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Cyflwyniad gan Dr Graham Shortland, Cadeirydd y Grŵp Gweithredu ar 
gyfer Clefydau Prin a Chyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro  
 

Mae’r fersiwn diweddaraf hwn o’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin, yn 
ailgadarnhau ymrwymiad y GIG a Llywodraeth Cymru i rymuso’r rhai sydd â chlefyd prin a 
sicrhau bod y rhai sy’n cael eu heffeithio gan unrhyw fath o glefyd prin yn cael mynediad 
mewn pryd at lwybrau gofal o safon uchel.  
 

Rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd â’r gwaith o wella gofal i bobl sydd â chlefyd prin 
yng Nghymru, ond mae llawer o waith i’w wneud eto. Rhaid i’r holl randdeiliaid barhau i 
weithio gyda’i gilydd er mwyn adeiladu ar y cynnydd sydd wedi’i wneud yn barod a darparu 
gwell gofal. Mae sefydliadau cyflawni wedi dechrau ymgorffori methodoleg y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin. Yn y cam nesaf hwn o’r Cynllun, rwy’n disgwyl gweld 
byrddau iechyd yn gweithio mewn cysylltiad agos â sefydliadau sy’n bartneriaid, gan 
gyflawni’n gyflymach er mwyn gwella canlyniadau i bobl sydd â chlefydau prin a gweithio ar 
draws ffiniau sefydliadau. Rwy’n disgwyl i gynlluniau clefydau prin y byrddau iechyd fod 
wedi eu hintegreiddio’n llawn yng nghynlluniau strategol y byrddau iechyd. 
  

Mae clefydau prin, wrth eu natur, yn gosod heriau penodol i’r GIG. Mae llawer o glefydau 
o’r fath, ac efallai mai ychydig iawn o bobl fydd yn cael eu heffeithio gan glefyd penodol 
mewn un ardal. Ein gweledigaeth yw llwybrau gofal sylfaenol, eilaidd ac arbenigol cwbl 
integredig, wedi’u cynllunio o amgylch anghenion y claf, er mwyn ei gynorthwyo i wneud 
beth bynnag y mae’n bosibl ei wneud i reoli ei gyflwr. Bydd pobl ond yn treulio cyfran fach 
o’u bywydau mewn cyswllt uniongyrchol â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, felly mae 
cyfrifoldeb personol arnynt i wneud y cyfan a allant i reoli eu cyflwr. Y cysyniad hwn sydd 
wrth wraidd gofal iechyd y dyfodol, sef cydgyfrifoldeb a chyd-gynhyrchu gofal. 
 

Byddwn yn parhau â’n hymdrechion i godi ymwybyddiaeth o glefydau prin. Gwn fod 
gweithwyr iechyd proffesiynol, timau rheoli, y trydydd sector a’r cleifion eu hunain yn 
gweithio’n galed o ddydd i ddydd er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau. Diben y Cynllun 
hwn yw cefnogi ac annog yr ymdrechion hyn drwy roi arweiniad cenedlaethol, annog 
cydweithredu a blaengynllunio. Drwy gydweithio rydym yn fwy tebygol o gyrraedd y man y 
mae angen inni ei gyrraedd. 
 

Mae’n rhaid i ni wneud y defnydd gorau o’n hasedau yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y 
Cynllun yn cael y canlyniadau gorau posibl. Yn bennaf, mae angen i ni wneud y gorau o 
fedrusrwydd, ymroddiad a gwaith caled ein staff clinigol, rheolwyr gwasanaethau a 
sefydliadau’r trydydd sector. Dylem hefyd geisio creu perthynas fwy cyfartal rhwng cleifion 
a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan alluogi pobl i gyd-gynhyrchu eu triniaeth yn 
seiliedig ar eu gwerthoedd, eu nodau a’u hamgylchiadau. 
  

Mae Cymru’n wlad gymharol fach, ac mae hynny’n rhoi cyfle inni weithredu ar sail 
poblogaeth, â gweledigaeth gyffredin, gan ddefnyddio dulliau gweithredu cydweithredol 
sydd wedi’u cynllunio. Byddwn yn parhau i ddod â’n darparwyr, ein rhanddeiliaid a’n 
comisiynwyr at ei gilydd yn rheolaidd er mwyn gwireddu’r weledigaeth gyffredin hon. 
Byddwn yn adeiladu ar ein hymrwymiad i ansawdd, tegwch a llwybrau gofal sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael inni.  
 

Mae’r fersiwn diweddaraf o’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn parhau i 
ddarparu fframwaith gweithredu ar gyfer byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG wrth 
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iddynt weithio gyda’u partneriaid. Fe’i cyhoeddwyd gyntaf yn 2015, ar ôl ymgysylltu ac 
ymgynghori’n ffurfiol ag asiantaethau partner allweddol, rhanddeiliaid, defnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr, ac mae’n nodi’r disgwyliadau ar gyfer pobl o bob oed sydd â 
chlefyd prin.  
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1. Trosolwg a Chyd-destun  
 

Mae’r Cynllun hwn yn cynnwys nifer o wahanol gamau gweithredu er mwyn diwallu 
anghenion pobl sy’n cael eu heffeithio gan glefyd prin. Bydd y camau hyn yn canolbwyntio 
ar ansawdd y llwybr gofal a’r canlyniadau sy’n deillio ohono.  
  

Mae clefyd prin yn glefyd sy’n peryglu bywyd neu’n glefyd gwanychol, cronig sy’n effeithio 
ar 5 person neu lai ym mhob 10,000. Ceir rhwng 5,000 ac 8,000 o glefydau prin, ac er mai 
ar nifer cymharol fach o bobl y mae pob un yn effeithio, maent, gyda’i gilydd, yn effeithio ar 
fywydau 3 miliwn o bobl ledled y Deyrnas Unedig, sy’n awgrymu eu bod yn effeithio ar tua 
150,000 o bobl yng Nghymru. Gall clefydau prin ymddangos mewn llawer o ffurfiau 
amrywiol, gan gynnwys anhwylderau corfforol a seiciatrig. Genetig yw oddeutu 80% o ran 
eu tarddiad, ond mae hynny’n golygu bod yna lawer sydd ddim. Mae’r rhan fwyaf yn dod i’r 
amlwg yn gynnar, ond nid pob un, felly mae angen i wasanaethau fod yn effro i’r arwyddion 
ar lawer o wahanol gyfnodau ym mywydau pobl. Amcangyfrifir bod rhyw 350 o glefydau yn 
gyfrifol am 80% o’r achosion, ond amcangyfrifir hefyd bod dros 200 o ffurfiau newydd yn 
cael eu canfod bob blwyddyn1. 
 

Yn achos rhai pobl sydd â chlefyd prin, bydd yn briodol cyfeirio at gynlluniau cyflawni eraill 
hefyd, fel y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, Iechyd Anadlol a Chyflyrau Niwrolegol, y 

Cynllun Darparu Gofal Diwedd Oes a’r Cynllun Cyflawni ar gyfer y rhai sy’n Ddifrifol Wael2. 
 

Mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn darparu fframwaith er mwyn cyflawni 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r weledigaeth yn Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer 
Clefydau Prin3. Yn 2013 cytunodd pob un o’r pedair gwlad sy’n rhan o’r Deyrnas Unedig i: 

 hybu mynediad cyfartal – caniatáu i bawb sydd â chlefyd prin ddilyn llwybrau gofal clir 
sydd wedi eu diffinio’n dda, gan ddarparu gwasanaethau o safon uchel i bob unigolyn 
drwy gynlluniau gofal personol integredig; 

 cynnig dull gweithredu cydgysylltiedig sy’n canolbwyntio ar y claf ar gyfer gwasanaethau 
triniaeth, gofal iechyd arbenigol a chymorth gofal cymdeithasol, gan roi sylw i anghenion 
cleifion, eu teuluoedd ac eraill sy’n darparu cefnogaeth hanfodol; 

 darparu diagnosis a thriniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer clefydau prin, a’r 
rheini wedi’u datblygu drwy wneud y defnydd gorau o adnoddau rhanbarthol a 
chenedlaethol sydd ar gael yn rhwydd i gleifion a gweithwyr proffesiynol; 

 cynorthwyo canolfannau clinigol arbenigol i ddarparu gofal clinigol arbenigol o safon 
uchel a gwybodaeth arbenigol i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr ac i dîm gofal iechyd 
amlbroffesiynol y claf; 

 hyrwyddo rhagoriaeth mewn ymchwil a datblygu ein dealltwriaeth o glefydau prin a’r 
triniaethau ar eu cyfer; 

 sicrhau dulliau cyflym ac effeithiol o drosi’r datblygiadau yn ein dealltwriaeth o glefydau 
prin yn ofal clinigol drwy greu seilwaith, llwybrau gofal a chymwyseddau clinigol priodol; 

 darparu ymyriadau effeithiol a chefnogaeth i gleifion a theuluoedd yn gyflym, yn deg ac 
yn gynaliadwy; 

                                                        
1 Beth yw clefyd prin? 
2 Atodiad 2 yn y ddogfen hon.  
3 Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Prin. 

http://www.raredisease.org.uk/about-rare-diseases.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/260562/UK_Strategy_for_Rare_Diseases.pdf
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 hyrwyddo cydweithio rhwng y GIG, cymunedau ymchwil, sefydliadau academaidd a 
diwydiant lle bynnag y bo modd er mwyn hwyluso gwell dealltwriaeth o glefydau prin a’r 
ffordd orau o’u trin; 

 cefnogi rhaglenni addysg a hyfforddiant sy’n galluogi gweithwyr proffesiynol ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol i adnabod clefydau prin yn well er mwyn rhoi diagnosis yn 
gyflymach i gleifion a’u galluogi i gael mynediad at lwybrau triniaeth; a, 

 hybu’r Deyrnas Unedig fel y dewis cyntaf o ran lleoliad ar gyfer ymchwil i glefydau prin, 
fel arweinydd, partner a chydweithredwr. 

 

Wrth ymateb i’r Strategaeth, mae pob un o’r pedair gwlad yn mabwysiadu dull gweithredu 
ychydig yn wahanol, fydd yn adlewyrchu adnoddau, blaenoriaethau ac arferion lleol. Gyda’i 
gilydd, bydd y cynlluniau’n anelu at wella mynediad at wybodaeth, gwasanaethau ac 
ymchwil a dod â newid cadarnhaol, gwirioneddol i fywydau pobl sydd â chlefydau prin a’u 
teuluoedd. 
 

Mae gweithlu brwdfrydig, cynaliadwy a medrus yn hanfodol er mwyn darparu gofal o safon 
uchel a thrawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu er mwyn ateb yr heriau lu a 
wynebir gan GIG Cymru heddiw. 
 

Dylai plant sy’n byw â chlefyd prin gael y cymorth a’r gofal gorau posibl yng Nghymru ym 
mhob amgylchedd, gan gynnwys ysgolion, ac wrth drosglwyddo i wasanaethau oedolion. 
Rhaid i ni ystyried sut y gallwn ymgysylltu â chleifion yn well a deall eu profiad, yn 
genedlaethol ac yn lleol, er mwyn sicrhau bod llwybrau gofal yn cael eu cyd-gynhyrchu â 
mewnbwn strwythuredig ac eang.  
 

Mae ar Gymru angen gwasanaethau cyson a theg yn y dyfodol er mwyn sicrhau y caiff 
gofal fforddiadwy, integredig, o safon ei ddarparu yn wyneb galw, cymhlethdod a 
disgwyliadau cynyddol. Mae angen hefyd inni gyflawni o ran mandad gofal, diogelwch a 
phrofiadau gwell i gleifion wedi’u hategu gan brosesau cyfathrebu a chynllunio. 
  
Mae’r Safonau Iechyd a Gofal, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 20154, wedi’u 
cynllunio fel y gellir eu gweithredu ym mhob gwasanaeth a lleoliad gofal iechyd. Maent yn 
rhoi sail dros wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau gofal iechyd drwy roi fframwaith y 
gellir ei ddefnyddio i nodi cryfderau a thynnu sylw at feysydd i’w gwella. 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn annog partneriaeth fwy agored rhwng GIG Cymru a diwydiant, 
ac mae’r agenda Gofal Iechyd Darbodus yn annog GIG Cymru i weithio gyda phartneriaid 
mewn diwydiant er mwyn canfod anghenion a chyfleoedd, cynllunio a datblygu ffyrdd 
newydd o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd a mesur effaith gwelliannau yn y byd go 
iawn. Golyga hyn fod angen rhoi blaenoriaeth i werth cyhoeddus bob amser. 
 

Mae’r Cynllun hwn sydd wedi’i ddiweddaru yn adeiladu ar y cam cyntaf ac yn rhoi i’r GIG a’i 
bartneriaid y dilyniant hollbwysig o ran dulliau gweithredu y mae arnynt ei angen. Mae’r 
cynllun wedi’i nodi mewn strwythur tebyg, ac mae’n ymwneud â’r angen i rymuso, canfod 
cyflyrau’n gynnar, darparu gofal cyflym, effeithiol a diogel, a thriniaethau ac ymchwil. Mae’r 
penodau hyn wedi’u hategu drwy’r cynllun cyfan gan yr angen am lwybrau gofal effeithiol a 
gwybodaeth o safon am gleifion. Mae hefyd wedi cael ei ysgrifennu i adlewyrchu’r 
sbardunau strategol diweddaraf, gan gynnwys gofal iechyd darbodus, y cynllun gofal 

                                                        
4 Mae rhagor o wybodaeth am y safonau iechyd a gofal i’w gweld yma.  

http://gov.wales/topics/health/publications/health/guidance/care-standards/?skip=1&lang=cy
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sylfaenol a deddfwriaeth newydd. 
  
Ers cyhoeddi fersiwn cyntaf y Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin gwelwyd nifer o 
newidiadau strategol a deddfwriaethol sydd wedi cael effaith ar bolisi ac y mae angen eu 
hadlewyrchu yn y Cynllun hwn sydd wedi’i ddiweddaru. Mae crynodeb o’r rhain i’w gweld 
yn Atodiad 1. 
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2. Grymuso’r rheini y mae Clefydau Prin yn effeithio arnynt 
 

Mae Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Prin yn ceisio sicrhau gwelliannau ar 
hyd ‘taith y claf’, o’r cysylltiad cyntaf â’r meddyg teulu i’r diagnosis a’r broses barhaus o 
reoli cyflwr prin. Mae’r ymrwymiadau sydd yn y Strategaeth yn pwysleisio’r rôl sylfaenol y 
bydd y claf yn ei chwarae yn ystod y daith hon, â chefnogaeth ei deulu/gofalwr a/neu 
sefydliad cleifion. 
 

Mae cael diagnosis o glefyd neu gyflwr prin fel arfer yn ddechrau cyfnod o newid mawr 
iawn ym mywyd yr unigolyn ac ym mywydau ei deulu a’i ffrindiau. Gall effeithio ar 
berthnasoedd, rhagolygon ar gyfer gyrfa, incwm a disgwyliadau yn y dyfodol. Bydd profiad 
pob unigolyn o fyw â chlefyd prin yn wahanol, ond bydd llawer o’r problemau a’r heriau’n 
gyffredin i lawer o bobl sy’n byw â’r cyflwr. 
 

Mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, cleifion, gofalwyr a’u teuluoedd yn aml iawn yw’r rhai sy’n 
gwybod mwy na neb am eu cyflwr, sut i’w reoli a pha wasanaethau y mae arnynt eu 
hangen. O ganlyniad, rhaid i weithwyr proffesiynol y GIG gymryd sylw manwl o’u barn gan y 
bydd ganddynt lawer gwell dealltwriaeth o’r broblem a’i goblygiadau. Hyd yn oed mewn 
canolfannau mwy arbenigol, mewn gofal trydyddol, bydd perthynas gydweithredol rhwng 
clinigwyr, cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn sicrhau bod modd cyfnewid gwybodaeth 
werthfawr. 
 

Mae deall profiadau pobl ar ddiwedd eu hoes, a’u teuluoedd, yn elfen hollbwysig o 
wasanaethau sy’n cael eu llunio ar y cyd ac sy’n canolbwyntio ar y claf, yn unol ag 
egwyddorion gofal iechyd darbodus. Mae’r ddealltwriaeth hon yn hanfodol hefyd er mwyn 
mesur effeithiolrwydd gwasanaethau. 
 

Rhaid i glinigwyr mewn gwasanaethau lleol wybod beth yw cyfyngiadau eu gwybodaeth eu 
hunain a pha bryd y mae angen cyfeirio at rywun arall, neu ofyn am gyngor gan arbenigwyr 
neu ganolfannau arbenigol. Mae cleifion a sefydliadau’r trydydd sector ar gyfer cleifion yn 
chwarae rôl mewn addysg pan nad oes clinig arbenigol ar gyfer cyflwr. 
 

Mae llawer o wahanol grwpiau trydydd sector yn cynorthwyo i ddarparu’r wybodaeth a’r 
arweiniad y mae ar gleifion ei angen er mwyn cael mynediad at wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, a rheoli a gwella eu cyflwr. Gall llawer weithredu fel eiriolwr dros y claf 
pan fo angen a phontio’r bwlch rhwng cleifion, eu teuluoedd a’r gwasanaeth iechyd. 
 

Er hyn, rhaid i wella profiad y claf o ofal fod yn un o brif flaenoriaethau’r GIG yng Nghymru. 
Mae canolbwyntio ar ‘brofiad y claf’ yn hanfodol er mwyn gwella ansawdd gofal. Mae’r 
Fframwaith ar gyfer Sicrhau Profiad Defnyddwyr Gwasanaeth5 yn egluro bod angen 
defnyddio ffynonellau ar wahân i arolygon i gasglu adborth gan gleifion. Dylai byrddau 
iechyd ac ymddiriedolaethau fod â mecanweithiau er mwyn casglu barn cleifion a gofalwyr 
am eu profiad o’r gwasanaethau y maent wedi eu defnyddio. Er mwyn gwella 
gwasanaethau rhaid i sefydliadau ddangos sut y maent yn ymateb i brofiad defnyddwyr, 
gan sicrhau bod adborth yn cael ei gasglu, a’i gyhoeddi a bod gwelliannau cysylltiedig a 
gwersi a ddysgwyd i’w gweld. 
 

                                                        
5 GIG Cymru – Gwrando ar Adborth a Dysgu oddi wrtho - Fframwaith ar gyfer Sicrhau 
Profiad Defnyddwyr Gwasanaeth 2015. 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1064/Healthcare%20Quality%20-%20FINAL%20WELSH%20-%2025789_Revised%20Framework%20for%20Assuring%20Service%20User%20Experience_W_WEB.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1064/Healthcare%20Quality%20-%20FINAL%20WELSH%20-%2025789_Revised%20Framework%20for%20Assuring%20Service%20User%20Experience_W_WEB.pdf
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Drwy’r Mesurau Profiad a Adroddir gan Gleifion (PREMs) a’r Rhaglen Genedlaethol 
Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion (PROMs), dylai byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau ymgysylltu’n barhaus â chleifion a’u grymuso fel sail i ddatblygu, darparu 
a sicrhau gwelliant parhaus mewn llwybrau i bobl sydd â chlefydau prin yng Nghymru. Dylai 
PREMs a PROMs fod yn hygyrch i gleifion o bob oed, gan gynnwys plant, pobl hŷn, a’r 
rheini sydd â diffyg ar un o’u synhwyrau, llythrennedd gwael neu anawsterau dysgu. 
 

Rhaid i gleifion fod yn ganolog i’r broses o ddatblygu’r gwasanaeth, a byddant yn cael 
cynnig gwybodaeth briodol yn yr iaith a’r fformat priodol. Mae gwybodaeth glir yn elfen 
greiddiol o brofiad pob claf. Mae darparu gwybodaeth hygyrch o safon uchel am iechyd a 
gofal yn helpu pobl i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ar y cyd 
ynglŷn â’u gofal. Rhaid i gleifion hefyd gael cynlluniau triniaeth clir i’w tywys drwy brosesau 
gofal a all fod yn gymhleth iawn. Wrth i amser fynd yn ei flaen dylai cleifion allu cael 
mynediad at eu cofnodion clinigol eu hunain a rhyngweithio’n ddigidol â’r gwasanaeth 
iechyd. Mae gwybodaeth yn golygu mwy na dim ond taflenni a gwybodaeth wedi ei 
hargraffu; gall hefyd olygu arwyddion ysbytai, hysbysiadau am apwyntiadau, gwefannau, 
cydsyniad deallus, cofnodion iechyd personol, rhaglenni addysgu cleifion a’r cyfryngau 
cymdeithasol. 
 

Rhaid i wybodaeth allweddol gydymffurfio â safonau’r Gymraeg a chael ei chynhyrchu 
mewn fformatau amrywiol er mwyn bod yn hygyrch. Mae angen i wybodaeth am iechyd a 
gofal i gleifion, teuluoedd, gofalwyr a’r cyhoedd fod o safon uchel, yn hawdd ei gweld ac yn 
hawdd ei deall. Dylai annog pobl i ymwneud â’u llesiant, gwella eu profiad a’u galluogi hwy 
a’u teuluoedd neu ofalwyr i wneud dewisiadau sy’n seiliedig ar ffeithiau ynglŷn â’u ffordd o 
fyw, eu triniaeth a’r gwasanaethau y maent yn eu defnyddio. Drwy ddarparu gwybodaeth o 
safon dda, gallwn helpu i sicrhau bod pobl yn teimlo bod ganddyn nhw rym, eu bod yn cael 
eu diogelu’n well a’u bod yn cael mwy o ddewis ym mhob agwedd ar eu gofal iechyd. Dylai 
gwybodaeth gael ei chynllunio a’i chynhyrchu ar y cyd â chleifion, teuluoedd a gofalwyr er 
mwyn sicrhau ei bod yn diwallu eu hanghenion. 
 

Gall rhai cleifion sydd ag anableddau dysgu ddirywio’n gyflym a gall hyn fod yn anodd i’w 
weld, yn enwedig os nad ydynt yn gallu cyfathrebu’n llafar. Mae gofalwyr yn aml yn mynd 
gyda chleifion i’w hapwyntiadau ysbyty a gall eu mewnbwn hwy helpu i ganfod a yw 
unigolyn mewn perygl o ddirywio. Gall defnyddio Nyrsys Cyswllt Anabledd Dysgu, lle maent 
yn cael eu cyflogi, helpu’r staff i sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud. 
 

Mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio fwy a mwy i gefnogi cleifion a’u galluogi i fod 
yn rhan o’u gofal eu hunain. Gwneir defnydd priodol o dechnoleg ddigidol, teleiechyd a 
thelefeddygaeth lle bo modd i helpu cleifion i ofalu amdanynt eu hunain. 
 

Camau gweithredu allweddol i fyrddau iechyd ar y cyd â WHSSC: 
 

1. Cefnogi cynnwys gofal a thriniaeth ar gyfer clefydau prin yn y mesurau profiad a 
adroddir gan gleifion (PREMs) a’r mesurau canlyniadau a adroddir gan gleifion 
(PROMs) presennol; 

 

2. Sefydlu mecanweithiau effeithiol er mwyn ceisio a defnyddio barn cleifion o bob oed a’u 
gofalwyr, gan gynnwys casglu adborth cleifion o nifer o ffynonellau, er enghraifft 
pryderon, cwynion, storïau cleifion, canmoliaeth a digwyddiadau clinigol; 
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3. Sicrhau bod pobl sydd â chlefydau prin yn cael mynediad at wybodaeth hygyrch o safon 
uchel ar bob cam o’u taith, i’w galluogi i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ffeithiau; 

 

4. Sicrhau eu bod yn cynnwys cleifion a’u gofalwyr yn y broses o ddarparu gwasanaeth ar 
gyfer clefydau prin; 

 

5. Ymgysylltu â’r holl randdeiliaid, gan gynnwys cymdeithasau cleifion, wrth ddatblygu 
polisïau comisiynu fydd yn rhoi manylion ynghylch y llwybr cyfeirio, yr arwyddion clinigol 
ar gyfer y weithdrefn neu’r driniaeth, a meini prawf mynediad ar gyfer y gwasanaeth. 
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3. Adnabod ac atal clefydau prin  
 

Roedd Strategaeth y Deyrnas Unedig yn nodi bod llawer o glefydau prin yn bresennol ar 
enedigaeth a’u bod yn cael eu hachosi naill ai gan broblem enetig (er enghraifft ffeibrosis 
systig), neu gan ddiffygion neu gysylltiad â sylweddau o gwmpas adeg beichiogi neu yn 
ystod beichiogrwydd. Yn y cyd-destun hwn bu’n ystyried rôl sgrinio a phrofi. 
 

Nid yw’r rhan fwyaf o’r achosion o glefydau prin yn cael eu canfod fel rhan o raglen sgrinio 
poblogaeth, a chyfyngedig yw swyddogaeth sgrinio a phrofi cludyddion. Mae gan 
Wasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan ran ganolog i’w chwarae yn y gwaith parhaus 
o brofi cludyddion a rhoi cyngor i’r teulu a’r perthnasau agosaf ar ôl i glefyd etifeddol prin 
gael ei ganfod. Mae darparu gwybodaeth gywir a phrofion cludyddion i deuluoedd yn 
sicrhau eu bod yn gallu cael gwybodaeth am ddulliau rheoli a gwneud penderfyniadau 
gwybodus ynglŷn â materion atgenhedlu yn y dyfodol. Mae’r gwasanaeth cwnsela’n 
darparu gwybodaeth gywir am risg ac yn rhoi gwybodaeth am y profion cynenedigol sydd ar 
gael yn ogystal â gwybodaeth am brofion cyn mewnblannu os yw hynny’n briodol.  
 

Cynrychiolir Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru hefyd ar Bwyllgor Sgrinio 
Cenedlaethol y Deyrnas Unedig (NSC) ac mae gan Gymru gynrychiolwyr ar ei is-grwpiau ar 
draws y rhaglenni sgrinio. Mae Pwyllgor Sgrinio Cymru yn derbyn cyngor gan yr NSC a 
Llywodraeth Cymru sydd yn penderfynu ar weithredu polisi sgrinio yng Nghymru. 
 

Mae angen i brosesau cydsynio fod yn briodol ar gyfer sgrinio a llwybrau symptomatig, er 
mwyn sicrhau bod rhieni neu gleifion yn gallu cael digon o wybodaeth i’w galluogi i  wneud 
penderfyniad gwybodus. 
 

Mae angen i feddygon teulu gael gwybod am fabanod y canfuwyd bod ganddynt glefyd prin 
er mwyn sicrhau eu bod mewn sefyllfa fanteisiol i ddarparu cefnogaeth gyffredinol briodol i’r 
teulu. 
 

Er y bydd llawer o glefydau prin yn cael eu canfod ar enedigaeth plentyn neu cyn iddo gael 
ei eni drwy wasanaethau arbenigol, bydd eraill yn ymddangos am y tro cyntaf yn 
ddiweddarach, gan osod her i’r gwasanaethau cymunedol eu hadnabod a’u rheoli. 
 

Mae diffyg ymwybyddiaeth ac adnabyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol y tu allan i’r gwasanaethau arbenigol, ac mae hynny’n aml yn arwain at 
oedi cyn cael diagnosis neu roi diagnosis anghywir i gleifion sydd â chlefydau prin. Dylai 
addysg mewn clefydau prin helpu pob gweithiwr iechyd proffesiynol i: 

 fod yn ymwybodol y gallai arwyddion cyffredin gynnwys nifer bach o gleifion sydd â 
chlefyd prin; 

 deall y gallai patrwm a chyfuniad o arwyddion/symptomau ar draws y teulu, yn hytrach 
nag mewn un unigolyn yn unig, awgrymu diagnosis o glefyd prin penodol a etifeddwyd; 

 deall y gwahanol fathau o etifeddu a’r risg y bydd rhagor o blant yn cael eu heffeithio yn 
ystod beichiogrwydd; 

 gallu olrhain a chofnodi hanes teuluol cywir clefyd; 

 bod yn ymwybodol o wasanaethau geneteg clinigol a gwasanaethau eraill ar gyfer 
clefydau prin a sut y gellir cael mynediad at y rhain; 
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 bod yn ymwybodol o ffynonellau lle gellir cael gwybodaeth ddibynadwy ac “mewn union 
bryd” am glefydau prin, fel yr adnodd ar-lein Orphanet;6 

 bod yn ymwybodol o bwysigrwydd mynediad at ymchwil i’r rhai sydd â chlefydau prin a 
ble y gellir cael gafael ar wybodaeth am gyfleoedd ymchwil (e.e. ar-lein drwy bortffolios 
NISCHR ac NIHR). 

 

Yn ychwanegol at hyn, mae angen paratoi israddedigion meddygol, gwyddonwyr gofal 
iechyd a chlinigwyr arbenigol ar gyfer defnydd clinigol o dechnolegau dilyniannu y disgwylir 
iddynt newid y ffordd y penderfynir ar ddiagnosis o glefydau prin. Bydd gan Wasanaeth 
Geneteg Meddygol Cymru Gyfan (AWMGS) ran bwysig i’w chwarae wrth addysgu 
gweithwyr iechyd proffesiynol ynglŷn ag anghenion gwybodaeth ac anghenion cyfathrebu 
cleifion yng nghyswllt darparu profion a chanlyniadau Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf 
(NGS). Ni fydd hyn yn gyfyngedig i faes Geneteg Glinigol yn y dyfodol; bydd yn cael ei 
ehangu i gynnwys y ffordd y mae genomeg yn cael ei chysylltu ag ymarfer clinigol yn y rhan 
fwyaf o arbenigeddau eraill megis pediatreg, cardioleg ac oncoleg. 
 

Rhaid i’r GIG ymateb i’r angen i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â chlefydau prin i bobl mewn 
ffyrdd gwahanol o ganlyniad i newidiadau sy’n digwydd yn gyflym mewn technoleg a 
dealltwriaeth fiomeddygol, a’r angen i adlewyrchu hyn a rhyngweithio â chleifion. Dylid 
cydnabod hyn mewn trefniadau cynllunio, contractau ac addysg barhaus. 
 

Camau gweithredu allweddol: 
 

1. Sicrhau bod rhanddeiliaid yng Nghymru yn gwybod am ymgyngoriadau cyfredol Pwyllgor 
Sgrinio Cenedlaethol y Deyrnas Unedig drwy rwydweithiau a gwefannau; 

 

2. Sicrhau bod argymhellion Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y Deyrnas Unedig yn cael eu 
hystyried a’u gweithredu’n briodol ac mewn pryd yng Nghymru; 

 

3. Cydweithio i wella ymwybyddiaeth ac addysg am glefydau prin i weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol. 

 

                                                        
6 Mae porthol y Deyrnas Unedig i Orphanet i’w weld yma. 

http://www.orphanet.org.uk/
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4. Diagnosis ac ymyriad cynnar 
 

Mae diagnosis cynnar a chywir o glefydau prin yn hanfodol er mwyn sicrhau’r gofal gorau a 
gallu ymyrryd yn gynnar. Yn aml iawn, er mwyn cael diagnosis o glefydau prin mae angen 
cydnabod y gallai symptomau ac arwyddion cyffredin gael eu hachosi gan glefyd prin. Mae 
hyn yn her mewn gofal sydd heb fod yn arbenigol. Gall unigolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr 
brofi gofid a phryder mawr wrth aros am ddiagnosis, yn enwedig pan mae cyflwr rhywun yn 
dirywio oherwydd hynny. Gall diagnosis cynnar leihau hyn ac arwain at driniaeth gynharach 
a rheolaeth effeithiol. 
 

Peth cymharol anarferol yw cael diagnosis o glefyd prin drwy sgrinio. Gall diagnosis cynnar 
ac ymyriad cynnar hefyd ddilyn profion oherwydd bod clefyd prin yn y teulu, er nad yw 
symptomau’r clefyd wedi ymddangos eto. Mae diagnosis cynnar ac ymyriad cynnar yn 
cynnig gobaith cynyddol y gellir atal clefyd cyn i blentyn gael ei eni. Yn achos IVF, cyn 
mewnblannu, gellir canfod ac atal cymhlethdodau clefyd drwy fwy o oruchwyliaeth, 
gweithdrefnau proffylactig, cemoataliad neu therapi wedi ei dargedu.   
 

Mae technolegau genomig yn cael eu defnyddio’n gynyddol aml a’r dulliau newydd yn ei 
gwneud yn bosibl dilyniannu’r genom cyfan (holl strwythur genetig unigolyn) neu ran ohono 
(‘ecsom’) i geisio egluro patrwm anghyfarwydd o arwyddion a symptomau a chefnogi 
diagnosis genetig uniongyrchol o glefyd (prin) penodol.  
 

Dylai egwyddorion gofal iechyd darbodus gael eu defnyddio i arwain taith neu lwybr y claf 
drwy’r system, gan gynnwys prosesau hunan-ofal, diagnosis a thriniaeth. Mae defnyddio 
timau amlddisgyblaethol yn cyfuno sgiliau gwahanol glinigwyr ac yn cynnwys y claf ym 
mhob agwedd ar ei ofal er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau.  
 

Mae adolygiad gan gymheiriaid o ansawdd gofal iechyd i gefnogi a llywio’r gwaith o 
gynllunio a darparu gwasanaethau yn cael cefnogaeth glinigol gref, a phrofwyd ei fod yn 
ffordd effeithiol a rhesymol o werthuso gwasanaethau, gan wneud gwelliannau wedi’u 
targedu a rhannu’r arferion gorau. 
 

Ychydig o brofiad o glefydau prin fydd gan feddyg teulu, ac mae’n amlwg yn amhosibl i un 
meddyg teulu feddu ar wybodaeth arbenigol am bob cyflwr. Fodd bynnag, gan yr 
amcangyfrifir y bydd un o bob 17 person yn dioddef o glefyd prin yn ystod ei oes7, mae’n 
debyg y bydd timau gofal sylfaenol yn datblygu arbenigedd cyffredinol mewn rheoli 
achosion lle mae cael diagnosis yn ymddangos yn anodd a lle mae amheuaeth o glefyd 
prin. 
 

Os bydd ansicrwydd, dylid sicrhau cleifion a’u gofalwyr bod eu pryderon yn cael eu 
cydnabod, a dylid datblygu dealltwriaeth gyffredin o’r anawsterau diagnostig a chamau 
gweithredu priodol. Mewn llawer o achosion bydd gan feddygon teulu berthynas hir o ofalu 
am glaf neu ei deulu a gallant fod yn gefnogaeth neilltuol ar adegau o ansicrwydd.  
 

Mae gwasanaethau gofal eilaidd yn bont bwysig rhwng y tîm gofal sylfaenol a’r gwasanaeth 
arbenigol a gall eu rôl gynnwys: 

 ystyriaeth gychwynnol o glefyd prin ac ymchwiliad pellach iddo o fewn gofal eilaidd; 

 cyfeirio at wasanaethau arbenigol i gael barn arall; 

                                                        
7 Beth yw clefyd prin? 

http://www.raredisease.org.uk/about-rare-diseases.htm
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 cyswllt parhaus â’r gwasanaethau arbenigol; 

 darparu gofal rheolaidd a gofal brys yn agos at gartref y claf; 

 mynediad at wybodaeth a chefnogaeth i gleifion y mae clefyd prin wedi effeithio arnynt 
hwy a’u teuluoedd. 

 

Fel meddygon teulu, mae’n bosibl mai ychydig o brofiad o glefyd prin fydd gan glinigwyr 
unigol mewn ysbyty, ond yn wahanol i weithwyr gofal sylfaenol byddant yn gallu cael 
mynediad buan at gyfleusterau i gleifion mewnol/allanol er mwyn rheoli’r cyflwr. Mae angen 
ystyried rôl gofal sylfaenol ac eilaidd mewn partneriaeth â gwasanaethau arbenigol, gan 
gytuno ar lwybrau gofal unigol i gleifion er mwyn iddynt allu symud rhwng gofal sylfaenol, 
eilaidd ac arbenigol yn briodol a heb oedi, a chael triniaeth amserol. Efallai y bydd hyn yn 
cynnwys cyfeirio cleifion at systemau electronig/gwybodaeth ar y we a rhoi rhifau ffôn i 
gleifion er mwyn iddynt allu cysylltu mewn achosion brys. Dylai gynnwys enw’r clinigydd 
arweiniol mwyaf priodol ar gyfer y claf hwnnw mewn gofal eilaidd i weithredu fel eiriolwr 
dros y claf hwnnw a chydgysylltu’r gofal a rennir neu ofal arbenigol lle bo’n briodol. 
 

Rhaid i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau sicrhau wrth reoli a chreu cynlluniau swyddi ar 
gyfer clinigwyr a genetegwyr sy’n rheoli clefydau prin. Dylai addysg gweithwyr iechyd 
proffesiynol, gosod safonau a datblygu llwybrau gofal ar gyfer defnydd priodol o adnoddau 
geneteg, gael eu hadlewyrchu’n briodol mewn cynlluniau swyddi. 
 

Mae gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) gontractau gyda 
darparwyr gwasanaeth arbenigol sy’n ymdrin â’r clefydau prin mwy cyffredin. Er bod 
rhywfaint o wasanaethau arbenigol yn cael eu darparu ar gyfer clefydau prin gan fyrddau 
iechyd yng Nghymru, bydd llawer o gleifion sydd â chlefydau prin yn cael eu cyfeirio at 
ddarparwyr arbenigol yn Lloegr i gael gofal. Os nad oes contractau ar gyfer darparwyr y tu 
allan i Gymru, er mwyn i glaf gael mynediad at wasanaeth, mae’n ofynnol i’r rhai sy’n 
gyfrifol am gyfeirio cleifion gyflwyno gwybodaeth glinigol i gael ei hystyried gan banel 
Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol Cymru Gyfan. 
 

Mae WHSSC wedi sefydlu arweinwyr clinigol mewn nifer o feysydd arbenigol sy’n 
gysylltiedig â chlefydau prin. Mae’r arweinwyr hyn yn gweithredu fel porthgeidwaid clinigol a 
gallant roi caniatâd i gleifion gael eu cyfeirio i ganolfannau yn Lloegr. Cyhoeddir 
gwybodaeth am yr arweinwyr clinigol a’r gwasanaethau arbenigol ar wefan WHSSC mewn 
cyfeiriadur rheoli atgyfeiriadau8.   
 

Rhaid i WHSSC, byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau sicrhau bod trefniadau llywodraethu 
ac adrodd effeithiol wedi’u sefydlu er mwyn monitro’r ffordd y darperir gofal diogel ac 
effeithiol. Mae hyn yn cynnwys ystyried pob tystiolaeth a chanllaw perthnasol, gan gynnwys 
canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) a 
safonau proffesiynol wrth ddatblygu’r llwybr clinigol ar gyfer pobl sydd â chlefydau prin. 
 

Mae Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG) yn darparu arbenigedd, 
gwybodaeth a chyngor clinigol, yn ogystal â gwasanaethau profion genetig, i gleifion ledled 
Cymru. Mae profion genetig yn faes datblygu pwysig er mwyn canfod a thrin clefydau prin. 
Bob blwyddyn, wrth i wybodaeth am anhwylderau genetig gynyddu, mae profion genetig 
newydd yn cael eu comisiynu gan Rwydwaith Profion Genetig y Deyrnas Unedig (UKGTN). 
Yna mae’r profion genetig newydd hyn yn dod ar gael i gleifion a’u teuluoedd sydd wedi 

                                                        
8 Mae cyfeiriadur rheoli atgyfeiriadau WHSSC i’w weld yma.  

http://www.whssc.wales.nhs.uk/referral-management
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cael eu heffeithio gan y clefydau prin cysylltiedig, neu sydd â risg o’u datblygu. Gall y 
profion iawn ar yr adeg iawn wella effeithlonrwydd a lleihau pryder drwy sicrhau diagnosis 
cyflymach ac osgoi triniaeth aneffeithiol. 
 

Mae WHSSC wedi parhau i ddatblygu proses gadarn sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi 
ei benderfyniadau comisiynu. Mae hyn yn cynnwys blaenoriaethu technolegau newydd i’w 
cynnwys yn ei Gynllun Comisiynu Integredig blynyddol, a datblygu polisïau comisiynu ar 
gyfer cyflyrau penodol. Mae’r gwaith o ddatblygu, adolygu a diweddaru polisïau comisiynu’n 
cael ei reoli gan grŵp penodol o fewn WHSSC. Mae pob polisi newydd a diwygiedig yn cael 
ei gyhoeddi fel mater o drefn ar gyfer ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys 
timau clinigol perthnasol a grwpiau cefnogi cleifion. Mae pob polisi comisiynu’n nodi meini 
prawf clir ar gyfer cynnwys ac eithrio, yn ogystal â’r llwybr cyfeirio a mesurau canlyniadau. 
 

Gweithredwyd proses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau amddifad a thra-amddifad9 
gan AWMSG ym Medi 201510. 
 

Mae adolygiad o’r broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR), sy’n galluogi cleifion i 
gael mynediad at driniaethau nad ydynt yn cael eu darparu fel arfer, wedi cael ei gynnal yn 
ddiweddar. Cyhoeddwyd yr adroddiad IPFR11 yn Ionawr 2016 ac mae’n argymell newid y 
meini prawf presennol ar gyfer gwneud penderfyniadau, fel bod y penderfyniad bob amser 
yn ymwneud â’r budd clinigol posibl i’r claf a gwerth am arian yr ymyriad. Canfuwyd yn aml 
iawn nad oedd y cysyniad o ‘eithriadoldeb’ yn gweithio i gleifion sydd â chlefydau prin, gan 
nad oedd llinell sylfaenol i sefydlu eithriadoldeb. Mae meini prawf arfaethedig yr adolygiad 
yn caniatáu i ymyriadau ar gyfer clefydau prin gael eu hasesu ar sail y cwestiwn a ydynt yn 
cynnig budd clinigol sylweddol a gwerth rhesymol am arian. 
 

Bydd datblygu Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf (NGS) yn golygu bod modd datblygu a 
chadarnhau protocolau diagnostig a dadansoddiad biowybodeg arbenigol. Bydd hyn yn 
galluogi Cymru i ddal i fyny â gwasanaethau geneteg rhanbarthol mewn rhannau eraill o’r 
Deyrnas Unedig. 
 

Camau gweithredu allweddol i fyrddau iechyd ar y cyd ar y cyd â WHSSC: 
 

1. Datblygu un llwybr gofal cytunedig drwy Gymru gyfan i bobl sydd â chlefydau prin, yn 
cael ei ddarparu cyn agosed ag sy’n bosibl at y cartref;  

 

2. Defnyddio dadansoddiad o ddigwyddiad arwyddocaol i ganfod oedi cyn cael diagnosis 
a rhwystrau sy’n atal gwasanaeth gyda’r bwriad o ganfod a rhoi sylw i unrhyw 
anghenion dysgu sy’n gysylltiedig â diagnosis anarferol yn eu cynlluniau datblygu 
personol a rhannu gwersi a ddysgwyd ar draws timau ymarfer; 

 

3. Datblygu gwasanaethau er mwyn sicrhau bod amseroedd ymgynghori yn adlewyrchu 
angen ac yn caniatáu digon o amser i roi sylw i reoli gofal cymhleth;  

 

                                                        
9 Cyffuriau nad ydynt yn cael eu datblygu gan y diwydiant fferyllol am resymau economaidd 
ond sy’n ymateb i angen iechyd cyhoeddus yw cyffuriau amddifad a thra-amddifad. Mae 
rhagor o wybodaeth i’w gweld yma. 
10 AWMSG, Y broses ar gyfer arfarnu meddyginiaethau amddifad ac amddifad iawn a 
meddyginiaethau a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer clefydau prin. 
11 Adolygiad Annibynnol o'r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yng Nghymru. 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/appraisaldocs/inforandforms/AWMSG%20Orphan%20and%20Ultra%20Orphan%20process.pdf
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/appraisaldocs/inforandforms/AWMSG%20Orphan%20and%20Ultra%20Orphan%20process.pdf
http://llyw.cymru/docs/dhss/publications/170117ipfrreportcy.pdf
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4. Cael mewnbwn gan ofal sylfaenol wrth ddatblygu llwybrau priodol ar gyfer diagnosteg, 
triniaeth a chefnogaeth; 

 

5. Cynnwys adolygiad gan gymheiriaid o ansawdd gofal iechyd i gefnogi a bod yn sail i’r 
broses o gynllunio a darparu gwasanaethau; 

 

6. Defnyddio prosesau arfarnu sy’n seiliedig ar dystiolaeth i adolygu triniaethau er mwyn 
sicrhau gwerthusiad priodol o brofion a thechnolegau genetig a genomeg newydd; 

 

7. Sicrhau mynediad priodol a theg at brofion genetig; 
 

8. Sicrhau trefniadau comisiynu priodol ar gyfer gwasanaethau geneteg Cymru, gan 
gynnwys monitro a gwerthuso mynediad at brofion;  

 

9. Cyfathrebu’n effeithiol â gwasanaethau arbenigol eraill, yn ôl y galw, er mwyn sicrhau 
gofal o safon uchel a chefnogaeth ddiagnostig; 

 

10. Sicrhau bod trefniadau wedi eu gwneud er mwyn adnabod a chefnogi cleifion na ellir 
cytuno ar ddiagnosis ar eu cyfer.  
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5. Cydgysylltu Gofal 
 

Mae’r adran hon yn ymdrin â’r sefyllfa lle gallai unigolyn fod angen cymorth gan wahanol 
glinigwyr sydd ymhell oddi wrth ei gilydd o bosibl neu’n bell o’i gartref. Mae’n ymdrin â: 

 manylebau gwasanaethau; 

 canolfannau arbenigol; 

 gwybodaeth i gefnogi cynllunio a chydgysylltu gofal. 
 

Mae gan blant a phobl ifanc sydd ag anghenion gofal iechyd, gan gynnwys y rhai sydd â 
chlefyd prin, yr un hawl i gael eu derbyn mewn ysgolion â phlant eraill. Mae rhwymedigaeth 
gyfreithiol ar ysgolion i sicrhau bod pob plentyn sydd ag anghenion gofal iechyd yn cael 
cymorth priodol yn yr ysgol ac yn cael mynediad llawn at addysg, gan gynnwys teithiau 
ysgol ac addysg gorfforol. Cynghorir ysgolion, awdurdodau lleol, gweithwyr iechyd 
proffesiynol a gwasanaethau cymorth eraill i gydweithio er mwyn sicrhau bod plant sydd â 
chyflyrau meddygol yn cael addysg lawn ac yn cyrraedd eu potensial academaidd. Rhaid i’r 
broses o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol fod yn seiliedig ar y Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Strategaeth Awtistiaeth Integredig sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd. 
 

Bydd yr anghenion gofal yn newid dros gyfnod, wrth i bobl heneiddio ac wrth i’w cyflwr 
ddatblygu. Mae rôl y meddyg teulu a’r gwasanaethau lleol yn debyg o barhau gydol oes. I 
blant, mae rôl gweithwyr proffesiynol eraill, megis ymwelwyr iechyd a phediatregwyr, yn 
debygol o fod yn sylweddol. Lle mae plant yn y cwestiwn, bydd problemau posibl ynghylch 
trosglwyddiad o wasanaethau a fwriadwyd ar gyfer eu grŵp oedran hwy i wasanaethau 
oedolion, ac mae angen bod yn ofalus wrth drin y rhain. Bydd angen i drefniadau fod yn eu 
lle i sicrhau bod anghenion a buddiannau plant a theuluoedd yn cael eu hystyried yn iawn a 
rhaid i’r rhain fod yn sensitif i wahanol oedrannau. Mae amgylchiadau plant yn newid wrth 
i’r blynyddoedd fynd heibio ac mae angen i wasanaethau fedru gwahaniaethu ac ymdrin yn 
addas â phlant bach, plant hŷn, y rhai sydd yn eu harddegau ac oedolion ifanc. 
 

Gall proses o bontio rhwng gwasanaethau iechyd i bobl ifanc a gwasanaethau i oedolion 
sydd wedi’i chynllunio’n wael ddwyn risg gynyddol o beidio â dilyn triniaethau a cholli 
triniaethau dilynol, a all fod â goblygiadau difrifol. Dylid cefnogi plant a phobl ifanc sy’n 
symud o wasanaethau pediatrig i wasanaethau oedolion. Dylai’r gwasanaethau hyn gael eu 
trefnu fel bod pawb sy’n ymwneud â’r gofal, y driniaeth a’r cymorth yn cydweithredu â’r 
prosesau cynllunio a’r ddarpariaeth. Dylai gwasanaethau barhau i fod yn briodol ar gyfer 
oedran ac anghenion y sawl sy’n eu defnyddio. Yn ystod y broses o bontio i wasanaethau 
oedolion bydd angen i’r gofal fod yn ddi-dor ar y camau pontio amrywiol rhwng lleoliadau a 
gwasanaethau, gan ystyried unrhyw gyd-forbidrwydd. 
  

Bwriadwyd canllawiau Gofal Iechyd Parhaus y GIG12 ar gyfer pawb sy’n cynllunio ac yn 
darparu gwasanaethau i blant ac oedolion sydd â chyflyrau sy’n cyfyngu ar eu bywyd neu 
sy’n peryglu eu bywyd ac y mae angen gofal parhaus arnynt, gan fyrddau iechyd, 
ymddiriedolaethau, awdurdodau lleol a’u partneriaid. Maent yn disgrifio’r broses 
ryngasiantaethol. Dylai pob sefydliad gynnig pecynnau pwrpasol o ofal parhaus i’r rhai 
hynny sydd ei angen am nad yw’r gwasanaethau cyffredinol neu arbenigol presennol ar eu 
pen eu hunain yn gallu diwallu eu hanghenion. 
  

                                                        
12 Mae canllawiau Gofal Iechyd Parhaus y GIG i’w gweld yma.  

http://www.wales.nhs.uk/gofaliechydparhausygig
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Mae meddygon teulu yn darparu gofal cyson, a all fod yn neilltuol o bwysig ar adegau o 
drosglwyddo rhwng gwasanaethau arbenigol. Bydd meddygon teulu hefyd yn effro i’r 
posibilrwydd o wrthdaro rhwng cynghorion pan fydd llawer o wasanaethau â rhan yn y gofal 
a ddarperir. Dylid cynorthwyo cleifion i gael cyngor clir a gwneud dewisiadau sy’n ateb eu 
hanghenion a’u dewisiadau personol. 
  

Rhaid i dimau gofal sylfaenol adnabod a chefnogi anghenion gofalwyr a sicrhau bod 
mynediad at gyngor gofal cymdeithasol yn cael ei ddarparu lle bo’n briodol. Mae gofalwyr 
yn chwarae rhan hollbwysig wrth gefnogi unigolion sydd â chlefyd prin. Yn aml iawn mae 
ganddynt ddealltwriaeth fanwl o’r cyflwr, o brofiad yr unigolyn ac o’i anghenion corfforol, 
cymdeithasol ac emosiynol. Rhaid i’w rôl o gefnogi a darparu gofal uniongyrchol ac 
ymyriadau therapiwtig gael ei chydnabod a’i chefnogi gan dimau iechyd a gofal 
cymdeithasol amlddisgyblaethol, amlasiantaeth a chan sefydliadau’r trydydd sector. Mae 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi disgwyliadau clir ar 
gyfer gweithio ar y cyd i gefnogi anghenion unigolion a gofalwyr. Rhaid cofio y bydd ar y 
gofalwyr eu hunain angen seibiant, cyngor proffesiynol a chefnogaeth weithiau. Rhaid rhoi 
ystyriaeth arbennig i anghenion gofalwyr ifanc. 
 

Bydd angen i systemau comisiynu a chynllunio ar gyfer clefydau prin sicrhau mynediad 
cyfartal at wasanaethau iechyd a thriniaethau yn seiliedig ar dystiolaeth ym mhob rhan o’r 
Deyrnas Unedig, ble bynnag y bo’r claf yn byw. O ganlyniad, mae angen i gyrff comisiynu a 
chynllunio arbenigol ledled y wlad weithio gyda’i gilydd i wella mynediad at wasanaethau ar 
gyfer clefydau prin. Gan mai ar nifer fechan o gleifion y mae clefydau unigol yn effeithio nid 
yw’n bosibl sefydlu gwasanaethau ar gyfer pob clefyd prin ym mhob un o wledydd Prydain. 
 

Dylid datblygu cysylltiadau ffurfiol rhwng pawb sy’n ymwneud â gofalu am gleifion a rhoi 
triniaeth iddynt, er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gofal gorau posibl a bod y gofal hwnnw’n  
cael ei gydgysylltu yn y ffordd orau sy’n bosibl.  
 

Y ffordd orau i reoli a chefnogi clefydau prin iawn fydd drwy rwydwaith o glinigwyr, sy’n 
meddu ar y diddordeb a’r ymrwymiad, o bob cwr o’r Deyrnas Unedig. Nid yw’r un o’r rhain 
yn debygol o weld digon o gleifion yn rheolaidd i fodloni’r meini prawf ar gyfer canolfan 
arbenigol ond, rhyngddynt, gallant yn gyntaf ddatblygu ac wedyn dilyn y llwybrau gofal 
priodol gorau. 
 

Bydd rhaglen ddynodi systematig ar gyfer canolfannau rhagoriaeth clefydau prin yn cael ei 
chefnogi gan rwydweithiau a fydd yn ymgysylltu â gwasanaethau lleol ledled y Deyrnas 
Unedig. Bydd hyn yn arwain at ddatblygu canolfannau sydd ag arbenigedd mewn cyflyrau 
prin a byddant yn gallu cydgysylltu gofal y cleifion sydd â’r clefyd hwnnw yn ganolog. Bydd 
ganddynt wybodaeth fanwl am oblygiadau’r cyflwr a byddant yn gwybod pa wasanaethau y 
mae cleifion yn debygol o fod eu hangen a phryd. 
 

Ar hyn o bryd, mae tua 70 o Ganolfannau Gwasanaeth Clinigol Arbenigol Iawn yn Lloegr. 
Mae angen i Gymru ystyried sut i ymwneud mwy â’r Canolfannau sy’n bodoli’n barod a 
datblygu nifer fach o ganolfannau o’r fath ar gyfer clefydau prin yn y meysydd y mae’r 
Deyrnas Unedig yn arwain gwaith ymchwil ynddynt. 
 

Mae sefydliadau cleifion mewn sefyllfa ddelfrydol i gysylltu rhwng cleifion sydd newydd gael 
diagnosis a’r ganolfan ragoriaeth er mwyn sicrhau bod pob claf yn ymwybodol o fodolaeth y 
ganolfan a’i fod yn defnyddio’r gwasanaethau priodol.  
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Ar hyn o bryd nid yw gwybodaeth am glefydau prin yn cael ei chadw mewn ffordd gyson a 
hawdd ei defnyddio i gefnogi gwaith cynllunio, triniaethau a monitro canlyniadau. Ychydig 
iawn o gofrestrfeydd penodol sydd ar gael, er bod cronfa ddata Gwasanaeth Cofrestr a 
Gwybodaeth Anomaleddau Cynhenid Cymru (CARIS) yn cadw gwybodaeth am amrywiaeth 
eang o achosion, ac mae’n bosibl bod cyfleoedd i ddatblygu rôl CARIS o gofrestru 
achosion.  
 

Gall data am unigolion penodol fod wedi’u gwasgaru ar draws cofnodion meddygon teulu a 
systemau ysbytai amrywiol, heb ffordd reolaidd o goladu data ar gyfer unigolion na grwpiau 
sydd â diagnosis cyffredin. Yr hyn sydd ei angen yw gwybodaeth wedi’i choladu ar gyfer 
unigolion, fel bod modd edrych ar eu hamgylchiadau a’u cofnod triniaethau yn eu 
cyfanrwydd. Gallai hyn olygu gwybodaeth am weithgaredd sy’n cael ei wneud ar wahanol 
safleoedd yng Nghymru a thu hwnt. Mae angen gwell gwybodaeth ynglŷn â nifer y bobl yr 
effeithiwyd arnynt er mwyn cefnogi gwaith cynllunio. 
  

Dylai pobl sy’n byw â chlefydau prin gael cymorth i gael trafodaethau cynnar ynglŷn â 
datblygiad eu clefyd a’u gofal diwedd oes, os yw’n briodol. Mae angen i unigolion, a’r rhai 
sy’n bwysig iddynt, gael cyfle i gael trafodaethau agored a thryloyw ynglŷn â chynlluniau 
wedi’u personoli sy’n ei gwneud yn bosibl i fabwysiadu ymagwedd gyfannol tuag at 
hyrwyddo eu dewis o driniaeth, gofal a chymorth. Mae’r athroniaeth gofal hon yn bwysig i 
unigolion a’r system gofal iechyd gan ei bod yn hyrwyddo partneriaeth rhwng pob 
asiantaeth a all helpu, yn lleihau nifer y derbyniadau heb eu cynllunio i’r ysbyty, yn galluogi 
mwy o bobl i farw lle maent yn dymuno, ac yn cefnogi dymuniadau ynglŷn â gofal drwy 
waith cynllunio rhagweld gofal. 
  

Rhaid i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau sicrhau bod trefniadau llywodraethu ac adrodd 
effeithiol wedi’u gwneud er mwyn monitro’r gwaith o ddarparu gofal diogel ac effeithiol. Mae 
hyn yn cynnwys ystyried yr holl dystiolaeth a’r canllawiau perthnasol, gan gynnwys 
canllawiau NICE a safonau proffesiynol wrth ddatblygu’r llwybr clinigol i bobl sydd â 
chlefydau prin. 
 

Camau gweithredu allweddol: 
 

1. Sicrhau bod Cymru yn rhan o’r gwaith yn y DU o ddatblygu system godio ar gyfer gofal 
iechyd i bobl â chlefydau prin; 

 

2. Gweithio gyda WHSSC a chydweithwyr yn Ewrop er mwyn datblygu’r Orphanet 
Ewropeaidd ymhellach gan: 

 ymestyn rhestrau Orphanet o wasanaethau profion genetig i gynnwys gwasanaethau 
clinigol arbenigol;  

 meithrin gwell cyfathrebu rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd a chefnogi dulliau cyfeirio 
â ffocws mwy penodol gan ddefnyddio gwefannau cyffredin fel Orphanet i wella 
diagnosis. 

 

3. Datblygu, newid neu ehangu systemau gwybodaeth er mwyn cadw, cysylltu a 
dadansoddi data am lwybrau clinigol a gofal cymdeithasol; 

 

4. Gweithio gyda byrddau iechyd fel darparwyr ac NHS England er mwyn: 

 datblygu a chytuno ar fanylebau gwasanaethau; 

 datblygu proses gytunedig o fonitro gwasanaethau ar sail y fanyleb; 

 gweithredu a monitro gwasanaethau ar sail y fanyleb gwasanaethau gan gynnwys 
monitro canlyniadau ac archwilio; 
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 ystyried y posibilrwydd o sefydlu dull o ddarparu gwasanaethau drwy “brif ganolfan a 
lloerennau”. 

 

5. Y byrddau iechyd i sicrhau bod y cynllun gofal unigol yn ystyried pob agwedd ar 
anghenion iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys mynediad at ddyfeisiau neu 
driniaeth feddygol, cyngor ynghylch budd-daliadau lle bo’n briodol, ac yn achos plant, 
trefniadau trosglwyddo; 

 

6. Gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol lle bynnag y bo modd a datblygu meini prawf i’w 
defnyddio ledled y Deyrnas Unedig i ganolfannau fod yn rhan o rwydwaith cyfeiriol 
arbenigol i gynyddu llif gwybodaeth rhwng cleifion a gweithwyr proffesiynol mewn nifer o 
wahanol ddisgyblaethau; 

 

7. Y byrddau iechyd i sicrhau bod cleifion sydd ag anghenion cymhleth yn cael asesiad 
priodol mewn pryd o’u hanghenion gofal parhaus; 

 

8. Y byrddau iechyd i ddatblygu a gweithredu cynlluniau integredig a chydgysylltiedig ar 
gyfer trosglwyddo o wasanaethau pediatrig i wasanaethau gofal a darparu gofal; 

 

9. Y byrddau iechyd i sicrhau bod trefniadau llywodraethu effeithiol wedi’u gwneud er 
mwyn monitro ac adolygu’r modd y darperir gofal diogel ac effeithiol. Mae hyn yn 
cynnwys rhoi sylw i’r dystiolaeth a chanllawiau perthnasol, gan gynnwys canllawiau 
NICE a safonau ansawdd. 
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6. Swyddogaeth Ymchwil 
 

Mae ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hollbwysig er mwyn darparu gofal effeithiol i 
bobl sydd â chlefydau prin, cael dealltwriaeth newydd o ddulliau ataliol, a thriniaethau 
newydd a gwell atebion i broblemau gofal.   
 

Mae tystiolaeth bod systemau gofal iechyd sy’n ymwneud yn weithredol ag ymchwil clinigol 
yn sicrhau gwell canlyniadau i gleifion13. O ganlyniad, rhaid i’r GIG hwyluso ymchwil, 
sicrhau mynediad priodol at dreialon clinigol ac ymateb i’r dystiolaeth ymchwil ddiweddaraf 
wrth gynllunio a darparu ei wasanaethau. Mae cleifion yn elwa o fynediad at therapïau 
newydd a gweithredu ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac yn y tymor hwy maent yn cael 
budd o well dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi clefydau prin. Yn ychwanegol at hyn, mae 
ymchwil clinigol o safon uchel yn datblygu enw da sefydliadau ac yn denu ac yn cadw staff. 
Mae gofal iechyd arloesol yn gysylltiedig â chynhyrchu incwm sylweddol, drwy ddatblygu a 
manteisio ar eiddo deallusol a denu buddsoddiad gan ddiwydiannau. 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod angen cynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru 
ac mae’n amlinellu nifer o fentrau yn ei strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru14 er mwyn 
galluogi hyn, gan gynnwys rhaglen Sêr Cymru15. Nod y rhaglen yw cefnogi 
cymrodoriaethau a dod â ‘sêr ymchwil’ i Gymru. Cefnogir ymchwil yn y GIG gan Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru (HCRW), a chefnogir pob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth yng 
Nghymru gan dîm ymchwil a datblygu. Mae HCRW wedi cynnwys adeiladu capasiti fel nod 
strategol yn ei gynllun strategol 2015 – 2020. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae HCRW yn 
ariannu Gwobrau Amser Ymchwil Clinigol i staff sydd â diddordeb, y Canolfannau a’r 
Unedau HCRW sy’n ymchwilio i glefydau penodol, yn ogystal ag Unedau Treialon Clinigol 
sy’n datblygu methodolegau newydd i helpu mewn treialon clinigol a dulliau eraill o astudio. 
Mae Rhaglen Hyfforddiant Academaidd Clinigol Cymru hefyd yn ariannu swydd genomeg. 
Gan adeiladu ar hyn, mae HCRW wedi cyflwyno ffrwd waith newydd i ymchwilio i’r angen i 
drosglwyddo gwybodaeth yn effeithlon er mwyn sicrhau bod canlyniadau astudiaethau 
ymchwil yn sail i wasanaethau clinigol ac yn eu gwella. 
 

Ym Mawrth 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddatganiad o Fwriad16 ar gyfer 
Genomeg a Meddygaeth Fanwl, gan gydnabod yr effaith gynyddol y mae technolegau 
genomig yn ei chael ar ddiagnosio a thrin clefydau prin, a gofal iechyd yn fwy cyffredinol. 
Gan adeiladu ar hyn, mae strategaeth ehangach yn cael ei pharatoi. Nod y strategaeth hon 
yw creu amgylchedd cynaliadwy, sy’n gystadleuol ar lefel ryngwladol, ar gyfer genomeg 
yng Nghymru drwy gryfhau ein gwasanaethau genomeg ac ymchwil, adeiladu 
partneriaethau strategol newydd a datblygu’r gweithlu genomeg. Bydd genomeg yn 
chwarae rhan allweddol yn ein gallu i ddatblygu system gofal iechyd darbodus, â 
diagnosteg genomig yn darparu tystiolaeth i ddewis yr ymyriad mwyaf priodol ar gyfer 
unigolion, â llai o driniaethau aneffeithiol sy’n aml yn gostus. 

                                                        
13 Research Activity and the Association with Mortality: Baris A. Ozdemir, Alan 
Karthikesalingam, Sidhartha Sinha, Jan D. Poloniecki, Robert J. Hinchliffe, Matt M. 
Thompson, Jonathan D. Gower, Annette Boaz, Peter J. E. Holt 
Cyhoeddwyd: Chwefror 26, 2015.  
14 Gwyddoniaeth i Gymru - Agenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd yng 
Nghymru. 
15 Rhaglen Sêr Cymru.  
16 Datganiad o Fwriad – Genomeg a meddygaeth fanwl yng Nghymru.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118253
http://gov.wales/docs/det/publications/120306sciencecy.pdf
http://gov.wales/docs/det/publications/120306sciencecy.pdf
https://businesswales.gov.wales/expertisewales/cy/cymorth-chyllid-i-ymchwilwyr/s%C3%AAr-cymru-ii
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/previous-administration/2016/genomics/?skip=1&lang=cy
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Mae Cymru wedi ymuno â’r prosiect 100,000 o genomau yn ddiweddar ac mae’n sefydlu 
partneriaeth strategol â Genomics England. Bydd cyfanswm o £3.4m o gyllid newydd gan y 
Cyngor Ymchwil Feddygol a Llywodraeth Cymru yn sefydlu Canolfan Meddygaeth Genomig 
Cymru. Bydd y Ganolfan rithwir hon yn gweithio ledled Cymru gyda Pharc Geneteg Cymru, 
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan y GIG ac arbenigwyr o sefydliadau addysg 
uwch Cymru er mwyn recriwtio cleifion o Gymru sydd â chlefydau prin a’u teuluoedd i 
gymryd rhan yn y rhaglen a dehongli a chymhwyso data genomig mewn gofal iechyd. Bydd 
cleifion yn elwa o’r potensial i dderbyn diagnosis cywirach a chyflymach a gwell 
gwasanaethau drwy ymchwil a defnyddio ymchwil mewn meysydd clinigol. Dylai byrddau 
iechyd ledled Cymru ystyried sut i weithio gyda’r Ganolfan Meddygaeth Genomig er mwyn 
galluogi cleifion sydd â chlefydau prin i gymryd rhan. 
 

Mae data a gesglir yn y system iechyd yn werthfawr iawn ar gyfer ymchwil ym maes iechyd. 
Maent yn helpu i ateb cwestiynau am nifer yr achosion o glefydau, canlyniadau cleifion ac 
effeithiolrwydd triniaethau newydd; yn y pen draw maent yn sail i ddatblygu a darparu gwell 
gofal i gleifion. System gyswllt ar gyfer data dienw yw cronfa ddata Cyswllt Diogel 
Gwybodaeth Ddienw Cymru (SAIL). Mae’n dwyn ynghyd mewn ffordd ddiogel y casgliad 
ehangaf posibl o ddata a gesglir fel mater o drefn ar gyfer ymchwil, datblygu ac arfarnu. 
Bydd Canolfan Meddygaeth Genomig Cymru yn gweithio gyda SAIL i edrych a oes modd 
cysylltu data genomig â data eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella’r 
gofal i gleifion sydd â chlefydau prin. Dylai byrddau iechyd a sefydliadau gofal cymdeithasol 
ystyried hefyd sut y gallant ddefnyddio SAIL mewn ymchwil i glefydau prin ac ystyried 
canlyniadau SAIL wrth gynllunio gwasanaethau a gofal.  
 

Mae recriwtio cleifion i gymryd rhan mewn ymchwil i glefydau prin yn gosod heriau 
arbennig, ac mae treialon clinigol yn aml yn gweithredu o nifer o safleoedd neu’n disgwyl i 
gleifion deithio i ganolfannau arbenigol. Er hyn, mae’n bwysig bod pob claf sy’n cael ei 
effeithio gan glefyd prin yn gallu cael mynediad at ymchwil o safon uchel, ac yn gallu 
cymryd rhan mewn ymchwil o safon uchel, naill ai yng Nghymru, neu y tu allan i Gymru os 
nad oes rhaglenni ymchwil gweithredol ar gyfer eu clefyd yng Nghymru. Mae Cymru’n cael 
ei chynrychioli ar Grŵp Arbenigedd Geneteg y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd 
(NIHR) a dylai byrddau iechyd weithio gydag arweinwyr arbenigol ym meysydd pediatreg, 
niwroleg ac oncoleg yng Nghymru er mwyn cynyddu mynediad cleifion at astudiaethau yn y 
Deyrnas Unedig. Mae plant a phobl ifanc yn cael eu tangynrychioli mewn ymchwil a dylid 
rhoi sylw i’r cydbwysedd hwn. Mae partneriaethau eraill yn cynnwys ymchwil gydag 
endidau masnachol fel Adran Clefydau Prin Pfizer a Genzyme©. Mae’r mentrau hyn yn cael 
eu gweithredu, er enghraifft, ym mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac fel rhan o’r 
Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) yng ngorllewin Cymru. 
 

Mae cydweithrediadau ymchwil eraill gyda’r trydydd sector, gan gynnwys Cymdeithas 
Clefyd Niwronau Motor a Chymdeithas Nychdod Cyhyrol Duchenne. 
 

Mae cofrestrau clefydau yn chwarae rhan bwysig mewn ymchwil i glefydau prin. Mae cronfa 
ddata Anomaleddau Cynhenid Cymru (CARIS) yn gofrestr adrodd gynhwysfawr. Mae’n 
cynnwys llawer o glefydau cynhenid a chlefydau plentyndod prin ac mae’n mynd yn ôl i 
1998. Mae CARIS yn aelod o’r rhwydwaith Ewropeaidd o gofrestrau anomaleddau 
cynhenid (EUROCAT). Mae gan y Ganolfan Arloesi Anadlol arfaethedig themâu ymchwil 
sy’n ymwneud yn fwyaf arbennig â meddygaeth fanwl, gan gynnwys genomeg a gwybodeg 
iechyd y boblogaeth lle gellir monitro nifer yr achosion o glefydau anadlol prin a 
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chanlyniadau cleifion. Dylai byrddau iechyd a sefydliadau gofal cymdeithasol gefnogi 
defnydd o’r cofrestrau hyn mewn ymchwil. 
 
Camau gweithredu allweddol i fyrddau iechyd: 
 

1. Gweithio gydag arweinydd arbenigol geneteg Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW), 
ymchwilwyr a gwasanaeth Cefnogi a Darparu HCRW er mwyn cynyddu nifer yr 
astudiaethau ymchwil i glefydau prin sy’n cael eu gwneud yng Nghymru; 

 

2. Annog rhagor o bobl sydd â chlefydau prin yng Nghymru i gymryd rhan mewn 
gweithgaredd ymchwil, er enghraifft drwy weithio gyda Chanolfan Meddygaeth Genomig 
Cymru er mwyn galluogi cleifion ledled Cymru i gymryd rhan yn y prosiect 100,000 o 
genomau; 

 

3. Creu rhagor o gyfleoedd i bobl sy’n cael eu heffeithio gan glefydau fod yn rhan o 
weithgaredd ymchwil; 

 

4. Sicrhau bod trefniadau wedi’u gwneud i sicrhau bod ymchwil yn bwydo i mewn i 
fecanweithiau sefydliadau ar gyfer mabwysiadu’r arferion gorau a newid gwasanaethau 
er mwyn gwella arferion clinigol a chanlyniadau i gleifion; 

 

5. Monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol perthnasol a nodwyd yn y Fframwaith 
Cyflawni ar gyfer rheoli perfformiad ymchwil a datblygu yn y GIG; 

 

6. Sicrhau bod arweinydd ymchwil a datblygu yn cael ei ddynodi a’i fod yn darparu 
arweinyddiaeth ymchwil a datblygu weladwy ar gyfer y Cynllun; 

 

7. Hybu pwysigrwydd ymchwil a datblygu drwy gymryd rhan mewn astudiaethau, gan 
gynnwys Doeth am Iechyd Cymru, a sicrhau bod holl staff y GIG a staff eraill yn 
cydnabod ac yn deall y rôl y mae ymchwil yn ei chwarae wrth gynyddu a darparu gofal o 
ansawdd da, gan gynnwys recriwtio, cadw a datblygu staff; 

 

8. Sicrhau bod trefniadau wedi cael eu gwneud er mwyn cynorthwyo clinigwyr a staff gofal 
iechyd i gymryd rhan mewn ymchwil, gan gynnwys amser wedi’i neilltuo ar gyfer 
ymchwil a threialon clinigol; 

 

9. Gweithio gyda HCRW, a gwasanaethau moeseg a chaniatâd HCRW, i ddatblygu 
systemau caniatâd sy’n gymesur â’r risg er mwyn galluogi ymchwilwyr a chleifion i 
gymryd rhan mewn astudiaethau ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt; 

 

10. Gweithio gyda HCRW, y trydydd sector a sefydliadau eraill i gynorthwyo cleifion i 
gofrestru ar gofrestrau clefydau a hybu’r defnydd o gofrestrau mewn ymchwil. 
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7. Rhoi’r cynllun gweithredu ar gyfer clefydau prin ar waith  
 

Mewn ymateb i’r Cynllun hwn sydd wedi’i ddiweddaru, rhaid i fyrddau iechyd nodi, monitro 
a gwerthuso camau gweithredu sy’n ofynnol er mwyn cyflawni’r cynllun yn eu Cynlluniau 
Tymor Canolig Integredig (Fframwaith Cynllunio GIG Cymru 2017-20). Efallai y byddai’n 
ddefnyddiol cael cynllun gweithredu manwl hefyd ar gyfer y cynllun cyflawni lleol, a 
hwnnw’n un y gellir ei fonitro’n rheolaidd ar lefel byrddau iechyd. 
 

Mae’r Cynllun hwn wedi amlinellu ein gweledigaeth a’n huchelgais ar gyfer pobl o bob oed 
sy’n cael eu heffeithio gan glefyd prin yng Nghymru. Er mwyn gwireddu’r uchelgais bydd 
angen i bawb sy’n gyfrifol am ofalu am bobl sydd â chlefydau prin yng Nghymru gydweithio. 
 

Mae’r Cynllun hwn wedi amlinellu’r canlyniadau iechyd a ddisgwylir ar gyfer pobl Cymru. 
Bydd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin a Llywodraeth Cymru yn galw’r GIG i gyfrif 
er mwyn sicrhau bod y camau gweithredu sydd yn y Cynllun hwn a’r canlyniadau iechyd a 
geisir yn cael eu cyflawni. 
 

Mae byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yn atebol i Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ac i Brif Weithredwr GIG Cymru. 
 
Mae Cymru mewn sefyllfa dda i symud ymlaen yn gyflym, â grŵp gweithredu cenedlaethol 
yn llywio’r Cynllun ac yn datblygu atebion i gefnogi byrddau iechyd.  
 

Rôl y Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yw goruchwylio’r cynllun cenedlaethol a 
chynorthwyo byrddau iechyd i gyflawni eu cynlluniau lleol. Mae’r grŵp gweithredu’n dod â’r 
prif randdeiliaid at ei gilydd, gan gynnwys yr holl fyrddau iechyd, yr ymddiriedolaethau, y 
Trydydd Sector, gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gofal arbenigol, y llywodraeth a rheolwyr i 
gydweithio.  
 

Bydd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn adolygu cynnydd ar sail y Cynllun hwn o 
leiaf unwaith y flwyddyn. Bydd y grŵp yn cefnogi’r gwaith o gyflawni’r Cynllun ac yn sicrhau 
bod pawb yn canolbwyntio ar weithio ar draws ffiniau traddodiadol er mwyn sicrhau 
gwelliannau mewn gofal i bobl sydd â chlefydau prin.  
 

Mae byrddau iechyd yn gyfrifol am gynllunio, sefydlu a darparu gwasanaethau lleol, gan 
sicrhau bod y bobl hynny sydd angen gofal yn gallu cael mynediad at y gofal iawn ar yr 
adeg iawn ac yn y lle iawn. Bydd gan bob bwrdd iechyd grŵp cynllunio a chyflawni lleol. 
Dylai’r grwpiau hyn gynllunio gwasanaethau’n effeithiol ar gyfer eu poblogaeth, gan 
adeiladu ac arwain cynghreiriau gyda byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau eraill yng 
Nghymru a Lloegr, meddygon teulu, llywodraeth leol a mudiadau’r trydydd sector yn ôl y 
galw. Rhaid i fyrddau iechyd integreiddio eu cynlluniau ar gyfer clefydau prin â Chynlluniau 
Tymor Canolig Integredig cyffredinol y bwrdd iechyd, a sicrhau bod pob agwedd ar y 
Cynllun yn cael ei chynnwys yn y broses gynllunio. 
  

Bydd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn cefnogi byrddau iechyd a’u grwpiau 
cyflawni lleol drwy ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth gref a chydgysylltiedig. Bydd yn 
cydgysylltu blaenoriaethau a gweithredoedd cenedlaethol mewn ffordd strategol. Bydd y 
Grŵp Gweithredu’n datblygu set o ddangosyddion canlyniadau a pherfformiad allweddol. 
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Bydd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn: 
 

 Gweithio mewn ffordd gydgysylltiedig, ar lefel Cymru gyfan, i gynorthwyo byrddau 
iechyd i gyflawni’r camau gweithredu sydd yn y Cynllun hwn a sicrhau’r canlyniadau a 
geisir; 

 

 Cytuno ar ffocws cyflawni bob blwyddyn ar gyfer pob bwrdd iechyd, a darparu arweiniad 
clir i fyrddau iechyd i gefnogi’r gwaith o lunio eu cynlluniau tymor canolig integredig tair 
blynedd, gan sicrhau bod clefydau prin yn cael eu hymgorffori’n llawn yn eu cynlluniau; 

 

 Hwyluso rhannu a gweithredu’r arferion gorau;  
 

 Nodi cyfyngiadau a datblygu atebion cenedlaethol i broblemau cyffredin lle mae angen 
dull gweithredu strategol; 

 

 Adolygu a gwneud asesiad beirniadol o gamau gweithredu cynlluniau cyflawni byrddau 
iechyd yn sgil cynnydd a datblygiadau newydd;  

 

 Adolygu canlyniadau a mesurau perfformiad priodol yn flynyddol; 
 

 Monitro perfformiad un neu ddau ddangosydd allweddol ym mhob cyfarfod a chyfeirio 
meysydd sy’n achosi pryder i sylw Llywodraeth Cymru; 

 

 Llunio diweddariad blynyddol sy’n amlygu cynnydd a wnaethpwyd drwy gydol y 
flwyddyn; 

 

 Datblygu fframwaith perfformiad sy’n amlinellu’r dangosyddion canlyniadau a 
pherfformiad allweddol. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gadw golwg ar y fframwaith cyflawni a sicrwydd ac yn 
cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn flynyddol, yn ogystal â chefnogi a 
galluogi cyswllt rhwng y Grŵp Gweithredu a Gweinidogion Cymru. 
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Atodiad 1 – Dogfennau Strategol a Deddfwriaethol Ategol  
 

Ers cyhoeddi fersiwn cyntaf y Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin gwelwyd nifer o 
newidiadau strategol a deddfwriaethol sydd wedi cael effaith ar bolisi ac y mae angen eu 
hadlewyrchu yn y Cynllun hwn sydd wedi’i ddiweddaru. 
 

Y Rhaglen Lywodraethu Newydd a Chynllun y GIG  
Mae Rhaglen Lywodraethu a Chynllun GIG Llywodraeth Cymru yn nodi rhaglen 
uchelgeisiol ar gyfer iechyd a llesiant yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar wella ein 
gwasanaethau gofal iechyd; ein staff gofal iechyd; bod yn iach ac yn weithgar; ein 
hiechyd meddwl a’n llesiant; y dechrau gorau posibl i blant a gofal i bobl hŷn.  
 

Amlinellodd Rhagori: Y Cynllun Sicrhau Ansawdd ar gyfer y GIG yng Nghymru, 2012-16 
gamau gweithredu ar gyfer sicrhau ansawdd a gwelliant. Ymrwymiad i GIG a arweinir gan 
ansawdd sy’n darparu gwasanaethau sy’n ddiogel, yn effeithiol, yn hygyrch, ac yn 
gynaliadwy. Mae’r cynllun hwn wrthi’n cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd. 
 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015   
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ym mis 
Ebrill 2015 i wella llesiant cymdeithasol-economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 
Ei nod yw sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn meddwl mwy am yr hirdymor, gweithio’n well 
gyda phobl a chymunedau ac â’i gilydd a cheisio atal problemau a gweithredu mewn ffordd 
fwy cydgysylltiedig. Mae’r Ddeddf yn nodi saith nod llesiant, a phum ffordd o weithio er 
mwyn helpu i roi’r nodau hyn ar waith:  

 Cymru lewyrchus 

 Cymru gydnerth 

 Cymru iachach 

 Cymru sy’n fwy cyfartal 

 Cymru o gymunedau cydlynus 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 
 

Mae’r Ddeddf hefyd yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) ar gyfer pob 
ardal awdurdod lleol yng Nghymru y mae’n rhaid iddynt baratoi a chyhoeddi cynllun llesiant 
lleol sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i’w cyflawni. Disgwylir i’r 
cynlluniau hyn lywio’r broses o bennu blaenoriaethau lleol. 
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Mae nifer o gamau gweithredu yn y cynllun cyflawni hwn wedi’u datblygu i ymgorffori 
ymhellach ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a ddaeth i 
rym ar 6 Ebrill 2016. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar fyrddau iechyd, 
ymddiriedolaethau ac awdurdodau lleol i asesu anghenion gofal a chymorth y boblogaeth 
leol ar y cyd, gan gynnwys anghenion cymorth gofalwyr. Bwriedir i’r asesiad o’r boblogaeth 
sicrhau bod byrddau iechyd, ymddiriedolaethau ac awdurdodau lleol yn paratoi sylfaen 
dystiolaeth glir a phenodol i lywio penderfyniadau cynllunio a gweithredol amrywiol, gan 
gynnwys Cynlluniau Tymor Canolig Integredig.   
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Asesiad o Anghenion y Boblogaeth    
Mae asesiadau o anghenion y boblogaeth yn hollbwysig i ddatblygu strategaethau hirdymor 
da. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn glir bod angen gwneud 
hyn ar y cyd â chyrff gwasanaethau cyhoeddus eraill, megis awdurdodau lleol, addysg a 
thai. Dylai asesiadau o anghenion y boblogaeth ategu’r cynllun llesiant lleol a ddatblygir 
gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus.   
 

Y 64 o glystyrau gofal sylfaenol fydd y sail dros y dull cydweithredol hwn o gynllunio a 
darparu gwasanaethau integredig. Gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau ariannol, 
adnoddau’r gweithlu ac adnoddau eraill sydd ar gael, nid yn unig adnoddau’r GIG ond 
adnoddau awdurdodau lleol, y trydydd sector a’r sector annibynnol ac asesu cymunedau 
lleol.  
 

Gofal Iechyd Darbodus 
At hynny, mae’r cynllun hefyd wedi’i ategu gan egwyddorion Iechyd a Gofal Darbodus. 
Mae’r ffordd y mae gwasanaethau wedi cael eu llunio a’u cyflwyno yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yn rhoi tystiolaeth dda o iechyd a gofal darbodus ar waith ac mae’r cynllun 
cyflawni hwn yn anelu at atgyfnerthu’r dull gweithredu hwnnw drwy roi mwy o bwyslais ar 
atal, integreiddio a chynaliadwyedd hirdymor. Mae rhoi anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau wrth wraidd y broses o ddylunio gwasanaethau, cyd-gynhyrchu mewn 
prosesau cynllunio a gofal a thriniaeth a gwasanaethau a ddarperir gan weithwyr 
proffesiynol yn y sector statudol a’r trydydd sector yn enghreifftiau da o’r ffordd y mae 
egwyddorion iechyd a gofal darbodus yn ategu’r broses o ddarparu gwasanaethau.  
 

Anghydraddoldebau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Bydd cymryd y camau gweithredu a nodir yn y cynllun yn gwneud cyfraniad cadarnhaol 
tuag at amcanion agenda cydraddoldeb Llywodraeth Cymru drwy ymrwymiad i nodi a 
diwallu anghenion pob grŵp mewn perthynas â strôc, gan gynnwys y rhai o gefndiroedd 
difreintiedig sy’n fwy tebygol yn ystadegol o fyw mewn tlodi ac wynebu mwy o risg o glefyd 
y galon. Mae hyn hefyd wedi cynnwys ystyried yr erthyglau a geir yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).  
 
Y Gymraeg 
Mae amcanion fframwaith strategol ‘Mwy na geiriau’ Llywodraeth Cymru ar gyfer 
gwasanaethau yn y Gymraeg ym maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal 
cymdeithasol hefyd wedi cael eu hymgorffori yn y cynllun drwy gamau gweithredu sy’n ei 
gwneud yn glir bod yn rhaid i bob sefydliad sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau 
sicrhau bod gwasanaethau ar gael i’r rhai sy’n dymuno cyfathrebu yn Gymraeg. 
 

Iechyd a gofal gwybodus – Strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol digidol ar gyfer Cymru 
Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei hymrwymiad i roi mynediad at y gwasanaethau 
gorau posibl i’r cyhoedd drwy ei gwneud yn bosibl i weithwyr iechyd proffesiynol 
ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf yn ei strategaeth iechyd digidol a gyhoeddwyd yn 
2015. Mae hon yn sbardun i ddatblygu ac arloesi o ran defnyddio technoleg gwybodaeth 
ym maes gofal critigol er budd cleifion. 
 

Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair 
Mae’n nodi rhaglen gydgysylltiedig er mwyn sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau 
posibl mewn bywyd drwy ymyriadau cynnar, cymorth i deuluoedd a gwasanaethau 
integredig, sy’n canolbwyntio ar sicrhau canlyniadau gwell a lleihau anghydraddoldeb i 
blant.  
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Rhaglen Plant Iach Cymru 
Rhaglen greiddiol, strwythuredig a ddechreuodd yn Hydref 2016, sy’n cael ei gweithredu 
drwy Gymru gyfan, gan ddarparu ymyriadau am 1,000 o ddiwrnodau, o’r cyfnod beichiogi 
nes bydd y plentyn yn 7 oed.  
 

Datblygu Gweithlu Medrus 
Y gweithlu yw’r elfen fwyaf hanfodol yn y GIG a’r trydydd sector a’r penderfynydd allweddol 
i lwyddiant unrhyw sefydliad. Mae gweithlu brwdfrydig, cynaliadwy a medrus yn hanfodol er 
mwyn darparu gofal o safon uchel a thrawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu 
er mwyn ateb yr heriau lu a wynebir gan GIG Cymru heddiw. Mae’n rhaid i weithlu gael ei 
gynllunio a’i ddatblygu ar sail egwyddorion gofal iechyd darbodus (h.y. sut y bydd proffil 
eich gweithlu yn newid i’w gwneud yn bosibl i weithwyr proffesiynol ganolbwyntio ar ble y 
gallant ychwanegu’r gwerth mwyaf). 



27 

 

Atodiad 2 – Dolenni yn arwain at adnoddau a dogfennau cyfeirio  
 

Gwasanaeth Cofrestr a Gwybodaeth Anomaleddau Cynhenid Cymru  

http://www.caris.wales.nhs.uk/hafan  
 

EURORDIS 

http://www.eurordis.org/about-eurordis 
 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru  
 

Adolygiad Annibynnol o Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yng 
Nghymru - Ionawr 2017  

http://llyw.cymru/docs/dhss/publications/170117ipfrreportcy.pdf  
 

Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig  
http://www.newbornbloodspotscreening.wales.nhs.uk/  
 

GIG Cymru – Gofal Iechyd Parhaus y GIG 
http://www.wales.nhs.uk/gofaliechydparhausygig  
 

Orphanet -  Y porthol ar gyfer clefydau prin a meddyginiaethau 
amddifad  
http://www.orpha.net  
 

Uned Ymchwil Arloesedd Polisi - Diagnostic odyssey for rare 

diseases: exploration of potential indicators 
http://www.piru.ac.uk/assets/files/Rare%20diseases%20Final%20report.pdf  
 

Clefydau Prin y DU – The rare reality: an insight into the patient and 
family experience of rare disease: survey report  
https://www.raredisease.org.uk/media/1588/the-rare-reality-an-insight-into-
the-patient-and-family-experience-of-rare-disease.pdf.  
 

Rhestr o glefydau prin 

https://globalgenes.org/rarelist  
 

Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru   

www.awmsg.org  
 

Y Gynghrair Eneteg 
https://www.geneticalliance.org.uk  
 

Grŵp Cynghori ar Glefydau Prin y Deyrnas Unedig 

https://www.england.nhs.uk/commissioning/rdag  
 

Fforwm Clefydau Prin y Deyrnas Unedig 

https://www.gov.uk/government/groups/uk-rare-disease-forum  
 

Fforwm Clefydau Prin y Deyrnas Unedig - Delivering for patients with 
rare diseases: Implementing a strategy - A report from the UK Rare 
Disease Forum 
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161020ukrarediseaseforum-
progress-report-2016en.pdf  
 

http://www.caris.wales.nhs.uk/hafan
http://www.eurordis.org/about-eurordis
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/
http://llyw.cymru/docs/dhss/publications/170117ipfrreportcy.pdf
http://www.newbornbloodspotscreening.wales.nhs.uk/
http://www.wales.nhs.uk/gofaliechydparhausygig
http://www.orpha.net/
http://www.piru.ac.uk/assets/files/Rare%20diseases%20Final%20report.pdf
https://www.raredisease.org.uk/media/1588/the-rare-reality-an-insight-into-the-patient-and-family-experience-of-rare-disease.pdf
https://www.raredisease.org.uk/media/1588/the-rare-reality-an-insight-into-the-patient-and-family-experience-of-rare-disease.pdf
https://globalgenes.org/rarelist
http://www.awmsg.org/
https://www.geneticalliance.org.uk/
https://www.england.nhs.uk/commissioning/rdag
https://www.gov.uk/government/groups/uk-rare-disease-forum
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161020ukrarediseaseforum-progress-report-2016en.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161020ukrarediseaseforum-progress-report-2016en.pdf
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Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Prin  

https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy  
 

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC) – rheoli 
atgyfeiriadau  

http://www.whssc.wales.nhs.uk/referral-management  
 

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin – Adroddiad 
Blynyddol 2016  

http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/rare/?skip=1&lang=cy  
 

Dogfennau eraill: 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser 
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/cancer-
plan/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Gofal Diwedd Oes  
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/end-of-life-care/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer y rhai sy’n Ddifrifol Wael  
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/delivery-
plan/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes  
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/diabetes/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd y Galon 

http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/heart_plan/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/liver-
disease/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol  

http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/neurological/?skip=1&lang=c
y 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Iechyd Anadlol (i’w ddiweddaru yn ystod 
2017) 
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/respiratory/?skip=1&lang=cy 
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/plan/?skip=1&lang=cy 
 

Fframwaith ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig i 
bobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth 
http://llyw.cymru/topics/health/publications/socialcare/strategies/integration/
?skip=1&lang=cy 
 

Rhagori - Y cynllun sicrhau ansawdd ar gyfer y GIG yng Nghymru 
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/excellence/?skip=1&lang=cy 
 

Polisi Cymru Gyfan ar Na Cheisier Dadebru Cardio-anadlol 

https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy
http://www.whssc.wales.nhs.uk/referral-management
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/rare/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/cancer-plan/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/cancer-plan/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/end-of-life-care/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/delivery-plan/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/delivery-plan/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/diabetes/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/heart_plan/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/liver-disease/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/liver-disease/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/neurological/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/neurological/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/respiratory/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/plan/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/publications/socialcare/strategies/integration/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/publications/socialcare/strategies/integration/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/excellence/?skip=1&lang=cy
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http://www.wales.nhs.uk/news/35793 
Canllawiau gofal parhaus i blant a phobl ifanc 

http://llyw.cymru/topics/health/publications/socialcare/guidance1/care/?skip=1&lang=cy 
 

Fframwaith Cyflawni ar gyfer Rheoli Perfformiad y GIG Ymchwil a Datblygu 
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/polisi-ariannu-ymchwil-a-datblygur-
gig/?force=2 
 

Fframwaith Sicrhau Profiad Defnyddwyr Gwasanaethau a Chwestiynau Craidd 
http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/profiadau-cleifion 
 

Fframwaith Rheoli Perfformiad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru    
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/rheoli-perfformiad/?force=2 
 

Cynllun Strategol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2015 

https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/uploads/Policy%20%26%20Strategy/Ymchwil
_Iechyd_a_Gofal_Cymru_Cynllum%20Strategol_2015_2020.pdf 
 

Safonau iechyd a gofal (Ebrill 2015) 

http://llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/care-
standards/?skip=1&lang=cy 
 

Gwella gofal mewn ysbyty cyffredinol i gleifion sydd ag anabledd dysgu  
http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/How%20to%20%2822%
29%20Learning%20Disabilites%20Care%20Bundle%20web.pdf 
 

Ymgysylltu â Diwydiant 
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/ymgysylltu-diwydiant/?force=2 
 

Iechyd a gofal gwybodus - Strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol ddigidol ar gyfer 
Cymru  
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/about/e-health/?skip=1&lang=cy 
 

Atwrneiaeth Arhosol 
http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/16-01-
04/An_easy_guide_to_lasting_powers_of_attorney.aspx#.WWzk5bpFzIW 
 

Fframwaith strategol olynol Mwy na geiriau.... ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn 
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol 

http://llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/words/?skip=1&lang=cy 
 

Fframwaith Cynllunio GIG Cymru 

http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/organisations/planning/?skip=1&lang=cy 
 

Cydsyniad Cleifion 
http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=465&pid=11930 
 

Cynllun Gwasanaethau Gofal Sylfaenol 

http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/care/?skip=1&lang=cy 
 

Gofal Diogel, Gofal Tosturiol: Fframwaith Llywodraethu Cenedlaethol er mwyn 
sicrhau gofal o ansawdd uchel o fewn GIG Cymru  
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1064/Gofal%20Diogel%2C%20Gofal%20Tos
turiol%20%2D%20Fframwaith%20Llywodraethu%20Cenedlaethol%20i%20alluogi%20gofal
%20o%20ansawdd%20da%20yn%20GIG%20Cymru%20%2D%20Ionawr%202013.pdf 

http://www.wales.nhs.uk/news/35793
http://llyw.cymru/topics/health/publications/socialcare/guidance1/care/?skip=1&lang=cy
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/polisi-ariannu-ymchwil-a-datblygur-gig/?force=2
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/polisi-ariannu-ymchwil-a-datblygur-gig/?force=2
http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/profiadau-cleifion
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/rheoli-perfformiad/?force=2
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/uploads/Policy%20%26%20Strategy/Ymchwil_Iechyd_a_Gofal_Cymru_Cynllum%20Strategol_2015_2020.pdf
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/uploads/Policy%20%26%20Strategy/Ymchwil_Iechyd_a_Gofal_Cymru_Cynllum%20Strategol_2015_2020.pdf
http://llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/care-standards/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/care-standards/?skip=1&lang=cy
http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/How%20to%20%2822%29%20Learning%20Disabilites%20Care%20Bundle%20web.pdf
http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/How%20to%20%2822%29%20Learning%20Disabilites%20Care%20Bundle%20web.pdf
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/ymgysylltu-diwydiant/?force=2
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/about/e-health/?skip=1&lang=cy
http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/16-01-04/An_easy_guide_to_lasting_powers_of_attorney.aspx#.WWzk5bpFzIW
http://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/16-01-04/An_easy_guide_to_lasting_powers_of_attorney.aspx#.WWzk5bpFzIW
http://llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/words/?skip=1&lang=cy
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/organisations/planning/?skip=1&lang=cy
http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=465&pid=11930
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/plans/care/?skip=1&lang=cy
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1064/Gofal%20Diogel%2C%20Gofal%20Tosturiol%20-%20Fframwaith%20Llywodraethu%20Cenedlaethol%20i%20alluogi%20gofal%20o%20ansawdd%20da%20yn%20GIG%20Cymru%20-%20Ionawr%202013.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1064/Gofal%20Diogel%2C%20Gofal%20Tosturiol%20-%20Fframwaith%20Llywodraethu%20Cenedlaethol%20i%20alluogi%20gofal%20o%20ansawdd%20da%20yn%20GIG%20Cymru%20-%20Ionawr%202013.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1064/Gofal%20Diogel%2C%20Gofal%20Tosturiol%20-%20Fframwaith%20Llywodraethu%20Cenedlaethol%20i%20alluogi%20gofal%20o%20ansawdd%20da%20yn%20GIG%20Cymru%20-%20Ionawr%202013.pdf
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Hunanofal a chynlluniau gofal 

http://llyw.cymru/docs/dhss/publications/100102frameworkselfcarecy.pdf 
http://llyw.cymru/topics/health/nhswales/healthservice/chronic-conditions/?lang=cy 
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

http://llyw.cymru/topics/health/socialcare/act/act-nhs/?skip=1&lang=cy 
 

Safonau Cymru Gyfan ar gyfer cyfathrebu a gwybodaeth i bobl sydd â nam ar eu 
synhwyrau 

http://llyw.cymru/topics/health/publications/health/guidance/standards/?skip=1&lang=cy 
 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  

http://llyw.cymru/topics/people-and-communities/people/future-generations-
act/?skip=1&lang=cy 
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