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1. Trosolwg: 
 

Mae clefyd prin yn glefyd sy’n peryglu bywyd neu’n glefyd gwanychol cronig sy’n 
effeithio ar bum person neu lai o bob 10,000. Ceir rhwng 5,000 ac 8,000 o glefydau 
prin ac, er bod pob un yn effeithio ar nifer gymharol fach o bobl, gyda’i gilydd maent 
yn effeithio ar fywydau tair miliwn o bobl ledled y DU, a fyddai’n awgrymu bod hyn yn 
effeithio ar tua 150,000 o bobl yng Nghymru. Gall clefydau prin amlygu eu hunain 
mewn sawl ffurf ac mewn ffurfiau amrywiol, gan gynnwys anhwylderau corfforol a 
seiciatrig. Mae oddeutu 80% yn rhai genetig eu tarddiad, ond golyga hynny nad rhai 
genetig yw llawer ohonynt. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ymddangos pan fydd 
rhywun yn ifanc ond unwaith eto, mae hynny’n golygu nad yw hynny’n wir am lawer 
o rai eraill ac felly mae angen i wasanaethau fod yn effro i’r arwyddion ar sawl cam 
gwahanol ym mywydau pobl. Amcangyfrifir bod tua 350 o glefydau yn cyfrif am 80% 
o’r achosion, ond amcangyfrifir hefyd bod dros 200 o glefydau newydd yn cael eu 
nodi bob blwyddyn.1 
 

Cafodd Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin2 ei ddiweddaru ym mis 
Gorffennaf 2017 ac mae’n ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i rymuso’r rhai 
sydd â chlefyd prin a hefyd sicrhau bod y rhai y mae unrhyw fath o glefyd prin yn 
effeithio arnynt yn cael mynediad amserol at lwybrau gofal o ansawdd uchel. Mae’r 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yn rhoi fframwaith ar waith i gyflawni 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r weledigaeth yn Strategaeth y DU ar gyfer 
Clefydau Prin.3  
 

Er mwyn helpu i roi’r cynllun ar waith, sefydlwyd Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau 
Prin i Gymru. Mae’r Grŵp yn cynnwys cynrychiolaeth eang o bob bwrdd iechyd yng 
Nghymru, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, y Gynghrair Clefydau 
Prin a Geneteg ac, yn hollbwysig, gynrychiolydd cleifion. Cadeirir y Grŵp gan Dr 
Graham Shortland, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro.  
 

Mae’r diweddariad blynyddol hwn yn manylu ar y gwaith a wnaed ym maes clefydau 
prin ac mae’n gyson â phum thema’r Cynllun Gweithredu, sef: 

 Thema 1 – Grymuso’r rheini y mae clefydau prin yn effeithio arnynt; 

 Thema 2 – Adnabod ac atal clefydau prin; 

 Thema 3 – Diagnosis ac ymyriad cynnar 

 Thema 4 – Cydgysylltu gofal;  

 Thema 5 – Swyddogaeth ymchwil. 
 

Mae’r adroddiad yn rhoi naratif ar y camau gweithredu a amlinellir yn y Cynllun 
Gweithredu a’r gwaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru (gan gynnwys Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru), Byrddau Iechyd, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol 
Cymru, Pwyllgor Sgrinio Cymru, Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru, 
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru, Grŵp Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau 
Prin a Pharc Geneteg Cymru.  
 

                                            
1
 Beth yw clefyd prin? 

2
 Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin (Gorffennaf 2017) 

3
 Strategaeth y DU ar gyfer Clefydau Prin 

http://www.raredisease.org.uk/what-is-a-rare-disease/
http://gov.wales/docs/dhss/publications/170726rare-diseasesen.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/260562/UK_Strategy_for_Rare_Diseases.pdf
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Mae’r adroddiad hwn hefyd yn nodi meysydd lle mae angen gwneud rhagor o waith 
a’r camau sy’n cael eu cymryd i gau’r bylchau hyn. 



 

3 
 

2. Yr Her 

Oherwydd eu natur, mae clefydau prin yn creu heriau penodol i’r GIG. Mae llawer o 
glefydau o’r fath ac mewn unrhyw faes penodol efallai mai dim ond ar nifer fach o 
bobl y bydd clefyd yn effeithio. Ein gweledigaeth yw cynnig llwybrau gofal sylfaenol, 
eilaidd ac arbenigol cwbl integredig, sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion y 
claf, er mwyn rhoi’r cymorth sydd ei angen ar gleifion i wneud yr hyn y gallant ei 
wneud i reoli eu cyflwr.  
 

Pan fydd clefyd neu gyflwr prin yn cael ei ganfod, fel arfer mae’n golygu dechrau 
newidiadau mawr ym mywyd yr unigolyn a bywydau eu teulu a’u ffrindiau. Gall 
effeithio ar gydberthnasau, rhagolygon gyrfa, incwm a disgwyliadau ar gyfer y 
dyfodol. Bydd profiad pawb o fyw gyda chlefyd prin yn wahanol, ond bydd llawer o 
broblemau a heriau yn cael eu rhannu gan lawer o bobl sy’n byw gyda’r cyflwr. 
 

Er y caiff llawer o glefydau prin eu nodi ar adeg geni neu cyn hynny drwy 
wasanaethau arbenigol, mae eraill yn ymddangos yn gyntaf yn ddiweddarach, gan 
achosi’r her o’u nodi a’u rheoli i wasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol. 
 

Mae diffyg ymwybyddiaeth o glefydau prin ymhlith gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, y tu allan i’r gwasanaethau arbenigol, ac felly ni chânt eu nodi, gan 
arwain yn aml at ddiagnosis hwyr neu gamddiagnosis ar gyfer cleifion. 
 

Mae nifer o heriau penodol y mae byrddau iechyd yn eu hwynebu, gan gynnwys y 
canlynol: 
 

 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn nodi, o ystyried yr amrywiaeth o 
glefydau prin, fod her yn codi o ran codio a chofnodi’r data epidemiolegol4 ar y 
rhain a hefyd o ran sicrhau bod clinigwyr ym mhob maes yn ymwybodol o ddull 
gweithredu strategol y bwrdd iechyd ym maes clefydau prin ac yn ei ddeall. 
 

 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn nodi heriau cyffredin i Gymru 
gyfan, gan gynnwys anhawster a/neu oedi o ran gwneud diagnosis, prinder 
gwybodaeth yn aml ac opsiynau trin amrywiol neu gyfyngedig. O fewn clefydau 
prin, ceir llawer o gyflyrau sy’n gymwys o dan y pennawd bras. Bydd pob un yn 
wahanol o ran symptomau a phrosesau ymchwilio a chanfod, gyda chlinigwyr 
unigol yn annhebygol o weld llawer o achosion tebyg yn y dyfodol (os o gwbl). 
Felly, yn gyffredinol, mae angen ymwybyddiaeth o’r diagnosisau posibl y tu hwnt 
i’r rhai mwy cyffredin. Mae codio yn creu her, nid yw systemau cyfrifiadurol yn yr 
ysbytai yn addas ar gyfer chwilio am glefydau prin, cyfyngedig yw’r mynediad at 
systemau Gofal Sylfaenol, a rhoddir llawer o’r gofal gan ganolfannau trydyddol 
yn Lloegr.  

 

 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn nodi bod nifer fawr o 
wasanaethau arbenigol, gyda llawer ohonynt yn darparu ar gyfer clefydau prin yn 
unigol. Yr her i’r bwrdd iechyd yw eu cydgysylltu mewn ffordd ystyrlon a chyfuno 
themâu gwahanol clefydau prin. Fel yn achos y Cynllun Gweithredu 

                                            
4
 Ystyr epidemioleg yw astudio pa mor aml y mae clefydau yn digwydd mewn grwpiau gwahanol o 

bobl a pham. Defnyddir gwybodaeth epidemiolegol i gynllunio a gwerthuso strategaethau i atal salwch 
ac fel canllaw i reoli cleifion lle mae clefyd eisoes wedi datblygu (http://www.bmj.com/about-
bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated/1-what-epidemiology).  

http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated/1-what-epidemiology
http://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated/1-what-epidemiology
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cenedlaethol, mae llawer o alwadau croes eraill am gymorth rhaglen ffurfiol ac 
mae angen hwyluso gwell cydweithio o fewn y sefydliad.  
 

 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn nodi, o ystyried natur clefydau prin, nad 
yw’n gwybod ar hyn o bryd faint o gleifion yn ei boblogaeth breswyl y mae clefyd 
prin yn effeithio arnynt a beth yn union fu eu profiadau a’u taith fel claf.  

 

 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn nodi nad yw’n gallu darparu llawer o’r 
gwasanaethau y mae byrddau iechyd eraill yn gallu eu darparu am mai bwrdd 
iechyd lled-wledig ydyw. Felly, yr her i’r bwrdd iechyd yw gwneud diagnosis ac 
atgyfeirio fel y bo’n briodol, a chefnogi’r cleifion wrth iddynt gael eu trin. Hefyd, 
sicrhau bod digon o staff er mwyn rhoi cyfle i’r clinigwyr hynny sy’n gweithio ym 
maes clefydau prin ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). 
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3. Cynnydd/Cyflawniadau Allweddol: 
 

Nododd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin y blaenoriaethau canlynol ar gyfer 
2017-18: 

 Nodi’r llwybr cymorth i gleifion nad oes ganddynt ddiagnosis hysbys (Y Daith 
Ddiagnostig); 

 Creu a sicrhau gwell defnydd o arfer gorau a thystiolaeth mewn gofal sylfaenol 
ac eilaidd a gwella llwybrau i ddefnyddio gwasanaethau arbenigol; 

 Cynnal gwaith dadansoddi digwyddiadau arwyddocaol gan gynnwys oedi cyn 
rhoi diagnosis o glefyd prin a rhannu tystiolaeth a dysgu; 

 Sicrhau y caiff adborth gan gleifion ei ddefnyddio i wella llwybrau clefydau prin 
o fewn byrddau iechyd. 

 
Nodir y cynnydd a wnaed yn erbyn y rhain yn y themâu isod. 
 

Thema 1: Grymuso’r rheini y mae clefydau prin yn effeithio arnynt 
Yn sgil y cynnig i ailstrwythuro trefniadau llywodraethu Strategaeth y DU ar gyfer 
Clefydau Prin yn 2016, arweiniodd hyn at greu Bwrdd Polisi Clefydau Prin i’r DU sy’n 
llai o faint ac iddo ffocws, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu polisïau ar lefel uchel a 
gweithredu’r 51 o ymrwymiadau yn y Strategaeth, a Fforwm Clefydau Prin mwy o 
faint i Randdeiliaid yn y DU, a roddwyd ar waith ym mis Hydref 2016. Fel rhan o’r 
gwaith o gefnogi cyfathrebu a phartneriaeth barhaus rhwng y Bwrdd a’r Fforwm, mae 
Bwrdd Polisi’r DU yn cynnal cynhadledd flynyddol ar gyfer y Fforwm Clefydau Prin. 
Cynhaliwyd cynhadledd gyntaf y Fforwm Clefydau Prin ar 24 Tachwedd 2017 yn 
Ysbyty Plant Birmingham. Bu’r gynhadledd yn gyfle i roi adborth, trafod a datblygu 
syniadau ynglŷn â gweithredu’r Strategaeth ac felly bu ffocws ar y rhai a oedd yn 
cymryd rhan. Ym mis Tachwedd 2017 lansiwyd llwyfan cyfathrebu ar-lein, sy’n rhoi 
cyfle i aelodau’r Fforwm ryngweithio â’r Bwrdd Polisi a llywio ei waith.  
 

Mae nifer o bolisïau ac adroddiadau sy’n atgyfnerthu ymrwymiad Llywodraeth Cymru 
i ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, megis y Safonau Iechyd a Gofal. Os caiff pobl 
y gofal a’r cymorth cywir cânt eu grymuso i wella a rheoli eu hiechyd a’u lles eu 
hunain. Mae’n rhaid i ymyriadau i wella iechyd pobl fod yn seiliedig ar arfer gorau ac 
ymchwil o safon dda. 
 
Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru i gynnig dull cenedlaethol, strategol o nodi, 
arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd newydd mewn lleoliadau iechyd a gofal 
ym mhob rhan o GIG Cymru.  
 
Ym mis Ionawr 2017, sefydlwyd cronfa triniaethau newydd Llywodraeth Cymru i 
gyflwyno mynediad cyflym at feddyginiaethau newydd arloesol er mwyn cefnogi pobl 
sydd â chyflyrau sy’n peryglu bywyd yng Nghymru. Darparwyd swm ychwanegol o 
£16 miliwn y flwyddyn am bum mlynedd er mwyn helpu byrddau iechyd yng 
Nghymru i gyflymu mynediad at feddyginiaethau a argymhellir gan y Sefydliad 
Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) a Grŵp Strategaeth 
Feddyginiaethau Cymru. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, roedd ond yn cymryd 10 diwrnod ar 
gyfartaledd cyn bod meddyginiaethau newydd a argymhellir ar gael i gleifion, gan 
ragori ar y terfyn amser o 60 diwrnod. Mae 82 o feddyginiaethau newydd bellach ar 
gael i gleifion, yn llawer cynt nag y byddent wedi bod ar gael pe na bai ’r gronfa wedi 
bod ar waith. O’r rhain, mae 42 wedi cael eu hargymell ac maent bellach ar gael i 
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drin clefydau prin. Mae hyn yn cynnwys Migalastat i drin clefyd Fabry, Eliglustat i drin 
clefyd Gaucher, Olaratumab i drin Sarcoma, Levatinib i drin canser y thyroid a 
Stripentol i drin math o epilepsi sy’n dwyn yr enw syndrom Dravet. 
 

Astudiaeth achos – Cronfa Triniaethau Newydd 

 
Meddyginiaeth a ddefnyddir i drin cleifion 16 oed neu’n hŷn sydd â chlefyd Fabry yw 
Migalastat. Anhwylder genetig prin sy’n effeithio ar y gweithrediad storio lysosomau 
ydyw. Mae’n golygu nad yw un ensym penodol yn gweithredu’n gywir neu mewn rhai 
achosion nad yw’r ensym yn bresennol. Fel arfer, mae’n effeithio ar ddynion gan 
mwyaf ac mae’n anodd ei ganfod. Mae’n achosi poen ddifrifol sy’n cyfyngu ar fywyd 
a phroblemau gyda’r galon a’r arennau. Fel arfer caiff ei ganfod yn ystod 
blaenlencyndod a cheir disgwyliad oes o rhwng 40 - 50 mlwydd oed os yw’r clefyd 
wedi datblygu. Mae’r clefyd yn cael effaith sylweddol ar ansawdd a hyd bywyd.  
 
Mae Migalastat yn cynnig opsiwn trin newydd i’r rhai sydd â chlefyd Fabry. Ar hyn o 
bryd, mae cleifion yn cael triniaeth bob pythefnos lle mae gofyn iddynt dreulio hyd at 
bedair awr yn cael Therapi Adfer Ensym drwy drallwysiad mewnwythiennol. Fel 
therapi dyddiol drwy’r geg, mae Migalastat yn golygu nad oes angen i gleifion deithio 
i gael triniaeth na threulio cyfnodau helaeth o amser mewn clinig er mwyn cael 
trallwysiad. Cafodd Migalastat ei arfarnu a’i argymell yn gadarnhaol gan NICE i’w 
ddefnyddio’n rheolaidd ym mis Mawrth 2017. Mae’r gronfa triniaethau newydd wedi 
ei gwneud yn bosibl i’r feddyginiaeth fod ar gael yn gynt sy’n golygu nad oes rhaid i 
bobl sydd â chlefyd Fabry ymweld â’r ysbyty’n rheolaidd na chael triniaethau hir 
mwyach, gan wella ansawdd eu bywyd. 

 
Rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd penodol o ran grymuso’r rhai y mae 
clefydau prin yn effeithio arnynt yng Nghymru, gan gynnwys y canlynol: 
 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn symud i ffwrdd oddi wrth wybodaeth 
adrannol am gyflyrau penodol i adnoddau cenedlaethol, ar-lein, gan gydnabod bod 
yr adnoddau hyn yn tueddu i fod o safon uwch ac yn cael eu diweddaru’n amlach na 
rhai adnoddau lleol. Adran bediatrig y bwrdd iechyd sy’n arwain y gwaith hwn. Bydd 
yr adnoddau newydd hyn ar y we yn hygyrch i gleifion a’u teuluoedd; byddant nid yn 
unig yn cynnwys gwybodaeth gyfredol am gyflyrau ond hefyd wybodaeth am grwpiau 
cymorth lleol a chyfeiriadau at fathau eraill o gymorth. At hynny, mae gwybodaeth 
hawdd ei darllen i unigolion sydd ag anabledd dysgu a chyflwr prin yn cael ei 
datblygu er mwyn sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn fformat sy’n ddealladwy 
iddynt.    
 
Fel rhan o’i waith partneriaeth, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn 
ceisio sicrhau gwelliannau ar hyd taith gyfan y claf, o’r cyswllt cyntaf â’i feddyg teulu 
i’r diagnosis a’r broses o reoli clefyd prin yn barhaus. Mae cleifion a’u 
teuluoedd/gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y grwpiau partneriaeth ar y cyd gan 
bwysleisio’r ymrwymiad gan y bwrdd iechyd i’r rôl hanfodol y bydd y claf, gyda 
chefnogaeth ei deulu/gofalwr a/neu sefydliad y claf yn ei chwarae yn ystod y daith 
hon. Mae’r rhai yr effeithir arnynt yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth i’r bwrdd 
iechyd, yn rhannu eu dealltwriaeth o’r cyflwr ac ymateb y gwasanaeth, a all helpu i 
ddatblygu eu timau a’r gwasanaeth yn fwy cyffredinol i gyflawni’n well. Drwy sefydlu 
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Grwpiau Cynghori Gwasanaethau, mae’r bwrdd iechyd yn cymryd camau cadarnhaol 
i wella cyfraniad cleifion at gynllunio gwasanaethau i gleifion â chyflyrau prin.  
 
Cydnabyddir gan y bwrdd iechyd fod unigolion â phroblemau cymhleth, eu teuluoedd 
a’u gofalwyr, yn gwerthfawrogi cael un pwynt cyswllt â gweithiwr proffesiynol sy’n 
gyfrifol am oruchwylio a chydgysylltu’r gwaith o ddarparu eu gofal a’u cymorth ffurfiol 
cytûn. Yn ddiweddar, mae’r bwrdd iechyd wedi penodi nifer o gydgysylltwyr gofal-
benodol yn y gogledd i roi cymorth lleol i gleifion fel gweithiwr allweddol. Bydd y 
swyddi hyn yn: 

 Tracio cleifion ar hyd eu llwybr clefyd; 

 Cydgysylltu gofal amlddisgyblaethol lleol cleifion ledled y gogledd ym maes gofal 
sylfaenol, eilaidd a’r Trydydd Sector gan sicrhau y gall cleifion gael gofal o 
ansawdd uchel; 

 Cysylltu â’r meddyg ymgynghorol i gael mewnbwn arbenigol; 

 Pwynt cyswllt unigol i gleifion, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol fel adnodd ar 
gyfer gwybodaeth, cyngor a chyfeirio.   

 

Hefyd, mae pryderon cleifion yn dod o dan gylch gwaith Cyfarwyddwr Nyrsio 
Gweithredol y bwrdd iechyd bellach, sydd wedi arwain at fwy o ffocws clinigol ac 
amseroedd ymateb cyflymach. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i rai o’r materion 
allweddol gael eu deall mewn modd mwy amserol, a hwyluso rhyngweithio ystyrlon 
â’r cleifion. 
 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ceisio nawdd ar gyfer ‘Diwrnod Clefydau 
Prin’ gyda’r nod o greu fforwm i gleifion a’u gofalwyr. Bydd yn cynnwys tudalen 
Facebook; y bwriad yw trefnu cyfarfod blynyddol i ddwyn grwpiau â diddordeb 
ynghyd o dan un fantell.  
 
Mae’r bwrdd iechyd wedi gwneud gwaith i wella mynediad at wasanaethau i gleifion 
sydd â thiwmorau niwro-endocrin yn ei ardal, gan wella ei waith tîm 
amlddisgyblaethol gydag Ysbyty Athrofaol Cymru hefyd, ac ymestyn ei wasanaeth 
meddygon ymgynghorol endocrin arweiniol i’w ysbytai gyda’r nod o ddarparu gwell 
gwasanaeth i’r cleifion hynny sydd ag anhwylderau endocrin prin. Hefyd, mae wedi 
dechrau gwasanaeth newydd sy’n canolbwyntio ar ffeibrosis yr ysgyfaint; bydd hwn 
yn canolbwyntio ar fentrau sy’n ymwneud â rhestrau aros; mynediad at gyffuriau 
newydd a darparu clinig newydd yn Ysbyty’r Tywysog Philip.  
 
Thema 2: Adnabod ac atal clefydau prin a Thema 3: Diagnosis ac ymyriad cynnar 
Un o ymrwymiadau Strategaeth y DU yw ceisio sicrhau diagnosis o glefydau prin yn 
gynt. Yn 2014, comisiynodd Fforwm Clefydau Prin y DU yr Uned Ymchwil i Arloesi 
mewn Polisi, sydd wedi’i lleoli yn Ysgol Hylendid a Meddyginiaeth Drofannol 
Llundain, i archwilio a ellid datblygu dull cywir, effeithiol a chost-effeithiol o fesur yn 
rheolaidd yr amser rhwng claf yn nodi symptomau clefyd prin yn gychwynnol a 
diagnosis clinigol penodol. Cyhoeddwyd adroddiad ar ei chanfyddiadau ym mis Ebrill 
2015; ‘Diagnostic Odyssey for Rare Diseases: exploration of potential indicators’5.  
 
Sefydlodd y Bwrdd Polisi Clefydau Prin grŵp gorchwyl a gorffen ar ddechrau 2017, 
gyda’r nod o archwilio ymhellach a chynnig ffordd o awtomeiddio’r broses o gasglu 

                                            
5
 Diagnostic Odyssey for Rare Diseases: exploration of potential indicators (Ebrill 2015) 

http://www.piru.ac.uk/assets/files/Rare%20diseases%20Final%20report.pdf
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data i fesur yr amser a dreuliwyd ar y llwybr diagnostig i gleifion sydd â chlefyd prin. 
Defnyddir tri chyflwr penodedig fel enghreifftiau i ystyried yr opsiynau sydd ar gael. 
Nod y darn cyntaf o waith yw canfod y pwyntiau data penodol sydd ar gael ym maes 
gofal eilaidd ar gyfer teithiau cleifion unigol yn mynd yn ôl hyd at bum mlynedd. 
Daeth y broses gychwynnol hon o gasglu data dienw a chyfunol i ben ym mis 
Rhagfyr 2017 a chaiff adroddiad ar ganfyddiadau ac argymhellion eu cyhoeddi yn 
2018.  
 
Cyhoeddwyd Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl6 Llywodraeth Cymru 
ym mis Gorffennaf 2017. Mae’n amlinellu bwriad Llywodraeth Cymru i greu 
amgylchedd cynaliadwy a chystadleuol yn rhyngwladol ar gyfer geneteg a genomeg 
er mwyn gwella iechyd a darpariaeth gofal iechyd i bobl Cymru. 
 
Ym mis Medi 2016, dyfarnwyd £1m o gyllid i’r Ganolfan Meddygaeth Genomig gan y 
Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) a £2.4m gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
cyfraniad Cymru at Brosiect 100,000 o Genomau Genomics England. Bydd y 
Ganolfan Meddygaeth Genomig yn cydweithio’n agos â Pharc Geneteg Cymru, 
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan a byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau ledled Cymru i hwyluso’r gwaith o ddatblygu meddygaeth 
genomig yng Nghymru. Caiff y Prosiect 100,000 o Genomau yng Nghymru ei 
ddefnyddio fel prosiect enghreifftiol tuag at integreiddio meddygaeth genomig mewn 
llwybrau gofal clinigol yng Nghymru ac mae’n gyson â Strategaeth Genomeg ar gyfer 
Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru. Bydd y prosiect yn dechrau yng Nghymru 
ym mis Ionawr 2018. 
 
Cafodd Labordy Geneteg Feddygol Cymru gyllid ychwanegol yn y flwyddyn ariannol 
2016-17 gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ar gyfer profion 
genetig prin iawn. Mae Labordy Geneteg Feddygol Cymru wedi cyflwyno gwaith 
dadansoddi genomig sy’n defnyddio Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf. O ganlyniad, 
mae mwy o gleifion â chlefydau prin yn gallu manteisio ar ganlyniadau dull 
dilyniannu genomig, a chael diagnosis, triniaeth a rheolaeth briodol felly. 
 
Mae’r rhaglen Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig yng Nghymru yn cynnig prawf 
sgrinio y mae ei ansawdd wedi’i sicrhau ar gyfer clefydau difrifol i bob baban cymwys 
ar y pumed diwrnod o’i fywyd. Byddai ymyrraeth gynnar yn fuddiol o ran clefydau 
difrifol o’r fath a byddai’n lleihau nifer y marwolaethau a/neu achosion o 
afiachusrwydd o ganlyniad i’r clefyd. Mae’r prawf yn cynnig sgrinio ar gyfer 
Hypothyroidedd cynhenid (CHT); Ffeibrosis systig (CF); Anhwylderau metabolig sy’n 
cael eu hetifeddu gan gynnwys Diffyg dihydrogenas asyl-CoA cadwyn-ganolig 
(MCADD); Ffenylcetonwria (PKU); Clefyd wrin surop masarn (MSUD); Asidemia 
isofalerig (IVA); Asidwria glwtarig math 1 (GA1); Homosystinwria (HCU); ac 
Anhwylderau clefyd y crymangelloedd (SCD). 
 
Yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017, profwyd 33,505 o fabanod a 
nodwyd 39 o gyflyrau difrifol, gan gynnwys hypothyroidedd cynhenid; ffeibrosis 
systig; diffyg dihydrogenas asyl-CoA cadwyn-ganolig; ffenylcetonwria ac 
anhwylderau clefyd y crymangelloedd fel rhan o’r rhaglen. 
 

                                            
6
 Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl (Gorffennaf 2017) 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/170802genomics-straten.pdf
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Mae rhwydwaith o bediatregwyr yn y byrddau iechyd yng Nghymru er mwyn sicrhau 
ymatebion clinigol cyflym, hyddysg a phriodol yn lleol ac yn y ganolfan arbenigol i 
faban â chanlyniad positif. Canolbwyntiodd gwaith ychwanegol penodol ar sicrhau 
gwaith dadansoddi smotyn gwaed o safon uchel ac ansawdd samplau a wnaed 
mewn byrddau iechyd, gan gynnwys samplu gan fydwragedd. Cafodd 99.6% o 
fabanod newydd-anedig yng Nghymru eu profi gan y gwasanaeth yn 2016/17. 
 
Mae’r Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin yng Nghymru wedi sefydlu grŵp 
gorchwyl a gorffen a fydd yn ystyried y ffordd yr ymchwilir i blant sy’n hwyr yn 
datblygu.  
 
Hefyd, rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd penodol o ran adnabod ac atal 
clefydau prin a diagnosis ac ymyriad cynnar yng Nghymru, gan gynnwys y canlynol: 
 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn parhau i roi arweinyddiaeth Cymru 
gyfan mewn nifer o feysydd clefyd penodol, gan gynnwys Sgrinio Smotyn Gwaed 
Newydd-anedig Cymru a Labordy Geneteg Feddygol Cymru; ynghyd â chyfarfodydd 
archwilio rheolaidd â Gwasanaethau Clinigol mae’n sicrhau y caiff Canllawiau 
Cenedlaethol eu dilyn yma ac y caiff llwybrau i gleifion ledled Cymru eu hatgyfnerthu; 
e.e. Llwybr Ewropeaidd ar gyfer trin Ffenylcetonwria a llwybrau Galactosemia. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi nodi grŵp cleifion ac wedi ystyried 
amserlen y digwyddiadau yn dechrau gydag atgyfeiriad gan y meddyg teulu at ofal 
eilaidd, ac effaith y salwch ar y claf a’r teulu; ble mae’r bylchau yn y gwasanaeth a 
chanfod y gwersi a ddysgwyd. Mae’r astudiaethau achos meddygol pediatrig wedi 
tynnu sylw at y gwersi cychwynnol. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y cyd â Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru yn nodi ei bod yn cefnogi cynnwys gofal a thriniaeth ar gyfer 
clefydau prin ym mesurau profiad cofnodedig cleifion a mesurau deilliannau 
cofnodedig cleifion sy’n bodoli eisoes. Hefyd, mae’r bwrdd iechyd wedi mabwysiadu 
astudiaeth TONIC7 (Taflwybrau Deilliant mewn Cyflyrau Niwrolegol) (Canolfan 
Walton, Lerpwl) er mwyn ystyried ansawdd bywyd a thaith ddiagnostig cleifion sydd 
â Chlefyd Niwronau Motor a’u gofalwyr. 
 
Thema 4: Cydgysylltu Gofal 
Mewn unrhyw wlad benodol gall nifer y cleifion sy’n dioddef o glefyd prin penodol fod 
yn fach. Mae’r niferoedd bach hyn o gleifion clefydau prin, a’r diffyg arbenigedd yn 
aml o ganlyniad i hynny, yn golygu y gall y broses o ganfod, trin a rheoli clefydau prin 
elwa’n fawr ar gydweithrediad trawsffiniol.  
 
Mae ‘Iechyd a gofal gwybodus - strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol ddigidol’8 yn 
amlinellu uchelgais Llywodraeth Cymru i adeiladu ar y cynnydd a wnaed eisoes a 
thrawsnewid y ffordd y mae pobl Cymru, dinasyddion a staff, yn derbyn adnoddau 
technoleg gwybodaeth a digidol modern i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol mwy diogel, effeithlon a chydgysylltiedig er mwyn gwella canlyniadau a 
phrofiadau cleifion a defnyddwyr gwasanaethau. Mae’r gwaith o gysylltu cofnodion 
iechyd yn cael ei ystyried drwy raglenni ehangach yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG 

                                            
7
 Ceir rhagor o wybodaeth am TONIC yma. 

8
 Iechyd a gofal gwybodus – Strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol ddigidol ar gyfer Cymru 

https://tonic.thewaltoncentre.nhs.uk/
http://gov.wales/topics/health/nhswales/about/e-health/?lang=en


 

10 
 

Cymru, ac mae cynnydd wedi’i wneud i ddatblygu cofnodion gofal iechyd unigol 
integredig a sefydlu Porth Clinigol i Gymru. 
 
Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin yn tynnu sylw at bwysigrwydd 
rhoi cyfle i unigolion, a’r bobl sy’n bwysig iddynt, gael trafodaethau agored a thryloyw 
ynglŷn â chynlluniau personol sy’n ei gwneud yn bosibl i weithredu mewn ffordd 
holistaidd er mwyn hyrwyddo eu dewis o driniaeth, gofal a chymorth. Mae 
athroniaeth gofal o’r fath yn bwysig i unigolion, a’r system gofal iechyd, am ei bod yn 
hyrwyddo: partneriaeth rhwng yr holl asiantaethau a all helpu; lleihad yn nifer y 
derbyniadau ysbyty heb eu cynllunio; galluogi mwy o bobl i farw yn eu dewis le a 
chefnogi dymuniadau gofal drwy rag-gynllunio gofal.  
 

Rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd penodol o ran cydgysylltu gofal i’r rhai y 
mae clefydau prin yn effeithio arnynt yng Nghymru, gan gynnwys y canlynol: 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn sefydlu grŵp cynllunio clefydau prin 
i gefnogi’r gwaith o roi Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin ar waith yn 
lleol. Mynd i’r afael â gwaith nad yw’n gydgysylltiedig a gwaith sy’n seiliedig ar seilos. 
Diben y grŵp fydd helpu’r bwrdd iechyd i gyflawni’r blaenoriaethau cenedlaethol i’n 
cleifion. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi mynd ati i wella’r defnydd o arfer 
gorau mewn gwasanaethau ar draws gwasanaethau sylfaenol, eilaidd a thrydyddol, 
gyda chynnydd yn nifer y clinigau allgymorth lleol i blant sydd â chlefyd metabolaidd 
etifeddol yn y gorllewin (cynnydd mewn adnoddau clinig) ac yn 2018 bydd hefyd yn 
sefydlu clinig yn y de-ddwyrain (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan). Yn ogystal â 
hynny, mae’r gwasanaeth a ddechreuwyd eisoes i gleifion â chlefyd metabolaidd 
etifeddol yn y gogledd bellach wedi ymsefydlu. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi gwneud cynnydd, yn gyntaf drwy sefydlu 
grŵp Cynllunio a Chyflawni Lleol, y mae ei aelodau yn cynnwys: arweinydd 
gweithredol, arweinydd clinigol, arweinwyr comisiynu a chynllunio. Mae’r grŵp lleol 
hwn yn cyfarfod bob chwarter ac yn defnyddio cynllun gweithredu’r bwrdd iechyd fel 
dogfen fyw drwy gydol y flwyddyn i fonitro cynnydd.  
 

Astudiaeth Achos – Cynllun gofal claf  
 

Bu granwlomatosis Wegener, sef math o fasgwlitis, ar Linda ers dros 12 mlynedd 
erbyn hyn ac mae wedi achosi llawer o broblemau iechyd ychwanegol iddi. Cafwyd 
diagnosis o fasgwlitis pan gaeodd corn gwddf Linda, sy’n golygu bod ganddi diwb 
traceostomi i anadlu drwyddo a dim ffordd o siarad, heblaw drwy electro-laryncs. 
Mae hefyd wedi cael embolysau ar yr ysgyfaint, niwropathi amgantol, colli clyw, a 
diabetes math 2 a achosir gan steroidau. Oherwydd y salwch a’r feddyginiaeth nid 
yw Linda yn gallu canolbwyntio cystal, nac ychwaith ddadlau ei hachos fel y byddai ’n 
arfer ei wneud. Mae’r ffaith na all siarad heb gymorth a bod angen amser arni i 
brosesu gwybodaeth a llunio ateb yn golygu bod Linda yn aml yn cael ei “rhuthro” 
gan bobl nad oes digon o amynedd ganddynt i aros amdani, neu sy’n teimlo bod 
angen help arni er mai dim ond meddwl y mae hi. Yn anffodus, mae hyn yn cynnwys 
gweithwyr proffesiynol meddygol.  
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Ar ôl clywed am y cynllun gofal roeddem yn teimlo y byddai’n ffordd dda o ddogfennu 
ac esbonio teimladau ac anghenion Linda. Gan ein bod yn byw yn ardal un bwrdd 
iechyd ond yn cael ein trin yn ardal bwrdd iechyd arall cyfagos, roeddem am sicrhau 
bod cyflwr Linda wedi’i nodi yn y ffordd orau bosibl pe bai’n cael ei derbyn i’r ysbyty, 
a phe na bawn yno i’w helpu, mae cynllun i’w ddilyn sy’n nodi teimladau ac 
anghenion Linda. Yn wreiddiol, gwnaeth Emma Hughes o Gynghrair Genetig y DU 
gynnig rhywfaint o arweiniad i ni o ran pa fath o bethau y gallai’r cynllun gofal eu 
cynnwys. Aethom ati i gysylltu â’r nyrs arbenigol ar gyfer clefydau interstitaidd yr 
ysgyfaint sy’n gweithio gyda meddyg ymgynghorol fasgwlitis Linda, a chytunodd i 
drefnu’r cynllun gofal. Roedd yn beth newydd iddi hi hefyd. Cyfarfu â ni i fynd dros yr 
hanfodion, ac yna trefnodd gyfarfod rhyngom ni, hi, ein meddyg teulu a’i 
chydweithwyr o’n bwrdd iechyd – gwahoddwyd pob gweithiwr proffesiynol a oedd yn 
helpu Linda i’r cyfarfod a rhoddwyd gwybod am y cyfarfod iddynt. 
 
Roedd y cynllun gofal yn cynnwys pethau megis: diagnosisau, meddyginiaeth, 
mynediad at driniaeth, dymuniadau o ran dadebru, cyfathrebu, ac anghenion gofal. 
Caiff ei adolygu’n flynyddol. Cytunodd y cyfarfod ar y cynllun gofal ac anfonodd y 
gweithiwr proffesiynol arweiniol gopïau at bawb dan sylw. Mae hyn yn golygu bod 
manylion Linda bellach ar systemau cyfrifiadurol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r meddyg teulu. Mae hyn yn tawelu 
ein meddwl pe bai Linda yn cael ei derbyn i ysbyty lleol. Mae’n allweddol i ni fod 
pawb sy’n dod i gysylltiad â Linda yn deall ei meddyginiaeth am ei bod wedi cymryd 
blynyddoedd i sefydlu trefn sy’n gweithio, ac nid yw llawer o bobl yn deall natur ei 
chlefyd prin. Gwnaethom hefyd anfon copi drwy e-bost o’r holl ohebiaeth oddi wrth y 
meddyg ymgynghorol at y nyrs anadlu yn y gymuned yn ein hardal, sy’n sicrhau y 
cânt eu hychwanegu at system gyfrifiadurol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. 
Mae hyn wedi tawelu ein meddwl gryn dipyn, ond a dweud y gwir roeddem yn amau 
a fyddai’n ddefnyddiol o gwbl yn ymarferol.  
 
Rydym yn falch o ddweud i’r cynllun gofal fod yn gadarnhaol iawn pan gafodd Linda 
ei derbyn i’r ysbyty yn gynharach eleni ar gyfer llawdriniaeth mastectomi wedi’i 
chynllunio. Fe’i cynhaliwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau a rhoddwyd copi o’r 
cynllun gofal i’r staff. O ganlyniad, cefais fy ngwahodd i aros gyda Linda pan oedd yn 
yr ysbyty, a golygai hyn fod Linda yn gallu ymlacio’n llwyr ac nad oedd yn cynhyrfu o 
gwbl. Roedd yn braf i finnau hefyd fel gŵr a gofalwr wybod ei bod yn ddiogel. 
 
Byddwn yn argymell i unrhyw un mewn sefyllfa debyg ystyried gwneud hyn, gan ei 
bod yn golygu, os byddwch byth yn cael eich derbyn i’r ysbyty, a’i bod o bosibl yn 
frys, fod dogfen sylfaenol ar gael sy’n rhestru’ch problemau iechyd prin sylfaenol, 
nad ydynt yn amlwg o bosibl wrth gael eich derbyn. Mae wedi tawelu ein meddwl 
gryn dipyn.9 

 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer rhai clefydau, gan gynnwys 
Ffeibrosis Systig a Nychdod Cyhyrol, wedi sefydlu ac wedi gwella gwasanaethau 
pontio i bobl ifanc sy’n symud i wasanaethau oedolion. 
 
Thema 5: Swyddogaeth Ymchwil 

                                            
9
 Ceir rhagor o wybodaeth am gynlluniau gofal yma 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/healthservice/chronic-conditions/?lang=en
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Mae Cynllun Strategol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn nodi’r weledigaeth bod 
Cymru yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil iechyd a gofal 
cymdeithasol ardderchog sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd, llesiant a ffyniant 
pobl Cymru. Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin ar ei ffurf wedi’i 
diweddaru yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ymchwil ar gyfer pobl sydd â 
chlefyd prin ac mae’n nodi nifer o gamau gweithredu i’r byrddau iechyd. 
 
Rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd penodol yng Nghymru, gan gynnwys y 
canlynol: 
 

Mae ymchwilwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Caerdydd 
wedi datblygu dull mwy dibynadwy o sgrinio ar gyfer nychdod cyhyrol Duchenne 
mewn babanod newydd-anedig. Ar y cyd â’r cwmni biotechnoleg PerkinElmer, maent 
wedi datblygu pecyn diagnostig a all sgrinio’n gywir ar gyfer yr anhwylder drwy 
ddadansoddi smotiau gwaed sychedig newydd-anedig. Nychdod cyhyrol Duchenne 
yw’r anhwylder genetig cyffredin mwyaf angheuol a ganfyddir yn ystod plentyndod. 
Mae’r anhwylder yn achosi i’r cyhyrau wanhau’n raddol, gan arwain at lefel gynyddol 
o anabledd a marwolaeth gynamserol yn y pen draw. Mae’n effeithio ar fechgyn bron 
yn ddieithriad, gyda thua 100 o fechgyn yn cael eu geni yn y DU gyda’r cyflwr bob 
blwyddyn, a thua 2,500 yn byw gyda’r cyflwr yn y DU ar unrhyw adeg benodol. Mae’r 
prawf sgrinio newydd yn deillio o ymchwil gan Dr Stuart Moat o Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro a’r Athro Ian Weeks o Brifysgol Caerdydd. Pan ymunodd 
PerkinElmer yn y cydweithrediad, cafodd yr ymchwil ei haddasu’n llwyddiannus at un 
o ddadansoddwyr presennol PerkinElmer, gan ei gwneud yn bosibl iddo gael ei 
droi’n brawf rheolaidd y gellid ei ddefnyddio’n fyd-eang.  
 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn sefydlu cronfa ddata ar gyfer clefydau 
prin. Mae’n cydweithio ag ymchwilwyr yn Nulyn, Utrecht, Llundain, Sheffield a 
grwpiau cymorth cleifion Ewropeaidd, ar Gynnig o dan Horizon 2020 (H2020-MSCA-
ITN-2018); i nEURO, sef consortiwm sy’n ystyried ailgynllunio treial cyffuriau ar gyfer 
clefydau prin. Bydd y prosiect yn dechrau gyda sglerosis ochrol amyotroffig (a elwir 
hefyd yn glefyd niwronau motor ac yn glefyd Lou Gehrig) a dementia blaen-
dalcennol. Mae’r bwrdd iechyd wedi sicrhau y bydd yr arweinydd clinigol yn nhîm 
Cymru wedi’i leoli yn y bwrdd iechyd ac yn gweithio i sicrhau partneriaethau â 
Fujitsui, Pfizer a Siemens, drwy Ysgol Reoli Prifysgol Abertawe. 
 

Astudiaeth Achos: Gwerthuso dilyniannu ecsom clinigol er mwyn rheoli 
cleifion sydd â chlefyd prin (a elwir hefyd yn SIGNAL) – Prif Ymchwilydd, 
Rachel Butler, Labordy Geneteg Feddygol Cymru  
 
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi ariannu Ymchwil er budd Cleifion a’r 
Cyhoedd yn 2015 er mwyn gwerthuso dilyniannu ecsom clinigol mewn cleifion sydd 
â chlefyd prin yng Nghymru. Mae’r prosiect ar fin cael ei gwblhau o fewn 
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, sydd â’r uchelgais o fod ar flaen y 
gad o ran gwella profion genetig i gleifion y GIG.  
 
Os caiff y rheswm genetig dros glefyd prin ei ganfod yn gynnar yn ystod llwybr 
clinigol claf gellir osgoi’r angen am lawer o ymchwiliadau diangen eraill, ac mae’n ei 
gwneud yn bosibl i’r driniaeth a’r gofal priodol gael eu rhoi i’r claf a’i deulu. Felly, 
mae’n enghraifft amlwg o Ofal Iechyd Darbodus. 
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Gwnaeth y prosiect dreialu’r defnydd o ddilyniannu ecsom clinigol fel prawf genetig 
diagnostig yng Nghymru. Roedd y rhan fwyaf o brofion genynnol y GIG a gynhaliwyd 
yng Nghymru ar y pryd yn seiliedig ar dechnoleg dilyniannu Sanger gonfensiynol. 
Mae dilyniannu Sanger yn gymharol ddrud ac mae ond yn profi un genyn ar y tro fel 
arfer. Mewn gwrthgyferbyniad â hynny, mae dilyniannu ecsom clinigol yn defnyddio 
technoleg dilyniannu ‘y genhedlaeth nesaf’ ar yr un pryd i raddau helaeth i ddarllen 
llawer o ecsonau neu bob un ohonynt (rhannau codio protein) y genom. Mae 
dilyniannu ecsom clinigol ond yn targedu genynnau o berthnasedd hysbys i glefydau 
(e.e. genynnau a restrir yng nghronfa ddata Etifeddiad Mendelaidd mewn Pobl Ar-
lein). Mae dilyniannu ecsom clinigol yn cynhyrchu llai o ddata na dilyniannu ecsom 
cyfan (dim ond ~5000 o enynnau sy’n cael eu dilyniannu). Mae hyn yn lleihau 
costau, yn dilyniannu genynnau pwysig yn ddyfnach/fwy helaeth ac yn helpu gyda’r 
gwaith o ddehongli’r mwtaniadau a ganfyddir yn glinigol. 
  
Nod y prosiect oedd asesu effaith glinigol, ymarferol ac ariannol defnyddio dilyniannu 
ecsom clinigol fel dull dilyniannu DNA arferol ar gyfer profion genetig diagnostig ar 
gleifion sydd â chlefyd prin. Roeddem am ganfod y canlynol: 
a) p’un a allem ddefnyddio dilyniannu ecsom clinigol ac wedyn waith dadansoddi 

biowybodeg wedi’i dargedu yn lle’r cannoedd o brofion un genyn neu sawl genyn 
a ddefnyddir ar hyn o bryd gan y GIG yng Nghymru?  

b) cost a mantais dilyniannu ecsom clinigol i gleifion sydd â chlefyd prin? I ba 
raddau y mae cleifion yn deall ac yn derbyn dilyniannu genomig? Sut y bydd 
cleifion yn ymateb i’r canlyniadau genetig a allai fod ar gael (canfyddiadau 
cysylltiedig) nad ydynt yn ymwneud â’u clefyd prin?  

 
Mae’r prosiect ar fin cael ei gwblhau a bydd yn adroddiad yn cael ei gyflwyno ar 
ddiwedd mis Tachwedd 2017. Hyd yma: 

 mae 139 (o 60 o deuluoedd Anabledd Deallusol) o Ddilyniannau Ecsom Clinigol 
(o samplau cleifion sydd wedi cydsynio) wedi cael eu cwblhau ac maent wrthi ’n 
cael eu dadansoddi drwy ein llif biowybodeg. 

 Dewiswyd 21 o samplau (o saith teulu) ar gyfer Dilyniannu Genom Cyfan 
ychwanegol – drwy arbedion cost bu modd inni gymharu canlyniadau dilyniannu 
ecsom clinigol a dilyniannu genom cyfan. 

 Cafodd ymchwiliadau clinigol blaenorol ar gyfer pob un o’r cleifion mynegeiol eu 
catalogio ac maent yn cael eu dadansoddi gan ein Heconomegydd Iechyd i’w 
cymharu â dull dilyniannu ecsom clinigol. 

 Cafwyd 55 o holiaduron cyn prawf gan gleifion a chwblhawyd 14 o gyfweliadau 
wyneb yn wyneb (gydag aelodau o wyth teulu). 

 Yr hyn sydd o bwys penodol yw bod protocolau a llwybrau gweithredu wedi cael 
eu sefydlu o fewn Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan ar gyfer y 
defnydd rheolaidd o ddilyniannu ecsom clinigol ar gyfer cleifion sydd â chlefyd 
prin, gan gynnwys Tîm Amlddisgyblaethol Genomig misol. 

 
Cydnabyddir bod technolegau genomig yn newid yn gyflym ac felly mae’r ffordd y 
cânt eu cymhwyso at ymarfer clinigol yn newid hefyd. Er bod dilyniannu ecsom 
clinigol yn cael ei ymgorffori yng Ngwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan 
bellach, dylai staff yn awr ystyried y technolegau nesaf, megis dilyniannu ecsom a 
genom cyfan er mwyn penderfynu ar yr amser cywir (neu efallai’r dangosyddion 
clinigol cywir) i’w cyflwyno mewn ymarfer clinigol. Mae’r defnydd cynyddol o 
dechnolegau genomig hefyd yn codi materion sylfaenol ynglŷn â rhannu data a 
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phwysigrwydd gwybodaeth (glinigol) ffenoteipaidd i gefnogi gwasanaethau clinigol i 
gleifion sydd â chlefyd prin. 
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4. Meysydd Ffocws/Blaenoriaethau ar gyfer y Dyfodol: 
 

Fel y nodwyd eisoes, oherwydd eu natur, mae clefydau prin yn creu heriau penodol 
i’r GIG ac yn enwedig i fyrddau iechyd unigol. Mae llawer o glefydau o’r fath ac 
mewn unrhyw faes penodol efallai mai dim ond ar nifer fach o bobl y bydd clefyd yn 
effeithio. 
 
Mae angen inni wneud y defnydd gorau o’r adnoddau prin sydd ar gael yn GIG 
Cymru a chydweithio i gynllunio a darparu gwasanaethau i bobl sydd â chlefyd prin.  
 
Er inni weld rhywfaint o gynnydd yn ystod y 12 mis diwethaf o ran gwella gofal i bobl 
sydd â chlefyd prin yng Nghymru, mae nifer o feysydd lle nad ydym wedi gwneud 
cymaint o gynnydd ag yr hoffem fod wedi’i wneud, ac mae angen gwneud rhagor o 
waith. Mae angen gwneud gwaith o hyd i sicrhau bod llwybrau atgyfeirio/trin clir, codi 
ymwybyddiaeth a gwella addysg er mwyn helpu i sicrhau diagnosis cynnar/rheoli 
gwell ac atgyfnerthu cydweithio â grwpiau/rhaglenni gwaith cenedlaethol.  
 
Mae mesurau deilliannau cofnodedig cleifion a mesurau profiad cofnodedig cleifion 
yn her yn yr ystyr mai mesurau cyffredinol ydynt, yn hytrach na mesurau ar gyfer 
cyflwr penodol.  
 
O fewn byrddau iechyd unigol bydd rhai meysydd ffocws penodol ar gyfer gwaith 
dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae hyn yn cynnwys y canlynol: 

 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi nodi nifer o feysydd lle mae angen 
gwelliant a ffocws. Mae’r rhain yn cynnwys mynediad at wybodaeth amserol a 
chyfredol, gwell defnydd o adborth cleifion ac arfer gorau i wella llwybrau ar gyfer 
gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd. Hefyd, mae angen nodi ffyrdd o gynnwys 
triniaeth ar gyfer clefyd prin o fewn mesurau profiad cofnodedig cleifion a mesurau 
deilliannau cofnodedig cleifion mewn meysydd clinigol penodol. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cydnabod anawsterau o ran nodi ’r 
cymorth cywir i ddatblygu’r grŵp clefydau prin lleol. O ganlyniad, mae’r maes gwaith 
hwn yn aml yn ychwanegol at weithgarwch arall, yn hytrach na ffocws penodol; o 
ganlyniad, mae’r maes pwysig hwn yn aml yn cael ei orlwytho gan waith brys. Mae 
angen defnyddio adborth cleifion yn well, cymharu gweithredoedd ag arfer gorau, ac 
adolygu llwybrau mewn gwasanaethau gofal lle y’u nodwyd. Dylid defnyddio’r 
trydydd sector yn fwy effeithiol fel adnodd a chymorth gwerthfawr o bosibl. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cael cyfle unigryw i weithio gyda 
Phrifysgol Caerdydd er mwyn atgyfnerthu eu cydweithio. Mae’r bwrdd iechyd yn 
ymrwymedig i atgyfnerthu ei gydweithio â Phrifysgol Caerdydd yn 2018 gyda 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi’i adnewyddu a chyfle i ddylanwadu ym maes 
Clefydau Prin. 
 
Mae tîm o ymchwilwyr, gwyddonwyr clinigol, a chlinigwyr o’r bwrdd iechyd a 
Phrifysgol Caerdydd wedi denu cyllid gan Genzyme i ddatblygu prawf safonol ac 
atgynyrchadwy cyflym, dibynadwy a chadarn i fesur bioddangosydd clefyd Fabry 
mewn troeth. Ar hyn o bryd, nid oes gennym brofion da i fonitro cleifion sydd â’r 
clefyd hwn, ac ni allwn deilwra triniaeth at anghenion cleifion. Felly, mae angen 
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datblygu profion er mwyn gallu asesu ymateb i therapi yn well, rhagweld 
digwyddiadau clinigol yn well, a chreu cynlluniau triniaeth personol. 
 
Mae’r bwrdd iechyd yn parhau i ymgymryd â’r rôl arweinyddiaeth genedlaethol ar 
gyfer clefydau prin, a bydd cryn dipyn o’r gwaith hwn mewn partneriaeth â Phwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Yn flaenorol, bu diwrnod archwilio i gleifion 
sydd â chlefyd storio lysosomau. Caiff hyn ei ehangu ym mis Chwefror 2018 i 
gynnwys anhwylderau metabolig nad ydynt yn ymwneud â lysosomau, gyda 
chlinigwyr o’r de a’r gogledd yn cydweithio â Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru i hwyluso gweithdy archwilio i edrych ar degwch gwasanaethau a 
chanlyniadau gwasanaethau. Bydd hyn yn cynnwys pennu cwmpas y gofyniad i 
ddatblygu gwasanaethau yn y dyfodol. Bydd yr hyn sy’n deillio o’r gwaith hwnnw yn 
cael ei ddatblygu fel rhan o drafodaeth barhaus â Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru ynglŷn ag achosion busnes. 
 
Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn defnyddio’r astudiaethau achos meddygol 
a storïau cleifion a gaiff eu cwblhau erbyn diwedd 2017/18 er mwyn gwella gofal 
cleifion sydd â chlefyd prin ymhellach.  
 
Mae’r blaenoriaethau allweddol a nodwyd ar gyfer Grŵp Gweithredu Cymru yn 2018-
19 yn cynnwys y canlynol: 

 Nodi a gwella’r llwybr i gleifion sydd â diagnosis anhysbys neu hwyr; 

 Sicrhau gwell defnydd o adborth cleifion, arfer gorau a thystiolaeth i wella 
llwybrau ar gyfer gwasanaethau sylfaenol, eilaidd ac arbenigol; 

 Gwella’r ffordd y cofnodir gwybodaeth am glefydau prin, gan gynnwys 
epidemioleg, dadansoddi digwyddiadau arwyddocaol a rhannu gwersi a 
ddysgwyd. 

 



 

17 
 

5. Crynodeb a Chasgliad: 
 

Oherwydd natur clefydau prin, mae gwaith trawsffiniol yn hanfodol, yng Nghymru, y 
Deyrnas Unedig ac, yn aml, Ewrop. Bydd cynrychiolwyr o Gymru yn parhau i fynychu 
cyfarfodydd rheolaidd Grŵp Cynghori ar Glefydau Prin y DU, y Bwrdd Polisi Clefydau 
Prin a chymryd rhan yn y Fforwm.  
 
Rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran gwella gofal pobl sydd â chlefyd prin 
yng Nghymru fel y’i nodwyd yn y diweddariad hwn, ond mae rhagor i’w wneud o hyd. 
Mae’n rhaid i bob rhanddeiliad barhau i gydweithio er mwyn adeiladu ar y cynnydd 
hyd yma a darparu gwell gofal. 
 
Mae’r broses o roi’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin ar waith wedi ennill 
momentwm yn ystod 2017 ac mae’r conglfeini wedi cael eu datblygu er mwyn mynd 
i’r afael â nifer o’r blaenoriaethau. Drwy barhau i amlygu a chodi ymwybyddiaeth o’r 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin a’r Grŵp Gweithredu ymhlith uwch 
reolwyr mewn byrddau iechyd, parheir i sicrhau canlyniadau cadarnhaol, ond mae 
cryn le i adeiladu ar hyn.  
 
Mae’r Grŵp Gweithredu ar gyfer Clefydau Prin a’i Gadeirydd, Dr Graham Shortland 
yn ddiolchgar i bawb sydd wedi helpu i roi’r cynllun ar waith hyd yma a bydd yn 
gweithio’n agos gyda chydweithwyr ledled Cymru dros y 12 mis nesaf i hyrwyddo’r 
agenda hon.  
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Atodiad 1 - Dolenni i adnoddau defnyddiol 
 
Gwasanaeth Cofrestr a 

Gwybodaeth Anomaleddau  
http://www.caris.wales.nhs.uk, 

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

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:  
https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/?l

ang_selected=1 

InterNational Anaplastic Thyroid 

Cancer Tissue Bank: 
www.inatt.org 

MediWales- Rhwydwaith 

Gwyddorau Bywyd i Gymru: 
http://www.mediwales.com 

Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-

anedig: 

http://www.newbornbloodspotscreening.wales.

nhs.uk/ 

Orphanet - The portal for rare 

diseases and orphan drugs: 
http://www.orpha.net/ 

Policy Innovation Research Unit - 

Adroddiad - Diagnostic odyssey for 

rare diseases: exploration of 

potential indicators: 

http://www.piru.ac.uk/assets/files/Rare%20dise

ases%20Final%20report.pdf 

Rare Disease UK – 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. 

Rare Disease UK: https://www.raredisease.org.uk/  

Rhestr o glefydau prin: https://globalgenes.org/rarelist/  

Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau 

Cymru: 
www.awmsg.org.  

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

Y Gymdeithas Sglerosis Twberis: http://www.tuberous-sclerosis.org  

Fforwm Clefydau Prin y DU - 

Delivering for patients with rare 

diseases: Implementing a strategy 

- A report from the UK Rare 

Disease Forum: 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/16102

0-welsh-medium-annual-report-cy.pdf 

Grŵp Cynghori Clefydau Prin y 

DU: 

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

g  

Fforwm Clefydau Prin y DU: 
https://www.gov.uk/government/groups/uk-

rare-disease-forum 

Strategaeth y DU ar gyfer Clefydau 

Prin: 

https://www.gov.uk/government/publications/ra

re-diseases-strategy 

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer 

Clefydau Prin (i’w ddiwygio yn 

ystod 2017): 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/r

are/?lang=cy  

http://www.caris.wales.nhs.uk/
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/
http://www.inatt.org/
http://www.mediwales.com/
http://www.newbornbloodspotscreening.wales.nhs.uk/
http://www.newbornbloodspotscreening.wales.nhs.uk/
http://www.orpha.net/
http://www.piru.ac.uk/assets/files/Rare%20diseases%20Final%20report.pdf
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://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/
https://globalgenes.org/rarelist/
http://www.awmsg.org/
https://www.geneticalliance.org.uk/
http://www.tuberous-sclerosis.org/
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161020ukrarediseaseforum-progress-report-2016en.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/161020ukrarediseaseforum-progress-report-2016en.pdf
https://www.england.nhs.uk/commissioning/rdag
https://www.england.nhs.uk/commissioning/rdag
https://www.gov.uk/government/groups/uk-rare-disease-forum
https://www.gov.uk/government/groups/uk-rare-disease-forum
https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/rare/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/rare/?lang=en
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Cynlluniau Cyflawni Eraill GIG Cymru:  
 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser: 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/cancer-plan/?lang=cy 

Cynllun ar gyfer Darparu Gofal 

Diwedd Oes: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/end-of-life-care/?lang=cy 

Cynllun Cyflawni ar gyfer y rhai sy’n 

ddifrifol wael: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/delivery-plan/?lang=cy 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes: 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/diabetes/?lang=cy 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau ar 

y Galon: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/heart_plan/?lang=cy  

Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr 

Afu: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/liver-disease/?lang=cy 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau 

Niwrolegol (i’w adnewyddu yn ystod 

2017) 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/neurological/?lang=cy 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau 

Anadlol (i’w ddiwygio yn ystod 2017): 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/respiratory/?lang=cy 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc: 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/plan/?lang=cy 

 
Adnoddau eraill:  
 
Fframwaith ar gyfer darparu iechyd a 

gofal cymdeithasol integredig ar gyfer 

pobl hŷn sydd ag anghenion 

cymhleth: 

http://gov.wales/topics/health/publications/so

cialcare/strategies/integration/?lang=cy  

Rhagori - Y cynllun sicrhau ansawdd 

ar gyfer y GIG yng Nghymru: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/excellence/?lang=cy  

Polisi Cymru Gyfan ar Na Cheisier 

Dadebru Cardio-anadlol: 
http://www.wales.nhs.uk/news/35793  

Canllawiau gofal parhaus i blant a 

phobl ifanc: 

http://gov.wales/topics/health/publications/so

cialcare/guidance1/care/?lang=cy 

Fframwaith Cyflawni ar gyfer Rheoli 

Perfformiad Ymchwil a Datblygu’r 

GIG: 

http://www.healthandcareresearch.gov.wales

/nhs-randd-funding-policy/ 

Fframwaith Sicrhau Profiad 

Defnyddwyr Gwasanaethau a 

Chwestiynau Craidd: 

http://www.wales.nhs.uk/governance-

emanual/public-and-patient-involvement  

Fframwaith Rheoli Perfformiad 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:  

http://www.healthandcareresearch.gov.wales

/performance-management/  

Cynllun Strategol Ymchwil Iechyd a 

Gofal Cymru 2015: 

https://www.healthandcareresearch.gov.wale

s/uploads/Policy%20&%20Strategy/Health_a

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/end-of-life-care/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/end-of-life-care/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/delivery-plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/delivery-plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/diabetes/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/diabetes/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/heart_plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/heart_plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/liver-disease/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/liver-disease/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/neurological/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/neurological/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/respiratory/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/respiratory/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/strategies/integration/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/strategies/integration/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/excellence/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/excellence/?lang=en
http://www.wales.nhs.uk/news/35793
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/care/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/care/?lang=en
http://www.healthandcareresearch.gov.wales/nhs-randd-funding-policy/
http://www.healthandcareresearch.gov.wales/nhs-randd-funding-policy/
http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/public-and-patient-involvement
http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/public-and-patient-involvement
http://www.healthandcareresearch.gov.wales/performance-management/
http://www.healthandcareresearch.gov.wales/performance-management/
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/uploads/Policy%20&%20Strategy/Health_and_Care_Research_Wales_Strategic_Plan_2015_2020.pdf
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/uploads/Policy%20&%20Strategy/Health_and_Care_Research_Wales_Strategic_Plan_2015_2020.pdf
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nd_Care_Research_Wales_Strategic_Plan_

2015_2020.pdf 

Safonau iechyd a gofal: 
http://gov.wales/topics/health/publications/he

alth/guidance/care-standards/?lang=cy 

Improving general hospital care of 

patients who have a learning 

disability: 

http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesp

lus/documents/1011/How%20to%20%2822

%29%20Learning%20Disabilites%20Care%

20Bundle%20web.pdf 

Industry Engagement in Wales: 
http://www.healthandcareresearch.gov.wales

/industry-engagement/  

Iechyd a gofal gwybodus - 

Strategaeth iechyd a gofal 

cymdeithasol ddigidol ar gyfer 

Cymru: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/abou

t/e-health/?lang=cy 

Atwrneiaeth Arhosol: 

http://www.olderpeoplewales.com/en/Publica

tions/pub-story/16-01-

04/An_easy_guide_to_lasting_powers_of_att

orney.aspx#.VoprfWcqXcs 

Fframwaith Cynllunio GIG Cymru: 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/orga

nisations/planning/ 

Cydsyniad Cleifion: 
http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?org

id=465&pid=11930 

Cynllun Gwasanaethau Gofal 

Sylfaenol: 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans

/care/?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/document

s/888/Appendix%20Item%206%20Safe%20

Care%2C%20Compassionate%20Care.pdf  

Hunanofal a chynlluniau gofal: 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/1001

02frameworkselfcareen.pdf 

http://gov.wales/topics/health/nhswales/healt

hservice/chronic-conditions/?lang=cy 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant (Cymru) 2014: 

http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/

act-nhs/?lang=cy 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015: 

http://gov.wales/topics/people-and-

communities/people/future-generations-

act/?lang=cy 

 

https://www.healthandcareresearch.gov.wales/uploads/Policy%20&%20Strategy/Health_and_Care_Research_Wales_Strategic_Plan_2015_2020.pdf
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/uploads/Policy%20&%20Strategy/Health_and_Care_Research_Wales_Strategic_Plan_2015_2020.pdf
http://gov.wales/topics/health/publications/health/guidance/care-standards/?lang=en
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