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     Croeso i Adroddiad Blynyddol Technoleg Iechyd 
Cymru (HTW), sy’n disgrifio ein gwaith yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf i wella ansawdd iechyd a gofal 
yng Nghymru.

Fel y gwelwch yn yr adroddiad hwn, rydym yn falch o’r 
ffyrdd yr ydym wedi gallu cyfrannu ein sgiliau asesu 
technoleg iechyd (HTA) yn ystod pandemig COVID-19 i 
gefnogi pwyllgorau a grŵpiau allweddol Llywodraeth 
Cymru wrth iddynt wneud penderfyniadau, tra hefyd yn 
cydweithio â sefydliadau HTA rhyngwladol.

Gwnaethom atal ein rhaglen arfarnu arferol dros 
dro ar ddechrau’r pandemig er mwyn rhyddhau ein 
cydweithwyr yn y GIG a pheidio mynd â’u sylw ar adeg 
pan oeddent dan bwysau aruthrol. Er hynny, parhaodd 
ein gwaith arfarnu tystiolaeth yn y cefndir ynghyd â’r 
gefnogaeth a roesom ar gyfer yr ymateb i COVID-19. 
Yna, yn yr haf, roeddem yn barod i ailgychwyn llunio 
Canllawiau HTW cenedlaethol pan ailddechreuodd ein 
Panel Arfarnu ar ffurf rithwir.

Yn ystod 2020 rydym wedi cyhoeddi saith Canllaw 
HTW i gefnogi dull strategol ar gyfer nodi, arfarnu 
a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn 
feddyginiaethau yng Nghymru. Cyfanswm nifer y 
Canllawiau HTW sydd wedi’u cyhoeddi ers ein lansio 
yn 2017 yw 17. Rydym yn amcangyfrif y byddai 137,338 o 
bobl wedi elwa gan weithrediad llawn Canllawiau HTW 
hyd yma a bod potensial ar gyfer £5.7m o arbedion cost 
i GIG Cymru.

Mae’r her o weithredu o bell a gweithio o gartref 
wedi’i chyflawni’n llwyddiannus. Defnyddiodd tîm 
HTW ei arbenigedd i wneud y trawsnewidiad hwn 
mor esmwyth â phosibl. Rydym yn ddiolchgar 
i’n cydweithwyr amlddisgyblaeth o sefydliadau 
sy’n gymheiriaid ac yn bartneriaid i ni am eu 
cydweithrediad mewn addasu i’r amgylchedd 
rhithwir hefyd.

Mae ymgysylltu â’n rhanddeiliaid lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol wedi parhau’n 
gonglfaen i’n llwyddiannau. Gyda’n gilydd rydym 
wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth gwirioneddol 
ar gyfer cymunedau iechyd a gofal ac i bobl 
Cymru. Hoffem ddiolch o waelod calon i bawb a 
fu’n gweithio ac yn cydweithredu gyda ni yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf ac edrychwn ymlaen at 
ddatblygu ymhellach ein perthynas waith yn ystod 
2021.

Ni fu rôl gwneud 
penderfyniadau wedi’u 
llywio gan dystiolaeth 
erioed mor bwysig nag 
yn ystod y pandemig 

coronafeirws.

Yr Athro Peter Groves
Cadeirydd
Technoleg Iechyd Cymru

Dr Susan Myles
Cyfarwyddwr 

Technoleg Iechyd Cymru
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COVID-19
Rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ymateb 
i COVID-19. Defnyddiodd ein tîm eu sgiliau HTA a 
llunio adroddiadau a oedd yn rhoi briffiau lefel 
uchel i wneuthurwyr penderfyniadau allweddol, 
yng Nghymru a thu hwnt, yng nghanol sefyllfa 
a oedd yn datblygu’n gyflym. Buom hefyd yn 
cydweithio gyda’r cymunedau HTA ac ymchwil 
ehangach, ac arwain ar brosiectau pwysig a 
manwl Ewrop gyfan.

Nodi 
Gwnaethom ymateb i anghenion darparwyr gofal 
iechyd, defnyddwyr gwasanaeth a datblygwyr 
technoleg ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys 
nodi’n rhagweithiol technolegau sydd i ddod a 
allai gael effaith fawr ar Gymru yn y dyfodol. Gall 
unrhyw un awgrymu pwnc i ni ei arfarnu drwy 
ddefnyddio ffurflen ar-lein syml sydd i’w chael ar 
ein gwefan. Rydym hefyd yn cyfeirio datblygwyr 
technoleg at ffynonellau cyngor a chefnogaeth.

Arfanu
 
Rydym yn cynhyrchu adroddiadau arfarnu i 
grynhoi’r dystiolaeth ar dechnoleg iechyd. Mae’r 
adroddiadau hyn yn cynnwys mewnbwn gan 
arbenigwyr yn y maes perthnasol a chânt eu 
defnyddio gan ein grŵpiau amlddisgyblaeth i 
gynhyrchu Canllawiau HTW.

Mae Canllawiau awdurdodol, seiliedig ar 
dystiolaeth HTW yn hysbysu comisiynwyr iechyd 
a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill ynglyn 
ag a ddylent fabwysiadu technoleg iechyd neu 
beidio. Mae hon yn swyddogaeth hollbwysig 

Rhagymadrodd
Sefydlwyd HTW drwy argymhelliad Gweinidogaethol yn 2017. Roedd hyn yn dilyn ymchwiliad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru i ‘Fynediad at Dechnolegau Meddygol yng Nghymru.’

Ers hynny, rydym wedi gweithio i ddeall gwerth a gwneud y defnydd gorau posibl o dechnolegau iechyd nad 
ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru. Gall y term ‘technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau’ gynnwys, ond 
nid yw wedi’i gyfyngu i, ddyfeisiau meddygol, therapïau seicolegol, adsefydlu, gweithdrefnau llawfeddygol, 
technolegau digidol a llwybrau gofal.

Cawn ein cyllido gan Lywodraeth Cymru a’n lletya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, ond rydym yn 
parhau’n annibynnol ar y ddau sefydliad.

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn archwilio’r meysydd yr ydym wedi gweithio arnynt yn ystod 2020 ac mae’n 
adlewyrchu ein rôl fel sefydliad asesu technoleg iechyd (HTA). Rydym wedi rhannu’r adroddiad yn bedair rhan 
gan ymdrin â COVID-19, Nodi, Arfarnu, Mabwysiadu ac Ymgysylltu.

Effaith y Canllawiau
Fel sefydliad a ariennir yn gyhoeddus, mae’n hollbwysig ein bod yn dangos gwerth ein gwaith a sut y 
mae’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd a gofal yng Nghymru.

Rydym wedi ymrwymo i hunanwerthuso o’r dechrau a sicrhau bod ein gwaith yn gwella’n barhaus Ystyriaeth 
bwysicaf ein Canllawiau yw budd pob technoleg rydym yn ei harfarnu i gleifion a’r system.

i sicrhau gwasanaethau gofal diogel ac o 
ansawdd uchel yng Nghymru. Fel rhan o’n 
rôl, rydym hefyd yn meithrin gallu a sgiliau 
mewn HTA ac economeg iechyd drwy gynnal 
gweminarau a gweithdai.

Mabwysiadu
 
Rydym yn monitro’r rheini sy’n defnyddio 
canllawiau technoleg nad ydynt yn 
feddyginiaethau ledled Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys ein Canllawiau HTW ein hunain a 
chanllawiau gan y Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Mae 
hybu defnydd o dechnolegau effeithiol, uchel 
eu heffaith ac arloesol yn rhan bwysig o’n rôl. 
Rydym hefyd yn annog dadfuddsoddi mewn 
technolegau sydd ddim yn effeithiol mwyach.

Ymgysylltu
 
Rydym yn cydweithio gydag ystod eang o 
bobl a sefydliadau o bob rhan o faes iechyd a 
gofal, megis GIG Cymru, gweithwyr iechyd a 
gofal cymdeithasol proffesiynol, y cyhoedd yn 
gyffredinol, academyddion, Llywodraeth Cymru, 
cleifion, datblygwyr technoleg a gofalwyr. 

Amcangyfrifiad o gyfanswm y bobl yr effeithwyd 
arnynt (bob blwyddyn) gan Ganllawiau HTW a 

gyhoeddwyd yn 2020:

59,706

Canllawiau HTW yn 2020 Cynnydd/lleihad cost wedi 
blwyddyn

Costau posibl a arbedwyd

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr (GUI015) -£610,602

Costau posibl a osgowyd

Prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau (GUI014) -£307,721

Ysgogi’r nerfau ocsipwt (GUI013) -£905,366

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (GUI024) -£3,320,234

Cynnydd cost posibl

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd 
(GUI019)

£235,669*

Profion ymarfer cardio-anadlol (GUI016) £1,447,239

Profion canfod antigenau cyflym (GUI020) £715,382

*Er yr amcangyfrifwyd bod trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd yn cynyddu o ran cost wedi blwyddyn, 
amcangyfrifwyd y byddai’n arbed costau ar ôl dwy flynedd

 
Arbedion cost posibl (y flwyddyn) gan Ganllawiau 

HTW a gyhoeddwyd yn 2017-2020:

£5,781,686

Ewch i’n gwefan i gael gwybod mwy am sut rydym yn gwerthuso ein heffaith.

Yn ogystal â’r effaith glinigol, rydym hefyd wedi 
gwerthuso’r goblygiadau o ran cost mabwysiadu 
ein Canllawiau ar gyfer y system iechyd a gofal 

yng Nghymru. 

 
Arbedion cost posibl (y flwyddyn) gan Ganllawiau 

HTW a gyhoeddwyd yn 2020:

£2,745,634

Amcangyfrifiad o gyfanswm y bobl yr effeithwyd 
arnynt (bob blwyddyn) gan Ganllawiau HTW a 

gyhoeddwyd yn 2017-2020:

137,338

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2021/01/Access-to-medical-technologies-in-Wales-National-Assembly-Wales-Health-Social-Care-Committee-Report.pdf
https://www.healthtechnology.wales/effaith/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/?lang=cy
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Ymateb i COVID-19

COVID-19

Pan ddechreuwyd cadarnhau achosion o COVID-19 yn y DU, addasodd ein tîm eu setiau sgiliau amrywiol at 
ddiben gwahanol er mwyn cefnogi’r ymateb i’r pandemig.

Maes o dystiolaeth sy’n dod 
i’r amlwg
Gwnaethom addasu i’r sefyllfa oedd yn datblygu’n 
gyflym drwy gyfuno’r dystiolaeth orau oedd ar gael a 
chynhyrchu llawer o allbynnau newydd yn ymwneud 
â COVID-19.

Defnyddiodd ein hymchwilwyr eu sgiliau HTA i 
gynhyrchu adroddiadau cyflym ar y dystiolaeth oedd 
yn dod i’r amlwg ar gyfer diagnosteg a therapiwteg.

Cyhoeddom 11 o gynhyrchion ar y technolegau 
COVID-19 canlynol: 

•  Profion i lywio diagnosis (EAR025)
•  Therapi plasma ymadfer (TER203)
•  Arsugnwyr cytokine (TER201)
•  Apiau ffôn clyfar pwynt gofal (TER198)
•  Delweddu uwchsain ysgyfaint pwynt (TER211)
•  Ailbrosesu PPE untro (TER206)
•  Diogelwch gynau PPE (TER209)
•  Gorchuddion wyneb
•  Rhaglenni negeseua
•  Ocsifesur

Cydweithio ac ymgysylltu
Mae cydweithwyr o’r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (EUnetHTA) wedi gweithio’n agos 
gyda ni. Gwnaethom gyd-awduro Rapid Collaborative Review on COVID-19 antibody testing Ewrop gyfan. 
Gwnaethom hefyd arwain ar ddau adolygiad pellach ar gyfer profi diagnostig molecwlaidd a therapi plasma 
ymadfer.

Mae ffyrdd eraill yr ydym wedi gwneud y defnydd gorau posibl o’n cysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol yn 
cynnwys:

• Cydweithio â chyrff HTA yn y DU ac Iwerddon ar nifer o bynciau COVID-19.
• Gweithio gyda Chyngor Gwyddonol NICE i ddarparu cyngor cyflym i’r diwydiant.
• Rhannu gwybodaeth gyda chyrff HTA rhyngwladol mawr.
• Cynnig mynediad am ddim i’n cyhoeddiadau a’n gwaith ymchwil.
• Ymgysylltu ag arbenigwyr allanol er mwyn sgrinio ac adolygu ardystiad dyfeisiau meddygol ac adroddiadau 

profi cydymffurfedd.
• Hwyluso cysylltiad rhwng datblygwyr technoleg a rheoleiddwyr y DU.
• Cynhyrchu a diweddaru’n rheolaidd Grynodeb Tystiolaeth COVID-19 sy’n cyfeirio at ffynonellau tystiolaeth o 

ansawdd uchel.

Trwy gydol y pandemig 
COVID-19, gwnaethom 

ymgysylltu â sefydliadau 
allweddol

COVID-19

Cefnogi partneriaid iechyd 
a gofal cymdeithasol mewn 

ymateb i’r pandemig COVID-19 

6

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/profion-i-helpu-i-ddiagnosio-covid-19/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/therapi-plasma-ymadfer/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/jafron-cytokine-adsorber/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/ap-ffon-clyfar-resappdx-eu/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/uwchsain-pwynt-gofal-yr-ysgyfaint/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/anwedd-hydrogen-perocsid/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/gynau-diogelwch/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2020/08/Rapid-Summary-Face-coverings.pdf
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2020/03/Rapid-Assessment-Summary-Hospify.pdf
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2020/06/Rapid-Summary-Oximetry.pdf
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/06/RCR_OT_01-_Antibody-tests-for-SARS-CoV-2_23-06-2020.pdf
https://eunethta.eu/rcrot02/
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/10/EUnetHTA-RCR01_Convalescent-Plasma-Therapy-v3.0_FINAL.pdf
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/10/EUnetHTA-RCR01_Convalescent-Plasma-Therapy-v3.0_FINAL.pdf
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Beth wnaethom ni?
Yn dilyn cais gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen Strategaeth Profi Llywodraeth Cymru, rydym wedi 
cynhyrchu Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth (EAR) ar brofion diagnostig i ganfod y feirws SARS-CoV-2 neu 
wrthgyrff yn erbyn feirws SARS-CoV-2.  

Rhoddodd yr EAR adolygiad cyflym o dystiolaeth sydd wedi’i chyhoeddi ynglyn ag effeithiolrwydd y profion 
feirws a gwrthgyrff y gellir eu defnyddio i ganfod pobl sydd â haint SARS-CoV-2 parhaus, datrysol (ymadfer) 
neu wedi’i gael yn y gorffennol. EAR treigl yw hwn a bwriadwn ei ddiweddaru wrth i ragor o dystiolaeth 
SARS-CoV-2 ddod i’r amlwg. Diweddarwyd yr adolygiad ddiwethaf ym mis Mai 2020. 

Wedi hynny cyhoeddom erthygl ar yr adolygiad yng nghyfnodolyn BMJ Evidence-Based Medicine. Mae hwn 
wedi cael ei lawrlwytho 14,000 o weithiau ac mae’n un o erthyglau’r cyfnodolyn sydd wedi cael ei ddarllen 
fwyaf.

Profion feirws a 
gwrthgyrff SARS-CoV-2 

COVID-19

Gyda phwy? 
Ceisiom fewnbwn ynglyn â chwmpas yr adolygiad a’r EAR drafft 
gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen Strategaeth Profi Llywodraeth 
Cymru, yn arbennig gan gynrychiolwyr yn Llywodraeth Cymru ac 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gwnaethom hefyd rannu’r EAR drafft 
gydag arbenigwyr ychwanegol a nodwyd ar gyfer ymgynghori 
arno, ac roedd y rhain yn cynnwys gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, cynrychiolwyr iechyd cyhoeddus, cynrychiolwyr 
HTA, ac arloeswyr.

Cyhoeddwyd yr EAR ar ein gwefan a’i rannu gyda gwneuthurwyr 
penderfyniadau iechyd a gofal allweddol yng Nghymru. 
Gwnaethom hefyd rannu ein hadroddiad gyda sefydliadau 
HTA cenedlaethol a rhyngwladol eraill, yn cynnwys Grŵp 
Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG), Awdurdod Gwybodaeth 
ac Ansawdd Iechyd (HIQA), a’r Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), y Rhwydwaith 
Rhyngwladol o Asiantaethau ar gyfer HTA (INAHTA) ac EUnetHTA.

Rhannwyd iteriadau o’r EAR ar brofion feirws 
a gwrthgyrff SARS-CoV-2 gyda Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen Strategaeth Profi Llywodraeth 
Cymru o ganol mis Ebrill ymlaen. Rhoddodd 
hyn wybodaeth hollbwysig i’r grŵp er mwyn 
cynllunio ar gyfer COVID-19, wrth i swm y profi 
gynyddu ar draws Cymru.

Mae nifer o bartïon ledled y byd wedi dangos 
diddordeb yn yr adroddiad. Rhannwyd yr 
adroddiad gyda nifer o sefydliadau, yn 
cynnwys sefydliadau Iechyd Cyhoeddus, cyrff 
HTA, sefydliadau ymchwil a grŵpiau gwneud 
penderfyniadau profi am COVID-19. Mae hefyd 
wedi cael ei ddyfynnu mewn adroddiadau 
eraill yn ymwneud â COVID-19, megis papur ar 
yr ymateb rheoleiddiol i COVID-19, a chynllun 
prosiect EUnetHTA ar gyfer ei Adolygiad 
Cydweithredol Cyflym ar rôl profion gwrthgyrff 
ar gyfer SARS-Cov-2. 

COVID-19

Beth oedd yr ymateb?
Mae’r darn hwn o waith wedi 
cael sylw yn lleol, genedlaethol 
ac yn rhyngwladol. Mae ymateb 
i’r adolygiad wedi bod yn 
arbennig o gadarnhaol, gyda 
rhanddeiliaid yn eiddisgrifio’n 
‘‘ddefnyddiol dros ben,’’ 
‘‘gwerthfawr,’’ a ‘‘rhagorol.’’””

Mae negeseuon trydar HTW 
ynglyn â’r EAR wedi derbyn dros 
3,900 o argraffiadau a 60 o 
ryngweithiadau. Ers ei gyhoeddi, 
mae tudalen we’r adroddiad 
wedi cael 730 o ymweliadau â 
600 o ymwelwyr unigryw.  

Mae cyhoeddiad y cyfnodolyn 
ar yr adolygiad i’w weld fel un 
sydd â Sgôr Sylw Altmetric uchel 
o’i gymharu ag allbynnau eraill 
a gyhoeddwyd ar yr un pryd. 
Ym mis Tachwedd 2020, mae 
cyhoeddiad y cyfnodolyn o fewn 
y 5% uchaf o’r holl allbynnau 
ymchwil sgoriwyd gan Altmetric.

Nododd yr adolygiad hefyd 
fylchau pwysig yn y sail 
tystiolaeth bresennol. 
Roedd y rhan fwyaf o’r 
astudiaethau mewn ysbytai 
ac roeddent yn cynnwys 
pobl oedd â symptomau 
COVID-19. Cyfyngedig oedd 
y dystiolaeth ynglyn â pha 
mor dda y byddai’r profion 
yn gweithio mewn sgrinio 
cymunedol, neu mewn pobl 
sydd â symptomau salwch 
mwyn neu ddim symptomau.

Yn y fersiwn diweddaraf a 
gyhoeddwyd ym mis Mai 2020 
nododd ein hymchwilwyr 40 o 
astudiaethau ar brofion sy’n 
canfod y feirws SARS-CoV-2 
a 25 astudiaeth sy’n canfod 
gwrthgyrff i SARS-CoV-2. 
Rhoddodd y dystiolaeth a 
nodwyd gennym ni wybodaeth 
am gywirdeb y profion, a sut 
y gallai ffactorau megis sut, 
lle a phryd y profir cleifion 
ddylanwadu ar y canlyniadau. 
Fodd bynnag, mae asesu 
cywirdeb y profion feirws a 
gwrthgyrff yn heriol oherwydd 
nad oes prawf ‘safon aur’ ar gyfer 
SARS-CoV-2 sy’n ddiagnosio’r 
haint SARS-CoV-2 yn derfynol.

Beth wnaeth pobl ei ddysgu?

Defnyddiodd Canolfan Genedlaethol Dulliau 
ac Offer (Canada) (NCCMT) Prifysgol McMaster 
asesiad HTW o’r dystiolaeth (QUADAS-2 risg 
tuedd) fel rhan o’i adolygiad tystiolaeth ei 
hun ar gyfer Llywodraeth Canada, gan arbed 
ar ddyblygu ymdrech a chynorthwyo NCCMT 
i gyrraedd dyddiad terfyn tynn. Meddai Emily 
Clark, Brocer Gwybodaeth, ei fod yn ‘‘hollol 
amhrisiadwy i gael ein hadolygiad i adeiladu’r 
sylfaen.’’

Bwydodd ein gwaith EAR i brosiectau 
gwrthgyrff a phrofi moleciwlaidd EUnetHTA, 
gan arbed amser ac adnoddau gwerthfawr 
a sicrhau ymatebolrwydd er mwyn hysbysu 
penderfyniadau pan fo amser yn hollbwysig.

Gallwch ddarllen mwy am y gwaith EUnetHTA 
hwn ar dudalen 12.

Ewch i’n gwefan i ddarllen yr EAR.

Pa wahaniaeth mae hyn wedi’i wneud?

Astudiaeth achos

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/profion-i-helpu-i-ddiagnosio-covid-19/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/profion-i-helpu-i-ddiagnosio-covid-19/?lang=cy
https://doi.org/10.1136/bmjebm-2020-111511
https://eunethta.eu/sars-cov-2-antibody-tests/
https://eunethta.eu/sars-cov-2-antibody-tests/
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/tests-to-inform-covid-19-diagnosis/
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Beth wnaethom ni?
Gan ddechrau ym mis Mawrth 2020, gwnaethom 
gynorthwyo gwneuthurwyr penderfyniadau yng Nghymru 
yn eu hymateb i’r achosion o COVID-19. Gwnaethom ymuno 
â nifer o bwyllgorau a thasgluoedd a sefydlwyd mewn 
ymateb i’r pandemig, a bu ein cefnogaeth yn gymorth 
i wneud penderfyniadau hollbwysig o ran amser ac 
ynseiliedig ar dystiolaeth.

Roedd hyn yn cynnwys ymateb i geisiadau brys am 
gefnogaeth tystiolaeth drwy gynhyrchu Adroddiadau 
Archwilio Pwnc (TERs) a chrynodebau cyflym ar ystod o 
ymyriadau a dyfeisiadau COVID-19.

Cefnogi gwneuthurwyr 
penderfyniadau Cymru

COVID-19

Beth oedd yr ymateb?
Roedd rhanddeiliaid o’r farn bod yr 
adolygiadau o ansawdd uchel a’u bod wedi 
rhoi crynodeb ddefnyddiol o’r dystiolaeth 
oedd ar gael ar y pryd.

Pete Phillips, Cyfarwyddwr, 
Labordy Profi Deunyddiau Llawfeddygol

Rhoddodd adroddiad
HTW fanylion y sail tystiolaeth 

ynglyn ag anwedd hydrogen 
perocsid gweddilliol... Llywiodd hyn 
drafodaethau’r grŵp pedair gwlad a 
oedd yn edrych ar atebion posibl er 

mwyn gallu ailbrosesu cyfarpar diogelu 
personol (PPE). Gwerthfawrogwyd yn 

fawr agwedd hyblyg ac ymatebol
HTW wrth gynnal yr

ymchwil hwn.””

“

“

Pa wahaniaeth mae hyn 
wedi’i wneud?
Drwy addasu sgiliau ymchwil y tîm yn 
gyflym at ddiben arall, roeddem yn gallu 
cefnogi gwneuthurwyr penderfyniadau yng 
Nghymru a gwledydd eraill y DU i wneud 
penderfyniadau cyflym ynglyn â COVID-19 
a oedd yn rhoi ystyriaeth i’r dystiolaeth 
orau bosibl oedd ar gael. Rhannwyd a 
chyhoeddwyd ein hadroddiadau cyntaf o 
fewn dyddiau i ddechrau’r gwaith.

Buom hefyd yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid 
yng Nghymru i nodi 
blaenoriaethau tymor hwy 
yn yr ymateb i COVID-19 
a chyfrannu at ymchwil 
yn y meysydd hyn, megis 
ein gwaith parhaus gyda 
EUnetHTA ar therapi 
plasma ymadfer.

10

Beth wnaethom ni?
Cynigodd Ragoriaeth mewn Iechyd 
a Gofal (NICE), mewn ymateb i’r 
pandemig COVID-19, gyngor llwybr 
carlam am ddim i ymchwilwyr a oedd 
yn datblygu diagnosteg newydd yn 
ymwneud â COVID-19.

Gwnaethom gwblhau Adroddiad 
Archwilio Pwnc (TER) ar gyfer 
ResAppDx-EU, ap ffôn clyfar ar gyfer 
diagnosis cyflyrau anadlol difrifol, fel 
rhan o’n hymdrechion COVID-19 ni. 
Rhoddodd y TER friffiau lefel uchel 
ar y dystiolaeth oedd ar gael ar gyfer 
ResAppDx-EU.

Yn dilyn yr adroddiad hwn, rhoesom 
gefnogaeth i’r cyngor gwyddonol yr 
oedd NICE yn ei ddarparu i ResAppDX-
EU. Buom yn cydweithio gan 
ddefnyddio Offeryn Asesu Technegol 
Cynnar Medtech (META) NICE, sy’n 
cynorthwyo i arwain y gwaith o 
gynhyrchu tystiolaeth neu nodi camau 
nesaf posibl.

Cynorthwyo diwydiant

COVID-19

Gyda phwy? 
Cyflwynodd gwneuthurwr ResAppDx-EU ddogfennaeth i 
wasanaeth cyngor gwyddonol NICE i’w adolygu. 

Gwnaethom gydweithio gyda NICE drwy eu prosesau 
cyngor gwyddonol a darparu adborth am y ddogfennaeth a 
gyflwynwyd.

Beth oedd yr ymateb?

”Mae Cyngor Gwyddonol NICE
wedi gweithio gyda HTW i ddarparu’r 

asesiadau Offeryn META a chyngor cyflym 
ynglyn â thechnolegau iechyd digidol sy’n cael 

eu datblygu ar gyfer dynodiadau COVID-19. 
Mae ein rhyngweithio wedi bod yn effeithiol ac 
addysgiadol i bawb. Rydym yn gwerthfawrogi’r 

berthynas hon sy’n datblygu ac edrychwn 
ymlaen ar gydweithio gyda 

HTW yn y dyfodol.”

“
“

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Drwy roi mewnbwn i’r cyngor gwyddonol a gynigir gan NICE, roeddem wedi 
gallu darparu adborth ar gynlluniau cynhyrchu tystiolaeth ResAppDx-EU. Mae 
cyngor gwyddonol amserol yn cynorthwyo gwneuthurwyr i ddatblygu sail 
tystiolaeth o ansawdd uchel sy’n dangos gwerth eu technoleg iechyd arloesol 
ar gyfer pobl sydd â chyflyrau anadlol aciwt a’r system gofal iechyd.

Bydd cynhyrchu gwell tystiolaeth yn rhoi gwell sail i wneuthurwyr 
penderfyniadau i wneud penderfyniadau sydd wedi’u llywio gan dystiolaeth 
ynglyn â sut y gallai’r technolegau arloesol newydd hyn roi’r canlyniadau 
iechyd a gofal gorau posibl, yn y pen draw bydd yn fuddiol i gleifion ledled 
Cymru.

Ewch i’n gwefan i ddarllen ein TER ar ResAppDx-EU.

Astudiaeth achos Astudiaeth achos

 
Jeanette Kusel, Cyfarwyddwr, 

Cyngor Gwyddonol NICE 

Gyda phwy? 
Gwnaethom ymuno â Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynllun 
Prawf Llywodraeth Cymru, Cell Strategaeth Ymchwil 
COVID-19 a’r Gweithgor Therapi Plasma Ymadfer. 
Gwnaethom weithio gyda’r grŵpiau hyn i nodi pynciau y 
gallem gasglu a chyflwyno tystiolaeth amdanynt.

Estynnwyd ein cefnogaeth hefyd i Gell Cynghori Technegol 
(TAC) Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu ei chyngor 
ar orchuddion wyneb i Lywodraeth Cymru. Gwnaethom 
gynhyrchu a diweddaru crynodeb cyflym ar y pwnc hwn a 
chyflwyno ein canfyddiadau mewn cyfarfodydd TAC.

Gwnaeth y Labordy Profi Deunyddiau Llawfeddygol 
(SMTL), sy’n darparu gwaith profi dyfeisiau meddygol a 
gwasanaethau technegol i GIG Cymru, hefyd ddefnyddio ein 
harbenigedd i wneud pryniannau seiliedig ar dystiolaeth.

Gwnaethom gyhoeddi’n gyflym ein holl grynodebau cyflym a 
TERs ar wefan HTW er mwyn caniatáu lledaeniad pellach 
a rhannu gwybodaeth gyda’r rhwydwaith 
ehangach o randdeiliaid.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/10/EUnetHTA-RCR01_Convalescent-Plasma-Therapy-v3.0_FINAL.pdf
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/10/EUnetHTA-RCR01_Convalescent-Plasma-Therapy-v3.0_FINAL.pdf
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/ap-ffon-clyfar-resappdx-eu/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/ap-ffon-clyfar-resappdx-eu/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/ap-ffon-clyfar-resappdx-eu/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/ap-ffon-clyfar-resappdx-eu/?lang=cy
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Mae EUnetHTA yn hwylusydd cydweithio HTA o ansawdd uchel yn Ewrop. Ei genhadaeth yw cefnogi 
cydweithio rhwng sefydliadau HTA yn Ewrop a rhoi gwerth ychwanegol i systemau gofal iechyd ar lefel 
Ewropeaidd, cenedlaethol a rhanbarthol. 

Yn 2020, roeddem yn gydawdur nifer o adolygiadau cydweithredol gydag EUnetHTA mewn ymateb i’r 
pandemig COVID-19. Mae’r adolygiadau yr oeddem yn rhan ynddynt yn cwmpasu rôl profion gwrthgyrff, 
cywirdeb diagnostig dulliau moleciwlaidd a therapi plasma ymadfer.

Cydweithio rhyngwladol 

COVID-19

Ymgysylltu parhaus
Yn ystod ein cydweithrediadau COVID-19, 
daethom yn Aelod Cyswllt o EUnetHTA ym 
mis Hydref 2020 a chawsom ein croesawu’n 
swyddogol gan y Bwrdd Gweithredol. Roedd 
hwn yn gam pwysig wrth i ni chwilio am ragor 
o gyfleoedd i arwain a dysgu gan gydweithwyr 
yn Ewrop. Rydym yn hyderus y bydd hyn yn 
gwella ein cyd-brofiadau ac yn y pen draw 
bydd yn fuddiol i’n systemau iechyd a gofal 
perthnasol. 

Profion gwrthgyrff 
 
Roeddem yn gydawdur Adolygiad 
Cydweithredol Cyflym ar rôl profion 
gwrthgyrff ar gyfer coronafeirws 
SARS-CoV-2 newydd mewn rheoli’r 
pandemig COVID-19. Cynhaliwyd y 
gwaith hwn mewn cydweithrediad 
â Regione Emilia-Romagna, yr 
Eidal a’r Sefydliad dros Ansawdd 
ac Effeithlonrwydd mewn Gofal 
Iechyd, yr Almaen.

Hwn oedd yr adolygiad cyflym 
cyntaf a gynhyrchwyd ar COVID-19 
gan EUnetHTA ac fe’i cyhoeddwyd 
ym mis Mehefin 2020. Caniataodd 
ein gwaith cynharach ym mis 
Mawrth 2020, a oedd yn asesu 
profion i ddiagnosio COVID-19, 
i ni rannu dulliau a data sy’n 
bodoli’n barod gydag EUnetHTA 
a chynorthwyo i gwblhau’r 
adroddiad o fewn amserlen dynn.

Cywirdeb diagnostig 
dulliau moleciwlaidd

Ni oedd prif awdur yr adolygiad 
cydweithredol cyflym ar gywirdeb 
diagnostig dulliau moleciwlaidd 
a wnaeth ganfod presenoldeb 
feirws SARS-CoV-2 ymhlith 
pobl yr amheuir bod ganddynt 
COVID-19. Cynhaliwyd y gwaith ar 
y cyd â Healthcare Improvement 
Scotland a Dachverband dêr 
Sozialversicherungsträger, 
Awstria. Cafodd ei adolygu gan 
gydweithwyr mewn cyrff HTA 
cenedlaethol yng Ngwlad Belg, 
Iwerddon a’r Eidal. 

Bydd yr arfarniad tystiolaeth 
hwn yn caniatáu i ddarparwyr 
gofal iechyd a gwneuthurwyr 
penderfyniadau iechyd cyhoeddus 
i benderfynu ar y ffyrdd gorau 
i nodi haint newydd, diystyru’r 
posibilrwydd o haint, neu nodi pobl 
sydd angen cynnydd yn eu gofal 
wrth reoli’r pandemig presennol.

Therapi plasma ymadfer

Gwnaethom hefyd arwain ar yr 
adolygiad cydweithredol treigl 
o therapi plasma ymadfer 
ar gyfer trin COVID-19, mewn 
cydweithrediad ag Athrofa Asesu 
Technoleg Awstria (AIHTA), yr Adran 
Epidemioleg Gwasanaeth Iechyd 
Rhanbarthol Lazio (DEPLazio) a 
Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Norwy 
(NIPH).

Dangosodd y gwaith hwn fod 
tystiolaeth sy’n datblygu’n gyflym 
yn y maes gyda dros 100 o dreialon 
clinigol yn mynd rhagddynt 
yn rhyngwladol. Canfyddiadau 
cymysg gafwyd i’r treialon cyntaf 
a adroddwyd ac mae’r adolygiad o 
therapi plasma ymadfer yn parhau 
i ddarparu gwybodaeth amserol ar 
dystiolaeth effeithlonrwydd.

Sefydlodd EUnetHTA y tasglu ar brofion diagnostig COVID-19 ar 
ddechrau’r haint ac atebodd HTW y galw i gydweithio ar unwaith. 
Er enghraifft, mae arbenigedd tîm HTW wedi cyfrannu at adolygu 
dros 700 o astudiaethau cynradd ar brofion gwrthgyrff a chyfuno 
canlyniadau mewn dim ond pum wythnos. Diolch i ymdrech 
gydweithredol HTW a phedair asiantaeth HTA arall, roedd gwaith 
EUnetHTA yn amserol ac fe’i lledaenwyd ymhellach gan 
sefydliadau eraill yn Ewrop, megis Gweithgor Profi COVID-19 y 
Comisiwn Ewropeaidd a Canolfan Atal Clefydau ar y Cyd y 
Sefydliad Iechyd Byd/Ewropeaidd a Rhwydwaith Rheolaeth 
Labordy.

“

“

Luciana Ballini,
Uwch Ymchwilydd, 
Regione Emilia-Romagna 
a Gweithlu COVID-19 EUnetHTA

Barn ein rhanddeiliaid 

COVID-19

”Roedd y cydweithwyr yn HTW y 
bûm i’n gweithio gyda nhw yn hynod 

broffesiynol, roedd ganddynt swm rhyfeddol 
o arbenigedd ac roedd hi’n hawdd gweithio 

gyda nhw. Gwnaethant ymateb yn gyflym iawn i 
geisiadau, gan geisio bodloni terfynau 

amser ac roeddent yn ddibynadwy.”

Sabine Ettinger, 
Ymchwilydd a Rheolwr Prosiect Gwyddonol, 

EUnetHTA

“
“

”Tynnwyd ein sylw at eich adolygiad 
tystiolaeth rhagorol yn ymwneud ag 

effeithiolrwydd PCR [Adwaith Cadwynol 
Polymeras] COVID-19 a phrofion gwrthgyrff. 
Rydym yn gwerthfawrogi gallu cyfeirio at 

hwn a defnyddio ei gasgliadau.”

Debbie Sigerson, 
Rheolwr Rhaglen,

Public Health Scotland

“

“

”Barn y mwyafrif llethol oedd 
bod yr adroddiad yn un o safon 

eithriadol uchel. Mae’r elfennau sy’n 
sefyll allan yn cynnwys: 

Dr Mike Smith,
Uwch Ddarlithydd,
Prifysgol Caerdydd

“

“

”Hoffwn roi adborth ynglyn â 
pha mor eithriadol ddefnyddiol a chadarn 
yw eich asesiad tystiolaeth. Rydw i wedi’i 

ddosbarthu’n eang yn y cylchoedd profi COVID 
a hefyd gyda gweinyddiaethau datganoledig 

eraill... felly mae’n un sy’n sicr wedi 
cael effaith.

Uwch swyddog iechyd cyhoeddus

“

“

• Trylwyredd yr adolygiad a ddefnyddiodd 
ystod o ffynonellau tystiolaeth nad oedd 
rhai arbenigwyr hyd yn oed yn ymwybodol 
ohonynt 

• Pa mor gynhwysfawr oedd y dadansoddiad 
a oedd yn gytbwys iawn  

• Gallu’r ymchwilydd i wreiddio ei hun mewn 
maes cymhleth ac amgyffred yn gywir ac 
adlewyrchu ei gymhlethdodau.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/06/RCR_OT_01-_Antibody-tests-for-SARS-CoV-2_23-06-2020.pdf
https://eunethta.eu/rcrot02/
https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/10/EUnetHTA-RCR01_Convalescent-Plasma-Therapy-v3.0_FINAL.pdf
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Nodi

Ymatebol i anghenion 
defnyddwyr gwasanaeth, 

darparwyr gofal a datblygwyr 

14

15HTW Annual Report 2018-2019

IdentificationNodi

Nodi

80+
o bynciau wedi’u 
cynnig i HTW yn 

2020

200+
o bynciau wedi’u 

cynnig i Dechnoleg 
Iechyd Cymru ers 

2017

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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IdentificationNodi

HealthTech Connect

Identification

Beth wnaethom ni?
Ni yw’r Prif Gyrchwr Data ar gyfer 
HealthTech Connect NICE yng Nghymru.  
Rydym wedi defnyddio’r adnodd i nodi 
technolegau yn gynnar a fydd o fudd 
posibl i systemau gofal a’r bobl yng 
Nghymru.

Cronfa ddata ar-lein ddiogel yw HealthTech 
Connect a ddatblygwyd gan ystod o 
sefydliadau partner ym maes technolegau 
iechyd. Mae’n cefnogi technolegau iechyd 
newydd sy’n cynnig manteision mesuradwy 
wrth iddynt symud o ddechreuad i gam 
mabwysiadu yn systemau iechyd a gofal y 
DU.

Gyda phwy?

Gall cwmnïau gofrestru eu technoleg iechyd ar 
HealthTech Connect am ddim. Drwy gofrestru 
gall cwmnïau gael gwybod pa wybodaeth sydd 
ei hangen gan wneuthurwyr penderfyniadau ac 
egluro llwybrau posibl er mwyn cael mynediad 
i’r farchnad. Gall sefydliadau HTA y DU, fel 
HTW, ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir gan 
gwmnïau i nodi a yw technoleg yn addas ar gyfer 
ei arfarnu.

Bydd ein tîm ymchwil yn adolygu’n rheolaidd 
gronfa ddata HealthTech Connect ac yn trafod 
technolegau perthnasol posibl gyda’n Grŵp 
Asesu fel rhan o’n proses nodi pwnc, a fydd yn 
rhoi sicrwydd ansawdd i’n gwaith ac yn gwneud 
yn siwr bod ein prosesau’n wyddonol gadarn.

Galluogodd HealthTech Connect ni i nodi 
technolegau ac ymgysylltu â chwmnïau. Fe 
wnaeth y platfform ar-lein hefyd ein galluogi 
i weld penderfyniadau cyrchwyr data eraill 
y DU er mwyn osgoi dyblygu gwaith gyda 
sefydliadau HTA eraill.

Rydym yn cyfrannu at Grŵp Defnyddwyr 
HealthTech Connect, sy’n goruchwylio defnydd 
a datblygiad y gronfa ddata gyda mewnbwn 
gan gyrchwyr data a datblygwyr technoleg. 
Rydym hefyd yn cyfrannu at y Grŵp Trosolwg 
a Llywodraethu, sy’n ymdrin mwy â materion 
strategol.

Rydym wedi rhannu ein gweithdrefn weithredu 
safonol gyda chyrchwyr data eraill er mwyn 
cynnal cysondeb yn y broses gwneud 
penderfyniadau ar gyfer dewis technolegau.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Ers i ni ddechrau defnyddio HealthTech Connect ym mis 
Mawrth 2019, rydym wedi nodi 22 o dechnolegau ar gyfer 
archwilio pwnc. Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Pwnc 
(TER) ar gyfer pob technoleg, sy’n dweud a yw pwnc yn 
addas ar gyfer ei arfarnu ymhellach, a rhannu hynny 
gyda datblygwr y dechnoleg. O’r TERau hyn:

• Mae dau wedi bod yn gysylltiedig â COVID-19.
• Mae dau wedi symud i arfarniad tystiolaeth: canfod 

haemolysis pwynt gofal and therapi tynnu sylw 
realiti rhithwir. EARs yw adolygiadau tystiolaeth 
cyflym a ddefnyddir i gynorthwyo Panel Arfarnu HTW 
i asesu’r dystiolaeth glinigol ac economaidd, a llunio 
Canllaw HTW cenedlaethol.

• Mae un technoleg, Rhaglen Carbohydradau Isel, 
yn cael ei ystyried fel rhan o arfarniad ehangach 
o’r dystiolaeth ar gyfer rhaglenni carbohydrad isel 
ymhlith pobl sydd â diabetes math 2, cyflwr 
cyn-diabetes a gordewdra.

Drwy ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
gyda NICE gwnaethom gydweithio ar dechnoleg 
COVID-19 a nodwyd ar HealthTech Connect ym 
mis Mawrth 2020. Gwnaethom gynhyrchu 
TER ar Arsugnyddion Cytokine i drin storm 
cytokine mewn pobl sydd â haint coronafeirws 
difrifol. Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd NICE 
Friffiad Arloesedd Medtech o dystiolaeth newydd 
ar gyfer dyfeisiau arsugnyddion cytokine i drin 
methiant anadlol mewn pobl sydd â COVID-19, a 
chyfeirio at ein TER.

Gwnaethom gyhoeddi crynodeb cyflym 
cysylltiedig â COVID-19, ar gais Llywodraeth 
Cymru, a nodwyd ar HealthTech Connect. Ap 
negeseuon clinigol yw Hospify a fwriedir i’w 
ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu rhwng staff a 
staff a staff a chlaf. Mae crynodebau cyflym 
yn debyg i TERs ond ni chânt eu hategu gan 
chwiliadau llenyddiaeth systematig trylwyr 
oherwydd y cyfnod cyflawni byr sydd angen 
arnynt.

Rhannwyd y technolegau a nodwyd ar HealthTech Connect a symudodd i TERs a 
chrynodebau cyflym gyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys y rheini yn GIG Cymru a 
Llywodraeth Cymru, er mwyn llywio’r penderfyniadau a wnânt.

Cânt hefyd eu rhannu gyda chyrff HTA, yn genedlaethol a rhyngwladol, drwy Gronfa Ddata 
HTA Ryngwladol INAHTA. Mae rhannu gwybodaeth ac arbenigedd yn y modd hwn yn 
cynorthwyo i osgoi dyblygu gwaith ac mae’n gwneud y defnydd gorau o adnoddau pawb 
ohonom.

Beth oedd yr ymateb?

 Diolch am rannu. Mae’n darllen yn dda iawn ac 
mae’r cyfan yn ymddangos yn gywir ac yn grynodeb 
deg. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr eich bod yn gwneud 

y TER ac mae’n wych i weld ein bod wedi ticio’r 
blychau cywir.

“ “

Datblygwr technoleg

Astudiaeth achos Nodi

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/canfod-haemolysis-adeg-y-gofal/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/canfod-haemolysis-adeg-y-gofal/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/therapi-tynnu-sylw-realiti-rhithwir/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/therapi-tynnu-sylw-realiti-rhithwir/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/rhaglen-carbohydradau-isel/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/jafron-cytokine-adsorber/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/jafron-cytokine-adsorber/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/jafron-cytokine-adsorber/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2020/03/Rapid-Assessment-Summary-Hospify.pdf
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Arfarnu

Defnyddio’r dystiolaeth orau
sydd ar gael ac arbenigedd

i arfarnu technolegau iechyd yn 
annibynnol

19

Appraisal
IdentificationNodi

Cefnogi arloesedd

Gwnaethom lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol (SAS) HTW ym mis Hydref 2020. Gwasanaeth 
ymgynghoriaeth am ffi yw hwn sy’n cynorthwyo datblygwyr technoleg ac arloeswyr i wneud y 
defnydd gorau o’u cynlluniau tystiolaeth a’r llwybr i’r farchnad.

Gall ein cefnogaeth arbenigol arwain at gynhyrchu tystiolaeth sy’n dangos gwerth technoleg ac yn 
diwallu anghenion comisiynwyr gofal, darparwyr gofal, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Gall hefyd 
ganfod bylchau mewn tystiolaeth, yn ogystal ag arbed amser ac adnoddau.

Cynigiwyd SAS HTW i ddatblygwyr technoleg 
o bob maint; o unigolion a chwmnïau sy’n 
dechrau i adrannau ymchwil, mentrau bach a 
chanolig eu maint a chorfforaethau mawr.

Mae’n addas ar gyfer ystod o dechnolegau 
iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau, megis 
dyfeisiau, diagnosteg neu weithdrefnau 
meddygol, ac felly’n gwneud iddo apelio at bobl 
o ystod eang o gefndiroedd.

Mae SAS HTW hefyd yn cael ei gynnig am ddim 
i ddatblygwyr sy’n gweithio ar dechnolegau 
diagnosteg a therapiwtig sy’n ymwneud â 
COVID-19.

Cyn hyn roeddem wedi cynnal rhaglen 
beilot o’r gwasanaeth gyda Rescape 
Innovation, cwmni sydd wedi’i leoli yng 
Nghaerdydd, a charfan o Esiamplau 
Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan, 
grŵp o brosiectau arloesol a ddewiswyd 
gan Gomisiwn Bevan i gael eu treialu’n 
ymarferol.

Croesawodd pawb drafodaethau ar 
ymholiadau penodol a godwyd ynglyn 
â’u technolegau. Roedd ganddynt hefyd 
ddiddordeb mewn sgyrsiau am ofynion 
tystiolaeth a phrosesau HTA yn fwy 
cyffredinol.

Fel gwasanaeth annibynnol, gall SAS 
HTW wneud gwahaniaeth gwirioneddol 
drwy ddarparu arbenigedd o ansawdd 
uchel mewn HTA. Bydd yn galluogi iechyd 
a gofal seiliedig ar dystiolaeth y gellir 
dangos ei fod effeithiol ac sydd o fudd i 
bobl yng Nghymru.

Ewch i’n gwefan er mwyn dysgu rhagor 
am SAS HTW.

Cynllun peilot SAS

”Roedd tîm HTW a oedd yn cynnal yr astudiaeth META yn 
gallu rhoi mewnwelediad a barn ddiduedd i ni ynglyn â 

bylchau posibl a strategaethau a chynorthwyo i nodi’r hyn 
oedd ei angen er mwyn datblygu’r prosiect hyd at fasnachu 

ar raddfa fawr. Roedd cynnal yr astudiaeth META wedi 
rhoi cyfle i gymryd cam yn ôl o ddatblygiad ein cynnyrch 
a gweld a allem egluro beth yr oeddem wedi’i gynhyrchu, 

y prosesau yr oeddem wedi’u cynnal a’r dystiolaeth yr 
oeddem wedi’i chasglu hyd yma.

“

“

Matt Wordley, CEO, Rescape Innovation

”Y fe broses dadansoddiad ein gorfodi i arfarnu pob 
agwedd ar CHEETAH. Fe wnaeth ein cynorthwyo i nodi 

meysydd risg uwch o ran y dechnoleg iechyd yr ydym yn 
edrych i’w chyflwyno a’r meysydd hynny y mae angen i ni 
dreulio ychydig rhagor o amser yn eu deall. I werthfawrogi 

nid yn unig y goblygiadau clinigol ond hefyd y gofynion 
cyfreithiol yn ymwneud â thechnolegau o’r fath. Roedd y 

broses yn arbennig o werthfawr.

“

“

Helen Iliff, Arweinydd prosiect CHEETAH 
(CHolEcystEcTomy – Rheolaeth Ysbyty Carlam) ac 
Esiampl Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/gwasanaeth-cyngor-gwyddonol-htw/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/gwasanaeth-cyngor-gwyddonol-htw/?lang=cy
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Arfarnu

Ein Canllawiau

Rydym yn ymchwilio ac yn arfarnu’r dystiolaeth orau sydd ar gael i benderfynu ar effeithiolrwydd clinigol ac o 
ran cost technolegau iechyd a gofal. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a mewnbwn arbenigwyr, rydym yn cynhyrchu 
ac yn cyhoeddi Canllawiau HTW.

Cyfnerthu’r nerfau ocsipwt ar gyfer trin cur pen clwstwr cronig anhydrin (GUI013)Rhagfyr 2019

     Mae ysgogi’r nerfau ocsipwt yn dangos addewid ar gyfer trin cur pen clwstwr cronig anhydrin yn feddygol, 
ond does dim digon o dystiolaeth i gefnogi hyn fel mater o drefn.“ “

Arfarnu

Arfanu

10
o bynciau 
wedi’u symud 
i arfarniadau 
tystiolaeth yn 
2020

Canllaw wedi’u 
Cyhoeddi yn 
2020

 

Canllaw wedi’u 
chyhoeddi ers 
2017

7

17

Prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau  (GUI014)Rhagfyr 2019

     Mae prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau yn dangos addewid ar gyfer ei ddefnyddio gan bobl sydd wedi 
colli braich, ond nid oes digon o dystiolaeth i gefnogi ei fabwysiadu fel mater o drefn.“ “

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr ar gyfer gwerthuso a thrin anhwylderau 
pancreatig bustl yr afu (GUI015)

Ionawr 2020

     Mae colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr (SOPOC) yn dangos addewid ar gyfer gwerthuso a thrin 
anhwylderau pancreatig bustl yr afu, ond nid oes digon o dystiolaeth i’w gefnogi fel mater o drefn. Yn hytrach, 
dylid ystyried SOPOC ar gyfer poblogaethau dewisol.
“ “

Profion ymarfer cardiopwlmonari cyn llawdriniaeth ar gyfer pobl y bwriedir cynnal 
llawdriniaeth abdomenol fawr arnynt (GUI016)

Gorffennaf 2020

     Mae profion ymarfer cardio-anadlol (CPET) yn dangos addewid pan y’u defnyddir i lywio gwneud 
penderfyniadau cyn llawdriniaeth abdomenol fawr. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod defnyddio CPET yn ogystal 
ag asesiad risg safonol yn gwella’r gwaith o nodi cleifion sydd mewn perygl cynyddol o afiachedd a marwolaeth 
cysylltiedig â llawdriniaeth ac mae’n hwyluso’r gwaith o gynllunio gofal amdriniaethol. Mae’r dystiolaeth felly’n 
cefnogi’n rhannol fabwysiadu CPET ar gyfer pobl sy’n cael llawdriniaeth abdomenol fawr.”

“ “

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd ar gyfer sglerosis ymledol 
atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol (GUI019)

Gorffennaf 2020

     Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd (AHSCT) fel mater o 
drefn ar gyfer cleifion sydd â sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol (RRMS) mewn 
cleifion sydd â symptomau sy’n dychwelyd er gwaethaf triniaethau blaenorol.
“ “

Profion canfod antigenau cyflym ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A 
mewn fferyllfeydd cymunedol (GUI020)

Hydref 2020

     Mae defnydd profion canfod antigenau cyflym (RADT) mewn fferyllfeydd cymunedol ar gyfer diagnosio a 
rheoli pobl sydd â heintiau streptococol grŵp A yn addawol. Er hynny, cyfyngedig yw’r dystiolaeth bresennol ac 
nid yw’n cefnogi mabwysiadu’r profion fel mater o drefn.
“ “

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta 
symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol (GUI024)

Hydref 2020

     Nid yw mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI) yn israddol i weithdrefn amnewid falf aorta llawfeddygol 
(SAVR) mewn pobl sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol. Nid yw’r 
dystiolaeth ynglyn ag effeithiolrwydd cost ar hyn o bryd yn cefnogi’r achos dros ei fabwysiadu fel mater o drefn.”
“ “

Ewch i’n gwefan i ddarllen 
Adroddiadau a Chanllawiau HTW 

Mae Canllawiau HTW yn crynhoi’r dystiolaeth allweddol a’r goblygiadau ar gyfer technolegau iechyd yng Nghymru. 
Mae’r tabl isod yn rhoi manylion y pynciau yr ymdriniwyd â hwy drwy ein proses arfarnu ac a dderbyniodd Ganllaw.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/cyfnerthur-nerfau-ocsipwt/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/prostheteg-aml-afael-ar-gyfer-y-breichiau/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/spyglass-ar-gyfer-rheoli-anhwylderau-hepatobustlog-pancreatig/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/profion-ymarfer-cardiopwlmonari/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/trawsblaniad-bon-gell-gwaedfagol-awtologaidd/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/rapid-antigen-detecting-tests/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/mewnblaniad-falf-aorta-drwy-gathetr/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/?lang=cy
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      Roeddem yn deall o’r sail tystiolaeth bod y driniaeth hynod effeithiol 
hon yn cynnig llawer iawn o obaith i gleifion MS, ond roeddem hefyd yn 
ymwybodol nad oedd ar gael yng Nghymru a’r effaith yr oedd hyn yn ei gael ar 
ein cymuned. Yn ogystal â chyflwyno ymateb ysgrifenedig a oedd yn cynnwys 
tystiolaeth gan gleifion MS a oedd wedi cael HSCT yn breifat, gwnaethom 
gefnogi un claf i roi tystiolaeth ar lafar i’r panel arfarnu am ei phrofiad. Canfu 
ein cynrychiolydd cleifion bod aelodau’r panel yn gefnogol a chadarnhaol dros 
ben. Roedd hi’n arbennig o falch gan natur eu cwestiynau a bod ganddynt 
ddiddordeb gwirioneddol ym mhob agwedd ar y broses yr aeth drwyddi, o 
wneud y penderfyniad i gael y driniaeth i’w hadferiad. Ar y cyfan, roedd bod yn 
rhan o’r arfarniad yn werthfawr iawn a gwrandawyd ar bobl oedd yn byw gydag 
MS drwy gydol y broses.

Arfarnu

Canllaw HTW: 
Trawsblaniad bôn-gell 
gwaedfagol awtologaidd

Astudiaeth achos Appraisal

Beth wnaethom ni?
Wedi i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru (WHSSC) gyflwyno pwnc, 
gwnaethom arfarnu trawsblaniad bôn-gell 
gwaedfagol awtologaidd (AHSCT) ar gyfer 
pobl sydd â sglerosis ymledol 
atglafychol-ysbeidiol gweithredol iawn. 
Cyhoeddwyd yr Adroddiad Arfarnu 
Tystiolaeth (EAR) a Chanllawiau HTW ym 
mis Gorffennaf 2020.

Addaswyd peth o’r gwaith hwn o ddatganiad 
cyngor a gynhyrchwyd gan SHTG, a gyhoeddwyd yn 
2019.

Gwnaethom hefyd ddatblygu dadansoddiad cost a 
defnyddioldeb i benderfynu ar effeithiolrwydd cost 
AHSCT o gymharu â therapïau addasu clefydau ar 
gyfer pobl sydd â sglerosis ymledolatglafychol-
ysbeidiol gweithredol iawn.

Gwnaethom ymgysylltu â nifer o 
wahanol grŵpiau rhanddeiliaid 
yn ystod datblygiad yr 
arfarniad hwn. Yn ystod cyfnod 
ymgynghori cawsom adborth 
gan niwrolegwyr ymgynghorol, 
hematolegwyr ymgynghorol, 
darlithwyr ac athrawon 
prifysgol. Gwnaethom hefyd 
rannu’r EAR gyda chyrff HTA 
eraill, megis SHTG (Yr Alban) 
a HIQA (Iwerddon), o dan ein 
Memoranda Cyd-ddealltwriaeth.

Yn dilyn cyngor gan Grŵp 
Sefydlog Cynnwys y Cleifion a’r 
Cyhoedd (PPI) HTW, gwnaethom 
geisio ymgysylltiad gan ddau 
sefydliad cleifion: Cymdeithas 
MS Cymru ac Ymddiriedolaeth 
MS. Rhoddodd y ddau sefydliad 
gyflwyniadau cleifion annibynnol 
er mwyn adlewyrchu profiadau 
a safbwyntiau cleifion. Roedd y 
cyflwyniadau hyn yn cwmpasu 
nifer o feysydd, yn cynnwys sut 
mae bywyd ar gyfer pobl sy’n 
byw gydag MS, y triniaethau a’r 
rhagolygon presennol, a pha 
wahaniaeth mae triniaeth yn ei 
wneud o ran ansawdd bywyd.

Yng nghyfarfod ein Panel Arfarnu 
ystyriodd y broses gwneud 
penderfyniadau y dystiolaeth 
gyhoeddedig a mewnbwn gan 
arbenigwyr clinigol a chleifion. 
Rhoddodd gynrychiolydd cleifion 
o Cymdeithas MS Cymru gyfrif ar 
lafar o’i brofiad unigol yn arwain 
at ddiagnosis MS, yr ymchwiliad 
ac ystyriaeth o opsiynau o ran 
triniaeth. Disgrifiodd y claf 
ei brofiad o dderbyn AHSCT 
y tu allan i’r DU a sut yr oedd 
wedi profi gwelliannau o ran 
symptomau ers cael triniaeth. 
Adroddodd y cynrychiolydd 
cleifion am agweddau corfforol 
ac emosiynol y cyflwr isorweddol 
a’r triniaethau a dderbyniodd, 
yn ogystal â’r effaith ar fywyd 
teuluol a phrofiadau y tu allan i’r 
cartref.

Gyda phwy? 

Beth ddysgodd pobl?
Mae defnydd AHSCT yn cynyddu goroesiad heb waethygu, yn arafu dechreuad anabledd ac yn gwella ansawdd 
bywyd o gymharu â therapïau addasu clefydau. Canfu’r dadansoddiad cost a dadansoddiad fod y driniaeth 
gydag AHSCT yn fwy effeithiol ac yn llai costus na therapïau addasu clefydau ymhlith pobl sydd â sglerosis 
ymledol atglafychol-ysbeidiol gweithredol iawn.

Gwnaethom hefyd nodi bylchau pwysig yn y sail tystiolaeth bresennol, megis yr angen am dreialon rheoledig 
ar hap i asesu effeithiolrwydd AHSCT o gymharu â therapïau addasu clefydau hynod effeithiol, a dros y 
cyfnodau amser hwy. Mae’r bylchau hyn yn cael sylw mewn astudiaethau parhaus.

Croesawodd grŵpiau cleifion ganfyddiadau’r EAR fel cam pwysig ymlaen mewn cydnabod anghenion pobl 
sydd â sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol gweithredol iawn a manteision AHSCT. Maent wedi galw am 
‘gamau nesaf’ clir tuag at agor canolfannau triniaeth arbenigol yng Nghymru.

“

“

Fiona McDonald, Rheolwr Polisi, Y Wasg ac Ymgyrchoedd 
MS Society Cymru

Beth oedd yr 
ymateb?
Anogodd arbenigwyr 
clinigol a oedd yn rhan yn 
adolygiad arbenigol yr EAR 
ein hymchwilwyr i gyhoeddi’r 
gwaith mewn cyfnodolyn, a 
byddwn yn paratoi llawysgrif 
o’r dadansoddiad cost a 
defnyddioldeb. Bydd hyn 
yn hwyluso lledaeniad 
ehangach ein gwaith.

      Mae defnydd AHSCT i drin pobl sydd â sglerosis ymledol 
atglafychol-ysbeidiol oedd wedi’i drin yn flaenorol wedi dod yn ddewis 
triniaeth cynyddol werthfawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn 
arbennig ymhlith y cleifion hynny sydd â chlefyd heb ei reoli’n ddigonol 
er gwaethaf eu bod wedi defnyddio therapïau addasu clefydau effeithlon. 
Roedd WHSSC yn awyddus i gael adolygiad tystiolaeth cynhwysfawr 
wedi’i ddiweddaru er mwyn cadarnhau ei safle comisiynu ar gyfer y 
driniaeth hon. Bob blwyddyn bydd WHSSC yn cynnal proses flaenoriaethu 
er mwyn gosod triniaethau newydd mewn trefn o ran eu heffeithiolrwydd 
clinigol ac o ran cost. Roedd yr adolygiad tystiolaeth cyflym a gynhaliwyd 
gan HTW yn un o ansawdd uchel a rhoddodd wybodaeth amserol a 
pherthnasol i Banel Blaenoriaethu WHSSC er mwyn lywio ei drafodaeth. 
Cyhoeddir penderfyniad ynglyn a fydd WHSSC yn comisiynu’r driniaeth 
hon fel mater o drefn ym mis Ebrill 2021.

“

“

Andy Champion, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Evidence Evaluation, WHSSC

Pa wahaniaeth mae hyn wedi’i wneud?

Argymhellodd Panel Blaenoriaethu 
WHSSC y dylai defnyddio AHSCT ar 
gyfer MS fod yn ‘flaenoriaeth uchel’ 
i dderbyn cyllid yng Nghynllun 
Comisiynu Integredig (ICP) WHSSC 
ar gyfer 2021-22.

Cafodd ein Canllaw ei gynnwys 
ar wefan Ymddiriedolaeth MS 
ynghyd ag adroddiad am y rhan a 
chwaraeodd a beth mae’r Canllaw’n 
ei olygu i gleifion.

Ewch i’n gwefan i weld yr EAR a 
dogfennau Canllawiau HTW.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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Mabwysiadu

Canllawiau awdurdodol i lywio 
comisiynu gofal a hyrwyddo 

defnydd effeithlon ar adnoddau 

Appraisal
IdentificationIdentification

Datblygu swyddogaeth 
archwilio HTW

Ym mis Chwefror 2020 gwnaethom gyhoeddi adroddiad gydag 
argymhellion ar gyfer swyddogaeth archwilio i asesu cyfraddau 
mabwysiadu Canllawiau HTW a NICE o dechnolegau nad ydynt yn 
feddyginiaethau yng Nghymru.

Roedd hwn yn gam hollbwysig mewn lledaeniad technolegau arloesol ac 
arweiniodd at broses a gytunwyd i hwyluso a monitro ystyriaeth, defnydd, 
comisiynu (datgomisiynu) a gweithrediad canllawiau seiliedig ar dystiolaeth 
fel mater o drefn yn GIG Cymru.

Roedd y gwaith hwn mewn ymateb i ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ‘Access 
to Medical Technologies in Wales’, a’n hanogodd ni i sefydlu Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen Archwilio Mabwysiadu yn 2019. Deilliodd sawl canlyniad o 
drafodaethau a gynhaliwyd gan y grŵp a chyfweliadau lled-strwythuredig 
gyda rhanddeiliaid allweddol o Lywodraeth Cymru a GIG Cymru, a oedd yn 
cynnwys arbenigwyr caffael, comisiynu, clinigol ac arbenigwyr eraill.

Cynigiodd y grŵp brosesau ar gyfer archwilio’n effeithiol y broses o 
fabwysiadu canllawiau o dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau. 
Byddai’r prosesau hyn yn berthnasol i ganllawiau a gyhoeddwyd gan HTW a 
Phwyllgor Cynghori Technolegau Meddygol NICE (MTAC) a’r Pwyllgor Cynghori ar 
Ddiagnosteg (DAC).

Mae’r adroddiad a’r argymhellion yn amlygu amrywiad systematig presennol 
mewn asesu, canllawiau a chyllido rhwng meddyginiaethau a thechnolegau nad 
ydynt yn feddyginiaeth yng Nghymru. Mae eu graddfeydd hefyd yn wahanol, gyda 
thua 60-80 o feddyginiaethau ar y farchnad yn flynyddol, o gymharu â miloedd o 
ddyfeisiau a thechnolegau eraill nad ydynt yn feddyginiaethau.

Mae naw argymhelliad yn yr adroddiad, yn cynnwys yr argymhelliad mai’r Cyfarwyddwyr Meddygol 
Cymru Gyfan (AWMDau), gyda’u cylch gwaith cenedlaethol ar gyfer effeithiolrwydd clinigol, ddylai fod y 
grŵp cymheiriaid sy’n goruchwylio ein swyddogaeth archwilio.

Mae’r adroddiad yn amlinellu nodweddion allweddol ein swyddogaeth archwilio, gan gynnwys 
yr amcanion, cwmpas, graddfa, fformat, amlder a chynulleidfa. Mae hefyd yn nodi’r adnoddau 
ychwanegol sydd eu hangen ar lefelau lleol a lefelau cenedlaethol i gynnal rhaglenni peilot, gwerthuso 
a gweithredu ein swyddogaeth archwilio.

Argymhellwyd hefyd y dylai byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG yng Nghymru ymestyn cylch 
gwaith eu pwyllgor lleol perthnasol i ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol er mwyn hwyluso 
archwiliadau blynyddol ar gyfraddau mabwysiadu canllawiau technolegau meddygol allweddol 
HTW a NICE. Dechreuodd y byrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau GIG enwebu’r pwyllgorau lleol 
perthnasol ym mis Hydref 2020 a chwblhawyd hyn ym mis Tachwedd 2020.

Ers cyhoeddi’r adroddiad rydym wedi bod yn gweithio gyda byrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau 
GIG ar gynllun ar gyfer rhoi ein swyddogaeth archwilio ar waith. Rydym hefyd wedi cydweithio â 
chydweithwyr yn y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, y Bwrdd Caffael Seiliedig ar 
Dystiolaeth a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i ddatblygu arfer gorau a galluogi i 
rannu unrhyw ddysgu. Ewch i’n gwefan i ddarllen yr adroddiad.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2020/02/HTW-AATFG-Report-Welsh.pdf
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Ymgysylltu

Cydweithio â rhanddeiliaid 
i gynyddu gwneud 

penderfyniadau wedi’u llywio 
gan dystiolaeth 

26

Mae ein rhanddeiliaid yn cynrychioli sbectrwm eang sy’n ymestyn ar draws y sectorau iechyd, gofal, 
diwydiant ac ymchwil. Rydym yn ymgysylltu â phobl a sefydliadau yn y cymunedau allweddol hyn i 
hyrwyddo’r ffyrdd y gall Cymru elwa o ganlyniad i wneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth 
ar ddefnydd technolegau.

Rydym hefyd yn annog ac yn galluogi ein 
rhanddeiliaid i ystyried sut y gallant wella 
ansawdd iechyd a gofal yng Nghymru. Gwnawn 
hyn drwy gynnal yn rhagweithiol lif dwyffordd o 
ddealltwriaeth, codi ymwybyddiaeth a rhannu 
gwybodaeth mewn modd amserol a pherthnasol.

Cyfarfodydd pwyllgorau 
cynghori a gynhaliwyd:

Ymgysylltu

Ymgysylltu

Yn 2020 rydym wedi cymryd camau i gryfhau ein 
perthynas â rhanddeiliaid allweddol drwy gytuno 
ar Femoranda Cyd-ddealltwriaeth gyda Chanolfan 
Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC), Grŵp 
Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG), 
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a NICE.

3 Panel Arfarnu

12 Grŵp Asesu

2 Grŵp Gweithredol

2 Grŵp Defnyddwyr   
...Diwydiant

4 Grŵp Sefydlog Cynnwys y 
4 Cleifion.a’r Cyhoedd

Digwyddiadau:

4 digwyddiad (yn cynnwys 
...gweminarau a gweithdai 
...rhithwir)

210+ o fynychwyr o ystod eang  
           o gefndiroedd

Gwefan:
44,995 yn gweld tudalennau  
     gwe

10,938 o ymwelwyr unigryw

Cyfryngau cymdeithasol:

1,527 o ddilynwyr

8,709 o ymweliadau proffil 

383 crybwylliad

1,142 ail-drydar a rhannu

848 hoffi

516 clicio dolenni

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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Barn ein rhanddeiliaid

Ymgysylltu

”Rwy’n credu bod 
Technoleg Iechyd Cymru wedi dod o 

hyd i’w draed, mae wedi dod o hyd i’w ofod. 
Mae’n gwneud yn siwr nad yw’r gwaith y 

mae’n ei wneud yn dyblygu’n ddiangen unrhyw 
waith a wneir gan gyrff eraill, megis NICE, ac yn 

gwneud yn siwr ei fod yn canolbwyntio 
ar yr hyn sydd ei angen ar gyfer poblogaeth 

cleifion Cymru.

Luella Trickett, 
Cyfarwyddwr Gwerth a Mynediad, 

Cymdeithas Diwydiannau Technolegau Iechyd 

“

“ Mae fy mhrofiad o 
weithio gyda Technoleg Iechyd Cymru, 

yn arbennig fel aelod o’r Panel Arfarnu, wedi 
bod yn wych. Mae wedi rhoi’r cyfle i mi fel 

clinigydd ac uwch arweinydd yng Ngogledd 
Cymru i archwilio technolegau nad ydynt 
yn feddyginiaethau sydd ar gael, edrych 

arnynt gyda thystiolaeth gadarn a gobeithio 
defnyddio’r rheini sy’n effeithiol, yn glinigol ac 
o ran cost, er budd holl gleifion Cymru. Teimlaf 

fod cyfraniad y corff penodol hwn i 
gleifion yng Nghymru yn eithriadol.

Arpan Guha, 
Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

“

“

” Mae fy mhrofiad wedi bod yn 
un cadarnhaol iawn, rwy’n teimlo fy mod 

yn cael fy ngwerthfawrogi o ran y 
cyfraniadaurwy’n eu gwneud. Yn sicr rwy’n teimlo 

gwerth bod cynnwys y cleifion yn cael ei gydnabod 
yn y sefydliad, nid dim ond ymarfer ticio blychau 

ydyw. Rwy’n teimlo fy mod wedi fy nghefnogi’n 
dda ac rwy’n hoffi bod yr hyn rydym wedi bod yn 

ei ddatblygu yn bendant yn ddull cydweithio... 
Mae Technoleg Iechyd Cymru yn sicr yn sefydlu 
ei hun fel y lle i fynd o ran Canllawiau ar gyfer 

technolegau iechyd ac yn sicr mae’n 
arwain drwy esiampl.”

Sarah Peddle, Partner Cyhoeddus, HTW

“

“
”Mae HTW wedi datblygu dulliau 

arloesol ar gyfer cynnwys cleifion sydd 
wedi ceisio ymateb yn hyblyg i anghenion 

grŵp cleifion, gan sicrhau bod materion cleifion 
yn cael eu hystyried mewn modd effeithlon ac 
yn cael effaith. Mae gwaith cynnwys y cleifion 

HTW yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol 
ac yn parhau i esblygu mewn ymateb i 

adborth gan yr holl randdeiliaid.”

Karen Facey, 
Ymgynghorydd Polisi Iechyd Seiliedig ar Dystiolaeth

“

“
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Ymgysylltu â diwydiant

Ymgysylltu

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cymryd nifer o gamau i hyrwyddo cydweithio ac ymgysylltu â 
diwydiant yn 2020.

Codi ymwybyddiaeth
Ym mis Ionawr 2020 cynhaliom ddigwyddiad i godi 
ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ymgysylltu. Roedd 
y diwrnod yn cynnwys ystod eang o sgyrsiau gan 
gynrychiolwyr y diwydiant a chyrff gofal iechyd er 
mwyn cynnig mewnwelediad ynglyn â’r ffordd orau i 
weithio gyda’n gilydd i gefnogi Cymru iachach.

Mynychodd dros 60 o randdeiliaid y digwyddiad, 
yn cynnwys cynrychiolaeth gan BBaChau lleol i 
gwmnïau rhyngwladol mawr. Cafwyd sgyrsiau 
gan Gomisiwn Bevan, Bwrdd Caffael Seiliedig ar 
Dystiolaeth, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Hyb 
Gwyddorau Bywyd Cymru, MediWales, NICE, SMTL a 
WHSSC.

  Mae ein cynghreiriau gyda sefydliadau megis 
Technoleg Iechyd Cymru yn parhau i ddatblygu ac 
nid ydynt erioed wedi bod yn gryfach nac y maent 
heddiw. Rydym yn llawn cyffro ac wedi’n hysgogi gan 
y gwaith rhagorol sy’n cael ei gyflawni gan y sector 
ac rydym yn croesawu’n fawr ddatblygiad a chyfradd 
mabwysiadu arloesedd, ac mae’r bartneriaeth hon 
yn brawf o’r ymrwymiad hwnnw.

“

“

Athro Syr Mansel Aylward, Cadeirydd, 
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Roedd gweithgareddau’n cynnwys panel 
‘proffiliau cwmnïau’, lle’r oedd cwmnïau’n rhoi 
trosolwg o dechnoleg ac yna byddai ein tîm 
ymchwil yn amlygu ffyrdd y gallai Gwasanaeth 
Cyngor Gwyddonol HTW gynnig cefnogaeth. 
Rhoddwyd sylw i bum cwmni: Roche, Huntleigh, 
ScienceBehind, EFK Diagnostics, a Rescape 
Innovation. Gallai’r cwmnïau hefyd arddangos eu 
cynhyrchion presennol ar stondinau arddangos a 
dweud beth oedd fwyaf gwerthfawr iddynt hwy.
 
Rhoddodd y digwyddiad diwydiant gyfle pwysig 
i ni godi ein proffil a rhoi sylw i’n datblygiadau 
newydd, megis ein Cydweithrediad Grŵp 
Defnyddwyr y Diwydiant. Llwyddom i greu nifer 
o gysylltiadau newydd ac ers hynny mae llawer 
o gynrychiolwyr y diwydiant wedi ymgysylltu â’n 
proses HTA.

Partneriaeth strategol
Gwnaethom arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru ym mis 
Gorffennaf 2020. Roedd hyn yn addunedu cefnogaeth i’n cylchoedd gwaith cyflenwol ac yn arwydd o’n 
bwriad i weithio mewn partneriaeth ar brosiectau.

Mae’r ddau sefydliad yn cefnogi datblygiad a mabwysiadu technoleg er mwyn cael y budd iechyd gorau 
posibl ar gyfer pobl Cymru. Rydym yn ceisio gwella ein dealltwriaeth o anghenion y diwydiant yn barhaus ac 
roedd hynny’n arwain yn rhesymol at gysylltu â Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Ymgysylltu Ymgysylltu

Rydym wedi cael blwyddyn gyffrous 
yn ymgorffori Cynnwys y Cleifion a’r 
Cyhoedd (PPI) i’n harfarniadau. Fe wnaeth 
nifer o arfarniadau technoleg elwa gan 
ymgysylltu â chleifion dros y flwyddyn 
ddiwethaf, ac roeddem yn falch i allu 
cytuno’n derfynol ar ein proses, offer a 
dogfennaeth PPI.

Drwy feithrin perthynas gref gyda 
sefydliadau yng Nghymru a’r DU, sicrhaodd 
cyfraniadau cleifion a’u cynrychiolwyr 
bod ei lleisiau’n cael y cyfle i hysbysu 
gwneuthurwyr penderfyniadau a chael 
effaith ar ein gwaith.

Dulliau hyblyg
Gwnaethom gwblhau cyfres o offer PPI er mwyn cefnogi cleifion a sefydliadau cleifion i ymgysylltu â ni ar 
bynciau sydd â’r potensial i gael effaith ar eu cymunedau cleifion. Wrth weithio gyda grŵpiau cleifion mae ein 
dull yn hyblyg er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn cynhyrchu gwaith ystyrlon. Gall hyn amrywio o chwiliadau 
llenyddiaeth tystiolaeth defnyddwyr gwasanaeth i weithdai, grŵpiau ffocws, holiaduron, cyflwyniadau gan 
gleifion a mwy.

Gwnaethom weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig i gael cyflwyniad gan gleifion ar ddefnyddio 
dyfeisiau pwysedd allanadlol cadarnhaol osgiliadol (OPEP) ar gyfer clirio llwybr aer mewn cyflyrau ysgyfaint 
cronig lle mae gormod o fwcws yn cael ei gynhyrchu. Cynlluniwyd y ddogfen cyflwyniadau i ganfod sut mae 
ffeibrosis systig yn effeithio ar fywydau pob dydd cleifion, sut y caiff ei ddiagnosio a’i drin ar hyn o bryd, 
sut y defnyddir dyfeisiau OPEP a pha wahaniaeth maent yn ei wneud i’r defnyddiwr. Diolch i ymdrechion 
yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig roeddem yn gallu clywed yn uniongyrchol gan gleifion sy’n defnyddio 
dyfeisiau OPEP a chyflwyno eu tystiolaeth a’u profiadau fel tystiolaeth yn yr arfarniad.

Michaela Regan, 
Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig

Drwy weithio gyda 
Technoleg Iechyd Cymru cawsom ni yma 

yn yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig y cyfle i roi 
mewnwelediad i sut brofiad yw byw gyda ffeibrosis 

systig a’r baich gofal trwm sydd ganddynt. Mae llais y claf 
yn hollbwysig er mwyn deall cyflyrau iechyd a’r 

technolegau sydd wedi’u bwriadu i’w helpu. Dim ond drwy 
gydweithrediadau rhwng HTW a sefydliadau cleifion fel 

ni y galluogir penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth 
briodol i gael eu gwneud mewn perthynas â 

mynediad at dechnoleg iechyd.

“

“

Ehangu gorwelion PPI
Rydym yn awyddus i rannu’r hyn rydym 
wedi’i ddysgu ac wedi ymrwymo i 
ddatblygu arfer gorau ar gyfer y gymuned 
HTA yn rhyngwladol.

Fel rhan o’n hymdrechion eleni, 
gwnaethom gyfrannu at Ddatganiad Safle 
Ymgysylltu â Chleifion gydag INAHTA. 
Rydym hefyd yn gweithio ar nifer o 
brosiectau ar gyfer cynhadledd flynyddol 
2021 Health Technology Assessment 
International (HTAi).

Sefyll gyda’n gilydd
Mae ein Grŵp Sefydlog PPI yn parhau 
i gyfarfod yn rheolaidd a dathlodd ei 
flwyddyn lawn gyntaf ym mis Ebrill 2020.

Mae’r grŵp wedi chwarae rhan bwysig 
mewn cynghori ar y math a lefel 
ymgysylltiad PPI i’w geisio ar gyfer pob 
pwnc a dderbynnir ar raglen waith arfarnu 
HTW. Mae aelodau hefyd wedi adolygu 
crynodebau iaith glir ac adolygiadau o 
lenyddiaeth tystiolaeth cleifion.

Gan weithio’n agos ochr yn ochr â’r 
Grŵp Sefydlog PPI, mae ein Partneriaid 
Cyhoeddus wedi cyflwyno safbwyntiau 
cleifion a chynrychiolwyr cleifion yn ein 
pwyllgorau gwneud penderfyniadau 
allweddol, y Grŵp Asesu a’r Panel Arfarnu.

Dysgu yn ystod cyfnod clo
Cyflwynodd y pandemig COVID-19 nifer o heriau ond hefyd llawer o gyfleoedd ar gyfer PPI. 
Gwnaethom addasu ein cynlluniau gwreiddiol ar gyfer digwyddiadau wyneb yn wyneb i gyfres 
o weminarau llawn gwybodaeth a rhyngweithiol. Gan ymateb i anghenion sefydliadau cleifion, 
dechreuodd y gyfres gweminarau ym mis Rhagfyr 2020 a bydd yn parhau i mewn i 2021.

Mae’r gweminarau yn archwilio gwaith HTW a lle llais cleifion o fewn HTA, gan ddadbacio natur 
prosesau PPI HTW a beth mae hyn yn ei olygu i gleifion. 

Dr Diane Seddon, Arweinydd Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Canolfan 
Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru ac aelod o Grŵp Asesu HTW

Mae cynnwys y cleifion a’r cyhoedd yn 
allweddol i waith HTW. Mae tystiolaeth a gyflwynir 

gan y Grŵp Sefydlog PPI yn rhoi mewnwelediadau pwysig 
i fywydau pob dydd cleifion ac yn canfod yr effaith y mae 

technolegau iechyd yn eu cael ar gefnogi pobl gydag ystod o 
gyflyrau iechyd. Mae PPI yn llywio gwneud 
penderfyniadau ac adlewyrchir hyn mewn 

Canllawiau a gyhoeddir.

“

pwnc gyda PPI 

o gyflwyniadau cleifion wedi’u 
derbyn 

holiadur/arolwg wedi’u dosbarthau  

adolygiad o lenyddiaeth tystiolaeth 
cleifion  

Ymgysylltu o sefydliadau cleifion

11

4

4

3

11

“
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Ymgysylltu

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae therapïau celloedd a genynnau, a elwir hefyd yn 
gynhyrchion meddyginiaethol therapi uwch (ATMPs), hefyd wedi cael eu datblygu i drin cyflyrau 
difrifol. Mae gan y therapïau hyn y potensial i gael effaith fawr ar gleifion ac ar y systemau gofal 
iechyd.

Fel rhan o’r Rhaglen Rhwydwaith Canolfan Triniaeth Therapïau Uwch, rydym wedi bod yn cydweithio 
â Chanolfan Triniaeth Therapi Uwch Canolbarth Lloegr a Chymru (MW-ATTC) a rhwydwaith mawr 
o arbenigwyr i gyflawni ar brosiectau er mwyn cynorthwyo i asesu a mabwysiadu ATMPs. Nod y 
prosiectau yw datblygu offer, fframweithiau a methodolegau i gynorthwyo gydag asesu ATMPs ac felly 
hwyluso penderfyniadau comisiynu yn y dyfodol. 

Gwnaethom gynnal adolygiad llenyddiaeth systematig 
o’r dulliau casglu adnoddau a ddefnyddiwyd mewn 
dadansoddiadau economaidd blaenorol ATMPs. Yna 
defnyddiom y dystiolaeth hon a mewnbwn arbenigol 
i ddatblygu pecyn cymorth micro-gostio, y gellir ei 
ddefnyddio i hysbysu data defnydd adnoddau ar 
draws gwahanol gamau o ddarpariaeth ATMPs. Bydd 
y pecyn cymorth micro-gostio yn hwyluso asesiad 
cost lawn darparu therapïau uwch i’r GIG. Gallai hyn 
lywio asesiadau yn y dyfodol ynglyn ag a yw gwahanol 
ATMPau yn rhoi digon o werth am arian.

Pecyn cymorth micro-gostio ATMP

”Mae’r pecyn cymorth microddadansoddi costio wedi 
cael derbyniad da gan drydydd partïon a bydd yn cael 

ei gynnwys yn y pecyn cymorth cenedlaethol ATTC cyfan 
fel adnodd hygyrch i’r GIG. Defnyddir yr adolygiad a’r 

dadansoddiad costio ychwanegol i lywio modelau 
busnes masnachol.

“

“

Mark Briggs, Pennaeth Therapi Celloedd a Genynnau yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru

Cynhyrchion meddyginiaethol 
therapi uwch

Dadansoddiad economaidd 
o therapi celloedd ar gyfer 
pobl sydd ag Isgemia cronig 
sy’n bygwth y coesau a’r 
breichiau. 
Defnyddiom ddata a gesglir fel mater o drefn 
o’r gronfa ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth 
Ddienw (SAIL) i roi dealltwriaeth fwy manwl 
o gynnydd naturiol isgemia difrifol yn y 
coesau. Byddwn yn defnyddio’r amcangyfrifon 
o ddatblygiad clefyd i lywio datblygiad 
model economaidd yn cymharu techneg 
ailfasgwleiddio gyda gofal safonol ymhlith 
pobl sydd â isgemia difrifol yn y coesau.

Dadansoddiad economaidd 
o therapi celloedd ar gyfer 
canser yr ofari sydd ag 
ymwrthedd i blatinwm
Gwnaethom ddatblygu dadansoddiad 
economaidd ar ddefnydd lymffosyt treiddio 
tiwmor (TILs) ar gyfer canser yr ofari sydd 
ag ymwrthedd i blatinwm. Asesodd y model 
a yw casglu a storio TILs o samplau tiwmor 
fel mater o drefn pan fydd cleifion yn cael 
llawfeddygaeth am ganser yr ofari yn llai 
costus na chael llawfeddygaeth ychwanegol i 
gasglu TILs ar yr adeg pan fo angen triniaeth 
gyda TILs.

Ymgysylltu

Safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd 
am therapïau celloedd a genynnau
Gwnaethom hefyd weithio gyda MW-ATTC ar brosiect ymchwil er mwyn cael dealltwriaeth o wybodaeth a 
safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd ynglyn â therapïau celloedd a genynnau.

Gan ddefnyddio methodoleg adolygu systematig, gwnaethom gynnal adolygiad cwmpasu i ganfod a 
chyfuno’r holl dystiolaeth sydd ar gael ar y pwnc. Yna cyhoeddir hwn yn y cyfnodolyn mynediad agored 
Nature Communications. Mae ein papur, ‘Safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd ar therapïau celloedd a 
genynnau: adolygiad systematig,’ yn canolbwyntio ar wybodaeth a safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd 
ynglyn â therapïau celloedd a genynnau, er mwyn llywio ymchwil, addysg a gweithgareddau codi 
ymwybyddiaeth yn y dyfodol.

Mae’r adolygiad hwn yn amlygu’r angen am addysg briodol i gleifion a’r cyhoedd ar wahanol elfennau’r 
therapïau hyn, sy’n peri heriau cymhleth o ran logisteg, yn economaidd, moesegol a chymdeithasol ar 
gyfer systemau iechyd.

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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Ymgysylltu

Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Beth wnaethom ni?
Yn 2020 gwnaethom arwyddo Memoranda 
Cyd-ddealltwriaeth gyda AWTTC ac AWMSG, ein chwaer 
grŵp HTA yng Nghymru sy’n arfarnu technolegau 
meddyginiaethau yng Nghymru. Roedd y gynghrair 
strategol yn ffurfioli’r berthynas sy’n bodoli eisoes, gan 
olygu ein bod yn rhannu cyd-fuddion ac yn dysgu gan 
brosesau ein gilydd.

Un enghraifft yw ein cefnogaeth gyfunol ar gyfer ceisiadau 
Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yng Nghymru. 
Ceisiadau i ariannu gofal iechyd GIG ar gyfer cleifion unigol 
sydd y tu allan i’r ystod o wasanaethau a thriniaethau y mae 
bwrdd iechyd lleol wedi trefnu i’w comisiynu fel mater o drefn 
yw IPFRau. Gan weithio gydag AWTTC, gwnaethom ddatblygu 
gwasanaeth sy’n gwirio am ac yn crynhoi tystiolaeth i gefnogi 
ceisiadau IPFR ar dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau.

Mae AWTTC ac AWMSG yn cyflwyno portffolio o wasanaethau 
ym meysydd therapiwteg a thocsicoleg, yn cynnwys HTA ar 
feddyginiaethau. Maent eisiau creu Cymru mwy iach a mwy 
gwybodus a’u nod yw bod yn brif awdurdod ar therapiwteg a 
thocsicoleg yng Nghymru. Mae gan AWTTC gynrychiolaeth ar 
nifer o’n pwyllgorau gwneud penderfyniadau, yn cynnwys y 
Panel Arfarnu a’r Grŵp Asesu.

Ers 2015 mae AWTTC wedi gweithio i gryfhau a gwella’r broses 
IPFR yng Nghymru. Un bwlch a nodwyd oedd diffyg cymharol 
o gefnogaeth mewn crynhoi tystiolaeth sydd ar gael i gefnogi 
ceisiadau IPFR ar dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau. Ar 
gyfer meddyginiaethau, gwneir y gwaith hwn eisoes gan AWTTC 
neu wasanaethau gwybodaeth meddyginiaethau lleol.

Gan wneud defnydd o brosesau a rhwydwaith o gysylltiadau 
AWTTC, rydym nawr yn darparu Crynodebau Tystiolaeth ar gais 
i fyrddau iechyd fel rhan o geisiadau IPFR ar gyfer technolegau 
nad ydynt yn feddyginiaethau. Mae ein Crynodebau Tystiolaeth 
yn rhoi trosolwg lefel uchel o’r dystiolaeth sy’n hysbys ar 
driniaeth a ystyrir ar gyfer IPFR. Maent hefyd yn crynhoi unrhyw 
ystyriaethau economaidd.

Beth oedd yr ymateb?
Gwnaeth cydlynwyr a phaneli IPFR ddiolch 
i’n tîm am y gefnogaeth ychwanegol y 
maent yn ei dderbyn drwy Grynodebau 
Tystiolaeth. Wedi cwblhau cyfnod peilot, 
byddwn yn ceisio adborth manwl gan 
fyrddau iechyd a’u paneli IPFR er mwyn 
gwneud yn siwr ein bod yn darparu’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnynt, ac 
yn nodi unrhyw welliannau y gallwn eu 
gwneud i’n prosesau.

Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr, 
Technoleg Iechyd Cymru

Gyda chylch gwaith 
Technoleg Iechyd Cymru yn 

ymwneud â thechnolegau iechyd 
nad ydynt yn feddyginiaethau a 

chylch gwaith AWTTC yn ymwneud 
â meddyginiaethau, mae ein 

cydweithrediad ar feysydd blaenoriaeth 
cenedlaethol yn gam naturiol yn 

ein gwaith i wella ansawdd 
gofal yng Nghymru.

“

“

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?  
Mae’r gwaith hwn yn sicrhau y dilynir arfer gorau ar gyfer pob cais IPFR yng Nghymru, a bod gan wneuthurwyr 
penderfyniadau ar baneli IPFR fynediad at gyfleuster chwilio tystiolaeth a chymorth economeg iechyd pan 
fyddant yn ystyried technolegau iechyd. 

Gyda phwy?

Astudiaeth achos YmgysylltuAstudiaeth achos

Profi cronfa ddata HTA INAHTA 

Beth wnaethom ni?
Yn 2018 cymerodd INAHTA gyfrifoldeb am gynhyrchu a datblygu Cronfa Ddata HTA gan y 
Ganolfan Adolygu a Lledaenu (CRD). Mae’r gronfa ddata’n rhoi un platfform i chwilio cofnodion 
Asesiadau Technoleg Iechyd sydd wedi’u cwblhau ac sydd ar waith o bob rhan o’r byd.

Gwnaethom ymateb i alwad gan INAHTA ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol er mwyn darparu 
cyngor lefel uchel ar nodweddion fersiwn newydd o gronfa ddata. Gwnaethom brofi’r gronfa ddata ar 
dri achlysur er mwyn gwerthuso gwahanol agweddau ar ei gweithrediad, gan gynnwys:

• Arddangos, llywio ac allforio canlyniadau
• Creu a golygu cofnodion
• Cymhariaeth o ran rhyngwyneb chwilio CRD i’r hen gronfa ddata HTA
• Chwilio am ganlyniadau
• Rhesymeg Boole o fewn y swyddogaeth chwilio

Yn dilyn gwerthusiad trylwyr, rhoesom adborth manwl ac awgrymu newidiadau i’r swyddogaeth 
chwilio, gan hefyd gyfrannu at ddau gyfarfod Pwyllgor Llywio Cronfa Ddata HTA INAHTA.

Ar ôl cyflwyno ein hadborth, gofynnwyd i ni 
fynychu Pwyllgor Llywio Cronfa Ddata HTA 
INAHTA ac yna cawsom wahoddiad i ddod yn 
aelod. Roedd y rôl newydd hon ochr yn ochr ag 
aelodaeth o Grŵp Cynghori Technegol Cronfa 
Ddata HTA.

Tara Schuller, Rheolwr Gweithredol, INAHTA

“
Mae HTW, fel un o aelodau mwyaf newydd INAHTA, wedi bod yn gyfranogwr hollbwysig i ddatblygiad 

cronfa ddata HTA newydd. Cynhyrchwyd a lletywyd y gronfa ddata wreiddiol yn Ganolfan Adolygu 
a Lledaenu yn y DU, a chymerodd INAHTA gyfrifoldeb am yr adnodd rhyngwladol pwysig hwn ond 

bu’n rhaid i ni ei ailadeiladu o ddim. Roedd hon yn her hynod anodd! Creodd INAHTA grŵp adolygu 
technegol, a oedd yn cynnwys arbenigwyr mewn adalw gwybodaeth, o blith yr asiantaethau sy’n 

aelodau ac maent wedi bod yn gwbl sylfaenol i’n llwyddiant mewn cwblhau’r prosiect uchelgeisiol 
hwn.... Roedd cyfraniadau HTW o’r ansawdd uchaf, ac yn graff iawn, yn gywir, ac yn brydlon! Ni allaf 
bwysleisio faint mae’r cyfraniadau arbenigol wedi bod yn allweddol yn y gwaith hwn. Diolch, HTW!

“

Arweiniwyd ein mewnbwn gan ein Harbenigwr 
Gwybodaeth. Roedd dull byd-eang ar gyfer profi’r 
gronfa ddata ac roedd yn cynnwys cynrychiolwyr 
o SHTG, Canolfan Gwybodaeth Gofal Iechyd (KCE) 
Gwlad Belg, Cyd-bwyllgor Ffederal yr Almaen 
- Gemeinsamer Bundesausschuss (G-Ba), a’r 
Ganolfan ar gyfer Arfarnu Cyffuriau (CDE), Taiwan.

Gyda phwy?

“

Fe wnaeth ein mewnbwn i ddatblygiad a phrofi’r gronfa ddata gynorthwyo i wella swyddogaeth 
chwilio’r gronfa ddata. Mae wedi cael ei lansio ac fe’i defnyddir gan ymchwilwyr iechyd ledled y byd. 
Mae’r gronfa ddata’n gweithredu fel adnodd gwerthfawr ar gyfer lleoli llenyddiaeth a gwybodaeth am 
lyfryddiaeth sydd ddim ar gael yn rhwydd o unrhyw un ffynhonnell arall. Mae’r gronfa ddata’n darparu 
rhestriad cynhwysfawr o bron i 17,000 o HTA sy’n mynd rhagddynt ac wedi’u cyhoeddi.

Mae’r cydweithrediad rhyngwladol hwn wedi sicrhau bod HTAau yn haws i aelodau INAHTA gael gafael 
arnynt, a byddant yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. Defnyddir HTAau i gefnogi gwneud penderfyniadau 
wedi’u llywio gan dystiolaeth, er mwyn hyrwyddo system iechyd deg, effeithlon ac sydd o ansawdd 
uchel.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn? 

Beth oedd yr ymateb?

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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Rhoddodd Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Llywodraeth Cymru £3 miliwn o gyllid ar gyfer ein tair 
blynedd gyntaf. Dechreuodd hyn ym mis Ebrill 2018 a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2021.

Cyllideb

Mae’r gwaith a adroddir yn yr Adroddiad Blynyddol hwn wedi cael ei 
gyflawni gan dîm Technoleg Iechyd Cymru.

Mae 20 o bobl yn ein tîm, ac maent yn cynnwys ymchwilwyr 
gwasanaethau iechyd, economegyddion iechyd, arbenigwyr 
gwybodaeth, cyfathrebu, rheolwyr prosiect a gweinyddwyr. Rydym yn 
dod o ystod eang o gefndiroedd a setiau sgiliau.

Rydym yn arbennig o falch o’r ffordd yr ydym wedi addasu i’r sefyllfa 
yn 2020 gyda holl aelodau ein tîm yn gweithio o gartref ers dechrau 
pandemig COVID-19. Gwnaed hyn hefyd gan ein haelodau pwyllgor 
allanol, sydd wedi sicrhau bod ein gwaith wedi gallu goroesi heriau 
eleni.

Diolch am ddarllen ac am ddysgu am ein rôl i gefnogi dull 
cenedlaethol i adnabod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd 
nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru. 

Ein tîm

”Rydym wedi 
adrodd tanwariant 

cymedrol yn ein 
blwyddyn gyntaf ac ail 
flynedd, ac rydym yn 

rhagamcanu y byddwn 
yn cyflawni o fewn y 

gyllideb yn ein trydedd 
flwyddyn.

”Mae gennym 
21 o swyddi sy’n 

cyfateb i 17 aelod o 
staff amser llawn.

Rydym wedi dyrannu 
ein cyllideb refeniw i tua 
80% o gostau staff a 20% 

sydd ddim yn gostau 
staff.

Rydym wedi derbyn 
cyllid dewisol gan 

Lywodraeth Cymru ar 
gyfer gwaith mewn 
ymateb i COVID-19.

Rydym wedi 
contractio ymgynghorwyr 

allanol ar gyfer eu 
harbenigedd ar ddarnau 

penodol o waith ar 
COVID-19, Cynnwys y 

Cleifion a’r Cyhoedd, a 
Chyfathrebu.

Rydym wedi datblygu 
ffrwd incwm newydd 

drwy Wasanaeth Cyngor 
Gwyddonol HTW.

Rydym wedi 
derbyn cyllid grant ail 
flwyddyn, a’r flwyddyn 

olaf, gan Ganolfan 
Triniaeth Therapi 
Uwch Canolbarth 
Lloegr a Chymru.
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Daeth adolygiad arbenigol annibynnol a gynhaliwyd rhwng 
2017 a 2020 i’r casgliad bod ‘‘HTW yn ddiamau yn cyflawni ei 
swyddogaeth graidd o ddarparu canolfan arbenigol benodol 
yng Nghymru ar gyfer nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau 
iechyd...’’
……
Wedi ein sefydlu i fynd i’r afael ag argymhellion yn ymchwiliad 2014 i 
Fynediad at Dechnolegau Meddygol yng Nghymru, rydym yn hapus i 
ddweud bod ein cam cyntaf erbyn hyn wedi’i chwblhau.

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi ein Cynllun Strategol ar gyfer 2021-
2025, a fydd yn amlinellu ein dyfodol yn y tymor byr a chanolig. 
Mae ymgynghoriadau’n digwydd gyda rhanddeiliaid allweddol yn 
y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i sicrhau dull 
Cymru gyfan.

Bydd y cynllun strategol hwn yn cynnwys ein cenhadaeth, 
gweledigaeth, gwerthoedd a nodau ar gyfer 2021-2025. Bydd ar gael yn 
gyhoeddus ar ein gwefan.

Ewch i www.healthtechnology.wales i gael diweddariadau yn y 
dyfodol.

Ein dyfodol
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Cysylltu â ni

E-bost
info@healthtechnology.wales

Gwefan 
www.healthtechnology.wales

Gall datblygwyr ac arloeswr technoleg iechyd optimeiddio eu 
cynllunio a’u llwybr i’r farchnad gyda chymorth gan Wasanaeth 

Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru.

Mae ein hymgynghoriaeth arbenigol yn cefnogi datblygwyr ac 
arloeswyr yng Nghymru i gynhyrchu tystiolaeth a dangos 

gwerth sy’n bodloni anghenion comisiynwyr gofal, darparwr 
gofal, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth yng Nghymru.

Dechreuwch ar eich gwasanaeth heddiw: 
www.healthtechnology.wales/sas

Cyfryngau cymdeithasol 
Twitter
@HealthTechWales

LinkedIn 
‘Health Technology Wales’
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Rydym eisiau deall yr effaith mae ein gwaith yn ei gael ar ganlyniadau iechyd 
a chymdeithasol sy’n bwysig i bobl yng Nghymru, a lle gallwn wella yn y 

dyfodol. Gwahoddir unrhyw un i lenwi’r arolwg ar-lein hwn: 

healthtechnologywales.onlinesurveys.ac.uk/htw-feedback-survey

https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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https://www.healthtechnology.wales/?lang=cy
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http://www.twitter.com/@HealthTechWales
http://www.linkedin.com/company/healthtechnologywales/
http://www.healthtechnology.wales
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