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Rhagair y Cadeirydd
Mae’n

bleser

gennyf

gyflwyno

ail

WWIL a’i rôl fel braenarwr ar gyfer

Adroddiad Blynyddol Canolfan Arloesedd

arloesedd clinigol yng Nghymru. Mae

Clwyfau Cymru (WWIL). Mae’r adroddiad

aelodaeth estynedig y Bwrdd yn golygu nad

hwn yn crynhoi cyflawniadau allweddol y

yw’r fforwm rhanddeiliaid yn ofyniad

sefydliad ac yn amlinellu ein cynlluniau a’n

mwyach ar gyfer dibenion llywodraethu;

dyheadau ar gyfer y dyfodol.

fodd bynnag, rydym bob amser yn awyddus
i dderbyn syniadau a beirniadaeth adeiladol

Lansiwyd Canolfan Arloesedd Clwyfau

er mwyn sicrhau mai WWIL yw’r arweinydd

Cymru yn swyddogol ym mis Medi 2014 er

ym maes gwella clwyfau.

mwyn creu canolfan ragoriaeth ym maes
iechyd croen ac atal a thrin clwyfau. Mae
WWIL yn dwyn ynghyd mewn ffordd

Fiona Peel DL, OBE

Bu 2016 yn flwyddyn lwyddiannus i’r
sefydliad. Mae’r tîm wedi atgyfnerthu ei

unigryw y lleisiau allweddol ym maes clwyfau yng

enw da, drwy ystod o weithgareddau a gynhaliwyd, fel yr

Nghymru, gan bontio llywodraeth, y GIG, academia,

amlygir yn yr adroddiad ac rydym yn parhau i weithio

busnes a diwydiant a’r Trydydd Sector, sydd i gyd yn

gydag eraill er mwyn cydweithio, hysbysu ac addysgu

chwarae rolau allweddol mewn goroesi heriau gwella

parthed yr arfer gorau a mwyaf arloesol mewn gwella

clwyfau a chynnal iechyd croen.

clwyfau.

Mae’n bleser gennyf adrodd ein bod wedi ehangu’n

Estynnaf fy niolch parhaus i’r Athro Keith Harding am ei

ffurfiol aelodaeth Bwrdd WWIL, i gynnwys Prifysgol

uchelgais i sefydlu’r WWIL; heb ei weledigaeth a’i

Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

ddyfalbarhad ef ni fyddem yma heddiw. Hoffwn ddiolch

Rydym yn rhagweld y bydd Bwrdd Iechyd arall yn

i’r holl gyfarwyddwyr a’r tîm sydd wedi bod yn gadarn yn

ymaelodi yn fuan. Mae’r newid hwn yn dod â mwy o

eu cefnogaeth. Rydym wedi colli ac ennill personél yn

ddyfnder o ran arbenigedd a gwybodaeth ac mae’n

ystod y flwyddyn ond mae pawb wedi cyfrannu at ein

cynrychioli triwriaeth academaidd, y GIG a masnachol

llwyddiant cynyddol.

Neges y Cyfarwyddwr Meddygol
Ers agor Canolfan Arloesedd Clwyfau

ymhellach

y

weledigaeth

Cymru ym mis Medi 2014, mae hi wedi

chyflawni ein huchelgais.

honno

a

parhau i weithio tuag at ei huchelgais i
Roedd y flwyddyn gyntaf o weithredu yn

gael ei chydnabod fel Canolfan Ragoriaeth

adeg gyffrous o ddatblygiad a thwf, ynghyd

ar gyfer cleifion sydd â chlwyfau, nid dim

â’r heriau ar gyfer unrhyw sefydliad

ond yng Nghymru ond hefyd ar lefel fyd-

newydd. Oherwydd hyn bu’n rhaid i ni

eang. Crëwyd WWIL gyda’r bwriad o fod

ddelio â nifer o sefyllfaoedd nad oeddem

yn bartneriaeth ddilys a chyd-fuddiol

wedi eu rhagweld, a gellir ei hystyried yn

rhwng rhagoriaeth academaidd, gofal

flwyddyn o ymladd tân! Ni ddylid ystyried

clinigol wedi’i ganolbwyntio ar y claf ac
arloesedd gyda phartneriaid masnachol,
ac rwy’n credu ein bod eisoes wedi
gwneud cynnydd sylweddol yn hynny o
beth ac rydym yn parhau i geisio datblygu

hyn i adlewyrchu diffyg cynllunio ond yn

Yr Athro Keith Harding
CBE, FRCGP, FRCP, FRCS,
FLSW
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hytrach nid oedd map i’w ddilyn gan na
roddwyd cynnig ar y math hwn o fenter yn
unrhyw le arall o’r blaen. Fodd bynnag,

dros y flwyddyn ddiwethaf cafwyd teimlad bod mwy o

Rydym hefyd wedi datblygu portffolio o offer addysgol ac

reolaeth a buom yn atgyfnerthu ein partneriaethau ac yn

rydym yn y broses gyffrous o fanteisio ar y rhain er mwyn

datblygu mentrau arloesol eraill. Mae hyn hefyd wedi

eu defnyddio o fewn y GIG a’r sector Cartrefi Gofal yng

bod i raddau helaeth yn ganlyniad gweithio effeithiol y

Nghymru; gyda’r cyfle i sicrhau gwerth masnachol y tu

tîm rheoli a dyfodiad ein Prif Swyddog Gweithredu,

allan i’r wlad. Mae hyn, ynghyd â'n rôl mewn gweithio

Maureen Fallon, sydd wedi sefydlu ffordd effeithlon

gyda Llywodraeth Cymru i greu Cofrestr Clwyfau

wedi’i rheoli’n broffesiynol o ddatblygu a chyflawni ein

Cenedlaethol, a ysgogwyd gan argymhellion adroddiad

rhaglen waith.

Flynn ‘Chwilio am Atebolrwydd’, yn sicrhau y bydd
gennym y set data mwyaf cywir a chynhwysfawr yn

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd nifer o gynlluniau

unrhyw le yn y byd ynglŷn â’r her iechyd byd eang a ddaw

llwyddiannus ar waith, wrth i WWIL ehangu ac ymestyn ei

yn sgîl clwyfau.

bortffolio o weithgareddau. Ynghyd â phartneriaethau
ffrwythlon parhaus gyda phartneriaid masnachol, mae

Sefydliad nid er elw yw WWIL, ein prif nod yw gwneud

WWIL wedi darparu cefnogaeth i bartneriaid GIG yn

gwahaniaeth i gleifion, sicrhau bod mynediad teg ar gyfer

Lloegr ac wedi datblygu cysylltiadau yn y sector cartrefi

yr holl gleifion yng Nghymru a chyfrannu at iechyd a

gofal, ac felly cryfhau triwriaeth academia/ymchwil, GIG/

chyfoeth Cymru. Mae strategaeth WWIL yn uchelgeisiol,

gofal claf a chydweithrediad diwydiant. Rydym wedi bod

ac iawn yw hynny. Mae gwledydd eraill y byd nawr yn

yn llwyddiannus mewn cynorthwyo i greu swyddi newydd

edrych ar y model hwn wrth i fwy ddod i sylweddoli

yng Nghymru i’r graddau ein bod wedi cyflawni ein

anferthedd her gwella clwyfau. Mae tîm WWIL yn tyfu, ac

targedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer

mae wedi gweld rhai newidiadau eleni. Fodd bynnag,

diwedd pedwaredd flwyddyn o weithredu erbyn diwedd

rwy’n ddiolchgar am ymrwymiad ac ymroddiad pawb yn y

ail flwyddyn ein bodolaeth!

tîm a’n Bwrdd i gyflawni ein nodau a rennir.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi data ar achosion, hyd a lled a

Mae’n fraint i mi weithio gyda thîm mor ymroddedig,

chost clwyfau yng Nghymru. Yn wir, rydym nawr mewn

ymrwymedig ac angerddol ac mae datblygiad parhaus

sefyllfa

WWIL yn glod i bawb yn ein criw gwych.

lle

mae

gennym

ddata

mwy

cadarn

a

chynhwysfawr nac unrhyw waith a gyhoeddwyd o unrhyw
Mae’r adroddiad hwn yn amlygu rhai o gyflawniadau’r

wlad arall yn y byd.

WWIL eleni, ac yn arwydd o’n bwriad ar gyfer y dyfodol.
Mae ein gweithgareddau addysgol yn dal i ehangu, ac

Wrth i ni gael mwy o brofiad byddaf yn dod yn fwy

eleni

ymwelwyr

argyhoeddedig y bydd y model yn gweithio ac y byddwn

rhyngwladol, a oedd yn awyddus i brofi ein rhaglenni

gwnaethom

groesawu

llawer

o

yn gallu gwneud gwahaniaeth i nifer o gleifion sydd ar hyn

hyfforddiant unigryw ac i ailadrodd ein dysgu mewn

o bryd yn cael trafferth i dderbyn safonau’r unfed ganrif

mannau eraill. Yn wir, mae ein hymwelwyr rhyngwladol

ar hugain pan gânt broblemau clwyf.

wedi dod o wledydd mor bell ag America, Awstralia,
Canada, China, Maleisia, Seland Newydd a Singapôr.
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Pwy Ydym Ni a Beth a Wnawn
Cwmni preifat cyfyngedig drwy warant yw Menter
Arloesedd Clwyfau Cymru Cyf (WWIL) a ymgorfforwyd ar
4 Tachwedd 2013 gyda Phrifysgol Caerdydd yn unig aelod.
Er mwyn adlewyrchu rôl Cymru gyfan WWIL yn well
ehangwyd ei aelodaeth yn niwedd 2016 i gynnwys
Sefydliad Addysg Uwch ychwanegol, Prifysgol Abertawe,
ac un sefydliad GIG, Bwrdd Iechyd Prifysgol

Caerdydd a’r Fro, gyda’r bwriad i ymgorffori pedwerydd
aelod yn ddiweddarach eleni.

Llywodraethir y cwmni gan y Bwrdd sydd yn ei dro yn
gyfrifol am stiwardiaeth y Cwmni a chynnal trosolwg o
weithrediad y busnes. Cefnogir y Bwrdd gan dîm rheoli
gweithredol sy’n atebol am ddatblygu a chyflawni’r
cynllun gweithredol.

a’r unig sefydliad sy’n cysylltu y GIG, sefydliadau
masnachol ac academaidd, ni yw’r catalydd sy’n creu’r
amodau cywir i hwyluso newid clinigol effeithiol ar draws
yr economi iechyd yn ogystal â hybu hinsawdd ar gyfer
mewnfuddsoddi. Rydym yn creu’r cyfleoedd gorau ar
gyfer iechyd a chreu cyfoeth yng Nghymru a’r tu hwnt
drwy:

Mae’r Cwmni yn endid dosbarthu dim er elw.
Cydnabyddir bod nifer o randdeiliaid yn gysylltiedig wrth y
cwmni, yn cynnwys:

Rheolir WWIL ei hun gan y Cyfarwyddwr Meddygol a’r Prif
Swyddog Gweithredu ac fe’u cefnogir gan gymysgedd
cadarn o weithwyr proffesiynol sy’n cynnwys
Academyddion, Meddygon Teulu, Ymgynghorwyr
Annibynnol, Nyrsys Arbenigol Hyfywedd Meinwe a
Chlwyfau, Podiatregydd, Gwyddonydd Clinigol, Gweithiwr
Cefnogi Gofal Iechyd a Chyfrifydd. Mae’r tîm pwrpasol
hwn, sy’n cynnwys 18 o weithwyr cyfwerth ag amser
llawn sy’n darparu ystod eang o arbenigedd a sgiliau i
sicrhau y gofal a’r profiad gorau oll ar gyfer cleifion drwy
ddatblygu a mabwysiadu dulliau blaengar ar gyfer gwella
clwyfau.
Fel y braenarwr ar gyfer arloesedd clinigol yng Nghymru
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Arwain a chefnogi datblygiad a mabwysiadu
arloesedd gwella clwyfau i gynnwys diagnosteg,
technolegau a llwybrau.



Ysgogi mabwysiadu a lledaenu ymarfer seiliedig ar
dystiolaeth i gynnwys MSc mewn Gwella Clwyfau;
cyrsiau clinigol penodol, e-ddysgu, cyhoeddiadau a
chyflwyniadau.



Gwella twf economaidd drwy gydweithrediad a
phartneriaeth gyda diwydiant a’r GIG.

Datganiad Cenhadaeth
Cenhadaeth gyffredinol WWIL yw arwain y ffordd drwy bartneriaeth â chwmnïau masnachol, y GIG, Sefydliadau Addysg
Uwch a Llywodraeth Cymru i wella triniaeth a gofal clwyfau ac felly lleihau costau a gwella iechyd y rheini yr effeithir arnynt
a denu buddsoddiad newydd i Gymru. Neu o’i roi mewn ffordd arall:
‘Cydweithredu i ddarparu rôl arweinyddiaeth arloesol er mwyn gwella bywydau a lles drwy ddarpariaeth gwasanaethau
gofal, atal a thrin clwyfau cost effeithiol.’

Mae Ffigur 1 isod yn amlinellu ein mecanwaith cyflenwi fframwaith strategol.
Trosolwg Strategol
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Ffeithlun - Cost Clwyfau yng Nghymru
Dangosir pwysigrwydd economaidd clwyfau ar draws Cymru yn y ffeithlun canlynol.

Mae’r ffeithlun yn dangos cost sylweddol gofal clwyfau i GIG Cymru, a osodwyd yn ddarbodus ar tua 6% o gyfanswm
gwariant GIG Cymru. Mae datganiad cenhadaeth WWIL yn dangos yn glir ein cred y gallwn ddarparu arweinyddiaeth er
mwyn darparu gwasanaethau gwella ac atal clwyfau mwy cost effeithiol drwy fabwysiadu egwyddorion Gofal Iechyd
Darbodus a dulliau arloesol i gynnwys addysg, hyfforddiant, diagnosteg ac yn fwy pwysig ymarfer clinigol.
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Pileri Allweddol Cynllun Gweithredol 2016-18
Mae ein Cynllun Gweithredol 2016-18 yn nodi’r pileri
allweddol ar gyfer cyflawni ein 5 nod strategol, fel a
ganlyn:

gyda chynnydd o 37% yn ein dilynwyr ar Twitter yn y
flwyddyn ddiwethaf. Rydym yn y broses o adfywio
gwefan wwic.wales a gaiff ei lansio yn y Gwanwyn 2017.

1. Cyllido Cynaliadwy, Partneriaethau a
Chydweithrediad

3. Diwylliant ac Ymddygiadau – Gallu a Galluedd
Rydym wedi datblygu offer cynllunio gallu er mwyn ein
cynorthwyo i asesu’r galw a’r lefelau galluedd sydd eu
hangen wrth i werthusiadau a threialon ddechrau a
gorffen. Rydym wedi penodi Nyrsys Ymchwil ychwanegol
i fodloni’r galw cynyddol, ac rydym yn defnyddio
trefniadau secondiad cydweithredol o’r GIG i gynorthwyo
gyda’r llif gwaith. Dros amser rydym yn gobeithio
datblygu’n llawn ‘gronfa’ o nyrsys ymchwil medrus er
mwyn sicrhau gweithlu medrus iawn a strategaeth rheoli
gallu ymatebol. Rydym, fodd bynnag, yn cydnabod yr
heriau recriwtio mewn amgylchedd cystadleuol gyda
llawer o sefydliadau’r GIG yn methu cefnogi secondiadau
o gofio eu gofynion staffio eu hunain. Wedi dweud
hynny, gall y cyfleoedd ar gyfer twf proffesiynol a
phersonol unigol drwy weithio mewn gwasanaeth
clwyfau a gydnabyddir yn rhyngwladol, weithio i gryfhau
yn hytrach na dinoethi gallu a galluedd nyrsio dros y
tymor canolig i’r hirdymor.

Sefydliad dim er elw yw WWIL, felly caiff unrhyw warged
incwm dros wariant ei ail-fuddsoddi i gyflawni amcanion
y sefydliad. Ar ddiwedd mis Rhagfyr 2016 roedd gan
WWIL warged bychan o £27 mil, a oedd ychydig yn is na’r
rhagolygon. Gwnaethom weithredu ystod o fesurau
arbedion cost yn ystod 2016 a oedd yn llwyddiannus
mewn lleihau gwariant, a bwriadwn gynnal y
ddisgyblaeth hon yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r
perfformiad incwm yn parhau’n gadarn, gydag incwm
masnachol yn unol â’r rhagolygon a gyda thelerau ac
amodau cyllid grant Llywodraeth Cymru.
Canolbwyntir y strategaeth ariannol ar gyfer y dyfodol ar
ddatblygu ffrydiau incwm masnachol drwy gadarnhau
partneriaethau presennol a datblygu mentrau newydd i
gynnwys ehangu ein portffolio hyfforddiant ac addysg yn
ogystal â gwneud defnydd o’n profiad a’n gwybodaeth
drwy gytundebau trwyddedu. Rhagwelir y bydd y
datblygiadau hyn yn sicrhau ffrwd incwm cynaliadwy ar
gyfer y dyfodol.

Rydym ar fin penodi aelod ychwanegol o staff i’r tîm
meddygol er mwyn datblygu ein gallu ar gyfer y dyfodol.
Hefyd, cysylltwyd â ni gan hyfforddai sy’n dymuno treulio
blwyddyn glinigol gyda ni i ddatblygu ei sgiliau mewn
strategaethau gwella clwyfau.

2. Cwsmeriaid Ymgysylltiol
Mae WWIL wedi arwyddo sawl contract a chytundeb
gyda phartneriaid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac
mae’n parhau i ehangu ei bortffolio amrywiol. Mae nifer
y treialon a gwerthusiadau clinigol yn parhau i gynyddu a,
gyda hynny, recriwtiad cleifion i alluogi’r treialon hynny i
gael eu cwblhau’n llwyddiannus. Disgwylir i sawl un o’r
rhain gael eu cwblhau yn gynnar yn 2017, a chyhoeddir y
canlyniadau pan fyddant ar gael. Mae ein hadran
partneriaeth yn amlinellu rhai o gyflawniadau ein
partneriaid.

Yn ogystal, mae’r broses werthuso erbyn hyn wedi’i
gwreiddio gyda phob aelod o staff yn cael gwerthusiad
blynyddol wedi’i gysylltu i amcanion strategol a
blaenoriaethau’r WWIL.

4. Addysg a Hyfforddiant
Mae Addysg a Hyfforddiant yn parhau i fod yn gonglfaen
ar gyfer datblygu gallu a galluedd ar lefelau cenedlaethol
a rhyngwladol i staff sy’n gweithio yn y GIG, y sector
annibynnol ac yn fwy ochrol yn y gwasanaethau
cymdeithasol ac asiantaethau rheoleiddio ac arolygu.
Canolbwynt y mentrau addysg a hyfforddiant fu
cynorthwyo i gyflawni’r amcanion canlynol:

Mae ein presenoldeb o ran cyfryngau cymdeithasol yn
parhau i gynyddu ar draws Facebook, Twitter a YouTube,



Darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel ar
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gyfer yr holl staff sy’n gysylltiedig â gwella clwyfau
yng Nghymru/DU ac yn rhyngwladol er mwyn sicrhau
gweithlu cymwys. Mae hyn yn cynnwys cynllunio a
chyflenwi MSc a modiwlau e-ddysgu; gweithdai a
rhaglenni ‘hyfforddi’r hyfforddwr’.



Cydweithio gyda diwydiant a chlinigwyr i ddatblygu a
rhoi ar waith wasanaethau clinigol newydd sy’n
gwella profiad cleifion a staff o reolaeth gofal clwyfau
a dewisiadau triniaeth.



Bod yn batrwm enghreifftiol o weithio GIG darbodus i
gynnwys gweithio gyda’r Fforwm Nyrsys Hyfywedd
Meinwe Cymru gyfan a’r Rhwydwaith Podiatreg i
rannu a lledaenu arfer gorau.

Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro; Aneurin Bevan
a Cwm Taf. Mae’r prosiectau ymchwil yn eang eu
hamrediad yn eu hanfod;
mae rhai yn ymwneud â pherfformiad cynhyrchion
penodol, eraill yn canolbwyntio ar samplo hylif clwyf,
cyfraddau gwella a pharamedrau eraill. Hefyd, rydym
wedi cynnal sawl digwyddiad grŵp ffocws yn profi
cynhyrchion newydd gan ystod o ddefnyddwyr
annibynnol, a darparu adborth i’r cynhyrchwyr. Mae ein
henw da yn tyfu fel sefydliad ymchwil annibynnol a all
gyflawni prosiectau llwyddiannus ar amser ac i safon
ragorol.
Gan adeiladu ar ein henw da ar gyfer cyflawni treialon
clinigol o’r safon uchaf, ynghyd â’n statws fel braenarwr
mewn arloesedd clinigol yng Nghymru, rydym yn darparu
templed ar gyfer datblygiadau o’r fath yn y dyfodol yng
Nghymru a’r tu hwnt. Yn wir, mae’r Ganolfan Ymchwil
Gydweithredol Arloesedd Rheolaeth Clwyfau yn Brisbane,
Awstralia wedi’i modelu ar WWIL a gwahoddwyd yr Athro
Harding i agor y ganolfan gyda Dr. Charlie Day, Pennaeth
Ymchwil ac Arloesedd, Swyddfa Ffederal, Llywodraeth
Awstralia.

5. Ymchwil a Datblygu ac Arloesedd a Gweithrediad
Clinigol
Gydag ehangiad aelodaeth WWIL gallwn nawr fabwysiadu
dull hyblyg o ddatblygu contractau ar gyfer treialon
clinigol, rhaglenni gwaith addysg ac ymgynghoriaeth,
gwerthusiadau cynnyrch, grwpiau ffocws ac yn y blaen
gan ddefnyddio templedi a ddatblygwyd gan dîm
cyfreithiol Prifysgol Caerdydd neu yn wir y Trefniadau
Clinigol Model Cymru Gyfan fel sy’n briodol. Mae’r
datblygiad trawsnewidiol nawr yn galluogi WWIL i ymateb
yn gyflym i geisiadau am brosiectau mewn diwydiant ac
mae wedi cyflymu’r broses gan 8-12 wythnos ar
gyfartaledd.

Yn nes adref ceir datblygiad arfaethedig y Ganolfan
Arbenigedd Resbiradol yn Llanelli, De Orllewin Cymru.
Mae’r cynnig yn defnyddio triwriaeth academaidd,
masnachol a’r GIG a dylai’r dysgu y gall WWIL ei ddarparu
gyflymu’r datblygiad hwn. O ran dysgu, rydym yn gweithio
gyda’r Athro Ceri Phillips, Pennaeth Coleg Gwyddorau
Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe, i gyhoeddi
papur ‘gwersi a ddysgwyd’ fel y gall eraill rannu yn ein
dysgu, ein brwydrau ac yn ein llwyddiannau.

Ar hyn o bryd mae gennym 15 prosiect ymchwil ar waith,
gyda sawl un arall i ddod yn weithredol yn ystod 2017.
Mae dros 400 o gleifion wedi cael eu recriwtio i’r
astudiaethau gwahanol ar draws ein 3 safle partner GIG:
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Ffeithlun – Ein Blwyddyn mewn Rhifau
Mae’r ffeithlun canlynol yn dangos ein Cyflawniadau Allweddol yn 2016. Mae’r pwyntiau i’w nodi yn cynnwys;
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Uchafbwyntiau’r Ffeithlun
1. Crëwyd 28 swydd newydd yn erbyn targed carreg filltir o 14, gan ddangos yr effaith gadarnhaol ar yr economi, ac i’r
sector gwyddorau bywyd yn arbennig.
2. Gyda dros 19,000 o enwau ar y Gofrestr Clwyfau, rydym nawr wedi creu cofrestrfa helaeth ac rydym yn arwain y ffordd
o ran data clwyfau er mwyn hysbysu ymarfer clinigol yn ogystal â chefnogi ymchwil archwiliol/ymchwiliadol yn y dyfodol.
3. Mae ein rhaglen addysg a hyfforddiant yn parhau i ffynnu gyda 54 o bobl yn ennill MSc a 3 yn cael PhD. Rydym hefyd
wedi darparu swm sylweddol o hyfforddiant ar gyfer y GIG a chydweithwyr y diwydiant gydag 87 o weithdai’n cael eu
cynnal. Yn gynwysedig yn y rhif hwn bu darparu nifer o ddiwrnodau astudio cyfreithiol ac yn gyffrous bu nifer o staff o
dramor yn gwneud ymlyniad clinigol gyda ni.
4. Mae ein rhaglen treialon clinigol yn parhau i ffynnu, gyda dros 400 o gleifion yn cael eu recriwtio i nifer o dreialon
clinigol/astudiaethau gwerthuso cynhyrchion. Mae ein twf o ran potensial recriwtio wedi ei gefnogi gyda chynnwys
Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chwm Taf fel safleoedd cyfranogi newydd.
5. Mae incwm cynaliadwy yn garreg filltir allweddol ar gyfer llwyddiant parhaus WWIL a chefnogwyd hyn drwy gyflawniad
contractau masnachol a cheisiadau grant llwyddiannus.
6. Mae’r tîm yn WWIL yn parhau i rannu a hyrwyddo gwella clwyfau drwy ei gyhoeddiadau a’i bortffolio cyflwyniadau.

Cyflawniadau Allweddol yn 2016
Cynllun Peilot Cartref Gofal

hyfforddiant ac addysg, ac i asesu a oedd hyn yn effeithio
ar nifer yr wlserau pwyso mewn cartref gofal. Darparwyd
canlyniadau manwl i bob un o’r cartrefi nyrsio ac er nad
oes bwriad i gyfuno’r canlyniadau, daeth rhai themâu
cyffredin i’r amlwg ac fe’u crynhoir drosodd:

Bu WWIL, mewn cydweithrediad â’r cynhyrchydd matresi
Direct Healthcare Services (DHS), yn llwyddiannus mewn
cael grant Llywodraeth Cymru i gynnal prosiect seiliedig ar
dechnoleg mewn cartrefi gofal. Gan weithio gyda
phartneriaid, yn cynnwys cartrefi gofal a chwmni TG lleol,
whatAdata, nod y cynllun peilot oedd asesu offer a
gwybodaeth staff am wlserau pwyso, darparu adnoddau
ar gyfer gwella ac asesu eu heffaith.
Gan weithio gyda 4 cartref gofal yn ardal de ddwyrain
Cymru, roedd y cam cychwynnol yn cynnwys asesu croen,
asesiad o’r offer, wedi ei ganolbwyntio’n benodol ar
ansawdd matresi, ac asesiad o lefelau gwybodaeth y staff
nyrsio cofrestredig ac anghofrestredig drwy holiaduron
gwybodaeth ac agweddau. Yn dilyn yr asesiad hwn,
defnyddiwyd matresi newydd drwy ein sefydliad partner
(DHS), darparwyd hyfforddiant pwrpasol a gweithredwyd
llwyfan e-ddysgu drwy dabled, a adwaenir fel wwic.care.
Yna ailymwelwyd â’r cartrefi gofal tua thri mis yn
ddiweddarach i werthuso effaith yr offer newydd,

Arwain y Maes mewn Atal a Thrin Clwyfau
11

Dysgu sy’n dod i’r amlwg:

Yn dilyn cwblhau’r broses weithredu rhoddodd y cartrefi
gofal adborth gwerthfawr ynglŷn â pha agweddau aeth yn
dda a lle y gellid gwneud gwelliannau, yn bennaf ym maes
e-ddysgu. Yn gyffredinol, adroddodd

pob cartref gofal brofiad cadarnhaol ac roeddent yn
awyddus i fod yn rhan mewn prosiectau yn y dyfodol. Yn
gryno, roedd y prosiect yn llwyddiannus iawn a chafwyd
dysgu gwerthfawr ar gyfer datblygiadau i’r dyfodol yn y
sector cartrefi gofal.
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Archwiliad o Ofal Clwyfau o fewn Dalgylch Grŵp Comisiynu Clinigol yn Lloegr
Yn

2016

comisiynwyd

WWIL

gan

bartneriaeth

Er yr arsylwyd bod gan y rhan fwyaf o’r cleifion, waeth lle

gydweithredol yn Lloegr i gynnal archwiliad o’r gofal

oedd y lleoliad gofal, becyn gofal a oedd yn cynnwys

clwyfau a ddarparwyd yng nghartrefi cleifion ac mewn

asesiad o’u croen, glanhad ac amddiffyniad y croen o

meddygfeydd meddygon teulu ar draws dinas. Hwn oedd

amgylch y clwyf a rhoi esmwythawyr croen o amgylch y

y rhyngweithio ffurfiol cyntaf rhwng WWIL a rhan o GIG

clwyf, arsylwyd yn fwyaf cyffredin ar yr arferion hyn lle

Lloegr ac mae’n dangos enw da cynyddol WWIL ar draws

roedd gofal yn cael ei ddarparu mewn meddygfeydd

y DU.

meddygon teulu. Gwelwyd darpariaeth therapi cywasgu
yn fwyaf aml, ar gyfer cleifion oedd angen ymyrraeth o’r

Gwnaethom reoli gwerthusiad y gwasanaeth ar y cyd

fath, ym meddygfa eu meddyg teulu.

gyda’r partneriaid oedd yn gysylltiedig. Rhannwyd y
gwerthusiad yn dair rhan;

Cwblhawyd yr archwiliad addysgol gan 53 o’r 142 o
gyfranogwyr a wahoddwyd, sy’n cyfateb i gyfradd ymateb

1. Archwiliad arsylwadol gyda’r bwriad o ganfod a)

dderbyniol o 37.3%. Roedd yr ymateb i’r archwiliad

mathau clwyfau a welir mewn Gofal Sylfaenol, b)

addysgol yn uwch ymhlith Nyrsys Hyfywedd Meinwe.

perfformiad a’r adrodd ar arferion gofal clwyfau, c) y

Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn ystyried eu hunain i

defnydd o orchuddion clwyf a therapïau cywasgu.

fod yn gymwys i asesu a rheoli ystod o fathau clwyfau er

2. Archwiliad addysgol i fesur y ddarpariaeth addysgol

bod dros 50% yn graddio eu hunain ddim yn gymwys i

bresennol, gwybodaeth staff am ofal clwyfau ac

asesu a rheoli lymffoedema. Dangosodd Cynorthwywyr

anghenion addysgol yn y dyfodol.

Gofal Iechyd eu bod yn ffafrio hyfforddiant pellach ar atal,

3. Y defnydd o holiadur Ansawdd Bywyd Cysylltiedig ag

categoreiddio a rheoli wlserau pwyso.

Iechyd i gasglu gwybodaeth ynglŷn â chanfyddiadau

Roedd Ansawdd Bywyd Cysylltiedig ag Iechyd (HRQoL) a

cleifion o fyw gyda chlwyf.

Hunan Adroddwyd yn uwch ymhlith y cleifion a gafodd eu

Gwnaeth chwe aelod staff WWIL y gwaith arsylwi ar ofal

trin ym meddygfa eu meddyg teulu o gymharu â rhai a

clwyfau dros gyfnos o 9.5 diwrnod ym mis Mai 2016.

gafodd eu trin yn eu cartref eu hunain.

Rhoddodd yr archwiliadau a gynhaliwyd ar nyrsys a

Gwelwyd ystod eang o orchuddion clwyf, glanhawyr,

chynorthwywyr gofal iechyd a oedd yn darparu gofal

amddiffynwyr croen, therapïau cywasgedd a gorchuddion

clwyfau o fewn yr ardal dalgylch set o ddata cyfoethog a

yn y meddygfeydd meddygon teulu a chartrefi’r cleifion

chymhleth yn rhoi sylw i’r gofal a ddarparwyd i 98 claf yn

gyda llawer ddim ond wedi’u gweld unwaith. Roedd tua

eu cartrefi eu hunain a 49 gafodd eu trin ym meddygfa eu

hanner y cynhyrchion penodol yr arsylwyd arnynt yn y

meddyg teulu. Bu staff mewn meddygfeydd meddygon

ddau leoliad gofal heb eu rhestru yn y clwyflyfrau

teulu ac yng nghartrefi cleifion yn ymdrin ag ystod o

perthnasol.

fathau clwyf yn ystod yr archwiliad arsylwi, gyda chlwyfau

Mae cynnal yr archwiliad hwn wedi grymuso staff WWIL i

coes isaf ac wlserau pwyso yn cael eu gweld amlaf yng

ehangu eu cymhwysedd mewn datblygu a defnyddio offer

nghartrefi’r cleifion ac wlserau coes gwythiennol i’w

archwiliad arsylwadol i gofnodi a gwella darpariaeth gofal

gweld yn bennaf mewn meddygfeydd meddygon teulu.

clwyfau. Mae’r ehangiad hwn i diriogaeth archwiliad

Ymron pob sesiwn arsylwi, waeth lle roedd y lleoliad

clwyfau yn ein galluogi i gynyddu ein pwynt gwerthu

gofal, roedd y staff yn gwisgo dillad amddiffynnol addas,

unigryw drwy gynnig archwiliadau o’r fath fel rhan o’n

yn perfformio gweithdrefnau hylendid dwylo priodol, ac

cyfraniad at wella gwasanaethau gofal clwyfau ledled

yn gwaredu gorchuddion clwyf a dynnwyd yn briodol ac

Cymru a’r Deyrnas Unedig yn ehangach.

yn defnyddio pecynnau gorchuddion clwyf.
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Datblygiad ac Ehangiad Gwasanaethau Profion Labordy o
fewn WWIL
Yn ail ran 2016 daeth ymchwiliadau labordy i effaith
dyfeisiau meddygol megis gwelyau a gorchuddion
cywasgu ar lwytho meinwe yn rhan o’n cynigion ‘newydd’
i wasanaethau iechyd a sefydliadau masnachol.
Dylanwadodd sawl ffactor y maes newydd hwn o
weithgaredd ymchwil;



Galw gan sefydliadau masnachol am werthusiad
effaith gwelyau, matresi a chlustogau seddau
newydd oedd â’r nod o atal wlserau pwyso. Mae’r
gwaith hwn, sy’n nodweddiadol yn ymwneud â
grwpiau o wirfoddolwyr iach, yn edrych ar y pwyso a
osodir ar draws arwyneb y corff tra’n gorwedd ar
fatresi, unrhyw leihad yn y llif gwaed croen o
ganlyniad i lwytho’r croen ac effaith y dyfeisiau ar
ficrohinsawdd y croen (tymheredd a lleithder lleol y
croen). Ar hyn o bryd mae gan WWIL brosiectau y
mae wedi ymrwymo iddynt hyd o leiaf haf 2017.



Cysylltwyd â ni gan Advanced Therapeutics Materials,
BBaCh a oedd yn gobeithio datblygu sanau cywasgu
wedi’u gwau wedi eu seilio ar sganiau 3D o goesau
cleifion. Fe wnaeth yr astudiaeth labordy gychwynnol
sganio coesau gwirfoddolwyr i greu’r templedi ar
gyfer sanau cywasgu personol gyda’r pwyso a
roddwyd ar y goes isaf gan y sanau newydd yn cael ei
fesur yn ein labordy. Mae’r prosiect hwn yn

adeiladau ar.



Sawl blwyddyn o brofiad o werthuso therapïau
cywasgu.



Gofynnodd Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro
Morgannwg (ABM) a Hywel Dda am ein cefnogaeth i
werthuso ystod o fatresi a elwir yn rhai ‘pŵer hybrid’.
Gall y matresi newydd hyn gael eu haddasu’n hawdd
o fod yn fatresi sbwng safonol drwy gysylltu uned
pwmp i fatres ddeinamig uwch sy’n newid yn
rheolaidd y rhannau o’r corff sy’n cynnal y pwyso gan
helpu i atal wlserau pwyso. Mae’r gwerthusiad hwn,
a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Gwasanaeth Atal ac
Ymyrraeth Pwyso Wlser (PUPIS) o fewn BIP ABM,
wedi cwblhau’n llwyddiannus ddau gam (archwilio
matresi gan staff sy’n cynnwys rheoli haint a chodi a
chario a gwerthusiad labordy o’r llwytho mecanyddol
a osodir ar y corff gan y matresi pŵer hybrid). Caiff y
gwaith hwn ei ehangu yn 2017 er mwyn galluogi
gwerthusiad clinigol o’r ddwy fatres pŵer hybrid a
berfformiodd orau yn y profion labordy. Mae’r
gwaith hwn wedi galluogi WWIL i gyfrannu’n
uniongyrchol i GIG Cymru’n dod i benderfyniadau
gwybodus ynglŷn ag anghenion ar gyfer arwynebau
cynnal cleifion yn y dyfodol.
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Datblygiad Canolfan Profi Matresi Genedlaethol
Er bod y defnydd o fatresi ailddosbarthu pwyso arbennig wedi dod yn gyffredin ar draws y GIG, ni fu dim neu fawr ddim
gwerthuso ffurfiol ar eu perfformiad technegol gan gyfyngu gallu yr adrannau caffael i farnu perfformiad cymharol
gwahanol gynhyrchion. Yn 2014 crëwyd safon RESNA (Cymdeithas Technolegau Peirianyddol a Chynorthwyol Adfer
Gogledd America) ar arwynebau cynnal corff llawn (ANSI/RESNA SS-1:2014) ac yn 2015 crewyd gweithgor ISO i ehangu
safon RESNA i greu Safon Ryngwladol yn cwmpasu profi arwynebau cynnal a disgwylir i’r gwaith hwn gael ei gyhoeddi yn
niwedd 2018 (ISO/TC 173/ WG 11 Cynhyrchion cynorthwyol ar gyfer dilysrwydd meinwe wrth orwedd).
Gyda Safon Ryngwladol ar brofi matresi ar fin cael ei rhyddhau, bydd WWIL mewn sefyllfa ddelfrydol i roi arweiniad DU
gyfan drwy ddatblygiad labordy profi wedi ei achredu i roi ardystiad i wneuthurwyr ar berfformiad technegol eu cynnyrch.
Efallai mai’r safoni perfformiad matresi sydd ar fin digwydd yw un rheswm pam fod gwneuthurwyr matresi eisoes yn gofyn
am werthusiadau technegol gennym. Ar hyn o bryd mae dau labordy yn yr Unol Daleithiau sy’n gallu gwneud y
gweithdrefnau profi a fanylir yn y safon RESNA presennol a’r safonau ISO sydd i ddod. Nid oes labordy cyfatebol yn bodoli
yn Ewrop gan roi cyfle cyffrous i sefydlu’r cyfleuster profi arwyneb cynnal cyntaf yn Ewrop yng Nghymru. Mae gan WWIL
brofiad staff perthnasol mewn gwerthuso matresi, a gallwn ehangu ein gallu labordy i gynnig profi ffurfiol hyd at y safonau
ISO newydd ac mae gennym fantais bellach sydd ddim ar gael i lawer o labordai yn y ffaith y gallwn hefyd gynnig hefyd
gwerthusiad clinigol o’r honiadau a wneir gan wneuthurwyr ynglŷn â pherfformiad clinigol eu cynhyrchion.

Deall Prosesau a Chanlyniadau Triniaeth Clwyfau
Ers sefydlu WWIL rydym wedi casglu cofnodion manwl am
brosesau a chanlyniadau y gofal a ddarperir yn ein
clinigau GIG. Canlyniad y gwaith hwn yw cam cyntaf ein
Cofrestrfa Clwyfau sydd, ym mis Chwefror 2016, yn
cynnwys data ar 1,782 o gleifion gyda 12,786 o
ymweliadau clinig. Roedd cofnodion sy’n dangos maint eu
clwyfau ar ddechrau ac ar ddiwedd eu triniaeth ar gael ar
gyfer 1,014 o gleifion. O fewn clinig arbenigol clwyfau ni
ragwelwyd y byddai cleifion yn cael eu trin hyd nes y
byddai eu clwyf wedi gwella’n llawn gyda chleifion yn
dychwelyd i leoliadau gofal eraill unwaith y byddai eu
clwyfau yn nesáu at wella. Yn unol â hynny dewiswyd
trothwy o 0.5cm3 i nodi ‘gwella’. Ar sail y trothwy hwn
gwnaeth 613 (60.4%) wella. Achoseg fwyaf cyffredin
clwyfau oedd wlserau coes gwythiennol gyda 63% wedi
gwella (281/446). Roedd cyfraddau gwella achosegion
eraill clwyfau yn amrywio o 34% (wlserau pwyso difrifol) i
82.3% (clwyfau trawmatig). O gofio natur heriol

llawer o’r clwyfau gaiff eu trin o fewn ein clinigau, mae’r
cyfraddau gwella hyn yn galonogol hyd yn oed lle mae’r
raddfa absoliwt yn ymddangos yn isel – er enghraifft dylai
cyflawni cyfradd wella o 34% ar gyfer wlserau Pwyso
difrifol gael ei ystyried yn llwyddiant o gofio
afiachusrwydd lluosog a gysylltir â chleifion sydd â’r
clwyfau hyn a’r colli uchel i waith dilynol ymhlith cleifion
sydd ag wlserau pwyso difrifol.
Mae WWIL mewn sefyllfa dda o fewn yr amgylchedd
clwyfau o gofio ei gasgliad hirsefydlog o ddata
canlyniadau clwyfau gan mai dim ond ychydig iawn o
gofrestrfeydd clwyfau y gellir eu defnyddio i archwilio’r
math o glwyfau a wynebir mewn ymarfer clinigol a
chanlyniadau triniaeth. Wrth i’n Cofrestrfa Clwyfau
ddatblygu bydd y wybodaeth sydd ynddi yn caniatáu i ni
greu meincnodau cadarn ar gyfer gwella a chynnydd clwyf
y gellir barnu prosesau ac ymyriadau newydd yn eu
herbyn.
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Ymchwil a Datblygu
Yn ystod 2016/2017 mae gweithgaredd ymchwil wedi

driniaethau priodol.

parhau i dyfu o fewn Menter Arloesedd Clwyfau Cymru

Ym mis Mawrth 2016 sefydlwyd clinig ymchwil lloeren

Cyf.

newydd yn y Ganolfan Ymchwil ac

Mae gweithgaredd ymchwil yn

Arloesedd

ym

Mwrdd

Iechyd

cynnwys:

Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hyn
wedi caniatáu i gleifion yn ardal

1. Gwerthusiadau cynnyrch

Gwent fynychu clinig ymchwil leol.

2. Treialon clinigol yn cynnwys

Cyn hyn byddai llawer o’r cleifion

cleifion

wedi

3. Treialon clinigol yn casglu samplau biolegol

ymchwil yng Nghaerdydd. Mae

datblygu

clinig

ffurfiol yn ystod 2017.

o gleifion i brosiectau gwerthuso. Cynhaliwyd dau
yn

i’n

bwriadwn gynnal arolwg bodlonrwydd cleifion mwy

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae’r tîm wedi recriwtio 150+
parhaus

teithio

adborth anffurfiol wedi bod yn gadarnhaol iawn a

4. Astudiaethau gwirfoddolwyr iach

brosiect

gorfod

posibilrwydd

Cafodd 16 claf eu recriwtio yn safle Aneurin Bevan; caiff y

profi

niferoedd hyn eu cynnwys yn niferoedd gweithgaredd

diagnostig. Mae diagnosteg yn ddiddordeb parhaus i

ymchwil cyffredinol y Byrddau Iechyd Prifysgol. Canlyniad

WWIL, rydym wedi casglu dros 250 o samplau hyd yn hyn.

gweithgaredd ymchwil cynyddol fydd cyllido i gefnogi

Oherwydd ein bod wedi cwblhau astudiaeth casglu

nyrsys ymchwil a chynyddu ymhellach y niferoedd yn

samplau proffil uchel i safon sy’n rhagorol, mae cwmni

astudiaethau portffolio y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer

fferyllol mawr wedi cadarnhau cyllid ar gyfer ail gam y

Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR).

prosiect gyda dyddiad dechrau ym mis Mehefin 2017.
Bydd yr astudiaeth yn golygu samplo dilyniannol carfan o

Cafodd dwy astudiaeth newydd eu cymeradwyo gan

gleifion, tua 120 o gleifion i gyd. Gallai canlyniadau’r ddau

Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac rydym ar hyn o bryd

brosiect arwain at ddatblygu triniaethau biolegol i

yn gweithio gyda’r clinig clwstwr yn ysbyty Cwm Cynon ar

gyflymu gwelliant clwyfau cymhleth mwyaf heriol sy’n

brosiect gwerthuso. Yn ystod rhan olaf 2016 arweiniodd

cael effaith llethol ar fywydau pobl.

cydweithredu

rhwng

CEDAR

(canolfan

gwerthuso

academaidd y GIG ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd

Prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a WWIL yw’r

a’r Fro), WWIL a’r 3 Bwrdd Iechyd yn Ne Ddwyrain Cymru

ail brosiect. Sicrhawyd cyllid i ddatblygu ymhellach

at sicrhau cyllid grant ar gyfer Ymchwil er Budd Cleifion.

ddarganfod marcwyr mewn hylif clwyf er mwyn

Hon yw’r astudiaeth gyntaf lle bydd WWIL yn recriwtio

cynorthwyo i ganfod clwyfau sy’n gwella a rhai sydd ddim.

cleifion ar draws y 3 Bwrdd Iechyd, a’r Athro Harding yw’r

Bydd canfod clwyfau sydd ddim yn gwella yn gynnar yn

Prif Ymchwilydd gyda Mrs Nicola Ivins yn Brif Ymchwilydd

rhoi’r cyfle i sicrhau ymyrraeth brydlon a’r defnydd o

ar gyfer y grant.

Cynnwys cleifion mewn ymchwiliadau clinigol WWIL
Mae WWIL yn parhau i ddibynnu ar gefnogaeth gref cleifion sydd wedi bod yn rhan o wasanaeth gwella clwyfau y GIG, yn
ogystal â’r rheini sydd wedi cyfranogi mewn astudiaethau clinigol yn y gorffennol. Crëwyd panel cleifion i ddod yn benodol
â barn a safbwyntiau cleifion sy’n byw gyda chlwyfau i ddatblygiad protocol astudiaeth glinigol ac i gynorthwyo i gyfeirio
datblygiadau cynnyrch priodol. Rydym yn ffodus iawn i gael pobl sy’n barod i rannu eu profiadau er budd eraill ac rydym yn
diolch yn ddiffuant i bob un ohonoch.
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Addysg a Hyfforddiant
Un o’n hamcanion allweddol yw darparu addysg a
hyfforddiant o safon uchel i bob aelod staff sy’n
gysylltiedig â gwella clwyfau yng Nghymru/DU ac yn
rhyngwladol, fel ein bod yn meithrin gweithlu cymwys a
medrus. Yn dilyn Archwiliad Clwyfau Cenedlaethol a
gomisiynwyd gan y Prif Swyddog Nyrsio, cynhaliodd WWIL
raglen ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ ar draws Powys i
gynorthwyo timau nyrsio i wella eu gwybodaeth am
ddosbarthiad wlserau pwyso a dogfennau.

Gwasanaeth Lymffoedema Cymru Gyfan a Gwasanaeth
Trallwyso Gwaed Cymru.
Gwnaethom hefyd gyfranogi yng Ngŵyl Arloesedd Cymru
gan gynnal digwyddiad yn amlygu cyfraniad cwmnïau o
Gymru i ddatblygiad gwella clwyfau. Yn rhyngwladol
gwnaethom ymgysylltu mewn menter fawr gyda Hong
Kong lle cafodd WWIL ei dewis fel y ganolfan ragoriaeth
allanol ar gyfer y rhaglen ysgoloriaeth gorfforaethol
dramor ar gyfer arweinwyr clinigol. Roedd hyn yn golygu
llunio a rhoi ar waith dwy raglen addysg bwrpasol ar gyfer
dau grŵp o bedwar arweinydd clinigol, gyda phob grŵp
yn treulio pedair wythnos gyda WWIL. Cafodd y ddwy
garfan eu gwerthuso’n gadarnhaol ac mae’n argoeli’n dda
ar gyfer sefydlu rhaglen yn y dyfodol. Yn ogystal,
ymwelodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o Malaysia
ac Awstralia â WWIL i gael profiad o ofal clwyfau yn y
ganolfan ragoriaeth genedlaethol.

Rhoddodd WWIL gyflwyniad yng nghynhadledd ‘Atal
Wlserau Pwyso’ Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a
gynhaliwyd yn Llandudno, ac rydym yn cyfranogi mewn
Adolygiad Proffesiynol Blynyddol ar gyfer y Bwrdd Iechyd
hwnnw. Rydym hefyd wedi cydweithio gyda meddyg
teulu yng Nghwmbrân i ddarparu’r modiwl e-ddysgu
cysylltiedig â chlwyfau cyntaf ar gyfer rhaglen addysg
Deoniaeth Cymru ar gyfer meddygon teulu yng Nghymru.
Canolbwyntiodd y modiwl ar asesiad cywir a rheolaeth
unigolion sydd ag wlserau coes.

Mae WWIL yn parhau i gefnogi'r naw Clwb Coesau
Lindsay sefydledig ledled Cymru. Cyflwynom bum
gweithdy yn ystod y gynhadledd Clwb Coesau flynyddol
yng
Nghaerwrangon.
Hefyd
cynhaliodd
WWIL
ddigwyddiad mawr ar wlserau pwyso ymhlith plant ac
oedolion ifanc fel rhan o’r dathliadau byd-eang Diwrnod
ATAL Wlserau Pwyso.

Mae WWIL yn parhau i ddarparu cyfleoedd addysg ledled
Cymru ar gyfer y Nyrsys Hyfywedd Meinwe Cymru Gyfan.
Trefnodd y WWIL (mewn cydweithrediad â chwmni
hyfforddiant cyfreithiol Bond Solon) ddiwrnodau astudio a
oedd yn mynd i’r afael â’r pynciau canlynol; cyfrifoldeb
clinigol a’r gyfraith a sut i ymateb i gwynion. Cafodd yr
holl ddiwrnodau y presenoldeb mwyaf posibl a hefyd
denwyd nyrsys arbenigol lymffoedema a dermatoleg.

Mae cydweithio gyda’r diwydiant a chlinigwyr i ddatblygu
a rhoi ar waith wasanaethau clinigol newydd sy’n gwella
profiad cleifion a staff o ofal clwyfau, yn amcan strategol
yr un mor bwysig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi
gweithio’n llwyddiannus iawn mewn partneriaeth â
diwydiant i ddarparu cyfres o weithdai tri diwrnod lle
bydd diwydiant yn ceisio deall y sefyllfa a’r heriau clinigol.
Credwn y gall y gweithdai hyn roi mewnwelediad ar gyfer
cydweithredu yn y dyfodol a gwella darpariaeth
gwasanaeth o’r maes masnachol. Caiff y cydweithredu

Ymunodd Prifysgol De Cymru gydag WWIL gan gyd-gynnal
modiwl gofal clwyfau y brifysgol yng Nghanolfan
Arloesedd Clwyfau Cymru gyda mewnbwn addysgu gan
ein staff. Yn ogystal rydym yn parhau i gyfrannu at yr
addysgu ac arolygu yr MSc mewn Gwella Clwyfau,
Prifysgol Caerdydd.
Nid yw Addysg a hyfforddiant wedi’i gyfyngu i staff allanol
Er mwyn sicrhau bod ein staff yn parhau wedi’u
diweddaru mynychodd aelodau’r tîm meddygol a nyrsio
weithdy uwchsain Doppler i wella diagnosis wlserau coes
a gweithdy sgiliau cyflwyno. Bydd cynnal ein DPP ein
hunain yn ein galluogi i gyfathrebu hyd yn oed yn fwy
effeithiol gyda’r cymunedau clinigol ac academaidd,
ynghyd â hyfforddiant mentora y GIG i gefnogi lleoliadau
clinigol myfyrwyr nyrsio mewn clinigau GIG a arweinir
gan WWIL.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, y llynedd gwnaethom adrodd bod
menter clinig clwyfau meddyg teulu WWIL/Cwmbrân wedi ei
henwebu ar gyfer Gwobrau Journal of Wound Care 2016.
Mae’n bleser gan WWIL gyhoeddi i Sian Cryer, nyrs practis,
ennill y Wobr Arloesedd a hefyd ddod yn ail yn y categori
addysg broffesiynol.

hwn dderbyniad cadarnhaol ac yn wir mae’r galw yn
cynyddu ar gyfer rhaglenni ychwanegol.
Mwynhaodd Sian, yn y llun yn casglu ei gwobr, y prosiect
gymaint fel y treuliodd secondiad 6 mis gyda’r tîm yn
datblygu ymhellach ei sgiliau gwella clwyfau.

Yn lleol gwnaethom gynnal digwyddiadau addysg a
hyfforddiant ar gyfer grwpiau amrywiol yn cynnwys
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Gradd Meistr mewn Gwella Clwyfau ac Atgyweirio Meinwe (MSc)
Mae Mrs Samantha Holloway wedi bod yn gweithio ym
maes addysg gweithwyr iechyd proffesiynol ar lefel gradd
ac ôl-radd am nifer o flynyddoedd ac mae wedi bod yn
gweithio gyda’r Uned Ymchwil Gwella Clwyfau ers 1997.
Ei phrif rôl yw Uwch Ddarlithydd/ Cyfarwyddwr Cwrs ar
gyfer gradd Meistr mewn Gwella Clwyfau ac Atgyweirio
Meinwe. Mae Sam yn gymrawd yr Academi Addysg Uwch
ac yn aelod o Bwyllgor Addysg Cymdeithas Rheoli Clwyfau
Ewrop (EWMA) ac mae hefyd yn Cadeirio’r Rhwydwaith
Athrawon ar ran EWMA. Ar hyn o bryd mae’r rhwydwaith
yn ymchwilio darpariaeth addysg gofal clwyfau i nyrsys
gradd a nyrsys ôl-gofrestriad ledled Ewrop.

Mae natur ‘dysgu agored’ y Radd Meistr mewn Gwella
Clwyfau ac Atgyweirio Meinwe yn caniatáu i weithwyr
proffesiynol o amrywiaeth o ddisgyblaethau gofal iechyd i
adeiladau ar eu gwybodaeth bresennol o fewn ei
fframwaith addysgol eu hunain. Mae cynnwys y cwrs yn
mynd i’r afael â theorïau gofal clwyfau a blaenoriaethau
rheoli cleifion o safbwynt pob aelod o’r tîm gyda’r nod o
feithrin dull ‘tîm’.
Arolwg Profiad
Cyffredinol

Addysgu

Ôl-radd:

Canlyniadau

Y gyfradd bodlonrwydd cyffredinol ar gyfer MSc mewn
Gwella Clwyfau ac Atgyweirio Meinwe ar gyfer 2015-16
oedd 100% gydag adborth yn dweud ‘mae’r cwrs wedi
gwella fy ngallu academaidd’, ‘mae staff yn frwd am yr
hyn y maent yn ei addysgu’ ac ‘mae staff yn dda am
egluro pethau’.

Roedd sefydlu’r radd Meistr mewn Gwella Clwyfau ac
Atgyweirio Meinwe yn unigryw ac mae’n parhau i fod yn
un o’r ychydig iawn o gyrsiau academaidd ar lefel Meistr
mewn gwella clwyfau. Mae’r cwrs, a gyflwynwyd yn
wreiddiol ym 1996 fel Diploma Ôl-Radd mewn Gwella
Clwyfau ac Atgyweirio Meinwe, wedi bodloni anghenion
grŵp o unigolion proffesiynol sy’n gweithio mewn
arbenigedd nad oedd iddo yn flaenorol ddyfarniad
proffesiynol penodol, yn enwedig ar y lefel astudio hon.
Ym 1999 ehangwyd y cwrs i gynnig dyfarniad lefel gradd
Meistr.

O ran perfformiad maes thematig a chyfraddau
bodlonrwydd, roeddent fel a ganlyn:

Nifer y myfyrwyr sydd wedi graddio gyda Dyfarniad
Gadael (cyflwynwyd TAR yn 2004): Gorffennaf 1998 –
Rhagfyr 2016

• Addysgu a Dysgu

97%

• Traethawd Estynedig

94%

• Asesu ac Adborth

93%

• Adnoddau Dysgu a Gwasanaethau Cefnogi

93%

• Datblygiad Sgiliau

92%

• Ymgysylltu

92%

• Trefniant a Rheolaeth

89%

(*cynnydd o 18% ar y flwyddyn flaenorol)
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Cefndir Proffesiynol Myfyrwyr Gradd Meistr: 2009-2015

Mae’r adran nesaf yn rhoi blas ar y sylwadau adborth a dderbyniwyd.
Mae adborth am y cwrs gan fyfyrwyr yn gadarnhaol, fel yr amlinellir yn yr ymatebion canlynol i’r rhaglen MSC.
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Astudiaeth Beilot ar Addysg Rheoli Clwyfau
Yn 2016 comisiynwyd WWIL gan Swyddfa’r Prif Nyrs i gynnal arolwg er mwyn penderfynu ar lefel bresennol addysg rheoli
clwyfau yn y cwricwla nyrsio israddedig ym Mhrifysgolion Cymru. Cynlluniwyd yr arolwg i asesu:



Bod iechyd croen, rheoli clwyfau ac egwyddorion asepsis ar y cwricwlwm ar gyfer pob un o’r tair blynedd;



Nifer yr oriau addysgu ffurfiol dros bob blwyddyn;



Nifer yr oriau sgiliau labordy neu addysgu efelychiad dros bob blwyddyn;



Pa ddeilliannau dysgu a nodwyd; a’r



Broses asesu.

Adroddwyd canfyddiadau’r arolwg yn ôl i’r rhai oedd yn gysylltiedig, ynghyd â chyfres o argymhellion. Cydnabuwyd bod
rhan sylweddol o addysg yn digwydd tra bod myfyrwyr ar leoliad, ac mai dim ond rhan o’r rhaglen addysgu yw hyfforddiant
ystafell ddosbarth.

Archwiliad Wlserau Pwyso Cenedlaethol
Yn hwyr yn 2015 cydlynodd WWIL archwiliad Wlserau
Pwyso Cenedlaethol cyntaf i Gymru ar ran Prif Swyddog
Nyrsio Cymru. Cyflwynwyd crynodeb o’r archwiliad gan
Martin Semple, Swyddog Nyrsio, i Gyngor Rhyngwladol
Cyngres y Nyrsys a gynhelir ym mis Mehefin 2017. Mae’n
bleser gennym adrodd bod y crynodeb wedi ei dderbyn
fel cyflwyniad ffurfiol.

yn y journal. Rydym newydd gael clywed y dylai’r erthygl,
yn amodol ar fod WWIC yn bodloni argymhellion yr
adolygydd, gael ei chyhoeddi yn y dyfodol agos.

Y Gyngres yw’r digwyddiad proffesiynol nyrsio mwyaf yn y
byd, a fynychir gan 11,000 o nyrsys dros gyfnod o
wythnos, ac mae’n gyfle gwych i ddangos y gwaith a
pharhau i bwyso am welliannau mewn gofal clwyfau. Mae
hefyd yn gyfle i ddangos mewnbwn Cymru a’r WWIL i’r
gwaith. Rydym hefyd yn aros i glywed gan y British
Medical Journal ynglŷn ag erthygl sy’n dogfennu’r darn
arloesol hwn o waith a gyflwynwyd ar gyfer ei gyhoeddi

Cyhoeddiadau
Mae tîm y WWIL yn cyhoeddi ystod eang o erthyglau a chrynodebau. Yn y flwyddyn ddiwethaf cyhoeddwyd 31 o erthyglau.
Mae llawer o’r rhain yn cael cydnabyddiaeth fyd-eang, gydag aelodau’r tîm yn cael eu gwahodd i siarad mewn cynadleddau
rhyngwladol. Mae llawer o grynodebau hefyd wedi cael eu derbyn ar gyfer cynhadledd Cymdeithas Rheoli Clwyfau Ewrop a
gynhelir yn nhymor yr Hydref 2017.
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Goruchwylio Gradd PhD ar y Cyd
Mae WWIL yn goruchwylio nifer fechan o fyfyrwyr gradd PhD ar y cyd â phartneriaid eraill. Un o’r rhain yw Miss Bethan
Frugtniet, y dyfarnwyd iddi’r wobr cyflwyniad PhD gorau yn nhrydedd Cyngres Darganfod Cyffuriau Rhwydwaith Ymchwil
Gwyddorau Bywyd Cymru (LSRNW), a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2016.
Yn y digwyddiad rhoddodd Bethan Frugtniet, myfyriwr PhD trydedd flwyddyn, gyflwyniad gwobrwyedig ar ganfyddiadau
allweddol ei phrosiect PhD, ‘Validation of nWASP as a therapeutic target in chronic and non-healing human wounds.’
Roedd y sgwrs yn egluro sut y canfuwyd y protin nWASP fel dynodwr prognosis gwella clwyfau ac fel targed therapiwtig
posibl ar gyfer trin clwyfau cronig ac archwiliodd
ddarganfyddiad cysylltiad newydd rhwng nWASP ac
arwyddo TrkB.
Dywedodd Bethan “Mae’r digwyddiad hwn yn amlygu’r
ymchwil trosiadol gwych sy’n cael ei gynnal yng Nghymru er
budd y claf. Roedd y pwyslais ar gynhyrchu canlyniadau
defnyddiol, wedi’u canolbwyntio ar y claf, yn thema a oedd
yn llifo drwy’r deuddydd cyfan. Mae’n fraint gen i fod wedi
bod yn rhan o’r LSRNW a chael fy ngwaith wedi ei
gydnabod drwy wobr y cyflwyniad PhD gorau.”

Mae’r adran ganlynol yn amlygu rhai o’n cyflawniadau gweithredol allweddol.

Perfformiad
Mae WWIL yn defnyddio dull cerdyn sgorio cytbwys i reoli ei berfformiad gan sicrhau bod y tîm ar y llwybr i gyflawni ein
hamcanion strategol allweddol. Mae’r cerdyn sgorio yn mesur cynnydd yn erbyn pob un o’r mesuriadau ac mae wedi ei
seilio ar ysgogwyr allweddol gweithgaredd, sef;



Sicrhau cyllido cynaliadwy,



Datblygu partneriaethau a chydweithrediadau i ysgogi ymchwil a datblygu,



Sicrhau bod y lefel gywir o adnoddau ar gael i gyflawni gweithgarwch WWIL,



Ymchwil a datblygu,



Cwsmeriaid ymgysylltiol, ac



Addysg a hyfforddiant.

Datblygwyd y cerdyn sgorio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gydag arweinyddion wedi’u priodoli i bob un o’r dangosyddion.
Caiff perfformiad ei ddiweddaru bob mis ac fe’i adolygir fel rhan o gyfarfod y Tîm Rheoli Gweithredol a hefyd yn y
cyfarfodydd Bwrdd a Llywodraeth Cymru chwarterol. Mae copi o’r cerdyn sgorio wedi ei gynnwys, ac mae’n cadarnhau bod
WWIL ar y llwybr cywir i gyflawni ei holl amcanion datganedig. Mae rhagor o fanylion ar bob un o’r matrics perfformiad
wedi eu cyfeirio yn adrannau ar wahân yr adroddiad hwn.
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Mae’r uchafbwyntiau allweddol fel a ganlyn:



Mae’r sefyllfa ariannol yn gwella drwy gyfuniad o gynyddu ein gweithgareddau wedi'u cyllido a lleihau costau,
a ffaith bwysig yw bod WWIL yn parhau’n ariannol gynaliadwy.



Mae recriwtio cleifion er mwyn bodloni anghenion gweithgaredd ymchwil yn cynyddu, gan ddangos y gall
WWIL gyflawni ystod eang o astudiaethau a gwerthusiadau.



Mae cynllunio gallu wedi datblygu er mwyn galluogi WWIL i gynyddu gallu wrth i brosiectau newydd ddod yn
weithredol.



Mae’r Gofrestra Clwyfau yn parhau i ehangu, ac mae’n darparu ystod o wybodaeth am wella clwyfau sydd o
ddiddordeb mawr ac a fydd yn rhoi manteision i gleifion y dyfodol.



Mae staff WWIL yn ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau, gan arddangos yr arbenigedd ledled y DU ac yn
rhyngwladol. Hefyd, gwahoddir staff yn rheolaidd i roi cyflwyniadau mewn cynadleddau yn fyd-eang.



Mae WWIL wedi arwyddo nifer cynyddol o gytundebau contractiol penodol, gyda chwmnïau lleol a
rhyngwladol.



Mae gweithgareddau addysg a hyfforddiant yn parhau i dyfu, gyda WWIL yn darparu hyfforddiant ac addysg
penodol i ystod eang o gynulleidfaoedd. Mae adborth cleifion yn cadarnhau’r lefelau uchel o fodlonrwydd.

Mae’r cerdyn sgorio ar gyfer mis Chwefror 2017 i’w weld isod.
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Cyllid
Mae’r adran ganlynol yn amlinellu adroddiad yr
Archwilwyr Annibynnol i’r Bwrdd.

wedi cael eu paratoi’n gywir yn unol ag Arfer Cyfrifyddu a
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y DU ar gyfer Endidau Llai;
ac

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol WWIL
Cyfyngedig (cwmni cyfyngedig drwy warant) ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2016. Y fframwaith
adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth eu paratoi yw
cyfraith briodol a’r Safon Adrodd Ariannol ar gyfer
Endidau Llai (a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2015) (Arfer
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y DU ar gyfer
Endidau Llai).

wedi cael eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Cwmnïau
2006.

Barn am faterion eraill a ragnodir gan Ddeddf Cwmnïau
2006

Yn ein barn ni mae’r wybodaeth a roddir yn Adroddiad y
Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol y paratowyd y
datganiadau ariannol ar ei chyfer yn gyson â’r
datganiadau ariannol.

Priod gyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr a’r archwilwyr
Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r
Cyfarwyddwyr, y cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am baratoi’r
datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi
golwg gywir a theg. Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio a
mynegi barn ar y datganiadau ariannol yn unol â chyfraith
a Safonau Rhyngwladol priodol ar Archwilio (y DU ac
Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn ei gwneud hi’n
ofynnol i ni gydymffurfio â Safonau Moesegol ar gyfer
Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio.

Materion y mae’n ofynnol i ni adrodd arnynt drwy
eithriad
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd parthed y
materion canlynol lle mae Deddf Cwmnïau 2006 yn ei
gwneud hi’n ofynnol i ni adrodd i chi os, yn ein barn ni: nad yw cofnodion cyfrifyddu digonol wedi cael eu cadw,
neu nad yw ffurflenni sy’n ddigonol ar gyfer ein
harchwiliad wedi cael eu derbyn o ganghennau na
wnaethom ymweld â hwy; neu - nad yw’r datganiadau
ariannol mewn cytundeb gyda’r cofnodion neu’r ffurflenni
cyfrifyddu; neu - na wneir rhai datgeliadau penodol o
gydnabyddiaeth ariannol cyfarwyddwyr a nodir gan y
gyfraith; neu - nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth
ac esboniadau sydd eu hangen arnom ar gyfer ein
harchwiliad; neu - nid oedd hawl gan y cyfarwyddwyr i
baratoi’r datganiadau ariannol yn unol â’r gyfundrefn
cwmnïau bach a manteisio ar eithriad cwmnïau bach rhag
y gofyniad i baratoi Adroddiad Strategol.

Cwmpas archwiliad y datganiadau ariannol
Mae archwiliad yn golygu cael tystiolaeth ynglŷn â’r
symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy’n
ddigonol er mwyn rhoi sicrwydd rhesymol bod y
datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiadau o
bwys, boed hwy wedi eu hachosi gan dwyll neu wall. Mae
hyn yn cynnwys asesiad o: a yw’r polisïau cyfrifyddu yn
briodol i amgylchiadau’r cwmni ac wedi eu defnyddio’n
gyson a'u datgelu'n ddigonol; pa mor rhesymol yw
amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan y
cyfarwyddwyr; a chyflwyniad cyffredinol y datganiadau
ariannol. Hefyd, rydym yn darllen yr holl wybodaeth
ariannol ac anariannol yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr er
mwyn nodi anghysonderau o bwys gyda’r datganiadau
ariannol archwiliedig ac i ganfod unrhyw wybodaeth sy’n
amlwg yn sylweddol anghywir yn seiliedig ar, neu’n
sylweddol anghyson gyda, y wybodaeth a gafaelwyd
gennym ni wrth gyflawni’r archwiliad. Os byddwn yn dod
yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu
anghysonderau o bwys, rydym yn ystyried y goblygiadau
ar gyfer ein hadroddiad.

Nigel Williams BCOM FCA (Uwch Archwilydd Statudol)
ar gyfer ac ar ran Graham Paul Limited (Archwilydd
Statudol)
Court House Heol y Llys Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1BE

Barn am y datganiadau ariannol
Yn ein barn ni mae’r datganiadau ariannol:
yn rhoi golwg gywir a theg o sefyllfa’r cwmni ar 31
Gorffennaf 2016 o’i warged ar gyfer y flwyddyn a oedd
wedi dod i ben;
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WWIL Cyfyngedig (Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant) (Rhif Cofrestredig: 08760652) yn Masnachu fel Menter Arloesedd
Clwyfau Cymru.
Mantolen Dalfyredig 31 Gorffennaf 2016.

Mae’r cyfrifon talfyredig wedi eu paratoi yn unol â darpariaethau arbennig Rhan 15 Deddf Cwmnïau 2006 sy’n ymwneud â
chwmnïau bach.
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 16 Ionawr 2017 ac fe’u harwyddwyd ar ei ran gan
Fiona Peel, Cadeirydd Menter Arloesedd Clwyfau Cymru Cyfyngedig.
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NODIADAU AR Y CYFRIFON TALFYREDIG
AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 GORFFENNAF 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. POLISÏAU CYFRIFYDDU
Sail paratoi’r datganiadau ariannol
Cred y cyfarwyddwyr bod paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol yn briodol oherwydd:
mae’r Cwmni wedi sicrhau cyllid grant hyd at 31 Mawrth 2019 ac mae’r rhagolygon llif arian hyd 31
Gorffennaf yn rhagamcanu y bydd arian ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/2017; a
bydd y Cwmni’n parhau i fasnachu’n llawn ym mlwyddyn ariannol 2016/17 ac mae’n rhagweld cynnydd
sylweddol mewn refeniw o’r masnachu hwnnw.

Confensiwn cyfrifyddu
Paratowyd y datganiadau ariannol o dan y confensiwn cost hanesyddol ac yn unol â’r Safon Adrodd Ariannol ar gyfer
Endidau Llai (a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2015).

Eithriad rhag paratoi datganiad llif arian
Cymerwyd eithriad rhag paratoi datganiad llif arian ar y sail bod y cwmni yn gymwys fel cwmni bach.

Incwm
Cyfrifir am incwm grant Llywodraeth Cymru pan dynnir cyllid i lawr o Brifysgol Caerdydd. Cyfrifir am gyfraniadau gan
Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar sail croniadau.
Mae costau gweithredu eraill yn cynnwys incwm masnachol o ganlyniad i gynnal cyrsiau addysg a hyfforddiant.

Asedau diriaethol sefydlog
Darperir dibrisiant yn ôl cyfraddau blynyddol canlynol er mwyn dileu pob ased dros ei hoes ddefnyddiol a
amcangyfrifir.
Cyfarpar a pheiriannau ac ati

- 25% ar gost, 20% ar gost a 10% ar gost

Treth ohiriedig
Cydnabyddir treth ohiriedig parthed yr holl wahaniaethau amseru sydd wedi tarddu ond heb eu gwyrdroi ar
ddyddiad y fantolen.

Ymrwymiadau hurbwrcasu a phrydlesu
Caiff rhenti a delir o dan brydlesi gweithredu eu codi ar y cyfrif incwm a gwariant ar sail llinell syth dros gyfnod y
brydles.
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Dathlu gyda Phartneriaid Lleol
Frontier Medical Group
Ym mis Chwefror mynychodd Tîm WWIL seremoni i agor Prif Swyddfa newydd Frontier Medical Group a dathlu pen-blwydd
y cwmni’n 50 oed. Gwahoddwyd yr Athro Keith Harding, a’r Gweinidog Economi ar y pryd, Edwina Hart, i’r seremoni, mewn
cydnabyddiaeth o’r bartneriaeth agos gyda Frontier. Mae’r sefydliad wedi esblygu i fod yn gyflogwr lleol blaenllaw ac yn
arloeswr yn y diwydiant dyfeisiau meddygol.
Yn y digwyddiad, dywedodd yr Athro Keith Harding “Mae gennym berthynas gyda Frontier sy’n mynd yn ôl bron i 20
mlynedd gan i ni gydweithio ar ddatblygu a phrofi effeithlonrwydd clinigol cynhyrchion Repose®. Mae holl dîm Canolfan
Arloesedd Clwyfau Cymru yn edrych ymlaen at barhau’r berthynas hon wrth i ni gydweithio i ddatblygu cynhyrchion clinigol
effeithiol er mwyn lleihau cyffredinolrwydd wlserau pwyso.”

Direct Healthcare Services
Mae WWIL hefyd wedi cael cydweithrediad cryf gyda Direct Healthcare Services, ac roeddem wrth ein bodd gyda’r
newyddion ei fod wedi cael cydnabyddiaeth frenhinol gyda Gwobr y Frenhines am Arloesedd mewn Menter am ei
ddatrysiad Rheolaeth Gofal Pwyso Deallus. Gwobr y Frenhines am Fenter yw’r wobr swyddogol uchaf yn y DU ar gyfer
busnesau Prydain, ac er mwyn ennill y wobr mae’n rhaid i fusnesau ddangos llwyddiant masnachol rhagorol a dull unigryw
ar gyfer dyfeisio, gwasanaeth neu gynnyrch.
Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Graham Ewart, y Cyfarwyddwr Rheoli: “Mae cyflawni arloesedd gwirioneddol sy’n
gwneud gwir wahaniaeth i gleifion a bywydau ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gweithgar iawn wrth galon popeth a
wnawn, felly mae’n anrhydedd fawr i ni dderbyn gwobr
mor nodedig. Rydym hyd yn oed yn fwy balch bod ein
datrysiad wedi bod o fudd enfawr i’r GIG, gan gynorthwyo
cleifion i arbed amser ac adnoddau gwerthfawr.”
Gweithiodd WWIL yn llwyddiannus gyda Direct Healthcare
Services fel rhan o’r prosiect Care Home, ac edrychwn
ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth yn y
dyfodol.
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Rhwydwaith Troed Diabetig Cenedlaethol
Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes 2016-2020: ‘Gofal o’r safon orau i bawb
sydd â diabetes’. Mae’r Cynllun Cyflawni yn amlinellu argymhellion allweddol ynglŷn â sut i atal a rheoli clefyd troed
diabetig er mwyn lleihau baich sylweddol problemau troed diabetig a allai achosi wlserau poenus a chyfyngol a hefyd
trychiad.
Penodwyd Cydlynydd Troed Diabetig Cenedlaethol gan y Grŵp Gweithredu Diabetes er mwyn goruchwylio gweithrediad
gwasanaethau troed. Yn ganolog i gyflawni’r nod hwn y mae datblygiad Rhwydwaith Troed Diabetig a fydd yn siapio
darpariaeth gofal yn y dyfodol, gan ddarparu gwasanaeth troed diabetig o’r radd flaenaf i’w holl drigolion.
Yn y dyfodol bydd y Rhwydwaith Troed Diabetig yn cynnal ei gyfarfodydd yn WWIC gan fod y cyfleoedd i’r ddau sefydliad
gydweithio er mwyn canfod ffyrdd newydd o weithio, addysg, atal a ffyrdd newydd o driniaeth yn amlwg yn nod a rennir.

Prosiect Comisiwn Bevan
Asesiadau Clwyfau Cymunedol a Rheolaeth ar gyfer Cleifion Caeth i’r Cartref sy’n defnyddio Technoleg Camera 3-D
‘WoundCare’ (prosiect CAMPCO).
Sefydlwyd prosiect CAMPCO ym mis Chwefror 2016 yn dilyn cyllid grant gwerth £7.5 mil gan gynllun Prosiectau
Enghreifftiol Comisiwn Bevan. Nod y prosiect yw treialu dichonoldeb darparu gwasanaethau yn y gymuned ar gyfer asesu a
rheoli clwyfau gan ddefnyddio meddalwedd newydd sy’n gallu cipio delweddau 3-dimensiwn o glwyfau, ac mae’n rhoi
llwyfan ar gyfer monitro cynnydd mewn gwella clwyfau. Poblogaeth yr astudiaeth yw cleifion sy’n gaeth i’r tŷ ac sy’n cael
anhawster i fynychu’r ysbyty neu glinigau meddygon teulu. Ein prif gydweithredwyr ar gyfer cynnal yr astudiaeth
ddichonoldeb hon yw tîm nyrsio ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac mae General Practice Commissioning
Solutions Limited yn darparu’r gefnogaeth dechnegol.

Cynnydd hyd yma
Mae’r astudiaeth wedi’i sefydlu’n llawn ac mae cleifion eisoes wedi cael eu recriwtio. Yn dilyn y recriwtiaid peilot
cychwynnol, cafodd adborth defnyddiol ynglŷn â’r meddalwedd 3-D ‘WoundCare’ dderbyniad da gan y cwmni meddalwedd
ac mae newidiadau perthnasol wedi cael eu gwneud er mwyn gwneud y broses o gipio delweddau yn haws. Mae’r
dechnoleg i gael mynediad o bell at ddelweddau clwyfau cleifion a darparu cyngor i nyrsys ardal bron wedi’i gwblhau, a
bydd hynny’n galluogi mwy o gleifion i gael eu recriwtio.

Rhagolygon ar gyfer y dyfodol
Os bydd yn llwyddiannus, gall y prosiect ddarparu’r sail ar gyfer gwasanaeth newydd mewn gofal clwyfau, lle gall nifer o
asesiadau sydd ar hyn o bryd angen apwyntiad ysbyty gael eu gwneud yn agosach i’r cleifion ac/neu yn eu cartrefi eu
hunain.

#1 mewn Atal a Thriniaeth
28

Sut brofiad yw gweithio yn WWIL - gan aelod newydd o’r tîm
Kirsten Mahoney, RGN, Dip Dn, BSc, MSc, IP
Arweinydd Gweithrediad Clinigol a Chaffael
Rydw i wedi gweithio ym maes gofal sylfaenol ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro am
dros 20 mlynedd ac oherwydd diddordeb arbenigol mewn clwyfau fe ddes yn Nyrs
Glinigol Arbenigol mewn Gwella Clwyfau yn 2007. Yn ddiweddar cefais y cyfle i gael fy
secondio i WWIL fel Arweinydd Gweithrediad Clinigol a Chaffael. Bu hyn yn gyfle cyffrous
iawn ac mae wedi caniatáu i mi ddefnyddio fy ngwybodaeth ac arbenigedd GIG mewn
ffordd unigryw. Fy mhrif gylch gwaith yw darparu gweithio mewn partneriaeth ar draws
cyfleusterau Preifat a’r GIG er mwyn canfod bylchau mewn darpariaeth gwasanaeth a
gwella arfer gofal clwyfau ledled Cymru.
Pan fyddwch yn gweithio ym maes ymarfer clinigol mae hi’n aml yn hawdd i nodi
meysydd sydd angen eu gwella a fydd yn cyfoethogi gwybodaeth mewn gofal clwyfau ac yn y pen draw yn gwella
canlyniadau clinigol ac ar gyfer cleifion. Fodd bynnag, nid yw hi bob amser yn hawdd hwyluso egwyddorion gofal iechyd
darbodus a gwneud newid sefydliadol er mwyn gwella canlyniadau clinigol ac ar gyfer cleifion. Mae fy rôl wedi rhoi’r cyfle i
mi gael mynediad at yr arbenigedd amrywiol sy’n bodoli o fewn WWIL, sy’n cynnwys addysg, ymchwil, arfer clinigol a
gwaith mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid ledled Cymru. Gan fy mod yn weddol newydd yn y swydd rydw i’n dal i ganfod
cyfleoedd ar gyfer datblygu ac rwy’n gweithio ar nifer o brosiectau diddorol newydd gyda gwahanol asiantaethau sy’n rhai
GIG a ddim yn rhai GIG felly cadwch lygad ar agor am ddatblygiadau yn y dyfodol.
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Y Flwyddyn i Ddod
Mae WWIL nawr wedi atgyfnerthu ei safle fel canolfan genedlaethol sy’n mynd i’r afael ag agweddau academaidd, clinigol a
masnachol gwella clwyfau. Yn y dyfodol byddwn yn parhau i ganolbwyntio yn y tri maes gwaith hwn ond gobeithiwn weld
mwy o Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn dod yn aelodau ac yn cynyddu ein hystod o gydweithrediadau a
cheisiadau ar y cyd am grant. Yn glinigol byddwn yn gweithio’n fwy eang gyda GIG Cymru a’r Byrddau ac Ymddiriedolaeth
Iechyd i godi safon a chysondeb gofal clinigol gyda’r nod yn y pen draw o gael pob uned rheoli GIG Cymru yn ymuno ag
WWIL. Yn fasnachol gallwn nawr ddangos ein cyfraniadau i greu a diogelu swyddi ar gyfer unigolion a sefydliadau sy’n
gweithio yn y maes hwn a byddwn yn cynyddu proffil cenedlaethol a rhyngwladol Cymru ym maes gwella clwyfau.
Yn ogystal â rhoi gwell canlyniadau i gleifion, ein nod yw gweld nifer o ganolfannau cenedlaethol yn cael eu sefydlu ym
maes gwella clwyfau ledled y byd ac rydym yn cydweithio ac yn rhannu arfer gorau er mwyn cynyddu’r gyfradd
mabwysiadu cynigion addysgu, ymchwil, rhaglenni clinigol a masnachol sydd ar gael. Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau o
ganlyniad i’n cysylltiadau â Chanolfan Arloesedd Clwyfau Awstralia yn Brisbane ac rydym yn edrych i gefnogi mentrau
clwyfau ychwanegol yn Asia ac America.
Yn nes adref, rydym yn ceisio datblygu ein gallu ymchwil a datblygu mewn cydweithrediad â phartneriaid, yn bennaf ym
maes diagnostig. Bwriadwn hefyd adeiladu ar ein gallu profi labordy presennol ac rydym yn ystyried hwn yn gryfder
gwirioneddol brand WWIL. Gan adeiladu ar ein henw da rydym hefyd yn datblygu cytundebau trwyddedu fel y gallwn
gefnogi ffrwd incwm gynaliadwy ar gyfer dyfodol WWIL. Mae yna hefyd gyfleoedd sylweddol, yn ein barn ni, i GIG Cymru
drwy fabwysiadu strategaeth rheoli gwelyau Cymru gyfan ac rydym mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu cyngor a
chanllawiau ar ddatblygiad o’r fath.
Mae llawer wedi’i gyflawni gan y tîm ymroddedig a gwych sydd gennym yn WWIL. Mae angen gwneud llawer mwy i gleifion
sydd â chlwyfau er mwyn iddynt hwy gael hyder eu bod yn cael mynediad at sylfaen ymchwil gynhwysfawr, gwasanaethau
a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys ac ystod briodol o ymyriadau effeithiol. Mae’r model hwn yn newydd,
plentyn amddifad yw’r pwnc hwn mewn meddygaeth fodern. Fodd bynnag, credwn ein bod wedi ac y byddwn yn parhau i
wneud gwahaniaeth, ac edrychwn ymlaen at adrodd ar ein cynnydd yn adroddiad y flwyddyn nesaf.
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