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"3 diwrnod oed oedd Sienna 
pan ddaliais i hi am y tro cyntaf. 
Allwn i ddim rhoi cwtsh iawn iddi 
am ei bod yn derbyn triniaeth, 
ond roedd bod yn rhan o’i gofal 
yn werth y byd i mi."

Emily, Mam
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Bydd angen derbyn tua 1 o bob 11 
baban i uned newyddenedigol am 
iddynt gael eu geni’n gynamserol, 
fod eu pwysau geni yn isel neu fod 
ganddynt gyflwr meddygol sydd 
angen triniaeth arbenigol.

Efallai y bydd ar faban angen 
monitro ein anadl neu gael mwy 
o gefnogaeth i anadlu. Fe all fod â 

heintiad neu fod mewn risg o gael 
un, a bod angen gwrthfiotigau, 
neu fod a chyflyrau meddygol 
eraill.

Gall hyd arhosiad baban mewn 
uned newyddenedigol amrywio 
o dydddiau i wythnosau neu 
fisoedd, yn dibynnu ar ei 
anghenion.

Gofal newyddenedigol

Derbyniadau i unedau
newyddenedigol

 

1
  11

mewn

Mae angen derbyn tuag 1 o bob 11 
baban a enir yng Nghymru a Lloegr 

bob blwyddyn (neu 55,000 o 620,000) i 
uned newyddenedigol.
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Mae’r Rhaglen Archwilio 
Newyddenedigol Genedlaethol yn 
helpu unedau newyddenedigol i roi 
gwell gofal i fabanod sydd angen 
triniaeth arbenigol.

Rydym yn ystyried a yw babanod 
yn cael gofal o ansawdd uchel 
yn gyson. Rydym yn asesu a yw 
babanod wedi cael y gwiriadau 
iechyd a argymhellir ar eu cyfer 
i leihau’r risg o gymhlethdodau, 
a byddwn yn gwirio cynnydd y 
babanod hyn ar ôl cael y gofal hwn.

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth 
am ofal eich baban i helpu unedau 
newyddenedigol yng Nghymru a 
Lloegr i wella’r gofal a deilliannau 
babanod eraill.

Bydd staff unedau newyddenedigol 
yn rhoi gwybodaeth eich baban 
ar system gofnodi electronig 
ddiogel o’r enw BadgerNet. Mae 
pob uned newyddenedigol yn 
rhannu gwybodaeth o’r cofnodion 
electronig hyn gyda thîm prosiect y 
Rhaglen Archwilio Newyddenedigol 
Genedlaethol (NNAP) yn y RCPCH, 
trwy brosesydd arall, Clevermed Ltd, 
sy’n rheoli system BadgerNet.

Mae’n bwysig adrodd yn rheolaidd am safonau’r gofal a 
ddarperir gan unedau newyddenedigol. Mae’r Coleg Brenhinol 
Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) yn gwneud hyn trwy’r 
Rhaglen Archwilio Newyddenedigol Genedlaethol (NNAP).

Beth yw’r Rhaglen Archwilio 
Newyddenedigol Genedlaethol?

  

Dewch i 
wybod mwy

I wybod mwy am yr 
archwiliad, sut y byddwn 
yn defnyddio’r wybodaeth 
hon, a’ch hawliau, 
darllenwch ein hysbysiad 
preifatrwydd ar:

www.rcpch.ac.uk/ 
your-babys-information

neu sganiwch y cod QR gyda’ch ffôn.

NNAP
Rhaglen Archwilio
Newyddenedigol 

Genedlaethol
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"Rwy’n dwlu ar y 
llun hwn o Balin am 

ei fod yn edrych yn syn 
wrth ddal fy mys. Mae’n 
dangos ei bersonoliaeth 
chwilfrydig hyd yn oed 

mor ifanc."  

Kenya, Mam
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Ar ba feysydd gofal mae’r 
NNAP yn canolbwyntio?

Cafodd y meysydd y buom yn 
canolbwyntio arnynt eu dewis 
gan grŵp o arbenigwyr mewn 
gofal newyddenedigol, gan 
gynnwys nyrsus a meddygon, 
gyda chefnogaeth rhieni.

Yn y llyfryn hwn, rhown fwy o 
fanylion am y deuddeg mesur 
mwyaf perthnasol i rieni a 
gofalwyr.

Rydym hefyd yn cynhyrchu 
poster i bob uned, yn ymdrin 
â’r mesurau hyn, a gallwch ei 
weld ar y ddolen isod neu 
trwy sganio’r cod QR: 
www.nnap.rcpch.ac.uk/ 
postergenerator.aspx

"Ffitiwyd tiwb bwydo i 
Raphael pan aeth i’r SCBU. 

Arhosodd hwn i mewn tra bu 
ar yr uned, ond roedd yn cael 

ei ddefnyddio’n bennaf i ategu’r 
bwyd am iddo gymryd at fwydo o’r 

fron yn dda iawn unwaith iddo 
ddechrau sugno."

  Lauren, Mam

Edrychodd adroddiad NNAP ar 
ddata 2021 ar bum maes gofal 
am fabanod cynamserol a sâl, a 
ddaeth dan 17 mesur archwilio.

Os hoffech wybod mwy wedi darllen y 
daflen hon, gallch weld adroddiad llawn 

NNAP ar ddata 2021 a mwy o wybodaeth 
am bob ysbyty ar NNAP Arlein ar: 

www.nnap.rcpch.ac.uk
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Steroidau cynenedigol

Cwestiwn:
A yw mam sy’n geni baban wedi rhwng 23 a 33 wythnos o 
feichiogrwydd gan gynnwys y dyddiadau hynny yn cael ei leiaf un 
ddos o steroidau cynenedigol?

Steroidau cynenedigol

Cafodd 92.1% o famau babanod a
anwyd wedi llai na 34 wythnos o

feichiogrwydd steroidau
cynenedigol.

 

92.1%

Mae babanod a enir wedi llai 
na 34 wythnos o feichiogrwydd 
weithiau’n cael anawsterau anadlu 
yn y dyddiau cyntaf wedi eu geni.

Gall rhoi steroidau cynenedigol i 
famau sydd ar fin esgor yn gynnar 
helpu i leihau anawsterau anadlu 
baban, a gwneud problemau 
difrifol eraill, megis gwaedu i’r 
ymenydd, yn llai tebygol.

 

Mae’r NNAP yn disgwyl, yn 
genedlaethol, y dylai 85% o famau 
cymwys dderbyn o leiaf un ddos 
o steroidau cynenedigol. Cododd 
cyfran y mamau cymwys yng 
Nghymu a Lloegr a dderbyniodd 
y driniaeth hon o 90.8% yn 2020 i 
92.1% yn 2021.
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Mae rhoi magnesiwm sylffad i 
fenywod sy’n geni’n gynamserol 
yn lleihau’r siawns y bydd eu 
baban yn datblygu parlys yr 
ymenydd o ryw 30%. Mae hwn yn 
gyflwr gydol oes sy’n effeithio ar 
symud a chydsymud.

Argymhellir bod pob mam a all 
roi genedigaeth cyn 30 wythnos 
o feichiogrwydd yn cael cynnig y 
driniaeth hon.

Mae’r NNAP yn disgwyl, yn 
genedlaethol, y dylai 85% o 
famau cymwys dderbyn o leiaf 
un ddos o magnesiwm sylffad 
cynenedigol.

Cododd cyfran y mamau 
cymwys yng Nghymu a Lloegr a 
dderbyniodd y driniaeth hon o 
84.6% yn 2020 i 86.9% yn 2021.

Question: 
Is a mother who delivers a baby below 30 weeks gestational age, 
given magnesium sulphate in the 24 hours prior to delivery?

Magnesiwm syllfad cynenedigol

Cwestiwn: 
A yw mam sy’n geni baban wedi llai na 30 wythnos o feichiogrwydd 
yn cael magnesiwm sylffad yn y 24 awr cyn esgor? 

Magnesiwm sylffad
cynenedigol

 

86.9%

MgSO4 Cafodd 86.9% o famau 
babanod a anwyd wedi llai na 
30 wythnos o feichiogrwydd 

magnesiwm sylffad 
cynenedigol.
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Dengys tystiolaeth fod peidio â 
chlampio llinyn y bogail yn syth 
yn lleihau marwolaethau ymysg 
babanod cynamserol o bron i draean. 
Dyma’r ail flwyddyn i’r NNAP adrodd 
pa mor dda y mae gwasanaethau 
newyddenedigol yn gwneud hyn, ac 
y mae’n faes pwysig i ganolbwyntio 
arno o ran gwella.

Cododd cyfran y babanod 
lle bu oedi cyn clampio’r 
llinyn o 28.9% yn 2020 
i 43% yn 2021. Mae 
lle i wella llawer 
mwy, o ystyried na 
dderbyniodd 57% o 
fabanod cymwys yr 
ymyriad hynod lesol 
hwn.

Cwestiwn: 
A yw llinyn baban a anwyd wedi llai na 32 wythnos o feichiogrwydd 
yn cael ei glampio ymhen munud neu wedyn?

Oedi cyn clampio’r llinyn

Oedi cyn clampio’r llinyn

43%

Clampiwyd llinyn 43% o fabanod a 
aned wedi llai na 32 wythnos o 

feichiogrwydd adeg eu geni neu 
funud wedyn, sy’n golygu na fu oedi 

cyn clampio llinyn 57% o fabanod.
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Pan gaiff babanod eu geni yn gynnar 
iawn, yn aml ni fydd eu hysgyfaint 
wedi datblygu’n llawn a bydd llawer 
angen cymorth peiriant anadlu neu 
ddyfais arall i’w helpu i anadlu. Yn 
syml, gall cael eich geni’n gynamserol 
achosi peth anhawster anadlu 
parhaus.

Mae bod ar beiriant anadlu yn gallu 
achosi niwed i’r ysgyfaint, gwaethygu 
problemau anadlu yn nes ymlaen 
mewn bywyd, a rhoi babanod mewn 
perygl o gael heintiau ar y frest. 
Dysplasia bronco-ysgyfeiniol (BPD) 
yw’r enw ar y cyflwr hwn ac y mae 
weithiau’n cael ei alw yn glefyd 
cronig yr ysgyfaint.

Mae cyfraddau BPD yn amrywio 
rhwng unedau newyddenedigol. 
Gellir esbonio’r amrywiad hwn yn 
rhannol gan wahaniaethau rhwng 
unedau newyddenedigol o ran pa 
mor gynamserol neu sâl y mae 
babanod pan gânt eu trin, a gall 
hefyd adlewyrchu gwahaniaethau 
yn y triniaethau a ddefnyddir. Dylai 
pob uned newyddenedigol anelu at 
ostwng cyfraddau BPD.

Yn 2021, datblygodd 38.8% o fabanod 
cynamserol iawn BPD neu buont 
farw, o gymharu â 38.6% yn 2020.

Cwestiwn: 
A yw baban a ddaw i mewn ac a anwyd wedi llai na 32 wythnos o 
feichiogrwydd yn datblygu dysplasia bronco-ysgyfeiniol (BPD)?

Dysplasia Bronco-ysgyfeiniol (BPD)

38.8%

Dysplasia Bronco-ysgyfeiniol (BPD)

Datblygodd 38.8% o fabanod a anwyd 
wedi llai na 32 wythnos o feichiogrwydd 

dysplasia bronco-ysgyfeiniol (BPD) difrifol 
neu buont farw rhwng 2019 a 2021.

Ganwyd 
Teddy wedi 30 

wythnos. I ddechrau, 
roedd arno angen CPAP 
ond ar ddiwrnod 3 roedd 

arno angen peiriant anadlu. 
Roedd cael y peiriannau ar 
gael pan oedd eu hangen 
yn tawelu fy meddwl ar 
amser mor bryderus."

Catherine, Mam
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38.8%

Dysplasia Bronco-ysgyfeiniol (BPD)

Datblygodd 38.8% o fabanod a anwyd 
wedi llai na 32 wythnos o feichiogrwydd 

dysplasia bronco-ysgyfeiniol (BPD) difrifol 
neu buont farw rhwng 2019 a 2021. 11
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Tymheredd adeg derbyn

Cwestiwn: 
A yw tymheredd baban a dderbynnir ac a anwyd wedi llai na 
32 wythnos o feichiogrwydd yn cael 36.5°C i 37.5°C pan gaiff 
ei fesur am y tro cyntaf o fewn awr i gael ei eni?

Mae’n hawdd i fabanod a enir yn 
gynnar iawn oeri wedi eu geni. 
Mae bod yn oer yn gallu gwneud 
babanod yn fwy sâl.

Mae angen i feddygon a nyrsus ar 
yr uned newyddenedigol wybod 
beth yw tymheredd baban yn 
sydyn iawn wedi ei eni, i helpu i 
atal babanod rhag oeri.

Gall ymyriadau syml fel gosod y 
baban mewn bag plastig ar ôl 
iddo gael ei eni helpu i gynnal 
tymheredd normal.

Yn 2021, yr oedd gan  73.2% o 
fabanod a dderbyniwyd i uned 
newyddenedigol yng Nghymru 

a Lloegr dymheredd normal, 
wedi’i gymryd ymhen awr o 
enedigaeth. Cododd hyn o 70.6% 
yn 2020.

Carai NNAP weld o leiaf 90% 
o fabanod a dderbynnir â 
thymheredd normal wedi ei 
ddogfennu, ymhen awr o’u geni. 
Er nad ydym wedi llwyddo i 
gyrraedd hyn yn llawn, hanerodd 
nifer y babanod a dderbyniwyd 
yn oer dros y chwe blynedd a 
aeth heibio.

73.2%
36.5–37.5°C

Tymheredd adeg derbyn

Derbyniwyd 73.2% o fabanod 
a anwyd wedi llai na 32
wythnos o feichiogrwydd 
gyda thymheredd o fewn
yr ystod a argymhellir o 
36.5–37.5°C
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Mae’n bwysig fod teuluoedd yn deall am 
ofal eu baban ac yn bod yn rhan ohono.

Gwnaethom edrych i weld a gafodd 
rhieni siarad ag uwch-aelod o’r tîm 
newyddenedigol ymhen 24 awr o 
dderbyn eu baban am y tro cyntaf.

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

Mae’r NNAP yn disgwyl i’r ymgynghori hwn 
ddigwydd yn achos pob baban a 
phob tro y daw i uned newyddenedigol. 
Yn 2021, cyrhaeddodd 96.3% y mesur 
hwn, o gymharu â 95.5% yn 2020.

Ymgynghori â rhieni

Cwestiwn: 
A oes yna gofnod o uwch-aelod o’r tîm 
newyddenedigol yn ymgynghori â’r rhieni o fewn 
24 awr i faban gael ei dderbyn am y tro cyntaf?

Beth fedrwch chi wneud?

Os ydych yn teimlo na chawsoch ymgynghoriad 
cynnar gydag aelod o’r tîm newyddenedigol, 
gallwch ofyn i nyrs eich baban am un. 

Yn y cyfarfod hwn, gallwch siarad am sut y gallwch weithio 
mewn partneriaeth gyda’r tîm newyddenedigol i ofalu am eich 
baban. Cofiwch, gallwch ofyn am gyfarfod gydag uwch-aelod 
o’r tîm newyddenedigol ar unhyw adeg, dim ots os cawsoch 
un ymhen 24 awr o dderbyn eich baban i ofal newyddenedigol.

73.2%
36.5–37.5°C

Tymheredd adeg derbyn

Derbyniwyd 73.2% o fabanod 
a anwyd wedi llai na 32
wythnos o feichiogrwydd 
gyda thymheredd o fewn
yr ystod a argymhellir o 
36.5–37.5°C

Cafodd 96.3% o rieni 
ymgynghoriad wedi 
ei ddogfennu gydag 
uwch-aelod o’r tîm 
newyddenedigol 
ymhen 24 awr o 
dderbyn eu baban 
i’r uned.

Ymgynghori
ymhen 24 awr

 
 ymgynghoriadwedi'i ddogfennuymhen 24 awr

96.3%
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Your baby’s care

Rhieni ar rowndiau ward

Gall gofal dwys newyddenedigol 
fod yn straen i fabanod a rhieni. 
Mae’n bwysig fod teuluoedd yn 
deall am ofal eu baban a’u bod yn 
rhan ohono.

Gall cynnwys rhieni ar rowndiau 
ward meddygon ymgynghorol, 
sy’n digwydd yn rheolaidd ar 
unedau newyddenedigol, helpu 
i ddatblygu partneriaeth wrth 

gynllunio gofal rhwng rhieni a’r tîm 
newyddenedigol.

Yn genedlaethol, yr oedd rhiant 
yn bresennol ar rownd ward y 
meddyg ymgynghorol o leiaf 
unwaith adeg derbyn mewn 85.8% 
o achosion derbyn. 44.1% oedd y 
gyfran o rowndiau ward gydag o 
leiaf un rhiant yn bresennol.

Cwestiynau:
I faban fu yn yr uned am fwy na 24 awr, a wnaeth o leiaf 
un rhiant fod gyda rownd ward meddyg ymgynghorol ar 
unrhyw adeg pan dderbyniwyd y baban?

Pa ganran o rowndiau ward dan arweiniad meddyg 
ymgynghorol oedd ag o leiaf un rhiant yn bresennol?

"Dyma’r tro cyntaf i mi roi 
cwtsh i fy merch yn syth 

wedi ei geni. Roeddwn yn 
wir ddiolchgar am y cyswllt 

gwerthfawr hwn am nad 
oeddwn i’n meddwl y byddai’n 
bosib, o gofio bod Skyler wedi 

ei geni ar ôl 29 wythnos."

Louise, Mam

 
 

85.8%

Mewn 85.8% o achosion derbyn, yr 
oedd rhieni yn bresennol ar rownd ward 

meddyg ymgynghorol o leiaf unwaith 
yn ystod arhosiad y baban.

Presenoldeb rhieni ar rowndiau
ward meddyg ymgynghorol o leiaf
unwaith yn ystod arhosiad baban
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85.8%

Mewn 85.8% o achosion derbyn, yr 
oedd rhieni yn bresennol ar rownd ward 

meddyg ymgynghorol o leiaf unwaith 
yn ystod arhosiad y baban.

Presenoldeb rhieni ar rowndiau
ward meddyg ymgynghorol o leiaf
unwaith yn ystod arhosiad baban

Rowndiau ward meddygon
ymgynghorol gyda rhiant yn

bresennol

 
 Roedd o leiaf un rhiant yn bresennol 

ar 44.1% o rowndiau ward meddygon 
ymgynghorol.

44.1%

Beth fedrwch chi 
wneud?

Dewch i wybod pryd 
mae rowndiau ward y 

meddygon ymgynghorol 
yn digwydd fel arfer. 

Os buasai’n well 
gennych iddo fod 

ar amser gwahanol, 
gallwch ofyn a fyddai 

modd newid amser 
rownd y ward fel 
y gallwch fod yn 

bresennol.
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Staffio gan nyrsus newyddenedigol

Mae canllawiau sy’n disgrifio 
faint o nyrsus sydd eu hangen 
ar bob shifft i ofalu am fabanod 
ar yr uned newyddenedigol. 
Mae nifer y nyrsus yn dibynnu ar 
ddwysder y gofal a ddarperir.

Mae tystiolaeth fod lefelau 
uwch o staffio gan nyrsus yn 
gysylltiedig â gwell deilliannau. 
Mae’r NNAP yn edrych ar 
gyfran y shifftiau sy’n cael eu 
staffio’n gywir ac yn argymell 

y dylid staffio 100% o shifftiau 
yn ôl y canllawiau a manyleb y 
gwasanaeth.

Yn 2021, yr oedd 73.9% o shifftiau 
nyrsus newyddenedigol wedi eu 
staffio ar y lefelau a argymhellir; 
cwympodd hyn ers 2020, pryd yr 
oedd 78.6% o shifftiau wedi eu 
staffio ar y lefelau a argymhellir.

Cwestiwn: 
Pa gyfran o shifftiau nyrsio sydd â’r niferoedd cywir o staff 
yn ôl canllawiau a manyleb y gwasanaeth?

73.9%

Staffio gan
nyrsus babanod
newyddenedigol

Mae 73.9% o shifftiau 
wedi eu staffio yn ôl 
cyfanswm elfen y nyrs o 
fanyleb y gwasanaeth.
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Sgrinio am retinopatheg cynamseroldeb

Cwestiwn: 
A yw baban a dderbyniwyd ac a anwyd yn pwyso llai na 1501g, 
neu wedi llai na 32 wythnos o feichiogrwydd, yn cael ei sgrinio am y 
tro cyntaf am retinopatheg cynamseroldeb (ROP) yn unol 
â dehongliad NNAP o argymhellion y canllawiau cyfredol?

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

Fel arfer, gellir atal ROP trwy ei drin 
yn gynnar. Mae sgrinio babanod 
am ROP ar yr adeg iawn yn bwysig 
i helpu babanod 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 y mae 

gwasanaethau newyddenedigol wrth 
sgrinio babanod ar yr amser iawn. 
Mae’r NNAP yn argymell y dylai 100% 
o fabanod cymwys gael eu sgrinio 
am ROP o fewn yr amser iawn a 
argymhellir am y sgrinio cyntaf.

Yn 2021, cafodd 95.4% o fabanod 
cymwys eu sgrinio mewn pryd am 
ROP o gymharu â 95.1% yn 2020.

Beth fedrwch 
chi wneud?
Holwch y tîm newyddenedigol 
a yw sgrinio am ROP yn 
berthnasol i’ch eich baban ai 
peidio, ac os felly, pryd mae i fod 
i gael ei sgrinio. Os yw eich baban 
i fod i gael ei sgrinio ar ôl gadael 
yr uned, gofalwch y gallwch fynd i’r 
apwyntiad. Mynnwch wybod a fydd 
angen unrhyw apwyntiadau dilynol.

Sgrinio am retinopatheg
cynamseroldeb (ROP)

95.4%
o fabanod

mewn pryd
am ROP"

Sgriniwyd

Cafodd 95.4% o fabanod cymwys eu 
sgrinio mewn pryd am retinopatheg 

cynamseroldeb.

17



Mesur safonau a gwella gofal newyddenedigolGofal eich baban

Mae derbyn llaeth bron ei fam 
ei hun yn helpu i atal heintiad a 
phroblemau’r coluddyn mewn 
babanod cynamserol ac yn gwella 
eu hiechyd a’u datblygiad yn y 
tymor hir.

Efallai na fydd babanod cynamserol 
neu sâl yn barod i fwyd ar fron y 
fam yn syth, ond gall mamau geisio 
dynnu llaeth i’w baban.

Mae’n bwysig fod y staff 
newyddenedigol yn rhoi help 
ymarferol i chi dynnu llaeth os 
ydych yn dewis gwneud hynny ac i 
sefydlu bwydo ar y fron, yn barod ar 
gyfer mynd adref.

Derbyniodd 80.5% o fabanod 
cynamserol iawn laeth eu mam yn 
14 diwrnod oed yn 2021, o gymharu 
â 82.2% yn 2020.

Cwestiwn: 
A yw baban a enir wedi llai na 32 wythnos o feichiogrwydd yn 
derbyn rhywfaint o laeth ei fam ei hun ar ddiwrnod 14 ei fywyd?

Bwydo â llaeth y fron yn 14 diwrnod oed

"Yn y llun hwn, mae Ryan tua 9 
wythnos oed ac o’r diwedd yn 
ddigon cryf i geisio bwydo o’r 
fron. Esboniodd y nyrs y dylai 
Dadi ei fwydo â thiwb ar yr un 

pryd er mwyn iddo allu teimlo ei 
fol yn llenwi. Roedd yn foment 
hapus ac arbennig iawn y bûm 

yn wir edrych ymlaen ati."

Louise, Mam
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Derbyniodd 60.6% o fabanod 
cynamserol iawn laeth eu mam 
adeg mynd adref yn 2021, o 
gymharu â 60.1% yn 2020.

Mae’r NNAP yn argymell y dylai 
80% o fabanod dderbyn o leiaf 
rywfaint o laeth eu mam adeg 
mynd adref.

Cwestiwn: 
A yw baban a enir wedi llai na 32 wythnos o feichiogrwydd yn derbyn 
rhywfaint o laeth ei fam ei hun pan aiff adref o’r uned newyddenedigol?

Bwydo â llaeth y fron adeg mynd adref

Beth fedrwch 
chi wneud?

Holwch staff eich uned am 
wybodaeth am laeth y fron, 

sut y gallant eich cynorthwyo i 
dynnu llaeth a chyda bwydo, ac 
am gyngor am fudiadau eraill 

sy’n cynnig cefnogaeth.

Bwydo â llaeth y fron

 

 

60.6%
AD MYND

ADREF

80.5%
AR 

14 DIWRNOD

Yr oedd 80.5% o fabanod cymwys yn 
derbyn llaeth y fam; naill ai yn unig neu 

gyda ffurf arall o fwydo, yn 14 diwrnod oed, 
yn gostwng i 60.6% adeg gadael gofal 

newyddenedigol.
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Cwestiwn: 
A yw baban a anwyd wedi llai na 30 wythnos o feichiogrwydd yn 
derbyn dilyniant meddygol pan fydd yn ddwyflwydd oed wedi ei 
gywiro (18-30 mis yn ôl y cyfnod cario wedi ei gywiro)?

Dilyniant yn ddwyflwydd oed

Mae’n bwysig i baediatregydd 
neu neonatolegydd (meddyg sy’n 
arbenigo mewn gofalu am blant a 
babanod) wirio datblygiad babanod 
cynamserol iawn wedi iddynt adael 
yr uned newyddenedigol.

Mae’r NNAP yn edrych i weld a 
gynhelir ymgynghoriad dilynol 
wedi ei ddogfennu pan fydd 
babanod a anwyd wedi llai na 
30 wythnos o feichiogrwydd yn 
cyrraedd dwyflwydd oed. Mae’r 
ymgynghoriad yn chwilio am 
unrhyw broblemau gyda symud 
neu’r synhwyrau, oedi mewn 
datblygiad, neu unrhyw 
broblemau iechyd eraill.

Mae babanod a enir yn gynamserol 
yn fwy tebygol o gael y problemau 
hyn na babanod a enir wedi’r 
cyfnod cario llawn. Mae’n bwysig 
bod y sawl sy’n gofalu am fabanod 
cynamserol yn gwybod sut mae’r 
babanod yn datblygu wrth iddynt 
fynd yn hŷn.

Cafodd 72.6% o fabanod cymwys 
ddilyniant meddygol wedi ei 
ddogfennu ar yr adeg iawn 
yn 2021, o gymharu â 68.4% 
yn 2020. 

 
 
 

72.6%
Yn 2021

cafodd 72.6%
asesiad dilynol
dwy-flynedd

Rwy'n

Beth fedrwch chi wneud?
Cadwch mewn cysylltiad â’r uned 
newyddenedigol wedi chi adael a dewch i 
wybod pryd a lle y cynhelir yr apwyntiadau 
dilynol. Mae mynd i’r holl apwyntiadau 
dilynol yn golygu y cewch dawelwch 
meddwl am y ffordd mae eich baban yn 
datblygu a chael unrhyw gefnogaeth y 
gall fod ar eich baban ei angen.

Dilyniant yn
ddwyflwydd oed

Cafodd 72.6% o fabanod a 
anwyd wedi llai na 30 
wythnos o feichiogrwydd 
ddilyniant meddygol wedi 
ei ddogfennu o fewn yr 
amser priodol.20
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72.6%
Yn 2021

cafodd 72.6%
asesiad dilynol
dwy-flynedd

Rwy'n

Yn 2 flwydd oed
 

"Pan fydda’i yn edrych ar 
Zachary nawr, alla’i ddim 

credu pa mor bell y daeth. 
Mae’n fendith i ni ei fod yn 

fachgen bach sy’n cerdded, 
yn siarad, yn llawn egni. Mae 

Zachary yn dal i fynd i wahanol 
apwyntiadau dilynol, ac y mae 
hyn yn rhoi tawelwch meddwl 

i mi wrth iddo ddal i ddatblygu 
a phrifio" 

Rachel, Mam
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Adeg geni

"Ganwyd Zachary wedi 28 
wythnos, ac ar y dechrau, 
roedd y cerrig milltir fel petaen 
filiwn o filltiroedd i ffwrdd. Y 
garreg filltir gyntaf iddo oedd 
dod oddi ar y peiriant anadlu 
a symud yn syth i ocsigen. 
Dywedodd rhieni eraill wrtha’i 
y byddai yna bgynnau ac 
iselfannau! Roedd hynny’n wir, 
yn enwedig pan aeth yn ôl ar 
ocsigen gan fy mod i’n meddwl 
ei fod yn mynd tuag yn ôl."

Rachel, Mam
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Canlyniadau NNAP eich uned

Mae’r wybodaeth yn y llyfryn 
hwn yn disgrifdio’r canlyniadau 
dros y gwledydd i bob uned yng 
Nghymu a Lloegr. 

Gallwch chwilio am bosteri NNAP 
eich posters, gan ein bod yn 
annog eu harddangos ar y wa. 
Gallwch hefyd eu gweld ar 

https://nnap.rcpch.ac.uk/
postergenerator.aspx

Mae enghreifftiau o’r naill boster 
a’r llall i’w gweld isod.

 

Mae’r posteri hyn yn dangos 
canlyniadau NNAP eich uned, 
canlyniadau cenedlaethol a 
beth mae eich uned yn wneud 
i ymateb i’w canlyniadau NNAP. 
Lle bo cyfle i wella, anogir unedau 
i lunio cynllun gweithredu.

Gallwch weld adroddiad 
llawn y Rhaglen Archwilio 
Newyddenedigol Genedlaethol 
a gwybodaeth am bob ysbyty ar 
NNAP Arlein yn

www.nnap.rcpch.ac.uk

Beth wnaethom mewn ymateb i ganlyniadau data o NNAP 2021: Dyma’r meysydd rydym am ganolbwyntio arnynt i wella ansawdd:

Beth fedrwch chi wneud nesaf?

    

Find out more about this neonatal unit’s NNAP results by going to the NNAP Online reporting tool at:  www.nnap.rcpch.ac.uk

Holwch eich nyrs newyddenedigol am fwy o wybodaeth am ganlyniadau NNAP eich uned a’u cynlluniau am wella.

Dysgwch fwy am yr hyn mae NNAP yn wneud a sut y defnyddir gwybodaeth eich baban i gefnogi gwelliant trwy fynd at:www.rcpch.ac.uk/nnap

Gofynnwch i aelod o staff yr uned newyddenedigol am gefnogaeth. Mae help ar gael hefyd gan Bliss, yr elusen yn y DU i fabanod cynamserol a sâl, ar:support.bliss.org.uk

Dysgu mwy am yr uned hon

Holwch nyrs

Dysgu mwy am NNAP

Os oes arnoch angen cefnogaeth

© Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP) 2022

Crynodeb o adroddiad y Rhaglen Archwilio Newyddenedigol Genedlaethol (RHANG) ar ddata 2021.

Audits 
RCPCH

NNAP
National NeonatalAudit Programme

Royal College of Paediatrics and Child Health

RCPCH

Gofal eich babanMesur safonau a gwella gofal newyddenedigol
NNAP
Rhaglen Archwilio Newyddenedigol Genedlaethol

Mae YSBYTY XX yn cymryd rhan yn y Rhaglen Archwilio Newyddenedigol Genedlaethol (NNAP) sy’n monitro 

agweddau o’r gofal a ddarparwyd i fabanod ar unedau newyddenedigol yng Nghymru a Lloegr. Dengys y poster hwn 

sut mae canlyniadau 2021 yr ysbyty hwn yn cymharu a chyfraddau cenedlaethol, fel y’u  dangoswyd yng Nghrynodeb 

adroddiad NNAP am ddata 2021.

Gofal eich baban NNAP
Rhaglen Archwilio 
Newyddenedigol 
GenedlaetholMesur safonau a gwella gofal newyddenedigol

Sut y gwnaeth ein huned hi ar draws 12 o fesurau NNAP:

I wybod mwy am sut rydym yn defnyddio 

gwybodaeth am eich baban, ewch at 

www.rcpch.ac.uk/NNAP neu sganiwch 

y cod QR gyda’ch ffôn.

Dewch i wybod mwy

Magnesiwm sylffad cynenedigol

Yn genedlaethol, rhoddwyd magnesiwm 

sylffad i 86.9% o famau babanod a aned 
wedi llai na 30 wythnos o feichiogrwydd 

Cyfradd 
Genedlaethol: 

86.9%

Sgrinio mewn pryd am 
retinopatheg cynamseroldeb

Yn genedlaethol, sgriniwyd 95.4% 
o fabanod cymwys mewn pryd am 
retinopatheg cynamseroldeb (ROP).

Cyfradd 
Genedlaethol: 

95.4%

Tymheredd adeg derbyn
Yn genedlaethol derbyniwyd 73.2% o 
fabanod a aned wedi llai na 32 wythnos o 

feichiogrwydd gyda thymheredd o fewn 

yr ystod a argymhellir o 36.5-37.5°C.

Cyfradd 
Genedlaethol: 

73.2%

Bwydo â llaeth y fron yn 14 
diwrnod
Yn genedlaethol, cafodd 80.5% o 
fabanod a aned wedi llai na 32 wythnos 
o feichiogrwydd laeth eu mam yn 14 
diwrnod oed.

Cyfradd 
Genedlaethol: 

80.5%

YMHEN

DIWRNOD
14

Cyfradd 
Genedlaethol: 

96.3%

Ymgynghori â rhieni ymhen 24 
awr o dderbyn
Yn genedlaethol, cafodd 96.3% o rieni 
ymgynghoriad a ddogfennwyd gydag 
uwch-aelod o’r tîm  newydd-enedigol 
ymhen 24 awr o dderbyn eu baban.

Bwydo â llaeth y fron adeg 
gadael yr uned 
Yn genedlaethol, cafodd 60.6% 
o fabanod a aned wedi llai na 32 
wythnos o feichiogrwydd laeth eu 
mam adeg mynd adref. 

Cyfradd 
Genedlaethol: 

60.6%

RHYDDHAU
ADEG

Ymgynghoriad meddygol dilynol yn 
ddwyflwydd oed 
Yn genedlaethol, cafodd 72.6% o fabanod 
a aned wedi llai na 30 wythnos o 
feichiogrwydd ddilyniant meddygol wedi 
ei ddogfennu. 

Cyfradd 
Genedlaethol: 

72.6%

Presenoldeb rhieni ar rowndiau ward

Yn genedlaethol, roedd rhiant yn bresennol 

ar rownd ward y meddyg ymgynghorol 
o leiaf unwaith mewn 85.8% o achosion 
derbyn. 44.1% oedd cyfran y rowndiau ward 

gydag o leiaf un rhiant yn bresennol.

Cyfradd 
Genedlaethol: 

85.8%

Staffio gan nyrs newyddenedigol  

Yn genedlaethol, staffiwyd 73.9% o 
shifftiau yn ôl y lefelau a argymhellirCyfradd 

Genedlaethol: 
73.9%

Steroidau cynenedigol
Yn genedlaethol, cafodd 92.1% o famau 
babanod a aned wedi llai na 34 wythnos o 

feichiogrwydd steroidau cynenedigol.

Ein 
Huned

  %  
Cyfradd 

Genedlaethol: 
92.1%

Oedi cyn clampio’r llinyn
Yn genedlaethol,clampiwyd llinyn 
43% o fabanod a aned wedi llai na 32 
wythnos o feichiogrwydd adeg geni, 
neu funud wedyn.

Cyfradd 
Genedlaethol: 

43%

Cyfradd 
Genedlaethol: 

38.8%

Dysplasia Bronco-ysgyfeiniol(BPD) 

Yn genedlaethol, datblygodd 38.8% o 
fabanod a aned wedi llai na 32 wythnos o 

feichiogrwyd dysplasia bronco-ysgyfeiniol 

(BPD) neu buont farw rhwng 2019-2021.

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

Ein 
Huned

  %  

RWY’N

© Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP) 2022
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Pwy sy’n cefnogi’r NNAP?

Yr ydym yn falch o gael cefnogaeth nifer o fudiadau. 
Mae mwy o fanylion isod.

Bliss yw’r elusen yn 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 a’r ansawdd 
bywyd gorau.

Mae Bliss yn llawn gefnogi’r 
Rhaglen Archwilio 
Newyddenedigol Genedlaethol.

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

Mae Cymdeithas y Nyrsus Newyddenedigol (NNA) yn fudiad 
Prydeinig sy’n cynrychioli nyrsus newyddenedigol ac yn cael 
ei lywio ganddynt, i hyrwyddo nyrsio newyddenedigol er lles 
babanod sâl sydd newydd eu geni a’u teuluoedd ledled Prydain. 

Am fwy o wybodaeth am NNA ewch at: www.nna.org.uk

Nod Cymdeithas Meddygaeth 
Amenedigol Prydain (BAPM) yw 
gwella safonau gofal amenedigol 
trwy gefnogi pawb sy’n rhan 
o ofal cynenedigol, i wneud 
y mwyaf o’u sgiliau, cyflwyno 
a rhannu arferion diogel ac 
arloesol, cynnal ymchwil a 
hyrwyddo anghenion babanod 
a’u teuluoedd. 

Am fwy o wybodaeth, ewch at: 
www.bapm.org
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§

Beth fedrwch chi wneud nesaf? 

• Dewch i wybod mwy am ganlyniadau NNAP eich uned 
newyddenedigol trwy fynd at erfyn adrodd NNAP Arlein ar: 
www.nnap.rcpch.ac.uk 

• Holwch eich nyrs newyddenedigol am fwy o wybodaeth am 
ganlyniadau NNAP eich uned a’u cynlluniau i wella. 

• Dysgwch fwy am yr hyn mae’r NNAP yn wneud a sut y 
defnyddir gwybodaeth am eich baban i gefnogi gwelliant 
trwy fynd at: www.rcpch.ac.uk/nnap 

• Holwch aelod o staff yr uned newyddenedigol 
am gefnogaeth.

Dewch i wybod mwy am y NNAP

I wybod mwy am y ffordd rydym yn defnyddio 
gwybodaeth eich baban, ewch at ein gwefan:

www.rcpch.ac.uk/NNAP

neu sganiwch y cod QR gyda’ch ffôn.

"Dadi gafodd y 
dasg anoddaf. 

Fe sydd yn gorfod newid 
y cewyn tra bod Mami 

yn cysuro Primrose ac yn 
tacluso ei henwinedd 

bach."  

Matt, Tad
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§

Dewch i wybod mwy am y NNAP

Cyfnod newyddenedigol – Pedair 
wythnos gyntaf bywyd baban (hyd at 
28 diwrnod).

Cynamserol – Baban a enir cyn 37 
wythnos o feichiogrwydd (40 wythnos 
yw’r tymor llawn).

Cynenedigol – Y cyfnod cyn 
genedigaeth neu’n ymwneud â 
beichiogrwydd.

Datblygiad – Cynnydd baban wrth brifio 
o ran symud, golwg, clyw ac iaith.

Dysplasia bronco-ysgyfeiniol (BPD) – 
Cyflwr ar yr ysgyfaint sydd yn effeithio’n 
bennaf ar fabanod cynamserol, yn 
enwedig y rhai sy’n gorfod bod ar 
beiriant anadlu wedi eu geni. Mae’r 
NNAP yn diffinio baban â BPD os bydd 
angen mwy o gefnogaeth i anadlu 
neu ocsigen ychwamegol pan fydd yn 
cyrraedd 36 wythnos o oedran cyfnod 
cario wedi ei gywiro. Gelwir BPD hefyd 
yn glefyd cronig yr ysgyfaint (CLD).

Magnesiwn sylffad cynenedigol – 
Meddyginiaeth a roddir i famau a all 
roi genedigaeth yn gynnar a all helpu 
i leihau’r siawns y bydd eu baban yn 
datblygu parlys yr ymenydd o ryw 
30%. Mae hwn yn gyflwr gydol oes sy’n 
effeithio ar symud a chydsymud.

Neonatologegydd a Phaediatrydd – 
Meddygon arbenigol sydd wedi eu 
hyfforddi i ofalu am fabanod a phlant.

NICU – Unit Gofal Dwys 
Newyddenedigol – Lle mae babanod 
newyddenedigol sydd angen y lefelau 
uchaf o ofal yn derbyn gofal (gweler  
NNU ac SCBU).

NNU – Uned newyddenedigol 
(gweler NICU ac SCBU).

Oedi cyn clampio’r llinyn – Aros am o 
leiaf 60 eiliad wedi esgor cyn clampio 
llinyn y bogail.

Oedran cyfnod cario – Nifer yr 
wythnosau y bu’r baban yn y groth yw’r 
cyfnod cario. Mae geni adeg y tymor yn 
golygu geni wedi 37 wythnos lawn yn 
y groth, ond cyn 42 wythnos. Os genir 
baban cyn 37 wythnos o feichiogrwydd, 
bydd yn gynamserol.

Oedran cyfnod cario wedi ei gywiro – 
Oedran baban cynamserol wedi ei gyfrif 
o gychwyn y beichiogrwydd. Wedi’r union 
ddyddiad yw’r oedran y buasai petai wedi 
ei eni ar y dyddiad yr oedd i fod.

Paediatreg – Y gangen o feddygaeth 
sy’n delio â phlant a’u hiechyd.

Peiriant anadlu – Peiriant sy’n helpu 
baban i anadlu pa na all anadlu ar ei 
ben ei hun. Mae gwahanol fathau o 
beiriannau anadlu a pheiriannau eraill, 
megis llif uchel a CPAP.

Pwysau cadanrhaol cyson ar y bibell 
anadlu (CPAP) – Gweler Peiriant Anadlu.

Pwysau geni isel (LBW) – Mae tri 
chategori o bwysau geni isel:
• Pwysau geni isel (LBW) – pwysau 

adeg geni o lai nag 2.5kg
• Pwysau geni isel iawn (VLBW) – 

pwysau adeg geni o lai na 1.5kg
• Pwysau geni eithriadol isel (ELBW) – 

pwysau adeg geni o lai nag 1kg

Geirfa
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Retinopatheg cynamseroldeb (ROP) – 
Difrod i gefn y llygad (retina), yn fwyaf 
cyffredin mewn babanod cynamserol 
a rhai â phwysau isel iawn adeg geni. 
Nid ydym yn deall popeth am ROP ond 
y mae’n gysylltiedig â swm yr ocsigen 
yn y gwaed. Dylid gwirio babanod sydd 
mewn perygl o hyn yn rheolaidd am 
arwyddion o ROP.

Rowndiau ward – Adolygiadau 
rheolaidd, cynlluniedig o’r holl fabanod 
mewn ward neu ardal, sy’n dwyn i mewn 
bawb yn y tîm sy’n gofalu am y cleifion 
hynny, yn aml yn y bore.

SCBU – Uned Gofal Arbennig Babanod 
(gweler NICU ac NNU) gelwir yn uned 
newyddenedigol lefel 1: mae’n sefydlogi 
babanod sâl neu gynamserol cyn eu 
trosglwyddo i’r LNU neu’r NICU.

Sterodiau cynenedigol – Meddyginiaeth 
a roddir i famau a all roi genedigaeth yn 
gynnar a all helpu i leihau anawsterau 
anadlu yn y baban, a gwneud problemau 
difrifol eraill, megis gwaedu i’r ymenydd, 
yn llai tebygol.

Tynnu llaeth y fron – Defnyddio 
pwmp, y dwylo neu’r ddau i gael llaeth 
o fronnau’r fam.  Gellir storio’r llaeth 
mewn oergell neu rewgell neu ei roi’n 
uniongyrchol i’r baban.

Unedau newyddenedigol lleol (LNUs) – 
Yn darparu gofal newyddenedigol i’r 
boblogaeth yn eu dalgyrch eu hunain, 
i bawb ond y babanod mwyaf sâl. 
Maent yn darparu pob categori o ofal 
newyddenedigol, ond yn trosglwyddo 
babanod sydd angen gofal cymhleth 
neu ddwys mwy tymor-hir i NICU.

Ymgynghoriad – Aelod o’r staff yn cwrdd 
â’r rhieni i drafod cyflwr eu baban. Gall 
yr aelod staff esbonio sut mae’r baban 
yn derbyn gofal ac ymateb i unrhyw 
bryderon neu gwestiynau.
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Coleg Brenhinol Pediatreg 
ac Iechyd Plant 
5-11 Theobalds Road, 
Llundain, WC1X 8SH
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Chanlyniadau Cleifion (NCAPOP). Arweinir HQIP gan 
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