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Technoleg Iechyd Cymru

Croeso i Adroddiad Blynyddol Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sy’n disgrifio’r gwaith yr ydym wedi’i wneud yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf i wella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol ond llwyddiannus arall lle bu’n rhaid i ni gydbwyso ein hymrwymiadau 
i gefnogi Llywodraeth Cymru yn ei hymateb i bandemig COVID-19 gyda chynnal ein swyddogaethau craidd 
arferol o ddewis, arfarnu a hyrwyddo mabwysiadu technolegau newydd yn seiliedig ar dystiolaeth yng Nghymru. 
Roeddem yn falch bod HTW wedi’i benodi fel partner cydweithredol Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru yn 2021 
gan ein galluogi i barhau i ychwanegu arbenigedd methodolegol ac ymchwil at gyhoeddiad adolygiadau cyflym 
o dystiolaeth a chrynodebau ar bynciau pwysig yn ymwneud â COVID-19.

Yn ystod 2021, gwnaethom ystyried dros 80 o atgyfeiriadau pwnc newydd o bob rhan o’r cymunedau iechyd 
a gofal a chyhoeddi chwe dogfen ganllaw HTW newydd, gan gynnwys ein canllaw gofal cymdeithasol cyntaf, 
yn ogystal â naw Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth newydd. Ers 2017 mae HTW wedi cyhoeddi 23 o ganllawiau ac 
amcangyfrifir, os cânt eu gweithredu, bod gan y rhain y potensial i effeithio ar 188,680 o unigolion bob blwyddyn 
yng Nghymru.

Cylch gwaith pwysig HTW yw hyrwyddo a hefyd archwilio sut caiff canllawiau technoleg feddygol HTW a NICE eu 
mabwysiadu yng Nghymru. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweithio gyda Byrddau Iechyd Lleol ac 
Arbenigol er mwyn sefydlu proses i gefnogi’r gwaith hwn. Rydym wedi cychwyn cynllun peilot sydd wedi dewis 8 
canllaw HTW a gyhoeddwyd yn flaenorol, y mae cynlluniau monitro unigol wedi’u cytuno ar eu cyfer ac y casglwyd 
data mabwysiadu lleol amdanynt, i asesu eu heffaith ar wasanaethau lleol. Y bwriad yw y bydd y prosiect peilot 
hwn yn llywio’r gwaith o sefydlu proses arfaethedig archwilio mabwysiadu, ymgorffori a chyflwyno darpar 
gynlluniau yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol wedi parhau’n gonglfaen pwysig i’n llwyddiant 
ac, yn ystod 2021, sefydlwyd Fforwm Rhanddeiliaid HTW. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o bob 
rhan o’r systemau iechyd a gofal cymdeithasol a bydd yn helpu i gefnogi ac arwain gwaith HTW i sicrhau ei fod 
yn rhoi’r gwerth gorau i’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Rydym wedi gweithio’n agos gyda chydweithwyr 
yn Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu gwell dealltwriaeth o sut mae angen addasu ein prosesau asesu 
technoleg iechyd (HTA) i gefnogi ein gwaith datblygu a hyrwyddo mabwysiadu canllawiau gofal cymdeithasol. 
Rydym wedi parhau i adeiladu ar y cysylltiadau a wnaed eisoes â’r diwydiant gwyddorau bywyd drwy waith ein 
Grŵp Defnyddwyr Diwydiant a thrwy gryfhau ein cydweithio â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Rydym wedi parhau â’n hymrwymiad i sefydlu dulliau arloesol o Gynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI). ym mhob 
agwedd ar waith HTW ac mae llawer o sylw yn 2021 wedi’i ganolbwyntio ar ddeall sut y gellid defnyddio’r rhain 
yn y ffordd orau i ystyried pynciau gofal cymdeithasol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i 
ddatblygu ein gwaith cydweithredu â chyrff HTA rhyngwladol eraill. Roedd yn anrhydedd i ni gael ein gwahodd i 
ymuno â Phwyllgor Trefnu Lleol cyfarfod blynyddol 2021 o Asesu Technoleg Iechyd Rhyngwladol (HTAi) a ddaeth 
â chynrychiolwyr o dros 60 o wledydd ynghyd mewn digwyddiad rhithwir ym mis Mehefin 2021. Dyfarnwyd 
gwobr ryngwladol fawreddog i HTW hefyd - Gwobr David Hailey – yn dilyn pleidlais gan aelodau’r Rhwydwaith 
Rhyngwladol o Asiantaethau Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) am yr enghraifft orau o effaith a dysgu gan 
asiantaeth asesu technoleg iechyd.

Yn ystod 2021, gwnaethom gyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-2025, sy’n nodi ein nodau strategol uniongyrchol, 
tymor canolig a hirdymor. Datblygwyd y cynllun hwn drwy ymgysylltu’n eang â’n rhanddeiliaid ac fe’i cefnogwyd 
gan Eluned Morgan, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ein gweledigaeth yw parhau i 
ddatblygu sefydliad HTA o’r radd flaenaf sy’n sicrhau bod y technolegau iechyd sydd â’r addewid mwyaf i wella 
iechyd a gofal pobl ac yn cynnig y gwerth gorau yn cael eu cydnabod a’u mabwysiadu yng Nghymru. Edrychwn 
ymlaen at weithio gyda chi i wireddu’r weledigaeth hon.

“
“
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Rhagymadrodd
Sefydlwyd HTW drwy argymhelliad Gweinidogaethol yn 2017 yn dilyn ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i 
Fynediad at Dechnolegau Meddygol yng Nghymru. Fel sefydliad asesu technoleg iechyd (HTA) cenedlaethol cawn 
ein hariannu gan Lywodraeth Cymru a’n lletya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ond rydym yn parhau’n 
annibynnol ar y ddau sefydliad. Mae cylch gwaith HTW yn cwmpasu unrhyw dechnoleg neu fodel gofal a chymorth ym 
maes iechyd a gofal cymdeithasol nad yw’n feddyginiaeth. Ar gyfer iechyd, gallai hyn gynnwys dyfeisiau meddygol, 
diagnosteg, gweithdrefnau a therapïau seicolegol. Ar gyfer gofal cymdeithasol, gallai hyn gynnwys offer neu wahanol 
fodelau ar gyfer cefnogi teuluoedd, plant, oedolion a’r gweithlu. Ers ei lansio mae HTW wedi cydweithio â phartneriaid 
yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i wneud y defnydd gorau o dechnolegau iechyd nad ydynt yn 
feddyginiaeth yng Nghymru ac i godi ymwybyddiaeth o’u gwerth.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn archwilio’r meysydd rydym wedi gweithio arnynt yn ystod 2021 ac yn adlewyrchu 
ein gwaith asesu technoleg iechyd, gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a diwydiant a’r gefnogaeth 
rydym wedi’i rhoi i sefydliadau partner drwy’r pandemig COVID-19.

Mae gan y canllawiau cenedlaethol a ddarperir gan 
HTW statws ‘mabwysiadu neu gyfiawnhau’. Mae hyn 
yn golygu y dylai gwasanaethau gofal yng Nghymru 
fabwysiadu’r cyngor hwn neu gyfiawnhau pam na 
chafodd ei ddilyn. Rhan bwysig o’n cylch gwaith 
yw gwerthuso effaith ein cyngor drwy fonitro’r 
defnydd o ganllawiau technoleg iechyd nad ydynt 
yn feddyginiaeth ledled Cymru. Mae HTW hefyd yn 
annog dadfuddsoddi mewn technolegau nad ydynt 
bellach yn effeithiol. Yn 2021 sefydlwyd swyddogaeth 
Archwilio Mabwysiadu HTW i fonitro’r nifer sy’n 
defnyddio canllawiau HTW a chanllawiau technoleg 
feddygol a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol 
dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE).

MABWYSIADU

Rydym yn cynhyrchu adroddiadau gwerthuso i 
grynhoi’r dystiolaeth sydd ar gael ar dechnoleg 
iechyd. Defnyddir yr adroddiadau hyn, sy’n cynnwys 
mewnbwn gan arbenigwyr yn y maes priodol, gan ein 
grwpiau amlddisgyblaethol i gynhyrchu canllawiau 
HTW. Bydd comisiynwyr gofal a gwneuthurwyr 
penderfyniadau eraill yn defnyddio ein canllawiau 
awdurdodol a seiliedig ar dystiolaeth i benderfynu 
a ddylid mabwysiadu technoleg iechyd benodol. 
Mae’n hollbwysig bod y canllawiau hyn ar gael i’r 
rheini sy’n gwneud penderfyniadau er mwyn sicrhau 
bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o 
ansawdd uchel yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd 
ar gael.

ARFARNU

Mae ein tîm wedi parhau i gefnogi gwneuthurwyr 
penderfyniadau yng Nghymru drwy gydol y 
pandemig. Mae hyn wedi galluogi iddynt ymateb yn 
gyflym i ymchwil newydd ar y pandemig a’i effaith 
ar gymdeithas. Yn 2021 penodwyd HTW yn Bartner 
Cydweithredol Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru 
gan alluogi HTW i ddarparu arbenigedd methodolegol 
ac ymchwil gyfunol i’r ganolfan bwrpasol ar gyfer 
pynciau COVID-19. Mae HTW hefyd yn cyfrannu at 
bwyllgorau allweddol Llywodraeth Cymru, yn cyd-
awduro tri adolygiad cydweithredol traws-Ewropeaidd 
ac yn darparu cyngor gwyddonol i ddiwydiant.

COVID-19

Rydym yn ymateb i anghenion darparwyr gofal, 
defnyddwyr gwasanaeth a datblygwyr technoleg 
drwy nodi’n rhagweithiol dechnolegau sydd ar ddod 
y disgwylir iddynt gael effaith fawr ar iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Gall unrhyw un awgrymu 
pwnc i’w werthuso drwy lenwi ffurflen ar ein gwefan. 
Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal ymgyrchoedd 
ac yn cynnal gweithdai a gweminarau i godi 
ymwybyddiaeth o’n gwaith. Mae’r ymgyrchoedd hyn 
wedi’u hanelu at y rheini sy’n gweithio yn y sectorau 
iechyd a gofal cymdeithasol, pobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau hynny a datblygwyr technoleg iechyd. 
Rydym hefyd yn cyfeirio datblygwyr technoleg at 
ffynonellau cyngor a chymorth ynglŷn â’r broses HTA.

NODI

Mae HTW yn cydweithio â phobl a sefydliadau ar draws 
y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, 
gan rannu arbenigedd a chasglu mewnwelediad. 
Yn 2021 fe wnaethom sefydlu partneriaeth weithio 
gref gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) i wella 
ein dealltwriaeth o’r sector gofal cymdeithasol. Drwy 
gydol y flwyddyn rydym wedi cynnal cyfarfodydd 
Grŵp Defnyddwyr Diwydiant HTW i ddeall anghenion 
datblygwyr technoleg yn well. Rydym yn sicrhau 
bod barn y rheini sy’n defnyddio gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael ei 
chynrychioli drwy Grŵp Sefydlog Cynnwys Cleifion 
a’r Cyhoedd (PPI) HTW. Mae HTW hefyd yn gweithio’n 
agos gyda’n cymheiriaid rhyngwladol gan gynnwys 
y Rhwydwaith Rhyngwladol o Asiantaethau ar gyfer 
Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA), Asesu Technoleg 
Iechyd Rhyngwladol (HTAi) a’r Rhwydwaith Ewropeaidd 
ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (EUnetHTA).

YMGYSYLLTU

https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld10054%20-%20report%20by%20the%20health%20and%20social%20care%20committee%20on%20the%20inquiry%20into%20access%20to%20medical%20technologies%20in%20wales/cr-ld10054-e.pdf
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/amdanom-ni-cymuned-ymchwil/canolfan-dystiolaeth-covid-19-cymru
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/amdanom-ni-cymuned-ymchwil/canolfan-dystiolaeth-covid-19-cymru
https://healthtechnology.wales/awgrymu-pwnc/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/awgrymu-pwnc/?lang=cy
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Effaith canllawiau
Rydym am i’n gwaith wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i iechyd a gofal yng Nghymru. Gan weithio 
gyda Mater of Focus, sefydliad arfarnu, rydym wedi bod yn datblygu ein prosesau arfarnu ac effaith ein hunain 
fel y gallwn weld sut rydym yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru, yn ogystal â sut y gallwn wella ein gwaith yn 
barhaus. 

Nod craidd arfarniadau HTW yw:

308
Pynciau a gynigiwyd i HTW

45
Pynciau a symudwyd ymlaen i’r cam 

gwerthuso tystiolaeth

23
Gwella ansawdd gofal a chanlyniadau 
cleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth

Sut mae HTW yn asesu gwerth technolegau iechyd
Rydym yn ymwybodol bod gwasanaethau gofal yn wynebu cyllideb gyfyngedig. Mae gwario mwy o arian mewn un 
maes yn golygu bod angen gwario llai mewn mannau eraill. Rydym yn adolygu’n ofalus y dystiolaeth ynglŷn ag 
effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost pob technoleg yr ydym yn ei harfarnu er mwyn llywio penderfyniadau gwario 
anodd ar draws nifer o feysydd clefydau. Mae’r dull a ddefnyddir gennym i amcangyfrif effeithiolrwydd cost yn 
adlewyrchu’r uchelgais hwn gyda’r nod o gael y budd gorau posibl o’r adnoddau sydd ar gael yn hytrach na lleihau 
costau.

Mabwysiadu dewisol

Mabwysiadau fel mater o drefn

Dim digon o dystiolaeth i fabwysiadu

Math o argymhelliad a wnaed 
mewn Canllawiau HTW (2021)

Math o argymhelliad a wnaed 
mewn Canllawiau HTW 

(2018_2021)

Canllawiau HTW a gyhoeddwyd yn 2021

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr ceratoconws (GUI002-02)

Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis (GUI030)

Monitro glwcos fflach Freestyle Libre ar gyfer rheoli diabetes (GUI004-02)

Argymhelliad: Mabwysiadu fel mater o drefn

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran 
brys (GUI026)

Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START) i wella iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd â dementia (GUI031)

Argymhelliad: Dim digon o dystiolaeth i fabwysiadu

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl (GUI029)

Ein hargymhellion
Mae argymhellion ein canllawiau cenedlaethol yn 
perthyn i dri phrif gategori:

Mabwysiadu fel mater o drefn:
Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu’r 
dechnoleg honno ar gyfer y boblogaeth yn 
gyffredinol.ral population.

Mabwysiadu dewisol:
Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu’r 
dechnoleg honno mewn is-set benodol o’r 
boblogaeth gyffredinol.

Dim digon o dystiolaeth i gefnogi mabwysiadu:
Nid oes digon o dystiolaeth i gefnogi mabwysiadu’r 
dechnoleg honno.
 

17%

83%

48%

33%

19%

83% 33%
48%

17% 19%

Annog mabwysiadu technolegau effeithiol yn glinigol ac o ran cost
Annog pobl i beidio â mabwysiadu technolegau nad ydynt yn cael eu cefnogi gan dystiolaeth
Gwella ansawdd gofal a chanlyniadau cleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.matter-of-focus.com/
https://healthtechnology.wales/categories/chanllawiau/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/croesgysylltu-ar-y-gornbilen/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/capiau-rhwystro-gwrthficrobaidd-clearguard-iw-defnyddio-gyda-hybiau-cathetrau-haemodialysis/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/peiriant-monitro-glwcos-fflach-freestyle-libre/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/peptidau-natriuretig-i-gadarnhau-a-diystyru-diagnosis-o-fethiant-aciwt-y-galon-ymhlith-oedolion-mewn-lleoliad-adran-brys/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/peptidau-natriuretig-i-gadarnhau-a-diystyru-diagnosis-o-fethiant-aciwt-y-galon-ymhlith-oedolion-mewn-lleoliad-adran-brys/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/ymyriadau-seicolegol-ar-gyfer-gofalwyr-dementia/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/sganiau-uwchsain-gastroenterolegol-ar-y-pwynt-gofal/?lang=cy


6Adroddiad Blynyddol HTW 2021

Cynllun Strategol 2021-2025
Gwell Iechyd | Wedi’i Ysgogi gan Dystiolaeth
Mae Cynllun Strategol HTW 2021-2025 yn nodi nodau ac amcanion strategol uniongyrchol, tymor canolig a 
hirdymor y sefydliad.

Fe’i datblygwyd mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys:

Crëwyd y cynllun fel dogfen fyw a fydd yn cael ei mireinio’n barhaus i adlewyrchu blaenoriaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol sy’n newid a’r galw ar adnoddau HTW.

GWERTHOEDD HTW
ANSAWDD
Mae HTW yn cynhyrchu canllawiau awdurdodol, 
annibynnol, a ddatblygwyd gan gymhwyso dulliau 
cyfosod tystiolaeth drwyadl a thryloyw, i hyrwyddo’r 
defnydd o dechnolegau iechyd sy’n cynnig y budd 
a’r gwerth gorau i Gymru.

YMATEBOLRWYDD
Mae HTW yn cynnig mewnbwn amserol i 
gefnogi anghenion penderfyniadau defnyddwyr 
gwasanaethau, llunwyr polisi, darparwyr iechyd a 
gofal a datblygwyr technoleg ledled Cymru.

CYDWEITHREDU
Mae HTW yn gweithio mewn partneriaethau gan 
ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws sectorau 
iechyd, gofal cymdeithasol a thechnolegau Cymru i 
gefnogi gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

GWELEDIGAETH
Datblygu sefydliad HTA o’r radd flaenaf sy’n 
hwyluso’r gwaith o nodi, arfarnu a mabwysiadu’r 
technolegau iechyd sy’n cynnig yr addewid mwyaf i 
roi gwell canlyniadau iechyd a gwerth i bobl Cymru.

CENHADAETH
Ysgogi gwelliannau yng ngwasanaethau iechyd a 
gofal y boblogaeth drwy gymhwyso’r dystiolaeth 
orau sydd ar gael i lywio penderfyniadau ynglŷn 
â defnydd priodol o dechnolegau iechyd yng 
Nghymru.

NODI

Nodi’r technolegau 
iechyd y disgwylir 

iddynt gael effaith fawr 
ar wasanaethau gofal a 
rhoi’r budd mwyaf i bobl 

Cymru

ARFARNU

Sicrhau newid 
sylweddol yn swm 

allbynnau tystiolaeth 
HTW, gan hyrwyddo 

dull cenedlaethol 
cydgysylltiedig o 

wneud penderfyniadau 
ar sail tystiolaeth ar 

dechnolegau nad ydynt 
yn feddyginiaethau 

ledled Cymru.

MABWYSIADU

Gwella ansawdd iechyd 
a gofal cymdeithasol 

drwy ddosbarthu 
canllawiau cenedlaethol 
seiliedig ar dystiolaeth 

sy’n annog mabwysiadu 
technolegau y disgwylir 
iddynt gael effaith fawr 

yng Nghymru.

YMGYSYLLTU

Hyrwyddo gwell 
dealltwriaeth a defnydd 

o allbynnau Asesiad 
Technoleg Iechyd (HTA) 

HTW gyda rhanddeiliaid 
allweddol yn y system 

gofal yng Nghymru.

NODAU STRATEGOL 

Llywodraeth Cymru
Arweinwyr barn o fewn system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru
Ac aelodau o grwpiau gwneud penderfyniadau HTW gan gynnwys y Grŵp Gweithredol, y Panel Arfarnu, y Grŵp 
Asesu, y Grŵp Sefydlog ar Gynnwys Cleifion a’r Cyhoedd, Cydweithrediad Grŵp Defnyddwyr y Diwydiant a 
Fforwm Rhanddeiliaid
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Yn ein Cynllun Strategol cyntaf, amlinellodd HTW ei bum prif amcan a oedd yn flaenoriaeth ar gyfer 2021-
2022.

Mae cyflawniadau allweddol wrth gyflawni’r amcanion hyn wedi’u nodi isod. Gellir dod o hyd i ragor o 
fanylion am bob un trwy’r hyperddolenni a ddarperir.

    
 Ehangu ymdrechion nodi, blaenoriaethu a dewis pynciau HTW:
ŷ Cynnydd o un i ddau alwad pwnc blynyddol
ŷ Wedi derbyn 88 o atgyfeiriadau pwnc i’w hystyried
ŷ Mireiniwyd dull dewis a blaenoriaethu pynciau HTW

Cynyddu’n sylweddol allbwn gwerthusiad tystiolaeth a chanllawiau HTW:
ŷ Cynhyrchwyd 51 o adroddiadau archwilio pwnc
ŷ Cynhyrchwyd 9 gwerthusiad tystiolaeth
ŷ Cyhoeddwyd 6 canllaw cenedlaethol gan gynnwys y canllaw gofal cymdeithasol cyntaf

Targedu arloesiadau gofal cymdeithasol a digidol ar gyfer arfarnu:
ŷ Sefydlwyd partneriaeth gydweithredol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru
ŷ Cynhaliwyd galwad pwnc agored gofal cymdeithasol cyntaf HTW
ŷ Sefydlwyd grŵp arbenigol i dargedu galwad pwnc digidol HTW sydd ar ddod

Cefnogi gofal amser-gritigol a gwneud penderfyniadau polisi COVID-19:
ŷ Daeth yn bartner cydweithredol yng Nghanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru newydd
ŷ Cynhyrchwyd cyfosodiadau tystiolaeth i lywio penderfyniadau yn y pandemig
ŷ Cefnogwyd grwpiau arbenigol allweddol y pandemig Llywodraeth Cymru

Treialu a chyflwyno swyddogaeth archwilio mabwysiadu technoleg HTW:
ŷ Cyd-gynhyrchwyd seilwaith archwilio mabwysiadu HTW
ŷ Treialwyd yr archwiliad mabwysiadu blynyddol cyntaf o ganllawiau HTW a NICE
ŷ Cyflwynwyd yr adroddiad archwilio mabwysiadu blynyddol cyntaf i Lywodraeth Cymru

Ein hamcanion a oedd yn                   
flaenoriaeth ar gyfer 2021

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/technoleg-iechyd-cymru-yn-chwilio-am-awgrymiadau-ar-gyfer-technolegau-arloesol-syn-trawsnewid-gofal/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/?lang=cy
file:https://healthtechnology.wales/reports-guidance/ymyriadau-seicolegol-ar-gyfer-gofalwyr-dementia/%3Flang%3Dcy
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-Social-Care-Action-Plan-FINAL_we4.pdf
https://healthtechnology.wales/technoleg-iechyd-cymru-yn-lansio-chwiliad-am-syniadau-a-allai-drawsnewid-gofal-cymdeithasol/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/technoleg-iechyd-cymru-i-weithio-mewn-partneriaeth-gyda-chanolfan-dystiolaeth-covid-19-cymru/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/covid-19/?lang=cy
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COVID-19
Cefnogi partneriaid iechyd 
a gofal cymdeithasol yn yr 

ymateb i’r pandemig
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COVID-19

Ymateb i COVID-19

Ers dechrau’r pandemig COVID-19, mae ein tîm wedi newid eu setiau sgiliau amrywiol i gefnogi ymateb Llywodraeth 
Cymru a gwasanaethau gofal i’r firws.

Ers dod yn Bartner Cydweithredol yng Nghanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru, rydym wedi cynnal cyfres o adolygiadau 
tystiolaeth cyflym a chrynodebau ar bynciau’n amrywio o drosglwyddiad ymhlith y boblogaeth sydd wedi’u brechu i 
effeithiolrwydd gorchuddion wyneb.

Adolygiadau tystiolaeth 
cyflym
Beth ydy risg trosglwyddo SARS-CoV-2 mewn 
poblogaethau sydd wedi’u brechu?

Gorchuddion wyneb i leihau trosglwyddiad SARS-CoV-2

Therapi plasma ymadfer ar gyfer cleifion sydd â 
COVID-19

Crynodebau tystiolaeth cyflym
Effeithiolrwydd monitro gartref gan ddefnyddio ocsimetreg 
pwls mewn pobl â symptomau COVID-19 i arwain y ffordd 
o’u rheoli yn y dyfodol

Trosglwyddiad COVID-19 mewn amgylcheddau amgaeedig, 
lled-amgaeedig ac awyr agored

Effeithiolrwydd profion i ganfod presenoldeb y feirws 
SARS-CoV-2 neu wrthgyrff i SARS-CoV-2, er mwyn helpu i 
ddiagnosio COVID-19: adolygiad systematic cyflym

Gwaith sydd wedi ei wneud yn 2021

Partneriaid cydweithredol
Mae tîm craidd Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru yn gweithio’n agos â phartneriaid cydweithredol gan gynnwys: 
Technoleg Iechyd Cymru, Canolfan Gofal Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru, Uned Arbenigol ar gyfer Canolfan Tystiolaeth 
Adolygu, Banc Data SAIL, Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, Economeg Iechyd a Gofal Cymru, ac Arsyllfa 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gwnaethom hefyd ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, GIG Cymru ac Asiantaeth Diogelwch 
Iechyd y DU.

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/beth-ydy-risg-trosglwyddo-sars-cov-2-mewn-poblogaethau-sydd-wediu-brechu
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/beth-ydy-risg-trosglwyddo-sars-cov-2-mewn-poblogaethau-sydd-wediu-brechu
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/gorchuddion-wyneb-i-leihau-trosglwyddiad-sars-cov-2
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/sganiau-uwchsain-gastroenterolegol-ar-y-pwynt-gofal/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/sganiau-uwchsain-gastroenterolegol-ar-y-pwynt-gofal/?lang=cy
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/effeithiolrwydd-monitro-gartref-gan-ddefnyddio-ocsimetreg-pwls-mewn-pobl-symptomau-covid-19-i
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/effeithiolrwydd-monitro-gartref-gan-ddefnyddio-ocsimetreg-pwls-mewn-pobl-symptomau-covid-19-i
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/effeithiolrwydd-monitro-gartref-gan-ddefnyddio-ocsimetreg-pwls-mewn-pobl-symptomau-covid-19-i
http://www.primecentre.wales/resources/RES/RES00001_Wales-COVID-19_Evidence_Centre-Rapid_evidence_summary_of_COVID-19_transmission_in_semi-outdoor_or_partially_covered_settings-May_2021.pdf
http://www.primecentre.wales/resources/RES/RES00001_Wales-COVID-19_Evidence_Centre-Rapid_evidence_summary_of_COVID-19_transmission_in_semi-outdoor_or_partially_covered_settings-May_2021.pdf
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2021/01/bmjebm-2020-111511.full_.pdf
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2021/01/bmjebm-2020-111511.full_.pdf
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2021/01/bmjebm-2020-111511.full_.pdf
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Rôl HTW fel Partner 
Cydweithredol

Fel Partner Cydweithredol yng Nghanolfan 
Dystiolaeth COVID-19 Cymru, bydd HTW yn cynnal 
adolygiadau tystiolaeth ac ymchwil i wahanol 
bynciau cysylltiedig â COVID-19. Yn seiliedig ar 
yr ymchwil hwn mae’n cynhyrchu Adolygiadau 
Tystiolaeth Cyflym a Chrynodebau Tystiolaeth 
Cyflym o’r dystiolaeth sydd ar gael.

Cyn ymuno â Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 
Cymru fel Partner Cydweithredol, roedd HTW yn 
cefnogi’r ymateb i’r pandemig drwy gyfrannu at 
bwyllgorau a thasgluoedd Llywodraeth Cymru. 
Cyd-awdurodd dri adolygiad cydweithredol     
traws-Ewropeaidd a rhoddodd gyngor gwyddonol i 
ddiwydiant.

Beth arall mae HTW yn ei 
wneud i gefnogi ymdrechion 
i fynd i’r afael â COVID-19?

Mae HTW wedi cydweithio ar sawl adroddiad a 
gyhoeddwyd yn allanol mewn partneriaeth ag 
EUnetHTA. Mae’n cynhyrchu Crynhoad Tystiolaeth 
o ddolenni i wefannau sy’n coladu neu’n cyfosod 
tystiolaeth yn ymwneud â COVID-19 ac yn ei 
ddiweddaru’n rheolaidd yn ôl yr angen. Mae HTW 
hefyd yn cynnig Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol 
am ddim i ddatblygwyr technoleg sy’n datblygu 
therapiwteg a diagnosteg yn ymwneud â COVID-19. 
Gall cyngor HTW helpu datblygwyr gyda llawer o 
wahanol agweddau ar asesiadau technoleg iechyd 
gan gynnwys cynhyrchu tystiolaeth a modelu 
economaidd.

Ym mis Mawrth 2021 penodwyd HTW yn Bartner 
Cydweithredol yng Nghanolfan Dystiolaeth COVID-19 
Cymru gwerth £3 miliwn.

Mae’r ganolfan, a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac a letyir gan 
Brifysgol Caerdydd, wedi chwarae rhan bwysig 
mewn galluogi gwneuthurwyr penderfyniadau 
allweddol yng Nghymru i ymateb i dystiolaeth sy’n 
dod i’r amlwg am COVID-19.

Fe’i sefydlwyd gyda’r nod o sicrhau bod y dystiolaeth 
fwyaf diweddar a pherthnasol ar gael yn rhwydd 
i randdeiliaid sy’n ymwneud ag iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru er mwyn llywio eu 
penderfyniadau.

Prif ddiben y ganolfan yw adolygu a chydosod yn 
gyflym dystiolaeth ymchwil y DU a rhyngwladol i 
gefnogi penderfyniadau polisi ac ymarfer COVID-19 
gan randdeiliaid sy’n ymwneud â pholisi ac ymarfer 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’n gweithio gyda nifer o grwpiau rhanddeiliaid 
ledled Cymru gan gynnwys cynrychiolwyr 
o Lywodraeth Cymru a grwpiau polisi, gofal 
cymdeithasol, Academi’r Colegau Meddygol 
Brenhinol (Cymru), sefydliadau cynnwys cleifion a’r 
cyhoedd, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, grwpiau 
darparu gwasanaethau GIG Cymru, Byrddau ac 
Ymddiriedolaethau Iechyd Prifysgol GIG Cymru a 
Chymorth Trydydd Sector Cymru.

COVID-19

Cefnogi gwneuthurwyr penderfyniadau 
yng Nghymru
Cydweithio â Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Adroddiad Blynyddol HTW 2021

https://healthtechnology.wales/covid-19/coronavirus-covid-19-evidence-digest/?lang=cy
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COVID-19Astudiaeth achos

Adolygiad cyflym o ymchwil presen-
nol ar effeithiolrwydd Gorchuddi-
on Wyneb i leihau trosglwyddiad 
SARS-CoV-2

Beth wnaethom?
Ym mis Gorffennaf 2021 cynhaliom adolygiad cyflym o 
ymchwil presennol ar effeithiolrwydd gorchuddion wyneb 
i leihau trosglwyddiad SARS-CoV-2 drwy ddal defnynnau 
a’u hatal rhag cyrraedd pobl a allai gael eu heintio a/neu 
drwy atal defnynnau sy’n bresennol yn yr aer rhag cael eu 
hanadlu.

Nod yr adolygiad cyflym oedd ateb y cwestiynau canlynol:

1. Beth yw effeithiolrwydd gorchuddion wyneb i leihau 
lledaeniad trosglwyddiad SARS-CoV-2 yn y gymuned (h.y. 
lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd)?

2. Beth yw effeithiolrwydd gwahanol fathau o orchuddion 
wyneb sydd wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn 
lleoliadau cymunedol?

Gyda phwy?
Rhannwyd yr adolygiad cyflym â’r rheini sy’n gwneud 
penderfyniadau allweddol ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Gwnaethom hefyd rannu 
ein hadroddiad â sefydliadau HTA cenedlaethol a 
rhyngwladol eraill gan gynnwys Grŵp Technolegau 
Iechyd yr Alban (SHTG), Awdurdod Gwybodaeth ac 
Ansawdd Iechyd (HIQA), y Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), Rhwydwaith 
Rhyngwladol Asiantaethau HTA. (INAHTA) a’r 
Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer HTA (EUnetHTA).

 Mae tystiolaeth yn awgrymu y gallai gorchuddion wyneb 
ddarparu buddion o ran atal trosglwyddiad SARS-CoV 2 ond 
mae astudiaethau o ansawdd uwch yn awgrymu y gallai’r 
buddion hyn fod yn gymedrol.

 Nid oedd unrhyw dystiolaeth am orchuddion wyneb i atal 
trosglwyddo SARS-CoV-2 yn benodol ar gyfer lleoliadau 
cymunedol unigol (e.e. ysgolion, trafnidiaeth gyhoeddus); ar 
gyfer plant a phobl ifanc; am natur dymhorol; neu faint yr 
amddiffyniad i wisgwyr ac eraill.

 Mae tystiolaeth yn awgrymu bod gan orchuddion wyneb a 
ddefnyddir yn gyffredin rywfaint o effeithiolrwydd o ran hidlo 
defnynnau. Mae’n ymddangos bod masgiau meddygol yn fwy 
effeithlon na masgiau ffabrig er bod rhai astudiaethau wedi 
awgrymu effeithiolrwydd cyfatebol.

 Gellid gwella ansawdd astudiaethau arsylwi trwy ddulliau 
sy’n mynd i’r afael yn well â ffactorau dryslyd.

Pa wahaniaeth mae hyn 
wedi ei wneud?
Cyfrannodd ein canfyddiadau yn uniongyrchol 
at gylch adolygu COVID 21 diwrnod Llywodraeth 
Cymru.

Cafodd yr ymchwil ei gynnwys yng 
nghrynodeb cyngor Cell Cyngor Technegol 
(TAC) Llywodraeth Cymru ar 4 Chwefror.

Beth wnaethom ddysgu?
Dangosodd ymchwil HTW fod tystiolaeth yn parhau i fod yn gyfyngedig ynglŷn ag effeithiolrwydd gorchuddion wyneb 
i leihau lledaeniad trosglwyddiad SARS-CoV-2 yn y gymuned, bod effeithiolrwydd gwahanol fathau o orchuddion 
wyneb yn parhau i fod yn gyfyngedig a bod casgliadau yn dibynnu ar ffynonellau tystiolaeth o ansawdd isel, gyda risg 
uchel o ragfarn. Y canfyddiadau allweddol oedd:

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/covid-19/coronavirus-covid-19-evidence-digest/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/covid-19/coronavirus-covid-19-evidence-digest/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/covid-19/coronavirus-covid-19-evidence-digest/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/covid-19/coronavirus-covid-19-evidence-digest/?lang=cy
https://llyw.cymru/cyngor-gan-y-gell-cyngor-technegol-ar-prif-gynghorydd-gwyddonol-ar-iechyd-adolygiad-21-diwrnod-4?_ga=2.183515489.655638896.1649066182-1506661498.1645004573
https://llyw.cymru/cyngor-gan-y-gell-cyngor-technegol-ar-prif-gynghorydd-gwyddonol-ar-iechyd-adolygiad-21-diwrnod-4?_ga=2.183515489.655638896.1649066182-1506661498.1645004573
https://llyw.cymru/cyngor-gan-y-gell-cyngor-technegol-ar-prif-gynghorydd-gwyddonol-ar-iechyd-adolygiad-21-diwrnod-4?_ga=2.183515489.655638896.1649066182-1506661498.1645004573
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SARS-CoV-2: Adolygiad cyflym o’r risg
trosglwyddo mewn poblogaethau sydd wedi’u 
brechu

Pa wahaniaeth mae hyn wedi ei wneud?
Cyfrannodd canfyddiadau ein hadolygiad cyflym o’r risg o drosglwyddo o 
boblogaethau sydd wedi’u brechu yn uniongyrchol at gylch adolygu COVID-21 
Llywodraeth Cymru.

Cynhwyswyd yr ymchwil yng nghrynodeb o gyngor Cell Cyngor Technegol (TAC) 
Llywodraeth Cymru 21 Ionawr 2022.

Beth wnaethom?
Nod brechu yw atal trosglwyddo ymlaen drwy o leiaf ddau fecanwaith, yn gyntaf 
drwy leihau heintiau symptomatig ac asymptomatig ac felly nifer yr unigolion 
heintus, ac yn ail drwy leihau lledaeniad ymlaen o bobl sydd wedi’u heintio er 
gwaethaf eu bod wedi’u brechu.

Fel rhan o’n gwaith parhaus gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru, cynhaliom 
chwiliad llenyddiaeth systematig am y dystiolaeth ynglŷn â throsglwyddedd SARS-
CoV-2 yn y boblogaeth sydd wedi’u brechu mewn unrhyw leoliad.

Beth wnaethom ddysgu?
Cafodd 36 o astudiaethau eu cynnwys yn yr adolygiad hwn: un hap-dreial rheoledig 
(RCT), un dadansoddiad o RCT, 15 astudiaeth carfan arfaethedig, 15 astudiaeth 
carfan ôl-weithredol a phedair astudiaeth rheoli achos. Cyfrannodd y canfyddiadau 
hyn yn uniongyrchol at gylch adolygu COVID 21 diwrnod Llywodraeth Cymru.

Y canfyddiadau allweddol oedd:

  Roedd canfyddiadau cynharach yn dangos gostyngiad mewn trosglwyddiad gan 
bobl wedi’u brechu; fodd bynnag, efallai bod hyn oherwydd yr amrywiolyn o bryder 
yr ymchwiliwyd iddo.

 Mae tystiolaeth fwy diweddar yn ansicr ynglŷn ag effeithiau brechu ar 
drosglwyddiad, a gallai hyn fod oherwydd i’r amrywiad Delta ddisodli’r Alpha.

  Mae angen ymchwil pellach ar amrywiolion o bryder, yn enwedig yr amrywiolyn 
Delta

COVID-19Astudiaeth achos

https://ymchwiliechydagofalcymru.org/beth-ydy-risg-trosglwyddo-sars-cov-2-mewn-poblogaethau-sydd-wediu-brechu
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/beth-ydy-risg-trosglwyddo-sars-cov-2-mewn-poblogaethau-sydd-wediu-brechu
https://ymchwiliechydagofalcymru.org/beth-ydy-risg-trosglwyddo-sars-cov-2-mewn-poblogaethau-sydd-wediu-brechu
https://llyw.cymru/y-gell-cyngor-technegol-crynodeb-or-cyngor-21-ionawr-2022
https://llyw.cymru/y-gell-cyngor-technegol-crynodeb-or-cyngor-21-ionawr-2022
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COVID-19

Yr hyn y mae ein rhanddeiliaid yn 
ei ddweud`
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“
Dr Rebecca-Jane Law, Cell Cyngor Technegol 
COVID-19, Llywodraeth Cymru

Mae’n wych gweithio gyda Thechnoleg Iechyd 
Cymru, sy’n allweddol fel partner cydweithredol gyda 
Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru. Mae eu gwaith 
cyfosod tystiolaeth cyflym wedi llywio’n uniongyrchol y 
cyngor gan Gell a Grŵp Cynghori Technegol COVID-19, yn 
ogystal â gwneud penderfyniadau yn ehangach o fewn 
Llywodraeth Cymru o ran yr ymateb brys, ystyriaeth i 

niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol ac adferiad.

“

“

Yr Athro Adrian Edwards, Cyfarwyddwr, Canolfan 
Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru yn falch iawn i fod 
yn gweithio gyda HTW fel un o’i Bartneriaid Cydweithredol. Mae 
arbenigedd blaenorol HTW mewn adolygu technolegau, ac yn 
arbennig gyda ffocws COVID eisoes yn ei ffrydiau gwaith hyd 
yn oed cyn sefydlu Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru, wedi 
bod yn amhrisiadwy. Fe’n galluogodd i ddechrau ein gwaith a 
chyflwyno allbynnau’n gyflym yn gynnar yn 2021 sy’n mynd i’r 

afael â materion allweddol ar gyfer delio â’r pandemig.

“

Dr Ruth Lewis, Arweinydd Methodoleg, Canolfan 
Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Roedd gallu tynnu ar brofiad HTW o sefydlu ei broses 
ar gyfer cynnal gwerthusiadau technoleg cyflym yn 
amhrisiadwy ar gyfer datblygu ein dulliau ein hunain. 
Mae hefyd yn anrhydedd gweithio ar y cyd i barhau i 
wella ein dulliau, yn enwedig fel rhan o is-grŵp dulliau 
adolygu cyflym Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru, 
a chynhyrchu crynodeb COVID-19 gan wyddonwyr 

gwybodaeth HTW.

“

“

“

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
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NODI
Ymatebol i anghenion 

defnyddwyr gwasanaethau, 
darparwyr gofal a 

datblygwyr technoleg
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Gyda phwy?Beth wnaethom?
Mae HTW yn gyrchwr data i HealthTech Connect. 
Rydym wedi defnyddio’r adnodd i nodi’n gynnar 
dechnolegau a allai fod o fudd i systemau iechyd a 
gofal a phobl Cymru.

Cronfa ddata ar-lein ddiogel yw HealthTech Connect 
a ddatblygwyd gan amrywiaeth o sefydliadau 
partner ym maes technolegau iechyd. Mae’n cefnogi 
technolegau iechyd newydd sy’n cynnig buddion 
mesuradwy wrth iddynt symud o’r cychwyn cyntaf 
i gael eu mabwysiadu yn systemau iechyd a gofal 
y DU.

Gall cwmnïau gofrestru eu technoleg iechyd ar 
HealthTech Connect am ddim. Drwy gofrestru, gall 
cwmnïau ddysgu pa wybodaeth sydd ei hangen 
ar y rheini sy’n gwneud penderfyniadau ac egluro 
llwybrau posibl i gael mynediad i’r farchnad. Gall 
sefydliadau asesu technoleg iechyd (HTA) y DU, 
megis HTW, ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir 
gan gwmnïau i nodi a yw’r dechnoleg yn addas ar 
gyfer ei harfarnu.

Mae ein tîm ymchwil yn adolygu cronfa ddata 
HealthTech Connect yn rheolaidd ac yn trafod 
technolegau a allai fod yn berthnasol gyda’n Grŵp 
Asesu, sy’n sicrhau ansawdd ein gwaith ac yn 
sicrhau trylwyredd gwyddonol yn ein prosesau, fel 
rhan o’n proses nodi pynciau.

Ers dechrau 2020 rydym wedi nodi 43 o dechnolegau 
o HealthTech Connect. Mae adroddiadau archwilio 
pwnc wedi’u cyhoeddi ar bob un o’r rhain, gyda 
mewnbwn gan y cwmni a rhanddeiliaid eraill. Rydym 
hefyd wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer dwy o’r 
technolegau.

Yn 2022 disgwylir lansio’r Gwasanaeth Arloesi. 
Nod y gwasanaeth hwn yw ei gwneud hi’n haws a 
chyflymach i gwmnïau ddatblygu eu harloesiadau 
a dod â nhw i’r GIG, a pharatoi’r GIG i fabwysiadu 
arloesiadau newydd.

Ers lansio HealthTech Connect yn 2018, rydym wedi 
cyfrannu at Grŵp Defnyddwyr HealthTech Connect, 
sy’n goruchwylio’r defnydd a’r datblygiad o’r gronfa 
ddata gyda mewnbwn gan gyrchwyr data a datblygwyr 
technoleg.

Bydd y Gwasanaeth Arloesi yn disodli HealthTech 
Connect, ac mae HTW bellach yn aelodau o’r Grŵp 
Defnyddwyr Gwasanaeth Arloesi. Drwy’r grŵp hwn, 
rydym wedi cyfrannu at ddatblygu a lansio’r wefan, gan 
sicrhau ei bod yn bodloni anghenion cyrff HTA fel ni, a’r 
rhanddeiliaid rydym yn gweithio gyda nhw.

Yn 2020, fe wnaethom helpu i sefydlu Grŵp Defnyddwyr 
HTA gyda defnyddwyr eraill HealthTech Connect sy’n 
arfarnu neu’n comisiynu technolegau iechyd nad 
ydynt yn feddyginiaeth. Sefydlwyd y grŵp hwn i rannu 
cynlluniau gwaith ar dechnolegau a ddewiswyd gan 
HealthTech Connect gan bob sefydliad, gyda’r nod o 
rannu adnoddau a lleihau dyblygu. Mae’r grŵp hwn yn 
parhau i gyfarfod i drafod technolegau a ddewiswyd o’r 
Gwasanaeth Arloesedd newydd ac o’n rhaglenni gwaith 
ehangach.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Ers sefydlu Grŵp Defnyddwyr HTA, rydym wedi cyfarfod 
yn rheolaidd â’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal (NICE) a Grŵp Technolegau Iechyd yr 
Alban (SHTG). Mae hyn wedi meithrin cydweithio agosach 
ac wedi ein galluogi i rannu cynlluniau gwaith cynnar.

Yn 2022 rydym yn bwriadu adeiladu ar y gwaith hwn ac 
archwilio sut y gellir cymhwyso’r cydweithio hwn ar draws 
yr holl brosesau dewis a nodi pynciau ym mhob sefydliad. 
Mae’r grŵp wedi galluogi HTW i ddysgu am gyfleoedd i 
gydweithio’n agosach ac i godi proffil y canllawiau rydym 
yn eu cynhyrchu.

HealthTech Connect a’r Gwasanaeth 
Arloesi

NodiAstudiaeth achos

Mae ein cydweithrediad â HTW ar HealthTech Connect wedi sicrhau bod ein hadnoddau’n cael eu hoptimeiddio 
i leihau dyblygu yn y technolegau y mae’r ddau ohonom yn eu harfarnu. Trwy gyfarfodydd rheolaidd mae ein 
sefydliadau’n cydlynu ein blaenoriaethau a’n huchelgeisiau strategol. Mae hyn yn golygu bod cleifion yng Nghymru 
a Lloegr yn gallu cael mynediad at ddyfeisiau meddygol, technolegau iechyd diagnostig a digidol yn gyflymach nag 

erioed o’r blaen.
Yr Athro Gillian Leng CBE, Prif Weithredwr NICE

“ “

ŵ

https://www.healthtechconnect.org.uk/


17 www.healthtechnology.wales

Identification

Beth wnaethom?
Fe wnaethom ddefnyddio HealthTech Connect i nodi’r 
pwnc hwn a gynigiwyd gan ddatblygwr technoleg i’w 
arfarnu gan HTW. Roedd y pwnc yn ystyried capiau 
rhwystr gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau 
cathetrau hemodialysis i leihau heintiau llif gwaed 
(BSI) sy’n gysylltiedig â chathetr. Fe wnaethom 
werthuso’r dystiolaeth glinigol ac economaidd ar y 
pwnc, cyhoeddi Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth ym mis 
Mawrth 2021 a chyhoeddi canllaw HTW ym mis Mai 
2021.

Gyda phwy?
Gwnaethom ymgysylltu â nifer o wahanol grwpiau 
rhanddeiliaid yn ystod y gwaith o ddatblygu’r arfarniad 
hwn. Yn ystod y cyfnod ymgynghori cawsom adborth 
gan neffrolegwyr ymgynghorol, ymgynghorydd arennol, 
cyfarwyddwr labordy a chynrychiolydd o ClearGuard, 
gwneuthurwr y capiau rhwystr gwrthficrobaidd 
hemodialysis.

Nodi

Gwerthuso tystiolaeth ar gapiau 
rhwystro gwrthficrobaidd 
hemodialysis (ClearGuard)

Pa wahaniaeth wnaeth 
hyn?
Argymhellodd Panel Arfarnu HTW fod y 
dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu capiau 
rhwystr gwrthficrobaidd ClearGuard HD fel 
mater o drefn i’w defnyddio gyda hybiau 
cathetr hemodialysis. Gallai mabwysiadu’r 
dechnoleg yn GIG Cymru arwain at ostyngiad 
yn nifer yr heintiau llif gwaed cysylltiedig â 
chathetr.

Beth wnaethom 
ddysgu?
Mae tystiolaeth glinigol yn dangos bod 
defnyddio capiau rhwystr gwrthficrobaidd 
hemodialysis yn lleihau cyfradd heintiau 
llif gwaed (BSI) o gymharu â chapiau 
safonol a gallai hyn arwain at gyfraddau 
is o dderbyniadau i’r ysbyty. Mae modelu 
economaidd yn awgrymu bod gan y defnydd 
o ClearGuard HD y potensial i arwain at 
arbedion cost cyffredinol gan y gallai’r 
costau ymlaen llaw ychwanegol ar gyfer 
capiau ClearGuard HD gael eu gwrthbwyso 
gan arbedion a gronnir drwy ostyngiad 
mewn achosion o BSI.

Astudiaeth achos

Douglas Killion, Is-lywydd Gweithrediadau 
Masnachol ClearGuard yn ICU Medical

Roedd yn bleser gweithio gyda 
Thechnoleg Iechyd Cymru (HTW) i 
archwilio manteision clinigol a chost-
effeithiolrwydd capiau rhwystrau 
gwrthficrobaidd mewn lleihau heintiau 
llif gwaed sy’n gysylltiedig â chathetr 
mewn hybiau cathetr hemodialysis. 
Mae Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth 
HTW yn gynhwysfawr ac mae’r Canllaw 
HTW dilynol wedi’i gefnogi’n dda. Mae 
cynnwys ClearGuard HD fel astudiaeth 
achos yn fonws, ac rydym yn falch 
iawn o weld cadarnhad arall eto o sut 
y gall ei fabwysiadu fel mater o drefn 
leihau cyfradd heintiau llif y gwaed 
tra’n arwain o bosibl at arbedion cost 

cyffredinol.

“
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Beth wnaethom?
Rydym wedi darparu cymorth i’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) drwy ymuno â byrddau prosiect ar gyfer nifer o 
gystadlaethau her SBRI. Fel aelodau bwrdd prosiect, ein rôl oedd cwestiynu ac asesu’r datrysiadau arfaethedig i’r heriau, 
gwneud penderfyniadau ar ddilyniant prosiect a darparu cyngor a chefnogaeth i’r ymgeiswyr buddugol.

Gyda phwy?
Buom yn gweithio gyda SBRI, sefydliad sy’n ceisio 
cysylltu heriau’r sector cyhoeddus â syniadau arloesol 
gan ddiwydiant. Ystyriodd y byrddau prosiect y 
datrysiadau a gynigiwyd gan y diwydiant ar gyfer heriau 
penodol a osodir gan yr SBRI. Fe wnaethon ymuno â 
heriau Bywydau Gwell yn Nes at Adref a Masg Wyneb 
Deintyddiaeth. Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth 
barhaus i heriau Hyfforddiant Technoleg Efelychu a 
Thrawsnewid Cleifion Allanol.

Beth wnaethom ddysgu?
Fe ddysgom am y datrysiadau newydd ac arloesol 
gan ddiwydiant, a oedd â’r nod o fynd i’r afael â’r 
heriau. Yn her Mwgwd Wyneb Deintyddiaeth, gwelsom 
ddatrysiadau a oedd yn anelu at roi amddiffyniad 
anadlol mwy addas, diogel a darbodus i staff clinigol. 
Yn her Bywydau Gwell yn Nes at Adref clywsom am 
ddatrysiadau gan ddiwydiant a oedd â’r nod o helpu 
busnesau a chymunedau i ymdopi ag effaith hirdymor 
COVID-19.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Mae ein cyfraniad i’r byrddau prosiect wedi helpu’r SBRI 
i gyflawni’r nodau a nodir yn yr heriau yn ogystal â’i nod 
ehangach i alluogi cwmnïau i ddefnyddio datrysiadau 
newydd i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol tra’n 
cefnogi busnes i ddatblygu a thyfu.

Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW: goresgyn rhwystrau i 
fynediad i’r farchnad
Lansiwyd Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol (SAS) HTW ym mis Hydref 2020 i roi cyngor arbenigol i ddatblygwyr ac arloeswyr 
technoleg iechyd ar sut i ganfod y llwybr gorau i’r farchnad.

Ei nod yw galluogi datblygwyr i oresgyn rhwystrau i fynediad i’r farchnad drwy ddatblygu tystiolaeth a dangos gwerth sy’n 
diwallu anghenion comisiynwyr gofal, darparwyr gofal, cleifion a defnyddwyr gwasanaethau. Gellir teilwra’r gwasanaeth 
sy’n seiliedig ar ffi i ddiwallu anghenion datblygwyr technoleg o bob maint a phob cam o ddatblygiad.

Er mwyn helpu cwmnïau i nodi bylchau yn eu tystiolaeth bresennol, mae HTW yn defnyddio Offeryn Asesu Technegol Cynnar 
Medtech (META) y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), sef fframwaith strwythuredig ar-
lein, i gyflawni’r SAS.

IdentificationNodi

Cefnogi arloesedd gyda’r Fenter 
Ymchwil Busnesau Bach

Beth oedd yr ymateb?

Lynda Jones, Rheolwr Canolfan, SBRI

Mae tîm HTW wedi bod yn gefnogol iawn i Ganolfan 
Ragoriaeth SBRI yn ystod 2021. Mae wedi bod yn aelodau 
o sawl Bwrdd Prosiect ac mae gwybodaeth, arbenigedd 
ac arweiniad yr aelodau wedi bod yn ddefnyddiol wrth 
symud datblygiadau a datrysiadau yn eu blaenau. Yn 
benodol, rydym hefyd wedi defnyddio’r offeryn Asesiad 
Technegol Cynnar Medtech (META) a ddefnyddir i roi 
arweiniad ar dechnoleg anfeddygol i’r GIG sydd wedi 
helpu busnesau i nodi cynnig gwerth eu datrysiadau 
gan ddefnyddio tystiolaeth glinigol ac economaidd. 
Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Susan, 
Matthew a’r tîm yn 2022.

““

“
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ARFARNIAD
Defnyddio’r dystiolaeth 

a’r arbenigedd gorau 
sydd ar gael i arfarnu 

technolegau iechyd a gofal 
yn annibynnol
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Rydym yn gwerthuso’r dystiolaeth orau sydd ar gael i benderfynu ar effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost 
technolegau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a mewnbwn arbenigwyr, rydym yn 
cynhyrchu canllawiau cenedlaethol.

Mae canllawiau HTW yn crynhoi’r dystiolaeth allweddol a’r goblygiadau i wasanaethau gofal yng Nghymru. Mae’r 
tabl isod yn manylu ar y pynciau sydd wedi bod trwy ein proses arfarnu ac wedi derbyn canllaw HTW yn 2021.

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr cerato-conws 
(GUI002-02)

Mai 2021   

  Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu croesgysylltu ar y gornbilen (CXL) fel mater o drefn ar gyfer plant ac 
oedolion sydd â’r cyflwr ceratoconws sy’n gwaethygu. O gymharu â gofal safonol, mae CXL yn arafu gwaethygiad 
clefyd a gallai wella craffter golwg. Gall hefyd leihau neu oedi’r angen am drawsblaniad cornbilen.

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl (GUI029)Mai 2021   

  Mae’r defnydd o uwchsain pwynt gofal cludadwy i ddiagnosio clefyd cerrig bustl yn dangos addewid, ond nid 
yw’r dystiolaeth bresennol yn ddigonnol i gefnogi ei fabwysiadu fel mater o drefn.

Gorffennaf 2021   

  Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu fel mater o drefn gapiau rhwystro gwrthficrobaidd ClearGuard HD 
i’w defnyddio gyda hybiau cathetr hemodialysis. Mae tystiolaeth glinigol yn dangos bod defnyddio capiau 
ClearGuard HD yn lleihau cyfradd heintiau yn llif y gwaed o gymharu â chapiau safonol.

Monitro glwcos fflach Freestyle Libre ar gyfer rheoli diabetes (GUI004-02)Medi 2021

  Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadau dyfais monitro glwcos fflach Freestyle Libre fel mater o drefn i 
gynorthwyo i reoli lefelau glwcos yn y gwaed ymhlith pobl sydd â diabetes ac sydd angen triniaeth ag inswlin. 
Mae’r defnydd o ddyfais monitro glwcos fflach Freestyle Libre ymhlith y bobl hyn yn gwella cyfran yr amser y 
mae lefel glwcos yn y gwaed o fewn yr amrediad targed ac mae’n lleihau cyfnodau mewn cyflwr o hypoglycemia 
a hyperglycemia.

Tachwedd 2021

Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START) i wella iechyd meddwl gofalwyr 
pobl sydd â dementia (GUI031)

Tachwedd 2021

  Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu fel mater o drefn yr ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau 
(START) ar gyfer gofalwyr pobl sydd â dementia. Mae defnyddio START yn arwain at leihad mewn symptomau 
iselder a gwelliant mewn ansawdd bywyd gofalwr o gymharu â gofal arferol. Mae manteision i’w gweld yn y 
tymor byr ond hefyd fe’u cynhelir dros gyfnod hwy.

Arfarniad

Ein canllawiau

“

“

“

“
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Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau hae-modialysis i 
leihau heintiau llif gwaed sy’n gysylltiedig â chathetr (GUI030)

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon  
(GUI026)

   Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu fel mater o drefn fesur peptid natriuretig N-terminal pro Btype (NT-
proBNP) i gadarnhau a diystyru methiant aciwt y galon ymhlith oedolion sy’n cyrraedd yr adran brys lle bydd 
amheuaeth clinigol o’r diagnosis hwn. Gallai ychwanegu mesur NT-proBNP at asesiad cinigol mater o drefn 
leihau hyd arhosiad yn yr ysbyty a’r gyfradd ail-dderbyn i’r ysbyty.

“ “
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Pa wahaniaeth mae hyn wedi ei 
wneud?

Beth wnaethom?
Yn wreiddiol, cyhoeddodd HTW ganllawiau ar Fonitro Glwcos Fflach Libre FreeStyle (FLFGM) ym mis Tachwedd 2018. Yn 
dilyn ymgynghoriad wedi’i dargedu â rhanddeiliaid, cytunodd HTW ei bod yn briodol i ail-arfarnu’r pwnc hwn a chyhoeddi 
canllaw wedi’i ddiweddaru oherwydd bod newid sylweddol wedi bod yn y dystiolaeth sydd ar gael ers cyhoeddi’r canllaw 
gwreiddiol. Mae canllawiau HTW yn cael eu diweddaru o bryd i’w gilydd pan fo angen.

Cynhyrchwyd y gwaith trwy arfarnu’r darnau o dystiolaeth eilaidd a sylfaenol a gyhoeddwyd ers mis Tachwedd 2018 
a chanfuwyd eu bod yn berthnasol i benderfynu ar effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost y dechnoleg hon. Cynhaliwyd 
dadansoddiadau newydd ar gyfer effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost.

Arfarniad

Canllaw HTW: 
Monitro glwcos fflach FreeStyle Libre

Beth oedd yr ymateb?
Wedi’u hannog gan y tîm o arbenigwyr clinigol a 
adolygodd yr Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth, bydd 
ymchwilwyr HTW yn paratoi llawysgrif i’w chyhoeddi 
mewn cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid ynglŷn ag 
effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost sy’n gysylltiedig 
â defnyddio’r dechnoleg hon. Bydd hyn yn ysgogi 
lledaeniad effeithlon y canfyddiadau.

Beth ddysgodd pobl?
Gall defnyddio FLFGM gyda phobl sydd â diabetes o 
unrhyw fath sydd angen triniaeth inswlin wella cyfran 
yr amser yn yr ystod targed glwcos yn y gwaed gan 
leihau cyfnodau o hypo- a hyperglycemia. Dangosodd 
y dadansoddiad cost a defnydd bod FLFGM yn ymyriad 
cost-effeithiol o’i gymharu â hunanfonitro glwcos yn y 
gwaed drwy bigiad bys ar gyfer diabetes math 1 a math 
2.

Gyda phwy?
Gwnaethom ymgysylltu â’r grŵp gwreiddiol o randdeiliaid a 
gymerodd ran yn natblygiad yr iteriad cyntaf o ganllawiau 
ar y pwnc hwn. Yn ystod y cyfnod ymgynghori, cawsom 
adborth a mewnbwn arbenigol gan yr arweinydd clinigol 
cenedlaethol ar gyfer diabetes yn ogystal ag ymgynghorwyr 
a nyrsys eraill ym maes diabetoleg.

Yn dilyn cyngor gan Grŵp Sefydlog Cynnwys Cleifion 
a’r Cyhoedd (PPI) HTW, gwnaethom gynnal adolygiad o 
lenyddiaeth profiad y claf a cheisio mewnbwn gan Diabetes 
Cymru i gael Cyflwyniadau gan Gleifion. Gwnaethom grynhoi’r 
adroddiadau llenyddiaeth am brofiadau, safbwyntiau a barn 
cleifion i ategu’r Cyflwyniad Cleifion gan Diabetes Cymru ar 
gyfer defnyddio FGM ymhlith oedolion a phlant â diabetes 
math 1 a 2.

Ystyriodd y Panel Arfarnu y dystiolaeth sydd wedi’i 
chyhoeddi a mewnbwn gan arbenigwyr clinigol a chleifion 
yn ei brosesau gwneud penderfyniadau. Daeth i’r casgliad 
bod y dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu monitro glwcos 
fflach FreeStyle Libre fel mater o drefn i arwain y gwaith o 
reoleiddio glwcos yn y gwaed ymhlith pobl â diabetes o bob 
math sydd angen triniaeth ag inswlin.

Astudiaeth achos

Joshua James, Rheolwr Polisi a Materion 
Cyhoeddus Diabetes UK Cymru

Mae monitro glwcos fflach yn arf pwysig a all helpu pobl i 
wella ansawdd eu bywyd, lleihau ymweliadau ag ysbytai a 
rhoi mwy o hyder i gleifion reoli eu cyflwr. Mae canlyniad yr 
adolygiad yn gam ymlaen i helpu pobl ledled Cymru i gael 
mynediad at y dechnoleg gywir i’w helpu i fyw bywydau 

gwell, hapusach gyda phob math o ddiabetes.

“

“

Sam Howard, Cyfarwyddwr Mynediad i’r Farchnad ar 
gyfer Abbottt’s Diabetes Care

Rydym yn falch iawn o weld canllawiau Technoleg Iechyd 
Cymru ar gyfer monitro fflach glwcos, sy’n golygu y bydd gan 
lawer mwy o bobl â diabetes yng Nghymru nawr fynediad at 
dechnoleg a all wella hunanreolaeth diabetes ac ansawdd 
bywyd. Rydym yn arbennig o falch o weld barn yr arbenigwr 
clinigol sy’n amlinellu bod astudiaethau arsylwi yn rhan 
bwysig o’r broses arfarnu, fel tystiolaeth gefnogol ochr yn 
ochr â data hap-dreialon rheoledig. Mae hyn yn allweddol ar 
gyfer technolegau sy’n gyfoethog mewn data, megis system 
FreeStyle Libre, y mae tystiolaeth helaeth o’r byd go iawn ar ei 
chyfer sy’n dangos gwerth mewn ymarfer clinigol yn hytrach 

nag mewn lleoliad treialon clinigol yn unig.

“

“

https://healthtechnology.wales/reports-guidance/peiriant-monitro-glwcos-fflach-freestyle-libre/?lang=cy
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Beth wnaethom?
Derbyniodd HTW gyflwyniad pwnc gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru ar gyfer y rhaglen Strategaethau ar 
gyfer Perthnasau (START) ac, yn seiliedig ar ein 
hadroddiad archwilio pwnc, cafodd ei flaenoriaethu 
a’i symud ymlaen. Yn ystod datblygiad y pwnc, 
buom yn gweithio gyda Grŵp Asesu HTW i sicrhau 
bod cwmpas yr adolygiad yn gyraeddadwy a 
chynhyrchwyd Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth yn 
crynhoi effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost y 
rhaglen. Yn seiliedig ar y dystiolaeth hon, roedd Panel 
Arfarnu HTW yn gallu argymell y dylid mabwysiadu 
START fel mater o drefn ar gyfer gofalwyr pobl â 
dementia ledled Cymru.

Gyda phwy?
Fel rhan o’n partneriaeth ehangach, fe wnaethom 
ofyn i Ofal Cymdeithasol Cymru nodi pynciau 
blaenoriaeth yn ymwneud â gofal cymdeithasol. 
Amlygwyd cefnogaeth i ofalwyr fel mater pwysig 
ac awgrymwyd y rhaglen START fel ymyriad a 
allai ddarparu cefnogaeth werthfawr. Drwy gydol 
yr arfarniad, buom yn ymgynghori â phobl sy’n 
arbenigo mewn gwerthuso pynciau cysylltiedig â 
gofal cymdeithasol i sicrhau bod yr addasiadau 
a wnaethpwyd gennym yn briodol. Buom hefyd yn 
gweithio gyda’r Gymdeithas Alzheimer i hwyluso 
grwpiau ffocws gyda phobl sy’n byw â dementia a’u 
gofalwyr i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed 
yn ystod y broses.

Beth oedd yr ymateb?
Cafodd ein canllaw ar y rhaglen START dderbyniad 
da pan y’i cyhoeddwyd, gyda rhanddeiliaid o 
awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol yn 
croesawu’r canllaw ac yn tynnu sylw at y ffaith ei bod 
yn cyd-fynd â mentrau eraill i wella gwasanaethau 
i bobl â dementia a’u gofalwyr. Dywedodd Gofal 
Cymdeithasol Cymru ei fod wrth ei fodd y gallai’r 
canllaw gefnogi’r gwaith o ddarparu START ar gyfer 
gofalwyr pobl â dementia ledled Cymru.

Beth ddysgodd pobl?
Roedd gwerthuso’r rhaglen START yn rhoi cyfle i ni asesu a yw ein dulliau a’n prosesau’n briodol ar gyfer 
pynciau sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol a chaniataodd i ni ystyried addasiadau. Ar gyfer ein dulliau 
roeddem yn gallu datblygu strategaeth chwilio a oedd yn cynnwys cronfeydd data newydd sy’n cynnwys

Pa wahaniaeth mae hyn wedi ei wneud?
Mae ein canllaw yn cynnig argymhelliad ar gyfer rhaglen benodol y 
dangoswyd ei bod yn effeithiol ac yn gost-effeithiol sy’n darparu cymorth 
i ofalwyr pobl â dementia. Mae darparu’r math hwn o gymorth i ofalwyr 
yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac mae ein hargymhelliad o START yn 
amlygu rhaglen a all fynd i’r afael â’r flaenoriaeth hon. Mae’r canllaw hwn 
a’r arfarniad o dystiolaeth ategol yn gosod y disgwyliad y bydd byrddau 
iechyd lleol yn mabwysiadu START neu’n cyfiawnhau pam nad yw hyn yn 
briodol.

Arfarniad

Canllaw HTW:
Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START)

tystiolaeth ym maes gofal cymdeithasol, fe wnaethom ddysgu gwersi 
allweddol am sicrhau cwmpas realistig ar gyfer arfarnu, ac roeddem yn 
gallu ystyried sut i fynd i’r afael â materion persbectif. Buom hefyd yn 
myfyrio ar yr angen i sicrhau bod iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu 
cynrychioli’n dda yn ein grwpiau cynghori.

Astudiaeth achos

Meredith Gardiner, Chris Ball, Cath Doman, Rachel 
Jones, Julie Skelton, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Frohunan

As the ICF Dementia Care Programme at Cardiff and 
Vale Wrth i Raglen Gofal Dementia ICF ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro nesáu at ddiwedd ei 
phedwaredd flwyddyn a’i bod ar fin cael ei hailfodelu, mae 
cyhoeddi’r canllaw hwn gan Technoleg Iechyd Cymru yn 
amserol iawn. Gwyddom fod gofalwyr yn chwarae rhan 
hanfodol wrth ofalu am bobl â dementia. Diolch i HTW 
am werthuso’r mater hwn sydd o bwysigrwydd mawr ac 
yn awgrym rhagorol o ran pwnc. Byddai’n wych gweld yr 
ymyriad START yn cael ei fabwysiadu fel mater o drefn i 
sicrhau newid trawsnewidiol ar gyfer gofal dementia 

ledled rhanbarth Caerdydd a’r Fro.

“
“

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/ymyriadau-seicolegol-ar-gyfer-gofalwyr-dementia/?lang=cy
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MABWYSIADU
Canllawiau awdurdodol 
i lywio comisiynu gofal 

a hyrwyddo defnydd 
effeithlon ar adnoddau
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Pan sefydlwyd HTW, amlygwyd y dylai canllawiau gael statws ‘Mabwysiadu neu Gyfiawnhau’ ac y dylid 
archwilio lefelau mabwysiadu canllawiau i sicrhau eu bod yn cael effaith ar fynediad at dechnolegau 
effeithiol a chost-effeithiol. Adroddodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Archwilio Mabwysiadu ganfyddiadau 
yn 2020 ac amlinellodd y dylai HTW fod yn gyfrifol am arwain y gwaith archwilio mabwysiadu gyda 
chymorth gan bartneriaid ar draws GIG Cymru. Ataliwyd y gwaith hwn drwy gydol 2020 ac i mewn i 
ddechrau 2021 er mwyn osgoi tynnu sylw oddi ar y gwaith parhaus o reoli’r pandemig COVID-19 a’r 
ymdrechion o ran brechu ond mae wedi cynyddu’n sylweddol drwy’r flwyddyn.

Buom yn gweithio gyda grŵp cymheiriaid cenedlaethol Cyfarwyddwyr Meddygol Cymru Gyfan i nodi 
arweinwyr enwebedig ym mhob un o’r byrddau iechyd lleol a chyrff comisiynu iechyd eraill yng 
Nghymru a chyfarfod â phob un o’r cysylltiadau i drafod trefniadau lleol ar gyfer monitro ymatebion 
i’n canllawiau. Yn seiliedig ar ein canfyddiadau, rydym wedi gallu datblygu proses ddrafft ar gyfer ein 
harchwilio mabwysiadu blynyddol ac wedi datblygu gweithdrefnau gweithredu safonol a thempledi i 
gefnogi rhaglen beilot ar gyfer detholiad o’n canllawiau blaenorol. Mae’r broses wedi’i seilio ar geisio 
cael syniad o’r ymateb i ganllawiau gan y cyrff comisiynu perthnasol, asesu a yw newidiadau mewn 
data caffael yn dangos eu bod wedi’u mabwysiadu, a chael gafael ar wybodaeth am newidiadau i 
wasanaethau gan arbenigwyr pwnc lleol.

Ar ôl datblygu’r prosesau hyn, gwnaethom nodi wyth canllaw sy’n adlewyrchu nodweddion amrywiol 
technolegau nad ydynt yn feddyginiaeth. Yna gwnaethom ddatblygu cynlluniau monitro unigol ar 
gyfer pob un o’r canllawiau hyn ac rydym wedi dosbarthu’r rhain i’n harweinwyr enwebedig, ein 
cysylltiadau caffael, ac arbenigwyr pwnc. Rydym hefyd wedi gallu cynnig cymorth ariannol i bob 
bwrdd iechyd lleol i gefnogi eu rhyngweithio â ni parthed archwilio mabwysiadu. Dylai’r cymorth 
hwn helpu i ddatblygu systemau ar gyfer ymateb i ganllawiau gan HTW, NICE a chyrff eraill a bydd 
yn cefnogi mabwysiadu arloesedd yng Nghymru. Yn gynnar yn 2022, byddwn yn coladu canfyddiadau 
ar gyfer y rhaglen beilot ac yn cyflwyno ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar archwilio mabwysiadu.

Drwy ddatblygu ein proses archwilio mabwysiadu, rydym wedi gallu adolygu dulliau ar gyfer monitro 
lefelau mabwysiadu gan gyrff eraill yng Nghymru a’r DU yn ehangach, yn ogystal â gweithio gyda 
phartneriaid rhyngwladol i ddysgu gwersi ar sut mae gwaith wedi mynd rhagddo mewn mannau 
eraill. Bydd canfyddiadau’r rhaglen beilot yn ein helpu i ddeall a yw ein prosesau drafft yn briodol a 
byddwn yn cael adborth gan yr arweinwyr enwebedig ynglŷn ag a ellid gwella’r prosesau hyn.

Ar ôl y rhaglen beilot, cwblheir archwiliad mabwysiadu bob blwyddyn. Bydd yn darparu gwybodaeth 
werthfawr ynglŷn â lefel mabwysiadu ein canllawiau a bydd yn helpu i sicrhau bod ein gwaith yn cael 
effaith ar bobl sy’n cyrchu gofal. Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth i Lywodraeth Cymru a GIG Cymru 
am yr heriau sy’n gysylltiedig â mabwysiadu ein canllawiau i Gymru.

Mabwysiadu

Treialu archwilio mabwysiadu HTW

Lisa Davies, Pennaeth Ymarfer Clinigol Effeithiol a Gwella Ansawdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Rydym wedi cael cefnogaeth wych gan Dechnoleg Iechyd Cymru i’r prosiect archwilio mabwysiadu, gan gynnwys y 
cynnig o gymorth ariannol i’n galluogi i ddatblygu systemau a phrosesau i gyflawni gofynion yr archwiliad. Bydd 
datblygu ffyrdd newydd o weithio gan ddefnyddio’r cyllid hwn nid yn unig yn rhoi buddion i’r prosiect hwn ond bydd 
hefyd yn cyfrannu at gyflawni amcanion ehangach y Bwrdd Iechyd. Mae cydweithwyr yn Technoleg Iechyd Cymru 
bob amser yn barod eu cymorth ac yn ymatebol gydag ymholiadau a bydd y Fforwm Rhanddeiliaid a sefydlwyd yn 
rhoi cyfle gwych i gysylltu â chydweithwyr o bob rhan o Gymru wrth i ni symud ymlaen â’r archwiliad blynyddol.

“

“

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://heathtechnolog.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/02/HTW-AATFG-Report-English.pdf
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YMGYSYLLTU
Cydweithredu â 

rhanddeiliaid i gynyddu 
prosesau gwneud 

penderfyniadau sydd wedi’u 
llywio gan dystiolaeth
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Ymgysylltu

Ymgysylltu yn 2021

Drwy gydol 2021 rydym wedi ymgysylltu â 
rhanddeiliaid o bob rhan o’r sectorau iechyd, 
gofal cymdeithasol, diwydiant ac ymchwil yng 
Nghymru i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd 
gwneud penderfyniadau sydd wedi’u llywio gan 
dystiolaeth ynglŷn â ddefnyddio technolegau 
iechyd nad ydynt yn feddyginiaeth.

Rydym hefyd yn cynnal llif dwyffordd o wybodaeth 
trwy ein gwaith gyda Phanel Arfarnu HTW, y 
Grŵp Asesu ac aelodau’r Grŵp Gweithredol a 
thrwy gyfarfod yn rheolaidd â Grŵp Defnyddwyr 
y Diwydiant a Grŵp Sefydlog Cynnwys Cleifion a’r 
Cyhoedd (PPI).

Eleni gwnaethom gryfhau ein perthynas â 
phartneriaid allweddol drwy sefydlu Fforwm 
Rhanddeiliaid gyda’r nod o sicrhau bod HTW 
yn deall barn rhanddeiliaid ac yn eu galluogi i 
ddylanwadu ar ei waith. Yn ogystal â chefnogi 
rhaglen waith HTW, bydd y Fforwm Rhanddeiliaid 
yn darparu canllawiau ar flaenoriaethau ar gyfer 
gwasanaethau gofal yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi sefydlu cydweithrediad 
newydd gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a 
fydd yn ein galluogi i ddeall yn well sut y gall 
ein gwaith gefnogi’r sector gofal ehangach yng 
Nghymru.

Drwy gydol y pandemig COVID-19 rydym wedi 
gweithio ar y cyd â Chanolfan Dystiolaeth 
COVID-19 Cymru i ddarparu arbenigedd ymchwil 
sy’n cefnogi penderfyniadau wedi’u llywio gan 
dystiolaeth ac sy’n gritigol o ran amser.

Yn y cyfamser, rydym yn parhau i weithio’n agos 
gyda’n partneriaid presennol yng Nghomisiwn 
Bevan, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Canolfan 
Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan, Grŵp 
Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, 
Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban a’r Sefydliad 
Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a 
Gofal.

53,118
15,673

Gweld tudalennau 
gwe
Ymwelwyr unigryw

Cyfarfodydd pwyllgor 
ymgynghorol a gynhaliwyd:

4

5
10
3
3

Paneli arfarnu

Grwpiau asesu

Grwpiau gweithredol

Grwpiau defnyddwyr 
diwydiant
Grwpiau sefydlog cynnwys 
cleifion a’r cyhoedd (PPI)

Digwyddiadau:
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gynnwys gweminarau 
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https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-Social-Care-Action-Plan-FINAL_we4.pdf
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Beth ddysgom?
Mae datganiad sefyllfa INAHTA yn amlinellu bod gan 
gleifion hawl i fod yn rhan o’r broses HTA oherwydd 
gallai canlyniad yr asesiad effeithio’n uniongyrchol 
arnynt. Mae’n mynd ymlaen i ddweud y bydd nodi’r 
hyn sy’n bwysig i gleifion yn sicrhau bod allbynnau 
HTA yn fwy ymatebol i anghenion gofal a nodau iechyd 
ehangach cymdeithas.

Gall cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn HTA 
wella ansawdd yr asesiad a chefnogi gwneud 
penderfyniadau sy’n canolbwyntio ar y claf.

Yn HTW, mae PPI yn elfen amhrisiadwy yn ein 
hasesiadau technoleg iechyd. Rydym yn ymdrechu 
i sicrhau bod grwpiau cleifion, a’r rheini y gallai 
canlyniad HTA effeithio’n uniongyrchol arnynt yn rhan 
o’r broses arfarnu. Mae ein Grŵp Sefydlog Cynnwys 
Cleifion a’r Cyhoedd yn rhoi cyfeiriad ac arweiniad i 
sicrhau bod HTW yn cynnal PPI effeithiol drwy gydol ei 
waith ac mae wedi gweithio gyda’n tîm PPI i greu dull 
hyblyg, deinamig ac ymatebol o gynnal PPI.

Gyda phwy?
Mae INAHTA yn rhwydwaith o 50 o asiantaethau 
HTA sy’n cefnogi gwneud penderfyniadau system 
iechyd sy’n effeithio ar dros biliwn o bobl mewn 31 o 
wledydd ledled y byd. Mae aelodau INAHTA yn cysylltu 
â’i gilydd i gydweithredu a rhannu gwybodaeth am 
gynhyrchu a lledaenu adroddiadau HTA ar gyfer 
gwneud penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth. 
Caiff Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ei gydnabod 
gan INAHTA fel rhan bwysig a gwerthfawr o asesu 
technoleg iechyd ac mae rhannu dulliau, prosesau ac 
egwyddorion ar gyfer cynnal PPI yn hanfodol ar gyfer 
cynhyrchu cydweithrediad rhyngwladol sy’n sefydlu 
arfer gorau.

Mae datganiadau sefyllfa INAHTA yn un o’r ffyrdd y gellir 
rhannu dulliau arfer gorau fel y gall aelodau INAHTA ac 
eraill ddysgu gan ei gilydd. Mae datganiadau sefyllfa 
yn canolbwyntio ar faterion, dulliau, diffiniadau 
neu brosesau cyffredinol sy’n berthnasol i asesu 
technoleg iechyd ac i asiantaethau HTA ac maent yn 
rhoi arweiniad i asiantaethau ar arfer rhyngwladol 
gorau.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Mae datganiad sefyllfa INAHTA yn amlygu pwysigrwydd PPI mewn HTA ac yn cefnogi asiantaethau HTA 
yn eu hymdrechion i ymgysylltu’n effeithiol â chleifion i’w galluogi i gyfrannu’n ystyrlon at brosesau 

Fel aelod o’r Rhwydwaith Rhyngwladol o Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA), 
gweithiodd HTW ochr yn ochr ag aelodau eraill INAHTA ar gynhyrchu datganiad sefyllfa ar Gynnwys 
Cleifion mewn asesiad technoleg iechyd (HTA). Mae’r datganiad hwn yn adlewyrchu barn yr aelodau ar 
rôl cynnwys cleifion mewn HTA ac yn rhoi arweiniad ar sut y gall sefydliadau HTA gynhyrchu tystiolaeth 
cleifion ar gyfer arfarnu technoleg. Cyfrannodd HTW ein profiadau, dulliau, prosesau a gwersi a ddysgwyd 
tra’n cynnal gwaith Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ar gyfer ein hasesiadau technoleg iechyd i lywio’r 
Datganiad Sefyllfa hwn a darparodd arweiniad ar gynnal PPI i aelodau rhyngwladol o ganlyniad.

Beth wnaethom?

Ymgysylltu

Ymgysylltu rhyngwladol
Cydweithredu ag asiantaethau HTA byd-eang ar 
ddatganiad sefyllfa cynnwys cleifion

ac allbynnau HTA. Mae’r datganiad hwn yn disgrifio’r 
gwahanol agweddau ar gynnwys cleifion a’r cyhoedd 
mewn HTA ac yn rhannu arfer gorau. Mae ymgysylltiad HTW 
â’r gwaith hwn yn rhannu ein gwaith yn rhyngwladol ac yn 
sicrhau bod ein gwaith PPI yn cael ei lywio gan ddulliau 
PPI blaengar yn ogystal â chaniatáu i asiantaethau HTA 
eraill ledled y byd ddefnyddio ein profiadau a’n proses yn 
ogystal â’n dull ar gyfer PPI hyblyg ac adweithiol.

Aelodau Bwrdd INAHTA Dr Sophie 
Söderholm Werkö a Karen Macpherson

Roedd eich ymdrechion yn hollbwsig a chawsant 
eu gwerthfawrogi’n fawr yn y grŵp. Ni fyddem 
wedi gallu cynhyrchu dogfen o ansawdd mor 

uchel heb eich cyfraniadau.

“ “

https://www.inahta.org/position-statements/
https://www.inahta.org/
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Ymgysylltu rhyngwladol
HTW yn ennill gwobr effaith INAHTA

HTW yn cefnogi digwyddiad HTAi 2021
Gofynnwyd i HTW ymuno â Phwyllgor Trefnu Lleol cyfarfod blynyddol 2021 o Asesu Technoleg Iechyd Rhngwladol 
(HTAi) - cymdeithas fyd-eang ar gyfer sefydliadau sy’n cynhyrchu asesiadau technoleg iechyd (HTA). Cyfarfu 
rhwydwaith byd-eang y sefydliad o aelodau o dros 60 o wledydd yn rhithwir ym mis Mehefin ar gyfer y digwyddiad 
a oedd yn canolbwyntio ar rôl HTA mewn arwain arloesedd iechyd.

Yn ystod y digwyddiad, archwiliodd yr aelodau sut y gall dulliau ymaddasol at HTA gefnogi arloesedd mewn 
systemau iechyd wrth i dechnoleg barhau i esblygu a heriau newydd ddod i’r amlwg. Gwnaethant drafod sut mae 
dulliau traddodiadol o ymdrin â HTA yn cael eu herio wrth i’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau ddiwallu anghenion 
newidiol systemau iechyd lleol.

Roedd Cyfarfod Blynyddol HTAi 2021 hefyd yn gyfle i ymchwilwyr, llunwyr polisi, ymarferwyr gofal iechyd, datblygwyr 
technoleg a chleifion fyfyrio ar eu rôl mewn ysgogi arloesedd trwy HTA.

Fe wnaeth tîm HTW gadeirio trafodaethau panel a rhoddodd gyflwyniadau llafar ac ar ffurf poster ar bynciau’n 
amrywio o arloesi mewn HTA i roi cleifion wrth galon y llwybr arloesi.

Ym mis Medi 2021 derbyniodd HTW Wobr ryngwladol fawreddog David Hailey am y stori â’r effaith orau yng Nghyngres 
y Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA). Defnyddiom ein harfarniad o drawsblaniad 
bôn-gell gwaedfagol awtologaidd (AHSCT) ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol (RRMS) fel astudiaeth 
achos i ddangos sut rydym yn gwerthuso effaith ein gwaith.

Pleidleisiodd y 100 o fynychwyr y digwyddiad, a oedd yn cynrychioli 50 aelod-sefydliad INAHTA, i HTW ennill y wobr 
a ddyfernir i’r asiantaeth HTA sy’n cyflwyno’r enghraifft orau o’r effaith y mae asesiad wedi’i chael a pha wersi a 
ddysgwyd o’r broses.

Cyflwynodd y corff comisiynu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) y pwnc i HTW, a chyhoeddwyd 
yr arfarniad a’r canllawiau ym mis Gorffennaf 2020. Yn ystod y broses asesu ymgysylltodd HTW â phanel eang 
o arbenigwyr clinigol gan gynnwys niwrolegwyr ymgynghorol, hematolegwyr ymgynghorol, academyddion, a 
chyrff HTA eraill. Ceisiodd y sefydliad hefyd ymgysylltiad uniongyrchol gan ddau sefydliad cleifion, a ddarparodd 
gyflwyniadau cleifion annibynnol. Yn ddiweddarach, dywedodd sefydliadau cleifion fod cael eu cynnwys yn y broses 
arfarnu yn amhrisiadwy a dywedwyd bod pobl sy’n byw gydag MS yn cael gwrandawiad drwy gydol y broses.

Ymgysylltu

“
“

Dywedodd yr Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW: ŷRwy’n falch 
iawn bod HTW wedi’i gyhoeddi’n enillydd Gwobr David Hailey 2021 
INAHTA. Mae hyn yn adlewyrchu ansawdd y gwaith a wnaed wrth 
baratoi’r canllaw ar drawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd 
(AHSCT) ar gyfer ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol 
(RRMS) yn ogystal â’r dull cydweithredol a ddefnyddir gennym yn 
ein harfarniadau.ŷ

Ar ôl cyhoeddi canllaw HTW, argymhellodd Panel Blaenoriaethu 
WHSSC AHSCT ar gyfer RRMS fel ‘blaenoriaeth uchel’ ar gyfer cyllid. 
Rhoddwyd sylw i’r canllaw ar wefan Ymddiriedolaeth MS ac mewn 
sawl erthygl newyddion, ac ers hynny mae grwpiau cleifion wedi 
galw am ‘gamau nesaf’ clir tuag at agor canolfannau triniaeth 
arbenigol yng Nghymru.

“

Tara Schuller, MSc
Rheolwr Gweithredol, INAHTA

Cystadlodd HTW yn erbyn storïau 
effaith gan asiantaethau ledled y 
byd ac enillodd y wobr hon yn ystod 
Cyngres 2021 INAHTA. Cafodd ei stori ei 
sgorio fel y stori orau gan gyd-aelodau 
yn seiliedig ar feini prawf pwysigrwydd 
pwnc, cyfraniad at HTA, gwybodaeth 
asesu effaith ac adrodd stori yn glir. 

Llongyfarchiadau HTW!!

“

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.inahta.org/


30Adroddiad Blynyddol HTW 2021

Ymgysylltu

Yr hyn y mae ein rhanddeiliaid yn 
ei ddweud

“

“

Thomas James, Pennaeth Arloesedd a Thechnoleg, 
Llywodraeth Cymru

Ers ei sefydlu yn 2017, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi diwallu 
angen sylweddol yn y system i arfarnu technolegau iechyd yn 

systematig ar sail unwaith i Gymru.

Mae archwiliad HTW o gyfleoedd ychwanegol i ryngwynebu 
â’r llywodraeth, y sector iechyd a gofal, y byd academaidd a 
phartneriaid diwydiant wedi gwneud argraff fawr arnaf. Mae hyn 
wedi ychwanegu gwerth sylweddol i blatfformau arloesi megis 

Hac Iechyd Cymru a rhaglen Enghreifftiol Bevan.

Mae hefyd yn gyffrous bod yn rhan o fentrau mwy newydd 
HTW fel eu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol a gweithio i gyd-
ddylunio Llwybr Mynediad at Ddyfeisiau Arloesol Llywodraeth y 
DU; rhaglenni gwaith sydd eto’n nodi ac yn diwallu anghenion 

diriaethol o ran systemau iechyd a gofal.
“

“

Yr Athro Davey Jones, Prifysgol Bangor, Cynghorydd i 
TAG-E Llywodraeth Cymru

Rhoddodd Lauren Elston adolygiad rhagorol a chyflym i ni o’r risg 
sy’n gysylltiedig â throsglwyddiad COVID-19 mewn amgylcheddau 

lled-amgaeedig. 

Roedd hwn yn amserol ac yn rhagorol. Canfu’r adolygiad tystiolaeth 
fod diffyg tystiolaeth i lunio canllaw cadarn ar amgylcheddau 

lled-amgaeedig.

“
“

“

Kimberley Carter, Cynghorydd Asesu Technoleg Iechyd, 
NICE

Mae dogfennau tystiolaeth a chanllawiau terfynol yn gryno, yn 
glir wedi’u cyflwyno’n dda.

Roedd trafodaeth y pwyllgor wedi’i rheoli’n dda a’i hamseru’n dda. 
Mae’r adolygiad tystiolaeth o ansawdd uchel iawn. Mae’n bwysig 
bod gan Gymru ei sefydliad HTA ei hun gan y gall helpu i sicrhau 
bod cleifion yng Nghymru yn gallu cael gafael ar y triniaethau 

mwyaf priodol am gost y gall y system ei chynnal.

Rwy’n credu y gallai NICE ddysgu llawer gan HTW a gobeithio y 
cawn gyfle i gydweithio yn y dyfodol.

““
Mohamed Anwar, Cymrawd Ymchwil a 
Chofrestrydd, Prifysgol Caeredin

Darparodd HTW ganllawiau clir ar rôl peptidau 
natriuretig mewn methiant y galon mewn 

lleoliadau acíwt.

““

Suan Jones, gwirfoddolwr ac aelod o’r 
Grŵp Sefydlog PPI

Mae HTW yn gwrando ar ein hystyriaethau a’n 
sylwadau pan fyddwn yn astudio Adroddiad 
Gwerthuso Tystiolaeth. Mae’r adroddiadau 
wedi’u cyflwyno’n dda iawn ac maent yn drylwyr 

a chryno dros ben.

“

“

Zoe Rees, Swyddog Comisiynu, Ceisiadau 
Cyllido Cleifion Unigol (IFPR)

Mae Crynodebau Tystiolaeth Cyflym HTW yn 
darparu tystiolaeth i gefnogi proses gwneud 
penderfyniadau’r Panel IPFR. Yn ddiweddar, 
rydym wedi derbyn crynodebau ar gyfer 
Anhwylder Niwroleg Gweithredol, Uwchsain â 

Ffocws Dwysedd Uchel a Rhwyll Biolegol.

Mae Canllawiau HTW hefyd yn ddefnyddiol 
ym Mhroses Gwneud Penderfyniadau IPFR. Yn 
ddiweddar mae’r Panel IPFR wedi ystyried y 
canllawiau ar gyfer Croesgysylltu ar y gornbilen.
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Ymgysylltu

Ymgysylltu â diwydiant

Dathlu cyflawniadau gwyddonol

Ym mis Rhagfyr 2021 cymerodd HTW ran yn y Gwobrau MediWales 
blynyddol, a gynhaliwyd am y pedwerydd tro ar ddeg, ac sy’n 
gyfle i ddathlu llwyddiannau’r GIG, gwyddorau bywyd a sectorau 
technoleg iechyd yng Nghymru.

Noddodd HTW y Wobr Cynyddu Arloesedd a Thrawsnewid a 
enillwyd gan Wasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan a 
Chanolfan Ganser Felindre i gydnabod eu gwaith mewn datblygu 
prawf ffarmacogeneteg sy’n gallu rhagweld adweithiau niweidiol 
i gemotherapi. Sefydlodd y tîm brawf arloesol newydd ar gyfer 
cleifion sydd ar fin derbyn y cyffur cemotherapi fluoropyrimidine, 
sy’n nodi eu risg o ddioddef sgil effeithiau difrifol.

Yn gynharach yn y flwyddyn cymerodd HTW ran hefyd yn 
nigwyddiad arddangos MediWales lle daeth aelodau o gymuned 
gwyddorau bywyd Cymru ynghyd i rannu gwybodaeth am eu 
prosiectau diweddaraf.

Cynllun peilot Llwybr 
Mynediad Dyfeisiau Arloesol 
(IDAP)
Mae HTW yn cydweithio ar lwybr ymchwil a mynediad 
newydd a gefnogir ledled Prydain Fawr ar gyfer 
technolegau meddygol arloesol sy’n diwallu angen 
hollbwysig yn y system iechyd a gofal. Mae’r Llwybr 
Mynediad Dyfeisiau Arloesol (IDAP) yn brosiect ar y 
cyd rhwng y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal (NICE), yr Asiantaeth Rheoleiddio 
Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), 
HTW a Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban (SHTG). Y 
nod yw datblygu llwybr sy’n caniatáu i ddatblygwyr 
technoleg ddarparu eu cynhyrchion arloesol i weithwyr 
gofal proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau ar y cyfle 
cyntaf, ond eto’n ddiogel. Bydd y llwybr arfaethedig yn 
cael ei dreialu yn 2022.

Cydweithrediad Grŵp 
Defnyddwyr y Diwydiant 
(IUGC)
Drwy gydol 2021, parhaodd HTW i adeiladu ar ei 
gysylltiadau â chynrychiolwyr y diwydiant drwy gynnal 
cyfarfodydd chwarterol Grŵp Defnyddwyr y Diwydiant 
(IUG).

Sefydlwyd IUGC, sef cydweithrediad rhwng cynrychiolwyr 
y diwydiant a Thechnoleg Iechyd Cymru, gyda’r nod o 
godi ymwybyddiaeth o waith HTW a gwella mynediad at 
dechnoleg ar gyfer GIG Cymru.

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys mentrau bach a 
chanolig a chwmnïau rhyngwladol, sydd i gyd â 
chysylltiadau â Chymru ac yn ymwneud ym maes 
datblygu a gweithgynhyrchu cynhyrchion arloesol ar 
gyfer y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn ei gyfarfodydd chwarterol bydd y grŵp yn trafod 
diweddariadau ar brosesau HTW a NICE a rhoddir 
arweiniad i aelodau ar lwybrau mynediad i’r farchnad, 
bodloni gofynion rheoleiddio ac arfer gorau wrth 
ddatblygu tystiolaeth. Mae’r IUGC yn galluogi HTW 
i sicrhau bod ei ddulliau’n diwallu anghenion 
aelodau’r diwydiant o ran nodi, arfarnu a mabwysiadu 
technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaeth. Mae 
hefyd yn rhoi cyfle i HTW gael y wybodaeth ddiweddaraf 
am dueddiadau yn y diwydiant a gweld cyfleoedd i wella 
gofal iechyd yng Nghymru.

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
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Mae defnyddio technolegau iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol yn rhan bwysig o ddarparu’r gofal gorau i bobl 
sydd ei angen. Mae prosesau a dulliau wedi’u hen sefydlu ar gyfer asesu technolegau iechyd ond efallai na fydd y 
rhain yn gwbl addas ar gyfer asesu technolegau neu ffyrdd o weithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae Technoleg 
Iechyd Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwaith yn hygyrch ac yn briodol ar gyfer gofal cymdeithasol ac mae 
wedi gwneud cynnydd sylweddol ar y gwaith hwn yn ystod 2021.

Ar ddechrau’r flwyddyn, lansiodd Technoleg Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru bartneriaeth i rannu 
arbenigedd a deall sut y gellir addasu dulliau a phrosesau HTW i ofal cymdeithasol a sut rydym yn ymgysylltu â’r 
sector gofal cymdeithasol yng Nghymru. Trwy’r bartneriaeth hon rydym wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau i wella 
ymwybyddiaeth o’n gwaith a thrafod materion allweddol. Mae’r rhain wedi cynnwys bwrdd crwn gofal cymdeithasol 
ar gyfer arweinwyr o feysydd iechyd a gofal cymdeithasol, y llywodraeth, y byd academaidd a pholisi, a gweithdy 
gofal cymdeithasol i bobl sy’n cyrchu gofal cymdeithasol, eu gofalwyr, a gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol. 
Caniataodd y ddau i ni gynyddu ein hamlygrwydd mewn gofal cymdeithasol a gwella ein dealltwriaeth o’r heriau 
a’r cyfleoedd i HTW gyfrannu at ofal cymdeithasol. Fel rhan o’r bartneriaeth hon, nododd Gofal Cymdeithasol Cymru 
hefyd y rhaglen Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START) fel blaenoriaeth uchel ar gyfer arfarnu ac rydym bellach

Ymgysylltu

Gweithio mewn partneriaeth â Gofal 
Cymdeithasol Cymru

wedi datblygu Adolygiad Arfarnu Tystiolaeth a 
chanllawiau sy’n argymell mabwysiadu fel mater o drefn 
yng Nghymru.

Cynlluniodd HTW Alwad Pwnc Agored Gofal Cymdeithasol 
i’w lansio yn gynnar yn 2022. Dylai hyn hyrwyddo ein 
gwaith ymhellach a dod â chyfres o bynciau o ofal 
cymdeithasol i ni y gallwn eu hystyried ar gyfer eu 
blaenoriaethu yn ein rhaglen waith. I baratoi ar gyfer 
yr alwad pwnc agored hon, rydym wedi adolygu ein 
gwefan a’n dogfennaeth allweddol i sicrhau bod yr iaith 
a ddefnyddiwn yn dangos yn glir bod gofal cymdeithasol 
o fewn ein cylch gwaith ac yn hygyrch i bobl a allai fod 
eisiau cyflwyno pwnc. Rydym hefyd wedi datblygu ein 
strategaeth gyfathrebu i gefnogi cyflwyno’r alwad pwnc 
agored hon.

Ein gwersi allweddol o’n gwaith eleni yw y bydd nifer fawr 
o heriau y bydd yn rhaid i ni eu hwynebu wrth weithio 
gyda gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae cyfleoedd 
sylweddol i ni gyfrannu ac rydym wedi dechrau creu 
cysylltiadau â grwpiau a rhwydweithiau presennol a allai 
gefnogi ein gwaith. Rydym wedi cael adborth cadarnhaol 
am ein gwaith gan Gofal Cymdeithasol Cymru o ran ein 
hymrwymiad gwirioneddol i ymgysylltu â phartneriaid 
ym maes gofal cymdeithasol a dysgu ganddynt ac 
addasu ein gwaith i gefnogi gofal cymdeithasol.

https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-Social-Care-Action-Plan-FINAL_we4.pdf
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-SCW-Roundtable-Report-FINAL_we4.pdf
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-SCW-Workshop-Report-FINAL_we4.pdf
https://healthtechnology.wales/reports-guidance/ymyriadau-seicolegol-ar-gyfer-gofalwyr-dementia/?lang=cy


33 www.healthtechnology.wales

Cynhaliwyd ein Gweithdy Gofal Cymdeithasol ym mis 
Mehefin a’i nod oedd deall yn well pa mor abl yr oedd pobl 
yn teimlo i ryngweithio â HTW ac archwilio pa mor hygyrch 
yw ein deunyddiau cyhoeddus. Cynlluniwyd y gweithdy 
gan HTW, Gofal Cymdeithasol Cymru a’r Sefydliad Gofal 
Cymdeithasol er Rhagoriaeth a chafwyd cymysgedd o 
gyflwyniadau, trafodaeth grŵp cyfan ac ystafelloedd trafod, 
a sesiynau holi ac ateb.

Mae rhai canfyddiadau allweddol fel a ganlyn ac maent ar 
gael yn ein hadroddiad gweithdy:

 Byddai iaith fwy cynhwysol a oedd yn adlewyrchu iechyd 
a gofal cymdeithasol yn helpu i ddileu rhwystrau. Gall fod 
yn fuddiol ystyried dull seiliedig ar gryfderau.

 Roedd pobl yn awyddus i archwilio a ellid gwneud i’r 
broses deimlo’n llai ŷunfforddŷ gyda mwy o ddeialog rhwng 
y cynigydd pwnc a thîm HTW ac a ellid sicrhau bod cymorth 
ychwanegol ar gael.

 Soniodd y cyfranogwyr hefyd y bydd tystiolaeth yn her ym 
maes gofal cymdeithasol ac y dylai HTW fod yn ymwybodol 
y gallai canlyniadau fod yn anos i’w mesur ac efallai y bydd 
angen dull wedi’i addasu.

Cynhaliwyd ein Bwrdd Crwn Gofal Cymdeithasol ym mis 
Mai. Ein prif nod oedd trafod pa addasiadau y gallai fod eu 
hangen i wneud asesiad technoleg iechyd yn fwy priodol 
ar gyfer gofal cymdeithasol a sut y gellid cefnogi hyn yng 
Nghymru. Roedd uwch arweinwyr o faes iechyd a gofal 
cymdeithasol, y llywodraeth, arbenigwyr academaidd a 
pholisi yn bresennol yn y bwrdd crwn a chafwyd cymysgedd 
o gyflwyniadau gan bobl ag arbenigedd ar ofal cymdeithasol 
seiliedig ar dystiolaeth a’r cyd-destun Cymreig yn ogystal â 
thrafodaeth agored.

Cyhoeddwyd adroddiad cynhwysfawr ac mae rhai o’n 
canfyddiadau allweddol wedi’u hamlygu yma:

 Pwysleisiodd y cyfranogwyr y dylai pobl sy’n gweithio ym 
maes HTA fod yn ymwybodol o realiti gofal cymdeithasol 
a fydd yn peri heriau. Gall y rhain fod yn gysylltiedig â 
darparu gofal datganoledig a thameidiog, trosiant staffio, 
a chysylltiadau llai datblygedig rhwng amgylcheddau gofal 
cymdeithasol ac ymchwil.

 Mae angen dull mwy hyblyg i sicrhau bod buddion sy’n 
ymwneud â bod yn berson-ganolog, urddas a pharch a 
galluoedd yn cael sylw a bod tystiolaeth byd go iawn o 
leoliadau ymchwil a lleoliadau nad ydynt yn rhai ymchwil 
yn cefnogi gwneud penderfyniadau. Bydd angen ystyried 
hefyd sut y gall gwerthusiad economaidd gefnogi 
asesiadau o werth gan ddefnyddio dulliau wedi’u haddasu.

 Bydd angen ymdrechion i sicrhau bod lleisiau amrywiol o 
ofal cymdeithasol yn cael eu cynrychioli, i gefnogi sgyrsiau 
parhaus am addasiadau sy’n deillio o’r bwrdd crwn ac i lywio 
arfarniadau ac arwain y broses o wneud penderfyniadau yn 
y tymor hwy.

 Roedd y cyfranogwyr yn glir bod yn rhaid i HTA gefnogi 
newid o fewn gofal cymdeithasol i sicrhau cefnogaeth 
barhaus gan bartneriaid. Bydd angen i asiantaethau HTA 
ystyried sut y caiff canllawiau eu cyfathrebu i sicrhau 
ymwybyddiaeth a dylent archwilio sut y gellir hybu a mesur 
lefelau mabwysiadu canllawiau.

Mae HTW wedi datblygu Cynllun Gweithredu Gofal Cymdeithasol i helpu i fynd i’r afael â’r themâu a ddaeth i’r amlwg 
ar draws y bwrdd crwn a’r gweithdy ac rydym wedi ymrwymo i barhau â’r gwaith hwn dros y blynyddoedd i ddod.

Ymgysylltu

Canfyddiadau allweddol o fwrdd crwn a gweithdai gofal 
cymdeithasol HTW

“

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i weithio’n agos gyda’r tîm yn Technoleg Iechyd 
Cymru i godi proffil gofal cymdeithasol yn ei waith. Rydym wedi canolbwyntio ar wneud prosesau 
HTW yn fwy hygyrch a hawdd eu llywio i bobl ym maes gofal cymdeithasol a bydd galwadau pwnc 
yn y dyfodol yn elwa o’r gwelliannau sydd ar waith erbyn hyn. Mae wedi bod – ac yn parhau i fod – yn 
gydweithrediad gwirioneddol, ac rydym yn edrych ymlaen at ein gwaith yn y dyfodol i hyrwyddo a 

gwreiddio’r arfer o asesu technoleg iechyd ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

“

Lisa Trigg, Gofal Cymdeithasol Cymru

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
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https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-SCW-Roundtable-Report-FINAL_we4.pdf
https://healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2022/01/25574_HTW-Social-Care-Action-Plan-FINAL_we4.pdf
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Tîm PPI HTW yn HTAi 2021
Fe wnaethom arddangos ein gwaith PPI gyda balchder yng nghynhadledd ar-lein HTAi 2021 lle buom yn cyflwyno mewn 
tri phanel yn ymwneud â PPI; ‘Cyfranogiad Cleifion ar y Lefel Sefydliadol’, ‘Sicrhau Ymgysylltu’n Effeithiol â Chleifion 
mewn HTA Dyfeisiau Meddygol Cylch Cyflym’ a ‘Sut i Werthuso Cyfranogiad Cleifion a’r Cyhoedd mewn HTA’. Gwyliwyd 
y paneli hyn gan dros 100 o fynychwyr y gynhadledd a chafwyd trafodaethau meddylgar a chynhwysol. Canmolwyd ein 
gwaith PPI a chawsom adborth cadarnhaol gan fynychwyr.

Fel rhan o’r prosiect ‘Cyfranogiad Cleifion ar y Lefel Sefydliadol’, cymerodd Alice Evans, Alan Meudell a Susan Duncan 
ran mewn prosiect ehangach yn ystyried ymgysylltiad cleifion a chynrychiolwyr cyhoeddus ar draws pwyllgorau a 
byrddau mewn sefydliadau HTA. Mae Alan, sy’n aelod o Grŵp Sefydlog PPI HTW ac yn Bartner Cyhoeddus, hefyd yn 
aelod o bwyllgor Archwilio a Mabwysiadu HTW a darparodd fyfyrdodau ar weithio o fewn rolau amrywiol mewn HTA fel 
cynrychiolydd cyhoeddus.

Pynciau gyda PPI5

Cyflyniadau cleifion 
wedi’u derbyn

4

Holiaduron/Arolygon 
wedi’u dosbarthu

2

Adolygiadau 
llenyddiaeth 
tystiolaeth cleifion 
penodol

2

Rydym wedi cael blwyddyn brysur a chyffrous yn parhau â’n hymrwymiad i 
waith arloesol cynnwys cleifion a’r cyhoedd (PPI). Mae uchafbwyntiau eleni’n 
cynnwys ymgorffori mwy o hyblygrwydd yn ein proses Cynnwys Cleifion a’r 
Cyhoedd er mwyn cael dull mwy adweithiol a deinamig ar gyfer ymgysylltu, 
cynnal ein grwpiau ffocws cleifion a gofalwyr cyntaf, teilwra ein prosesau ar 
gyfer pynciau gofal cymdeithasol a chyflwyno ein gwaith PPI yn y gynhadledd 
HTAi ryngwladol.

Rydym hefyd wedi croesawu cynrychiolwyr o gymunedau cleifion i gymryd 
rhan yn ein trafodaethau panel arfarnu, lle mae ein canllawiau cenedlaethol ar 
ddefnyddio technolegau iechyd yn cael eu llunio. Mae cyfraniadau cleifion a’r 
sefydliadau sy’n eu cynrychioli yn rhan hanfodol a gwerthfawr o arfarniadau 
HTW, lle cofnodir y dystiolaeth a gyflwynir ganddynt o dan adran benodol o’n 
Hadroddiadau Arfarnu Tystiolaeth ac fe’i trafodir mewn Paneli Arfarnu. Rydym 
yn parhau i wella a datblygu’r broses hon wrth i ni ddysgu gan gleifion, gofalwyr, 
y cyhoedd ac arfer gorau.

Ymgysylltu

Cynnwys cleifion a’r cyhoedd
“

“

Alan Meudell, aelod o Grŵp Sefydlog 
PPI HTW a Phartner Cyhoeddus 

Er gwaethaf yr heriau a gyflwynwyd gan y 
pandemig mae wedi bod yn gadarnhaol bod 
y grŵp PPI a HTW wedi parhau i ddatblygu’r 
prosesau a’r gweithgareddau PPI o fewn 
HTW i’w gwneud yn fwy effeithiol ac i sicrhau 
bod profiadau cleifion a gofalwyr yn rhan 
o’r dystiolaeth a ddefnyddir yn y broses 
gwneud penderfyniadau a bod eu lleisiau’n 
cael eu clywed. Mae’r grŵp PPI a HTW hefyd 
wedi cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu â’r 
gymuned HTA fyd-eang i rannu’r wybodaeth a 
gawsom ac i ddysgu o brosesau HTA gwledydd 
eraill. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym 
wedi cymryd rhan mewn ymchwil HTAi a 
edrychodd ar ‘Gyfranogiad mewn HTA ar lefel 
sefydliadol’ lle bu HTW a’r grŵp PPI yn rhannu 

sut mae hyn yn digwydd yng Nghymru.

Mae Grŵp Diddordeb Cynnwys Cleifion a Dinasyddion HTAi (PCIG) 
yn dod â mwy na 300 o aelodau ynghyd o wahanol ddisgyblaethau 
a grwpiau rhanddeiliaid mewn 43 o wledydd i gryfhau cyfranogiad 
cleifion a’r cyhoedd mewn HTA. Mae HTW wedi cael sylw rhyngwladol 
yn gyflym am ei ddull o gynnwys cleifion a’r cyhoedd. Rydym yn 
gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i ddysgu, rhannu a myfyrio ar arfer gyda 
HTW, a chyfraniad hael ei staff i baneli Cyfarfod Blynyddol HTAi 2021 
ac astudiaethau ar effaith cynnwys cleifion a’r cyhoedd a’i rôl ar lefel 

sefydliadol y tu allan i asesiadau unigol.

Ann Single, Grŵp Diddordeb Cynnwys Cleifion a 
Dinasyddion HTAi

“

“
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Cydeithredu â grwpiau cleifion
Mae ein hymrwymiad i ymgysylltu’n hyblyg ac adweithiol â chleifion a’r cyhoedd wedi ein galluogi i ymgymryd â nifer o 
brosiectau cyffrous gan weithio ar y cyd â sefydliadau cleifion eleni. Mae cydgynhyrchu tystiolaeth cleifion yn galluogi 
mwy o sefydliadau i weithio gyda ni er mwyn cyfrannu at HTA gan ddefnyddio dulliau newydd sydd wedi sicrhau bod 
lleisiau cleifion yn parhau i fod wrth wraidd asesu technoleg. O ganlyniad, mae HTW wedi ymgymryd â nifer o fentrau 
‘cyntaf’ o ran ymgysylltu â PPI:

 Ein grwpiau ffocws cleifion a gofalwyr cyntaf a gynhaliwyd ar y cyd â Chymdeithas Alzheimer;
 Ein hymgysylltiad cyntaf â chleifion drwy gyfryngau cymdeithasol, a gynhaliwyd ar y cyd â FND (Functional Neurological 

Disorder) Action UK ar draws ei blatfformau cyfryngau cymdeithasol;
 Ein dulliau hygyrch cyntaf o gasglu tystiolaeth cleifion unigol, gan gynnwys galwadau ffôn ac ymgynghoriadau rhithwir;
 Ein hymdrech gyntaf i gyfuno dau fath neu fwy o dystiolaeth cleifion ar gyfer ein canllaw diwygiedig ar ddyfeisiadau 

monitro glwcos fflach, lle cyfunwyd Cyflwyniad Cleifion gan Diabetes UK Cymru ynghyd ag adolygiad llenyddiaeth 
tystiolaeth cleifion;

PPI yn gwneud gwahaniaeth 
mewn HTA
Adolygodd HTW ein canllaw ar groesgysylltu ar y gornbilen 
a monitro fflach glwcos eleni yn unol â’n polisi i sicrhau bod 
ein canllawiau’n berthnasol ac yn gyfredol â thystiolaeth 
ddiweddar. Ers cyhoeddi canllawiau ar y pynciau hyn yn 
2018 a 2019 yn y drefn honno, rydym wedi sefydlu ein 
proses PPI hyblyg ac ymatebol, a oedd yn ein galluogi i 
gynnwys tystiolaeth cleifion yn y canllawiau diwygiedig a 
wnaed eleni. Buom yn gweithio gyda’r grŵp Ceratoconws 
ar gyfer ein canllaw ar groesgysylltu ar y gornbilen a 
gyda Diabetes UK Cymru ar gyfer ein canllaw ar fonitro 
glwcos fflach. Roedd gallu cynnwys tystiolaeth cleifion 
wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ganlyniad y canllawiau 
diwygiedig, yn ogystal â’r dystiolaeth effeithiolrwydd 
clinigol ac o ran cost O ganlyniad, cyhoeddwyd canllawiau 
diwygiedig sy’n cefnogi’r defnydd o’r ddwy dechnoleg.

PPI mewn gofal cymdeithasol
Cynhaliodd HTW HTA ar gyfer ein pwnc gofal cymdeithasol 
cyntaf eleni a chroesawodd ein Grŵp Sefydlog PPI aelod 
newydd, Louise Baker, sydd wedi bod yn allweddol 
mewn addasu ein prosesau PPI ar gyfer pynciau gofal 
cymdeithasol. Cymerodd Louise ran yn ein grŵp gorchwyl 
a gorffen gofal cymdeithasol, helpodd i drefnu a chynnal 
ein hymgysylltiadau PPI â Chymdeithas Alzheimer ar 
gyfer y pwnc START ac mae wedi helpu Grŵp Sefydlog PPI 
i addasu ein hoffer PPI i fod yn fwy priodol i’w defnyddio 
ym maes gofal cymdeithasol. Bydd proses newydd ar 
gyfer cynnal PPI ar gyfer pynciau gofal cymdeithasol 
yn cael ei datblygu yn 2022 wrth i ni edrych ymlaen at 
dderbyn mwy o HTA ar gyfer pynciau mewn lleoliadau 
gofal cymdeithasol.

Adnoddau a hyfforddiant ar-lein
Rydym yn archwilio’r ffyrdd y gallwn helpu i wella dealltwriaeth o dechnolegau iechyd, arfarnu technoleg iechyd a 
chasglu a chyflwyno tystiolaeth cleifion mewn cymunedau cleifion a chyhoeddus ledled Cymru ac yn y DU. Mae ein Grŵp 
Sefydlog PPI wedi cynhyrchu fideo gwybodeg ar PPI ar gyfer ein gwefan sy’n rhoi trosolwg o PPI a sut y gall unigolion a 
sefydliadau gysylltu i ddysgu mwy. Cynhaliodd y Grŵp Sefydlog PPI hefyd weminar ragarweiniol ar dechnolegau iechyd 
ac asesu technoleg iechyd ym mis Rhagfyr 2020 a fynychwyd gan gynrychiolwyr sefydliadau cleifion o bob rhan o 
Gymru a’r DU ac sydd bellach ar gael i’w gwylio ar ein gwefan. Rydym hefyd wedi dechrau cynnig hyfforddiant un-i-
un ynglŷn â HTW a HTA i sefydliadau cleifion sydd â diddordeb mewn dysgu mwy. Hyd yn hyn, rydym wedi darparu’r 
hyfforddiant manwl hwn wedi’i deilwra i’r canlynol:

      Cynghrair Clefydau Prin a Genetig y DU
      Cymdeithas Alzheimer
      Crohns a Colitis y DU
      Ffibrosis Systig y DU
      Profiadau Cleifion Canolfan Ganser Felindre

Ymgysylltu

“

“

Louise Baker, aelod HTW a Phartner Cyhoeddus

Mae gweithio gyda HTW ar eu harchwiliad cyntaf o bynciau 
gofal cymdeithasol wedi bod yn brofiad gwerth chweil. Rwy’n 
gobeithio y bydd y gwaith rydw i wedi bod yn helpu i’w lunio yn 
gallu annog mwy o bynciau gofal cymdeithasol yn 2022 fel bod 
teimlad gwell o’r gwaith y mae gweithwyr gofal cymdeithasol 
proffesiynol yn ei wneud gyda thechnoleg y gall cymunedau 

ehangach yng Nghymru elwa ohono.

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.youtube.com/watch?v=oU_iGn7-Sqg&t=9s
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Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae therapïau celloedd a 
genynnau, a elwir hefyd yn gynhyrchion meddyginiaethol therapi 
uwch (ATMP), wedi’u datblygu i drin cyflyrau difrifol. Mae gan y 
therapïau hyn y potensial i gael effaith fawr ar gleifion ac ar y 
system gofal iechyd.

Fel rhan o Raglen Rhwydwaith Canolfan Triniaeth Therapïau 
Uwch, buom yn cydweithio â Chanolfan Triniaeth Therapi Uwch 
Canolbarth Lloegr (MW-ATTC) a rhwydwaith mawr o arbenigwyr 
i gyflawni prosiectau i helpu i asesu a mabwysiadu ATMP. Nod y 
prosiectau oedd datblygu offer, fframweithiau a methodolegau 
i gynorthwyo’r asesiad ATMP ac felly hwyluso penderfyniadau 
comisiynu yn y dyfodol.

Pecyn cymorth microgostio ATMP
Cynhaliom adolygiad llenyddiaeth systematig o’r dulliau casglu adnoddau a ddefnyddiwyd mewn 
dadansoddiadau economaidd blaenorol o ATMP. Yna defnyddiwyd y dystiolaeth hon a mewnbwn arbenigol i 
ddatblygu pecyn cymorth microgostio, y gellir ei ddefnyddio i lywio’r gwaith o gasglu data defnydd adnoddau 
ar draws gwahanol gamau o gyflawni ATMP. Nod y pecyn cymorth microgostio yw hwyluso asesiad cost lawn 
darparu therapïau uwch i’r GIG. Gallai hyn lywio asesiadau yn y dyfodol i weld a yw gwahanol ATMP yn rhoi gwerth 
digonol am arian.

Lledaenu’r gair am ATMP
Gwnaethom recordio gweminar sy’n dangos sut y 
gellid defnyddio’r pecyn cymorth microgostio yn 
ymarferol, a gellir ei weld yma.

Roedd y weminar yn dangos sut mae’r defnyddiwr 
yn gallu newid rhwng gwahanol fathau o 
therapïau uwch. Mae hefyd yn dangos sut y gall 
y defnyddiwr ddewis a oes cost o’r brig i lawr ar 
gael, neu a oes angen microgostio manylach.

Ers ei phostio ar wefan MW-ATTC ym mis Medi 
2021, edrychwyd ar y weminar 36 o weithiau. 
Cafwyd hefyd 41 o ryngweithio â neges drydar 
am y weminar a chyfradd ymgysylltu o 5.71% ar 
LinkedIn.

Ymgysylltu

Cynhyrchion meddyginiaethol 
therapi uwch
“

“

Mark Briggs, Pennaeth Therapi Celloedd a 
Genynnau Gwasanaeth Gwaed Cymru

Mae’r pecyn cymorth costio microddadansoddi wedi 
cael derbyniad da gan drydydd partïon a bydd yn cael ei 
ymgorffori yn y pecyn cymorth cenedlaethol ATTC-gyfan fel 
adnodd GIG hygyrch. Bydd yr adolygiad a dadansoddiad o 
gostau ychwanegol yn cael eu defnyddio i lywio modelau 

busnes masnachol.

https://www.theattcnetwork.co.uk/centres/midlands-wales
https://www.theattcnetwork.co.uk/centres/midlands-wales
https://www.theattcnetwork.co.uk/centres/midlands-wales
https://www.youtube.com/watch?v=2MkE1PAvSl8
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Dadansoddiad economaidd o therapi 
celloedd ar gyfer pobl ag isgemia 
aelodau critigol
Defnyddiwyd data a gasglwyd fel mater o drefn gennym o gronfa ddata 
Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) i roi dealltwriaeth fanylach o 
waethygiad naturiol isgemia aelodau critigol. Rydym wedi defnyddio’r 
amcangyfrifon o waethygiad y clefyd i lywio’r gwaith o ddatblygu model 
economaidd sy’n cymharu techneg ailfasgwlareiddio â gofal safonol 
ymhlith pobl ag isgemia aelodau critigol.

Dadansoddiad economaidd o therapi 
celloedd ar gyfer canser yr ofari sydd 
ag ymwrthedd i blatinwm
Gwnaethom ddatblygu dadansoddiad economaidd o’r defnydd o 
lymffocytau ymdreiddio 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 fo cleifion yn cael llawdriniaeth 
ar gyfer canser yr ofari yn llai costus na chleifion yn cael llawdriniaeth 
ychwanegol i gasglu TILs ar yr adeg pan fo angen triniaeth â TILs.

Safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd ar therapïau celloedd a 
genynnau
Buom yn gweithio gyda MW-ATTC ar brosiect ymchwil i ddeall gwybodaeth a safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd 
am therapïau celloedd a genynnau. Gan ddefnyddio methodoleg adolygu systematig, cynhaliom adolygiad 
cwmpasu i nodi a chyfuno’r holl dystiolaeth oedd ar gael ar y pwnc, a gyhoeddwyd 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 am therapïau celloedd a genynnau, i lywio 
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 y gwahanol agweddau o’r therapïau hyn, sy’n gosod heriau logistaidd, 
economaidd, moesegol a chymdeithasol cymhleth i systemau iechyd.

Ymgysylltu

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.nature.com/articles/s41467-020-20096-1
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Beth oedd yr ymateb?
Diolchodd cydlynwyr a phaneli IPFR i’n tîm am y 
cymorth ychwanegol y maent yn ei dderbyn drwy 
Grynodebau Tystiolaeth Cyflym HTW.

Roedd aelod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg yn ganmoliaethus iawn o’r cymorth 
a ddarparwyd gan dîm HTW, gan ddweud bod 
cyfathrebu â HTW yn rhagorol a bod y Crynodebau 
Tystiolaeth Cyflym yn gynhwysfawr iawn ac wedi’u 
cwblhau mewn modd amserol.

Dywedodd Meddyg Ymgynghorol ac Arweinydd 
Clinigol Rhwydwaith Clinigol a Reolir Cymru Gyfan 
mewn Meddygaeth Liniarol Pediatrig, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Richard Hain:

Gyda phwy?
Mae AWTTC yn darparu portffolio o wasanaethau therapiwteg a thocsicoleg, gan gynnwys HTA o feddyginiaethau. Mae 
eisiau creu Cymru iachach, fwy gwybodus ac yn anelu at fod yr awdurdod ar therapiwteg a thocsicoleg yng Nghymru. 
Mae gan AWTTC gynrychiolaeth ar ein pwyllgorau gwneud penderfyniadau, gan gynnwys 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 y diffyg 
cymorth mewn crynhoi’r dystiolaeth sydd ar gael i gefnogi ceisiadau IPFR ar dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaeth. 
Ar gyfer meddyginiaethau, mae’r gwaith hwn eisoes yn cael ei wneud gan AWTTC neu wasanaethau gwybodaeth 
meddyginiaethau lleol. Gan ddefnyddio prosesau a rhwydwaith o gysylltiadau AWTTC rydym bellach, ar gais, yn darparu 
Crynodebau Tystiolaeth i fyrddau iechyd fel rhan o geisiadau IPFR ar gyfer technolegau nad ydynt yn feddyginiaeth. 
Mae ein Crynodebau Tystiolaeth yn rhoi trosolwg lefel uchel o’r dystiolaeth hysbys ar driniaeth a ystyriwyd ar gyfer 
IPFR. Maent hefyd yn crynhoi unrhyw ystyriaethau economaidd.

Beth wnaethom?
Mae gan HTW nod strategol i nodi technolegau sy’n debygol o gael effaith fawr ar wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol ac a fydd o fudd i bobl yng Nghymru. Mae rhan o gyflawni’r nod hwn yn golygu adolygu Ceisiadau Cyllido 
Cleifion Unigol (IPFRs) i nodi pynciau posibl ar gyfer eu harfarnu.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Nod gwaith HTW ar IPFR yw sicrhau bod arfer gorau’n 
cael ei ddilyn ar gyfer pob cais IPFR yng Nghymru, a 
bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar baneli IPFR 
yn cael mynediad at chwiliad tystiolaeth, synthesis 
a chymorth economaidd iechyd wrth ystyried 
technolegau meddygol. Anogodd aelod panel Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf aelodau eraill i ddefnyddio’r 
gwasanaeth ac roedd yn falch o ganfod bod HTW yn 
cynhyrchu gwerthusiad manylach o driniaethau FND, a 
fydd o fudd i baneli IPFR. Nododd yr aelod y gallai paneli 
eraill ystyried tynnu sylw at achosion o IPFR ar gyfer 
gwerthusiad llawnach gan HTW.

Dywedodd aelod lleyg panel IPFR BIP Caerdydd a’r Fro 
fod Crynodeb Tystiolaeth Cyflym HTW wedi cael effaith 
gadarnhaol fawr. Darparodd Arweinydd Clinigol BIP 
Caerdydd a’r Fro Richard Hain adborth ar effaith y 
Crynodeb Tystiolaeth Cyflym ar benderfyniadau’r panel:

Wrth sôn am yr un Crynodeb Tystiolaeth Gyflym, 
nododd aelod lleyg o banel BIP Caerdydd a’r Fro ei fod 
yn ddefnyddiol iawn ac yn gwella eu dealltwriaeth o’r 
dystiolaeth gymharol.

Ymgysylltu

Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Astudiaeth achos

““Roedd y dystiolaeth a gyflwynwyd gan HTW yn hynod 
werthfawr yn yr achos hynod gymhleth hwn. 

““
Roedd y dystiolaeth ynglŷn ag effeithiolrwydd yn 
hanfodol i ni wneud ein penderfyniad. Byddai wedi bod 
yn anodd iawn i ni gymhathu’r dystiolaeth honno heb y 

crynodeb manwl a chryno a ddarparwyd gan HTW.
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Arloesiadau sy’n newid yn sylweddol sut y mae systemau iechyd yn gweithredu yw technolegau aflonyddgar. Mae’r 
datblygiadau arloesol hyn yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn y ffordd y mae systemau iechyd yn datblygu, er 
enghraifft, yn wyneb heriau sy’n gysylltiedig â phandemig COVID-19.

Rhwydwaith rhyngwladol sy’n cysylltu asiantaethau asesu technoleg iechyd ledled y byd fel y gellir rhannu a chyfnewid 
gwybodaeth yw’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA). Mae ei ddatganiadau 
sefyllfa yn ddatganiadau cyffredinol sy’n nodi safbwynt neu farn benodol a gefnogir neu a gymeradwyir gan aelodau 
INAHTA.

Yn 2018 ymunodd HTW â grŵp gorchwyl i gynhyrchu 
Datganiad Sefyllfa ar Dechnolegau Aflonyddgar 
yn dilyn digwyddiad Caffi’r Byd ar Dechnolegau 
Aflonyddgar Cyngres INAHTA 2018. Mynychwyd y 
digwyddiad gan gynrychiolwyr o 50 aelod-sefydliad 
byd-eang INAHTA.

Daeth Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, a Jenni 
Washington, Arbenigwr Gwybodaeth HTW, yn aelodau 
o’r grŵp gorchwyl a rhoesant fewnbwn i ddatblygiad 
y Datganiad Sefyllfa.

Drafftiodd Jenni strategaeth chwilio llenyddiaeth 
systematig a gafodd ei beirniadu gan y tîm 
gwybodaeth yng Nghyd-bwyllgor Ffederal INAHTA 
(G-BA) yn yr Almaen. Yna cynhaliodd y chwiliad a 
chydlynodd sgrinio dwbl o’r canlyniadau. Gwnaeth y 
grŵp tasg waith sgrinio ar y crynodebau a’r testun 
llawn, yn ogystal ag echdynnu data.

Drwy gydol y broses bu Jenni a Lydia Jones, 
Arbenigwr Gwybodaeth yn yr Almaen, yn allweddol 
wrth symud y prosiect yn ei flaen ac mewn sicrhau 
bod gan aelodau’r grŵp gorchwyl yr holl wybodaeth 
gwybodaeth ac offer sydd eu hangen arnynt i baratoi 
a chytuno ar y Datganiad Sefyllfa.

Beth wnaethom?

Roedd y grŵp gorchwyl Datganiad Sefyllfa Technolegau Aflonyddgar yn cynnwys gwirfoddolwyr o 50 asiantaeth aelod 
INAHTA. Roedd y rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o asiantaethau HTA yn yr Almaen, Taiwan, yr Eidal, Awstria, Canada, 
yr Ariannin, De Affrica, Mayalsia a’r DU. Darparwyd cymorth hefyd gan ysgrifenyddiaeth INAHTA.

Gyda phwy?

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Er gwaethaf oedi a achoswyd gan bandemig COVID-19, 
cwblhawyd y Datganiad Sefyllfa trwy ymdrechion ar y cyd 
aelodau’r grŵp gorchwyl.

Ategwyd y Datganiad Sefyllfa a ddeilliodd gan baratoad 
erthygl ar gyfer cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid 
a fydd yn cael ei chyhoeddi mewn rhifyn sydd i ddod 
o’r International Journal of Technology Assessment in 
Health Care (IJTAHC).

Ymgysylltu

Datganiad Sefyllfa Technolegau 
Aflonyddgar INAHTA

Astudiaeth achos

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://www.inahta.org/position-statements/#:~:text=INAHTA%20position%20statements%20focus%20on,they%20are%20effective%20or%20not).
https://www.inahta.org/position-statements/#:~:text=INAHTA%20position%20statements%20focus%20on,they%20are%20effective%20or%20not).
https://www.inahta.org/position-statements/#:~:text=INAHTA%20position%20statements%20focus%20on,they%20are%20effective%20or%20not).
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Mae’r gwaith yn yr Adroddiad Blynyddol hwn wedi’i gyflawni gan dîm Technoleg Iechyd Cymru. Mae 25 o bobl 
yn ein tîm gan gynnwys ymchwilwyr gwasanaethau iechyd, economegyddion iechyd, arbenigwyr gwybodaeth, 
cyfathrebu, rheolwyr prosiect a gweinyddwyr.

Yn 2021 ehangodd tîm HTW gydag ychwanegiad tri Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd newydd a ymunodd yn 
barhaol a dau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd cyfnod penodol a benodwyd i gefnogi ymchwil a ariannwyd ar 
gyfer COVID-19. Ymunodd Economegydd Iechyd ychwanegol â HTW a phenodwyd Arbenigwr Gwybodaeth hefyd. 
Yn y cyfamser ymunodd pum aelod tîm newydd ag adran Swyddfa’r Rhaglen.

Mae’r ehangiad hwn yn adlewyrchu cynlluniau uchelgeisiol HTW i gynyddu’n sylweddol ei allbwn arfarnu 
tystiolaeth a’i ganllawiau ac i gynyddu ei weithgarwch ymgysylltu. Yn ogystal, yn 2021 bu chwe dyrchafiad 
mewnol o fewn tîm HTW.

Rydym yn dod o ystod eang o gefndiroedd a setiau sgiliau ac gyda’n gilydd mae gennym brofiad helaeth yn y 
sectorau cyhoeddus a phreifat. Cefnogir y tîm gan gyfraniadau amhrisiadwy ein haelodau pwyllgor allanol sy’n 
parhau i sicrhau bod ein gwaith yn diwallu anghenion y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Diolch am ddarllen a dysgu am ein gwaith i gefnogi dull cenedlaethol ar gyfer nodi, arfarnu a mabwysiadu 
technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru.

Ein tîm

Eleni cyhoeddom ein Cynllun Strategol cyntaf, er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi’r gwaith o 
nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd a gofal cymdeithasol arloesol sy’n cynnig yr addewid 
mwyaf i sicrhau gwell iechyd, lles a gwerth i bobl Cymru.

Datblygwyd y cynllun pum-mlynedd mewn ymgynghoriad â’n rhanddeiliaid allweddol ac fe’i cymeradwywyd 
gan Weinidog Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’n amlinellu ein nodau uchelgeisiol 
i ysgogi gwelliannau yng ngwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y boblogaeth, drwy gymhwyso’r 
dystiolaeth orau sydd ar gael i lywio penderfyniadau ar y defnydd priodol o arloesiadau technoleg iechyd 
a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Y pum amcan blaenoriaeth ar gyfer 2021 sydd wedi llywio ein rhaglen waith oedd:

     ŷEhangu gwaith nodi, blaenoriaethu a dewis testun HTW.

     ŷCynyddu’n sylweddol allbwn arfarnu tystiolaeth a chanllawiau HTW.

     ŷTargedu arloesiadau gofal cymdeithasol a digidol ar gyfer arfarnu.

     ŷCefnogi gofal a gwneud penderfyniadau polisi COVID-19 amser-gritigol.

     ŷTreialu a chyflwyno swyddogaeth archwilio mabwysiadu technoleg HTW.

Gellir gweld y cynllun llawn drwy ein gwefan.

Ein dyfodol
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https://heathtechnolog.wpengine.com/wp-content/uploads/2021/07/20210611-HTW-Strategic-Plan-2021-2025-WELSH.pdf
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
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Lansiodd HTW ei Gynllun Strategol ar gyfer 2021-2025 sy’n nodi nodau ac amcanion strategol uniongyrchol 
a thymor canolig y sefydliad. Felly cynyddodd Llywodraeth Cymru ei gyllid o £1 miliwn i £1.5 miliwn ar gyfer 
2021-2022, i ariannu gwaith craidd HTW. Derbyniodd HTW incwm ychwanegol o £145,000 i ariannu ei waith fel 
Partner Cydweithredol Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru a dwy flynedd o arian grant i gefnogi ei waith ar 
Gynhyrchion Meddyginiaethol Therapi Uwch (ATMP).

Cyflawni cyllideb
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Dyrannu ein cyllideb refeniw i tua 80% o gostau 
staff ac 20% heb fod yn gostau staff.

Cefnogi nifer staff o 25.6 cyfwerth ag amser llawn 
yn erbyn nifer cynlluniedig o 28 cyfwerth ag amser 

llawn.

Darparu cyllid archwilio mabwysiadu ar gyfer 5 
bwrdd iechyd lleol.

Ffrwd incwm newydd yn cael ei rhoi ar waith drwy 
Wasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW.

Adrodd ar danwariant cymedrol hyd yma, 
oherwydd oedi wrth recriwtio. Ar darged i gyflawni 

o fewn y gyllideb yn ystod Blwyddyn Ariannol 
22/23, unwaith y bydd yr holl swyddi gwag wedi’u 

llenwi.

Claire Davis
Ymchwilydd 

Gwasanaethau 
Iechyd

Lauren Elston
Uwch Ymchwilydd 

Gwasanaethau Iechyd

Jessica Williams
Ymchwilydd 

Gwasanaethau 
Iechyd

David Jarrom
Prif Ymchwilydd, 

Ymchwil Gwasanaethau 
Iechyd

Susan Myles
Cyfarwyddwr

Jenni Washington
Arbenigwr Gwybodaeth

Katie McDermott
Rheolwr Prosiect

Eleni Glarou
Ymchwilydd 

Gwasanaethau 
Iechyd

Sasha Barrate
Ymchwilydd 

Gwasanaethau 
Iechyd

Charlotte Bowles
Ymchwilydd 

Gwasanaethau 
Iechyd

Alice Evans
Rheolwr Cynnwys 

Cleifion a’r Cyhoedd

Diana Milne
Swyddog 

Cyfathrebu

Sophie Hughes
Uwch Economegydd 

Iechyd

Matthew Prettyjohns
Prif Ymchwilydd, 

Economeg Iechyd

June Price
Rheolwr 

Gweithrediadau 
Busnes

Llinois Jones
Cyfieithydd 

Cymraeg

Thomas Winfield
Uwch Economegydd 

Iechyd

Rebecca Shepherd
Rheolwr Cymorth Prosiect

Elise Hasler
Arbenigwr Gwybodaeth

Rebecca Boyce
Economegydd Iechyd

Lisa King
Uwch Reolwr Rhaglen

Gareth Hopkin
Uwch Ymchwilydd 

Gwasanaethau Iechyd

Caron Potter
Cynorthwy-ydd Gweithredol

Peter Groves
Cadeirydd

https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
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Cysylltu â ni

E-bost
info@healthtechnology.
wales

Gwefan 
www.healthtechnology.
wales

Cyfryngau cymdeithasol
Twitter
@HealthTechWales

LinkedIn 
‘Health Technology 
Wales’
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Rydym am ddeall sut mae ein gwaith yn cael effaith ar ganlyniadau iechyd a 
gofal cymdeithasol sydd o bwys i bobl yng Nghymru, a lle gallwn wella yn y 

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

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

mailto:info%40healthtechnology.wales?subject=
mailto:info%40healthtechnology.wales?subject=
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
https://healthtechnology.wales/?lang=cy
http://www.twitter.com/@HealthTechWales
http://www.linkedin.com/company/healthtechnologywales/
http://www.linkedin.com/company/healthtechnologywales/
https://healthtechnologywales.onlinesurveys.ac.uk/htw-feedback-survey
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Gall datblygwyr ac arloeswyr technoleg iechyd optimeiddio eu 
cynlluniau tystiolaeth a’u llwybr i’r farchnad gyda chymorth 

Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru.

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

gwerth sy’n diwallu anghenion comisiynwyr gofal, darparwyr 
gofal, cleifion a defnyddwyr gwasanaethau yng Nghymru.

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

www.healthtechnology.wales

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