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Y diweddaraf gan Muscular Dystrophy UK 

 Mae Jonathan Kingsley yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ar driniaeth 

atroffi cyhyrol y cefn, Spinraza, a gwybodaeth am ddigwyddiad galw heibio llwybr cyflym i 

driniaethau ym mis Gorffennaf.  

Trafodaeth Rhwydwaith Niwrogyhyrol Cymru 

 Mae Caerdydd a'r Fro yn edrych ar ddisgrifiadau swyddi ar gyfer swyddi cynghorydd gofal 

cynorthwyol - cwestiynau ynghylch cymorth ariannol rheolaidd 

 Edrych ar gynyddu darpariaeth ffisio y gogledd yn dilyn penodiadau yn y de-ddwyrain a'r de-

orllewin 

 Dyfodol Rhwydwaith Niwrogyhyrol - a fyddai'n colli effaith a llais o fewn Rhwydwaith 

Niwrowyddorau? Gweithio tuag at Rwydweithiau Clinigol a Reolir 

 Ymholiad rhyddid gwybodaeth posibl i Fyrddau Iechyd ynghylch asesu argymhellion 

Adroddiad Thomas 

 Ar ôl i Dr Hartley adael ei swydd niwrolegydd pediatrig ymgynghorol yng Nghaerdydd, 

cleifion yn mynd yn ôl i baediatreg cyffredinol - angen creu cynllun swyddi 

 Mae hyfforddiant niwroleg wedi newid o ran is-arbenigeddau 

 Mae Dr White yn Abertawe wedi ymddeol yn rhannol - yn gwneud 3 diwrnod yr wythnos am 

2 flynedd ond bwlch ar ôl hynny 

 Rôl NCIG yn tynnu sylw at hyn? 

 Cynyddu capasiti treialon clinigol y tu hwnt i Lundain a Newcastle   

Trafodaeth ar wybodaeth meddygon teulu 

 Ysgrifennu at feddygon teulu yn gofyn iddynt gwblhau modiwl hyfforddi ar-lein i feddygon 

teul ugan Muscular Dystrophy UK 

 Nid yw rhai meddygon teulu yn gwybod am y cyflyrau 

 Gyda meddygon teulu yn ymddeol, rhaid i chi addysgu un ar y tro 

 Dynodi meddygon teulu fel rhai sydd â diddordeb arbennig 

 Targedu clystyrau meddygon teulu o tua 8-10 practis - beth yw'r model arfer gorau  

Trafodaeth iechyd meddwl 

 Mentrau fel Amser i Newid, Mental Health Matters 

 Pontio o bediatrig i oedolion yn aml yn heriol 

 Angen cymorth cynaliadwy a hirdymor  

 Cymorth ar wahanol gamau dilyniant y cyflwr 



 Rhannu tystebau gydag Aelodau'r Cynulliad, a all ofyn cwestiynau iechyd 


