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Dathlu gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth i wella gwasanaethau i'n 
cleifion yng Ngogledd Cymru - 

Dyfernir Tystysgrif Partneriaeth i Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan 
Cymdeithas Clefyd Motor Niwron 

 

Gall pobl sy'n byw gyda chlefyd niwronau motor (MND) yng Ngogledd Cymru barhau i fod yn sicr o safon 
uchel o ddatblygiad gwasanaeth yn dilyn dyfarnu Tystysgrif Partneriaeth i Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC) gan y Cymdeithas Clefyd Motor Niwron. 

Mae wedi i ddyfarnu i cydnabod yn ffurfiol y berthynas bartneriaeth adeiladol a hynod lwyddiannus  dros 
sawl blwyddyn rhwng gwasanaeth niwrowyddorau BIPBC a'r Cymdeithas Clefyd Motor Niwron i wella 
safonau gwasanaeth i bobl sy'n cael eu heffeithio gan MND, a'r ymrwymiad i weithio gyda’i gilydd yn y 
dyfodol i adeiladu ar y gwaith hwn drwy gyfrwng y Grwp Cynghori’n penodol ar Glefyd MND gan BIPBC. 
Mae hyn yn gyflawniad sylweddol i BIPBC gan fod y Tystysgrif Partneriaeth fel arfer dim ond yn cael ei 
dyfarnu i ganolfannau gofal MND sy’n cael eu hariannu’n rhannol gan y Cymdeithas Clefyd Motor Niwron. 
Mae BIPBC yn gweithio mewn partneriaeth gyda chanolfan gofal MND Lerpwl. 

Yr wythnos hon, yn y diwrnod astudio wedi drefnu gan y Grwp Cynghori’n penodol ar Glefyd MND yn 
BIPBC, roedd Annette Morris, Cyfarwyddwr gwasanaeth Niwrowyddorau BIPBC a Dr Liz Williams, 
Cadeirydd y Grwp Cynghori’n penodol ar Glefyd MND, yn derbyn y dystysgrif partneriaeth gan Dr Nicholas 
Cole, pennaeth ymchwil Cymdeithas MND.  

Dywedodd Annette Morris, Cyfarwyddwr gwasanaeth Niwrowyddorau BIPBC, ei bod wedi derbyn y 
dystysgrif yn ddiolchgar ar ran BIPBC ac yn edrych ymlaen at barhau i weithio'n agos gyda'r Gymdeithas 
MND i wella safonau gofal i bobl yr effeithiwyd gan clefyd MND '. 

Dywedodd Kevin Thomas, Cynghorydd datblygu gofal rhanbarthol, ar ran Cymdeithas MND: "Mae'r 
dystysgrif bartneriaeth yn ffurfioli perthynas waith agos yng Ngogledd Cymru rhwng y gwasanaeth 
niwrowyddorau BIPBC a'r Gymdeithas MND sydd wedi cyflawni cymaint. Mae ffurfioli'r bartneriaeth yn 
cymryd y berthynas gam ymhellach gan sicrhau bod gwasanaeth cydgysylltu gofal MND yn gallu manteisio 
ar arbenigedd a chyfleoedd hyfforddi cenedlaethol y Gymdeithas MND a'i chanolfannau a'i rhwydweithiau 
gofal. 



Mae MND yn glefyd angheuol sy'n datblygu'n gyflym ac sy'n effeithio ar yr ymennydd a madruddyn y cefn. 
Mae'n ymosod ar y nerfau sy'n rheoli symudiad ac yn y pen draw yn gadael pobl yn methu symud, 
cyfathrebu neu anadlu. Mae'n lladd traean o bobl o fewn blwyddyn o ddiagnosis a hanner cyn pen dwy 
flynedd. Nid oes iachâd. 

Mae’r Grwp Cynghori’n penodol ar Glefyd MND BIPBC yn Fforwm strategol dan arweiniad clinigol  sy'n 
cynnwys rhanddeiliaid o ystod eang o grwpiau a phroffesiynau clinigol ac anghlinigol, gan gynnwys staff a 
gwirfoddolwyr Cymdeithas MND. Mae'n cefnogi'r gwaith weithredu tri thîm amlddisgyblaeth MND ar 
draws Gogledd Cymru, ac yr oedd Grwp Cynghori’n penodol ar MND y grwp niwrowyddorau penodol 
cyntaf i'w sefydlu gan fwrdd iechyd prifysgol Betsi Cadwaladr yn 2012.  Un o brif lwyddiannau'r grwp oedd 
i dangos bod angen gwasanaeth i gydlynu gofal MND ar gyfer Gogledd Cymru. Mae BIPBC bellach yn cyflogi 
dau gydgysylltydd gofal MND rhan-amser yn dilyn cyllid cychwynnol gan Gymdeithas MND drwy grant 
arloesi her bwced iâ o £120,000. Mae'r gwasanaeth hwn yn sicrhau bod gan bawb sy'n byw gyda MND un 
pwynt cyswllt penodol ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar gyfer cydgysylltu ei anghenion gofal. 

Yn fwy diweddar, cymeradwyodd y Gymdeithas MND y ddogfen cynllunio gofal ymlaen llaw (ACP) a 
gynhyrchwyd ac a hyrwyddwyd gan BIPBC. Mae logo Cymdeithas MND wedi  i ychwanegu at glawr blaen 
yr ACP i ddangos y cymorth hwn ac mae'r ddogfen yn cael ei hyrwyddo mewn modd sensitif i bobl sy'n 
byw gyda MND gan y gwasanaeth cydgysylltu gofal MND. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am MND a Chymdeithas MND, ewch i www.mndassociation.org 

 

Diwedd 

 
Capsiwn y llun: Annette Morris, Cyfarwyddwr gwasanaeth niwrowyddorau, a Dr Liz Williams, 
Cadeirydd Grwp Cynghori’n penodol ar Glefyd MND yn cael ei chyflwyno gyda'r dystysgrif 
partneriaeth gan Dr Nick Cole, Pennaeth ymchwil, Cymdeithas MND 
 
Gan BIPBC a Chymdeithas MND: 

Annette Morris, Cyfarwyddwr niwrowyddorau, BIPBC 
Dr Liz Williams, Cadeirydd grŵp cynghori penodol ar glefyd niwronau motor 
Kevin Thomas, Cynghorydd datblygu gofal rhanbarthol, Cymdeithas MND 

 
I gael rhagor o wybodaeth: e-bostiwch Kevin.Thomas@mndassociation.org 
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