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Annwyl Jack, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth ynghylch Deiseb P-05-1240 Gwella 
gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy'n byw yng Nghymru, gan ofyn ynghylch 
cynlluniau i gynyddu nifer y nyrsys epilepsi arbenigol yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod 
ar gael ym mhob rhan o’r wlad.   
 
Hoffwn ailadrodd yr hyn a ddywedais yn fy ymateb blaenorol ar 31 Ionawr (ein cyfeirnod 
EM/14732/21) fod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r Grŵp Gweithredu ar 
Gyflyrau Niwrolegol i wella gwasanaethau ar draws Cymru i’r rheini sydd â chyflwr 
niwrolegol, gan gynnwys epilepsi. 
 
Rwy’n nodi bod y ddeiseb yn galw am sicrhau bod y nifer priodol o nyrsys epilepsi arbenigol 
a staff gofal iechyd yn y system i ddiwallu anghenion gofal ein poblogaeth, sef nod sydd 
hefyd yn flaenoriaeth i minnau fel y Gweinidog Iechyd. Er mwyn cyflawni’r nod hwnnw, mae 
angen inni gynllunio a modelu’r gweithlu yn effeithiol ar draws y system gyfan, ochr yn ochr 
â gweithredu strategaethau recriwtio a chadw staff ar gyfer ein gweithlu iechyd a gofal. 
Mae’r meysydd hyn yn hanfodol bwysig, ac mae’r gwaith perthnasol ynddynt yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd.  
  
Rwy’n cydnabod y rôl bwysig y mae nyrsys arbenigol yn ei chwarae drwy gefnogi pobl sydd 
ag epilepsi, fel rhan hanfodol o’r tîm amlddisgyblaeth. Fodd bynnag, fel y dywedais yn fy 
ymateb blaenorol, mater i’r byrddau iechyd yw sicrhau bod ganddynt y bobl iawn sydd â’r 
sgiliau iawn, gan gynnwys nyrsys epilepsi a’r tîm amlbroffesiwn ehangach, er mwyn iddynt 
allu bodloni anghenion eu poblogaeth. Mae’r byrddau iechyd yn dadansoddi anghenion 
poblogaeth i’w helpu i ddarparu’r lefelau staffio y mae eu hangen, gan gynnwys nyrsys 
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epilepsi arbenigol. Rwy’n disgwyl iddynt roi gwasanaethau ar waith sydd wedi eu teilwro i 
ddiwallu anghenion unigol eu poblogaeth.  
 
Rwy’n gobeithio bod hyn o gymorth.  
 

Yn gywir,  
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