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Diabetes ............................................
 
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 rhyw 30,000 o blant a phobl ifanc yng 
Nghymru a Lloegr â diabetes sy’n derbyn gofal 
mewn canolfan pediatrig. Rhyw 2 o bob 1000 o 
blant yn y boblogaeth gyffredinol yw hynny. Mae 
gan dros 95% diabetes Math 1, a llai na 5% sydd â 
diabetes Math 2 neu ffurfiau prin eraill o diabetes.

Ym mlwyddyn archwiliad 2018-19, cafodd ychydig 
dan 2,8000 ddiagnosis newydd o diabetes Math 
1 a 187 ddiagnosis newydd o diabetes Math 2 gan 
dderbyn gofal mewn clinig diabetes pediatrig.  

Ar dudalen 33, fe welwch eirfa o eiriau a thermau allweddol a 
ddefnyddir yn yr adroddiad hwn ynghylch gofal diabetes, felly 
fe all fod o help i chi fwrw golwg ar yr eirfa os dewch ar draws 
unrhyw beth yn yr adroddiad nad ydych yn gyfarwydd ag ef. 

Delwedd y clawr gan Katie Lamb
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Trosolwg............................................
 
Cynhelir yr Archwiliad Diabetes Pediatrig 
Cenedlaethol (NPDA) yn flynyddol yng Nghymru a 
Lloegr.

Mae tîm yr NPDA yn defnyddio’r wybodaeth hon i greu adroddiadau. Mae’r 
adroddiadau’n dangos sut y mae clinigau yn cymharu â’i gilydd mewn 
gwahanol feysydd gofal. Maent hefyd yn dangos lle mae modd gwneud 
gwelliannau cenedlaethol mewn gofal. Mae hyn yn golygu y gall timau 
diabetes weithio gyda’i gilydd i wneud unrhyw newidiadau fydd yn arwain 
at well gofal. Yn 2018-19, cymerodd yr holl glinigau diabetes pediatrig – 
175 ohonynt – yng Nghymru a Lloegr ran yn yr NPDA, gyda gwybodaeth 
yn cael ei ddarparu am ryw 30,100 o blant a phobl ifanc dan 25 oed gyda 
diabetes.

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi crynodeb i rieni a gofalwyr o’r adroddiad 
cenedlaethol craidd a’r adroddiad Mesur Adrodd am Brofiadau Rhieni 
a Chleifion (PREM), y naill a’r llall wedi eu cyhoeddi gan yr NPDA am y 
flwyddyn archwilio 2018-19: 

•   Adroddiad blynyddol prosesau gofal a deilliannau yr NPDA   
(adroddiad craidd)
Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020, ac yr oedd yr adroddiad hwn yn 
edrych i weld a oedd plant a phobl ifanc yn derbyn y gwiriadau iechyd 
cysylltiedig â diabetes a argymhellir a faint oedd yn cyrraedd targedau 
glwcos gwaed. Dangosodd hefyd faint oedd wedi datblygu (neu 
oedd mewn mwy o berygl o ddatblygu) cymhlethdodau cysylltiedig â 
diabetes – problemau iechyd a all godi pan fydd lefelau glwcos gwaed 
yn uchel am gyfnod maith o amser..
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•  Adroddiad Mesur Adrodd am Brofiadau Rhieni a Chleifion (PREM),   
Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn ym mis Tachwedd 2020, ac yr oedd 
yn edrych ar brofiadau plant a phobl ifanc â diabetes a’u rhieni/
gofalwyr, o’r  gofal a dderbyniasant yn eu gwasanaethau diabetes 
pediatrig. Nododd feysydd llwyddiant lleol a chenedlaethol, ac 
adrodd hefyd am fannau lle dylid gwneud gwelliannau. 

Delwedd gan Sheniece Essombe
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Gwiriadau iechyd 2018-19    
Y gofal y dylai eich plentyn dderbyn............................................
 
Mae adroddiad blynyddol prosesau gofal a 
deilliannau 2018-19 yn darparu gwybodaeth am y 
gwiriadau iechyd allweddol y dylai eich plentyn 
dderbyn. 

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Iechyd 
a Gofal (NICE) yn argymell y dylid cynnal nifer o 
wiriadau iechyd o leiaf unwaith y flwyddyn i blant 
a phobl ifanc â diabetes. Mae’r NPDA yn disgrifio 
saith o’r rhain yn wiriadau blynyddol ‘allweddol’ i 
blant a phobl ifanc gyda diabetes Math 1 a Math 2 
yn yr adroddiad.  

Mae’r tablau ar y tudalennau nesaf yn disgrifio’r 
saith gwiriad allweddol hyn ar gyfer diabetes 
Math 1 a Math 2, ac yn dweud wrthoch pryd y 
dylai eich plentyn eu derbyn.
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*Gall eich clinig diabetes ddewis cynnal y gwiriad hwn yn amlach 
neu ddechrau sgrinio yn iau.

Gwiriadau iechyd allweddol y 
dylai eich plentyn euderbyn ..........................................
Mae gan fy mhlentyn diabetes Math 1

Gwiriad Iechyd Pryd?

HbA1c
Mesur yw hwn o lefelau glwcos 
gwaed cyfartalog dros y tri mis a 
aeth heibio

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Taldra a phwysau, i weithio allan 
Fynegai Màs y Corff(BMI)
Gwiriad twf iach yw hwn

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Thyroid
Gwiriad yw hwn i weld a yw’r 
thyroid yn gweithio’n iach

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Pwysedd gwaed
Gwiriad yw hwn am lefelau 
pwysedd gwaed iach

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*

Albwmin yn yr wrin
Gwiriad am arennau iach yw hwn

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*

Sgrinio llygaid (retinopatheg) 
Gwiriad yw hwn am bibelli gwaed 
iach yn y llygaid

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*

Archwiliad traed
Gwiriad am draed iach yw hwn

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*
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*Gall eich clinig diabetes ddewis cynnal y gwiriad hwn yn amlach 
neu ddechrau sgrinio yn iau.

Gwiriadau iechyd allweddol y dylai eich 
plentyn eu derbyn..........................................
Mae gan fy mhlentyn diabetes Math 2

Gwiriad Iechyd Pryd?

HbA1c
Mesur yw hwn o lefelau glwcos 
gwaed cyfartalog dros y tri mis a 
aeth heibio

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Taldra a phwysau, i weithio allan 
Fynegai Màs y Corff(BMI)
Gwiriad twf iach yw hwn

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Thyroid
Gwiriad yw hwn i weld a yw’r 
thyroid yn gweithio’n iach

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Pwysedd gwaed
Gwiriad yw hwn am lefelau 
pwysedd gwaed iach

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Albwmin yn yr wrin
Gwiriad am arennau iach yw hwn

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Sgrinio llygaid (retinopatheg) 
Gwiriad yw hwn am bibelli gwaed 
iach yn y llygaid

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*

Archwiliad traed
Gwiriad am draed iach yw hwn

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*
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Yn ychwanegol at y saith gwiriad iechyd allweddol, dylai eich clinig hefyd:

Adeg diagnosis: 

 •  Sgrinio am glefyd y thyroid a choeliag ymhen 90 diwrnod o 
ddiagnosis, oherwydd bod mwy o risg i blant a phobl ifanc â 
diabetes Math 1 gael y cyflyrau awtoimiwn hyn.   
Math 1 

 •  Darparu addysg cyfrif carbohydrad Lefel 3 - (addysg i weithio allan 
y carbohydradau mewn prydau, byrbrydau a diodydd fel bod modd 
cymryd y swm iawn o inswlin) ymhen 14 diwrnod o ddiagnosis,  
i helpu plant a phobl ifanc a’u rhieni a’u gofalwyr i reoli diabetes 
yn effeithiol a hyderus.  
Math 1   

Ym mlwyddyn yr archwiliad: 

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

 •  Holwch am smygu, er mwyn gall cynnig cefnogaeth i leihau neu 
roi’r gorau i smygu os oes angen. 
Math 1 a Math 2  

 •  Argymhellwch frechiad yn erbyn y ffliw gan bod risg o salwch 
difrifol o ganlyniad i’r ffliw yn uwch ymysg rhai â diabetes.  
Math 1 a Math 2  

 •  Rhoi cyngor am ‘reolau dyddiau salwch’ fel y gall teuluoedd 
hunan-reoli diabetes yn ystod mathau eraill o salwch megis peswch 
ac annwyd.  
Math 1 a Math 2  

 •  Cynigiwch o leiaf un apwyntiad dietig gyda deitegydd cofrestredig.
Math 1 a Math 2  

 •  Cynigiwch hyfforddiant mewn defnyddio stribedi profion ceton gwaed.   
Mae diffyg inswlin yn arwain at gynhyrchu cetonau. Gall cronni 
cetonau yn y gwaed arwain at gyflwr difrifol o’r enw cetonasidosis 
diabetig (DKA). Mae plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yn 
arbennig o agored i DKA ar adegau pan fydd ganddynt fathau eraill 
o salwch pryd y bydd yn rhaid iddynt ddefnyddio ‘rheolau diwrnod 
salwch’ i atal hyn rhag digwydd. Bydd ‘rheolau diwrnod salwch’ yn 
cynnwys gwybodaeth am brofi am cetonau.
Math 1
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Taldra a phwysau (BMI)

Pwysedd gwaed 

Albwmin yr yr wrin 

Thyroid 

Sgrinio llygaid

Archwiliad traed

Y saith gwiriad 55% 
50%  

78% 
74% 

87% 
84% 

78% 
76% 

83% 
78%  

99% 
99% 

99% 
99% 

96% 
95%  

Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2018-19
Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2017-18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cwblhau gwiriadau iechyd  
Diabetes Math 1 ..........................................

Ymchwiliodd yr NPDA i weld faint o blant a phobl ifanc gyda diabetes 
Math 1 a dderbyniodd eu saith gwiriad iechyd allweddol (fel y’u 
disgrifir ar dudalen 6).. 

Dangosir isod ganrannau’r plant a phobl ifanc gyda diabetes Math 1 
yng Nghymru a Lloegr a dderbyniodd bob gwiriad iechyd allweddol 
ym mlwyddyn yr archwiliad 2018-19, gyda’r canlyniadau o 2017-18 er 
mwyn cymharu:  
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Clefyd y 
thyroid 

Clefyd 
coeliag

80%  

84%  

83%  

89%  

2018-19 

2017-18  

75% 80% 85% 90%

Canran y plant a phobl ifanc gyda diabetes Math 1 a 
gafodd eu sgrinio o fewn 90 diwrnod o’r diagnosis.

Mae gwelliant amlwg yng nghyfraddau cwblhau y rhan fwyaf o wiriadau 
iechyd rhwng 2017-18 a 2018-19. Mae’r gwiriadau hyn yn bwysig er mwyn 
darganfod unrhyw broblemau sy’n ymwneud â diabetes, er mwyn gallu 
rhoi cyngor a thriniaeth yn gynnar.

Holwch eich clinig diabetes i’ch plentyn dderbyn y gwiriadau 
iechyd allweddol hyn. Mae’n bwysig hefyd i’ch tîm diabetes gofnodi 
canlyniadau’r gwiriadau hyn a’u cyflwyno i’r NPDA fel y gellir gweld bod 
eich clinig wedi darparu’r gofal a argymhellwyd.

Gwiriadau eraill ac apwyntiadau gydag arbenigwyr 

Clefyd y thyroid a choeliag 

Cafodd tua pedwar o bob pump o blant a phobl ifanc â diagnosis o’r 
newydd o diabetes Math 1 ym mlwyddyn yr archwiliad 2018-19 eu sgrinio 
am glefyd y thyroid a choeliag ymhen 90 diwrnod o’r diagnosis. Yr oedd y 
cyfraddau cwblhau ar gyfer y ddau wedi gwella rhwng 2017-18 a 2018-19. 
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Derbyniwyd asesiad 
seicolegol 

Cofnodwyd statws smygu  

86%  

2018-19 

2017-18  

87%  

84% 

83%  

0% 50% 100% 

Canran y plant a’r bobl ifanc â diabetes 
Math 1 a dderbyniodd bob gwiriad

Asesiad seicolegol a statws smygu 

Dangosir isod ganrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 a 
dderbyniodd wiriadau seicolegol a smygu yn 2018-19 o gymharu â 
2017-18. Ni fu fawr o newid yn y cyfraddau rhwng y ddwy flwyddyn 
archwilio.

Dyma’r ail flwyddyn i’r NPDA gasglu gwybodaeth am wiriadau 
ychwanegol ac apwyntiadau gydag arbenigwyr (gweler tudalen 
8). Dangosir canrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 a 
dderbyniodd y rhain yn y tabl isod. Derbyniodd mwy o blant a phobl 
ifanc yn gwiriadau hyn yn y flwyddyn archwilio hon:  

 
Addysg 
cyfrif carb 
Lefel 3

Brechiad 
ffliw

Rhoddwyd 
cyngor 
ar ‘reolau 
diwrnod 
salwch’

Cynigiwyd 
apwyntiad 
deietetig 
ychwanegol 

Hyfforddiant 
mewn profi 
am cetonau 
gwaed

2018-19 76% 81% 84% 90% 88%

2017-18 68% 76% 77% 85% 83%
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yr wrin 

Colesterol 

Sgrinio llygaid

Archwilio traed

Y saith gwiriad
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91% 
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71% 
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67% 
62% 

31% 
26% 
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Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2018-19 
Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2017-18

Cwblhau gwiriadau iechyd   
Diabetes Math 2  ............................................
Ymchwiliodd yr NPDA i weld faint o blant a phobl ifanc â diabetes 
Math 2 a dderbyniodd eu saith gwiriad iechyd allweddol (fel y’u 
disgrifir ar dudalen 7). 

Dangosir isod ganrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 2 yng 
Nghymru a Lloegr a dderbyniodd bob gwiriad iechyd allweddol ym 
mlwyddyn archwiliad 2018-19, gyda’r canlyniadau o 2017-18 er mwyn 
cymharu. Cafwyd gwelliant yng nghyfraddau cwblhau’r holl wiriadau 
rhwng 2017-18 a 2018-19  

Mae mwy o blant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yn derbyn y gwiriadau 
a argymhellwyd ers 2017-18. Fodd bynnag, nid yw cyfraddau cwblhau 
cystal â’r rhai am blant a phobl ifanc â diabetes Math 1. Mae’r un mor 
bwysig fod plant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yn derbyn yr holl 
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Cofnodwyd statws smygu

75% 

78%  
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83%  
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2017-18  

50% 100%

Canran y plant a phobl ifanc â diabetes Math 2 a 
dderbyniodd bob gwiriad

wiriadau a argymhellir bob blwyddyn  â’r rhai â diabetes Math 1. Gall 
gwiriadau iechyd rheolaidd wneud yn siwr fod unrhyw broblemau 
iechyd sy’n gysylltiedig â diabetes Math 2 yn cael eu dal yn gynnar a’u 
rheoli’n dda. 
 
Gwiriadau eraill ac apwyntiau gydag arbenigwyr 

Asesiad seicolegol a statws smygu 

Dangosir isod ganrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 2 a dder-
byniodd wiriadau seicolegol a smygu yn 2018-19 o gymharu â 2017-18. 

Ar gyfer blwyddyn archwiliad 2018-19, casglodd yr NPDA wybodaeth 
am wiriadau ychwanegol ac apwyntiadau gydag arbenigwyr (gweler 
tudalen 8). Dangosir canrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 2 a 
dderbyniodd y rhain yn y tabl isod. Derbyniodd mwy o blant a phobl ifanc 
y gwiriadau hyn yn y flwyddyn archwilio hon:

 
Argymhellwyd 
brechiad ffliw

Rhoddwyd cyngor 
ar ‘Reolau 
diwrnod salwch’

Cynigiwyd apwyntiad 
deitetig ychwanegol

2018-19 69% 52% 80%

2017-18 49% 42% 70%
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Cwblhau gwiriadau iechyd   
Deall y canlyniadau ...........................................
Er y bu llawer o welliannau, nid yw pob plentyn a pherson ifanc â 
diabetes yn cael eu gwirio bob blwyddyn am arwyddion rhybuddio 
am gymhlethdodau cysylltiedig â diabetes (gweler tudalennau 22-24). 

Beth fedra’i wneud i helpu? 

 •  Holwch eich tîm diabetes am wiriadau iechyd eich plentyn 
fel rhan o asesiad blynyddol. Gall nodi problemau yn gynnar 
leihau’r risg o gymhlethdodau yn nes ymlaen. Os bydd eich 
plentyn yn colli unrhyw wiriadau allweddol yn yr adolygiad 
blynyddol, trafodwch hyn gyda’ch tîm diabetes yn yr 
apwyntiad nesaf.

Pam nad yw rhai gwiriadau yn cael eu gwneud 
neu yn cael eu colli?  

Mae nifer o resymau pam nad yw gwiriadau iechyd yn cael eu 
gwneud yn wastad. Er enghraifft: 

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

 •  Colli apwyntiadau adolygiad blynyddol  

 •  Methu dod i apwyntiadau sgrinio llygaid

 •  Ofni profion gwaed (mynnwch air â’ch clinig os ydych eisiau 
help gyda hyn)

 •  Diffyg adnoddau a staffio yn y tîm diabetes 

Nid yw’r posibiliadau hyn yn esgus dros beidio â chwblhau’r gwiriadau 
iechyd a argymhellir. Mae gwiriadau iechyd yn rhan o ganllaw y 
cytunwyd arno yn genedlaethol ac y maent yn hanfodol er mwyn 
cadw plant a phobl ifanc â diabetes yn iach.
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Sut y gall clinigau wneud yn siwr fod pawb yn 
cael y gwiriadau a argymhellir? 

Mae gan Ysbyty Kingston yn Llundain gyfradd cwblhau am y saith 
gwiriad iechyd allweddol sydd dros 10% yn uwch na’r cyfartaledd cen-
edlaethol! Fe gawsom air â’r tîm i ddarganfod mwy... 

....................................................................
NPDA:  
Beth mae eich clinig yn wneud i helpu i ofalu bod plant a phobl 
ifanc â diabetes yn derbyn eu saith gwiriad allweddol?  

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

....................................................................  
Ysbyty Kingston: 
Mae gennym dîm egnïol ac ymroddedig sy’n gweithio’n galed i 
wella’r gofal a roddwn flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym yn:  

 •  Anelu at weld cleifion o leiaf bedair gwaith y flwyddyn ac yn  
cysylltu â phob claf/gofalwr o leiaf wyth gwaith y flwyddyn 
- byddwn yn defnyddio hyn fel ffordd o atgoffa cleifion i fynd am 
brofion gwaed neu apwyntiadau sgrinio’r retina. 

 •  Ymweld ag ysgolion lleol ar gychwyn pob blwyddyn ysgol i greu 
cynlluniau iechyd unigol i ddisgyblion â diabetes. 

 •  Adolygu yn rheolaidd gleifion sy’n cael anhawster i reoli eu gofal 
diabetes, gan greu cynlluniau unigol i gefnogi eu hanghenion 

 •  Cymharu perfformiad yn erbyn Ymddiriedolaethau lleol eraill i’n 
helpu i gael syniadau gan ein cyfoedion am sut i wella

.................................................................... 
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Canlyniadau - HbA1c ............................................
 

Mae a wnelo HbA1c â’ch lefelau glwcos gwaed 
cyfartalog dros y dau neu dri mis blaenorol cyn 
eu mesur. Mae’n mesur rheoli diabetes dros y dau 
neu dri mis cyn y prawf HbA1c ac yn aml, mae’n 
cael ei drafod yn ystod eich apwyntiad yn y clinig. 

Mae lefel HbA1c uwchlaw 80 mmol/mol (9.5%) 
yn arwydd o lefelau uchel iawn o glwcos yn y 
gwaed, ac y mae’n cynyddu’r risg o ddatblygu 
cymhlethododau cysylltiedig â diabetes (gweler 
tudalennau 22-24).

Argymhellir y dylai pob plentyn a pherson ifanc 
â diabetes anelu at lefel HbA1c mor isel ag sydd 
modd, gyda tharged o 48 mmol/mol (6.5%) neu’n 
is er mwyn lleihau’r risg. 

Niferoedd isel o blant a phobl ifanc sy’n cwrdd 
â’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 2018-19.
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70  
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 67  

Blwyddyn archwilio

 2015-16  

 64.5  

 64.5  

 2016-17  

 64  

 64  

 2017-18  

 64  

 64.5  

 2018-19  

 61.5  

 62  

Canlyniadau HbA1c...........................................  
Y lefel gyfartalog (cymedrig) o HbA1c mewn plant a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 yng Nghymru a Lloegr oedd 62 mmol/mol (7.8%) yn 2018-19. Mae 
hyn 2 mmol/mol yn is nag yn 2017-18.

Y lefel gyfartalog (cymedrig) o HbA1c mewn plant a phobl ifanc â diabetes 
Math 2 yng Nghymru a Lloegr oedd 49.5 mmol/mol (6.7%) yn 2018-19. Mae 
hyn 3.5 mmol/mol yn is nag yn 2017-18.

Bu cwymp yn lefelau cyfartalog HbA1c i blant a phobl ifanc gyda phob 
math o diabetes yng Nghymru a Lloegr.  
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Targedau a chanrannau HbA1c fesul  blwyddyn

Dangosir isod ganrannau’r plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 a 
gyrhaeddodd dargedau HbA1c yng Nghymru a Lloegr yn 2018/19 a 
2017/18 isod :

Holwch eich clinig diabetes am eu hymwneud â’r gweithgareddau hyn.

O gymharu â’r flwyddyn archwilio flaenorol, 
mae canrannau uwch o blant a phobl ifanc 
yn cyrraedd y targedau HbA1c is, ac y mae 
canrannau is o blant a phobl ifanc yn mynd  
yn uwch na’r gwerthoedd HbA1c.   

Mae’r canlyniadau hyn yn newyddion da, 
ac yn gredyd i’r holl waith caled a wnaed 
gan deuluoedd a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol i wella gofal diabetes i blant a 
phobl ifanc.   

Mae gweithgareddau gwella ansawdd
Rhwydwaith Cenedlaethol Diabetes Plant a Phobl Ifanc a’r Rhaglen 
Genedlaethol Gwella Ansawdd Plant a Phobl Ifanc hefyd wedi helpu i 
gyrraedd y canlyniadau hyn.



Technolegau cysylltiedig â diabetes ...........................................
 
Mae technolegau ar gael i gefnogi rheoli 
diabetes. Gallant fonitro lefelau glwcos gwaed 
cyfredol, eich rhybuddio am lefelau isel/uchel, 
dangos tueddiadau glwcos gwaed dros amser, 
a/neu helpu i gyflwyno inswlin yn awtomatig. 
Edrychodd yr NPDA ar dechnolegau cysylltiedig â 
diabetes a ddefnyddir yng Nghymru a Lloegr, gan 
gynnwys: 

 •  Therapi pwmp inswlin – gosod dyfais 
electronig fechan ar y corff, sydd yn 
cyflenwi inswlin yn gyson dan y croen.

 •  Monitors glwcos parhaus (CGM) – Dyfeisiadau 
bychain i’w gwisgo ar eich croen. Maent yn 
mesur eich lefelau glwcos yn gyson trwy gydol 
y dydd a’r nos, gan adael i chi weld tueddiadau 
yn eich lefelau a gallant eich rhybuddio am 
lefelau uchel ac isel. Mae’r archwiliad yn casglu 
data am y defnydd o fonitors glwcos parhaus 
amser gwirioneddol (rtCGM) gyda larymau.
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Technolegau cysylltiedig â diabetes 
Ein canfyddiadau ...........................................  
 
Yn y flwyddyn archwilio 2018-19, yng Nghymru a 
Lloegr:

 •  Yr oedd bron i 40% o blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yn defny- 
ddio pwmp inswlin. 

 •  Yr oedd dau y cant o blant a phobl ifanc â diabetes Math 2 gyda math 
o driniaeth a gofnodwyd yn defnyddio pwmp inswlin. Yr oedd y rhan 
fwyaf yn rheoli eu diabetes gyda deiet a meddyginiaeth i ostwng lefel 
y glwcos yn y gwaed.

 •   Ar sail y data a ddarparwyd, yr oedd rhyw 13% o blant a phobl ifanc â 
diabetes Math 1 yn defnyddio rtCGM gyda larymau. 

 •  Plant iau, y rhai oedd yn byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig a 
rhai ag ethnigrwydd gwyn oedd yn fwy tebygol o ddefnyddio therapi 
pwmp inswlin na grwpiau eraill. 

 •  Yr oedd yr un peth yn wir am ddefnydd rtCGM. Dengys y tabl isod, ar 
y cyfan,  fod plant a phobl ifanc sy’n defnyddio therapi pwmp inswlin 
yn fwy tebygol o fod yn cyrraedd targedau HbA1c is na’r rhai oedd yn 
defnyddio pigiadau inswlin: 

 Canran y plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 yn cyrraedd 
targedau HbA1c fesul y math o driniaeth

≤48 
mmol/ 

mol

≤53 
mmol/

mol

<58 
mmol/ 

mol

≥69 
mmol/

mol

>75
mmol/

mol

>75
mmol/

mol

Pigiadau  
inswlin 11% 20% 32% 37% 25% 19%

Therapi pwmp 
inswlin 9% 24% 43% 20% 10% 6%
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•  Yr oedd plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 oedd yn defnyddio 
rtCGM yn fwy tebygol o fod yn cwrdd â thargedau HbA1c is na’r 
rhai nad oedd yn ei ddefnyddio:  

Os hoffech wybod mwy am 
dechnolegau cysylltiedig â  
diabetes, siaradwch â’ch  
timau diabetes am y  
dewisiadau sydd ar gael i chi.   

Delwedd gan Sienna Leigh Ferguson

 Canran y plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 yn cyrraedd 
targedau HbA1c trwy ddefnyddio rtCGM

≤48 
mmol/ 

mol

≤53 
mmol/

mol

<58 
mmol/ 

mol

≥69 
mmol/

mol

>75
mmol/

mol

>75
mmol/

mol

Defnyddio 
rtCGM 16% 33% 53% 13% 6% 4%

Heb fod yn 
defnyddio 
CGM

9% 20% 34% 33% 21% 6%



Cymhlethdodau diabetes ...........................................
 
Mae plant a phobl ifanc â diabetes mewn perygl 
o gael cymhlethdodau sy’n effeithio ar eu pibelli 
gwaed. Mae’r NPDA yn edrych ar y canrannau 
o blant a phobl ifanc â diabetes sydd eisoes 
wedi dangos arwyddion eu bod yn datblygu’r 
problemau hyn.

Er mwyn lleihau’r risg o ddatblygu 
cymhlethdodau cysylltiedig â diabetes, mae’n 
bwysig anelu at y lefel HbA1c isaf bosib, bwyta’n 
iach, ac ymarfer yn rheolaidd. Gallwch drafod y 
pethau hyn gyda’ch clinig.
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Diabetes Math 1 ...........................................  
Clefyd y llygaid 
Cafwyd arwyddion cynnar o broblemau yn y dyfodol 
gyda’r golwg a achoswyd gan ddifrod i’r pibelli gwaed 
yn y llygaid yn 13% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). 

Albwminuria ( arwydd o rybudd am glefyd yr arennau). 
Darganfuwyd yn 10% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). 

Smygu 
Dywedodd nifer fechan (3%) o blant a phobl ifanc a ate-
bodd eu bod yn smygwyr pan ofynnwyd iddynt, sy’n eu 
rhoi mewn mwy o berygl o gymhlethdodau. 

Colesterol uchel 
Canfuwyd yn 19% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). 

 
Pwysedd gwaed uchel 
Canfuwyd yn 25% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Dros eu pwysau (gyda BMI o 25 neu’n uwch) 
Yr oedd 36% o blant 0 i 11 mlwydd oed dros eu pwysau; 
o’r rhai 12 oed a hŷn, yr oedd 42% dros eu pwysau. 
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Diabetes Math 2 ...........................................  
Clefyd y llygaid 
Cafwyd arwyddion cynnar o broblemau yn y dyfodol 
gyda’r golwg a achoswyd gan ddifrod i’r pibelli gwaed 
yn y llygaid yn 73% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Albwminuria ( arwydd o rybudd am glefyd yr arennau) 
Canfuwyd yn 21% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Smygu 
Dywedodd nifer fechan (2%) o blant a phobl ifanc a  
atebodd eu bod yn smygwyr pan ofynnwyd iddynt.

Colesterol uchel 
Canfuwyd yn 29% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). 

Pwysedd gwaed uchel 
Canfuwyd yn 45% o bobl ifanc (12 oed a hŷn).

Dros eu pwysau (gyda BMI o 25 neu’n uwch) 
Yr oedd 93% o blant a phobl ifanc dros eu pwysau.



Mesur Profiad Rhieni a Chlaf yr 
NPDA (PREM) ...........................................
Mae PREM NDPA yn arolwg sy’n edrych ar 
brofiadau o’r gofal a ddarperir gan glinigau 
diabetes pediatrig  fel yr adroddwyd amdanynt 
gan blant a phobl ifanc â diabetes a’u rhieni neu 
ofalwyr. 
 
Rhedodd PREM 2019 am chwe mis (Chwefror 
i Orffennaf 2019), ar draws pob clinig diabetes 
pediatrig yng Nghymru a Lloegr. Yn y cyfnod 
hwn, derbyniwyd dros 6000 o ymatebion gan 
blant a phobl ifanc, ac ychydig dros 7000 o 
ymatebion gan rieni a gofalwyr. 

Cyhoeddwyd adroddiad am ganlyniadau’r 
arolwg sy’n dangos meysydd lle bu llwyddiannau 
a meysydd i wella yn y gofal diabetes a 
roddir i blant a phobl ifanc yn genedlaethol a 
rhanbarthol.



Perthynas â’r
timau diabetes

 
 

 
 

 
 

PLANT A PHOBL
IFANC

90%
RHIENI A  

GOFALWYR

Tîm
Diabetes

79.9%

Argaeledd arbenigwyr

Paediatric 
diabetes 
specialist

MEDDYG
ARBENIGOL
DIABETES

NYRS
ARBENIGOL
DIABETES

DEIETEGYDD SEICOLEGYDD

86.3% 86.5% 47.2% 12.6%

Ystafelloedd aros priodol

47%

YSTAFELL
AROS

 

Rheoli glwcos gwaed

 

85.7%

79.7%
PLANT A
PHOBL
IFANC

RHIENI A
GOFALWYR

 
 

Cytunodd 90.0% o rieni a gofalwyr a 
79.9% o blant a phobl ifanc eu bod yn 

wastad wedi cael perthynas 
gadarnhaol â’u timau diabetes.

Yr oedd llai na hanner (47.0%) o’r holl 
bobl ifanc 12+oed yn teimlo bod y man 

aros yn briodol ar gyfer eu hoedran.

Cytunodd 85.7% o rieni a gofalwyr a  
79% o blant a phobl ifanc eu bod yn 

wastad yn derbyn digon o wybodaeth i 
fedru rheoli glwcos gwaed 

Ymysg rhieni a gofalwyr, dywedodd 86.3% fod modd 
iddynt weld meddyg dibetes arbenigol  adeg pob 

ymweliad, gallai 86.5% weld nyrs diabetes pediatrig 
arbenigol adeg pob ymweliad, gallai 47.2% weld 

deietegydd adeg pob ymweliad, a gallai 12.6% weld 
seicolegydd adeg pob ymweliad. 
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49.2% GWYBODAETH GLUCAGON

GAFODD DDIGON
O WYBODAETH

DIM OND
?

3/4
GAFODD DDIGON

O WYBODAETH

?

90.4%
RHIENI A

GOFALWYR

79.6%
PLANT A

PHOBL IFANC

2/3
GAFODD DDIGON 

O WYBODAETH

LLAI NA
?



49.2% GWYBODAETH GLUCAGON

GAFODD DDIGON
O WYBODAETH

DIM OND
?

3/4
GAFODD DDIGON

O WYBODAETH

?

90.4%
RHIENI A

GOFALWYR

79.6%
PLANT A

PHOBL IFANC

2/3
GAFODD DDIGON 

O WYBODAETH

LLAI NA
?
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Paratoi a rhoi glucagon

Dim ond hanner (49.2%) o rieni a 
gofalwyr oedd yn teimlo eu bod wedi 

derbyn digon o wybodaeth am baratoi a 
rhoi glucagon. 

Argymell  y clinig 

Byddai’r rhan fwyaf (90.4% o rieni a 
gofalwyr a 79.6% o blant a phobl ifanc) yn 
argymell eu clinig i ffrindiau a theulu petai 

ganddynt hwy diabetes.

Rheoli diabetes yn yr ysgol

Yr oedd tri chwarter o blant a phobl ifanc  
(74.1%) a rhieni a gofalwyr (75.2%) yn 

cytuno bod eu tîm diabetes yn wastad yn 
rhoi digon o wybodaeth iddynt i reoli eu 
diabetes/diabetes eu plentyn yn yr ysgol/

coleg.

Trosglwyddo i ofal oedolion 

Llai na dwy ran o dair o rieni a gofalwyr 
(64.0%) a phlant (58.2%) oedd yn cytyno 

bod eu tîm diabetes yn rhoi iddynt y 
wybodaeth, adnoddau a’r gefnogaeth oedd 

ei angen i baratoi ar gyfer trosglwyddo i 
ofal fel oedolion.
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Os bydd gen i neu fy mhlentyn

unrhyw bryderon fyddan nhw byth 

yn oedi cyn ateb unrhyw gwestiynau, 

waeth pa mor syml fyddan nhw a dyna 

beth ydw i wir yn hoffi am y tîm diabe-

tes. Maent yn deall i’r dim ac yn helpu 

efo unrhyw broblemau neu bryderon 

sydd gennym.

Sylwadau rhieni a chleifion 

Sylwadau rhieni a chleifion ‘Beth sydd o gymorth i chi ynghylch 
eich ymweliadau â’r clinig?’, a ‘Beth allai eich tîm diabetes wneud 
i wneud eich ymweliadau â’r clinig yn well?’. Cymerwyd themâu 
cyffredin o’r sylwadau a dderbyniwyd. Ymysg y casgliadau roedd:
  

Mae plant a phobl ifanc â 
diabetes yn rhoi gwerth ar 
gael eu deall fel unigolion 
gan eu timau diabetes a 
chael eu cynnwys mewn 
penderfyniadau ynghylch eu 
gofal .

Mae ymweliadau â’r clinig yn rhoi tawelwch meddwl a 
chefnogaeth i rieni a gofalwyr i’w helpu i ymdopi â diabetes eu 
plentyn, gan gynnwys ymdrin â phryderon, a rhoi cyfle i siarad.

Wrth roi cyngor, 
maent yn ystyried fy 
meddyliau i a’r hyn 

fedra’i wneud



Eu cael yn y 
pynhawn oherwydd 
weithiau maent yn 

effeithio ar f’amser ysgol am 
y bydda’i yn mynd i’r ysgol 

ac yn gorfod gadael 
bron yn syth. 

Weithiau
rwy’n teimlo eu 

bod nhw’n dweud y 
drefn os na wnes i rywbeth 

y dylaswn fod wedi ei wneud, 
sy’n golygu weithiau na 

fedra’i ddweud y gwir 
am bethau sy’n peri 

trafferth i mi. 
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Newidiadau i pa mor 
aml a pha mor hir y mae 
apwyntiadau fyddai’n 
beth da i rai teuluoedd; 
felly hefyd apwyntiadau 
y tu allan i oriau ysgol/
gwaith.

Mae perthynas gyda’r 
staff yn bwysig, a gellid 
gwella hyn mewn rhai 
achosion gyda gwell 
cyfathrebu, a mwy o 
gydnabyddiaeth i’r gwaith 
caled mae rheoli diabetes 
yn ei olygu.

Am fwy o ganfyddiadau ac i ddarllen yr adroddiad llawn, ewch at  
www.rcpch.ac.uk/npda-prem Os hoffech gyfle i rannu eich profi-
adau o ymweliadau â’r clinig, gallwch weld adroddiadau PREM y 
dyfodol trwy ddilyn tudalen trydar NPDA @NPDA_RCPCH. Gallwch 
hefyd siarad â staff yn eich clinig i ddod i wybod am PREM a ffyrdd 
eraill i chi roi adborth.



Casgliadau allweddol ...........................................
 •  Mae llawer i’w ddathlu ym mlwyddyn archwiliad 2018-19 yr NPDA, 

gyda’r gostyngiad yn yr HbA1c cymedrig cenedlaethol ers 2017-18, 
a’r nifer cynyddol o blant a phobl ifanc sy’n derbyn y gwiriadau 
iechyd a argymhellir ar gyfer diabetes. 

 •  Dengys canfyddiadau llawn yn y prif adroddiad fod gwaith i’w 
wneud i leihau gwahaniaethau mewn deilliannau sy’n gysylltiedig 
ag amddifadedd, ethnigrwydd ac oedran; ac yn y defnydd o dech-
nolegau cysylltiedig â diabetes a all gefnogi plant a phobl ifanc i 
gael yr HbA1c gorau posib. 

 •  Dangosodd adroddiad PREM, ar y cyfan, fod gan blant, pobl ifanc 
a’u teuluoedd lefel uchel o foddhad â’r gefnogaeth oedd yn cael 
ei roi gan dimau diabetes pediatrig yn ystod eu hymweliadau â’r 
clinig. Nododd yr adroddiad hefyd feysydd lle gellid gwella, gan 
gynnwys yr angen am fwy o wybodaeth am reoli salwch, ymarfer, 
a iechyd emosiynol.

 •  Siarad â’u clinigau diabetes am dderbyn y gwiriadau iechyd a ar-
gymhellir ar gyfer oedran eu plentyn, a thrafod eu canlyniadau.

 •  Gweithio gyda’u timau diabetes i gael y lefel HbA1c gorau posib 
i’w plentyn, trwy anelu at lefelau glwcos gwaed o fewn targedau a 
osodir gan eu clinigau.

 •  Parhau i gymryd rhan mewn arolygon boddhad a phrofiad lleol a 
chenedlaethol megis PREM, er mwyn gwneud yn siwr y cofnodir 
eu barn i wella’r gwasanaeth.

Dylai rheini a gofalwyr plant a phobl ifanc â diabetes wneud y 
canlynol:
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Sut mae’r archwiliad yn cefnogi 
gwelliannau mewn gofal 
diabetes...........................................  
  Ym mlwyddyn archwiliad 2018-19, mae’r NPDA wedi gwneud y 
canlynol: 

 •  Cynnal cynhadledd flynyddol yr NPDA, gan ddwyn ynghyd 
staff clinigol o glinigau diabetes o bob rhan o Gymru a Lloegr a 
rannodd 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 a Byrddau Iechyd 
lle nad oedd y canlyniadau o glinig cystal â’r lleill, er mwyn gallu 
rhoi cefnogaeth a chymryd camau i wella.   

 •  Cyhoeddi adroddiadau cenedlae-
thol, rhanbarthol, clinigau, Grwpiau 
Comisiynu Clinigol (CCG, Lloegr yn 
unig) a Byrddau Iechyd Lleol (BILl, 
Cymru’n unig) fel bod modd cymharu 
gofal diabetes ac annog gwelliannau.  

 •  Dechrau cyfres o ‘sgyrsiau clinig’ gyda 
phlant a phobl ifanc â diabetes Math 
2 er mwyn casglu eu hadborth am eu 
profiadau o fyw gyda DM2 a’u gofal.

 •  Dechrau cynllunio ar gyfer adroddiad 
derbyniadau i edrych ar y niferoedd 
a’r rhesymau dros dderbyn i ysbytai 
oherwydd diabetes.   Delwedd gan Darcy-Lee Peel



NPDA Results Online   
www.npda-results.rcpch.ac.uk  
...........................................  
NPDA Results Online yw erfyn adrodd arlein yr NPDA. Mae’r erfyn 
hwn yn ei gwneud yn haws i rieni a gofalwyr, pobl ifanc â diabetes, a 
gweithwyr clinigol i gymharu’r gofal a ddarperir gan eu clinig gydag 
eraill yn y rhanbarth neu’r wlad.

Mae NPDA Results Online yn gadael i chi 
wneud y canlynol:

 •  Darllen gwybodaeth gefndir am yr NPDA a 
mynd at adroddiadau blynyddol o 2014-15 
tan 2018-19.

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

 •  Gweld a llawrlwytho crynodebau o 
adroddiadau am eich clinig. 

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

 •   Neu fe allwch lawrlwytho pdf o ganlyniadau 
eich clinig lleol o’r dudalen adroddiadau 
ar wefan yr NPDA: www.rcpch.ac.uk/work-
we-do/quality-improvement-patient-safety/ national-paediatric-
diabetes-audit  



Geirfa  ...........................................
Albuminuria   
*Gweler Albwmin yn yr wrin

Albwmin yn yr wrin   
Prawf ar yr wrin i chwilio am bresenoldeb protin o’r enw albwmin. Gall 
albwmin ollwng i’r wrin pan ddifrodir yr aren – albwminuria yw’r enw am hyn.

Byrddau Iechyd Lleol (BILl)  
Mae Byrddau Iechyd Lleol yn rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng 
Nghymru Hwy sy’n gyfrifol am gynllunio, cyllido a chyflwyno gwasanaethau 
gofal iechyd yn eu hardaloedd lleol.   

Cetoasidosis diabetig (DKA) 
Cyflwr difrifol a all ddigwydd mewn pobl gyda diabetes, sy’n arwydd o 
ddiffyg inswlin difrifol.

Cetonau 
Sylwedd cemegol yw ceton; mae’r corff yn ei gynhyrchu pan nad oes digon 
o inswlin yn y gwaed. Mae’n dod o dorri braster i lawr.

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

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

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

Glwcos  
Siwgr yn y gwaed sy’n un o brif ffynonellau ynni i’r corff. 

Grwpiau Comisiynu Clinigol (CCG)  
Cyrff y GIG dan arweiniad gweithwyr clinigol yw Grwpiau Comisiynu Clinigol 
sy’n gyfrifol am gynllunio a chomisiynu gwasanaethau gofal iechyd i’w 
hardal leol yn Lloegr.



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

Monitor glwcos parhaus (CGM) / monitor glwcos parhaus amser 
gwirioneddol (rtCGM) 
Dyfais fechan y byddwch yn ei gwisgo yn union dan eich croen. Mae’n 
mesur eich lefelau glwcos yn gyson trwy’r dydd a’r nos, gan adael i chi weld 
tueddiadau yn eich lefelau ac yn eich rhybuddio am lefelau uchel ac isel.

Mynegai Màs y Corff (BMI)
Mesur o faint rhywun ar sail eu taldra a’u pwysau. Fe’i defnyddir i bennu a yw 
rhywun â phwysau iach am ei d/thaldra. BMI = pwysau/taldra2 

NICE  
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) yn rhoi can-
llawiau a chyngor yn genedlaethol er mwyn gwella gofal iechyd a chymde-
ithasol.

Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP) 
Mudiad annibynnol a sefydlwyd i hyrwyddo ansawdd mewn gofal iechyd, 
er mwyn cynyddu’r effaith gaiff archwilio clinigol ar wella ansawdd gofal 
iechyd.

Proses gofal
Gwiriad gofal iechyd hanfodol yw proses gofal y dylid ei gynnal o leiaf 
unwaith y flwyddyn, e.e., bwrw golwg ar HbA1c neu daldra a phwysau. Mae 
rhai gwiriadau gofal iechyd sy’n cychwyn yn unig wedi i’ch plentyn gyrraedd 
12 oed, megis 5 a 6.

Pwmp (Pwmp inswlin) 
Dyfais electronig fechan sy’n rhoi i’ch corff yr inswlin rheolaidd mae arno ei 
angen trwy gydol y dydd a’r nos.

Rhaglen addysg strwythuredig
Rhaglen o addysg am hunan-reoli, wedi ei theilwrio i anghenion y plentyn 
neu’r person ifanc a’i deulu, adeg y diagnosis cyntaf ac yn gyson trwy gydol 
y cyfnod y bydd y plentyn neu’r person ifanc yn mynychu’r clinig. Rhaglen 
yw hon sy’n cael ei chynnig yn ychwanegol at yr addysg a ddaperir pan fydd 
y plentyn neu’r person ifanc yn cael ei weld yn rheolaidd fel claf allanol.
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Prosesu teg 
I ddysgu mwy am yr NPDA, cymharu canlyniadau clinigau, darllen yr 
hysbysiad preifatrwydd a deall sut y mae data eich plentyn yn cael ei 
ddefnyddio i fwrw ymlaen â gwelliannau cenedlaethol mewn gofal, 
ewch at www.rcpch.ac.uk/npda   

Delweddau 
Mae’r holl ddelweddau yn yr adroddiad hwn yn cael eu defnyddio at 
ddibenion darlunio yn unig.Model yw unrhyw unigolyn a ddarlunir yn y 
cynnwys, heb unrhyw gysylltiad na pherthynas  â’r RCPCH, nac unrhyw 
agwedd o ofal iechyd cofforol.  

Mae darluniau yn yr adroddiad 
hwn wedi eu dylunio gan blant 
a phobl ifanc â diabetes, sy’n 
mynychu clinig yng Nghymru 
neu yn Lloegr. Cyflwynwyd y 
dyluniadau i gystadleuaeth 
celf yr NPDA yn 2019 oedd 
yn gofyn i blant a phobl ifanc 
ddylunio delwedd seiledig ar 
thema ‘ymweliad da â chlinig 
diabetes’.

Delwedd gan A M Jorge
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