
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Nychdod Cyhyrol a Chyflyrau Niwrogyhyrol 

Crynodeb o'r cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 6 Mawrth – o dan gadeiryddiaeth Bethan 

Sayed AC 

Muscular Dystrophy UK: y wybodaeth ddiweddaraf 

• Rhoddodd Jonathan Kingsley y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ynghylch triniaeth 

ar gyfer atroffi cyhyrol y meingefn, Spinraza, arolwg Muscular Dystrophy UK ar fudd-daliadau 

anabledd ac ymgyrch Mental Health Matters 

Taliadau Annibyniaeth Bersonol  

• Rhannodd y rhai a oedd yn bresennol nifer o brofiadau ynghylch y broses sydd ynghlwm 

wrth gael Taliadau Annibyniaeth Bersonol, gan gynnwys materion yn ymwneud â diffyg 

gwybodaeth am gyflyrau niwrogyhyrol gan aseswyr 

• Bydd yr arolwg yn helpu'r broses o greu darlun ac ystadegau cyffredinol, gan gynnwys 

materion penodol sy'n digwydd yng Nghymru 

Y Rhwydwaith Niwrogyhyrol: y wybodaeth ddiweddaraf 

• Parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar yr angen am swyddi arbenigol ychwanegol 

• Ffisiotherapyddion arbenigol yng Nghaerdydd ac Abertawe  

• Gwaith pellach ar gymorth gweinyddol - anhawster wrth recriwtio ar gyfer swyddi 

cynghorwyr gofal ychwanegol  

• Diffyg cynaliadwyedd yn y tymor hir a diffyg cynllunio olyniaeth mewn perthynas â swyddi 

ymgynghorwyr gofal 

• Michelle Price yw Arweinydd y Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol (NCIG) 

• Mae'r Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol yn cyfarfod ymhen pythefnos 

• Cynllunio olyniaeth - bwrsariaeth y Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol i annog 

datblygiad proffesiynol  

Pwyntiau trafod pellach 

• Pen-y-bont ar Ogwr – yn symud o un bwrdd iechyd i fwrdd arall  

• Diffyg gwybodaeth am gyflyrau niwrogyhyrol yn yr ysbyty 

• Aros dros nos yn yr ysbyty yn sgil aros am dacsi  

• Ymarfer mapio i amlinellu opsiynau gofal  

• Bydd trafodaeth ar Gynllun Cyflawni y Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol ar agenda'r 

cyfarfod nesaf  

• Cwestiwn y Cynulliad - Byrddau Iechyd yn gweithredu Cynllun Cyflawni y Grŵp Gweithredu 

ar Gyflyrau Niwrolegol  

• Dylai arbenigwyr fod yn darparu ar gyfer Cymru gyfan – atgyfeiriad gan feddyg teulu at 

arbenigwr  

• Fforwm ar-lein y Grŵp Trawsbleidiol - yn gychwynnol, drwy grŵp Facebook MDUK, a bydd 

opsiynau pellach yn cael eu harchwilio 

• Y Sioe Deithiol Genomeg gyda'r tîm geneteg yn teithio o amgylch yr ysbytai  



• Syniad am rywbeth tebyg ar gyfer gwasanaethau niwrogyhyrol i ysbytai ac adrannau 

damweiniau ac achosion brys?   

• Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Gorffennaf 

 

 


