

 Amser cymedrig o’r atgyfeirio i Dîm 
Amlddisgyblaethol De Cymru 

    Camau Gweithredu  

Mae’r blaenoriaethau’n gysylltiedig â gofalu am 
gleifion â CIY yng Nghymru yn canolbwyntio ar sicrhau 
mynediad teg a phrydlon at elfennau gofal hanfodol 
ar hyd llwybr y claf, pa le bynnag y bo’r claf yn byw. 
Mae’r nodau datblygu canlynol yn adlewyrchu hyn:

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Enwebu clinigydd arweiniol ar gyfer CIY a sefydlu 

clinig CIY arbenigol i gefnogi datblygiad y llwybr i 
gleifion a hyrwyddo gofal cleifion. 

2.  Sicrhau bod gan bob claf â CIY fynediad rhwydd at 
gefnogaeth Nyrs Glinigol Arbenigol CIY. 

3.  Sicrhau bod pob claf â CIY a allai elwa ar 
wasanaeth adsefydlu’r ysgyfaint yn cael mynediad 
cyflym at y gwasanaeth hwnnw.

4.  Sicrhau bod gan bob claf â CIY cynyddol fynediad 
at wasanaethau gofal lliniarol arbenigol. 

5.  Sicrhau bod grwpiau cymorth cleifion ar gael i bob 
claf â CIY cynyddol. 

6.  Hwyluso mynediad prydlon at fiopsiau o’r ysgyfaint 
i gleifion lle na chafwyd diagnosis pendant drwy 
ddelweddau radioleg; nail ai crybiopsiau neu 
fiopsiau llawfeddygol o’r ysgyfaint.

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau Iechyd er mwyn: 
7. Datblygu cronfa ddata CIY i Gymru gyfan.
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Cefndir 

Er bod nifer yr achosion o dwbercwlosis (TB) 
yng Nghymru yn gymharol isel o gymharu â 
rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, fel Llundain 
a Birmingham, gall y trefniadau i reoli achosion 
TB, olrhain cysylltiadau a rheoli sefyllfaoedd lle 
bydd y clefyd yn torri allan roi pwysau sylweddol 
ar wasanaethau lleol. Mae Caerdydd yn 
ganolfan brosesu gychwynnol i geiswyr lloches, 
ac mae Casnewydd, Abertawe a Wrecsam yn 
ganolfannau gwasgaru ceiswyr lloches. Mae’n 
hanfodol felly bod staff a chanddynt y sgiliau 
priodol, ac amser wedi’i neilltuo i reoli TB, ar 
gael ym mhob Bwrdd Iechyd, er mwyn rheoli 
achosion a chysylltiadau a sgrinio grwpiau risg fel 
ceiswyr lloches. 

Cyflwynwyd adolygiad carfan TB i Gymru yn 
2012, yn dilyn asesiad o broses adolygu carfan 
Gogledd Llundain. Proses sicrwydd ansawdd 
ydyw a chanddi’r nodau canlynol: 

1.  Gwella’r trefniadau ar gyfer rheoli achosion 
TB a nodi cysylltiadau. 

2.  Gwella cyfraddau cwblhau triniaeth a 
chanlyniadau wrth ymchwilio i gysylltiadau.

3.  Cynyddu atebolrwydd staff am 
ganlyniadau.

4. Ysgogi’r staff. 

5.  Datgelu cryfderau a gwendidau rhaglenni.

6.     Nodi anghenion y staff o ran hyfforddiant ac 
addysg.

Dangoswyd gwelliannau sylweddol ledled 
Cymru yn sgil mabwysiadu adolygiadau carfan. 

Nodau
1.   Sicrhau bod yr holl achosion TB yn cael eu 

cyflwyno mewn adolygiadau carfan TB. 
 
2.  Sicrhau y cydymffurfir â thargedau carfan.  

 
3.  Sicrhau tegwch o ran y gweithlu, a hyfforddiant 

priodol i ymdrin ag achosion TB, a sefyllfaoedd lle 
bydd TB yn torri allan, ym mhob Bwrdd Iechyd. 

 
4.   Darparu gofal rhagorol i gleifion â TB yng 

Nghymru.

Canlyniadau

Simon Barry
Arweinydd y ffrwd 
waith Twbercwlosis

2007

Graph 17: Nifer yr achosion a’r gyfradd TB fesul 
100,000 o’r boblogaeth, Cymru (2007-2016)
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Mae nifer yr achosion o TB yng Nghymru yn isel o 
gymharu â’r rhan fwyaf o ranbarthau eraill y DU.
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Ffigur 4: Cyfradd TB fesul 100,000 o’r boblogaeth fesul 
awdurdod lleol, Cymru (2016)
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O’r 106 o achosion yr hysbyswyd amdanynt 
yn 2016, adroddwyd 42% ohonynt yn y grŵp 
ethnig gwyn, 55% yn y boblogaeth nad yw’n 
wyn a 4% mewn grŵp ethnig anhysbys. Yn 
2016, roedd 50% o’r achosion o dwbercwlosis 
ymhlith y boblogaeth nad yw’n enedigol o’r 
DU, a De Ddwyrain Asia ac Affrica is-Sahara 
oedd rhanbarth genedigol mwyaf cyffredin yr 
achosion hynny.

Cafodd tua hanner (27/53) yr achosion 
ymhlith pobl nad oeddent yn enedigol o’r 
DU ddiagnosis dros bum mlynedd ar ôl cael 
mynediad i’r DU. Y gyfradd twbercwlosis i’r rhai 
sy’n byw yn ardaloedd mwyaf amddifadus 
Cymru oedd 7.0 fesul 100,000 o’r boblogaeth, 
o gymharu ag 1.1 fesul 100,000 o’r boblogaeth 
yn yr ardaloedd lleiaf amddifadus.

Cynyddodd cyfran yr achosion TB yr 
hysbyswyd amdanynt yng Nghymru, ac a 
gyflwynwyd gerbron yr adolygiad carfan TB 
o 67% yn 2012 i 93% yn 2015. Ym mis Hydref 
2017, roedd 88% o’r achosion yr hysbyswyd 
amdanynt yn 2016 wedi cael eu cyflwyno 
yn yr adolygiad carfan, a’r bwriad oedd 
cyflwyno’r holl achosion a oedd yn weddill ym 
mis Tachwedd. 

Roedd cyfran yr achosion a gyflwynwyd 
dros 95% yn yr holl Fyrddau Iechyd. Drwy 
gyflwyno’r holl achosion TB yn yr adolygiad 
carfan bydd modd cynnal trafodaeth a 
gwella arferion. Pan na fydd achosion yn 
cael eu cyflwyno, ni fydd data canlyniadau’n 
cael eu cipio, felly ni fydd modd i’r Bwrdd 
Iechyd na’r clinigwyr TB ledled Cymru ddysgu 
gwersi yn sgil hynny. Ers cyflwyno’r adolygiad 
carfan TB, cafwyd gwelliant cyson yng 
nghyfraddau cwblhau TB.

Graff 18: Canran y cleifion TB sy’n sensitif i gyffuriau a 
oedd wedi cwblhau eu triniaeth pan gofnodwyd  
y canlyniad ddiwethaf. Cymru: 2006-2015  
(Adroddiad Blynyddol Twbercwlosis yng Nghymru, 
Tachwedd 2017) 1,2
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Graff 19: Cyfran yr achosion o TB yr ysgyfaint a 
gadarnhawyd fesul prawf meithrin (%), yn ôl bwrdd 
iechyd lle maent yn byw, Cymru (2012-2016)

Mae Canolfan Atal a Rheoli Clefydau Ewrop yn 
gosod targed o 80% ar gyfer y gyfran o achosion 
TB yr ysgyfaint y dylid eu cadarnhau drwy brawf 
meithrin bacteria. Mae sicrhau’r profion meithrin 
TB yn ffordd bwysig o fesur arfer da, gan fod 
hynny’n golygu bod modd adnabod mathau 
sy’n ymwrthol i gyffuriau a chynllunio therapïau 
priodol. Ledled Cymru, llwyddwyd i ragori unwaith 
eto ar y targed o 80% yn 2016, a chadarnhau 
83.6% (61/73) o’r achosion drwy brofion bacteria.

Graff 20: Cyfran yr achosion y cynigiwyd prawf HIV iddynt, heb 
gynnwys y rhai y mae eu statws HIV yn wybyddus yn barod a’r 
rhai a ganfuwyd mewn post mortem, Cymru;  2012-20161 
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Mae adnabod achosion lle ceir haint TB a HIV gyda’i 
gilydd yn flaenoriaeth o ran iechyd y cyhoedd. I 
bobl sy’n byw gyda HIV, amcangyfrifir bod y risg o 
ddatblygu HIV rhwng 26 a 31 gwaith yn fwy. 

Yn wreiddiol, argymhellai Canllawiau Adolygu 
Carfan Llundain darged o 90% ar gyfer cyfran 
yr achosion TB sy’n cael cynnig prawf HIV, a 
chyrhaeddwyd y targed hwn yn 2015. Ar gyfer 
achosion yr hysbyswyd amdanynt yn 2016, 
codwyd y targed hwn i 100%. Yn 2016, cynigiwyd 
prawf HIV i 95.8% o’r achosion TB; roedd y rhai na 
chafodd gynnig brawf HIV naill ai’n blant ifanc 
neu’n bobl hŷn.

Tabl 2: Disgrifiad o wasanaethau TB gan gynnwys 
cryfderau’r gweithlu, fesul bwrdd iechyd (2016)

Bwrdd 
iechyd

Arweinydd 
TB ymgy-
nghorol 
penodedig

Nyrs TB 
WTE

Sgrinio 
myfyrwyr 
prifysgol

BIPCF Oes 2.0 Oes

BIPAB Oes 0.75 Nac oes

BIPHDd Oes Nac oes Nac oes

BIPCT Oes 0.3 Oes

BIPBC Nac oes Nac oes Nac oes

BIPABM Oes  0.6 Oes

BIAP Nac oes Nac oes Nac oes

Mae’r gweithlu nyrsio sydd yn ymwneud yn 
benodol â TB yn amrywio’n sylweddol ar draws 
gwahanol fyrddau iechyd. Er mai ychydig o 
achosion TB gweithredol a geir o hyd, mae llawer 
o waith y nyrsys TB yn cynnwys mesurau sydd 
yn bwysig o ran iechyd y cyhoedd, fel olrhain 
cysylltiadau, sgrinio a brechu poblogaethau sy’n 
wynebu risg. Yn ogystal â hyn bydd nyrsys TB yn 
aml yn ymwneud â sgrinio cleifion rhiwmatoleg, 
gastroenteroleg a dermatoleg sydd i fod i 
gychwyn therapi biolegol. 

Mae’n bwysig cofio, mewn cyfnod lle mae 
poblogaethau’n symud yn helaeth, a lle bo 
nifer cynyddol o fyfyrwyr, fod risgiau sylweddol 
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yn gysylltiedig ag achosion o TB. Yn ôl data 
o ymarfer yng Nghaerdydd i sgrinio myfyrwyr 
o wledydd lle mae’r clefyd yn gyffredin, 
amcangyfrifir y ceir hyd i un achos gweithredol 
o blith 200 o fyfyrwyr chanddynt risg a gaiff eu 
sgrinio. Gan hynny, mae angen cael strategaeth 
genedlaethol i sgrinio poblogaethau sy’n 
wynebu risg, gan gynnwys rhai sydd yn y carchar, 
a bydd angen dyrannu adnoddau ar gyfer hyn. 

Daw llawer o achosion TB gweithredol o 
gefndiroedd difreintiedig, heb gefnogaeth 
teulu sefydlog. Ar gyfer yr achosion hyn bydd 
angen rheolaeth achos lefel uwch ac, yn aml, 
therapi arsylwi uniongyrchol (DOT). Mae hyn 
yn golygu ymrwymiad amser sylweddol i nyrsys 
anadlol, sydd yn arbennig o anodd i’w gyflawni 
pan fydd yn rhaid iddynt ymgymryd â sawl rôl 
wahanol ym maes meddygaeth anadlol.

    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Sicrhau clinigydd arweiniol sy’n gyfrifol am 

reoli achosion TB.

2.  Sicrhau bod gan nyrsys arbenigol ym mhob 
Bwrdd Iechyd ddigon o amser wedi’i neilltuo 
i reoli TB, gan gynnwys olrhain cysylltiadau a 
rheoli achosion lle mae’r clefyd wedi torri allan.

3.  Sicrhau bod clinigwyr yn bresennol wrth 
adolygu carfanau TB.

4.    Cefnogi gweithrediad rôl uwch nyrs Cymru 
gyfan ar gyfer TB i ddarparu’r arweiniad 
clinigol angenrheidiol.

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau Iechyd 
er mwyn:
5.  Datblygu canllawiau rheoli Cymru gyfan ar 

gyfer TB sydd yn ymwrthol i gyffuriau lluosog 
(MDR) a TB sydd yn ymwrthol yn helaeth i 
gyffuriau (XDR). 

6.  Datblygu cynllun busnes ar gyfer sgrinio 
prifysgolion a charchardai ledled Cymru ac 
i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

7.  Creu cynllun busnes a sefydlu therapi arsylwi 
drwy fideo fel dewis arall yn lle therapi arsylwi 
uniongyrchol.

Diagnosis cynnar. 
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Cefndir 

Mae bronciectasis (BE) yn glefyd a nodweddir 
gan ymlediad anwrthdroadwy un neu fwy 
o fronci. Yn ôl amcangyfrifon cyfredol, mae 
30-60,000 o gleifion yn dioddef BE yn y DU. 
Mae’n salwch nychus lle bydd cleifion fel arfer 
yn dioddef peswch parhaus, pyliau cronig o 
boeri sbwtwm yn ddyddiol, heintiau rheolaidd 
ar y frest ac ansawdd bywyd gwael oherwydd 
iechyd (Smith 2011). Dangoswyd bod BE yn 
gysylltiedig â nifer sylweddol o farwolaethau 
sydd yn cynyddu o’r naill flwyddyn i’r nesaf ar 
gyfradd o hyd at 3% y flwyddyn (Roberts 2011).2 

Ceir lefelau uchel o forbidrwydd hefyd, sy’n 
gysylltiedig â chostau gofal iechyd sylweddol. 
Yn ogystal â hyn, mewn data ar dderbyniadau 
i ysbytai’r DU, gwelwyd mai BE oedd y prif 
ddiagnosis yn 1 o 1800 o dderbyniadau. 

Nodau

1.  Hyrwyddo cydweithio agosach rhwng gofal 
sylfaenol a gofal eilaidd.

 
2.  Datblygu canllawiau priodol i Gymru gyfan 

ar gyfer rheoli cleifion â BE.

3.  Sicrhau safon uchel a chyson o ofal ledled 
Cymru.

Jamie Duckers
Arweinydd ffrwd waith sepsis 
Cronig yr Ysgyfaint

Canlyniadau

Hyd nes y cyhoeddwyd Canllawiau Cymdeithas 
Thorasig Prydain (BTS) 2010, nid oedd unrhyw 
ganllawiau ar gyfer rheoli BE. Mae’r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer llawer o’r triniaethau a 
argymhellir yn y canllawiau cyfredol yn bennaf 
ddibynnol ar gonsensws rhwng arbenigwyr neu 
ar dystiolaeth wedi’i throsi o gyflyrau eraill (BTS, 
2010). Yn ôl y canllawiau, wrth reoli’r cyflwr dylid 
canolbwyntio ar wella neu gynnal gweithrediad 
yr ysgyfaint, atal y clefyd rhag gwaethygu, 
hyrwyddo arferion da i glirio’r llwybrau anadlu a 
ddysgir gan ffisiotherapydd anadlol arbenigol, 
gwella ansawdd bywyd a hyrwyddo datblygiad 
cleifion arbenigol a hunanreolaeth effeithiol. 

Mae 3 archwiliad blynyddol wedi cael eu 
cynnal gan BTS o fronciectasis nad yw’n 
ffeibrosis systig, ac mae Safonau Ansawdd BTS 
wedi cael eu llunio ar gyfer bronciectasis sydd 
o bwys clinigol mewn oedolion (Gorffennaf 
2012), ac mae’r rhain wedi dechrau rhoi 
amlinelliad o’r hyn sy’n creu gwasanaeth 
bronciectasis o ansawdd da.

    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.Gynyddu’r defnydd o gynlluniau hunanreoli.

2.  Cynyddu gweithgarwch y Prif Ymchwilydd a 
threialon sydd wedi’u rhestru ar bortffolios, a’r 
grantiau a sicrheir. 

3.  Cynyddu cyfranogiad mewn treialon 
masnachol. 

4.  Sicrhau bod pobl â bronciectasis sy’n bodloni’r 
meini prawf ar gyfer gofal eilaidd parhaus yn 
cael eu rheoli gan dîm amlddisgyblaeth o dan 
arweiniad meddyg anadlol. 

5.  Cymryd rhan yn Archwiliad Bronciectasis 
Cymdeithas Thorasig Prydain.

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â Byrddau Iechyd er 
mwyn:
6.  Datblygu a rhannu protocolau, canllawiau  

ac arferion da Cymru gyfan.

7.  Cefnogi digwyddiadau addysg ar y cyd  
â gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol.

15 Diagnosis cynnar. 
Gofal cyflym ac effeithiol

 Smith (2011): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21677919  |  2. Roberts (2011): TBC  

BTS (2010): https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/bronchiectasis/bts-guideline-for-non-cf-

bronchiectasis/
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Astudiaeth 
achos16

Mary Rowell
Stori claf

Cefais fy ngeni ym mis Hydref 1932, yn fabi 
iach a heini. Daliais y pas yn 3 oed ac o hynny 
allan roedd gen i beswch o hyd, ac roeddwn 
i’n ei chael hi’n anodd cael fy ngwynt. Cefais 
ddiagnosis o fronciectasis yn ifanc iawn. 
  
Yn 17 oed, bu’n rhaid i mi adael yr ysgol i gael 
lobectomi yn Ysbyty Brompton, Llundain. Syr 
Clement Price Thomas oedd fy llawfeddyg. 
Yn ddiweddarach byddai’n cwblhau 
llawdriniaeth debyg ar y Brenin Siôr VI, a oedd 
yn ysmygwr trwm. Nid wyf erioed wedi ysmygu, 
ond byddai fy rhieni a llawer o’m ffrindiau’n 
gwneud bryd hynny. Ar ôl fy llawdriniaeth 
cefais gyngor i fynd allan i’r awyr agored mor 
aml ag a oedd yn bosibl, felly dechreuais 
hwylio nôl adref yn Ninbych y Pysgod. I mi, 
mae bod allan yn yr awyr agored yn llawer 
mwy pleserus a buddiol na bod mewn ystafell 
ffitrwydd neu glwb iechyd. Mae’r awyr iach, yr 
ymarfer corff a’r cwmni yn fuddiol i’m hiechyd. 
Rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau ar hyd 
y blynyddoedd drwy fy niddordeb mewn golff, 
ac mae pobl yn dal i chwarae ar ôl eu pedwar 
ugain, ac yn eu nawdegau hyd yn oed. 

Rwy’n argyhoeddedig mai awyr iach a 
digonedd o ymarfer corff yn yr awyr agored yw’r 
tonig gorau i bawb â phroblemau anadlu. Rwy’n 
gobeithio chwarae golff am flynyddoedd eto.
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Alina Ionescu
Arweinydd y ffrwd  
waith Clefyd Plewrol

Cefndir 

Mae clefyd plewrol yn gyflwr cyffredin; yn ôl 
canllawiau Cymdeithas Thorasig Prydain ar 
glefyd plewrol yn 2010, mae’n effeithio ar 3000 o 
bobl fesul miliwn o’r boblogaeth bob blwyddyn. 
Ceir ychydig o nodweddion yn gysylltiedig â’r 
cyflwr anadlol hwn.1

•  Mae’n aml yn gysylltiedig â llid ar yr ysgyfaint 
neu ar organau eraill. 

•   Mae’n croesi ffiniau meysydd arbenigol gan 
fod allrediadau plewrol yn aml i’w cael mewn 
cyflyrau eraill fel methiant y galon, yr iau/afu 
neu’r arennau. 

• Yn aml, bydd angen ei reoli ar frys (ee, 
niwmothoracs neu allrediadau plewrol ac 
iddynt ddwysedd sylweddol).  

•   Mae’n cynnwys triniaethau ar gyfer rhoi 
diagnosis o glefyd plewrol a rheoli’r clefyd 
hwnnw - triniaethau a gyflawnir gan Feddygon 
Anadlol a’u hyfforddeion (o dro i dro gan 
ymarferwyr nyrsio uwch hyfforddedig). 

•   Defnyddir draeniau’r frest i reoli rhai cyflyrau 
plewrol. Ar gyfer hyn, mae angen gofal gan 
nyrsys arbenigol, nyrsys ward ac, o dro i dro, 
nyrsys ardal (ar gyfer draeniau’r frest a reolir yn 
y gymuned). Mae’r trefniadau ar gyfer rheoli 

17 Diagnosis cynnar.  
Gofal cyflym ac effeithiol

clefyd plewrol felly’n aml yn croesi’r ffin rhwng 
gofal eilaidd a gofal sylfaenol. Mae gan y clefyd 
hefyd ryngwyneb uniongyrchol â gwasanaethau 
drws blaen acíwt ac, mewn achosion mwy 
cymhleth, â llawfeddygaeth thorasig.

Yn ddiweddar, yn y ddogfen ar safonau 
diogelwch cleifion cenedlaethol ar gyfer 
triniaethau mewnwthiol (NatSIproc), nodwyd 
triniaethau plewrol fel yr un grŵp o driniaethau 
meddygol y mae angen eu cynnwys o dan 
ganllawiau’r safonau cenedlaethol hyn 
(triniaethau llawfedygol yw’r rhan fwyaf o 
feysydd arbenigol a gaiff eu cynnwys o dan 
y canllawiau hyn).2 Ar ben hynny, yn sgil yr 
Ymchwiliad Diogelwch Cleifion Cenedlaethol 
i gymhlethdodau difrifol yn gysylltiedig â 
mewnosod draeniau’r frest (2008), ceir mwy 
o ymwybyddiaeth, ac mae mwy o faterion 
llywodraethu (hyfforddi, archwilio cenedlaethol) 
wedi codi yn gysylltiedig ag ymyraethau plewrol, 
a mewnosod draeniau’r frest yn enwedig. Bydd 
angen profion diagnostig yn aml ar gleifion â 
chlefyd plewrol, a bydd yn yn aml yn cynnnwys 
triniaethau mewnwthiol, fel triniaeth syml i 
sugno’r hylif plewrol neu’r niwmothoracs hyd  
at thoracoscopi diagnostig a therapiwtig.

Nodau

1.   Bod y ffrwd Plewrol wedi dod ynghyd i sicrhau 
bod gofal o ansawdd uchel yn cael ei 
ddarparu ym mhob Bwrdd Iechyd. 

2.   Darparu gofal cyflym ac effeithiol i gleifion â 
chyflyrau plewrol. 

3.  Cynnig fforwm i drafod achosion plewrol heriol.

1. BTS (2010): https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/pleural-disease/pleural-disease-

guidelines-2010/pleural-disease-guideline/

2. NatSSlproc guidance (2015): https://improvement.nhs.uk/uploads/documents/natssips-safety-standards.pdf
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Canlyniadau  

Mae Grŵp Diddordeb Plewrol Cymru (GDPC) 
wedi cytuno ei bod hi’n bwysig casglu data 
er mwyn asesu ansawdd a chydweithio. 
Bydd amryw o Fyrddau Iechyd yn defnyddio 
gwahanol ffyrdd i gasglu data, ac un o 
amcanion Grŵp Diddordeb Plewrol Cymru 
yn cydweithio a chytuno ar ddull mwy 
strwythuredig ac unedig o gasglu data 
perthnasol i ddibenion archwilio, gwella 
ansawdd ac ymchwil ar y cyd. 

Mae amrywiaeth o ffactorau’n gallu achosi 
clefyd plewrol. Llid neu haint fydd yn ei achosi 
fel arfer, ond mae’n croesi ffiniau meysydd 
arbenigol gan ei fod yn aml yn bresennol yng 
nghlefydau’r galon, yr arennau a’r iau/afu neu 
mewn rhai cyflyrau rhiwmatolegol, felly un o 
nodweddion y maes arbenigol hwn yw bod 
nifer o feysydd arbenigol yn atgyfeirio achosion 
i sylw’r arbenigwr plewrol. 

Mae haint ar y gofod plewrol yn gyflwr difrifol, 
felly mae’n hollbwysig ei drin yn gynnar. Bydd 
cleifion yr amheuir bod empyema arnynt yn cael 
eu hatgyfeirio i’r maes arbenigol o Ofal Sylfaenol 
y Gwasanaethau Acíwt a hefyd o feysydd 
arbenigol eraill. Er mwyn rheoli empyema, mae 
angen cynnal trafodaeth agos â llawfeddygon 
thorasig ac, mewn rhai achosion, atgyfeirio’n 
gynnar i dderbyn llawdriniaeth. 

Os yw’n achos cychwynnol digymell, bydd 
niwmothoracs fel arfer yn effeithio ar oedolion 
ifanc, a phryd hyn hefyd, bydd angen atgyfeirio 
achosion i ganolfannau llawfeddygol i dderbyn 
triniaeth swyddogol os nad yw’n gwella. Mewn 
amgylchiadau o’r fath, a hefyd yn achlysurol 
mewn achosion lle amheuir llid plewrol, 
mae’n hollbwysig cydweithio â chanolfannau 
llawfeddygol. Bydd rheoli clefyd plewrol yn 
brydlon yn aml yn atal cymhlethdodau, yn 
byrhau arosiadau yn yr ysbyty a chyfraddau 
aildderbyn, ac yn golygu bod modd i 
wasanaethau plewrol reoli agweddau ar y 
clefyd plewrol ar lwybrau triniaeth dydd. 

Weithiau bydd modd rheoli clefyd plewrol drwy 
lwybrau triniaeth dydd, a chyda chefnogaeth 
nyrsys arbenigol sydd wedi’u hyfforddi i reoli 
clefyd plewrol, mae ffurfiau ar niwmothoracs 

ac, ar adegau, allrediadau plewrol llidiol 
cylchol yn enghreifftiau o reolaeth effeithiol yn y 
gymuned lle bydd cleifion yn derbyn cefnogaeth 
gan nyrsys hyfforddedig. 

Wardiau arbenigol yw’r lle gorau i ofalu am 
gleifion a gaiff eu rheoli gyda draeniau’r frest 
yn yr ysbyty. Ar y wardiau hynny, rhoddir sylw i 
hyfforddi staff nyrsio sy’n ymwneud â draeniau’r 
frest ac eir ati sicrhau bod sgiliau staff nyrsio a 
meddygon sy’n gweithio ar yr unedau hynny yn 
cael eu cynnal. Un o amcanion GDPC yw annog 
cefnogaeth ar gyfer yr unedau plewrol hynny 
ym mhob Bwrdd Iechyd er mwyn darparu gofal 
diogel i gleifion sydd angen draen ar y frest neu 
ymyrraeth arall blewrol, atal cymhlethdodau’n 
gysylltiedig â’r triniaethau hynny, sicrhau y gofelir 
yn effeithiol am ddraen y frest a chefnogaeth i’r 
cleifion a’u teuluoedd pan ymdrinnir â draeniau’r 
frest yn y gymuned fel triniaeth ddydd.

    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Weithredu’r safonau Cymru gyfan ar gyfer 

triniaethau plewrol. 

2.  Sicrhau bod ystafell benodol ar gael ar gyfer 
triniaethau plewrol yn yr holl ysbytai mwy. 

Bydd GGIA yn ymgysylltu â’r Byrddau Iechyd i:
3.  Ddatblygu hyfforddiant ar gyfer yr holl 

weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â rheoli 
cleifion, a meithrin gallu a chynnal sgiliau’r 
gweithwyr hynny. 

 
4.  Datblygu gweithdrefnau gweithredu safonol 

ar gyfer ymyraethau plewrol a gyflawnir gan 
Uwch Ymarferwyr Nyrsio. 

5. Datblygu gweithdrefnau gweithredu safonol i 
Gymru gyfan, a chanllawiau eraill fel offer asesu 
i staff nyrsio sy’n ymwneud ag ymyrraeth blewrol 
(yn ogystal â gweithwyr proffesiynol eraill fel 
meddygon iau a meddygon ymgynghorol, sy’n 
ymdrin â chleifion plewrol, yn rheoli draeniau’r 
frest a dyfeisiau eraill plewrol). 

6.  Datblygu cronfa ddata unedig a strwythuredig 
i Gymru gyfan i gynnwys gwybodaeth am 
driniaethau plewrol (triniaethau sylfaenol a 
thriniaethau uwch).
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Cefndir 

Canser yr ysgyfaint yw un o’r mathau mwyaf 
cyffredin o ganser yng Nghymru. Ceir tua 
2,400 o achosion newydd yng Nghymru bob 
blwyddyn. Mae’n lladd mwy o ddynion a 
menywod nag unrhyw fath arall o ganser. Pan 
geir hyd i ganser yr ysgyfaint yn fuan, mae’r 
driniaeth yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus. 
Gall canser yr ysgyfaint effeithio ar bobl o 
bob oed; ond mae’n tueddu i ddod yn fwy 
cyffredin ar ôl yr hanner cant. 

Er ei fod yn fwy cyffredin ymhlith ysmygwyr, 
ni fydd tuag un o bob wyth o bobl sy’n cael 
canser yr ysgyfaint erioed wedi ysmygu.

Nodau

Cyflwyno data ar gyfer cleifion a gafodd 
ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint yn 2015 fesul 
Bwrdd Iechyd, yn gysylltiedig â’r canlynol: 

1. Cam datblygiad pan geir hyd i’r canser. 

2. Cydymffurfiaeth â dangosyddion clinigol 
allweddol.

Canlyniadau

Cesglir data bob blwyddyn gan yr holl Fyrddau 
Iechyd a chanddynt Dîm Amlddisgyblaeth 
Canser yr Ysgyfaint. Cyflwynir y data i’r 

Ian Williamson
Arweinydd y ffrwd waith Canser 

18

1.  Lung cancer audit (2016): https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nlca-annual-report-2016

Cancer Delivery Plan (2016): http://gov.wales/docs/dhss/publications/161114cancerplanen.pdf
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    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Barhau i gyflwyno data yn flynyddol i’r 
NLCA er mwyn adolygu perfformiad. 

2. Cynnal dadansoddiad o’r meysydd lle na 
chydymffurfiwyd â dangosyddion clinigol 
allweddol, gan ganolbwyntio’n arbennig ar 
gyfraddau trin a goroesi. Dylid cynnal adolygiad 
manwl o nodiadau achos lle ceir cyfraddau isel o 
driniaethau gwrthganser gweithredol, a chyfraddau 
isel o driniaethau radical, er mwyn canfod pam na 
chafodd cleifion â statws perfformiad da y driniaeth 
fwyaf effeithiol a oedd ar gael. 
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Graff 21: Cyfraddau goroesi net un flwyddyn a phum 
mlynedd wedi’u safoni yn ôl oedran ar gyfer canser yr 
ysgyfaint yng Nghymru, 2010-2014

Archwiliad Cenedlaethol Canser yr Ysgyfaint 
(NLCA) i’w dadansoddi.1 Bydd hyn yn esgor 
ar adroddiad blynyddol sy’n meincnodi 
perfformiad y Byrddau Iechyd yn erbyn safonau 
cytunedig. Mae’r grŵp cynghori canser yr 
ysgyfaint a ffurfiwyd gan rwydwaith canser 
Cymru wedi cael ei ad-drefnu, ac mae’n 
datblygu cyfres o ffrydiau gwaith i gefnogi 
gwelliannau o ran perfformiad a chanlyniadau.
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Simon Barry
Arweinydd y ffrwd 

waith Cleifion Allanol

Graff 23: Amser aros dros 24 wythnos am apwyntiad claf 
allanol  

Canlyniadau

Darparodd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ddata ar gyfer pob Bwrdd Iechyd ar wahân ar gyfer 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Powys, a ddarparodd ddata gan eu tîm gwybodeg lleol eu 
hunain. Ledled Cymru, roedd yr arhosiad canolrifol i glaf anadlol newydd yn amrywio rhwng 3 wythnos 
ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac 11 wythnos ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda (graff 21). 

Cafwyd amrywio sylweddol yn nifer y cleifion a arhosai’n hwy na 24 wythnos, o lai na 3% o’r holl 
atgyfeiriadau newydd ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro hyd at 155 
ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a 195 ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda (graff 23). At ei gilydd serch 
hynny, gwelwyd mwyafrif helaeth y cleifion anadlol newydd yng Nghymru o fewn amser rhesymol, a 
chymedrol oedd lefel yr amrywio rhwng y Byrddau Iechyd.
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Graff 22: Apwyntiadau cleifion allanol ar 
gyfer meddygaeth anadlol yn (2016/17)

Nodau 

1.  Cyflwyno amseroedd aros newydd mewn wythnosau ar 
gyfer cleifion allanol ym maes meddygaeth anadlol, ar ffurf 
canolrif ac amrediad rhyngchwarterol, fesul Bwrdd Iechyd. 

2.  Cyflwyno canran o’r holl gleifion newydd sy’n disgwyl dros 24 
wythnos fesul Bwrdd Iechyd.

3.  Cyflwyno’r gyfradd newydd ar gyfer cleifion na ddaethant 
i’w hapwyntiad (DNA) fesul Bwrdd Iechyd. 

Cefndir 

Data ar gyfer rhai sy’n disgwyl dros 6 mis gan amlaf yw’r 
data a gesglir ar hyn o bryd gan Fyrddau Iechyd ar gleifion 
sy’n disgwyl am adolygiad fel claf allanol. Fodd bynnag, nid 
yw hyn yn adlewyrchu perfformiad gwahanol dimau anadlol 
wrth adolygu cleifion newydd. Gan hynny, ceisiwyd casglu 
data manylach ar adolygiadau cleifion allanol. Gofynnwyd i 
Wasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru ddarparu’r data hyn sy’n 
cynnwys atgyfeiriadau brys lle amheuir canser.
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Data rhannol ar gyfer Powys – nid 
yw’n cynnwys clinigau lle gwelir 
cleifion gan ymgynghorwyr sy’n 
ymweld o Loegr
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Graff 24: Crynodeb o 
atgyfeiriadau Cymru gyfan

Cyfanswm yr atgyfeiriadau i 
feddygaeth anadlol yng Nghymru

24,610

Graff 25: Atgyfeiriadau 
fesul Bwrdd Iechyd

*Dim data ar gael ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Nifer yr apwyntiadau 
cleifion allanol na 
fynychwyd 

4,780
Nifer yr apwyntiadau  
cleifion allanol a fynychwyd 

19,830

    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1. Adrodd amseroedd aros cleifion allanol. 

2.  Darparu data ar gleifion allanol i systemau Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru fel bo modd 
echdynnu data yn ganolog. 

Bydd GGIA yn ymgysylltu â’r Byrddau Iechyd i:
3.  Gydweithio â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i wahaniaethu rhwng atgyfeiriadau ar gyfer 

achosion brys lle amheuir canser ac atgyfeiriadau cwsg ac atgyfeiriadau eraill cyffredinol yn maes 
meddygaeth anadlol, drwy rannu atgyfeiriadau yn ôl categori (ee, diffyg anadl, peswch ac ati). 
Drwy wneud hynny bydd modd datblygu mwy o algorithmau rheoli defnyddiol. 

4.   Cysylltu â gweithdy trawsnewid gwasanaethau cleifion allanol Llywodraeth Cymru i wella 
perfformiad cleifion allanol a gwella’r gyfradd DNA. Un o’r datrysiadau yw negeseuon testun i 
atgoffa cleifion cyn eu hapwyntiad. 

5.  Parhau i fonitro ac olrhain perfformiad fesul Bwrdd Iechyd, ac adrodd y canlyniadau’n ôl i dimau 
rheoli lleol.

Cafwyd amrywio helaeth yng nghyfradd y cleifion 
newydd na ddaethant i’w hapwyntiad fesul 
Bwrdd Iechyd. Roedd hyn amrywio rhwng 11% 
ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd 
Caerdydd a’r Fro a thros 30% ym Mwrdd Iechyd 
Abertawe Bro Morgannwg. Mae’r gyfradd uchel 
hon o gleifion na ddaethant i’w hapwyntiad yn 
achosi cryn bryder, ac yn amharu ar ddarpariaeth 
gwasanaeth ac effeithlonrwydd y gwasanaeth.
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Cefndir

Mae’r ffrwd waith hon yn canolbwyntio ar 
ehangu hunanreolaeth ac ymarfer corff 
i gynnwys pobl yr effeithir ganddynt gan 
gyflyrau ar yr ysgyfaint. Ei phrif swyddogaeth 
yw gwella mynediad at wasanaethau 
adsefydlu’r ysgyfaint gan anelu i sicrhau bod 
unrhyw un sy’n sgorio 3 neu’n uwch yn ôl yr 
MRC yn cael mynediad at wasanaethau 

Nicola Perry-Gower
Ffrwd waith Adsefydlu’r  
Ysgyfaint ac Ymarfer Corff

Graff 26: Nifer y cleifion a fynychodd wasanaethau 
adsefydlu’r ysgyfaint (PR) rhwng 2015 a 2017 fel 
canran o’r holl gleifion COPD.

Cyfanswm nifer y cleifion 
COPD ar gofrestrau 
meddygon teulu Cymru

70,848

Nifer y cleifion 
a fynychodd PR       

4,369

adsefydlu’r ysgyfaint o safon aur yn y gymuned. 
Datgelai canfyddiadau allweddol o Archwiliad 
Cenedlaethol Adsefydlu’r Ysgyfaint (Chwefror 
2016) fod adsefydlu’r ysgyfaint yn creu budd 
sylweddol o ran iechyd, ond bod gormod o 
gleifion yn colli’r cyfle i elwa arno.1

Ceir bwlch enfawr rhwng nifer y cleifion sydd 
angen y gwasanaeth a’r nifer sy’n ei fynychu, ac 
mae’r patrwm yn awgrymu bod y galw tebygol yn 
fwy na’r capasiti sydd ar gael (graff 26). 

Ar gyfartaledd, gwelir gwelliannau sylweddol yn 
ansawdd bywyd cleifion sydd yn cwblhau therapi 
adsefydlu’r ysgyfaint ac yng ngallu’r cleifion hynny i 
ymarfer corff, ond nid yw tua 40% o gleifion sydd yn 
mynd i sesiynau adsefydlu’r ysgyfaint yn cwblhau’r 
driniaeth. Ar ben hynny, mae dros draean y cleifion 
yng Nghymru a Lloegr yn disgwyl mwy na’r tri mis y 
dylent fod yn ei ddisgwyl am y gwasanaeth. 

Nodwyd hefyd fod tuedd i dangyfeirio ymhlith pobl 
sy’n gymwys i dderbyn therapi adsefydlu’r ysgyfaint 
- nid oedd 65.5% o bobl â graddfa diffyg anadl MRC 
gradd 28, 29 a 30 erioed wedi cael eu hatgyfeirio 
i dderbyn y therapi. Mae’n hanfodol sicrhau bod 
cyfraddau uwch yn derbyn yr ymyrraeth hon, sydd 
o werth uchel, er mwyn gwella gofal yn y garfan 
hon o gleifion, a lleihau amseroedd aros hefyd. 
Dylid nodi, fodd bynnag, fod canllawiau diweddar 
GOLD (2017) yn amlygu bod adsefydlu’r ysgyfaint 
yn fuddiol i holl gleifion COPD, waeth pa mor ddifrifol 
yw’r achos dan sylw. 2
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Graff 27: Pobl â COPD y mae eu sgor diffyg anadl MRC 
diweddaraf yn 3, 4 neu 5 ac sydd wedi cael profiad o 
gael eu hatgyfeirio ar gyfer adsefydlu’r ysgyfaint 
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1. Pulmonary Rehabilitation audit (2016): https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/pulmonary-rehabilitation-steps-breathe-better 

2.GOLD Guideline (2017): http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/

Ffynhonnell: StatsCymru 2016/17
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Nodau

Prif nod y grŵp hwn yw goruchwylio a chefnogi 
datblygiadau ym maes adsefydlu’r ysgyfaint ac 
ymarfer corff i bobl â chyflyrau anadlol  
yng Nghymru, ac adrodd wrth y GGIA. Bydd y 
grŵp yn: 

1.   Llunio canllawiau priodol i’w defnyddio 
ledled Cymru.

2.  Ystyried data a metrigau er mwyn mesur 
canlyniad ac effaith gwasanaethau adsefydlu’r 
ysgyfaint ac ymarfer corff yng Nghymru. 

3.  Cynnig sylwadau ar y metrigau a adroddir 
gan bob Bwrdd Iechyd ddwywaith y flwyddyn, 
a chyflwyno argymhellion i’r GGIA fel bo’n 
briodol.

Canlyniadau
Gweithwyr proffesiynol o wasanaeth adsefydlu’r 
ysgyfaint a’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Clei-
fion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) sydd yn casglu 
data. Bydd gwahanol dimau adsefydlu’r ysgyfaint 
yn defnyddio amrywiaeth eang o dulliau i fesur 
addysg a ffitrwydd cyfranogwyr, ond bydd NERS 
yn defnyddio’r un dulliau ledled Cymru. Dros y tair 
blynedd nesaf bydd y ffrwd waith yn datblygu 
dulliau mesur safonedig er mwyn ei gwneud hi’n 
haws i olrhain canlyniadau ym maes adsefydlu’r 
ysgyfaint, NERS a rhaglenni hunanreoli eraill. 

Mae rhaglenni adefydlu’r ysgyfaint yn brin o 
adnoddau yn y rhan fwyaf o ardaloedd yng 
Nghymru, ac maent ymhell o gyrraedd Safon Aur 
Cymdeithas Thorasig Prydain. Bu gwahaniaeth 
sylweddol rhwng amseroedd aros 2015/16 a 2016/17 
yn y rhan fwyaf o Fyrddau Iechyd (graff 28).1
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Gofal cyflym ac effeithiol 

Graff 28: Amseroedd aros mewn wythnosau rhwng 
2015/16 a 2016/17 fesul bwrdd iechyd

Graff 29: Nifer y cleifion a welwyd rhwng 2015/16 a 
2016/17 fesul bwrdd iechyd
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Cafwyd gostyngiad yn amseroedd aros Bwrdd Iechyd Powys rhwng 2015/16 a 2016/17, ynghyd â 
gostyngiad bach rhwng y naill gyfnod a’r llall yn nifer y cleifion a fynychai’r gwasanaeth. Fodd bynnag, 
gwelwyd tuedd debyg o ran gwella amseroedd atgyfeirio ym Mwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, 
er bod nifer y cleifion wedi cynyddu’n aruthrol rhwng 2015/16 a 2016/17. Yn 2016/17, ehangodd Bwrdd 
Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ei wasanaeth adsefydlu’r ysgyfaint drwy ddefnyddio cyllid gofal 
sylfaenol Llywodraeth Cymru i ddatblygu gwasanaeth yn y gymuned ar gyfer pob clwstwr o feddygon 
teulu, ar gost o tua £1.5 miliwn y flwyddyn. Ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda, gwelwyd cynnydd sylweddol 
mewn amseroedd aros er bod nifer y cleifion a fynychai wedi gostwng rhyw fymryn.
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1. BTS Guideline (2013): https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/pulmonary-rehabilitation/bts-

guideline-for-pulmonary-rehabilitation/
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Mae’r bartneriaeth â NERS yn rhan allweddol 
o bob gwasanaeth adsefydlu’r ysgyfaint. Ym 
mhob rhaglen ledled Cymru, dylid rhyddhau 
cyfranogwyr i NERS er mwyn iddynt barhau 
i ymarfer corff neu gymryd rhan mewn 
mathau eraill o weithgareddau fel canu neu 
tai chi, er enghraifft. Fodd bynnag, nid yw 
cyfanswm yr atgyfeiriadau i NERS yn gyson 
â nifer y cleifion sy’n mynychu gwasanaeth 
adsefydlu’r ysgyfaint. Er mai ym Mwrdd Iechyd 
Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd 
Powys y gwelwyd y gostyngiad mwyaf mewn 
amseroedd aros am wasanaethau adsefydlu’r 
ysgyfaint, yn y byrddau hynny hefyd y ceir 
y nifer lleiaf o gleifion anadlol sy’n cael eu 
hatgyfeirio i NERS. 

Graff 30: Nifer y cleifion a atgyfeiriwyd at NERS fel cyfran 
o’r holl gleifion sy’n mynychu gwasanaethau PR (2016)

Cyfanswm a 
atgyfeiriwyd at NERS 

1,235

Cleifion yn 
mynychu PR 

2,648

Mae nifer y cleifion anadlol sy’n cael eu hatgyfeirio 
i NERS ac sydd yn cwblhau’r cwrs  yn amrywio’n 
sylweddol. Mae gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r 
Fro gyfradd gwblhau uchel iawn, ond ym Mwrdd 
Iechyd Abertawe Bro Morgannwg y mae’r gyfradd 
gwblhau ar ei gwaethaf (Graff 31).

Ymyrraeth iechyd sy’n seiliedig ar dystiolaeth 
yw NERS. Mae’n cynnwys gweithgareddau 
corfforol a thechnegau newid ymddygiad i 
helpu cleifion i newid tuag at ffordd iachach o 
fyw, er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles. 

Heb fodolaeth NERS ar ei ffurf bresennol, ni 
fyddai’r newidiadau i ffyrdd o fyw a sicrhawyd 
drwy wasanaeth adsefydlu’r ysgyfaint yn parhau, 
a byddai cleifion yn colli eu nerth a’u ffitrwydd. 
Heb y gwasanaeth, byddai angen ail-atgyfeirio 
cleifion i dderbyn gwasanaeth adsefydlu’r 
ysgyfaint ynghynt, a byddai hynny’n costio mwy.

Graff 31: Ymgyngoriadau a chanlyniadau NERS ar gyfer 
Llwybr yr Ysgyfaint fesul bwrdd iechyd
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    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.   Sicrhau bod pobl â COPD â chyfyngiad 

hunanadroddedig ar ymarfer corff (diffyg 
anadl MRC 3-5) yn cael eu hatgyfeirio i dderbyn 
gwasanaeth adsefydlu’r ysgyfant, a datblygu 
rhaglenni hunanreoli ac ymarfer corff i bobl â 
sgôr MRC o 1-2.

2.  Sicrhau bod rhaglenni adefydlu’r ysgyfaint yn 
gallu rhoi cefnogaeth i gleifion â bronciectasis 
neu ffeibrosis yr ysgyfaint. 

3.  Gwella cyfraddau atgyfeirio i raglenni adsefydlu’r 
ysgyfaint, a’r defnydd o’r rhaglenni hynny.

4.  Sicrhau bod gan ddarparwyr adsefydlu’r ysgyfaint 
yn y gymuned ac mewn ysbytai fframwaith 
ariannu hirdymor digonol fydd yn galluogi 
rhaglenni i recriwtio a chadw staff a chanddynt 
gymysgedd briodol o sgiliau. 

5.  Ar y cyd â Iechyd Cyhoeddus Cymru, cefnogi 
darpariaeth barhaus y rhaglen NERS.

Bydd GGIA yn ymgysylltu â’r Byrddau Iechyd i:
6.  Sicrhau bod llwybrau atgyfeirio yn cael eu 

datblygu ar raddfa Cymru gyfan fel bod pob 
claf yn cael cynnig atgyfeiriad i wasanaeth 
adsefydlu’r ysgyfaint neu i ymyrraeth arall sy’n 
seiliedig ar weithgaredd.

7.  Datblygu mesurau canlyniad cyson i Gymru 
gyfan, a mecanwaith i gasglu’r rhain i’w 
defnyddio ym maes adsefydlu’r ysgyfaint, NERS, 
hunanreoli a rhaglen ymarfer corff lleol. 

8.  Sicrhau bod gwasanaethau adsefydlu’r ysgyfaint 
ledled Cymru yn mynd i’r afael ag achosion o 
amrywio drwy gynnig mynediad at ymagwedd 
tîm amlddisgyblaeth sy’n cynnwys amrywiaeth o 
weithwyr proffesiynol allweddol ym maes adsefydlu, 
fel therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion 
a gweithwyr proffesiynol ymarfer corff. Bydd yn rhaid 
i’r timau hefyd sicrhau mynediad at gefnogaeth 
ddietegol a seicolegol. 

9.  Datblygu defnydd strategol o dele-iechyd er 
mwyn cefnogi darpariaeth adsefydlu’r ysgyfaint 
mewn cymunedau gwledig.
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Claire Hurlin
Arweinydd y ffrwd waith Ocsigen

wasanaeth ocsigen arbenigol. Mae Timau Gwasanaeth 
Ocsigen yn y Cartref (GOC) yn darparu’r gwasanaeth 
hwn ledled Cymru gan weithio mewn partneriaeth 
â gofal sylfaenol, gofal eilaidd a’r cleifion eu hunain. 
Gall unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol gwblhau 
ceisiadau cychwynnol am ocsigen gartref ar Ffurflen 
Archebu Ocsigen yn y Cartref (HOOF A), ond bydd yn 
rhaid i unrhyw gefnogaeth bellach, asesiadau ocsigen 
arbenigol a gofal dilynol fod yn seiliedig ar y safonau 
clinigol a osodwyd gan Gymdeithas Thorasig Prydain.1

Dylai cleifion ledled Cymru gael mynediad at asesiad 
clinigol safonedig, therapi ocsigen priodol wedi’i 
bresgripsiynu’n ddiogel a threfniadau ffurfiol ar gyfer 
gofal dilynol, gan sicrhau drwy hynny fod y ThOH ar 
bresgripsiwn yn cywiro hypoxaemia yn ddigonol, y 
ceir cydymffurfiaeth dda â ThOH, a mathau eraill o 
therapi ocsigen, er mwyn canfod achosion lle cafwyd 
dirywiad clinigol a sicrhau bod yr angen am ocsigen 
yn y cartref yn parhau. 

Mae dros 50% o Ocsigen Cartref yn cael ei roi ar 
bresgripsiwn i gleifion â COPD (graff 32). Mae clefyd 
interstataidd yr ysgyfaint, gorbwysedd yr ysgyfaint, cur 
pen clwstwr a gofal lliniarol oll yn rhesymau cyffredin 
dros gael ocsigen gartref. Mae cyfran fawr o gleifion ar 
Ocsigen Cartref yn derbyn y gwasanaeth hwnnw am 
resymau amhenodol (18%) sy’n golygu nad ydym yn 
deall o gwbl pam eu bod wedi cael Ocsigen Cartref 
yn y lle cyntaf. 

Graff 32: Gwariant ar 
ocsigen yng Nghymru 
fesul categori o 
glefydau (2016-17)

COPD 

Anadlol arall

Gofal lliniarol

Niwrolegol

Paeds

OSA

Methiant y galon 

Arall/amhenodol

Cefndir 

Mae Therapi Ocsigen Hirdymor (ThOH) yn 
driniaeth a ddefnyddir yn eang ac sy’n 
gwella’r gyfradd oroesi mewn cleifion â COPD 
a hypoxaemia difrifol. Ar ôl dechrau’r therapi 
hwn, mae’n debygol y bydd angen i’r claf 
barhau i’w dderbyn hyd weddill ei oes. Mae 
Cymdeithas Thorasig Prydain (2015) yn argymell 
na ddylid ond rhoi presgripsiwn ar gyfer ThOH ac 
unrhyw therapi ocsigen arall i’w ddefnyddio y tu 
allan i’r ysbyty ar ôl derbyn asesiad priodol gan 

Cyfanswm y gwariant ar 
ocsigen yng Nghymru 

£4,092,000

21

Ffynhonnell: Baywater

1. BTS Guideline (2017): https://www.brit-thoracic.org.uk/standards-of-care/guidelines/bts-guideline-for-emergency-oxygen-use-in-

adult-patients/
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Nodau

1.  Darparu gwasanaeth systematig ac 
integredig ym mhob Bwrdd Iechyd.

2.  Lleihau amrywio a gofal o ansawdd gwael, 
a chryfhau fforddiadwyedd a gwerth, drwy 
dargedu’r rhai fydd yn cael budd o ocsigen 
yn y cartref.  

3.  Sicrhau bod triniaethau clinigol yn cyrraedd 
safon uchel a diagnosis cyflym.

4.  Sicrhau bod profiad defnyddwyr 
gwasanaeth o’r gofal yn gadarnhaol. 

5.  Safoni’r trefniadau ar gyfer hyfforddi ac 
asesu ledled Cymru.

Canlyniadau

Mae gan bob Bwrdd Iechyd yng Nghymru 
Dimau GOC sydd naill ai wedi’u lleoli mewn gofal 
eilaidd neu yn y gymuned. Mae’r timau hyn yn 
cefnogi pobl sydd angen therapi ocsigen cartref 
dros gyfnod hir, ond mae pob gwasanaeth yn 
gweithredu’n annibynnol, ac mae’r achosion o 
amrywio rhwng y byrddau iechyd yn helaeth, gan 
gynnwys y gwariant fesul pen o’r boblogaeth ar 
ocsigen yn unig (graff 33). 

Mae’n bosib bod sawl ffactor yn dylanwadu ar yr 
achosion hyn o amrywio, ond yn y pen draw mae 
angen taro cydbwysedd rhwng y risg o gyfyngu’n 
ormodol ar bresgripsiynau ac ymarfer sydd yn 
wirioneddol gost-effeithlon. Deall yr achosion 
sydd wrth wraidd yr amrywio hwn yw un o rolau 

Graff 33: Canran yr amrywiad oddi wrth y 
cymedr o ran gwariant ar ocsigen ar gyfer COPD 
fesul bwrdd iechyd 2016-17

Diagnosis cynnar.
Gofal cyflym ac effeithiol

Bwrdd iechyd

Graff 34: Canran yr amrywiad oddi wrth y 
cymedr o ran gwariant y pen ar ocsigen fesul 
bwrdd iechyd, Cymru 2017
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hollbwysig y grŵp ffrwd waith hwn. Drwy wneud 
hynny, gallwn rannu arfer da i godi safonau, 
lleihau gwastraff ac arbed arian.

Er mai ar gyfer cleifion â COPD y mae mwyafrif 
y gwariant ar ocsigen (graff 32), ceir sawl grŵp 
clefyd arall lle na ystyrir ocsigen yn driniaeth fel 
arfer oni cheir hypoxaemia hefyd, er enghraifft 

trawiad ar y galon ac apnoea cwsg ataliol. 
Mae graff 34 hefyd yn dangos bod gwariant ar 
y cyflyrau hyn ledled Cymru hefyd yn amrywio’n 
sylweddol. 

Mae niferoedd y categorïau ‘anhysbys’ ac ‘arall’ 
hefyd yn destun pryder. Mae angen sgrinio ac 
asesu cleifion mewn modd mwy effeithiol.

Graff 35: Gwariant 
ar ocsigen fesul 
bwrdd iechyd ar 
fethiant y galon ac 
OSA 2016-17

Drwy ddefnyddio safonau ansawdd 
Cymdeithas Thorasig Prydain ac 
archwilio perfformiad clinigol, bydd 
modd sicrhau gofal o safon uchel 
wrth asesu a rheoli cleifion sydd ar 
ocsigen cartref, a chyflawni nodau 
rhwydwaith y GOC.

35

30

25

20

15

10

5

0

Bwrdd iechyd

C
o

st
a

u
 m

e
w

n
 p

u
n

n
o

e
d

d
 (

m
ilo

e
d

d
)

    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1. Sicrhau bod yr holl bresgripsiynau ocsigen yn cael eu gweithredu drwy dimau’r GOC ledled Cymru. 

2.  Adolygu’r trefniadau i gasglu data ar ganlyniadau cleifion er mwyn bodloni Safonau Ansawdd 
Cymdeithas Thorasig Prydain. 

3. Ymdrin ag achosion amhriodol o amrywio a chefnogi gweithredu nyrsys ocsigen arbenigol. 

Bydd GGIA yn ymgysylltu â’r Byrddau Iechyd i:
4. Rannu arfer da er mwyn leihau achosion diangen o amrywio wrth roi ocsigen ar bresgripsiwn. 

5.  Datblygu hyfforddiant i Gymru gyfan yn seiliedig ar gymhwysedd ar gyfer samplu nwyon gwaed 
yng nghapilarïau llabed y glust.  

6. Gweithredu Ffurflen Asesu Risg Cymru Gyfan. 

7. Datblygu Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer y Polisi Cael Gwared ag Ocsigen Cartref. 

8. Llunio Taflen Wybodaeth Cleifion i Gymru gyfan.  

9. Gweithredu PREM Cymru Gyfan ar gyfer Ocsigen.
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Cefndir 

Mae problemau anadlu yn gysylltiedig ag 
anhwylderau cysgu yn gyffredin, ac mae’r 
mwyafrif helaeth o achosion yn tarddu o 
broblemau rhwystrol. Dim ond lleiafrif sy’n 
tarddu o broblemau cysgu cynhenid fel 
narcolepsi. Fodd bynnag, ceir cynifer â 70 
o wahanol anhwylderau cysgu ar wahân 
i apnoea cwsg, fel parasomnias, syndrom 
coesau aflonydd ac insomnia, er enghraifft.
 
Wrth gysgu bydd rhan uchaf y llwybr anadlu 
yn cwympo, hyd yn oed os ydym yn iach; 
gwelir y ffenomen hon gan amlaf pan fydd 
pobl yn chwyrnu, a achosir gan ddirgryniadau 
yn y llwybr anadlu ansefydlog hwn. Ymhlith 
tua 20-30% o’r rhai sy’n chwyrnu’n swnllyd, 
gall y ffaryncs gau bob hyn a hyn wrth 
gysgu, gan rwystro’r anadl droeon. Ar yr 
un pryd â’r episodau byr hyn bydd y galon 
yn cyflymu, pwysedd gwaed yn cynyddu 
a lefel yr ocsigen yn y gwaed yn gostwng. 
Daw’r ‘digwyddiadau’ hyn i ben pan fydd 
yr unigolyn yn deffro o’i gwsg am gyfnod 
byr. Oherwydd natur dameidiog y cwsg ceir 
symptomau nodweddiadol yn ystod y dydd, 
symptomau sydd fel arfer yn gysylltiedig â 
diffyg cwsg cronig. 

Aneurin Buttress
Arweinydd y Ffrwd Waith 
Gwasanaethau Cwsg

Mae amcangyfrifon mynychder a gynhaliwyd 
10-15 mlynedd yn ôl yn awgrymu bod y cyflwr 
yn effeithio ar 2-4% o ddynion canol oed, a 
thua thraean i hanner o’r un nifer o fenywod 
sy’n oedolion. Mae amcangyfrifon diweddar 
yn awgrymu mai ond 20-30% o’r unigolion yr 
effeithir arnynt sydd wedi derbyn diagnosis yn y 
DU ar hyn o bryd. Cysylltir apnoea cwsg ataliol 
hefyd â 5-7 gwaith yn fwy o risg o gael damwain 
ar y ffordd. Ceir cysylltiadau annibynnol 
rhyngddo hefyd a llawer o glefydau cronig, felly 
bydd yn achosi neu’n gwaethygu problemau 
fel gorbwysedd, ymwrthedd i inswlin, diabetes, 
ffibriliad atriol, risg o farwolaeth yn sgil clefyd 
cardiofasgwlaidd a strôc. 
 
Oherwydd yr anghyfartaledd a fu yn 
narpariaeth gwasanaethau cwsg ledled 
Cymru, lluniwyd dogfen strategaeth yn 2010 
yn cynnwys argymhellion ar gyfer datblygu 
fframwaith darpariaeth cwsg i gynnwys 
gwasanaethau lefel 1, 2 a 3. Yn aml, bydd 
angen labordy cysgu arbenigol er mwyn 
rhoi diagnosis o anhwylderau cwsg a rheoli’r 
anhwylderau hynny. Bydd yn rhaid i’r labordy 
gynnwys y gallu i gynnal prawf polysomnoleg 
(PSG) llawn, a phrofion diagnostig uwch eraill, 
fel MSLT. Fodd bynnag, mae gwasanaethau 
cysgu ledled Cymru yn dal i amrywio’n helaeth. 
Prin ac anghyflawn yw’r data a gesglir ar hyn o 
bryd gan y Byrddau Iechyd ar y cleifion hynny 
sy’n derbyn atgyfeiriad am anhwylder cysgu 
posibl, ac nid oes dull safonol cenedlaethol 
cytunedig ar gyfer mesur amseroedd aros. 
Mae hyn wedi achosi i arferion Byrddau Iechyd 
amrywio, gyda rhai’n dewis mesur yr amser 
o’r atgyfeiriad hyd at yr adeg pan fydd yr 
unigolyn yn dod i’w apwyntiad cyntaf fel claf 
allanol, yr amser o’r atgyfeiriad hyd at gynnal 
y prawf cyntaf, neu’r amser o’r atgyfeiriad 
hyd at fabwysiadu triniaeth. Gan fod natur y 
data a gesglir yn amrywio fel hyn, ni ellir llunio 
cymhariaeth gadarn o berfformiad adrannau 
ledled Cymru. 
 
Yn sylfaenol, mae apnoea cwsg ataliol ar 
gynnydd, wrth i nifer yr achosion o ordewdra 
gynyddu, ac wrth i’r achosion hynny droi’n fwy 
difrifol. Ceir goblygiadau sylweddol yn gysylltiedig 

22 Diagnosis cynnar.  
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Graff 36: Amseroedd aros mewn wythnosau o’r 
atgyfeiriad i’r driniaeth, fesul bwrdd iechyd
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Ac eithrio Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, cafodd 
pob claf a oedd angen CPAP ar gyfer OSA ei drin 
cyn pen 40 wythnos ym Mwrdd Iechyd Abertawe 
Bro Morgannwg, ac ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda a 
Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro cafodd cleifion eu 
trin cyn pen 16 wythnos.

    Camau Gweithredu 

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Sicrhau bod data yn cael eu darparu ar gyfer 

amseroedd atgyfeirio i driniaeth. 
 
2.  Cefnogi gwasanaethau cwsg fel y nodir yn 

nogfen Strategaeth Cwsg Cymru.

Cefnogi gwasanaethau cwsg fel y nodir yn nogfen 
Strategaeth Cwsg Cymru:
3.  Datblygu ymagwedd Tîm Amlddisgyblaeth 

Cymru gyfan ar gyfer cleifion cwsg, gyda 
phrofforma safonol. Roedd amseroedd aros yr 
ardaloedd hynny a ddefnyddiai ymagwedd 
Tîm Amlddisgyblaeth wrth asesu cleifion cwsg yn 
llawer byrrach na’r rhai a oedd wedi mabwysiadu 
model asesu traddodiadol.

 
4.  Nodi nifer y staff sydd yn gweithio’n benodol ym 

maes cwsg fesul pen yn yr ardal leol. 
 
5.  Parhau i fonitro ac olrhain perfformiad fesul Bwrdd 

Iechyd, a rhoi adborth i’r timau clinigol a’r timau 
rheoli lleol.

  
6.  Datblygu cronfa ddata genedlaethol ar  

gyfer cwsg.

7.  Gweithio gyda NWIS a Llywodraeth Cymru i 
dreialu’r syniad o gynnwys profion diagnostig yn 
y manylion a gyflwynir ynghylch diagnosteg a 
therapïau.

ag apnoea cwsg ataliol o ran morbidrwydd 
ac o safbwynt cymdeithasol, a gall therapi 
Pwysedd Cadarnhaol Parhaus ar y Llwybr 
Anadlu (CPAP) liniaru’r holl achosion hyn.

Nodau

1.  Lleihau’r amrywio mewn gwasanaethau 
cwsg ledled Cymru drwy gasglu data a 
sefydlu dull safonol o fesur amseroedd aros.  

2.  Sicrhau darpariaeth ddigonol a chyfartal o 
weithwyr i gyflenwi gwasanaethau cwsg ym 
mhob Bwrdd Iechyd. 

3.  Gwella darpariaeth gwasanaethau cwsg 
arbenigol. 

 
4.  Cynyddu effeithlonrwydd llwybr y claf o 

atgyfeirio hyd at driniaeth.

Canlyniadau

Nid oes unrhyw ddata ar gael gan Fwrdd 
Iechyd Powys ar hyn o bryd. Nid oes unrhyw 
wasanaethau ar gyfer rheoli cleifion â 
phroblemau anadlu’n gysylltiedig ag 
anhwylder cysgu ym Mwrdd Iechyd Powys, 
a bydd cleifion yn cael eu hatgyfeirio i 
ganolfannau ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda, 
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac yn Lloegr. 
Casglwyd y data ar gyfer yr holl Fyrddau 
Iechyd eraill drwy gysylltu ag adrannau 
cwsg lleol.  Ar adeg casglu’r data, casglwyd 
yr amser aros hiraf yn unig, o atgyferio hyd 
at sefydlu CPAP. Ledled Cymru, roedd hyd 
arosiadau’n amrywio rhwng 6 wythnos ym 
Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a 108 o 
wythnosau ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan. 
Mae’r gwahaniaeth sylweddol rhwng 
amseroedd aros yn adlewyrchu model 
gwasanaeth gwahanol, gyda’r rhan fwyaf o 
gleifion ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn 
cael eu gweld gan feddyg ymgynghorol. Mae 
pob Bwrdd Iechyd arall yn cynnig amrywiadau 
ar ymagwedd tîm amlddisgyblaeth, lle bydd 
y rhan fwyaf o gleifion yn mynd ar hyd llwybr 
algorithm cwsg, gyda lleiafrif yn unig o gleifion 
yn gorfod derbyn adolygiad gan feddyg 
ymgynghorol OP (graff 36).
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Cefndir

Ceir tystiolaeth sylweddol i gefnogi defnyddio 
cymorth anadlu anfewnwthiol (NIV) mewn 
lleoliadau acíwt, ac yn y cartref, o ddewis y 
cleifon anadlol priodol. Yn y gorffennol, lluniodd 
grŵp NIV Cymru Gyfan ganllawiau ar gyfer 
NIV acíwt, sydd wedi cael eu mabwysiadu ar 
draws holl ysbytai acíwt Cymru. Mae canllawiau 
ar gyfer NIV cronig hefyd wedi cael eu llunio i 
gleifion â COPD, clefyd niwrogyhyrol, clefyd ar 
wal y frest, neu gleifion gordew. 
Mewn lleoliad acíwt, mae tystiolaeth yn 
cefnogi’r defnydd o NIV mewn cyfran ddethol 
o’r rhai a dderbynnir gyda Methiant Anadlol 
Hypercapnig Acíwt (AHRF). O ran darparu’r 
gwasanaeth NIV acíwt, yn ddiweddar 
cyhoeddodd NCEPOD (yr Ymchwiliad 
Cyfrinachol i Ganlyniadau a Marwolaethau 
Cleifion) adroddiad yn amlygu’r anghysondeb 
mewn darpariaeth gwasanaeth ac yng 
nghanlyniadau cleifion, ac awgrymodd feysydd 
datblygu yr oedd angen ymdrin â hwy.1 Mae 
darpariaeth NIV ar wardiau yng Nghymru 
yn wael - dim ond un uned a chanddi’r nifer 
priodol o staff sydd yn weithredol ar hyn o bryd 
yng Nghasnewydd. 
Mae nifer y cleifion sy’n derbyn NIV hirdymor 
ar gynnydd wrth i’r dystiolaeth gefnogi 
defnyddio’r dull hwn o drin cleifion. Mae hyn 

Sara Fairbairn 
Arweinydd y Ffrwd Waith 
Cymorth Anadlu Anfewnwthiol

yn cynnwys cleifion â COPD difrifol, gan fod 
ymchwil ddiweddar yn amlygu’r budd y gall y 
driniaeth ei gynnig o safbwynt goroesi. Er mwyn 
sicrhau canlyniadau da, mae angen darparu 
gofal amlddisgyblaeth cymhleth i gleifion â 
chlefyd niwrogyhyrol, fel cleifion â nychdod 
cyhyrol a chlefyd niwronau motor, ac mae’n rhaid 
cydgysylltu’r achosion hynny. Mae nifer y nyrsys 
anadlol arbenigol neu’r ffisiotherapyddion sydd ar 
gael i gefnogi cleifion sy’n derbyn NIV gartref yn 
amrywio’n helaeth. Mae hyn yn fater hollbwysig, 
oherwydd bydd y timau arbenigol hyn yn aml 
yn gallu rheoli cleifion yn y gymuned gan osgoi 
cyfnodau hir yn yr ysbyty. Nodau allweddol y ffrwd 
waith hon yw sicrhau gweithlu teg sydd wedi’i 
hyfforddi’n addas i ddarparu NIV mewn lleoliadau 
acíwt a chronig.

Nodau

1.  Cefnogi datblygiad unedau NIV ar wardiau 
mewn ysbytai mwy yng Nghymru er mwyn 
cydymffurfio â chanllawiau NCEPOD. 

2.  Rhannu’r canllawiau NIV acíwt a chronig. 

3.  Datblygu cronfa ddata NIV genedlaethol 
i gasglu gwybodaeth am y galw am NIV 
acíwt a chronig, a defnyddio hynny’n sail i 
ddatblygu’r gweithlu. 

 
4.  Safoni cyfarpar NIV (rhyngwynebau a 

pheiriannau) a defnyddio prosesau caffael 
cenedlaethol.

23 Diagnosis cynnar.  
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Non Invasive Ventilation

Wales acute NIV flow chart

Contra-indications to NIV 
Absolute
Facial burns/ trauma/ recent 
surgery
Fixed upper airways 
obstruction
Undrained pneumothorax
Relative (see care decision)
Life-threatening hypoxaemia 
Confusion/agitation
Inability to protect airway
Haemodynamically unstable
Copious secretions
Vomiting

Oxygen 
saturations 
Aim for satuation 
of: 90% or greater 
in air 
92% if requires 
Oxygen

Do not adminster
Bronchodilators
Anticholingics
Inhaled steriod
Oral steroids
Adrenaline
Hypertonic saline
Physiotherpy

Do not rountinely 
carry out
Nasopharyngeal 
aspirate
Intravenous access
Blood tests
Blood gas
Chest x-ray

PCO2>6.5KPa
PH<7.35

Controlled O2

(Venturi 24-28%)
Nebs/pysio
Medical Mx 

FiO2  to keep sats 88-92%
throughout

Documentation of care 
decisions
1. Required immediate 
intubation + vent
2. Suitable for NIV and 
escalation to ITU/intubation
3. Suitable for NIV but not 
ITU/intubation
4. Not suitable for NIV and 
escalation to ITU/intubation
5. Palliative care

Repeat ABG 
PCO2 >6.5KPa
pH<7.25

Repeat ABG 
PCO2 >6.5KPa
pH7.25-7.35

1.NCEPOD report (2017): http://www.ncepod.org.uk/2017report2/downloads/InspiringChange_FullReport.pdf
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Graff 37: Nifer y cleifion ar NIV tymor hir fesul categori o 
glefyd, Cymru gyfan (2017)

Canlyniadau

Nifer y cleifion ar 
NIV cartref yng 
Nghymru

1455

Bu cynnydd sylweddol yn narpariaeth NIV 
cartref ledled Cymru, gyda 1,455 o gleifion yn 
derbyn y driniaeth honno. Gordewdra a syndrom 
gorgyffwrdd (gordewdra a COPD) gyda’i gilydd 
sydd i gyfrif am 46% o’r holl gleifion.

Graff 38: Nifer y cleifion NIV tymor hir fesul categori o glefyd a bwrdd iechyd (2017)
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Ceir amrywio sylweddol rhwng gwahanol 
Fyrddau Iechyd yng nghyfrannau’r cleifion sy’n 
cael eu rheoli ar NIV fesul categori clefyd. Er 
enghraifft, roedd 52% o gleifion yn derbyn NIV 
ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr oherwydd 
gordewdra neu syndrom gorgyffwrdd, sydd yn 
fwy nag unrhyw Fwrdd Iechyd arall. Ym Mwrdd 
Iechyd Caerdydd a’r Fro roedd cyfran fawr o 
gleifion niwrogyhyrol yn derbyn NIV, ond deuai 
39% o’r rheiny o Fwrdd Iechyd arall. 

Ychydig o gleifion sy’n derbyn NIV hirdymor 
ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf o ystyried maint 
poblogaeth yr ardal, er gwaethaf y cyfraddau 
uchel o ysmygu ac amddifadedd. Mae’n debygol 
bod amryw o ffactorau wrth wraidd yr achosion 
hyn o amrywio rhwng y Byrddau Iechyd ar wahân 
i’r gwahaniaethau ym mynychder clefydau. 
 

Bronchiectasis

Wal y frest 

Niwrogyhyrol

Gorgyffwrdd 

Gordewdra

COPD

COPD

Gordewdra

Gorgyffwrdd

Niwrogyhyrol

Wal y frest

Bronciectasis

*Dim data ar gael ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
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Tabl 3: Cymorth amser cyflawn (WTE) gan nyrsys, ffisiotherapyddion a seicolegwyr ar gyfer NIV gartref fesul bwrdd 
iechyd, Cymru (2017)

Bwrdd iechyd Nyrsys anadlol WTE Ffisiotherapyddion WTE Seicolegwyr WTE Cymhareb staff:cleifion

BIPAB 0.5 0.5 0.5 260

BIPABM 1.7 0 0 185

BIPBC 3.2 0 0 107

BIPCF 3.6 1.1 0 95

BIPCT 0.3 0 0 103

BIPHDd 1.1  0 0.2 108

BIAP 0 0 0 N/A

    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1. Sicrhau bod unedau NIV ysbyty mawr yn cydymffurfio â safonau NCEPOD.

Bydd y GGIA yn ymgysylltu â’r Byrddau Iechyd i:
2.  Ddatblygu achos busnes ar raddfa Cymru gyfan i gefnogi gweithredu argymhellion NCEOPD ar 

gyfer NIV acíwt.

3. Safoni darpariaeth hyfforddi ac asesiadau seiliedig ar gymhwysedd ar gyfer NIV. 

4. Safoni cyfarpar a galluogi caffael cenedlaethol drwy fodel Cymru gyfan.  

5.  Datblygu model gwasanaeth ‘NIV Cartref’ er mwyn cefnogi datblygiad y gwasanaeth i gyd-fynd 
â’r ehangu a ragwelir yn narpariaeth gwasanaethau cymunedol. 

6. Datblygu cronfa ddata Cymru gyfan i gleifion sy’n derbyn NIV acíwt a chartref.
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Graff 39: Cymhareb staff:cleifion ar gyfer cleifion sy’n cael cymorth anadlu tymor hir, fesul bwrdd iechyd, Cymru (2017)
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O ran nyrsys neu weithwyr proffesiynol iechyd eraill sydd 
yn gweithio’n benodol ar NIV cartref, mae’r gefnogaeth 
yn amrywio ar draws gwahanol Fyrddau Iechyd. Ceir y 
gefnogaeth orau o ran staff ym Mwrdd Iechyd Caerdydd 
a’r Fro: cyfradd cleifion o 95, gan gynnwys cefnogaeth 
ffisiotherapi 1.1 CALl yn benodol ar gyfer cleifion 
niwrogyhyrol. Ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan yr oedd y 
gyfradd fwyaf o ran cleifion/staff, sef 260 am bob aelod o 
staff. O gael cefnogaeth arbenigol ddigonol, gellir sefydlu 
cleifion ar NIV gartref a chynnal adolygiadau cyflym o 
gyflwr cleifion yn y gymuned er mwyn atal derbyniadau i’r 
ysbyty. Mae angen mynd i’r afael â’r achosion o amrywio 
yn y gweithlu er mwyn helpu i ddatblygu cymorth anadlu 
mewn modd teg ar draws Cymru, a chefnogi’r ystod 
ehangach o broblemau sy’n gysylltiedig â chleifion NIV 
cymhleth, fel rhai â chlefydau niwrogyhyrol.

Nodyn: Nid yw’r data yn cynnwys ffisiotherapyddion 0.5 WTE yn AB ac 1.1 
WTE yn BIPCA) sy’n delio â pheswch mewn cleifon niwrogyhyrol. 

C
ym

h
a

re
b

 s
ta

ff:
c

le
ifi

o
n

Diagnosis cynnar.  
Gofal cyflym ac effeithiol



       Cynllun cyflawni ar gyfer iechyd anadlol 2018 – 2020   53

24

Cefndir 

Dffiniwyd gofal lliniarol gan Sefydliad 
Iechyd y Byd fel ‘ymagwedd sy’n gwella 
ansawdd bywyd cleifion a theuluoedd 
sy’n wynebu’r problemau’n gysylltiedig â 
salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, drwy atal a 
lliniaru dioddefaint, drwy ganfod poenau a 
phroblemau eraill yn fuan, yn gorfforol ac 
ysbrydol, a chynnal asesiadau a thriniaethau 
caboledig ar gyfer y poenau a’r problemau 
eraill hynny.
 
Mae athroniaeth gofal lliniarol yn wahanol i 
strategaethau gwella, ac yn canolbwyntio’n 
bennaf ar ganlyniadau clefyd yn hytrach 
na’i achos neu wellhad penodol. Gan hynny, 
mae’n rhaid i’r ymagweddau fod yn gyfannol, 
yn bragmataidd ac yn amlddisgyblaethol. 
Mae’r ymagwedd felly’n ategu triniaethau 
eraill; nid yw’n cymryd eu lle neu’n eu disodli.
 
Nid yw gofal lliniarol yn gyfystyr a gofal 
diwedd oes, ac efallai y bydd cleifion yn elwa 
ar gefnogaeth gofal lliniarol mewn gwahanol 
gyfnodau yn eu salwch. Fodd bynnag, efallai 
y bydd llawer yn cael eu hatgyfeirio yng 
nghyfnod olaf eu salwch, ac mae’r cynllun 
cyflawni Gofal Diwedd Oes yn tynnu sylw at 

Mel Jefferson
Arweinydd y ffrwd waith 
Gofal Lliniarol

rai o’r blaenoriaethau gofal fydd yn bwysig 
bryd hynny. 
 
Efallai y bydd angen i rai cleifion dderbyn 
cymorth gan dimau gofal lliniarol arbenigol, 
ond mae’n bosib y bydd llawer yn parhau 
i dderbyn gofal lliniarol gan eu tîm anadlol 
presennol, gyda chyngor os oes angen.

Nodau

1.  Galluogi cleifion i wneud penderfyniadau a 
dewisiadau deallus ynghylch gofal diwedd oes.

2.  Gwella sgiliau cyfathrebu staff fel bo modd 
cynnal trafodaeth ynghylch diwedd oes.

3.  Sicrhau yr adnabyddir rhai a chanddynt 
COPD datblygedig, a phobl sydd yn agos 
atynt, a’u bod yn cael cynnig gofal lliniarol ar 
adeg briodol.1

1. End of Life Care Delivery Plan (2017): http://gov.wales/docs/dhss/publications/170327end-of-lifeen.pdf
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Canlyniadau

Amcangyfrifir bod gan tua 0.75% (23,000) 
o holl boblogaeth Cymru anghenion gofal 
lliniarol ar unrhyw bryd, ac mae nifer y bobl 
sydd yn marw bob blwyddyn yn parhau i 
gynyddu. Mae hyn yn golygu y byddwn yn 
gweld mwy o bobl yn byw gydag amryw o 
gyflyrau hirdymor ac eiddilwch, nad ydynt o 
reidrwydd yn dilyn llwybr nodweddiadol neu 
ragweladwy at farwolaeth.
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Graff 40: Marwolaethau COPD
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Graff 41: Yr holl farwolaethau  
oherwydd clefydau anadlol
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Yng Nghymru, bydd tua 33,000 o bobl yn 
marw bob blwyddyn, ond amcangyfrifir y 
bydd angen gofal diwedd oes neu liniarol ar 
75% o’r rhain ar ryw lefel. Er mai ychydig llai 6% 
yw’r cynnydd a ddisgwylir yn holl boblogaeth 
Cymru, rhagwelir y ceir cynnydd o 44% yn nifer 
y bobl 65 oed a throsodd erbyn 2039. Golyga 
hyn fod disgwyl i nifer y marwolaethau bob 
blwyddyn gynyddu 15% yn 2039. Wrth i bobl 
fyw’n hirach, maent yn tueddu i ddatblygu 
cyflyrau iechyd lluosog a chymhleth. 

Mae cleifion yn llawer mwy tebygol o 
dderbyn gofal lliniarol arbenigol os ydynt 
wedi cael diagnosis o ganser, na rhywun â 
salwch terfynol o fath gwahanol. Yn 2015-16, 
derbyniodd 51.9% o bobl fu farw o ganser ofal 
lliniarol arbenigol o gymharu ag 16.7% o’r rhai 
fu farw o fath arall o salwch. Fodd bynnag, 
gwelir bod hyn wedi newid ers 2014-15 pan 
oedd ychydig dros 15% o gleifion â diagnosis 
arall ar wahân i ganser yn derbyn gofal lliniarol. 
Fodd bynnag, ni fydd angen gofal liniarol ar 
bawb wrth iddynt gyrraedd diwedd eu hoes. 
Hyd yn oed ar ôl ystyried hyn, mae nifer yr 
holl farwolaethau a ddisgwylir am resymau 
eraill ar wahân i ganser, a lle derbynnir gofal 
arbenigol, yn isel (16.7%). Mae angen parhau 
i ymdrechu er mwyn sicrhau bod cleifion nad 
ydynt yn gleifion canser yn cael mynediad teg 
a phriodol at ofal lliniarol arbenigol

    Camau Gweithredu

Dylai Byrddau Iechyd gydweithio i:
1.  Barhau i hyrwyddo trafodaethau ynghylch 

cynllunio gofal o flaen llaw ar gyfer cleifion 
anadlol a allai fod yn dechrau cyfnod yn eu 
salwch lle mae angen mwy o ofal lliniarol. 

2.  Cynyddu’r defnydd o gynlluniau gofal o flaen 
llaw y mae’n hawdd i bob gweithiwr iechyd 
ym mhob lleoliad iechyd eu canfod.  

3.  Sicrhau bod timau anadlol yn hysbysu 
gofal sylfaenol ynghylch y cleifion hynny a 
chanddynt COPD datblygedig, er mwyn 
sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys ar 
gofrestr gofal lliniarol Meddygon Teulu a’u 
bod yn derbyn cymorth priodol.
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25 Datblygu  
gwybodeg

Rhan allweddol o’r cynllun anadlol hwn yw 
rhannu gwybodaeth a safoni llwybrau gofal. 
Cyn gynted ag y byddwn wedi datblygu 
llwybrau a chanllawiau Cymru gyfan ar gyfer 
peswch, NIV, COPD a phresgripsiynau asthma 
ymhlith agweddau eraill, bydd angen eu cadw 
ar un wefan sydd yn gysylltiedig â Phorth Clinigol 
Cymru. Byddant yn hygyrch ar ffurf Ap o unrhyw 
gyfrifiadur desg, llechen neu ffôn clyfar. I ategu’r 
canllawiau, ceir amrywiaeth o fideos addysgol 
fydd yn esbonio, er enghraifft, sut i ddefnyddio 
gwahanol fewnanadlyddion, sut i fewnosod 
draen y frest neu sut i gymryd darlleniad o 
nwyon gwaed o labed y glust. 

Gan weithio gyda’r Sefydliad Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg Glinigol, mae’r GGIA wedi llwyddo i 
addasu hyfforddiant sbirometreg i greu rhaglen 
hyblyg a hygyrch ar gyfer yr ARTP. Dyma 
fydd y model a fabwysiedir yn Lloegr. Rydym 
yn bwriadu defnyddio proses debyg i safoni 
hyfforddiant a chymwyseddau ar gyfer ystod o 
ymyraethau eraill, fel cymryd darlleniad o nwyon 
y gwaed o labed y glust, sefydlu cymorth anadlu 
anfewnwthiol, plewrodesis talc a llawer mwy. 
Bydd hyn oll yn cael ei gynnal drwy’r un llwyfan, 
yn gysylltiedig â’r GGIA. 

Rydym yn cydnabod bod angen datblygu 
cronfeydd data clefyd-benodol ar gyfer amryw 
o gyflyrau. Y rhai amlycaf o blith y rhain fydd 
asthma, COPD, CIY ac NIV. Bydd y rhain yn cael 
eu dylunio a’u hadeiladu mewn cydweithrediad 
agos â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 
gan sicrhau mai prif bwrpas y data a gynhyrchir 
yw goleuo penderfyniadau clinigol ac ysgogi’r 
arferion gorau. Yn olaf, rydym yn anelu i sicrhau 
bod meddygaeth anadlol yn achub y blaen 
wrth ddatblygu rhyngwynebau â’r claf, gan roi 
mynediad i gleifion at wybodaeth bwysig am 
eu clefyd ac adnoddau defnyddiol, ond gan 
roi cyfle iddynt fewnbynnu data eu hunain sy’n 
berthnasol i gronfeydd data neilltuol.

Simon Barry
Arweinydd Clinigol,  
Grŵp Gweithredu Iechyd Anadlol
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Derek Cummings
Stori claf

Bydd y mwyafrif helaeth o gleifion yn 
defnyddio technoleg, ac yn ystyried bod 
technoleg yn gyfleus iawn ac yn addysgiadol. 
Y gobaith yw y gallwn addysgu’r claf, neu ei 
helpu i fyw bywyd llawnach a gwell, ac y bydd 
addysg yn galluogi’r claf i aros allan o’r ysbyty, 
a byw bywyd mwy egnïol. Nid yw oedran 
yn rhwystr i’r mwyafrif. O’m safbwynt i, mae 
technoleg yn cynnig her gyffrous, a gall greu 
llawer o fanteision. 
 
Yn wir, mae’r defnydd o dechnoleg yn 
hollbwysig er mwyn datblygu gwybodaeth 
cleifion, a deall eu cyflwr. Rydym eisoes wedi 
canfod llawer o ffyrdd i helpu cleifion, a’r 
clinigydd, drwy ddefnyddio technoleg ym maes 
iechyd. Rwy’n defnyddio ap ar fy ffôn i gofnodi 
fy mhwysedd gwaed er enghraifft. Rydw i hefyd 
wedi llwyddo i greu ECG byr drwy ddefnyddio 
ap ar fy ffôn clyfar, a oedd yn rho darlleniad 
cywir o’m FfA parhaus.

Astudiaeth 
achos26
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Targedu Ymchwil  
Anadlol27

Dyma’r flwyddyn orau erioed hyd yma o ran 
gweithgarwch ymchwil anadlol yng Nghymru. 
Rydym yn dal heb ymchwilio i gyfran helaeth 
o’n poblogaeth o fwy na 3 miliwn, ac rydym yn 
rhyfeddol o sefydlog o ran geneteg, sy’n cynnig 
cyfleoedd unigryw am waith genomeg newydd. 

Yn bwysig ddigon, mae Cymru’n cynnig un 
man cyswllt ar gyfer cymeradwyaeth Ymchwil a 
Datblygu, ac nid oes rhaniad rhwng prynwyr a 
darparwyr, gan olygu bod un contract Ymchwil a 
Datblygu ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal Eilaidd 
yn yr un rhanbarth. Bu hyn yn ddeniadol i amryw o 
gwmnïau fferyllol a diwydiannol mawr, ac fe gafwyd 
buddsoddiadau mawr gan Pfizer, Siemens a Fujitsu. 

Mae Grŵp Ymchwil Anadlol Cymru wedi esblygu ers 
ei sefydlu yn 2005, ac yn 2017 llwyddwyd i sicrhau’r 
mwyaf o grantiau ar gyfer ymchwil anadlol a’r 
mwyaf o Brif Ymchwilwyr a Phen Ymchwilwyr. Erbyn 
hyn, gallwn ddefnyddio cyfleusterau arbenigol 
i gefnogi recriwtio masnachol a phortffolio yng 
Nghymru, gan gynnwys: 
 
•  ‘Y cyntaf mewn pobl’ a datblygu cyffuriau, 

ee gweler www.simbecorion.com, y JCRF ym 
Mhrifysgol Abertawe ac Uned Dreialon Prifysgol 
Caerdydd.

•  Proffilio genomig/metabolomig /proteomig/ 
lipidomig mewn clefyd yr ysgyfaint e.g. www.aber.
ac.uk/ en/ibers/ (Prifysgol Aberystwyth).

Keir Lewis
Athro Meddygaeth Anadlol ac 
arweinydd arbenigol Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer 
meddygaeth anadlol



       Cynllun cyflawni ar gyfer iechyd anadlol 2018 – 2020   58

•  Ffisioleg uwch yr ysgyfaint (Prifysgolion 
Metropolitan Bangor a Chaerdydd). 

•  Mynediad at gronfa ddata SAIL sy’n darparu 
setiau data dienw y gellir eu cysylltu ar biliynau 
o gofnodion sy’n seiliedig ar unigolion. Mae’r 
setiau hyn bellach yn cynnwys 75% o bractisau 
meddyg teulu drwy Borth unigryw, ynghyd ag 
offer dadansoddi (Prifysgol Abertawe), gweler 
www.saildatabank.com 

•  Sefydliad Farr @CIPHER (Canolfan Gwella 
Iechyd y Boblogaeth drwy Ymchwil Cofnodion 
Electronig) (Prifysgol Abertawe) 

•  Campws Arloesi (Prifysgol Caerdydd) gweler 
www.caerdydd.ac.uk/innovation/campus-
investment 

•  Canolfan sy’n wynebu’r diwydiant/man 
cyfarfod: Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru 
www.lifescienceshubwales.com/contact  

Mae 28 o dreialon anadlol masnachol yn cael 
eu cynnal ar hyn o bryd, gan recriwtio dros 550 
o gleifion y GIG i brofi cyffuriau anadlol o’r radd 
flaenaf yng Nghymru (Haf 2017), yn enwedig 
ym maes COPD, asthma a chanser yr ysgyfaint. 
Mae data ar gael ar berfformiad treialon drwy 

Ymchwil Gofal Iechyd Cymru ac adran Ymchwil 
a Datblygu pob Bwrdd Iechyd.  Caerdydd yw’r 
ganolfan ranbarthol ar gyfer ffeibrosis systig mewn 
oedolion, ond mae gennym boblogaethau 
mawr o gleifion bronciectasis, COPD a ffeibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint ledled Cymru nad ydym wedi 
ymchwilio iddynt, ac rydym yn dechrau gwaith 
fel rhwydweithiau gyda’r diwydiant i ehangu ein 
portffolio yn y meysydd clefyd anadlol eraill hyn. 
 
Y newyddion mwyaf cyffrous yw ein bod wedi 
cyflwyno cynllun busnes 5 mlynedd ym mis Hydref 
2017 ar gyfer Canolfan Arloesi Anadlol gwerth 
£5 miliwn i’w chynnal gan gwmni cyfyngedig 
annibynnol (dielw), gyda thimau arbenigol ar 
gyfer Technoleg/Dyfeisiau Meddygol, Therapïau 
(cyffuriau a thriniaethau arbenigol), Gwybodeg 
Iechyd y Boblogaeth a Biofancio. 
 
Cafwyd cefnogaeth gref i’r fenter hon, yn 
enwedig gan y GGIA, ond hefyd gan holl 
Brifysgolion Cymru, y GIG, y Diwydiant a 
Chymdeithas Thorasig Cymru. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi’i hannog hyd yma, a gobeithiwn gael 
ymateb yn fuan yn 2018.

Ymchwil darganfod (canolfannau prifysgol ac arbenigol) 
Ee darganfod y moleciwl dynol cyntaf, cynhyrchu hypothesis. Defnyddio cryfder ar y cyd i ennill 
incwm grantiau ac i fynd i’r afael â bylchau. 

Dyfeisiau a 
thechnoleg

Cyflymu 
datblygiad 
cyffuriau/
therapïau

Gwybodeg 
Iechyd 

cleifion a’r 
boblogaeth

Biobancio Addysg/
Sgiliau

Strwythur/
Llywodraeth/RHIG

Buddsoddi/Cyllid/
Masnacheiddio

Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd

Respiratory Innovation Cymru
Trosi ymchwil (i’w gynnwys mewn gofal amser 
gwirioneddol) ee dyfeisiau, treialon clinigol II_IV, 
darparu gwasanaethau’r GIG 

Targedu  
Ymchwil Anadlol
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Fe welwch o’r cynllun hwn fod arweinydd 
wedi’i enwebu ar gyfer pob ffrwd waith, 
ynghyd â rhanddeiliaid o bob rhan o Gymru, 
gan gynnwys cynrychiolwyr o’r sector gofal 
sylfaenol a’r trydydd sector. Nid yw rhestr y 
ffrydiau gwaith yn hollgynhwysol, ac mae’n 
anochel y bydd grwpiau eraill yn datblygu 
lle bo arferion yn amrywio, fel rheolaeth ar 
niwmonia a rhoi gwrthfiotigau ar bresgripsiwn 
er enghraifft. Datblygwyd ffrydiau gwaith ar 
ffurf corff o arbenigwyr er mwyn datblygu meini 
prawf metrig, y rhestrir pob un ohonynt yn yr 
atodiadau, a hefyd i ddadansoddi’r data a 
rhoi argymhellion ac adborth. Dylai metrigau 
perfformiad symleiddio’r broses adrodd a pheri 
bod adroddiadau blynyddol yn canolbwyntio 
ar sicrhau canlyniadau allweddol, y gellir eu 
cymharu ar draws y gwahanol Fyrddau Iechyd. 
Dangoswyd hyn fel cysyniad drwy’r ddogfen hon. 

Cyflwynir y data a’r argymhellion ar 
ffurf adroddiad dros dro yn yr haf, ac 
adroddiad perfformiad blynyddol yn y 
gaeaf. Byddwn hefyd yn cyfleu negeseuon 
allweddol drwy fideos byr, storïau cleifion ac 
astudiaethau achos o arfer da, yn ogystal 
ag ychwanegiadau pellach at gyfres GGIA 
o raglenni dogfen, gweithdai ledled Cymru 
a’r Rhaglen Addysg Anadlol Genedlaethol, 
fydd yn helpu pawb i wella sgiliau a datblygu’r 
wybodaeth sydd ei hangen i gyflwyno 
newidiadau diogel ac effeithiol i ddarpariaeth 
gwasanaeth. 

Rhys Jefferies
Arweinydd monitro’r cynllun 

Gweithredu’r  
cynllun cyflawni28

Heb ymgysylltu mewn modd cadarnhaol 
â’r gweithlu ehangach, bydd hi’n amhosib 
inni wireddu gweledigaeth y GGIA. Ni 
fyddwn ychwaith yn gallu sicrhau’r arbedion 
mewn costau gwirioneddol na’r cynlluniau i 
ailfuddsoddi yr ydym yn anelu atynt. Dylai’r 
strwythur adrodd a’r strategaeth gyfathrebu 
hon alluogi clinigwyr a rheolwyr ar bob lefel 
ledled Cymru i helpu i gyflwyno newidiadau 
deallus i ddarpariaeth gwasanaeth, bod yn 
gyfrwng i dynnu sylw at straeon newyddion da 
a chynnig mecanweithiau i rannu arfer da â 
gweddill Cymru.
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Crynodeb29
Simon Barry

Mae’r GGIA yn cynnig cyfle cyffrous i 
ymgysylltu’n llawn â’r gymuned anadlol 
yng Nghymru drwy agenda gyffredin i wella 
gofal anadlol i’n cleifion. Mae’r papurau 
ffrwd waith yn dangos ehangder a dyfnder yr 
ymgysylltu hwn, ond rydym yn cydnabod bod 
angen i ni wneud mwy i gynnwys meddygon 
gofal sylfaenol. Bydd honno’n agwedd i 
ganolbwyntio arni yn y dyfodol. 

Rydym am ddefnyddio ymagwedd sy’n seiliedig 
ar systemau i gyflawni’r gwelliannau hyn, gan 
ganolbwyntio ar driniaethau sydd yn sicrhau’r 
gwerth gorau, ac ar leihau achosion amhriodol 
o amrywio. Mae’n debyg y bydd hyn yn golygu 
taro cydbwysedd newydd o ran adnoddau, gan 
roi mwy o gefnogaeth ar gyfer nyrsys arbenigol 
sy’n gweithio yn y gymuned i ddarparu gofal 
anadlol a lleihau derbyniadau i’r ysbyty a’r 
costau diangen yn gysylltiedig â hynny. Amlygu 
achosion o amrywio yw’r brif ffordd o ennill 
cefnogaeth ar gyfer newidiadau o’r fath. 

Rydym yn ymwybodol o’r angen i greu dogfen 
a chanddi nodau clir, sy’n cyflwyno data 
perthnasol ac sy’n adlewyrchu agenda’r 
gymuned anadlol. Gobeithiwn ein bod wedi 
cyflawni hynny. Fodd bynnag, dim ond rhan 
o’r strategaeth ar gyfer cyfathrebu yw dogfen 
fel hon. I gyd-fynd â hi cer rhaglen ddogfen 
fydd yn cysylltu’r strategaeth â storïau cleifion. 
Bydd y rhaglen honno ar gael ar sianel we 
arbennig y GGIA. Byddwn yn creu canllawiau, 
adnoddau addysgol a chronfeydd data o fewn 
yr un platfform TG. Bydd y platfform yn offeryn 
pwerus i addysgu a chynyddu gallu pawb 
yn y gymuned anadlol, yn ogystal â gosod 
seiliau ar gyfer ymchwil byd go iawn ar raddfa 
genedlaethol; bydd wedi’i ysgogi’n bennaf 
gan y dyhead i ganfod pa driniaethau ac 
ymyraethau sydd yn gweithio orau i’n cleifion. 

Arweinydd Clinigol, y Grŵp 
Gweithredu arIechyd Anadlol 
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Atodiadau

Data metrig 
1. Nifer y cleifion risg uchel (6 mis i 64 oed) sy’n derbyn 
brechlyn ffliw, a’r gyfran sy’n gleifion anadlol.

2.  Y nifer o aelodau staff y GIG sy’n derbyn brechlyn ffliw, a’r 
gyfran sydd ar wardiau anadlol.

3.  Y nifer sy’n derbyn brechlyn ffliw ar ffurf canran o gleifion 
COPD ac asthma.

Y Ffrwd Waith Brechu 
Aelodau 
Dr. Marion Lyons (Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus 
Cenedlaethol Cymru)

Dr. Simon Cottrell (ICC)

Data metrig
1. Targed perfformiad ar gyfer rhoi’r gorau i ysmygu.

2.   Nifer a chanran yr ysmygwyr a atgyfeirir i geisio rhoi’r 
gorau i ysmygu, ar ffurf cyfran o’r holl ysmygwyr.

3.   Defnyddio dyfeisiau monitro CO ar gyfer gwasanaethau 
rhoi’r gorau i ysmygu mewn gofal eilaidd. 

4.  Cyfraddau rhoi’r gorau i ysmygu a ddilyswyd drwy brawf 
CO ar ôl 4 wythnos, ar gyfer yr holl ddarparwyr rhoi’r gorau 
i ysmygu. 

5.  Cyfraddau rhoi’r gorau i ysmygu a ddilyswyd drwy brawf 
CO ar ôl 52 wythnos, ar gyfer yr holl ddarparwyr rhoi’r 
gorau i ysmygu.  

6.  Nifer y presgripsiynau ar gyfer NRT cyfun (+/- Verenciline) 
ar gyfer cleifion sy’n ysmygu a dderbynnir i’r ysbyty.

Y Ffrwd Waith Ysmygu 
Aelodau
Yr Athro Lewis (BI) 
Dr. Simon Barry (BIPCF)
Dr. Anna Lewis (BIPCT)
Dr. Katie Pink (BIPCF)
Helen Poole (BIPCF)
Cath Einon (BIPHDd)
Dawn Davies (BIPHDd)
Rebecca Evans (ICC)
Margaret Munkley (ICC)
Trina Nealon (ICC)
Delyth Jones (BIPBC)

Y Ffrwd Waith Paediatreg 
Aelodau
Dr. Iolo Doull

Data metrig
1.  Derbyniadau bronciolitis fesul Bwrdd Iechyd. 

2. Derbyniadau asthma paediatrig fesul Bwrdd Iechyd.

Y Ffrwd Waith COPD 
Aelodau
Dr Ramsey Sabit (BIPCF)
Dr Paul Neill (BIPCT)
Dr Aneurin Buttress (BIPCF)
Louise Walby (BIPCT)
Jackie Reynolds (BIPAB)
Clare Hurlin (BIPHDd)
Dr Jerome Donagh (BIPABM)
Dr Ruth Williams (BIPAB)
Joseph Carter (Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint)
Dr. Anna Lewis (BIPCT)

Data metrig
1. Canran y cleifion COPD â sbirometreg rhwystrol. 

2.  Nifer y gwasanaethau gofal sylfaenol a gofal eilaidd a 
chanddynt ymarferwyr sydd wedi’u cymhwyso gydag 
ARTP i ddefnyddio sbirometreg.  

3.  A oes trefniadau i ryddhau’n fuan gyda chefnogaeth, 
a nifer y cleifion a ryddheir drwy’r trefniadau hynny fesul 
Bwrdd Iechyd.

4.  Hyd arhosiad canolrifol ar gyfer cleifion COPD fesul bwrdd 
iechyd.

5.  Cymhareb nifer yr achosion a dderbynnir i’r ysbyty fesul 
practis neu glwstwr. 

6.  Presenoldeb rhaglen garlam i adsefydlu’r ysgyfaint ar 
gyfer cleifion a dderbyniwyd i’r ysbyty’n ddiweddar 
gydag achos sydd wedi gwaethygu.

7.  Argaeledd cyngor mewn gofal eilaidd neu wasanaeth 
cynghori dros y ffôn ar gyfer gofal sylfaenol.primary care.

Y Ffrwd Waith Asthma
Aelodau
Dr. Katie Pink (BIPCF)
Dr. Richard Robinson (BIPHDd)
Dr. Livingstone Chishimba (BIPCF) 
Dr. Daniel Menzies (BIPBC)
Dr. Gwyneth Davies 
Dr. Alison Whittaker (BIPAB)
Dr. Shehnoor Tarique (BIPCT)
Dr. Michael Pynn (BIPAB)
Dr. Jacqueline Wooley (BIPABM)
Dr Sinan Eccles (BIPCT)
Daisy Ellis (Asthma UK)
Jackie Reynolds (BIPABM)
Claire Williams (BIPAB)

Data metrig
1.  Cyfradd marwolaethau asthma..

2. Cyfradd derbyn i’r ysbyty ar gyfer asthma. 

3.  Canran y cleifion sy’n derbyn adolygiad asthma 
blynyddol.

30
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Atodiadau

Data Metrig
Mae’r metrigau a ganlyn yn anelu i fesur ansawdd darpariaeth 
gwasanaeth CIY:

1. Amseroedd atgyfeirio i driniaeth.

2.  Cyfraddau trafod gan dimau amlddisgyblaeth.

3.  Cyfraddau atgyferio i Ofal Lliniarol.

4.  Cyfraddau atgyfeirio i Adsefydlu’r Ysgyfaint.

5.  Mynediad at gefnogaeth Nyrs Glinigol Arbenigol CIY.

6.  Amseroedd atgyfeirio i dderbyn biopsi’r ysgyfaint.

Y Ffrwd Waith Clefydau  
Interstitaidd yr Ysgyfaint 
Aelodau
Dr. Ben Hope-Gill (BIPCF)
Dr. Kim Harrison (BIPABM)
Dr. Mat Jones (BIPAB)
Dr. Mark Steele (BIPBC)
Pam Lloyd (BIPBC)
Dr. Robin Goshal (BIPHDd)
Dr. Paul Neill (BIPCT)
Julie Hocking (BIPCF)
Doria Barbonchielli (BIPCF)
Cheryl Roberts (BIPABM)

Ffrwd Waith Twbercwlosis
Aelodau
Dr Simon Barry (BIPCF) 
Liz Weeks (BIPCF)
Yvonne Hester (BIPCF)
Karen Baker (BIPCF)
Pam Lloyd (BIPBC)
Steve Kelly (BIPBC)
Ashan Mugha (BIPBC)
Linzi Johnson (BIPAB) 
Natalie Murray (BIPABM) 
Melissa Hack  (BIPAB)
Rhian Bunce (BIPAB)
Carol Llewellyn Jones (BIPHDd)
Debbie Hartman(BIPHDd) 
Gwen Lowe (Ymgynghorydd ar Reoli Clefydau Heintus)
Sion Lingard (ICC)
Nic Hathway (ICC)
Ceri Harris (ICC)
Gary Porter-Jones (BIPBC)  
Matt Backx (BIPCF)
Sue Morgan (ICC)
Janis Downs (BIPCT)
Helen Ryan (BIPCT) 
Michael Ruddy (BIPABM) 
Rhian Williams (BIPCT)
Ian Campbell (BIPCF)

Data metrig
1.  Nifer yr achosion fesul Bwrdd Iechyd.

2.  PCanran yr achosion a adroddwyd wrth adolygu 
carfanau. 

3.   Sicrhau y cydymffurfir ag argymhellion ynghylch carfanau.

Ffrwd Waith Sepsis Cronig yr 
Ysgyfaint
Aelodau
Dr. Jamie Duckers (BIPCF)
Dr. Carol Llewellyn-Jones (BIPHDd)
Tom Lines (BIPCF)

Data metrig
1.  Nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer peswch cronig fesul Bwrdd 

Iechyd.

4. Canran y cleifion â chynllun gweithredu asthma. 

5.  Nifer y cleifion sy’n derbyn mwy na 12 mewnanadlydd 
lliniaru bob blwyddyn heb adolygiad asthma.

6.  Nifer y cleifion ar y gofrestr asthma â chyfradd 
gydymffurfio >80% â chorticosteroids mewnadledig. 

7.  Cymryd rhan mewn archwiliad cenedlaethol (a 
chanlyniadau’r archwiliad). 

8.   Canran y cleifion ar y gofrestr asthma sy’n derbyn dos 
uchel o gorticosteroidau mewnanadlol o gymharu â 
dos isel o gorticosteroidau mewnanadlol. 

9.  Mynediad at nyrs arbenigol sydd yn gweithio’n benodol 
ym maes asthma mewn gofal eilaidd.

10.  Nifer y gweithwyr proffesiynol gofal iechyd gofal 
sylfaenol sy’n cynnal adolygiadau asthma sydd wedi 
cael hyfforddiant arbenigol ar asthma. 

11.  Nifer y cleifion ar gyfryngau biolegol (omalizumab, 
mepolizumab, relisumab). 

12.  Nifer y cleifion a atgyfeirir i ofal eilaidd gydag asthma 
heb ei reoli, a’r amseroedd atgyfeirio i driniaeth. 

13.  Nifer y cleifion a drafodwyd yn Nhîm Amlddisgyblaeth 
Cymru Gyfan. 

14  Gweithredu Mesurau Canlyniad a Adroddir gan Gleifion.

Y Ffrwd Waith Peswch 
Aelodau
Dr. Martha Scott (BIPAB)
Dr. Claire Killduff (BIPBC)
Dr. Nicola-Xan Hutchinson (BIPABM)
Helen Fowles (BIPABM)
Kirsty Hett (BIPCF)
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Ffrwd Waith Adsefydlu’r  
Ysgyfaint ac Ymarfer Corff 
Aelodau
Nicola Perry-Gower (BIPABM)
Pip Ford (Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi)
Claire Hurlin (BIPHDd)
Jeannie Wyatt-Williams (NERS)
Lynda Rees (BIPAB)
Michelle Owen (BIPBC)
Rachel Knight (BIPHDd)
Dr. Stuart Gray (BIPCF)
Tom Lines (BIPCF)
Jane Mullins (BIPCF)

Data metrig
1.  Amseroedd aros ar gyfer meddygaeth anadlol. 

2.  Amseroedd aros dros 24 wythnos. 

3.  Cyfraddau DNA.

Y Ffrwd Waith Cleifion Allanol 
Members
Dr. Simon Barry (BIPCF)

Y Ffrwd Wath Clefyd Plewrol 
Aelodau
Dr. Alina Ionescu (BIPAB)

Dr. Daniel Menzies (BIPBC)

Dr. Ali Thahseen (BIPBC)

Dr. Mark Andrews (BIPHDd)

Dr. Shehnoor Tarique (BIPCT)

Dr. Sinan Eccles (BIPCT)

Dr. Sherouk El-batrawy (BIPCT)

Dr. Emma Watkins (BIPABM)

Dr. Amit Benjamin (BIPABM)

Dr. Michael Pynn (BIPAB)

Dr. Nicola Pring (BIPABM)

Clare Chaplin (BIPAB)

Dr. Helen Davies (BIPCF)

Artemio Gonzales (BIPAB)

Jane Whittingham (BIPCF)

Data metrig 
1. Nifer yr achosion a atgyfeirir i dderbyn barn a chyngor 

GDPC.

2.  Nifer yr achosion o empyema a atgyfeirir i 
lawfeddygaeth.

3.  Nifer y diwrnodiau o aros ar gyfer achosion empyema.

4.  Canlyniad llawfeddygaeth ar gyfer empyema 

(ymyrraeth neu reolaeth geidwadol). 

5.  Nifer y cleifion â niwmothoracs a atgyfeirir i 

lawfeddygaeth.

Ffrwd waith Canser yr  
Ysgyfaint 
Aelodau
Dr. Ian Williamson (BIPAB)

Dr. Diane Parry (BIPCF)

Dr. Dyfed Huws (ICC) 

Data metrig
1.  Cyfraddau goroesi. 

2.   Y gyfran sy’n cael llawdriniaeth. 

3.  Y gyfran sy’n derbyn radiotherapi/cemotherapi radical. 

4.   Cam datblygiad ar adeg y diagnosis. 

5.  Cyfran y cafwyd cadarnhad histolegol ar eu cyfer.

Donna Akers (BIPCF)
Rebekah Mills Bennett (BIPHDd)
Dr. Rishi Dhillon (ICC)
Dr. Dawn Lau (BIPCF) 
 
Data metrig
1.  Diweddaru’r trefniadau ar draws gwasanaethau BE yng 

Nghymru a’u gosod yn erbyn canolfannau trydyddol y DU.

2.  Diagnosis o bronciectasis wedi’i gadarnhau drwy sgan CT 
o’r frest (drwy ddefnyddio tafelli 1mm). 

3.  Canran y cleifion sy’n derbyn hyfforddiant priodol ar 
dechnegau i glirio’r llwybrau anadlu gan ffisiotherapydd 
anadlol arbenigol. 

4.  Canran y cleifion bronciectasis y cofnodir celloedd 

meithrin bacterioleg eu sbwtwm bob blwyddyn o leiaf 

pan fônt yn sefydlog yn glinigol. 

5.  Nifer y cleifion a gaiff eu hatgyfeirio i raglen Adsefydlu’r 
Ysgyfaint, ac sy’n mynychu’r rhaglen honno. 

6.  Canran y cleifion bronciectasis a chanddynt gynllun 

hunanreoli ysgrifenedig yn arbennig ar gyfer yr unigolyn.

6.  Nfer y diwrnodiau o aros ar gyfer achosion niwmothoracs. 

7.  Canlyniad llawfeddygaeth ar gyfer achosion 

niwmothoracs (ymyrraeth neu reolaeth geidwadol). 

Cesglir data metrig o Fyrddau Iechyd unigol ac o’r 2 

ganolfan ar gyfer llawfeddygaeth thorasig yng Nghymru.
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Arweinydd y Ffrwd Waith 
Gwasanaethau Cwsg 
Aelodau
Dr. Aneurin Buttress (BIPCF)

Dr. Jose Thomas (BIPAB)

Dr. Amit Benjamin (BIPCT)

Jeanette Richards (BIPAB)

Dr. Liz Brohan (BIPBC)

Helen Griffiths (BIPBC)

Data metrig 
1.  Gwariant fesul categori clefyd. 

2.  Gwariant fesul pen. 

3.  Gwariant ar fethiant y galon ac apnoea cwsg ataliol.

4. Nifer yr atgyfeiriadau amhriodol (anhysbys neu arall).

Carol Anne Davies (BIPHDd)
Hilary Mott (BIPCT)
Andrew Colwill (BIAP)
Joseph Carter (Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint)

Data metrig 
1.   Cynigir rhaglen adsefydlu’r ysgyfaint yn unol â 

chanllawiau Cymdeithas Thorasig Prydain.

2.  Cynigir rhaglen adsefydlu’r ysgyfaint mewn lleoliad gofal 

sylfaenol/cymunedol.

3.  Niferoedd a chanran yr holl gleifion COPD a atgyfeirir i’w 

hadsefydlu.

4.  Niferoedd a chanran cleifion dyspnoea lefel 3 i 5 yr MRC 

a atgyfeirir i ddilyn y rhaglen adsefydlu ac sy’n mynychu’r 

rhaglen honno. 

5.  Niferoedd a chanran cleifion dyspnoea lefel 3 i 5 yr MRC 

a atgyfeirir i ddilyn y rhaglen adsefydlu ac sy’n cwblhau’r 

rhaglen honno.

6.  Niferoedd y cleifion COPD sy’n dilyn rhaglen adsefydlu’r 

ysgyfaint a chanddynt sgôr MRC dyspnoea o 5. 

7.  Hyd yr arhosiad i bob claf sy’n mynychu rhaglen 

adsefydlu’r ysgyfaint. 

8.  Hyd yr arhosiad i gleifion a dderbyniwyd yn ddiweddar 

gyda gwaethygiad sy’n mynychu rhaglen adsefydlu’r 

ysgyfaint. 

9.  Niferoedd a chanrannau’r cleifion â COPD a atgyfeirir i 

NERS.  

10.  Nifer a chanran y cleifion sy’n cwblhau rhaglen 

adsefydlu’r ysgyfaint a atgyfeirir i NERS. 

11.  Niferoedd a chanran y cleifion COPD a atgyfeirir i NERS 

sydd yn mynychu’r rhaglen.

12.  Nifer a chanran y cleifion a atgyfeirir i NERS ac sy’n 

cwblhau’r rhaglen.  

13.  Disgrifiad o’r gwasanaethau NERS sydd ar gael.

14.  Nifer y cleifion CIY a atgyfeirir i ddilyn y rhaglen 

adsefydlu ac sydd yn mynychu’r rhaglen honno, fel 

canran o’r holl gleifion a atgyfeirir ac sy’n mynychu’r 

rhaglen.  

15.  Nifer y cleifion CIY a atgyfeirir i ddilyn y rhaglen 

adsefydlu sydd yn cwblhau’r rhaglen honno fel canran 

o’r holl gleifion a atgyfeirir ac sy’n cwblhau’r rhaglen.

16.  Nifer y cleifion bronciectasis a atgyfeirir i ddilyn rhaglen 

adsefydlu ac sydd yn mynychu’r rhaglen honno, fel 

cyfran o’r holl gleifion a atgyfeirir ac sy’n mynychu’r 

rhaglen. 

17.  Nifer y cleifion bronciectasis a atgyfeirir i ddilyn rhaglen 

adsefydlu ac sy’n cwblhau’r rhaglen.

Y Ffrwd Waih Ocsigen
Aelodau
Claire Hurlin (BIPHDd)
Amanda Cullen (BIPCF)
Caroline Rowlands (BIPCF)
Ceri Gambold (BIPCF)
Cheryl Owen (BIPABM)
Claire Griffiths (BIPCT)
Coral Wood (BIPAB)
Corynne Piper (BIPAB)
Dawn Harry (BIPABM)
Hayley McAuley (BIPHDd)
Helen Jones (BIPCT)
Janet Roberts (BIPBC)
Jenny Brooks (BIPBC)
Kim Ash (BIPBC)
Kirsty Evans (BIPBC)
Kylie Smith (BIPHDd)
Lavina Stallard (BIAP)
Lisa Rose (BIPBC)
Louise Eynon (BIPAB)
Louise Walby (BIPCT)
Lynda Rees (BIPAB)
Melanie Nicholas (BIPAB)
Michelle Davies (BIPABM)
Natalie Janes (BIPAB)
Olwen Davies (BIPBC)
Pat Clark (BIPHDd)
Sam Jones (BIPAB)
Sam Williams (BIPBC)
Sharon Hughes (BIPBC)
Sian Margetts (BIPAB)
Tanya Howells (BIPHDd)
Zoe Lee (BIPCT)
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Ffrwd Waith 
Cymorth Anadlu Anfewnwthiol 
Aelodau
Dr. Sara Fairbairn (BIPAB)
Joe Annandale  (BIPHDd)
Dr. Simon Barry (BIPCF)
Dr. Chris Subbe (BIPBC)
Julia Roberts (BIPBC)
Sam Jones (BIPAB)
Dr. Anna Lewis (BIPCT)
Joe Annandale (BIPHDd)
Pam Lloyd (BIPBC)
Dr. Flavas Thaivalappil (BIPABM) 
Alice Richards (BIPCF)
Gareth Dyton (BIPCF)
Chris Powell (BIPCF)
Andrew Bishop (BIPCF)
Sam Jones  (BIPAB)  
Kate Jones (BIPABM) 
Cheryl Owen (BIPABM) 
Jacqueline Woolley (BIPABM) 
Rebecca Heathcote (BIPABM) 
Liz Brohan (BIPBC)
Laura Bryant (BIPBC)
Michelle Davies (BIPABM)

Linzi Johnstone (BIPABM)
Stuart Packham (BIPABM)

Metric data
1.  Niferoedd y cleifion ar gymorth anadlu hirdymor yn ôl 

categori clefyd.

2.  Disgrifiad o’r gweithlu sydd wedi’i neilltuo i NIV.  

3.   Nifer y derbyniadau NIV acíwt fesul bwrdd iechyd.

Y Ffrwd Waith Gofal Lliniarol 
Aelodau
Anthony Byrne (BIPCF)
Mel Jefferson (BIPCF)

Metric data
1. Nifer yr atgyfeiriadau CODP 

2. Nifer yr atgyfeiriadau CIY

Prof. Keir Lewis (BIPHDd)

Julia Roberts (BIPBC)

David Clough (BIPBC)

Lois Penhaligan (BIPCF)

Hannah Hunt (BIPCF)

Data Metrig
1.  Amseroedd aros presennol o’r atgyfeiriad hyd at yr 

ymgynghoriad cychwynnol neu brawf yn gysylltiedig â 

chwsg. 

2.  Amser atgyfeirio i driniaeth. 

3.  Amseroedd aros presennol o’r atgyfeiriad cychwynnol i’r 

gwasanaeth cwsg ee, o’r meddyg teulu hyd at sefydlu 

dyfeisiau ar ei gyfer sy’n creu pwysedd cadarnhaol 

parhaus ar y llwybr anadlu mewn cleifion ag apnoea 

cwsg ataliol. 

4.   Cyflwyno data ar nifer y cleifion a gaiff eu hatgyfeirio 
gydag anhwylder cwsg posibl.  

5.  Cyflwyno data ar gyfraddau DNA. 

6.  Cyflwyno data ar nifer y diagnosisau cwsg.  

7.  Cyflwyno data cydymffurfio ar gyfer cleifion apnoea 
cwsg ataliol (a ddiffinnir fel >/= 4 awr am >/= 70% o 
nosau) ar ôl 3 mis, ac ar ôl blwyddyn, gan gynnwys 
mesuriadau gwrthrychol o gysgadrwydd. Monitro’r cynllun

Aelodau
Rhys Jefferies (GGIA)
Pam Lloyd (BIPCT)
Llinos Thomas (BIPBC)
Claire Hurlin (BIPHDd)
Sophie Lloyd (BIAP)
Fiona Hughes (BIPABM)
Ali Gough (BIPAB)
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