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 " Credwn ei bod yn hanfodol i rieni a staff clinigol gydweithio i wella’r 
gofal i fabanod, gan gynnwys trwy’r  mesurau yn y Rhaglen Archwilio 
Newydd-anedig Genedlaethol (NNAP). 

Gan weithio fel tîm, rydym wedi ymrwymo i wella’r gofal i fabanod sydd 
angen triniaeth arbenigol ac i helpu rhieni deimlo fod ganddynt y gallu 
i gymryd rhan weithredol yn y gofal a roddir i’w baban.

Rydym yn annog yr holl staff i ddefnyddio’r data hwn ac ymuno â ni ar y 
daith i ledaenu arloesedd ac ymwneud i wella’r gofal a roddir i fabanod."

Rachel Corry, Caroline Hogan a Patrick Tully 
Cynrychiolwyr Rhieni NNAP 
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Bydd ar 1 o bob 7 baban a enir yn Lloegr, yr Alban a Chymru angen 
gofal i’r newydd-anedig. Mae hyn am eu bod yn cael eu geni’n rhy 
gynnar, â phwysau geni isel neu bod arnynt gyflwr meddygol sydd 
angen triniaeth arbenigol.

Efallai y bydd angen monitro anadlu’r baban, neu gael cymorth 
ychwanegol i anadlu. Efallai y bydd gan faban haint a bod angen 
gwrthfiotigau, neu fod cyflyrau meddygol eraill yn bresennol.
Mae hyd arhosiad baban mewn uned i’r newydd-anedig yn amrywio o 
ddyddiau, i wythnosau neu fisoedd, yn dibynnu ar yr angen.

Gofal i’r newydd-anedig 

Derbyniadau i unedau
i’r newydd-anedig

  1 7o bob

#105,000

Bydd oddeutu  1 o bob 7  baban a enir 
yn Lloegr, yr Alban a Chymru bob 

blwyddyn (neu 105,000 o bob 750,000) 
angen gofal newydd-anedig arbenigol 

mewn ysbyty. 
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Mae’r Rhaglen Archwilio Newydd-
anedig Genedlaethol yn helpu 
unedau i’r newydd-anedig roi 
gwell gofal i fabanod sydd angen 
triniaeth arbenigol.

Rydym yn edrych i weld a yw 
babanod yn derbyn gofal cyson 
o ansawdd uchel. Rydym yn 
edrych i weld a gafodd babanod y 
gwiriadau iechyd a argymhellwyd 
ar eu cyfer, i leihau’r risg o 
gymhlethdodau, ac rydym yn 
bwrw golwg ar pa mor dda mae’r 
babanod yn gwneud wedi’r gofal 
hwn.

Byddwn yn defnyddio 
gwybodaeth am ofal eich baban i 
helpu unedau i’r newydd-anedig 
yng Nghymru, Lloegr a’r Alban 
i wella’r gofal a’r deilliannau i 
fabanod eraill.

Bydd staff unedau i’r newydd-
anedig yn rhoi gwybodaeth am 
eich baban ar system gofnodi 
electronig ddiogel. Ni all tîm yr 
NNAP gyrchu unrhyw wybodaeth 
allai nodi pwy yw babanod 
unigol, ac nid yw unrhyw fabanod 
yn cael eu hadnabod yn ein 
hadroddiadau.

I wybod mwy, gallwch ddarllen 
ein taflen Gwybodaeth am eich 
baban sydd ar gael ar  
www.rcpch.ac.uk/nnap

Mae’n bwysig fod y safonau gofal a ddarperir gan   unedau i’r newydd-
anedig yn cael eu gwirio’n rheolaidd. 

Mae’r Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH)  yn gwneud 
hyn trwy’r Rhaglen Archwilio Newydd-anedig Genedlaethol (NNAP) 

Beth yw’r Rhaglen Archwilio 
Newydd-anedig Genedlaethol? 

©cdwheatley 
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Ar pa feysydd gofal y mae’r  NNAP yn 
canolbwyntio?

Edrychodd adroddiad yr 
NNAP 2018 ar ddata 2017 ar  
lawer maes gofal i fabanod 
cynamserol a sâl, oedd yn dod 
dan 17 mesur archwilio. 

Cafodd y meysydd y 
gwnaethom ni ganolbwyntio 
arnynt  eu dewis gan grŵp 
o arbenigwyr gan gynnwys 
nyrsys a  meddygon, â  
chefnogaeth rhieni.

Yn y daflen hon, rydym yn rhoi 
mwy o fanylion am y mesurau  
sydd fwyaf perthnasol i rieni 
a theuluoedd babanod mewn 
gofal i’r newydd-anedig. 
Dyma hwy : 

• Steroidiau cynenedigol

• Magnesiwm cynenedigol  
 sylffad 

• Tymheredd ar adeg derbyn

• Ymgynghori â rhieni 

• Rhieni ar rowndiau’r ward

• Sgrinio am retinopatheg 
cynamseroldeb

• Mesur cyfraddau haint

• Bwydo ar laeth y fron adeg 
mynd adref

• Dilyniant yn ddwyflwydd oed

Dewiswyd y mesurau hyn am 
eu bod yn arbennig o bwysig o 
ran datblygiad a lles babanod, a 
phrofiad eu teuluoedd.

Gallwch weld ein rhestr lawn o 
fesurau yn: 
www.rcpch.ac.uk/about-nnap

Os hoffech wybod mwy wedi 
darllen y daflen hon, gallwch 
weld adroddiad llawn yr NNAP 
ar ddata a gwybodaeth 2017 am 
bob ysbyty yn NNAP Online yn: 
www.nnap.rcpch.ac.uk

Mesur safonau a gwella gofal i’r newydd-anedig 
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Steroidiau cynenedigol

Cwestiwn: 
A yw mam sy’n geni baban rhwng 24 a 34  wythnos o’r cyfnod 
cario gan gynnwys y ddwy wythnos, yn cael o leiaf un ddos o 
steroidiau cynenedigol? 

Mae babanod a enir cyn 34 
wythnos o’r cyfnod cario weithiau 
yn cael anawsterau anadlu yn y 
dyddiau cyntaf 
wedi eu geni.

Mae rhoi steroidiau cynenedigol 
i famau sydd ar fin esgor yn 
gynnar yn gallu helpu i leihau 
anawsterau anadlu yn y baban, a 
gwneud problemau difrifol eraill 
yn llai tebygol. 

Steroidiau cynenedigol

Cafodd 89%  o famau babanod cynamserol
steroidiau cynenedigol yn 2017. 

 

89%
(2017)

Gofal eich baban
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Magnesiwm

sylffad
cynenedigol 

Rhoddwyd magnesiwm
sylffad i 64% o fenywod a 

roes enedigaeth cyn
30 wythnos o’r cyfnod cario. 

 
 

Cwestiwn: 
A yw mam sy’n geni baban cyn 30 wythnos o’r cyfnod  cario, yn 
cael magnesiwm sylffad yn y 24 awr cyn esgor? 

Bydd rhoi magnesiwm sylffad  
i famau sydd wedi geni’n gynnar 
yn lleihau’r siawns y bydd eu 
baban yn datblygu parlys yr 
ymenydd, cyflwr sy’n para 
gydol oes ac sy’n effeithio 
ar symud a chydgordio.

Argymehllir cynnig y 
driniaeth hon i bob mam 
a all roi genedigaeth cyn 30 
wythnos o’r cyfnod cario. 

Magnesiwm cynenedigol sylffad

64%

MgSO4
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Tymheredd ar adeg derbyn

Cwestiwn: 
A oes gan faban a dderbyniwyd sydd wedi ei eni cyn 32 wythnos 
o’r cyfnod  cario dymheredd wedi ei fesur o 36.5°C i 37.5°C o fewn 
awr o’i eni? 

Mae babanod a enir yn gynnar 
iawn yn oeri’n hawdd wedi eu 
geni. Gall bod yn oer wneud 
babanod yn salach.

Mae angen i feddygon a nyrsys ar 
yr uned i’r newydd-anedig wybod 
beth yw tymheredd baban cyn 
gynted ag y caiff ei eni, fel y 
gallant atal y babanod hyn rhag 
oeri. 

Tymheredd ar adeg derbyn 

Yn 2017, 64%  o fabanod a aned cyn
32 wythnos o’r cyfnod cario a dderbyniwyd

â  thymheredd o fewn yr ystod a
argymhellir o 36.5–37.5°C.

64%
36.5–37.5°C

Gofal eich baban
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Mae’n bwysig fod teuluoedd 
yn ymwneud â gofal eu baban 
ac yn ei ddeall. 

Byddwn yn edrych i weld 
a yw rhieni wedi siarad 
ag uwch-aelod o’r tîm 
newydd-anedig o fewn 
24 awr wedi i’w baban 
gael ei dderbyn.

Yn yr ymgynghoriad cyntaf 
hwn, gall yr uwch-aelod o’r 
staff gyfarfod â’r rhieni a 
gwrando ar eu pryderon. 
Gall esbonio sut y gofelir am 
eu baban ac ymateb i unrhyw 
gwestiynau.

Ymgynghori â rhieni

Cwestiwn: 
A oes ymgynghoriad â ’r rhieni wedi ei ddogfennu gan  
uwch-aelod o’r tîm newydd-anedig o fewn 24 awr o dderbyn 
baban am y tro cyntaf? 

95%
ymgynghoriadwedi ei ddogfennuymhen 24 awr

Ymgynghori
â rhieni 

95% o rieni a dderbyniodd
ymgynghoriad wedi ei
ddogfennu ag uwch-aelod
o’r tîm newydd-anedig o
fewn 24 awr i’w baban
gael ei dderbyn yn 2017. 

Mesur safonau a gwella gofal i’r newydd-anedig 
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Beth fedrwch chi ei wneud?
Os ydych yn teimlo na 

chawsoch ymgynghori yn 
gynnar ag aelod o’r tîm 

newydd-anedig, medrwch ofyn 
i nyrs eich baban drefnu hyn.

Yn y cyfarfod hwn, gallwch 
siarad am y modd y gallwch 

weithio mewn partneriaeth â’r 
tîm newydd-anedig i ofalu am 

eich baban.



Rhieni ar rowndiau’r ward

Cwestiwn: 
Ar gyfer baban a arhosodd yn yr ysbyty am fwy na 24 awr, 
a oedd o leiaf un rhiant ar rownd ward yr ymgynghorydd?

Mae gofal dwys i’r newydd-
anedig yn peri straen mawr i 
fabanod a rhieni, ac y mae’n 
bwysig fod teuluoedd yn deall 
am ofal eu baban ac yn rhan 
ohono.

Gall cynnwys rhieni ar rowndiau’r 
ward gyda’r ymgynghorydd, fydd 
yn digwydd yn rheolaidd mewn 
unedau i’r newydd-anedig, helpu 
i ddatblygu partneriaeth mewn 
gofal rhwng y rhieni a’r tîm 
newydd-anedig. 

Presenoldeb rhieni ar rowndiau
ward  ymgynghorwyr

Mewn  74%  o achosion derbyn, yr oedd rhieni
yn bresennol ar rownd ward ymgynghorydd,

o leiaf unwaith yn ystod arhosiad baban.

74%

10
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Beth fedrwch chi ei wneud?

Gallwch ofyn i nyrs eich baban 
neu aelod o’r tîm newydd-

anedig a all fod ar rownd ward 
yr ymgynghorydd.

Gallwch hefyd ofyn sut 
y gallwch weithio mewn 

partneriaeth â’r tîm 
newydd-anedig i ofalu

am eich baban.

© metinkiyak 
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Sgrinio am retinopatheg
cynamseroldeb (ROP) 

Cynhaliwyd sgrinio ROP mewn
pryd ar gyfer  94%  o fabanod yn 2017. .

o Cafodd 

94%
o fabanod
eu  sgrinio 
mewn pryd 

am ROP 

Cwestiwn: 
A yw baban a dderbyniwyd ac a aned yn pwyso llai na 1501g, neu 
wedi llai na 32 wythnos o’r cyfnod cario, yn cael ei sgrinio  gyntaf am 
retinopatheg cynamseroldeb (ROP) yn unol a dehongliad yr NNAP o 
argymhellion y canllawiau cyfredol? 

Mae babanod a enir yn gynnar 
iawn neu â phwysau isel iawn 
ar adeg eu geni, mewn perygl o 
gael cyfl wr o’r enw retinopatheg 
cynamseroldeb (ROP). Mae ROP 
yn effeithio ar y llestri gwaed yng
nghefn y llygaid a gall arwain at 
golli golwg.

Mae modd ei atal fel arfer trwy 
ei drin yn gynnar.  Mae sgrinio 
babanod am ROP ar yr adeg iawn 
yn bwysig i helpu babanod i gael 
y golwg gorau yn y dyfodol.

Mae canllaw cenedlaethol yn 
dweud pryd y dylid cynnal y 
sgrinio hwn. Rydym yn edrych 
i weld pa mor llwyddiannus yw 
gwasanaethau i’r newydd-anedig 
wrth sgrinio ‘mewn pryd’.

Sgrinio am retinopatheg cynamseroldeb   

Beth fedrwch chi ei wneud?
Mynnwch wybod gan y tîm 

newydd-anedig a yw sgrinio 
ROP yn berthnasol i’ch baban 
chi, a phryd mae eich baban i 
fod i gael ei sgrinio. Os bydd 
eich baban i fod i’w sgrinio ar 
ôl gadael yr uned, gofalwch y 
gallwch ddod i’r apwyntiad.

Mynnwch wybod a fydd
angen i chi fynd i unrhyw 

apwyntiadau dilynol.

Gofal eich baban
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Mae babanod sâl a chynamserol 
yn fwy tebygol o gael heintiau o 
germau, gan gynnwys rhai nad 
ydynt fel arfer yn peri niwed i 
bobl iach. 

Gall heintiau beri bod baban
yn aros yn hwy yn yr uned
i’r newydd-anedig a gall
waethygu’r rhagolygon
datblygu tymor-hir i fabanod.

Gall staff unedau i’r newydd-
anedig helpu i leihau’r risg o 
haint trwy dalu sylw gofalus a 
dilyn arferion da, er enghraifft, 
golchi eu dwylo cyn dod i 
gysylltiad â’r baban.

I chwilio am haint mewn 
babanod, gall staff yr uned 
newydd-anedig gymryd sampl 
gwaed, neu sampl o hylif o’r 
meingefn. Os bydd germau yn 
tyfu yn y sampl hwn, fe’i gelwir yn 
meithriniad gwaed positif. 

Yn yr NNAP, byddwn yn mesur 
cyfraddau haint y ffrwd waed ar 
sail nifer y meithriniadau gwaed 
positif.

Mesur cyfraddau haint ar 
unedau i’r newydd-anedig 

15

Measuring rates of infection on neonatal units

Sick and premature babies are 

prone to infection with germs 

including some that are normally 

harmless to healthy people. 

Infections can lengthen the stay in 

the neonatal unit and may worsen 

the long term developmental 

outlook for babies. 

Neonatal unit staff and parents can

reduce the risk of infection by 

careful attention and good

practice.

Blood cultures

YYOOUUR BR BAABBYY’’S CS CAARREE

To look for infection in babies, neonatal staff may take a blood

sample, or a sample of fluid from the spine. In the NNAP, we look at 

measuring rates of bloodstream infection. 

Mesur safonau a gwella gofal i’r newydd-anedig 
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Cwestiwn: 
A yw baban a aned cyn 33 wythnos o’r cyfnod cario   yn derbyn 
rhywfaint o laeth ei fam ei hun wedi mynd adref o’r uned i’r 
newydd-anedig?

Bwydo â llaeth y fron wedi mynd adref
o’r ysbyty

Mae cael llaeth y fron yn helpu 
i atal haint a phroblemau’r 
coluddyn mewn babanod 
cynamserol, ac yn gwella eu 
datblygiad a’u hiechyd yn y 
tymor hwy.

Efallai na fydd babanod 
cynamserol neu sâl yn barod 
i gael eu bwydo ar fron
eu mam yn syth, ond gall 
mamau odro llaeth
i’w babanod.

Mae’n bwysig fod staff yr 
uned newydd-anedig yn rhoi 
cefnogaeth ymarferol i’ch helpu 
i odro eich llaeth os  ydych yn 
dewis ei wneud, ac i sefydlu trefn 
o fwyd, yn barod ar gyfer mynd
adref.

Llaeth y fam ar adeg gadael

 Yr oedd 60%  o fabanod cymwys yn
derbyn llaeth y fam; naill ai yn unig neu â

math arall  o fwydo, ar adeg gadael
gofal i’r newydd-anedig yn 2017.

60%
(2017)

Beth fedrwch chi ei wneud?
Holwch staff eich uned sut y 

gallant eich cefnogi â bwydo o’r 
fron a godro llaeth, ac am gyngor

ynghylch mudiadau eraill sy’n 
cynnig cefnogaeth.

14
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Beth fedrwch chi ei wneud?

Cadwch mewn cysylltiad â’r uned 
i’r newydd-anedig y buoch ynddi a 

lle cynhelir apwyntiadau dilynol.

Mae mynd i’r holl apwyntiadau 
dilynol yn golygu y gallwch
gael tawelwch meddwl am y

modd mae eich baban yn 
datblygu, a chael unrhyw 

gefnogaeth y bydd arnoch ei 
angen y gall fod ar eich baban 

angen i ddatblygu.

Cwestiwn: 
A yw baban a aned cyn 30 wythnos o’r cyfnod cario  yn derbyn 
dilyniant meddygol pan fydd yn ddwyflwydd oed yn ôl y cyfnod 
cario wedi ei gywiro? 

Dilyniant yn ddwyflwydd oed

Mae’n bwysig fod paediatregydd 
neu feddyg sy’n arbenigo mewn 
gofalu am blant a babanod yn 
gwirio datblygiad babanod 
cynamserol iawn wedi iddynt 
adael yr uned i’r newydd-anedig.

Byddwn yn edrych i weld a fu 
ymgynghoriad dilynol wedi ei 
ddogfennu pan fydd babanod a 
aned cyn 30 wythnos o’r cyfnod 
cario yn ddwyflwydd oed.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn 
edrych am unrhyw broblemau 
ynghylch symud, y synhwyrau, 
oedi mewn datblygiad neu 
broblemau iechyd eraill. 

Gall babanod a aned yn gynnar 
iawn gael y problemau hyn yn 
amlach na’r rhai a aned ar y 
tymor llawn. Mae’n bwysig fod 
y sawl sy’n gofalu am fabanod 
cynamserol yn gwybod sut y 
mae’r babanod yn datblygu wrth 
iddynt brifio.

37%
dim asesiad
2-flynedd

dilynol

Yn 2017

16
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Canlyniadau NNAP eich uned

Gallwch edrych am bosteri
NNAP eich uned; yr ydym yn eu 
hannog i’w harddangos ar y wal. 

Mae’r posteri yn dangos 
canlyniadau cenedlaethol NNAP 
eich uned, a beth mae eich uned 
yn ei wneud mewn ymateb i’w 
canlyniadau NNAP. 

Lle mae cyfl eoedd i wella, 
anogir unedau i ffurfi o cynllun 
gweithredu.

Gallwch weld adroddiad 
llawn y Rhaglen Archwilio 
Newydd-anedig Genedlaethol 
a gwybodaeth am bob ysbyty  
NNAP  Ar-lein yn
www.nnap.rcpch.ac.uk

Your baby’s care
Measuring standards and improving neonatal care

What we are doing in response to our NNAP results:

Please contact:

to discuss your neonatal unit results and talk you through a copy of the 

NNAP Parent/Carer Report entitled ‘Your baby’s care’.

To find out more about the Neonatal Audit, visit www.rcpch.ac.uk/nnap

Royal College of 
Paediatrics and Child Health

RCPCH

National Neonatal Audit Programme 

Find out more

Audits RCPCHPoster 2

ild Health

CH

Your baby’s care
Measuring standards and improving neonatal care

Royal College of 
Paediatrics and Child Health

RCPCH

Audits RCPCH
National Neonatal Audit Programme 

Poster 1

Antenatal steroids 
Mothers who delivered babies between 24 and 34 weeks gestation who were given antenatal steroids. This is recommended to help prevent breathing problems in baby.

Antenatal magnesium sulphate
Mothers who delivered babies below 30 weeks gestation who were given magnesium sulphate in the 24 hours before delivery. This is recommended to help prevent cerebral palsy in baby.

Temperature on admission
Babies born at less than 32 weeks gestation who had an appropriate temperature (between 36.5˚C and 37.5˚C) on admission to the neonatal unit.

Consultation with parents
Documented consultation with parents/carers by a  senior member of the neonatal team within 24 hours of a baby’s admission.

Parents on ward rounds
The proportion of admissions where parents were present on at least one consultant ward round during a baby’s stay.

Screening for retinopathy of prematurity
Babies who are born weighing less than 1501g, or are  born at less than 32 weeks gestation who receive on-time screening for retinopathy of prematurity.

Mother’s milk at time of discharge
Babies born at less than 33 weeks who were receiving some of their mother’s milk, either exclusively or with another form of feeding, when they were discharged from neonatal care.

Follow-up at two years of age
Babies born at less than 30 weeks who had received documented medical follow-up at two years of age.

Please see Poster 2 for this unit’s response to the results.
To find out more about how we use your baby’s information, please visit: www.rcpch.ac.uk/nnap

89%
(2017)

MgSO4

documented consultation within 24 hours

60%
(2017)
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   takes part in the National Neonatal Audit Programme (NNAP) which monitors aspects of the care that has been provided to babies on neonatal units in England, Scotland and Wales. This poster shows how the 2017 results for                                                                   compare with national rates, as indicated in the NNAP 2018 Annual Report on 2017 data.
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&Us  yw llwyfan yr RCPCH i 
blant, pobl ifanc a theuluoedd 
i helpu i wella iechyd plant a 
gofal iechyd i gleifion ifanc. 

Ymunwch a helpu i 
wneud y GIG yn lle gwell: 
www.rcpch.ac.uk/and_us

5-11 Theobalds Road, London, WC1X 8SH

©RCPCH 2018. The Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) is a registered charity in 
England and Wales (1057744) and in Scotland (SC038299).

RCPCH 
Guidance
Report: 
Involving children and young people 
in specialised commissioning

June 2017

Bliss yw elusen y DU sy’n gweithio 
i sicrhau fod gan bob baban a enir 
yn gynamserol neu’n sâl yn y DU y 
siawns gorau o oroesi ac ansawdd 
bywyd. 

Mae Bliss yn llawn gefnogi’r 
Rhaglen Archwilio Newydd-anedig 
Genedlaethol.

Am fwy o wybodaeth am Bliss, 
ewch i: www.bliss.org.uk

Dewch i wybod mwy 
am yr NNAP

I wybod mwy am ein 
harchwiliad a sut y defnyddir 
eich gwybodaeth i wella gofal i’r 
newydd-anedig, siaradwch â staff 
eich uned newydd-anedig.

Gallwch hefyd gysylltu â thîm y  
prosiect ar: nnap@rcpch.ac.uk 

neu ymweld â’n gwefan: 
www.rcpch.ac.uk/nnap

Delwedd y clawr: ©annedehaas
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Y Coleg Brenhinol 
Paediatreg ac Iechyd Plant  
5-11 Theobalds Road,  
London, WC1X 8SH

Mae’r Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1057744)       
ac yn yr Alban (SC038299). 

Mae’r Rhaglen Archwilio Newydd-anedig Genedlaethol wedi 
ei chomisiynu gan Bartneriaeth Gwella Ansawdd Gofal 
Iechyd (HQIP) fel rhan o’r Archwiliad Clinigol Cenedlaethol a’r 
Rhaglen Deilliannau Cleifion (NCAPOP). Arweinir yr HQIP gan 
gonsortiwm o Academi’r Colegau Brenhinol Meddygol, y 
Coleg Nyrsio Brenhinol a National Voices.

Ei nod yw hyrwyddo gwelliannau ansawdd mewn 
deilliannau cleifion, ac yn enwedig i gynyddu’r effaith a gaiff 
archwiliadau clinigol, rhaglenni a chofrestrfeydd adolygu 
deilliannau ar ansawdd gofal iechyd yng Nghymru a Lloegr. 

Gan HQIP y mae’r contract i gomisiynu, rheoli a datblygu’r Archwiliad 
Clinigol Cenedlaethol a’r Rhaglen Deilliannau Cleifion (NCAPOP), sef tua 
40 o brosiectau sy’n ymdrin â’r gofal a ddarperir i bobl ag ystod eang o 
gyflyrau meddygol, llawfeddygol ac iechyd meddwl. Mae’r rhaglen wedi ei 
chyllido gan NHS England, Llywodraeth Cymru ac, â rhai prosiectau 
unigol, gweinyddiaethau datganoledig a  dibyniaethau eraill y goron. 
www.hqip.org.uk/national-programmes. 

Coleg Brenhinol 
Pediatreg a Iechyd Plant
Cymru

RCPCH
Yn arwain y ffordd ar Iechyd Plant

Canllaw i’r Rhaglen Archwilio Newydd-anedig Genedlaethol
Adroddiad Blynyddol 2018  




