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Rhaglen Plant Iach Cymru – Y cysylltiad ar gyfer archwiliad corfforol ôl-enedigol 6 
wythnos o blentyn gan feddyg teulu 
 
Lluniwyd y canllawiau hyn mewn ymateb i faterion a nodwyd yn y data cwmpas 
diweddaraf i gael eu cyhoeddi ar gyfer Rhaglen Plant Iach Cymru.  
 



Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn nodi pa gysylltiadau wedi’u cynllunio y gall plant a'u 
teuluoedd eu disgwyl gan eu byrddau iechyd – o drosglwyddo o'r gwasanaeth 
mamolaeth hyd at flynyddoedd cyntaf y plentyn mewn addysg. Mae'r cysylltiadau 
cyffredinol hyn yn cwmpasu tri maes ymyrraeth: sgrinio, imiwneiddio a monitro a 
chefnogi datblygiad plant. 
 
Darperir yr archwiliad 6 wythnos gan fyrddau iechyd ac fe'i cynhelir gan feddygon teulu 
fel elfen sefydledig o Raglen Plant Iach Cymru. 
 
Mae pedair elfen i'r archwiliad corfforol 6 wythnos (y llygaid, y galon, y cluniau a’r 
ceilliau mewn bechgyn), sy'n brofion sgrinio dilys ac sy'n cael eu hargymell gan 
Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU. Mae nodi unrhyw anawsterau a’u trin yn gynnar yn 
llwyddiannus yn y pedwar maes hwn yn nodwedd o ofal iechyd hynod ddarbodus, ac 
mae hefyd yn gwella canlyniadau i blant. Mae problemau sy’n cael eu hosgoi drwy 
sgrinio yn cynnwys cataractau cynhenid (gan atal dallineb am oes), clefyd cynhenid y 
galon (gan atal marwolaeth sydyn a derbyniadau brys), dysplasia cynhenid y glun (gan 
osgoi sefyllfa lle y cyfyngir ar allu’r unigolyn i symud ac o orfod cael sawl triniaeth i osod 
clun newydd yn ystod oes) a cheilliau cudd (gan atal canser ac anffrwythlondeb mewn 
dynion). Mae Pwyllgor Sgrinio y DU yn argymell y dylid archwilio pob baban o fewn 72 
awr i'w eni, ac unwaith eto yn 6 wythnos oed. 
 
Mae amser yn ystyriaeth gwbl dyngedfennol o ran archwilio'r llygaid yn arbennig ac o 
ganlyniad mae angen cynnal archwiliad prydlon pan fydd y plentyn yn 6 wythnos oed. 
Rhaid i fabanod sy’n cael eu nodi oherwydd iddynt gael canlyniad positif yn ystod y 
broses sgrinio gael eu hasesu gan offthalmolegydd ymgynghorol neu wasanaeth 
offthalmoleg pediatrig o fewn 2 wythnos i'w harchwiliad (hy erbyn 8 wythnos ar ôl eu 
geni). Fel arfer, rhoddir triniaeth i fabanod ar gyfer cataractau gweledol arwyddocaol 
erbyn 6 wythnos ar ôl eu geni os ydynt yn unochrog ac 8 wythnos os ydynt yn 
ddwyochrog, a gall oedi cyn rhoi llawdriniaeth effeithio ar ddatblygiad y golwg.   
 
Cefnogir Rhaglen Plant Iach Cymru gan y System Iechyd Plant, a ddarperir gan 
Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae'r system yn trefnu cysylltiadau Rhaglen Plant 
Iach Cymru ac yn cofnodi data a ddefnyddir i gefnogi gwelliannau i iechyd plant ledled 
Cymru. 
 
Amgaeir y ffurflen casglu data sy'n cynnwys canllawiau ar yr hyn sydd angen ei lenwi 
adeg y cysylltiad 6 wythnos a rhaid i bob meddyg teulu lenwi’r ffurflen casglu data hon 
a’i chyflwyno. Hyd yma, mae'n amlwg nad yw pob meddyg teulu wedi bod yn gwneud 
hynny. Bydd y data a gesglir ar y ffurflen hon yn cael eu cofnodi ar y System Iechyd 
Plant, ac wedi hynny mae Llywodraeth Cymru yn derbyn detholiad cyfanredol o’r data er 
mwyn monitro'r rhaglen. Nid oes gan Lywodraeth Cymru fynediad rheolaidd at ddata 
sy'n cael eu cadw ar systemau meddygon teulu, felly mae'n hanfodol bod y ffurflen 
casglu data yn cael ei llenwi a'i chyflwyno i'ch timau Iechyd Plant.  
 



Mae'r Ymwelydd Iechyd yn cynnal ymweliad cyswllt annibynnol pan fydd y plentyn yn 8 
wythnos oed. Rhaid cyflwyno ffurflen casglu data 6 wythnos yn ogystal â ffurflen 8 
wythnos yr Ymwelydd Iechyd. 
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