Y Grŵp Trawsbleidiol ar Nychdod Cyhyrol a Chyflyrau Niwrogyhyrol
Crynodeb o'r cyfarfod ddydd Mercher 5 Gorffennaf
Cyflwyniad



Croesawodd Bethan Jenkins bawb a chyflwyno'r cyfarfod
Cynhaliwyd Busnes CCB ac ail-etholwyd Bethan Jenkins fel Cadeirydd.

Y diweddaraf gan Muscular Dystrophy UK


Rhoddodd Jonathan Kingsley'r wybodaeth ddiweddaraf am driniaethau sy'n dod i'r amlwg a
rhoddodd wybodaeth am fenter Iechyd Meddwl yr elusen.

Y diweddaraf gan Dr Tracey Cooper
Recriwtio gofal arbenigol







Penodwyd dau ffisiotherapydd arbenigol Band 7 ar sail rhan amser, yn dechrau ym mis Medi.
Mae un wedi'i leoli yng Nghaerdydd a'r Fro, ac un yn ne orllewin Cymru yn Nhreforys - hefyd
yn gweithio dros orllewin Cymru.
Bydd ffisiotherapyddion nad ydynt yn arbenigwyr yn cael eu cyflogi yn dilyn hyn i
gynorthwyo'r gwasanaeth.
Lliniwyd canllawiau atgyfeirio i ffisiotherapyddion er mwyn rheoli'r llwyth gwaith.
Parhau i gwblhau swyddi cynghorwyr gofal ychwanegol - a gyflogir gan BIP Caerdydd a'r Fro,
ond nid yw pob un ohonynt yng Nghaerdydd a'r Fro.
Simon Barry yn rhoi mewnbwn ar fynediad i gefnogaeth resbiradol.

Y diweddaraf am y Diwrnod Rhwydwaith







Profiadau a rennir ac arfer gorau gyda rhwydweithiau'r De Orllewin a'r Alban
Cleifion, MDUK, gweithwyr iechyd proffesiynol, Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru yn y
gweithdy
Rhwydweithiau a ariennir gan yr Alban a'r De Orllewin - fel Rhwydwaith Clinigol Rheoledig,
felly edrychir ar y ffordd orau o ddatblygu Rhwydwaith Cymru.
Canllawiau i weithwyr iechyd proffesiynol - sicrhau bod meddygon teulu ac ymarferwyr
cymunedol yn gwybod rhagor am yr hyn sy'n digwydd.
Cynllunio a chydlynu a gwmpesir yn y gweithdy a'r Bwrdd Goruchwylio yn Ne Orllewin
Lloegr.
Yn anelu at adnoddau mwy sefydlog ar gyfer cyflyrau niwrogyhyrol yng Nghymru.

Trafodaeth


Y diweddaraf gan Stephen Hiles, Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol: y diweddaraf am y
cynnydd ar weithredu adnoddau a ddyrennir; Cadarnhad bod cyllid yn parhau; Y Cynllun
Cyflawni i fod yn bolisi ffurfiol ar gyfer Byrddau Iechyd gan gynnwys cael eich cyfeirio at
niwrolegydd o fewn 24 awr o gael eich derbyn; Ymwybyddiaeth meddygon teulu o gyflyrau
niwrogyhyrol; angen rhannu adnoddau.





Sarah Tunnicliffe - canfu diwrnod y Rhwydwaith yn fuddiol o ran rhannu barn a
gweithredoedd ac amcanion clir.
Pwysigrwydd rolau cydlynydd y Rhwydwaith a Rheolwr Rhwydwaith ar gyfer rhwydweithiau.
Cyfarfodydd GRhG y Dyfodol - seicoleg gyda chleifion, CAMHS, Byrddau Iechyd;
Ymwybyddiaeth meddygon teulu.

