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Rhagair

Yn y cynllun cyflawni hwn ar gyfer diabetes ar ei newydd wedd, cadarnheir 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi'r gofal a'r cymorth gorau posibl i bawb 
yng Nghymru sydd â diabetes. Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y bydd y 
gwasanaeth iechyd a'i bartneriaid yn cyflawni'r ymrwymiad hwnnw.

Gwnaed cryn gynnydd eisoes o dan gam cyntaf y cynllun, gan gynnwys creu 
strwythurau arwain a chyflawni cenedlaethol, ailffocysu gwaith cynllunio 
byrddau iechyd ar ddiabetes, a gwella tryloywder perfformiad. Rydym hefyd 
wedi gweld lleihad mewn marwolaethau sy'n gysylltiedig â diabetes a 
derbyniadau brys, yn ogystal â gwelliant o ran rheoli lefel y siwgr yn y gwaed 
ac atal cymhlethdodau. Bu gwelliant hefyd wrth gwblhau prosesau gofal 
allweddol ac atgyfeirio at raglenni addysg diabetes; yn ogystal â buddsoddi 
mewn gwasanaethau byrddau iechyd.

Ac eto, mae rhagor i'w wneud o hyd a rhaid i bob rhanddeiliad barhau i 
gydweithio ac adeiladu ar y llwyddiant hyd yma a pharhau â'r gwelliant a 
welwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae byrddau iechyd eisoes wedi 
ymgorffori dull gweithredu'r cynllun cyflawni, felly yng ngham nesaf y cynllun 
rydym yn disgwyl gweld byrddau iechyd yn cyflawni'n gynt ac yn sicrhau 
canlyniadau gwell i gleifion.

Mae angen sicrhau bod y gwasanaethau gorau posibl ar gael ac mae hyn yn 
golygu bod angen i fyrddau iechyd ddarparu digon o adnoddau yn eu 
gwasanaethau i gyflawni yn unol â'u hasesiad o anghenion y boblogaeth. Mae 
angen helpu grwpiau cynllunio a chyflawni lleol ar gyfer diabetes i arwain y 
gwaith o drawsnewid y ddarpariaeth leol. Gan ddefnyddio adnoddau 
cenedlaethol, archwiliadau ac adolygiad gan gymheiriaid rhaid i Grwpiau 
Cynllunio a Chyflawni ar gyfer Diabetes byrddau iechyd sicrhau y cyrhaeddir 
safonau cenedlaethol ac yr ymdrinnir ag amrywiadau amhriodol. Teimlir y gost 
o wneud hyn gan y claf a chan y gwasanaeth o ran y galw diangen am dorri 
troed i ffwrdd, clefyd cardiofasgwlaidd, clefyd yr arennau, retinopatheg a 
derbyniadau brys oherwydd hypoglycemia a chetoasidosis diabetig.

Ein gweledigaeth yw creu gwasanaeth sylfaenol ac arbenigol hollol integredig, 
ar sail anghenion a gallu'r claf i reoli ei gyflwr. Rhan fach o'u bywydau mae 
unigolion yn ei threulio mewn cysylltiad uniongyrchol â gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol ac felly mae angen eu helpu i gymryd cyfrifoldeb personol am eu 
cyflwr a'i reoli. Yn bennaf, mae hyn yn golygu dewisiadau o ran ffordd o fyw a 
chymryd rhan mewn rhaglenni addysg er mwyn lleihau'r risg o gymhlethdodau 
yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r cysyniad hwn wrth wraidd dyfodol gofal 
iechyd: cydgyfrifoldeb am risg a chyd-gynhyrchu gofal.

Byddwn yn parhau â'n hymdrechion i fynd i'r afael â chlefydau ataliadwy, fel 
diabetes math II, sy'n cyfrif am 9 allan o 10 o achosion o ddiabetes. Ar gyfer y 
person sydd â diabetes math I, y gellir ei osgoi yn llwyr, mae'n hollbwysig nodi 
arwyddion a symptomau math I yn gynnar a sicrhau bod cymorth dwys ar gael 
i bobl ifanc yn ystod eu harddegau a'u bod yn cael eu trosglwyddo'n ddi-dor 
wedyn i wasanaethau oedolion.
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Nod y cynllun hwn yw lleihau'r cynnydd yng nghyfraddau diabetes math 2 a 
pharhau i wella canlyniadau allweddol a chyfraddau cymhlethdodau i bawb 
sydd â diabetes. Mae’r canlyniadau’r boblogaeth hyn wedi’u rhestru yn y 
bennod ar berfformiad ac mae amryw o fesurau proses gwasanaeth i’w 
cefnogi. Bydd y cynllun cyflawni yn cefnogi ac yn annog yr ymdrech hon drwy 
ddarparu arweinyddiaeth genedlaethol, annog cydweithredu a helpu'r 
gwasanaeth i flaengynllunio.

Allison Williams, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Cadeirydd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes

Cyflwyniad

Gwasanaethau diabetes yng Nghymru
Yng Nghymru, mae 7.3%1 o'r boblogaeth 17 oed neu drosodd yn byw gyda 
diabetes (2015-16), y nifer mwyaf yn y DU. Mae diabetes yn effeithio ar 
drawstoriad eang o gymdeithas - o fabanod i famau beichiog i'r henoed a gall 
effeithio ar gymaint o wahanol systemau y corff fel ei fod yn cyffwrdd â'r rhan 
fwyaf o feysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae atal diabetes drwy leihau ffactorau risg addasadwy yn nod allweddol i 
ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan y fath ymyriadau y budd 
ychwanegol o leihau'r risg o gyflyrau cronig amrywiol eraill fel clefyd 
cardiofasgwlaidd ac anadlol. Mae nifer yr unigolion sydd â diabetes yn uwch 
yn yr ardaloedd â'r amddifadedd mwyaf, ac ymhlith cymunedau lleiafrifoedd 
ethnig. Dylai gwasanaethau gael eu cynllunio fel eu bod yn lleihau'r 
anghydraddoldeb iechyd hwn. Mae hunanreoli diabetes yn effeithiol yn 
hollbwysig. Mae gwybodaeth, addysg strwythuredig a grymuso unigolion yn 
hanfodol i gyflawni hyn.

Mae'r Archwiliadau Diabetes Cenedlaethol2 wedi darparu cyfoeth o 
wybodaeth am ansawdd ac amrywioldeb gwasanaethau. Cafodd 55.5% o'r 
unigolion sydd â diabetes math 2 a 30.5% o'r unigolion sydd â diabetes math 
1 bob un o'r wyth proses gofal hanfodol yn 2014-15. Dim ond 14.9% o'r 
unigolion sydd â diabetes math 1 a 38% o'r unigolion sydd â diabetes math 2 
a gyflawnodd y tri tharged canlyniad allweddol ar gyfer diabetes (glwcos yn y 
gwaed, pwysedd gwaed a cholesterol). Yr her yw canfod ffordd o wella'r 
ffigurau hyn fel bod pawb sy'n byw gyda diabetes yn cael y gofal gorau posibl. 
Mae'n hanfodol bod gwasanaethau iechyd cymunedol yn cael yr adnoddau i 
ddarparu hyn gan mai dyma lle mae'r rhan fwyaf o unigolion sydd â diabetes 

                                           
1 StatsCymru (2016) Salwch yn ôl rhyw a blwyddyn (Ar-lein) Ar gael yn: 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Welsh-Health-
Survey/illnesses-by-gender-year
2  Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (2016) National Diabetes Audit (2013 - 2014 & 
2014 - 2015) – Report 1 care processes and treatment targets (Ar-lein) Ar gael yn: 
http://www.hqip.org.uk/resources/national-diabetes-audit-2013-2014-2014-2015-report-1-
care-processes-and-treatment-targets/
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yn cael eu gofal. Mae ailstrwythuro gofal sylfaenol yn glystyrau yn cynnig cyfle 
gwerthfawr i ddylanwadu ar wasanaethau lleol a'u gwella.

Fodd bynnag, mae gan bron 17%3 o gleifion mewnol mewn ysbytai yng 
Nghymru a Lloegr ddiabetes ac mae angen i ysbytai fod yn amgylcheddau 
diogel i unigolion sydd â diabetes, lle na chânt eu niweidio na'u hamddifadu 
o'u grym. Mae diabetes yn effeithio ar fwy o fenywod beichiog nag erioed o'r 
blaen a rhaid i ni sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu hail-lunio i ymdopi â 
hyn. Dylai plant sy'n byw gyda diabetes gael y cymorth a'r gofal gorau posibl 
ym mhob amgylchedd, gan gynnwys ysgolion. Er mwyn sicrhau bod ein 
gwasanaethau ymhlith y gorau yn y byd, mae'r broses adolygiad gan 
gymheiriaid wedi cael ei rhoi ar waith ledled Cymru ac mae disgwyl i'r safonau 
gorau posibl gael eu cyflawni. Bydd cofnod electronig o gleifion, y bydd gan 
bawb fynediad ato, gan gynnwys yr unigolyn sydd â diabetes, yn amhrisiadwy 
i gefnogi gwasanaeth a gynlluniwyd i ddarparu’r gofal gorau i bobl Cymru. At 
hynny, er mwyn darparu'r gwasanaethau hyn mae angen gweithlu gwybodus 
a dysgedig arnom. Rhaid i ni sicrhau bod addysg hygyrch a phriodol yn cael ei 
chynnig ar gyrsiau meddygol a chlinigol i israddedigion ac ôl-raddedigion, ac i 
staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol.

Gweithredu'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes
Rôl y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes yw goruchwylio'r cynllun 
cenedlaethol a chefnogi byrddau iechyd i gyflawni eu cynlluniau gwella 
gwasanaethau ar gyfer diabetes. Mae'r grŵp gweithredu yn dwyn ynghyd y 
rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys yr holl fyrddau iechyd, gwybodeg a'r 
trydydd sector, gofal sylfaenol a gofal eilaidd, y llywodraeth a rheolwyr i 
gydweithio. Mae'r cynllun cyflawni hwn yn cynnig cyfle gwych i Gymru 
ddatblygu ym maes gofal a chymorth diabetes. Yn enwedig, mae cyfraniad 
ein partneriaid yn y trydydd sector at drafodaethau a'r gwasanaethau a 
ddarperir yn amhrisiadwy.

Mae'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes yn penderfynu ar ei feysydd â 
blaenoriaeth bob blwyddyn ond mae tri maes allweddol yn debygol o barhau 
yn ystod cyfnod y cynllun, sef: cyrraedd safonau cenedlaethol ym meysydd 
gofal sylfaenol a chleifion mewnol; helpu unigolion i reoli eu cyflyrau drwy 
raglenni addysg diabetes strwythuredig; a chreu mwy o ddarpariaeth sylfaenol 
ac arbenigol integredig. Rhaid i ni ddefnyddio'r arweinwyr clinigol yn y maes 
hwn i lywio newid yn y system a bod yn ymatebol i ganfyddiadau archwiliadau 
ac adolygiadau gan gymheiriaid. Rhaid i ni ymgorffori rhaglenni gwella yn fwy 
rhagweithiol megis Think Glucose, Think Check Act ac adnoddau gwella 
ansawdd y coleg brenhinol. Mae ein rhwydwaith diabetes pediatrig a'n huned 
ymchwil i ddiabetes yn adnoddau hynod werthfawr nad ydynt ar gael i bob 
arbenigedd a rhaid gwireddu eu potensial.

Byddwn yn ystyried sut y gallwn ymgysylltu'n well â chleifion a deall eu 
profiad, yn genedlaethol a lleol, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau wir yn 
cael eu cyd-gynhyrchu, gyda mewnbwn strwythuredig ac eang. Byddwn yn 

                                           
3

Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (2016) National Diabetes Inpatient Audit 2015 
(Ar-lein) Ar gael yn http://www.hqip.org.uk/resources/national-diabetes-inpatient-audit-2015/

http://www.hqip.org.uk/resources/national-diabetes-inpatient-audit-2015/
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gwneud mwy fel grŵp i weithio yn y meysydd gofal sylfaenol a chymunedol o 
gofio bod y rhan fwyaf o'r gofal diabetes yn cael ei roi yn y lleoliadau hyn. 
Byddwn yn ystyried sut i integreiddio gofal sylfaenol ac arbenigol yn llawn yn y 
dyfodol, gan nodi cyfrifoldebau a chymorth yn glir, sy'n briodol i boblogaeth 
pob bwrdd iechyd. Bydd hyn yn effeithio ar gynlluniau gweithredu clystyrau, 
cynlluniau datblygu ymarfer a'r contract meddygon teulu. Bydd cydberthnasau 
â chlystyrau, cyfarwyddwyr gofal sylfaenol a Phwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol 
Cymru yn hanfodol i sicrhau bod gennym fodel gofal ar gyfer yr 21ain ganrif a 
all ymdopi â'r galw a ragwelir.

Mae gennym brosiect pwysig hefyd i integreiddio gwybodaeth electronig ar 
draws meysydd gofal arbenigol, sylfaenol, cymunedol a gofal brys er mwyn 
rheoli cleifion yn well; yn ogystal â phrosiect ar y cyd, gyda grwpiau clefyd y 
galon a strôc, wedi'i dargedu at ardaloedd difreintiedig er mwyn lleihau'r risg o 
ddiabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd.

Mae'r cynllun cyflawni hwn ar ei newydd wedd yn adeiladu ar ei gam cyntaf ac 
yn sicrhau parhad hollbwysig y dull gweithredu angenrheidiol. Mae strwythur y 
cynllun yn debyg, yn cwmpasu'r angen i atal yr hyn y gellir ei atal, rhoi 
diagnosis o ddiabetes yn gynnar, cefnogi plant a phobl ifanc, darparu triniaeth 
yn gyflym ac yn effeithiol, rhoi gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a 
chefnogi ymchwil i ddiabetes. Ategir y penodau hyn drwyddi draw gan yr 
angen am wybodaeth o ansawdd am gleifion ac adnoddau digidol. Mae'n 
hanfodol bod y gwasanaeth yn cyd-dynnu ac yn gwneud popeth posibl i 
leddfu'r galw yn y dyfodol a chyflawni'r canlyniadau gorau i gleifion. Gwnawn 
hyn drwy gynllunio, integreiddio a chydweithio.

Julia Platts
Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Diabetes
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Atal diabetes math 2

Mae’r nifer cynyddol o unigolion sy'n datblygu diabetes math 2, a'r cyfnod o 
amser y gall unigolion fyw gyda'r clefyd, yn debygol o gael effaith sy’n
anghynaliadwy ar y gwasanaeth iechyd. Felly, mae'r sail dystiolaeth ar gyfer 
effeithiolrwydd rhaglenni atal diabetes yn cynyddu'n sylweddol. Mae 
ymyriadau ffordd o fyw sydd â'r nod o newid deiet unigolyn a chynyddu'r 
gweithgarwch corfforol a wna, yn gallu haneru nifer yr unigolion â goddefiad 
diffygiol i glwcos sy'n mynd ymlaen i ddatblygu diabetes math 2.4

Mae'n bwysig atgyfnerthu'r angen i unigolion gymryd cyfrifoldeb am eu 
hiechyd a'u ffordd o fyw er mwyn chwarae eu rhan yn y gwaith o leihau'r risg o 
afiechyd a lleddfu lefel anghynaliadwy o alw ar y gwasanaethau iechyd yn y 
dyfodol. Un elfen o hyn yw sicrhau bod unigolion yn gwybod beth yw'r 
ffactorau risg ar gyfer diabetes a sut i leihau'r risgiau hynny. Mae'r dull 
gweithredu yn galw am ymrwymiad gan bob partner, gan gynnwys 
llywodraeth leol, ysgolion, diwydiant, cyflogwyr, y trydydd sector, byrddau 
iechyd ac yn bwysicaf oll, y cyhoedd. 

Y negeseuon allweddol i'r cyhoedd yw'r canlynol: 

 Bod yn ymwybodol – gwybod sut i leihau eich risg o ddiabetes math 2 
 Bod yn egnïol – cyflawni lefel dda o weithgarwch corfforol
 Bod yn iach – bod yn ymwybodol o'r hyn rydych yn ei fwyta a'ch pwysau
 Bod mewn rheolaeth – gwneud dewisiadau a chymryd camau i leihau eich 

risg

Mae llawer o'r ffactorau risg ar gyfer diabetes yn gyffredin i glefydau eraill, fel 
clefyd y galon, strôc a chanser; felly mae'n amlwg yn werth cael strategaethau 
atal trawsbynciol, yn ogystal â dulliau wedi'u targedu o ymdrin â diabetes lle 
mae tystiolaeth i gefnogi'r dull gweithredu hwn. Caiff rhaglenni sydd wedi'u 
hanelu at ordewdra, anweithgarwch corfforol, deiet ac yfed i lefel niweidiol eu 
harwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a thimau iechyd y cyhoedd lleol. Bydd 
y llywodraeth, drwy fesurau fel deddfwriaeth sylfaenol a rheoleiddio, yn 
parhau i helpu i greu'r amodau cymdeithasol i gefnogi ffordd o fyw iachach.

Mae'r cynllun cyflawni ar gyfer diabetes yn parhau i ategu a gwella mentrau 
presennol drwy gefnogi dulliau gweithredu fel Making Every Contact Count a 
dangos eu perthnasedd i'r agenda diabetes. Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar y 
cyd â byrddau iechyd, fydd â'r prif gyfrifoldeb am yr ymyriadau ffordd o fyw 
hyn. Bydd yn bwysig i bob clinigydd fod yn ymwybodol o hyn a meddu ar y 
sgiliau digonol i gefnogi'r agenda hon.

Yn benodol, mae Rhaglen Atal Clefyd Cardiofasgwlaidd, Strôc a Diabetes 
Cymru yn rhaglen bwysig sy'n helpu i nodi unigolion sy'n wynebu risg uchel o 
gael diabetes, yn cynnal asesiad risg ac yn cynnig cyfres o ymyriadau a 

                                           
4 Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (2016) Type 2 diabetes 
prevention: population and community-level interventions (Ar-lein) Ar gael yn: 
https://www.nice.org.uk/guidance/ph35/chapter/1-recommendations    

https://www.nice.org.uk/guidance/ph35/chapter/1-recommendations
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gynlluniwyd i leihau'r ffactorau risg ar gyfer y cyflyrau hyn. Targedir y rhaglen 
at yr ardaloedd hynny â'r amddifadedd mwyaf a bydd hefyd yn helpu i leihau'r 
anghydraddoldebau iechyd sy'n gysylltiedig â diabetes.

Camau gweithredu allweddol:

1. Iechyd Cyhoeddus Cymru i arwain rhaglen atal gynhwysfawr i leihau risg 
lefel y boblogaeth o glefydau, gan gynnwys diabetes.

2. Iechyd Cyhoeddus Cymru i hyrwyddo dull cyfannol o broses gyfweld 
ysgogiadol ar draws darparwyr, o dan ymbarél Making Every Contact 
Count.

3. Byrddau iechyd i barhau i gyflwyno'r rhaglen asesu risg o glefyd 
cardiofasgwlaidd er mwyn cefnogi'r rheini sy'n wynebu risg uchel o 
ddatblygu diabetes.

4. Byrddau iechyd i weithredu Llwybr Gordewdra Cymru Gyfan ar bob lefel, i 
oedolion a phlant.

5. Byrddau iechyd i gefnogi ymgyrchoedd mewn fferylliaeth gymunedol i 
annog unigolion i ystyried y risg o gael diabetes a chael profion lle y bo'n 
briodol.

6. Byrddau iechyd i sicrhau bod menywod â diabetes yn ystod beichiogrwydd 
yn cael cyngor a chymorth priodol ar newid ffordd o fyw a, lle bo angen, eu 
bod yn colli pwysau.

7. Byrddau iechyd i barhau i weithio gyda'r trydydd sector er mwyn darparu 
cyngor dibynadwy o ansawdd uchel ar leihau'r risg o ddiabetes. 

8. Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu adnoddau i gefnogi gofal 
sylfaenol, gofal cymunedol a'r rheini mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ar 
atal diabetes math 2.

9. Caiff cynnydd o ran mynd i'r afael â ffactorau risg ar gyfer diabetes ei 
fonitro ac adroddir arno drwy'r fframwaith canlyniadau iechyd cyhoeddus.

Canfod Diabetes

Mae manteision gwerthfawr i gael diagnosis cyflym o ddiabetes math 2. Mae 
angen codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o symptomau diabetes a'r risgiau a 
berir drwy oedi cyn rhoi diagnosis a phan fo angen rhoi triniaeth. Dylai 
dadansoddiadau iechyd y cyhoedd lleol gyfleu nifer yr unigolion y disgwylir 
iddynt gael diabetes gan ddefnyddio cofrestrau'r Fframwaith Ansawdd a 
Chanlyniadau gofal sylfaenol cyflawn. Dylai byrddau iechyd ddatblygu 
canllawiau, neu rannu strategaethau arferion da, er mwyn sicrhau eu bod yn 
cynllunio ar gyfer y risg yn effeithiol ac yn nodi'r rhai sy'n wynebu risg.

Cysylltir rhai ffactorau â risg gynyddol o ddiabetes math 2; gan gynnwys: 
hanes teuluol o ddiabetes, gordewdra o amgylch y wasg, oedran, grwpiau 
ethnig sydd â risg uchel o gael diabetes a hanes o ddiabetes yn ystod 
beichiogrwydd. Dylid cynnal proses haenu risg ym maes gofal sylfaenol a 
chynnig profion i'r rheini sy'n wynebu risg gymedrol i uchel. Dylid annog 
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dulliau asesu risg a phrofion strategol mewn meysydd fel fferyllfeydd
cymunedol. Dylai profion diagnostig a meini prawf diagnostig gyd-fynd â meini 
prawf Sefydliad Iechyd y Byd.

Ar gyfer diabetes math 1 mae angen diagnosis cyflym a thriniaeth i leihau'r 
niwed sy'n gysylltiedig â chetoasidosis diabetig. Mae hyn yn hollbwysig ar 
gyfer plant sydd â diabetes math 1 o bosibl; dylai unrhyw blentyn sy'n 
anhwylus ac sy'n dangos rhai o nodweddion diabetes gael archwiliad glwcos 
capilarïau gwaed ar frys a dylai gael ei atgyfeirio ar frys (a chael ei weld yr un 
diwrnod) at wasanaethau arbenigol os amheuir bod ganddo ddiabetes.

Dylai menywod â mynegai crynswth corfforol uwch, rhai sydd wedi cael 
diabetes o'r blaen yn ystod beichiogrwydd neu sydd â risg uchel o gael 
diabetes ac sy'n ystyried beichiogi gael eu profi ar gyfer diabetes. Dylai 
menywod beichiog â ffactorau risg priodol gael profion diabetes yn ystod 
beichiogrwydd yn unol â chanllaw'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal. Dylai menywod sydd wedi cael diabetes yn ystod 
beichiogrwydd blaenorol gael eu sgrinio'n flynyddol am ddiabetes math 2, yn 
unol â'r canllaw.

Camau gweithredu allweddol:

10.Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi ymgyrch profion strategol ar gyfer 
diabetes mewn lleoliadau cymunedol fel fferyllfeydd cymunedol.

11.Byrddau iechyd i sicrhau bod pob aelod o staff allweddol yn meddu ar y 
wybodaeth i nodi'r ffactorau risg a nodweddion clinigol diabetes ac i gynnal 
y profion diagnostig priodol.

12.Byrddau iechyd i sicrhau bod menywod â hanes o ddiabetes yn ystod 
beichiogrwydd yn cael eu profi'n flynyddol am ddatblygiad diabetes.

13.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu adnoddau addysgol ar 
gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol er mwyn cefnogi'r gwaith o 
ganfod a dosbarthu diabetes.

14.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes, mewn partneriaeth â Diabetes UK, i
ddatblygu ymgyrch codi ymwybyddiaeth er mwyn hwyluso'r gwaith o roi 
diagnosis cynnar o ddiabetes math 1 mewn plant.

15.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes, gan weithio gyda'r Rhwydwaith 
Obstetreg a Gwella Ansawdd Cenedlaethol, i ddatblygu llwybrau i ganfod 
diabetes yn gynnar mewn beichiogrwydd, canfod diabetes yn ystod 
beichiogrwydd yn unol â chanllawiau NICE.

Cefnogi Plant a Phobl Ifanc â Diabetes

Diabetes math 1 yw un o'r clefydau cronig mwyaf cyffredin mewn plentyndod 
ac ni ellir ei atal. Fodd bynnag, ffactor allweddol yn y gwaith o leihau effaith 
diabetes yw rheolaeth dda dros lefelau siwgr yn y gwaed heb ddigwyddiadau 
hypoglycemig aml neu rai sy'n analluogi'r unigolyn. Dylai pob gweithiwr gofal 
iechyd proffesiynol ddeall symptomau diabetes math 1 a dylai fod yn gallu 
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nodi pryd y dylid profi plentyn neu berson ifanc gan ddefnyddio prawf glwcos 
capilarïau gwaed. Rhaid i staff gofal sylfaenol gyfeirio achosion lle ceir 
amheuaeth o ddiabetes yn syth (yr un diwrnod) at ganolfannau pediatrig 
priodol i gleifion mewnol.

Fel rhan o'r gofal parhaus, dylai plant a phobl ifanc sydd â diabetes gael 
cymorth gan dîm diabetes pediatrig amlddisgyblaethol fel y'i diffinnir gan y 
Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE): gan 
gynnwys meddygon ymgynghorol arbenigol, nyrsys arbenigol diabetes 
pediatrig, deietegwyr sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol a seicolegwyr 
pediatrig. Dylai deietegwyr a seicolegwyr gael amser a ddiogelir i'w neilltuo i 
blant a phobl ifanc sydd â diabetes. Dylai byrddau iechyd sicrhau bod 
ganddynt ddigon o staff â'r set sgiliau gywir mewn perthynas ag asesu 
anghenion iechyd y boblogaeth. 

Mae angen llwybr gofal ar bob plentyn a pherson ifanc sydd newydd gael 
diagnosis o ddiabetes, sy'n cynnwys darparu'r rhaglen addysg strwythuredig 
(Seren) a ddatblygwyd gan Rwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc Cymru (a 
Grŵp Aberhonddu) = 'y Rhwydwaith'. Mae hyn yn darparu'r sail ar gyfer cyd-
gynhyrchu canlyniadau iechyd rhwng clinigwyr a chleifion. Rhaid cynnig y 
prosesau gofal allweddol i bob plentyn a pherson ifanc fel yr argymhellir gan 
NICE. Mesurir cydymffurfiaeth a pherfformiad drwy gyflwyno data i'r
Archwiliad Diabetes Pediatrig Cenedlaethol a dylai unedau anelu at 
gydymffurfiaeth o 100% er mwyn lleihau niwed ac amrywiadau; yn ogystal â 
lleihau'r potensial ar gyfer cymhlethdodau hirdymor sy'n gysylltiedig â 
diabetes. 

Mae datblygiadau technolegol o ran darparu inswlin a monitro glwcos yn y 
gwaed wedi dod yn rhan annatod o'r modd y caiff diabetes mewn plant a 
phobl ifanc ei drin a'i reoli. Mae angen lleihau'r amrywioldeb wrth ddarparu 
technolegau o'r fath ledled Cymru drwy sicrhau bod pympiau inswlin a 
phroses monitro glwcos barhaus ar gael i bob plentyn a pherson ifanc sydd â 
diabetes, yn unol â meini prawf NICE.

Mae angen cydgynhyrchu polisïau a'u rhoi ar waith i gefnogi'r broses o reoli 
diabetes mewn lleoliadau addysgol, er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc 
yn cael y cyfle gorau posibl i gyflawni eu potensial. Mae angen helpu 
lleoliadau addysgol i hyfforddi staff i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â 
diabetes er mwyn osgoi episodau hypoglycemig a darparu dull cyfrif 
carbohydradau a rhoi inswlin i blant ifanc. Rhaid helpu pobl ifanc sydd â 
diabetes i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd addysgol, gan gynnwys 
teithiau preswyl.

Mae angen dull hyblyg wrth bontio o wasanaethau diabetes pediatrig i 
wasanaethau oedolion sy'n diwallu anghenion y claf unigol. Gwelir manteision
pontio llwyddiannus drwy bresenoldeb gwell mewn clinigau a chanlyniadau 
iechyd gwell yn yr hirdymor. Dylid gwahodd oedolion ifanc i gydgynhyrchu 
gwasanaethau pontio er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio'n effeithiol i 
ddefnyddwyr y gwasanaeth a staff. Mae safon Cymru gyfan ar gyfer 
gwasanaethau pontio yn cael ei datblygu i helpu timau oedolion a phediatrig i 
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gydweithio a sicrhau cyfnod pontio di-dor i blant a phobl ifanc rhwng gofal 
arbenigol ar sail oedran.

Camau gweithredu allweddol:

16.Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc i weithio drwy glystyrau gofal 
sylfaenol er mwyn codi ymwybyddiaeth a helpu i nodi symptomau diabetes 
math 1.

17.Byrddau iechyd i ddefnyddio dull asesu anghenion y boblogaeth er mwyn 
penderfynu ar y nifer priodol o nyrsys pediatrig arbenigol ac amser wedi'i 
neilltuo i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd er mwyn diwallu angen y 
boblogaeth. 

18.Byrddau iechyd i sicrhau bod llwybrau atgyfeirio ar waith i sicrhau bod 
plant a phobl ifanc sydd newydd gael diagnosis o ddiabetes yn cael eu 
gweld o fewn 24 awr gan arbenigwr pediatrig a bod eu gofal parhaus yn 
cael ei ddarparu gan dîm amlddisgyblaethol wedi'i gyfansoddi'n briodol fel 
y'i diffinnir gan NICE.

Niwed, gwastraff ac amrywiadau

19.Unedau diabetes pediatrig byrddau iechyd i gymryd rhan yng ngwaith y 
Rhwydwaith a'i gefnogi; yn benodol, ymdrechu i fynd i'r afael â'r 
amrywiadau a mabwysiadu canllawiau a pholisïau cenedlaethol.

20.Unedau diabetes pediatrig byrddau iechyd i sicrhau cydymffurfiaeth lwyr â 
chwblhau'r broses gofal allweddol.

21.Unedau diabetes pediatrig byrddau iechyd i ddarparu rhaglen addysg 
strwythuredig Cymru'n un, sef 'Seren' a gweithio gyda'r Rhwydwaith i 
wella'r rhaglen.

22.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Rhwydwaith, i ddatblygu a chyflawni 
datrysiad cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cyngor dros y ffôn y tu allan 
i oriau er mwyn helpu plant a phobl ifanc yn unol â chanllawiau NICE.

23.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Rhwydwaith, i gymryd rhan mewn 
archwiliadau clinigol cenedlaethol a chyflwyno data i gofrestr Aberhonddu 
er mwyn ategu'r ymchwil.

24.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Rhwydwaith, i gymryd rhan yn y 
rhaglen adolygiadau gan gymheiriaid a chychwyn camau gweithredu 
mewn ymateb i ganfyddiadau.

25.Unedau pediatrig byrddau iechyd i sicrhau y darperir pympiau inswlin a 
dyfeisiau monitro glwcos yn barhaus ac y rhoddir hyfforddiant yn unol â 
chanllawiau NICE i safon gyffredinol a fabwysiedir ledled Cymru. 

26.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Rhwydwaith, i ddatblygu a gweithredu 
safon Cymru gyfan ar gyfer gwasanaethau pontio. 

27.Byrddau iechyd i ddarparu gwasanaethau priodol ar wahân ym maes gofal 
oedolion ar gyfer pobl ifanc hyd at 25 oed.
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28.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu rhaglen addysg 
strwythuredig i'w chyflwyno fel rhan o ofal pontio.

Gweithio gyda gwasanaethau addysg a theuluoedd

29.Byrddau iechyd i ystyried datblygu rôl addysgwr ysgolion yn y tîm 
amlddisgyblaethol i weithio gyda staff ysgol ac awdurdodau addysg lleol i 
wella'r broses o reoli diabetes mewn ysgolion.

30.Y Rhwydwaith i ddatblygu dull ar gyfer cefnogaeth gan gymheiriaid a 
mentora, gan weithio gyda phobl ifanc, gwirfoddolwyr a sefydliadau 
trydydd sector a chynnwys cyfleoedd i gwrdd ag eraill yn lleol.

31.Y Rhwydwaith i weithio gyda'r trydydd sector i ddatblygu adnoddau i staff a 
theuluoedd ysgol er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc â diabetes yn 
cael eu cefnogi'n briodol yn ystod eu haddysg.

32.Y Rhwydwaith i ddatblygu dulliau ar gyfer sicrhau mwy o gyfraniad gan 
blant a phobl ifanc, eu rhieni neu ofalwyr, wrth lunio a darparu 
gwasanaethau; gan gynnwys defnyddio mesurau profiad y cleifion a 
gofnodwyd. 

33.Llywodraeth Cymru i ddiwygio canllawiau ar helpu dysgwyr ag anghenion 
gofal iechyd mewn lleoliadau addysg.

Darparu Gofal Diabetes Effeithiol a Chyflym

Cynhelir y rhan fwyaf o ofal diabetes mewn gofal sylfaenol, dan arweiniad 
meddygon teulu a nyrsys practis. Gall unigolion sydd â diabetes y mae angen 
gofal mwy arbenigol arnynt gael eu rheoli mewn gofal eilaidd neu gallant gael 
eu cyflwyno fel achos o argyfwng. Hefyd, mae gan bron 17%5 o'r boblogaeth 
gyffredinol o gleifion mewnol yng Nghymru a Lloegr ddiabetes. Felly, mae'n 
hanfodol bod gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol ddigon o wybodaeth i 
nodi, atgyfeirio a rheoli unigolion sydd â diabetes, fel y bo'n briodol.

Mae'r archwiliad diabetes mewn gofal sylfaenol yn taflu goleuni ar ansawdd y 
gofal a'r amrywiadau o ran ymarfer ledled Cymru. Mae 100% o bractisau yng 
Nghymru yn cymryd rhan yn yr archwiliad sy'n dangos ymrwymiad aruthrol 
gofal sylfaenol i ansawdd gwasanaeth. Bu gwelliant enfawr wrth atgyfeirio 
unigolion at raglenni addysg strwythuredig, ond amrywiadau o ran cwblhau 
prosesau gofal allweddol a chyflawni canlyniadau targed. Rhaid i fyrddau 
iechyd ddefnyddio dulliau gweithio fel clystyrau gofal sylfaenol i fynd i'r afael 
â'r amrywiadau mewn arferion gofal a chymorth gydag adnoddau gwella fel 
Prosiect Gwella Ansawdd Cenedlaethol Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr 
Cyffredinol (RCGP).

Cwmpesir gwasanaethau gofal eilaidd gan nifer o fodiwlau archwilio sy'n 
cwmpasu gofal cleifion mewnol, pympiau inswlin, gofal pediatrig a gofal traed. 
Yn yr un modd, mae'r archwiliadau hyn yn canfod amrywiadau o ran 

                                           
5 Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (2016) National Diabetes Inpatient Audit 2015 
(Ar-lein) Ar gael yn: http://www.hqip.org.uk/resources/national-diabetes-inpatient-audit-2015/

http://www.hqip.org.uk/resources/national-diabetes-inpatient-audit-2015/
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cydymffurfio â chanllawiau NICE ac mae dulliau gwella strwythuredig wedi 
cael eu rhoi ar waith, fel y rhaglenni Think Glucose a Think Check Act. Rhaid i 
bob bwrdd iechyd gymryd rhan lawn yn yr archwiliad clinigol a'r rhaglenni 
adolygiad gan gymheiriaid pediatrig, yn ogystal ag adolygu eu data i gefnogi'r 
gwaith o gynllunio gwasanaethau. Mae angen canolbwyntio mwy ar gwblhau 
prosesau gofal allweddol yn llawn a'u cofnodi, fel y'u diffinnir gan NICE, a 
chyflawni, mewn ffordd bersonol, ganlyniadau gofal allweddol fel y'u diffinnir 
gan NICE.

Yn ôl amcangyfrifon, mae lefelau llesiant seicolegol 41% o unigolion â 
diabetes yn isel; mae anawsterau megis anhwylderau bwyta yn ogystal ag 
iselder a chyfnodau o orbryder yn peri anawsterau.6 Mae asesu anawsterau 
seicolegol a all rhwystro rheolaeth feddygol a hunanofal effeithiol o ddiabetes 
yn hanfodol. Rhaid i fyrddau iechyd sicrhau digon o fewnbwn seicolegol i'r 
gwaith o reoli cleifion yn unol â safonau cenedlaethol. Dylai pob aelod o'r tîm 
gofal gael ei gefnogi i ddarparu elfen o gymorth seicolegol, yn unol â'r pyramid
o anghenion seicolegol7, i dargedu cymorth seicolegydd clinigol at y rhai sydd 
â'r angen mwyaf.

Mae unigolion â diabetes yn wynebu mwy o risg o ddatblygu periodontitis 
(afiechyd y deintgig difrifol / datblygedig) a gall diabetes hefyd effeithio ar 
ymateb unigolyn i driniaeth ar gyfer afiechyd y deintgig. I unigolion â diabetes 
nad yw’n cael ei reoli’n dda, nid yw periodontitis yn gwella hyd yn oed pan 
fydd cleifion yn dilyn cyngor gan dîm deintyddol. Mae timau deintyddol yn cael 
eu cynghori i dybio bod gan unigolyn â diabetes risg uwch o ddatblygu 
afiechyd periodontaidd (y deintgig) ac i gysylltu â meddyg y claf os yw’r cyflwr 
periodontaidd yn awgrymu nad yw’r diabetes o dan reolaeth lwyr. Dylai 
oedolion a phlant a phobl ifanc â diabetes gael eu cynghori i fynd at y 
deintydd i wirio iechyd y geg ac i gael cyngor ynglŷn ag atal afiechyd y 
deintgig.

Er mwyn cefnogi arbenigwyr nad ydynt yn gweithio ym maes diabetes i helpu 
unigolion sydd â diabetes, mae'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes wedi 
comisiynu modiwlau e-ddysgu ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a 
chartrefi nyrsio. Hefyd, bydd angen i fyrddau iechyd weithio drwy glystyrau 
gofal sylfaenol i ddatblygu llwybrau mwy integredig o ofal a chefnogi gwaith 
cysylltu mwy rheolaidd rhwng lleoliadau gofal; ategir hyn gan ddatblygiad 
system rheoli cleifion diabetes Cymru gyfan. Bydd y Grŵp Gweithredu ar 
gyfer Diabetes yn gweithio gyda byrddau iechyd, Pwyllgor Ymarferwyr 
Cyffredinol Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu dull Cymru gyfan o 
ddarparu llwybrau mwy integredig a gwasanaethau gwell.

Camau gweithredu allweddol:

34.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes, i 
ddarparu adnoddau addysgol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 

                                           
6

Mayou et al (1991), Peyrot et al (2005)
7 Investing in emotional and psychological wellbeing for patients with long-term conditions; Y 
Rhwydwaith Iechyd Meddwl, Cydffederasiwn y GIG 
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er mwyn helpu i sicrhau bod gan staff ddigon o wybodaeth i ofalu am 
unigolion sydd â diabetes. Bydd hyn yn cynnwys datblygu rôl gweithiwr 
cymorth gofal iechyd.

35.Byrddau iechyd i ddefnyddio asesiad o anghenion y boblogaeth a 
chanfyddiadau archwilio cleifion mewnol i sicrhau bod niferoedd priodol o 
nyrsys arbenigol diabetes ar gael i gefnogi'r gwaith o ddarparu 
gwasanaethau mewn ysbytai ac yn y gymuned.

36.Byrddau iechyd i gymryd rhan yn yr Archwiliad Diabetes Cenedlaethol a'i 
holl fodiwlau er mwyn llywio'r gwaith o gynllunio a gwella gwasanaethau; 
yn cynnwys cyflawni argymhellion adroddiad archwilio cleifion mewnol 
2015 a darparu tîm cleifion mewnol diabetes penodedig.

37.Rhaid i fyrddau iechyd weithio drwy drefniadau clwstwr, gan ddefnyddio 
data archwilio gofal sylfaenol, er mwyn sicrhau y cynigir yr wyth proses 
gofal hanfodol i bawb sydd â diabetes a bod unigolion yn cael eu cefnogi i 
gyflawni targedau hanfodol NICE.

38.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes a 
thrwy glystyrau, i weithio er mwyn datblygu llwybrau gofal mwy integredig.

39.Byrddau iechyd i weithredu safonau maetheg ysbytai Llywodraeth Cymru i 
dorri ar nifer yr achosion o hypoglycemia.

40.Byrddau iechyd i sicrhau y cofnodir hypoglycemia neu DKA/HHS sy'n 
dechrau yn yr ysbyty ar DATIX, yr ymchwilir i'r achosion hyn ac y cyflwynir 
adroddiad arnynt fel y bo angen fel digwyddiadau difrifol.

Mae'r archwiliad wedi tynnu sylw at nifer o feysydd sy'n peri pryder penodol: 
gan gynnwys meddyginiaeth, pympiau inswlin, gofal traed a beichiogrwydd.

Meddyginiaeth
Dylai meddyginiaeth gael ei hystyried ar y cyd ag addysg strwythuredig ar 
ddiabetes, er mwyn sicrhau y blaenoriaethir dulliau ffordd o fyw fel y man 
cychwyn ar gyfer rheoli diabetes. Pan gaiff ei defnyddio, rhaid i feddyginiaeth 
ar gyfer diabetes fod yn ddiogel ac effeithiol ac yn addas ar gyfer yr unigolyn, 
heb unrhyw sgil-effeithiau annymunol. Os bodlonir y rhagofynion hanfodol hyn 
yna dylid dewis y feddyginiaeth ar sail y gost gaffael isaf (gan gynnwys y gost 
o brofi glwcos capilarïau gwaed gyda rhywfaint o feddyginiaeth). Bydd 
byrddau iechyd yn ystyried enghreifftiau o lwybrau presgripsiynu ar gyfer 
diabetes er mwyn gwireddu manteision cost ar gyfer y system gofal iechyd 
gyfan. Dylai byrddau iechyd hefyd ystyried targed dangosydd rhagnodi 
cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru er mwyn lleihau'r 
achosion o ragnodi inswlin ag analogau hir-weithredol.

Camau gweithredu allweddol

41.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes, i 
ystyried mabwysiadu llwybrau rhagnodi a rhoi cymorth ychwanegol i 
glinigwyr sy'n sicrhau bod y mynediad at feddyginiaeth yn ddiogel ac 
effeithiol ac yn addas ar gyfer yr unigolyn heb sgil-effeithiau annymunol, a'i 
fod yn hyrwyddo'r defnydd effeithiol o adnoddau.
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Pympiau Inswlin
Gall pwmp inswlin helpu unigolyn â diabetes math 1 i gyflawni ei darged 
glwcos hirdymor; gall arwain at leihau achosion o hypoglycemia; a gall wella 
ansawdd bywyd unigolion sy'n byw gyda diabetes math 1. Yn 2012, 
amcangyfrifwyd bod y gyfradd ddefnyddio yn y DU tua 6%8 ond mae 
meincnodi NICE yn awgrymu y dylai 12% o'r unigolion sydd â diabetes math 1 
fodloni'r meini prawf i gael therapi pwmp inswlin. Y prif rwystr i sicrhau bod 
mwy o bympiau inswlin ar gael yng Nghymru yw prinder staff sydd â’r sgiliau i 
ddarparu'r gwasanaeth. Penodwyd Cydgysylltydd Pwmp Inswlin Cenedlaethol 
gan y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes er mwyn helpu i fynd i'r afael â hyn.

Camau gweithredu allweddol

42.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes, i 
gynyddu argaeledd ac effeithiolrwydd therapi pwmp inswlin drwy addysgu 
staff, a chynnig addysg strwythuredig (fel y cwrs Addasu Dos ar gyfer 
Bwyta’n Arferol (DAFNE)) i gleifion.

43.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i 
weithredu safonau cenedlaethol er mwyn gwella diogelwch a sicrhau'r 
budd mwyaf o bympiau inswlin.

44.Byrddau iechyd, gan weithio gyda'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i 
ddarparu adnoddau addysgol ac ymgyrch codi ymwybyddiaeth cleifion o 
bympiau inswlin. 

Clefyd Traed
Mae atal a rheoli clefyd traed diabetig yn flaenoriaeth allweddol i leihau baich 
sylweddol problemau traed diabetig a all achosi wlserau poenus neu orfod 
torri coes i ffwrdd, sy'n analluogi'r unigolyn. Dylai gwasanaeth traed diabetes 
gynnwys gwasanaeth sgrinio, gwasanaeth diogelu traed ar gyfer y rhai y 
nodwyd bod ganddynt fwy o risg o gael wlserau, a gwasanaeth traed 
amlddisgyblaethol ar gyfer rheoli problemau traed actif, gan weithio o fewn 
llwybrau cytûn i ddarparu gofal di-dor integredig. Penodwyd Cydgysylltydd
Traed Diabetes Cenedlaethol i oruchwylio'r gwaith o weithredu gwasanaethau 
traed.

Camau gweithredu allweddol

45.Byrddau iechyd i ddarparu gwasanaeth traed diabetes sy'n cynnwys 
gwasanaeth sgrinio, gwasanaeth diogelu traed a gwasanaeth traed 
amlddisgyblaethol; yn ogystal ag ymgorffori egwyddorion y llwybr Putting 
Feet First a darparu gwasanaeth sgrinio blynyddol ac addysg.

46.Byrddau iechyd i sicrhau bod pawb sydd â diabetes yn cael asesiad traed 
o fewn 24 awr i'w derbyn i'r ysbyty a bod camau diogelu'n cael eu cymryd 
fel y bo angen.

                                           
8 http://www.diabetologists-abcd.org.uk/Audits/UK_Pump_Audit_data.pdf

http://www.diabetologists-abcd.org.uk/Audits/UK_Pump_Audit_data.pdf
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47.Byrddau iechyd i sicrhau bod pob claf sydd â risg gymedrol ac uwch yn 
cael ei atgyfeirio at y Gwasanaeth Diogelu Traed er mwyn cael asesiad 
blynyddol, addysg a chynlluniau trin pwrpasol cytûn.

48.Byrddau iechyd i atgyfeirio achos o glefyd traed byw o fewn un diwrnod 
gwaith a'i brysbennu o fewn un diwrnod gwaith arall i'r gwasanaeth traed 
amlddisgyblaethol neu'r gwasanaeth diogelu traed.

49.Byrddau iechyd i sicrhau bod y rhai sy'n cynnal gwasanaeth sgrinio traed 
diabetig yn gymwys (e.e. wedi cwblhau "FRAME" neu e-fodiwlau diabetes) 
a'u bod yn atgyfeirio ac yn defnyddio llwybrau cytûn i atgyfeirio.

50.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu adnoddau addysgol a 
chanllawiau cenedlaethol ar reoli clefyd traed diabetig.

51.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i gynghori ar ddatblygu ac achredu 
rôl Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd ym maes sgrinio traed.

52.Byrddau iechyd i sicrhau bod cynllunio ar gyfer olyniaeth ar waith wrth reoli 
clefyd traed diabetig; gan gynnwys cylchdroi staff podiatreg a rhoi 
hyfforddiant cymhwysedd gan ddefnyddio TRIEPodD-UK. 

53.Byrddau iechyd i fabwysiadu dadansoddiad o wraidd y broblem ar gyfer 
pob achos mawr o dorri coes i ffwrdd.

54.Byrddau iechyd i gyflwyno adnodd sgrinio traed diabetig ym mhob lleoliad 
cleifion mewnol er mwyn helpu i nodi problemau sydd eisoes yn bodoli a 
chefnogi'r risgiau o ran sgoriau pwysau.  

55.Byrddau iechyd i weithredu system rhyddhau o'r ysbyty er mwyn hysbysu'r 
Gwasanaeth Diogelu Traed/Gwasanaeth Gofal Traed Amlddisgyblaethol
am gleifion sydd â chlwyf byw sydd ar fin cael eu rhyddhau o’r ysbyty. 

56.Byrddau iechyd i nodi clinigydd arweiniol i weithio gyda'r Cydgysylltydd
Traed Diabetig Cenedlaethol a sicrhau bod prosesau a strwythurau 
allweddol ar waith.

Beichiogrwydd
Mae menywod sydd eisoes â diabetes yn wynebu mwy o risgiau iddynt hwy 
eu hunain a'u babanod yn ystod beichiogrwydd. Gellir lleihau'r risgiau hyn 
drwy roi gofal cyn beichiogi da a gofal da yn ystod y beichiogrwydd. Yng 
Nghymru, mae gan 39% o fenywod sydd â diabetes mewn beichiogrwydd
ddiabetes math 29 felly mae'n hanfodol bod gofal da cyn beichiogi ar gael yn y 
gymuned. Mae rhai menywod yn gallu datblygu diabetes yn ystod 
beichiogrwydd. Gall nodi hyn yn gynnar drwy gynnal profion yn ystod 
beichiogrwydd ymhlith grwpiau risg uchel a rhoi gofal da, leihau'r risgiau o 
niwed i'r babi. Gall gofal ôl-enedigol helpu i leihau'r risg o ddiabetes math 2 
mamol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Camau gweithredu allweddol

                                           
9 Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (2016) National pregnancy in diabetes audit 
report 2015 (Ar-lein) Ar gael yn: http://www.hqip.org.uk/resources/pregnancy-in-diabetes-
audit-report-2015/

http://www.hqip.org.uk/resources/pregnancy-in-diabetes-audit-report-2015/
http://www.hqip.org.uk/resources/pregnancy-in-diabetes-audit-report-2015/
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57.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth cyn beichiogi i bob menyw sydd â diabetes ac adnoddau 
addysgol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar ddiabetes yn 
ystod beichiogrwydd.

58.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i weithio gyda phartneriaid yn y 
gwasanaethau obstetreg i ddatblygu llwybrau newydd er mwyn rheoli 
diabetes yn ystod beichiogrwydd a menywod a chanddynt ddiabetes 
eisoes cyn iddynt feichiogi.

59.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu adnoddau addysg er 
mwyn helpu menywod sy'n cael diabetes yn ystod beichiogrwydd 
(amlieithog).

60.Byrddau iechyd i ddarparu hyfforddiant cyn beichiogi i weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol sy'n gofalu am fenywod sydd â diabetes.

61.Byrddau iechyd i fabwysiadu safonau gofal o ganllaw NICE 2015.

62.Byrddau iechyd i fabwysiadu'r meini prawf profi, rhoi diagnosis a thriniaeth 
ar gyfer diabetes yn ystod beichiogrwydd o Ganllaw NICE 2015.

Gofal Llygaid
Mae canfod a thrin clefyd llygaid diabetes yn gynnar yn llwyddo i leihau'r 
achosion o ddallineb yn sgil diabetes. Mae Gwasanaeth Sgrinio Retinopatheg 
Diabetig Cymru (DRSSW) wedi cael ei ail-frandio fel Gwasanaeth Sgrinio 
Llygaid Diabetig Cymru (DESW) ac wedi trosglwyddo i Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. 

Camau gweithredu allweddol

63.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddarparu ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth mewn amryw o ieithoedd ar bwysigrwydd sgrinio llygaid.

64.Byrddau iechyd, gan weithio gyda DESW, i sicrhau yr atgyfeirir pawb at 
wasanaeth sgrinio llygaid i gael diagnosis o ddiabetes.

65.Byrddau iechyd i gefnogi DESW i gyflwyno model clinig newydd i wella 
mynediad a'r nifer sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

66.DESW i ddatblygu cynllun i weithredu argymhelliad Pwyllgor Sgrinio 
Cenedlaethol y DU i ymestyn y bwlch rhwng apwyntiadau sgrinio ar gyfer 
unigolion sydd â diabetes nad ydynt mewn risg uchel o golli eu golwg 
oherwydd retinopatheg. 

67.Byrddau iechyd i safoni a mesur yr amser o'r atgyfeiriad i’r asesiad a’r
driniaeth gan y gwasanaeth llygaid yn yr ysbyty.

Gofal arennau
Mae atal niwed i'r arennau yn hanfodol i sicrhau bod unigolion sydd â 
diabetes yn cadw'n iach. Gwneir y profion ar gyfer clefyd cynnar yr arennau 
drwy fesur sampl wrin ar gyfer microalbwminwria. Mae'r defnydd o'r mesur 
hwn wedi lleihau ymhlith cleifion diabetes math 1 a math 2 gan nad yw'n un o 
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dargedau'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau mwyach. Pan fydd 
microalbwminwria wedi ei ganfod dylid rhoi llwybr triniaeth ar waith.

Camau gweithredu allweddol

68.Byrddau iechyd i weithio gyda gofal sylfaenol i gynyddu'r mesur o ran 
microalbwmin wrinol i 100% a sicrhau triniaeth briodol i'r rheini sydd â 
microalbwminwria

69.Byrddau iechyd i weithredu canllawiau ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi 
bod yn dioddef o glefyd yr arennau ers amser.

Mathau Genetig o Ddiabetes
Mae tua 1 - 2% o'r achosion o ddiabetes o ganlyniad i ddiabetes genetig 
penodol10, a gaiff ei gamddosbarthu'n aml yn ddiabetes math 1 neu fath 2. 
Gall diagnosis cywir arwain at fathau gwahanol o driniaeth i'r person ac i 
aelodau'r teulu.

Camau gweithredu allweddol

70.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i roi cyngor ar strwythur gwasanaeth 
diabetes genetig a sicrhau y gall unigolion gael gwasanaeth cwnsela a 
phrofion genetig priodol.

Darparu Gofal Diabetes sy'n Canolbwyntio ar yr 
Unigolyn

Gofyniad craidd ar gyfer gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yw cynllun 
gofal personol. Dylai fod yn drosolwg clir a syml o'r hyn y mae rhywun sydd â 
diabetes yn ceisio ei gyflawni, gyda nodau byrdymor a hirdymor wedi'u 
diffinio'n glir ar gyfer y claf a'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. Dyma sail 
dull partneriaeth o ymdrin â gofal a dylai gael ei adlewyrchu mewn unrhyw 
gofnod symudol sydd ar gael i'r claf a dylai fod ar gael ar draws lleoliadau 
gofal yn electronig. Mae cyfarwyddiadau gwybodaeth ar gael mewn lleoliadau 
gofal sylfaenol a gallant helpu i ddatblygu cynllun gofal personol.

Mae gwybodaeth, addysg strwythuredig a grymuso unigolion yn hanfodol i 
hunanreoli diabetes. Mae'r nifer sy'n ymgymryd ag addysg strwythuredig, 
argaeledd yr addysg honno a'i hanghysondeb wedi bod yn broblem ac mae 
angen i fyrddau iechyd gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar hyn. Mae’r Grŵp 
Gweithredu ar gyfer Diabetes yn datblygu opsiynau addysgol newydd i 
ddiwallu anghenion yr unigolyn yn well. Mae'n debygol y byddai'r rheini sydd 
eisoes wedi cael diagnosis o ddiabetes yn elwa ar ddefnyddio gwybodaeth 
wedi'i rhagnodi a chymorth grŵp. Fodd bynnag, mae'n hanfodol sicrhau y 
cynigir addysg strwythuredig ar ddiabetes i bob un sydd newydd gael 
diagnosis o ddiabetes math 2 o fewn 12 mis i'r diagnosis hwnnw, yn unol â 
chanllawiau NICE. Mae angen ystyried darparu addysg diabetes ar gyfer 
cymunedau lleiafrifoedd ethnig penodol lle ceir nifer mawr o unigolion sydd â 
                                           
10 http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6044

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6044
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diabetes. Bydd y 'cynnig' cymorth cyflawn gan y GIG a'r trydydd sector yn 
cynnwys:

 Addysg strwythuredig ar ddiabetes yn unol â chanllawiau NICE
 Trefniadau cefnogaeth gan gymheiriaid
 Cymorth ar-lein a chymorth grŵp
 Copi caled a chanllaw electronig ar gael diagnosis o ddiabetes
 Cyfarwyddiadau drwy gyfrwng fideo
 Atgyfeirio at raglenni eraill fel atgyfeirio at ymarfer corff a’r rhaglen cleifion 

arbenigol.

Dylai'r rheini sydd â diabetes math 1 gael addysg unigol gan nyrs arbenigol 
ym maes diabetes a deietegydd arbenigol pan gânt y diagnosis, a sicrhau y 
cânt apwyntiadau dilynol priodol. Dylid cynnig cwrs DAFNE, neu gwrs 
cyfatebol, chwe mis ar ôl cael y diagnosis, gyda diweddariadau priodol ar 
adeg sy'n diwallu anghenion yr unigolyn hwnnw orau.

Camau gweithredu allweddol:

71.Byrddau iechyd i sicrhau bod cynllun gofal unigol sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn wrth wraidd gofal pob person.

72.Byrddau iechyd i sicrhau y cynigir dewisiadau addysgol priodol, gan 
ddechrau gydag addysg strwythuredig ffurfiol, i bawb sy'n byw gyda 
diabetes.

73.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddatblygu adnoddau addysgol 
ychwanegol a phecynnau y gall byrddau iechyd eu cynnig i bobl sy'n byw 
gyda diabetes.

74.Diabetes UK, ar y cyd â byrddau iechyd, i ddatblygu dulliau o sicrhau 
cefnogaeth gan gymheiriaid a grwpiau.

Ymchwilio i ddiabetes

Gall cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil glinigol o ansawdd uchel roi 
opsiynau triniaeth ychwanegol i bobl. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod 
unigolion sy'n cael gofal mewn sefydliadau lle cynhelir gwaith ymchwil yn cael 
canlyniadau iechyd gwell na'r rhai a gaiff eu trin mewn amgylcheddau lle na 
chynhelir unrhyw waith ymchwil. Mae unigolion sy'n cymryd rhan mewn 
ymchwil yn meddu ar ddealltwriaeth well a rheolaeth well o'u cyflwr drwy 
gyswllt ychwanegol a phartneriaeth â'u gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae 
ymchwil a gaiff ei chynnal yn dda yn cael effaith fawr ar ddatblygu ac addasu 
canllawiau clinigol.

Sefydlwyd Uned Ymchwil Diabetes Cymru (DRU Cymru) ym mis Ebrill 2015 
a'i chenhadaeth yw cynnal a chefnogi rhaglen ymchwil gynhwysfawr, 
integredig a throsiadol ledled Cymru i hyrwyddo datblygiad a gweithredu 
strategaethau therapiwtig er mwyn atal, trin a hunanreoli diabetes. Mae 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi ymrwymo i roi cyllid hyd at £1,500,000 
dros gyfnod o dair blynedd i gefnogi gwaith yr Uned. 
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Yn benodol, mae'r Uned yn ceisio datblygu a chefnogi astudiaethau Portffolio 
Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y DU (UKCRN) ledled Cymru a helpu i sicrhau 
grantiau. Mae cydweithio â diwydiant yn bwysig hefyd er mwyn datblygu 
triniaethau a therapïau newydd sy'n fuddiol i bobl sydd â diabetes, a'r 
potensial i leihau baich y clefyd drwy ddulliau rheoli ac atal gwell neu drwy 
arafu cymhlethdodau. Bydd cymhwyso gwybodaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd 
yn ychwanegu at y gweithgareddau hyn.

Yn ogystal â gweithio gyda'r diwydiannau fferyllol a dyfeisiau, mae DRU 
Cymru yn gweithio'n agos gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, 
academyddion a'r trydydd sector (Diabetes UK, JDRF). Yn y cyfnod rhwng 
mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2016, roedd cyfanswm o 76 o astudiaethau
portffolio diabetes UKCRN yn recriwtio neu'n gwneud gwaith dilynol ar 
gyfranogwyr. O blith y 76 o astudiaethau, roedd 44 (58%) wedi'u hariannu'n 
fasnachol ond roedd y gweddill wedi'u hariannu'n anfasnachol. Roedd 49 o 
astudiaethau (64%) yn cynnwys ymyrraeth ond roedd y gweddill yn 
astudiaethau arsylwadol. Cymerodd pob bwrdd iechyd yng Nghymru ran 
mewn ymchwil diabetes, er bod y math o astudiaeth yn amrywio. At ei gilydd, 
cytunodd 712 o unigolion yng Nghymru i gymryd rhan mewn astudiaethau 
diabetes newydd yn y 12 mis o fis Ebrill 2015.

Un o brif amcanion DRU Cymru yw cynnwys aelodau o'r cyhoedd ym mhob 
agwedd ar waith ymchwil. Mae wyth aelod o'r cyhoedd wedi gwirfoddoli i 
weithio gyda'r uned fel cyfranwyr cyhoeddus ac wedi ffurfio Panel Cyfeirio 
Cyhoeddus DRU Cymru.  Sefydlwyd y Panel Cyfeirio i rannu profiad a 
gwybodaeth am y materion a wynebir gan y rhai sy'n byw gyda diabetes â'r 
Uned a'r gymuned ymchwil ehangach. Mae'r Panel yn darparu barn, cyngor a 
chefnogaeth gan leygwyr i ymchwilwyr diabetes ledled Cymru. Mae'r panel yn 
cwrdd bob chwarter a hefyd yn darparu adolygiadau a chyngor i ymchwilwyr 
rhwng cyfarfodydd. Bu cyfraniad y cyhoedd yn hanfodol er mwyn creu darlun 
o'r bywyd y mae unigolion sydd â diabetes yn ei fyw. Mae'n darparu persbectif 
arall ar y gwaith ac yn helpu i flaenoriaethu materion sy'n bwysig i'r rheini 
sydd â diabetes. Bwriedir ehangu'r Panel Cyfeirio Cyhoeddus ymhellach i 
gynnwys rhieni'r rhai sydd â diabetes a hefyd i sefydlu grŵp pobl iau.

Camau gweithredu allweddol:

75.Byrddau iechyd i sicrhau y nodir arweinydd ymchwil a datblygu a'i fod yn 
darparu arweinyddiaeth ymchwil a datblygu amlwg ar gyfer y Cynllun 
Cyflawni.

76.Byrddau iechyd i annog mwy o bobl sydd â diabetes ledled Cymru i 
gymryd rhan mewn gweithgarwch ymchwil diabetes.

77.Byrddau iechyd i weithio gyda DRU Cymru, ymchwilwyr a'r Gwasanaeth 
Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gynyddu nifer yr 
astudiaethau ymchwil diabetes a gynhelir yng Nghymru.

78.Byrddau iechyd i greu mwy o gyfleoedd i bobl sydd â diabetes, ac y mae 
diabetes yn effeithio arnynt, ledled Cymru i'w cynnwys mewn 
gweithgarwch ymchwil ac ymgysylltu â nhw.
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79.Byrddau iechyd a thimau ymchwil i sicrhau bod trefniadau ar waith i 
drosglwyddo canlyniadau ymchwil diabetes i ddulliau sefydliadau o sicrhau 
bod unigolion yn dilyn arferion gorau a newid gwasanaethau i wella 
arferion clinigol a chanlyniadau i gleifion.

80.Byrddau iechyd i hyrwyddo pwysigrwydd ymchwil a datblygu drwy gymryd 
rhan mewn astudiaethau, gan gynnwys Doeth am Iechyd Cymru, a  bod 
staff y GIG ac aelodau eraill o staff yn cydnabod ac yn deall y rôl y mae 
ymchwil yn ei chwarae wrth gynyddu a chyflawni gofal o ansawdd da, gan 
gynnwys recriwtio, cadw a datblygu staff.

81.Bydd dangosyddion perfformiad allweddol a nodir yn y Fframwaith 
Cyflawni ar gyfer Rheoli Perfformiad Ymchwil a Datblygu'r GIG yn adrodd 
ar fesurau perthnasol.

Rheoli perfformiad y Cynllun Cyflawni ar gyfer 
Diabetes

Mae'r cynllun cyflawni hwn wedi nodi ein gweledigaeth a'n huchelgeisiau ar 
gyfer gwasanaethau diabetes yng Nghymru. Nod y cynllun yw lleihau'r 
cynnydd yng nghyfraddau diabetes math 2 a pharhau i wella canlyniadau 
allweddol a chyfraddau cymhlethdodau i bawb sydd â diabetes. Bydd gwneud 
hyn yn golygu bod pawb sy'n gyfrifol am ofal diabetes yn cydweithio. Mae'r 
cynllun yn cynnwys y mesurau canlyniadau'r boblogaeth a'r mesurau 
gwasanaethau allweddol, a ategir gan drefniadau monitro perfformiad 
manylach. Cefnogir y gwaith gweithredu gan ddyraniad blynyddol o £1m i'r 
Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes.

Yn lleol, bydd y Grwpiau Cynllunio a Chyflawni ar gyfer Diabetes yn arwain y 
gwaith o weithredu eu cynlluniau gwasanaethau lleol, yn unol â'r weledigaeth 
a'r camau gweithredu a nodir yn y cynllun hwn, ar gyfer pob bwrdd iechyd. Yn 
gynyddol mae angen i'r Grwpiau hyn ymgysylltu â chlystyrau gofal sylfaenol a 
sicrhau y caiff cynlluniau gwasanaethau eu hadlewyrchu yng nghynlluniau 
tymor canolig integredig byrddau iechyd. Bydd y Grwpiau hyn yn adrodd ar 
gynnydd i'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes yn flynyddol a bydd y 
cadeirydd yn rhoi sicrwydd i Brif Weithredwr GIG Cymru ynghylch cynnydd 
cenedlaethol cyffredinol yn erbyn y cynllun cyflawni. Bydd y Grŵp Gweithredu 
ar gyfer Diabetes yn parhau i gefnogi byrddau iechyd i gyflawni eu cynlluniau 
gyda rhaglenni gwaith cenedlaethol. Er enghraifft, byddant yn mynd i’r afael 
â’r amrywiad mewn safonau cenedlaethol drwy benodi arweinwyr 
cenedlaethol ar gyfer pympiau, addysg strwythuredig, gofal traed a phontio. 
Mae gan y Rhwydwaith Pediatrig rôl allweddol i hwyluso'r gwaith o wella 
ansawdd a chefnogi gweithio cenedlaethol rhwng unedau diabetes pediatrig.

Mae'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes wedi dwyn ynghyd grŵp 
arweinyddiaeth, yn cynnwys amryw o swyddi cenedlaethol, er mwyn helpu i 
lywio gwelliant a sicrhau y rhoddir y cynlluniau ar waith ledled Cymru. 
Gwnaed penodiadau cenedlaethol i gefnogi byrddau iechyd i ddatblygu 
trefniadau pontio, darparu pympiau inswlin, addysg strwythuredig a 
gwasanaethau gofal traed. Ceir arweinydd ymchwil diabetes Cymru gyfan 
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hefyd ac mae'r grŵp gweithredu yn parhau i ddibynnu ar gyngor y Grŵp 
Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar ddiabetes. Bydd yr Arweinydd Clinigol 
Cenedlaethol ar ddiabetes yn parhau i oruchwylio'r cynllun ac yn canolbwyntio 
ar gyflawni'r safonau cenedlaethol yn gyson. Bydd Cadeirydd y grŵp 
gweithredu hefyd yn darparu cysylltiad allweddol â fforwm Prif Weithredwyr 
Cymru gyfan y mae'r GIG yn cydweithio ag ef a Llywodraeth Cymru.

Un o ganlyniadau allweddol ymestyn dull y cynllun cyflawni cyfredol fydd 
cysondeb y gwasanaethau a ddarperir rhwng 2013 a 2020 a thu hwnt wrth i'r 
dull gweithredu a'r camau gweithredu gael eu hymgorffori ledled Cymru. 
Mae’n hynod debygol y bydd prif themâu’r cynllun, megis safonau, 
integreiddio llwybrau a gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn parhau hyd 
yn oed wedi i’r cyfnod hwnnw ddirwyn i ben. Bydd pwysigrwydd dull cyson a 
hirdymor o wella canlyniadau diabetes yn allweddol i gyflawni nodau'r cynllun.

82.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i lywio rôl yr arweinwyr clinigol 
cenedlaethol, y cydgysylltydd cenedlaethol a gwaith y Grŵp Cynghori 
Arbenigol Cenedlaethol ar ddiabetes a'r rhwydwaith diabetes pediatrig.

83.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i ddyrannu, goruchwylio ac adrodd 
ar y defnydd a wneir o'r cyllid blynyddol, sef £1m i gefnogi blaenoriaethau'r 
cynllun.

84.Byrddau iechyd, drwy Grwpiau Cynllunio a Pherfformiad Diabetes, i 
ddatblygu cynlluniau gwella gwasanaethau lleol gyda rhanddeiliaid a 
sicrhau y cysylltir cynlluniau â chynlluniau tymor canolig integredig 
byrddau iechyd.

85.Byrddau iechyd i fonitro eu perfformiad yn erbyn y cynllun cyflawni ar gyfer 
diabetes drwy gyfres o fesurau perfformiad a nodir yn genedlaethol ac 
adrodd arnynt i'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes bob blwyddyn. 

86.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i hwyluso'r gwaith o rannu a 
gweithredu arferion gorau, gyda chefnogaeth y Rhwydwaith.

87.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i nodi cyfyngiadau a datblygu 
datrysiadau cenedlaethol i faterion cyffredin lle mae angen defnyddio dull 
strategol. 

88.Y Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes i adolygu a rhoi adborth ar gamau 
gweithredu cynlluniau cyflawni byrddau iechyd.

89.Llywodraeth Cymru i gefnogi a galluogi cyswllt rhwng y Grŵp Gweithredu 
a Gweinidogion Cymru.

Canlyniadau Allweddol y Boblogaeth
 Nifer yr achosion a’r graddiant cymdeithasol ar gyfer nifer yr achosion
 Ansawdd bywyd wedi'i fesur drwy PROMs (yn cael ei ddatblygu)
 Ansawdd gofal wedi ei fesur drwy PREMs (yn cael ei ddatblygu)
 Marwolaethau sy'n gysylltiedig â diabetes
 Cyfradd cymhlethdodau ar gyfer trawiad ar y galon, strôc, dallineb, torri

coes i ffwrdd ac arennau'n methu.
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Dangosyddion Perfformiad Gwasanaeth Allweddol: 

Atal Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

Canfod  I’w gadarnhau
 Nifer y profion strategol a gwblhawyd

Plant a Phobl Ifanc  Derbyniadau brys ar gyfer hypoglycemia a 
chetoasidosis diabetig (DKA).

 Presenoldeb mewn apwyntiadau ar gyfer Unedau 
Diabetes Pediatrig (rhwng 16 a 25 oed)

 Cyfraddau pympiau inswlin
Triniaeth  Hyd yr arhosiad yn yr ysbyty

 Gwallau meddyginiaethau
 Cydymffurfio â'r prosesau gofal allweddol
 Rheoli glycemia ar lefel y boblogaeth

Gofal sy'n 
canolbwyntio ar yr 
unigolyn

 Nifer y derbyniadau fel argyfwng
 Presenoldeb mewn clinigau pontio
 Derbyniadau i ofal newyddenedigol
 Atgyfeirio ar gyfer gwasanaethau addysg 

strwythuredig
 Presenoldeb mewn sesiynau addysg strwythuredig

Ymchwil  Nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn treialon clinigol
 Nifer y treialon clinigol
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