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Adroddiad Rhieni a Gofalwyr

Cyflwr yw diabetes mellitus (diabetes) lle mae swm y glwcos yn eich 
gwaed yn rhy uchel am na all y corff ei ddefnyddio’n iawn.
 
Mae diabetes Math 1 yn effeithio ar tua 2 o bob 1000 o blant yng 
Nghymru a Lloegr (yn 2016-17 cafodd ychydig dros 2800 ddiagnosis o’r 
newydd).
 
Diabetes Math 1 sydd ar fymryn dros 95% o blant a phobl ifanc â diabe-
tes, ac y mae gan 5% diabetes Math 2 neu fathau prin eraill o diabetes.

.................................................
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Trosolwg

Cynhelir yr Archwiliad Diabetes Paediatrig Cenedlaethol (NPDA) yn 
flynyddol yng Nghymru a Lloegr.

Gofynnir i’r clinig yr ydych yn ei fynychu gyflwyno gwybodaeth am y 
gofal maent yn ei ddarparu i’w holl gleifion i’r NPDA. Y nod yw darparu 
gwybodaeth sy’n arwain at well ansawdd gofal i’r plant a’r bobl ifanc 
hynny y mae diabetes yn effeithio arnynt.

Mae’r NPDA yn cyhoeddi adroddiad bob blwyddyn am y wybodaeth a 
gânt gan glinigau. Mae’r llyfryn hwn yn rhoi crynodeb i rieni a gofalwyr 
o’r canfyddiadau am flwyddyn archwilio 2016-17. Mae’n edrych i weld 
a oedd plant a phobl ifanc yn derbyn y gwiriadau iechyd cysylltiedig â 
diabetetes sy’n cael eu hargymell, faint oedd wedi datblygu cymhleth-
dodau cysylltiedig â diabetes neu oedd mewn mwy o berygl o’i wneud, 
a faint oedd yn cyrraedd targedau glwcos gwaed.

Ar dudalen 28, fe welwch eirfa o eiriau a thermau allweddol sy’n cael eu 
defnyddio mewn gofal diabetes. Defnyddiwyd y geiriau a’r termau hyn 
yn yr adroddiad, felly fe all fod o help i chi bori trwy’r eirfa os dewch ar 
draws unrhyw beth yn yr adroddiad nad ydych yn gyfarw ydd ag ef. Yn 
gyffredinol, y termau sy’n cael eu defnyddio yw rhai y daethoch ar eu 
traws eisoes.

.................................................
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Gwiriadau iechyd 2016-17

Mae Adroddiad ‘Prosesau a Deiliannau Gofal’ 2016-17 yr NPDA yn rhoi 
gwybodaeth am y gwiriadau iechyd allweddol y dylai eich plentyn eu 
derbyn.

Yn 2017, archwiliwyd 173 o glinigau diabetes paediatrig yng Nghymru a 
Lloegr, â gwybodaeth yn cael ei darparu am dros 29,100 o blant a pho-
bl ifanc dan 25 oed â diabetes.

.................................................
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Pa ofal ddylai fy mhlentyn ei 
dderbyn?

Mae llawer o wiriadau iechyd y mae canllawiau’r Sefydliad Cenedla-
ethol dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) yn argymell y dylid eu 
cynnal o leiaf unwaith y flwyddyn i blant a phobl ifanc â diabetes.

Math 1

Mae’r NPDA yn disgrifio saith o’r gwiriadau blynyddol ‘allweddol’ hyn i 
blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yn yr adroddiad:

Gwiriad Iechyd Pryd?
HbA1c
Mesur lefelau glwcos y gwaed

Adeg diagnosis, yna bob tri mis *

Taldra a phwysau (BMI) 
Gwirio twf iach

Adeg diagnosis, yna bob tri mis *

Pwysedd gwaed
Gwirio i weld a yw’r pwysedd gwaed 
yn uchel

Yn 12 oed, yna yn flynyddol *

Albwmin yn yr wrin
Gwirio i weld a oes difrod i’r arennau

Yn 12 oed, yna yn flynyddol *

Thyroid
Gwirio am glefyd y thyroid

Adeg diagnosis, yna yn flynyddol *

Sgrinio llygaid
Gwirio am glefyd y llygaid

Yn 12 oed, yna yn flynyddol *

Archwilio’r traed
Gwiriad am ddifrod i’r nerfau neu’r 
pibelli gwaed

Yn 12 oed, yna yn flynyddol *

.................................................
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Math 2

Mae’r NPDA yn disgrifio’r canlynol fel gwiriadau iechyd allweddol ar 
gyfer diabetes Math 2 yn yr adroddiad: 

Gwiriad Iechyd Pryd?
HbA1c
Mesur lefelau glwcos y gwaed

Adeg diagnosis, yna bob tri mis *

Taldra a phwysau (BMI) 
Gwirio twf iach

Adeg diagnosis, yna bob tri mis *

Pwysedd gwaed
Gwirio i weld a yw’r pwysedd gwaed 
yn uchel

Adeg diagnosis, yna yn flynyddol *

Albwmin yn yr wrin
Gwirio i weld a oes difrod i’r arennau

Adeg diagnosis, yna yn flynyddol *

Thyroid
Gwiriad am glefyd y thyroid

Adeg diagnosis, yna yn flynyddol *

Sgrinio llygaid
Gwirio am glefyd y llygaid

Yn 12 oed, yna yn flynyddol *

Archwilio’r traed
Gwiriad am ddifrod i’r nerfau neu’r 
llestri

Yn 12 oed, yna yn flynyddol *

*Efallai y bydd eich clinig diabetes yn dewis cynnal y gwiriad hwn 
yn amlach neu’n dechrau sgrinio ar oedran iau.

 
Other checks
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Yn ychwanegol at y saith gwiriad iechyd allweddol, dylai eich clinig 
hefyd wneud y canlynol:

• Sgrinio am glefyd coeliag  adeg diagnosis, gan fod gan blant a 
phobl ifanc â diabetes Math 1 gyfraddau uwch o’r clefyd awtoimi-
wn hwn.  
Math 1 

• Holi am ysmygu ,er mwyn gallu cynnig cefnogaeth i leihau neu 
roi’r gorau i ysmygu os oes angen. 
Math 1 a Math 2 

• Cwblhau asesiad sgrinio seicolegol  gan y gall problemau megis 
pryder ac iselder fod yn fwy cyffredin mewn plant a phobl ifanc â 
diabetes. 
Math 1 a Math 2 

• Cynnig rhaglen addysg strwythuredig  i helpu plant, pobl ifanc a’u 
rhieni a’u gofalwyr i reoli eu diabetes yn hyderus.  
Math 1 a Math 2

Bydd yr archwiliad nesaf (2017-18) yn adrodd am ystod ehangach o 
wiriadau iechyd eraill ac apwyntiadau arbenigol y dylai eich clinig eu 
darparu.
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Cwblhau gwiriadau iechyd 
Diabetes Math 1

Ymchwiliodd yr NPDA i weld faint o blant a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 oedd wedi derbyn eu saith gwiriad iechyd allweddol (fel y’u 
disgrifiwyd ar dudalen 5).

Dangosir isod ganran y plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yng 
Nghymru a Lloegr a dderbyniodd bob gwiriad iechyd allweddol yn y 
flwyddyn archwilio hon (2016-17), â’r canlyniadau o 2015-16 er mwyn eu 
cymharu:
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Cafwyd gwelliant yn nifer y gwiriadau a gwblhawyd rhwng 2015-16 i 
2016-17. Mae’r gwiriadau hyn yn bwysig er mwyn canfod unrhyw brob-
lemau sy’n gysylltiedig â diabetes er mwyn gallu darparu cyngor os 
deuir o hyd i unrhyw beth.

Holwch eich clinig diabetes am i’ch plentyn gael y gwiriadau iechyd 
allweddol hyn. Mae’n bwysig hefyd fod eich clinig yn cofnodi canlyni-
adau’r gwiriadau hyn ac yn eu cyflwyno i’r NPDA; fel arall fydd neb yn 
gwybod a gawsant eu cynnal ai peidio.

Gwiriadau eraill

Clefyd y thyroid a choeliag

Cafodd rhyw dri chwarter y plant a’r bobl ifanc oedd newydd gael 
diagnosis diabetes Math 1 eu sgrinio am glefyd y thyroid a choeliag yn 
2016-17 i weld a oedd ganddynt y cyflyrau awtoimiwn cysylltiedig hyn 
hefyd. Dangosir canlyniadau 2015-16 er mwyn cymharu.
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Ysmygu, sgrinio seicolegol ac addysg strwythuredig.

Dangosir isod ganrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 oedd 
yn derbyn addysg strwythuredig, gwiriadau seicolegol ac ysmygu yn 
2016-17 o gymharu â 2015-16:
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Cwblhau gwiriadau iechyd 
Diabetes Math 2

Ymchwiliodd yr NPDA i weld faint o blant a phobl ifanc â diabetes 
Math 2 oedd wedi derbyn eu saith gwiriad iechyd allweddol (fel y’u 
disgrifiwyd ar dudalen 5).

Dangosir isod ganran y plant a phobl ifanc gyda diabetes Math 2 yng 
Nghymru a Lloegr a dderbyniodd bob gwiriad iechyd allweddol yn y 
flwyddyn archwilio hon (2016-17), â’r canlyniadau o 2015-16 er mwyn eu 
cymharu:
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Mae mwy o blant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yn derbyn y gwiriadau 
ers 2015-16. Fodd bynnag, nid yw’r cyfraddau cwblhau cystal â’r rhai ar 
gyfer plant a phobl ifanc â diabetes Math 1.

Gwiriadau eraill

Ysmygu, sgrinio seicolegol ac addysg strwythuredig

Dangosir isod ganrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 2 oedd yn 
derbyn addysg strwythuredig, gwiriadau seicolegol ac ysmygu yn 2016-17 
o gymharu â 2015-16:
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Cwblhau gwiriadau iechyd 
Deall y canlyniadau

Er y bu gwelliannau sylweddol, nid oes gwiriadau yn cael eu cynnal 
bob blwyddyn ar pob plentyn a pherson ifanc â diabetes i chwilio am 
yr arwyddion rhybuddio sy’n gysylltiedig â’r risg o ddatblygu cym-
hlethdodau cysylltiedig â diabetes.

Beth fedra i wneud i helpu?

 • Holwch eich tîm diabetes am gwblhau’r gwiriadau iechyd all 
 weddol fel rhan o asesiad blynyddol. Gall darganfod problemau  
 yn gynnar leihau’r perygl o gymhlethdodau pellach yn nes ymlaen.

 
• Holwch eich clinig am addysg strwythuredig, priodol  i oedran  
 eich plentyn, i’w gefnogi i reoli’r diabetes os na chynigiwyd hyn  
 eisoes. 

Pam nad yw rhai gwiriadau yn cael eu cwblhau? 

Mae gwahanol resymau pam nad yw gwiriadau iechyd yn wastad
ycael eu cwblhau. Gall y rhain gynnwys: 

  • Rhieni yn methu dod â’u plentyn i’w holl apwyntiadau yn y 
 clinig 

      • Colli apwyntiadau adolygu blynyddol 
      • Methu mynychu apwyntiadau sgrinio llygaid  
      • Ofn profion gwaed 
      • Diffyg adnoddau a staffio mewn timau diabetes 

 

.................................................
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Nid dyma’r holl bosibiliadau ac nid ydynt yn esgus dros beidio â 
chynnal profion. Mae’r rhaglen sgrinio yn rhan o ganllawiau y cytunwyd 
arnynt yn genedlaethol ac y mae’n hanfodol i gadw plant a phobl ifanc 
â  diabetes mewn iechyd da.

Sut y gall clinigau wneud yn siwr fod pawb yn 
cael y gwiriadau a argymhellir?

Yn 2014/15, dim ond 24% o blant a phobl ifanc â  diabetes Math 1 yn Ys-
byty Prifysgol Gorllewin Middlesex  a dderbyniodd y saith gwiriad iech-
yd allweddol, ond erbyn 2016/17 yr oedd bron i 100% wedi eu derbyn.
Fe wnaethom ofyn i’r Dr Jayanti Rangasami yn Ysbyty Prifysgol 
Gorllewin Middlesex sut y llwyddon nhw i wneud hyn!

NPDA: 
Sut gwnaethoch chi wella nifer y plant a phobl ifanc 
â iabetes Math 1 a dderbyniodd y saith gwiriad iech-
yd allweddol?

................................................................

................................................................

Dr Rangasami: 
Dyma sut y gwnaethom ni wella ein niferoedd: 

• Cyflogi mwy o staff – gan gynnwys cefnogaeth 
weinyddol, nyrs diabetes paediatrig arbenigol, 
ac ymgynghorydd

• Cynnal clinigau ychwanegol i gleifion oedd mewn 
perygl o beidio â chwblhau eu gwiriadau iechyd

• Gweithio gyda’n gilydd fel tîm ac adolygu yn rheo-
laidd statws gwiriadau iechyd oedd wedi eu cwblhau

• Cynyddu sesiynau deietegol a seicoleg

................................................................

................................................................
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Deilliannau – HbA1c

Mae HbA1c yn ddangosydd lefelau glwcos gwaed dros y chwech i wyth 
wythnos cyn y prawf. Ystyrir mai’r canlyniad HbA1c yw un o’r dangosyd-
dion gorau o lefelau glwcos gwaed a gall ragfynegi’r risg o gael cym-
hlethdodau yn y dyfodol oherwydd diabetes.

Ystyrir bod lefel HbA1c uwchlaw 80 mmol/mol(9.5%) yn dangos lefelau 
uchel iawn o glwcos gwaed ac y mae’n gysylltiedig â risg gynyddol o 
ddatblygu cymhlethdodau cysylltiedig â diabetes (gweler tudalennau 
18-20). 

Argymhellir y dylai pobl â diabetes anelu at lefel HbA1c mor isel ag 
sydd modd, â tharged o 48 mmol/mol (6.5%) neu yn is i ostwng y risg 
hon.

Niferoedd isel o blant a phobl ifanc sy’n diwallu’r targed hwn yng 
Nghymru a Lloegr, er bod y niferoedd yn cynyddu bob blwyddyn. 

Mae’r adran hon yn edrych ar ganlyniadau HbA1c plant a phobl ifanc â 
diabetes yn 2016-17.

.................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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Canlyniadau HbA1c 

Lefel gyfartalog (cymedrig) HbA1c mewn plant a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 yng Nghymru a Lloegr oedd 64 mmol/mol (8.0%) yn 2016-17.

Lefel gyfartalog (cymedrig) HbA1c mewn plant a phobl ifanc â diabetes 
Math 2 yng Nghymru a Lloegr oedd 52 mmol/mol (6.9%) yn 2016-17.

Am y seithfed blwyddyn yn olynol, cafwyd cwymp yn lefelau cyfartalog 
HbA1c i blant a phobl ifanc â phob math o diabetes yng Nghymru a 
Lloegr:

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Lloegr 73 72 70 69 69 67 64.5 64

Cymru 72 70 70 70 69 68 64.5 64
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Dangosir isod ganrannau plant a phobl ifanc â  diabetes Math 1 a 
gyrhaeddodd dargedau HbA1c yng Nghymru a Lloegr yn 2016-17, o 
gymharu â 2015-16.

O gymharu â’r flwyddyn archwilio flaenorol, mae canrannau uwch o 
blant a phobl ifanc yn cyrraedd y targedau is, a chanrannau is o blant a 
phobl ifanc yn mynd uwchlaw’r gwerthoedd uwch.

Mae’r graffiau hyn yn enghreifftiau o newyddion da, 
ac yn deyrnged i’r holl waith caled a wnaed 
gan deuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol 
i yrru gwelliannau mewn gofal diabetes i blant 
a phobl ifanc.

Fodd bynnag, y mae gwahaniaethau rhwng 
clinigau a rhanbarthau, gyda rhai yn cyrraedd 
gwell HbA1c nac eraill.

     ≤48              ≤53              <58               ≥69              >75               >80 
mmol/mol    mmol/mol   mmol/mol    mmol/mol   mmol/mol    mmol/mol

2015-16 5% 15% 27% 39% 25% 18%

2016-17 8% 16% 29% 37% 23% 16%
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Cymhlethdodau diabetes

Mae plant a phobl ifanc â  diabetes â risg uwch o gymhlethdodau fydd 
yn effeithio ar eu gwythiennau bach a mawr.
Mae’r NPDA yn edrych ar ganran y plant a’r bobl ifanc sydd wedi 
dechrau datblygu’r rhain.

Er mwyn lleihau’r risg o ddatblygu cymhlethdodau cysylltiedig â 
diabetes, mae’n bwysig anelu am y lefel HbA1c isaf bosib, bwyta deiet 
iach, ac ymarfer yn rheolaidd.
Trafodwch strategaethau ar gyfer gwella HbA1c gyda’ch clinig.

  

.................................................
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Diabetes Math 1

Clefyd y llygaid
Daethpwyd o hyd i arwyddion cynnar o fwy o risg o 
ddallineb mewn 13.6% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

 Albiwminwria (arwydd rhybuddio am glefyd yr arennau) 
Darganfuwyd mewn 9.7% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Ysmygu
Dywedodd 3.2% o’r plant a’r bobl ifanc a holwyd eu bod 
yn ysmygu.

Colesterol uchel
Darganfuwyd mewn 23% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Pwyedd gwaed uchel
Darganfuwyd mewn 25.8% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Dros bwysau
Cafwyd bod 16.8% o blant 0-11 oed a 18.1% o’r rhai 12 oed 
a hŷn dros eu pwysau.

.................................................
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Diabetes Math 2

Clefyd y llygaid
Daethpwyd o hyd i arwyddion cynnar o fwy o risg o 
ddallineb mewn 5.4% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Albwminwria (arwydd rhybuddio am glefyd yr arennau) 
Darganfuwyd mewn20.1% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Ysmygu
Dywedodd 4.5% o’r plant a’r bobl ifanc a holwyd eu bod 
yn ysmygu.

Colesterol uchel
Darganfuwyd mewn 36.2% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Pwysedd gwaed uchel
Darganfuwyd mewn 45.6% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Dros bwysau
Cafwyd bod 78.6% o blant a phobl ifanc dros eu pwy-
sau.

.................................................
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Trefn  inswlin

Mewn diabetes Math 1, mae’r pancreas wedi peidio â gwneud digon o 
inswlin, felly mae angen therapi inswlin trwy ddefnyddio chwistrellia-
dau neu bwmp. Mewn mathau eraill o diabetes, efallai nad yw’r corff 
yn gwneud digon o inswlin, neu efallai na all y corff wneud y defnydd 
iawn o’r inswlin sy’n cael ei gynhyrchu.

Mae modd rheoli hyn weithiau trwy newid deiet, neu dabledi.
Mae’r NPDA yn argymell y dylid cynnig therapi i blant a phobl ifanc â 
diabetes sydd wedi ei deilwra i’w hanghenion er mwyn rhoi’r rheola-
eth orau bosib. Mae’r NPDA yn casglu gwybodaeth am y drefn inswlin 
a thriniaethau eraill am diabetes a ddefnyddir yng Nghymru a Lloegr.

.................................................
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Trefn inswlin

Dyma rai mathau o drefn inswlin:

• IChwistrelliadau inswlin 
Defnyddio syring neu ben i chwistrellu inswlin dan y croen 

• ITherapi pwmp inswlin 
Atodi dyfais fechan i’r corff, sydd yn rhoi inswlin yn barhaus dan y 
croen

Dyma rai mathau o drefn ar gyfer diabetes heb fod yn Fath 1:

• Cyfryngau hypoglycaemig geneuol, ag inswlin neu hebddo  
Cymryd tabledi i reoleiddio sensitifrwydd i inswlin, â  therapi in-
swlin neu hebddo

•  Rheoli deiet  
Rheoli swm y glwcos yn y corff trwy fwyta deiet iach 

Dangosir isod ganrannau’r plant a phobl ifanc â  diabetes Math 1 a 
Math 2 oedd yn defnyddio pob trefn yn 2016-17:

Math 1 Math 2
Dim inswlin/rheoli deiet d/g 16.9%

1-3 chwistrelliad inswlin y dydd 3.4% 2.6%

4 neu fwy o chwistrelliadau inswlin y dydd 60.1% 9.8%

Therapi pwmp inswlin 32.2% 0.8%

Cyfryngau hypoglycaemig geneuol +/- inswlin 0.5% 61%

Data coll 3.8% 8.8%
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Canfu’r NPDA hefyd fod:

• Y defnydd o bympiau inswlin wedi cynyddu ar gyfer diabetes Math 
1 ar draws pob oedran ers 2014-15  

• Pympiau inswlin yn cael eu defnyddio’n amlach gan blant iau â  
diabetes Math 1, merched, a’r sawl sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf 
difreintiedig  

• Fel y dangosir yn y graff isod, mae anghydraddoldeb yn y defnydd 
o bympiau yn lledu, â  phlant a phobl ifanc sy’n byw yn yr arda-
loedd lleiaf difreintiedig  yn fwy tebygol o ddefnyddio pwmp o 
gymharu â’r rhai yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig 
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Casgliadau allweddol

Bu gwelliannau sylweddol yn y gofal am blant a phobl ifanc â  diabetes.

Dangoswyd hyn gan yr isod:

• Lefelau HbA1c cenedlaethol yn dal i ostwng 
• Cynnydd yn y canrannau o blant a phobl ifanc â diabetes sy’n der-

byn y gwiriadau iechyd a argymhellwyd ar eu cyfer 

Dylai rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc â diabetes:

• Siarad â’u clinig diabetes am dderbyn a thrafod canlyniadau gwiri-
adau iechyd, fel sy’n addas i’w hoedran 

• Gweithio gyda’u tîm diabetes i gael y lefel HbA1c gorau posib i’w 
plentyn trwy anelu am lefelau glwcos gwaed o fewn targedau a 
osodwyd gan eu clinig 

Mae cefnogaeth barhaus i blant a phobl ifanc â  diabetes yn bwysig. 
Dylai hyn gynnwys asesu seicolegol a chefnogaeth gyson, pecynnau 
addysg strwythuredig, a gosod targedau glwcos gwaed i leihau’r risg 
o gymhlethdodau tymor-hir.

.................................................
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Sut mae’r ymchwiliad yn cefnogi 
gwelliannau mewn gofal diabe-
tes i blant a phobl ifanc?

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r NPDA wedi gwneud y canlynol:

• Lansio gwefan gyflwyno data newydd sy’n caniatáu i staff 
clinigau fewnbynnu data trwy gydol y flwyddyn. Mae’n dangos 
iddynt pa blant a phobl ifanc sy’n defnyddio eu gwasanaeth nad 
ydynt eto wedi derbyn yr holl wiriadau iechyd a argymhellir fel y 
gellir mynd ar eu holau. 

• Cynnal cynhadledd flynyddol NPDA, gan ddwyn ynghyd staff 
clinigol o glinigau diabetes o bob cwr o Gymru a Lloegr oedd yn 
rhannu eu syniadau a’u profiadau o wella gofal i’r plant a’r bobl 
ifanc sy’n defnyddio eu gwasanaethau.  

• Ysgrifennu at arweinyddion clinigol, cyfarwyddwyr meddygol a 
phrif weithredwyr o ymddiriedolaethau’r GIG â  chlinig lle nad 
yw’r canlyniadau cystal a’r lleill, er mwyn gallu darparu cefnoga-
eth a chymryd camau.  

• Cyhoeddi adroddiadau cenedlaethol, rhanbarthol, clinig, Grŵp 
Comisiynu Clinigol (CCG, Lloegr yn unig) a Byrddau Iechyd Lleol 
(BILl, Cymru’n unig) fel bod modd cymharu gofal diabetes ac 
annog gwelliannau.  

• Dechrau casglu esiamplau o’r modd y gwnaeth clinigau diabe-
tes welliannau yn eu gwasanaethau i’w rhannu yn ein hadroddi-
ad cenedlaethol.  

.................................................
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• Cynnal gweithdy â  Diabetes UK  i’n helpu i ddeall sut y gallwn 
gefnogi rhieni i ddefnyddio canlyniadau’r NPDA i ddeall a chef-
nogi’r gofal y dylai eu plentyn fod yn ei dderbyn.  

• Rhannu data ag ymchwilwyr sy’n edrych ar sut y gall rheoli 
diabetes gael effaith ar addysg plant, ac â’r Archwiliad Diabetes 
Cenedlaethol (i oedolion) (NDA), i’w galluogi i ymchwilio i ofal 
ynghylch y trosi i wasanaethau oedolion.  

•  Talu am sefydlu’r Rhaglen Genedlaethol Ansawdd Diabetes 
Plant a Phobl Ifanc a sefydlwyd o fewn i’r Coleg Brenhinol Paedi-
atreg ac Iechyd Plant. Bydd hyn yn golygu y bydd timau diabe-
tes ledled y wlad yn ymweld â’i gilydd i asesu ansawdd y gofal a 
ddarperir. Byddant yn rhannu arfer da, yn rhoi cefnogaeth ac yn 
trafod cynnydd tuag at ostwng lefelau HbA1c yn lleol.
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NPDA Results Online 
www.npda-results.rcpch.ac.uk

Datblygodd yr NPDA erfyn adrodd arlein (NPDA Results Online) i’w 
gwneud yn haws i rieni a gofalwyr, pobl ifanc â diabetes, a chlinigwyr 
i gymharu’r gofal a ddarperir gan eu clinig i eraill yn y rhanbarth neu’r 
wlad. 

Mae NPDA Results Online yn caniatáu i ddefnyddwyr wneud y canlynol:

• Darllen gwybodaeth gefndir am yr 
NPDA a chyrchu’r Adroddiad Blynyddol.  

• Gweld a lawrlwytho crynodeb o 
adroddiad blynyddol eu clinig. Mae

 adroddiadau ar gael o 2014-15 i 2016-17.

• Gweld a chymharu’r canlyniadau 
am fesurau archwilio penodol yr 
NPDA megis deilliannau HbA1c, 
cwblhau sgrinio llygaid, a darpariaeth 
addysg strwythuredig.  

• Gweld sut mae eich clinig neu ranbarth 
yn perfformio yn erbyn eraill. 

Cartref

Adroddiadau Blynyddol

Data Uned

Data GCG/BILl

Data Rhwydwaith

Data Gwahanol

Help / CC

.................................................
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Geirfa

Albwminwria
*Gweler Albwmin yn yr wrin

Mynegai Más y Corff (Body Mass Index)(BMI)
Mesur maint rhywun ar sail eu pwysau a’u taldra. Fe’i defnyddir i bennu 
a yw rhywun ar y pwysau iach am eu taldra.

Proses gofal
Mae proses gofal yn wiriad gofal iechyd  hanfodol y dylid ei gynnal o 
leiaf unwaith y flwyddyn, e.e., gwiriad  HbA1c neu daldra a phwysau.
Mae rhai gwiriadau gofal iechyd sydd ond yn cychwyn unwaith i’ch 
plentyn gyrraedd 12 oed, megis sgrinio llygaid. Holwch eich clinig am 
fwy o fanylion neu ewch i dudalennau 5 a 6.

Colesterol
Sylwedd brasterog sy’n hanfodol er mwyn i’r corff weithredu’n normal.
Gall lefelau eithafol o uchel o golesterol gael effaith ar iechyd.

Grwpiau Comisiynu Clinigol (CCGs)
Cyrff dan arweiniad y GIG yw Grwpiau Comisiynu Clinigol yn Lloegr sy’n 
gyfrifol am gynllunio a chomisiynu gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer 
eu hardal leol.

Clefyd coeliag
Clefyd awtoimiwn (sy’n golygu bod y system imiwn trwy gamgymeriad 
yn ymosod ar feinwe iach yn y corff) a achosir gan adwaith y perfedd i 
glwten.

Glwcos
Siwgr gwaed sy’n gweithredu fel un o brif ffynonellau ynni i’r corff.



29

Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP)
Sefydliad annibynnol i hyrwyddo ansawdd mewn gofal iechyd, i gynyd-
du’r effaith a gaiff archwilio clinigol ar wella ansawdd gofal iechyd.

Gwiriadau iechyd allweddol
Gwahanol fesurau yw’r rhain y dylai gweithwyr gofal iechyd proffesi-
ynol eu cymryd fel rhan o ofalu am y sawl sydd â diabetes. 

Byrddau Iechyd Lleol (BILl)
Mae Byrddau Iechyd Lleol yn rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng 
Nghymru. Maent yn gyfrifol am gynllunio, cyllido a chyflwyno gwasan-
aethau gofal iechyd yn eu hardaloedd lleol.

NICE
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) 
yn darparu canllawiau cenedlaethol a chyngor i wella gofal iechyd a 
chymdeithasol.

Rhaglen addysg strwythuredig
Rhaglen o addysg hunan-reoli, wedi ei theilwra i anghenion y plentyn 
neu’r person ifanc a’i deulu, adeg y diagnosis cyntaf ac yn gyson tra 
bydd y plentyn neu’r person ifanc yn mynychu’r clinig diabetes.
Rhaglen yw hon a gynigir yn ychwanegol at yr addysg a ddarperir 
mewn ymgynghoriadau cleifion allanol arferol.

Clefyd y thyroid
Clefyd sy’n achosi i’r thyroid gynhyrchu naill ai ormod neu ddim digon 
o hormon.

Albwmin yn yr wrin
Prawf i wirio am bresenoldeb protin o’r enw albwmin. Symiau bach o 
albwmin yn gollwng i mewn i’r wrin pan fo’r aren wedi ei difrodi – alb-
wminwria yw’r enw ar hyn. 
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Adnoddau buddiol

Mae modd cael gwybodaeth am reoli diabetes, cefnogaeth ac 
archwilio clinigol yn y gwefannau a ganlyn:

Cymdeithas Clinigwyr Diabetes Plant( Association of Children’s 
Diabetes Clinicians):
www.a-c-d-c.org

Cymdeithas Deitegwyr y DU (Association of UK Dietitians): 
www.bda.uk.com

Plant â  Diabetes (Children with Diabetes): 
www.childrenwithdiabetesuk.org

Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc  (Children and Young 
People’s Diabetes Network):
www.cypdiabetesnetwork.nhs.uk

Diabetes (Math 1 a Math 2) mewn plant a phobl ifanc – diagnosis a rheoli:  
https://www.nice.org.uk/guidance/ng18

Diabetes UK: 
www.diabetes.org.uk

Partneriaeth Gwella Ansawdd Iechyd:
www.hqip.org.uk

Sefydliad Ymchwil Diabetes Ieuenctid:
www.jdrf.org.uk

NHS Digital: 
www.digital.nhs.uk

Addysg am diabetes Math 1 
www.type1diabetestraining.co.uk 

Llwyfan fideo diabetes Math 1 ac adnodd addysgol: 
www.digibete.org
Further NPDA reading
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Mae modd cael gwybodaeth am reoli diabetes, cefnogaeth ac 
archwilio clinigol yn y gwefannau a ganlyn:

Cymdeithas Clinigwyr Diabetes Plant( Association of Children’s 
Diabetes Clinicians):
www.a-c-d-c.org

Cymdeithas Deitegwyr y DU (Association of UK Dietitians): 
www.bda.uk.com

Plant â  Diabetes (Children with Diabetes): 
www.childrenwithdiabetesuk.org

Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc  (Children and Young 
People’s Diabetes Network):
www.cypdiabetesnetwork.nhs.uk

Diabetes (Math 1 a Math 2) mewn plant a phobl ifanc – diagnosis a rheoli:  
https://www.nice.org.uk/guidance/ng18

Diabetes UK: 
www.diabetes.org.uk

Partneriaeth Gwella Ansawdd Iechyd:
www.hqip.org.uk

Sefydliad Ymchwil Diabetes Ieuenctid:
www.jdrf.org.uk

NHS Digital: 
www.digital.nhs.uk

Addysg am diabetes Math 1 
www.type1diabetestraining.co.uk 

Llwyfan fideo diabetes Math 1 ac adnodd addysgol: 
www.digibete.org
Further NPDA reading

Ewch i  www.rcpch.ac.uk/npda i weld neu lawrlwytho adrod-
diad llawn yr NPDA am 2016-17 ac adroddiadau o’r flwyddyn 
flaenorol 

Prosesu teg

Nid oes angen caniatad ysgrifenedig i gyflwyno data am gleifion i’r 
archwiliad; fodd bynnag, gall cleifion optio allan o gael eu data wedi’u 
cyflwyno a dylent gael gair â’u tîm diabetes os nad ydynt am gael eu 
cynnwys. Dewch i wybod rhagor a gweld ein hysbysiad preifatrwydd yn: 
https://www.rcpch.ac.uk/resources/national-paediatric-diabetes- 
audit-transparency-open-data

Ymwadiad

Defnyddir pob delwedd yn yr adroddiad hwn at ddibenion enghreiff-
tiol yn unig. Model yw unrhyw unigolyn a ddangosir yn y cynnwys, 
heb unrhyw gysylltiad â’r RCPCH, nac unrhyw agwedd ar ofal iechyd 
corfforol. 
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