
 

 

 
 
 
TROSOLWG 

Mae Clefyd Huntington yn gyflwr niwro-ddirywiol sy'n gwaethygu o'r cynharaf dros gyfnod o 10-30 mlynedd. 

Fel arfer, bydd yn dechrau yng nghanol bywyd, ond gall ddechrau wrth unrhyw gam mewn bywyd, ac mae'n 

dechrau'n llechwraidd. Mae'n arwain at golli symudedd yn raddol, a chaiff ei gysylltu hefyd â rhwystro llyncu 

a lleferydd, gyda siarad yn aneglur wrth gamau cynnar yr afiechyd yn gwaethygu i'w chael yn anodd dechrau 

siarad a chael gafael ar eiriau. Erbyn camau hwyr y clefyd, mae'r rhan fwyaf o gleifion yn cael eu rhwystro 

rhag cyfathrebu i raddau helaeth, neu'n fud. Gellir gweld dirywiad cynnil am flynyddoedd cyn i'r cyflwr motor 

ddechrau mewn llawer o unigolion, ac mae'r symptomau hyn yn dirywio wrth i'r cyflwr waethygu.  

Ceir newid mewn personoliaeth ar y cyd â'r clefyd. Gall hyn gynnwys colli empathi, difaterwch, byrbwylledd, 

gorbarhad, iselder a seicosis. Yn gyffredinol, mae ar gleifion wrth gam hwyr y clefyd angen help gyda'r rhan 

fwyaf o weithgareddau bywyd bob dydd. Maent yn fud ac efallai bydd angen iddynt gael eu bwydo drwy 

ddull PEG.   

Mae’n effeithio ar tua 9,000 o bobl yn y DU. £2,250 yw’r gost gymedr o ofal fesul unigolyn wrth gam cynnar 

ac mae hyn yn codi i £89,760 y flwyddyn wrth y camau hwyrach. Tua £21,605 y flwyddyn yw’r gost ar 

gyfartaledd ar draws pob cam o'r clefyd. Mae hynny'n gyfwerth â £195 miliwn y flwyddyn yn y DU1.  

 

Y GWASANAETH CLINIGOL YN NE CYMRU 

Mae gwasanaethau Niwroleg De Cymru, a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn cynnwys 

Clinig Ymchwil a Rheoli Clefyd Huntington fel rhan o'r ddarpariaeth. Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i ategu'n 

gryf ers 2003 drwy gyfrwng cysylltiadau cryf â Phrifysgol Caerdydd, sy'n darparu holl staff y gwasanaeth ar 

hyn o bryd, ar wahân i nyrs glinigol ran-amser a chynorthwy-ydd gweinyddol rhan amser. Ar y ffurf hon, mae 

wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil yn ogystal â darparu gwasanaethau i bobl de Cymru, gan osgoi nifer o 

achosion lluosog a chostus o anfon cleifion yn ôl i'r ysbyty, a hwyluso gofal parhaol yn y gymuned. Mae'r 

gwasanaeth hwn yn cynnig cefnogaeth hanfodol i gleifion ar draws de Cymru yn eu niferoedd cynyddol (Tabl 

1, isod), a bu'n gost-effeithiol am sawl blwyddyn i gleifion na fyddent, o bosibl, wedi cael mynediad i'r 

arbenigedd cywir yn amserol fel arall. 

Tabl 1: Ffigurau presenoldeb mewn clinigau dros y pum mlynedd ddiwethaf (Ebrill i Ebrill) 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/7 2017/8 

Caerdydd a’r Fro 18 35 46 58 62 

Aneurin Bevan 27 58 62 55 55 

Cwm Taf 18 24 28 22 27 

ABMU 20 35 57 64 48 

Hywel Dda 10 14 21 24 21 

Powys 2 3 6 6 4 

Cyfanswm 95 169 220 229 218 

 

Mae'n wasanaeth â'i galon yn y gymuned, ac wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion ond nid cynnydd 

cyfatebol mewn adnoddau. Mae nifer y cleifion ar hyn o bryd ymhell dros bedair gwaith yr hyn a welir yn y 

rhan fwyaf o ganolfannau eraill ar draws y DU, ac wedi cyrraedd pwynt lle na all y gwasanaeth barhau i 

gynnig gwasanaeth o safon, mwyach, yn y modd y mae'n gwneud ar hyn o bryd.  

                                                 
1 Jones, C., Busse, M., Quinn, L., Dawes, H., Drew, C., Kelson, M., Hood, K., Rosser, A. ac Edwards, R. (2016) “The societal cost of 

Huntington's disease: are we underestimating the burden?”, European Journal of Neurology, cyfrol 23, rhif 10, tt. 1588-1590. 
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MODEL YR ALBAN 

Yn 2016, paratôdd Llywodraeth yr Alban a Chymdeithas Huntington yr Alban (Scottish Huntington's 

Association – SHA) Fframwaith Gofal Cenedlaethol ar gyfer Clefyd Huntington2 . Ei nod yw helpu i wneud yn 

siŵr bod teuluoedd yr effeithir arnynt gan y cyflwr yn cael y gofal, y wybodaeth a'r cymorth gorau posibl, 

waeth ble maen nhw'n byw yn yr Alban. Nid yw'r Fframwaith yn dadlau dros "ddull llwybr unigol" neu "ddull 

unffurf". Yn hytrach, caiff pecynnau gofal a chymorth unigol eu creu mewn partneriaeth â theuluoedd. Mae 

pedair elfen yn ofynnol: 

1) Dylai arbenigwr unigol a enwir fod yn gyfrifol am gydlynu'r gofal, yn ôl yr hyn a bennir gan bob 

Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol3 (arbenigwr ar Glefyd Huntington, yn ddelfrydol, ond nid o 

reidrwydd) sydd â rôl allweddol wrth gynorthwyo teuluoedd i lywio eu ffordd ar hyd eu taith 

Huntington; 

2) Dylai gofal gael ei ddarparu gan dîm aml-ddisgyblaethol wedi'i ddiffinio'n glir. Dylai’r tîm hwn 

gynnwys aelodau craidd sydd â rolau hanfodol wrth reoli anghenion iechyd a gofal cymdeithasol; 

3) Mae angen cael mynediad at rwydwaith ehangach a chlir o wasanaethau lle mae trefniadau cyfeirio 

ac ymgysylltu sydd wedi'u datblygu'n dda; 

4) Mae gan staff arbenigol ran ganolog wrth ddarparu hyfforddiant ac addysg i'r rhwydwaith cymorth 

ehangach. Dylai pob un o feysydd y Partneriaethau feddu ar drefniadau hyfforddi, neu weithio gyda 

Phartneriaethau eraill i ddarparu hyfforddiant sy'n briodol ar gyfer ei gweithlu ei hun. 

Ar hyn o bryd, mae'n rhy gynnar asesu effaith Fframwaith yr Alban, er ei fod, ar sail anecdotaidd, wedi 

gwella’r hyn y mae Byrddau Iechyd yn ei ddarparu.  

Nid oes model integredig o'r fath yng Nghymru, er bod Cynllun Gweithredu Clefydau Anghyffredin Cymru4 yn 

mynnu bod y lefel uchaf o ofal ar gyfer pawb â chlefyd anghyffredin.   

 

ARGYMHELLION 

 Dylai'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon gynnal ymchwiliad i'r gwasanaethau a'r 

cymorth sydd ar gael ar gyfer cleifion Clefyd Huntington yng Nghymru, gyda'r dyhead y dylai hynny 

arwain at fodel ehangach, mwy cynaliadwy a chydlynol o ofal ar gyfer Clefyd Huntington.  

 Dylai Cymru ystyried datblygu Fframwaith Gofal Cenedlaethol ar gyfer Clefyd Huntington yn debyg i'r 

un a ddatblygwyd yn yr Alban yn 2016. Nod Fframwaith yr Alban yw gwneud yn siŵr bod y gofal a'r 

cymorth a ddarperir i unigolion a'u teuluoedd syn byw gyda chlefyd Huntington yn dwyn i ystyriaeth 

eu hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol penodol drwy gydol eu profiad. 
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2 Mae'r Fframwaith cyfan ar gael yn care.hdscotland.org  
3 Partneriaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw'r sefydliadau a ffurfir fel rhan o'r broses o integreiddio gwasanaethau a ddarperir 

gan Fyrddau Iechyd a Chynghorau yn yr Alban. Caiff pob partneriaeth ei chynnal ar y cyd gan y GIG a'r awdurdod lleol. 
4 Llywodraeth Cymru (2017) Welsh Rare Diseases Implementation Plan: highest standard of care for everyone with a rare disease, 

Cymru: Llywodraeth Cymru / Gig Cymru / Grŵp Gweithredu Clefydau Anghyffredin Cymru. 
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