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Cofnodion cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol 

Dydd Mawrth 19 Medi 2017 

Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Drwy gyswllt fideo ag Ysbyty Maelor Wrecsam 

 
 Yn bresennol   Ty Hywel  

Mark Isherwood AC (Cadeirydd) 
Lynne Hughes, Cymdeithas MS Cymru 
Carol Smith, MNDA 
Mark Morgan, MESIG 
John Meredith, y Gymdeithas Dystonia 
Dean Carey, y Gymdeithas Dystonia 
Jonathon Canty, The Brian Tumour Charity 
Dave Maggs, Headway 
Pip Ford, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 
Pip Ford, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 
Richard Pawsey, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 
Ruth Crowder, Coleg y Therapyddion Galwedigaethol 
Lesley Williams, Epilepsi Cymru 
Fiona McDonald, Cymdeithas MS Cymru 
 
 
Cyswllt fideo â Wrecsam Maelor 
Annette Morris, Cyfarwyddwr Niwrowyddorau 
Moira Gleed, Cydlynwyr Grŵp Cefnogi Dystonia, Swydd Amwythig, y 
Gororau a Gogledd Cymru  
Mike Gleed, Cydlynwyr Grŵp Cefnogi Dystonia, Swydd Amwythig, y 
Gororau a Gogledd Cymru  
Jackie Hughes, Uned Therapi Niwro, Saltney 
 
 

Ymddiheuriadau 
Ana Palazon, Parkinson's UK a Chadeirydd WNA 
Ann Sivapatham, Epilepsy Action Cymru 
Kevin Thomas, MNDA 
Diane Gleeson, Cydlynydd WNA 
Rhodri Davies, Y Gymdeithas Strôc 
Jane Johnston-Cree, Canolfan Neuro Therapy 
Phil Smith, Niwrolegydd Ymgynghorol 
Sylvia Prankard 
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Neil McEvoy AC 
Kym Troman 
Rachel Williams, Parkinson's UK 
Alison Shakeshaft, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan - Teulu a Therapïau 
Carol McCudden, Ataxia UK 
Astrid Burrell 
Jon Barnes, Epilepsy Action 
Sioned Larsen 
Rebecca Brown 
David Linden 
Laura Bunting 
Simon Thomas, AC 
Helen Owen, BIPABM 
Caroline Walters 
Bryn Waldron 
 
 
 
 

Cyflwyniad 
   
Cyflwynodd Mark Isherwood, y Cadeirydd y cyfarfod a'r mynychwyr a diolchodd i 
bawb am eu hamynedd tra roedd TG yn ceisio sefydlu cyswllt fideogynadledda â 
Gogledd Cymru. Rhoddodd ymddiheuriadau hefyd nad oeddem wedi gallu gwneud 
hyn a byddai'n rhaid i ni ddefnyddio cynadledda ffôn yn lle hynny  
 
Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi 
 
Cofnodwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod gwir a chywir, a gynigiwyd gan 

Carol Smith ac eiliwyd gan Fiona Macdonald.  

Hysbysodd Mark Isherwood y cyfarfod ei fod wedi anfon llythyr at Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr ynglŷn sut yr oeddent wedi defnyddio cyllid tuag at sefydlu 

uned niwro-adsefydlu lefel 2. Roedd wedi derbyn ymateb a gaiff ei gylchredeg er 

gwybodaeth gyda'r cofnodion (Atodiad 1)  

Y wybodaeth ddiweddaraf am ymwneud WNA yn y Cynllun Cyflawni Cyflyrau 

Niwrolegol a adnewyddwyd 

Rhoddodd Lynne Hughes y wybodaeth ddiweddaraf i'r cyfarfod ar sut roedd y WNA 

wedi cynnal tri digwyddiad rhanddeiliad gyda phobl â chyflyrau niwrolegol i drafod y 

camau a'r cynigion drafft wrth adnewyddu Cynllun Cyflawni Cyflyrau Niwrolegol 

Llywodraeth Cymru. Bydd copi o'r adroddiad a gyflwynwyd i'r grŵp Gweithredu ar 

Gyflyrau Niwrolegol yn cael ei gylchredeg gyda'r cofnodion (Atodiad 2). 

Mae'n allweddol bod y Grŵp Trawsbleidiol yn awr yn craffu ar sut mae'r Llywodraeth 

a'r Byrddau Iechyd Lleol yn gweithredu'r camau allweddol yn y cynllun. Hysbysodd 

Mark Isherwood y grŵp bod Llywodraeth Cymru i fod i roi datganiad ar y Cynllun 

Cyflawni Niwrolegol 2017 - 2020 yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Medi. 
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Eglurodd John Meredith sut nad oedd gwasanaethau i bobl â Dystonia yng Nghymru 

yn ddigonol nawr ac nid ydynt yn addas ar gyfer y dyfodol o gofio'r cynnydd amlwg 

yn niferoedd y bobl a gafodd diagnosis o Dystonia yng Nghymru. 

 Adolygiad o Niwroffisiotherapi - cynnydd ers 2013. 

Croesawodd Mark Isherwood AC Pip Ford MBE, MCSP, Rheolwr Materion 

Cyhoeddus a Pholisi ar gyfer y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yng Nghymru. 

Rhoddodd Pip Ford rywfaint o gefndir i'r eitem ar yr agenda, gan ein hatgoffa bod yr 

adroddiad gwreiddiol wedi'i ysgrifennu gan y Grŵp Trawsbleidiol yn 2013 a'i adolygu 

am y tro cyntaf yn 2014. Mae'r holl Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru wedi 

cyfrannu at yr adolygiad hwn ac wedi rhoi gwybodaeth am eu cynnydd yn erbyn yr 

argymhellion gwreiddiol. Mae Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion wedi 

casglu hyn ac wedi llunio adroddiad llawn o'r canfyddiadau, a bydd hwn yn cael ei 

ddosbarthu gyda'r cofnodion (Atodiad 3). 

 Daeth Pip Ford i'r casgliad bod yr adolygiad yn sicr wedi helpu i wneud pobl yn 

ymwybodol o wasanaethau niwroffisotherapi, a gwasanaethau adsefydlu yn 

ehangach.  Yn aml, y gwasanaethau aciwt sy'n cael y buddsoddiad a gall adsefydlu 

fod yn ail beth, ac mae'n methu â denu buddsoddiad digonol. 

Teimlai hefyd fod y cynlluniau cyflwyno niwro a strôc sy'n gwneud adsefydlu yn 

flaenoriaeth wedi helpu yn sicr o ran buddsoddiad wedi'i dargedu mewn 

gwasanaethau niwroffisiotherapi.  Fe wnaethom drafod a oedd y buddsoddiad hwn 

yn ddigon a dod i'r casgliad nad ydoedd fwy na thebyg, ond gobeithiwyd bod 

defnyddwyr y gwasanaeth yn gweld rhai gwelliannau. 

Mae dau ddarn o waith pwysig wedi'u targedu - ar offer a hydrotherapi hefyd wedi 

golygu bod rhaid i'r gwasanaeth dreulio amser yn adolygu'r rhain yn fwy manwl ac 

mae hynny wedi bod yn dda o ran cymryd agwedd 'Cymru gyfan'.   

 Diolchodd Debbie Davies o'r CSP i'r Grŵp Trawsbleidiol am gynnal yr Ymchwiliad 

gwreiddiol gan ei fod wedi helpu rheolwyr Niwroffisiotherapi i sicrhau bod 

gwasanaethau'n cael eu cynnal, er enghraifft, defnyddiwyd yr adroddiad fel 

tystiolaeth ar gyfer cynnal y pwll hydrotherapi yn Ysbyty'r Tywysog Siarl. Roedd 

Debbie o'r farn ei bod yn hollbwysig bod defnyddwyr gwasanaeth yn rhan o ddiffinio'r 

mesurau canlyniadau ar gyfer gwasanaethau Neuroffysiotherapi ac roedd yn 

awyddus i weld newid mewn gwasanaethau allan o ysbytai ac i mewn i ganolfannau 

cymunedol a hamdden. 

Rhoddodd Richard Pawsey CSP wybod i'r grŵp am rôl ACPIN sy'n cefnogi clinigwyr 

sy'n cefnogi pobl sydd â chyflyrau niwrolegol. Mae ganddynt rôl arbennig o ran 

cefnogi Byrddau Iechyd Lleol i gyflawni argymhelliad 4 a 5 yn yr adroddiad. Mae'r 

grŵp yn awyddus i weithio ymhellach gyda'r Grŵp Trawsbleidiol a'r WNA. 
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Cafwyd trafodaeth ar y manteision a rhai o'r heriau o ran hunangyfeirio i 

wasanaethau ffisiotherapi, yn enwedig mewn perthynas â'r oedi a wynebwyd gan 

bobl â Dystonia yng Ngogledd Cymru.  

Roedd yr adroddiad yn cynnwys yr argymhellion a ganlyn:  

 Efallai y byddai'r Grŵp Trawsbleidiol yn hoffi cynnal holiadur 

cleifion/defnyddwyr gwasanaeth i weld sut beth yw eu profiad o wasanaethau 

niwroffisiotherapi erbyn hyn - a ydyn nhw'n gweld gwahaniaeth?  A oes 

materion o bwysigrwydd iddynt, nad yw'r gwasanaeth ffisiotherapi yn eu codi? 

- Efallai y byddent yn hoffi ehangu'r adolygiad, efallai i edrych ar wasanaethau 

adsefydlu yn fwy cyffredinol. 

 Efallai y byddai'r Grŵp Trawsbleidiol yn hoffi dilyn i fyny gyda'r gwasanaethau 

niwroffisiotherapi eto maes o law, nid o reidrwydd ynghylch manylder yr holl 

argymhellion ond dim ond i ofyn iddynt sut maent yn teimlo y mae eu 

gwasanaethau wedi symud ymlaen. 

 Efallai y byddai'r Grŵp Trawsbleidiol yn dymuno dilyn i fyny gyda ffisiotherapi 

a gwasanaethau therapi eraill i olrhain cynnydd y buddsoddiad mewn 

gwasanaethau adsefydlu o'r cynlluniau cyflwyno cenedlaethol niwrolegol a 

strôc. 

Cytunwyd y byddai Cynghrair Niwrolegol Cymru yn trafod yr argymhellion hyn ac yn 

cynnig camau pellach i'w datblygu. Diolchodd Mark Isherwood i'r Gymdeithas 

Siartredig Ffisiotherapi am eu cyfraniad i'r cyfarfod ac am eu gwaith wrth baratoi ar 

gyfer heddiw. 

Cyflwyniad Aelodau WNA: The Brain Tumour Charity 

Cyflwynodd Mark Isherwood AC Jonathan Canty, Swyddog Polisi.  

Amlinellodd Jonathon nodau'r Brain Tumour Charity sef i weld byd lle mae 

tiwmorau'r ymennydd yn cael eu trechu. Yng Nghymru, mae'r ffigurau diweddaraf yn 

dangos bod 728 o bobl wedi cael diagnosis o diwmor yr ymennydd sylfaenol yn 2014 

a bu 271 o bobl farw o diwmor yr ymennydd. Mae gan yr elusen dri phrif faes i'w 

gwaith: 

 Maen nhw'n ariannu ymchwil i ddod o hyd i driniaethau newydd, gwella 

dealltwriaeth, cynyddu cyfraddau goroesi a dod â ni'n agosach at wellhad. 

 Maent yn codi ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau tiwmorau'r 

ymennydd, i leihau amser diagnosis. 

 Maent yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un sy'n cael ei 

heffeithio i wella ansawdd bywyd.  

Yng Nghymru, cafodd mwy na thraean o'r bobl ddiagnosis o diwmorau'r ymennydd 

trwy dderbyniad brys i'r ysbyty, sy'n llawer uwch nag unrhyw fath arall o ganser sy'n 

tynnu sylw at bwysigrwydd codi ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau i yrru 

diagnosis a thriniaeth gynharach.  
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Amlygodd yr Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru diweddaraf mai dim ond 56% o 

bobl â thiwmor yr ymennydd/CNS a gafodd hi'n hawdd cysylltu â'u gweithiwr 

allweddol a bod llai na hanner wedi derbyn y wybodaeth gan staff mewn perthynas â 

chymorth ariannol. 

Mae'r Brain Tumour Charity yn ymgysylltu â'r Ganolfan Niwro yn Ysbyty Athrofaol 

Cymru trwy eu Tîm Ymgysylltu Proffesiynol Gofal Iechyd. Maent hefyd yn hyrwyddo 

eu Canllaw Cleifion i Driniaeth a Gwasanaethau Tiwmorau'r Ymennydd.  

Mae'r Elusen hefyd yn ceisio hyrwyddo mwy o fynediad at driniaethau effeithiol, gan 

gynnwys 5-ALA. 

Cymdeithas Dystonia  

Rhoddodd John Meredith ddiweddariad hefyd yn dilyn gohebiaeth a dderbyniodd yn 

dilyn ymlaen o'r cyflwyniad a roddwyd ganddynt yn y Grŵp Trawsbleidiol yr hydref 

diwethaf. Mae Cymdeithas Dystonia yn awyddus i gwrdd â Chadeirydd y Grŵp 

Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol. Bydd Mark Isherwood AC yn ysgrifennu i ofyn 

am hyn. 

Cytunwyd y bydd Mark Morgan yn cyflwyno ar Glefyd Lyme yn y slot hwn yng 

nghyfarfod mis Rhagfyr. 

Diolchodd Mark Isherwood AC i bawb am eu mewnbwn a chaeodd y cyfarfod am 

1:30pm. 

Dyddiad y cyfarfod nesaf 5 Rhagfyr 2017 6pm - 7:30 pm 

 

 

 


