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Cofnodion cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 

Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017 

Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
drwy gyfrwng cynhadledd fideo ag Ysbyty Maelor Wrecsam 

 
 Yn bresennol  Tŷ Hywel  

Mark Isherwood AC (Cadeirydd) 
Caroline Jones AC 
Lynne Hughes, Cymdeithas MS Cymru 
Carol Smith, MNDA 
Ana Palazon, Parkinson UK a Chadeirydd WNA 
Diane Gleeson, Cydlynydd WNA 
Rachel Williams, Parkinson’s UK 
Astrid Burrell, Brain Involve 
Hilary Mott, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Jonathon Canty, elusen Brian Tumor  
Richard Pawsey, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi  
Lesley Williams, Epilepsi Cymru 
Margaret Ware, MDUK ac Is-grŵp Dystroffi Myalonig 
Judith Rice 
Peter Roberts 
Irena Erchova  
Miriam Wood 
Jennifer Thomas, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
Robin Moulster, BASW Cymru 
 
Cyflwynwyr 
Helen Howson, Cyfarwyddwr Comisiwn Bevan 
Ruth Glew, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
Kevin Thomas, MNDA 
Michelle Price, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
Louise Ebenezer, Arbenigwr Nyrs Clefyd Parkinson 
Malisa Pierri, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
Mark Morgan, MESIG 
 
Ysbyty Maelor Wrecsam – drwy gyfrwng cynhadledd fideo 
Annette Morris, Cyfarwyddwr Niwrowyddorau 
Jackie Hughes, Canolfan Therapi Niwrolegol 
Karen Shepherd 
Tracy Stockin, Parkinson's UK 



2 
 

Jan Paterson, Epilepsy UK  
Jane Johnston-Cree, Canolfan Therapi Niwro 
Sylvia Prankard 
 
 

Ymddiheuriadau  
Simon Thomas AC 
Llyr Huws Gruffydd AC, 
Ann Sivapatham, Epilepsy Action Cymru 
Andy Burgen, Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru 
Eirwen Malin 
Gareth Llewelyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
Martin McCudden 
Bryn Waldron 
Moira Gleed 
Jean Francis 
Gareth Llewelyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
Helen Owen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
Jon Barnes, Epilepsy Action 
Rhodri Davies, Cymdeithas Strôc 
David Maggs, Headway 
Pip Ford, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 
Carol McCuddon, Ataxia UK 
 
 
 
 

Cyflwyniad 
   
Cyflwynodd Mark Isherwood, y Cadeirydd, bawb i’r cyfarfod gan ofyn i bawb a oedd 
yn Nhŷ Hywel a Gogledd Cymru gyflwyno’u hunain. Darllenodd Ana Palazon yr 
ymddiheuriadau.  
 
Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi 
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir; cynigiwyd gan Lynne Hughes 

ac eiliwyd gan Leslie Williams.  

Gofal Iechyd Darbodus 

Rhoddodd Helen Howson, Cyfarwyddwr Comisiwn Bevan, gyflwyniad yn amlinellu 

cefndir, heriau ac egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus a’r cynnydd a wnaed hyd yn 

hyn. 

 

Dyma’r egwyddorion: 

Dylai unrhyw wasanaeth neu unigolyn sy'n darparu gwasanaeth: 
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 sicrhau iechyd a lles drwy gyd-gynhyrchu â’r cyhoedd, cleifion a gweithwyr 
proffesiynol fel partneriaid cyfartal 

 gofalu am y rhai sydd â'r angen iechyd mwyaf yn gyntaf, gan ddefnyddio’r holl 
sgiliau a’r adnoddau yn y modd mwyaf effeithiol 

 gwneud dim ond yr hyn sydd ei angen, dim mwy, dim llai; a pheidio â gwneud 
niwed 

 lleihau amrywiaeth amhriodol gan ddefnyddio arferion sy'n seiliedig ar 
dystiolaeth a hynny mewn ffordd gyson a thryloyw. 

 

Academi Bevan 

 Mae Academi Bevan ar gyfer Arweinyddiaeth ac Arloesedd yn ymdrechu i 
ddatblygu Gofal Iechyd Darbodus a hyrwyddo iechyd a gofal iechyd gwell yng 
Nghymru. 

 Gwelodd Comisiwn Bevan fod angen sefydlu Academi i gryfhau arweinyddiaeth 
ac arloesedd ym maes iechyd ledled Cymru a’r tu hwnt, gan rannu ei rhagoriaeth 
a'u harbenigedd yn ehangach.  

 Mae'r Academi yn creu amgylchedd dysgu a datblygu deinamig i hybu 
arweinyddiaeth ysbrydoledig, syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Mae'n 
hyrwyddo arloesedd agored, gan annog pobl, gweithwyr proffesiynol a 
sefydliadau i gydweithio mewn amgylchedd nad yw'n gystadleuol. 

 Mae'r Academi yn adeiladu ar sylfeini craidd gwaith ymchwil, arloesi a datblygu 
sgiliau i helpu i ysbrydoli a chreu GIG cynaliadwy, darbodus a bywiog yng 
Nghymru. Mae Arloeswyr Bevan a Chanolfannau Arloesi Bevan yn rhan bwysig 
o’r gwaith o gyflawni'r amcanion hyn. 

Canolfannau Arloesi Academi Bevan 
 Mae Canolfan Arloesi Ganolog Bevan wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe, yn yr 

Ysgol Reolaeth, ac mae ganddi gysylltiadau cryf â'r Colegau Meddygaeth a'r 
Gwyddorau Dynol ac Iechyd. 

 Mae'n cynnig seilwaith ymatebol a hyblyg, gan ddod â syniadau amrywiol ynghyd  
i fynd i'r afael â'r problemau sy’n ein hwynebu ym maes gofal iechyd heddiw. 

 Bydd yn cyfuno’r adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd yn y meysydd arbenigol 
amrywiol, gan gynnwys: gofal clinigol; profiad cleifion; atal clefydau; economeg 
iechyd a data a gwybodaeth. 

 Mae Canolfan Arloesi Ganolog Bevan yn cefnogi Canolfannau Arloesi Lleol  
Bevan, gan roi cyfle i bobl ddod ynghyd i ddatrys problemau, trafod materion sy'n 
peri pryder neu ddatblygu syniadau i fynd i'r afael â phroblemau allweddol. 

 Bydd gan bob Canolfan Arloesi Lleol sylfaen ganolog yn y prif ganolfan, ond bydd 
pob un hefyd yn arwain gwaith arloesol mewn maes penodol, gan gynnal profion 
ar elfennau arloesol sy'n seiliedig ar arbenigedd ehangach. 
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Daeth Helen â’i chyflwyniad i ben drwy ddweud bod yn rhaid ysgogi mwy o 
newidiadau i ganiatáu i bobl wneud pethau'n wahanol, gan greu canolfan 
gwirioneddol lle y gallwn ni i gyd gydweithio i ddod o hyd i'r atebion sydd eu hangen 
arnom. 

Diolchodd Mark i Helen am ei chyflwyniad cyn gofyn am gwestiynau ac annog pawb i 
drafod yr hyn y glywsant.  

 

Arloesedd ar waith -  Clefyd niwronau echddygol 

Cafwyd cyflwyniadau ar wahân gan Kevin Thomas, Ymgynghorydd Datblygu Gofal 
Rhanbarthol yng Nghymdeithas MND Gogledd Cymru ac Ynys Manaw, Ruth Glew, 
Cydlynydd Gofal Arweiniol De Cymru a Michelle Price, Therapydd Ymgynghorol 
Strôc a Niwro-adsefydlu Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn amlinellu'r modelau 
gwahanol ar gyfer gofalu am gleifion clefydau niwronau echddygol ar hyd a lled 
Cymru.  

Diolchodd Mark iddynt i gyd am eu cyflwyniadau cyn gofyn am gwestiynau ac annog 
pawb i drafod yr hyn y glywsant.  

Os hoffech ragor o wybodaeth am fodelau gofal clefyd niwronau echddygol, 
cysylltwch â Kevin Thomas  kevin.thomas@mndassociation.org  

Os hoffech gopi o unrhyw un o'r cyflwyniadau, cysylltwch â  
wnacoordinator@gmail.com  

 

Arloesedd ar waith - Nyrsio Arbenigol 

Rhoddodd Louise Ebenezer, Nyrs Arbenigol Parkinson, ABMU a Malisa Pierri, Nyrs 
Arbenigol Epilepsi gyflwyniadau gwahanol ar y dulliau arloesol y maen nhw’n eu 
defnyddio.   

Diolchodd Mark iddynt i gyd am eu cyflwyniadau, cyn gofyn am gwestiynau ac annog 
pawb i drafod yr hyn y glywsant.  

Os hoffech gopi o'r naill gyflwyniad neu’r llall, cysylltwch â  wnacoordinator@gmail.com  

 

Cyflwyniad gan Aelod o WNA - Clefyd Lyme 

Soniodd Mark Morgan, MESiG am ei brofiadau o Glefyd Lyme a'r problemau sy’n 
wynebu Cymru ar hyn o bryd, gan gynnwys diffyg dealltwriaeth o'r clefyd. Mae angen 
mwy o ymchwil i'r achosion ac mae angen mwy o gydnabyddiaeth a chefnogaeth. 
Gofynnodd Mark am gymorth y Cadeirydd yn y cyswllt hwn. 

 

Camau y cytunwyd arnynt: 

1. Cytunodd Comisiwn Bevan i barhau â’r cysylltiadau ag WNA i ystyried 
cyfleoedd i dynnu sylw at ddulliau arloesol o ofalu 

mailto:kevin.thomas@mndassociation.org


5 
 

2. WNA i ddrafftio llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â'r nifer annigonol o nyrsys arbenigol ac 
yn cynnig atebion arloesol 

3. WNA i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol ynglŷn â Chlefyd Lyme yn gofyn iddo nodi ac ymateb i'r alwad 
yn y cyfarfod i reoleiddio halogiad gwaed 

4. WNA a MESiG i baratoi gwybodaeth a chynnig posibl i'r Cadeirydd os ydynt 
yn awyddus iddo chwilio am gyfle i gynnal Dadl ar Glefyd Lyme yn y 
Cynulliad. 

 

Diolchodd Mark Isherwood AC i bawb am eu cyfraniadau a daeth â’r cyfarfod i ben 

am 8:15 pm. 

Dyddiad y cyfarfod nesaf i'w gadarnhau.  


