
 
 
 

ME yng Nghymru 
 

2008-2009: 
 

Adolygiad WAMES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      
   
 

 

Ein gweledigaeth ydy cael Cymru 

lle mae oedolion a phlant ag ME a CFS a’u 
gofalwyr yn cael eu cymryd o ddifrif a’u trin â 
pharch, a lle mae diagnosis, triniaeth a 
gwasanaethau ar gael heb orfod brwydro 
amdanynt. 
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Cyflwyniad 
Mae 2008 a 2009 wedi bod yn amser o 
newid wrth i WAMES adeiladu ar y 
newidiadau cyfansoddiadol wnaed yn 
2006 ac altro’r ffordd mae’r pwyllgor 
rheoli yn gweithio. Mae ein 
swyddogaethau wedi cael eu gwneud yn 
fwy eglur, rydyn ni wedi’i gwneud hi’n 
haws i wirfoddolwyr newydd ddod yn 
rhan o’n gwaith, ac rydyn ni wedi 
hysbysebu ein cyfleoedd gwirfoddoli yn 
fwy eang.  
 
Yn 2009, roedd darganfod y firws XMRV 
yn UDA mewn pobl ag ME a CFS wedi 

peri i’r ymchwilwyr ymbalfalu i ail-greu’r 
canlyniadau, a chodwyd gobeithion y 
rhai gyda’r cyflwr a’u teuluoedd. Mae 
canlyniad y darganfyddiad hwnnw yn 
parhau aneglur o hyd, ond mae’n 
gyffrous gweld cymaint o bobl yn trafod 
ymchwil i ME o ddifrif.  
 
Cymerwyd un cam arall ymlaen i bobl 
Cymru ym mis Awst 2009 pan 
gyhoeddodd y Gweinidog Iechyd ei bod 
yn sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
wasanaethau CFS/ME.  

 

Nod ac amcanion 
Erys ein nod yr un wrth i ni amcanu at roi llais cenedlaethol i bobl ag ME a CFS, ynghyd 
â’u gofalwyr a’u teuluoedd, er mwyn gwella gwasanaethau, ymwybyddiaeth a 
chefnogaeth yng Nghymru. 
 
Byddwn yn gwneud hyn trwy: 

� ymgyrchu dros gydnabyddiaeth i ME fel salwch niwrolegol yn unol â dosbarthiad 
WHO a chanlyniadau ymchwil biofeddygol 

� ymgyrchu dros iechyd, addysg, gwasanaethau gofal cymdeithasol, budd-daliadau 
ac ymchwil 

� codi ymwybyddiaeth o ME 
� cynnig cefnogaeth i bobl ifanc ag ME 
� darparu gwybodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer cleifion a gweithwyr 

proffesiynol  
� rhoi cymorth i grwpiau cefnogi lleol 

 
 
Mae ME (Enseffalomyelitis Myalgig) yn gyflwr niwrolegol sydd â’r potensial i 
achosi analluogrwydd ac i fod yn gronig, ac mae’n effeithio ar yr ymennydd ar 
lefel gorfforol, meddyliol ac emosiynol. Y brif nodwedd ydy bod symptomau’n 
gwaethygu ar ôl blinder corfforol a meddyliol, ac fe allan nhw amrywio, gan 
achosi dryswch a rhwystredigaeth i’r cleifion a’u teuluoedd fel ei gilydd. 
Weithiau, mae’r term CFS (Syndrom Lluddedd Cronig/Chronic Fatigue 
Syndrome) yn cael ei ddefnyddio yn lle’r term ME, ond caiff hefyd ei 
ddefnyddio ar brydiau fel term ymbarél ar gyfer salwch anesboniadwy sydd ag 
elfen gref o ludded iddo. Does dim iachâd na thriniaeth ar gael ar hyn o bryd 
sy’n helpu pob claf. 
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Yr her  
� Amcangyfrifir bod tua 11,800 o bobl yng Nghymru ag ME a CFS. 
� Does gan Gymru ddim arbenigwyr iechyd ME. 
� Ychydig iawn o hyfforddiant, neu os o gwbl, mae meddygon a gweithwyr 

proffesiynol eraill yn ei dderbyn am yr afiechyd. 
� Dydy natur niwrolegol a chronig ME ddim yn cael ei gydnabod yn eang. 
� Mae’n anodd dod o hyd i ddiagnosis manwl gywir. 
� Mae’n anodd dod o hyd i gymorth i lunio cynllun datblygu. 
� Mae’n anodd cael budd-daliadau, gofal cymdeithasol ac addysg addas. 
� Gall y triniaethau a gynigir (e.e. rhai cyffuriau, therapïau ymddygiad ac ymarfer) 

fod yn anaddas. 
� Mae yna angen am ymchwil o safon dda i bob agwedd ar ME yng Nghymru, yn 

arbennig epidemioleg a darpariaeth gwasanaethau. 
 

 
Uchafbwyntiau 2008 a 2009
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Ar y 6ed o Awst 2009, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y byddai’n sefydlu Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar wasanaethau CFS/ME. Yn gyntaf, comisiynodd adolygiad o ganllawiau a llwybrau 
gofal ar gyfer gwasanaethau, a gofynnodd am asesiad o’r gwasanaethau presennol. 
Roeddem yn falch bod 2 o gyhoeddiadau WAMES wedi’u cynnwys yn yr adolygiad 
tystiolaeth.  
 

Mae WAMES yn falch bod y Gweinidog Iechyd yn ystyried CFS/ME fel salwch cronig, a bod 
ei reoli yn flaenoriaeth uchel i’r GIG yng Nghymru, ac y dylai diagnosis cyflym a thriniaeth 
addas fod ar gael i bawb yng Nghymru.  
 

Roedd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn chwilio am farnau ar lwybr gofal addas i’w ddefnyddio 
gan feddygon, a sut y gellid datblygu gwasanaethau i gydymffurfio â chanllawiau’r SCIRhG 
(Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol/NICE) mewn ffordd glinigol a 
chost effeithiol.  
 

Ymatebodd WAMES i’r ymgynghoriad cyntaf ym mis Rhagfyr 2009, gan amlinellu ein 
pryderon a’n hargymhellion: 
Does yna’r un llwybr gofal cyhoeddedig sy’n cwrdd yn llawn ag anghenion pobl ag ME 
niwrolegol.  
 

- Mae canllawiau’r SCIRhG yn cynnwys gwybodaeth annigonol ac anghywir – dydyn 
nhw ddim yn ‘addas i’r pwrpas’. Does yna ddim gwasanaethau mewn bodolaeth sy’n 
darparu’n benodol ar gyfer oedolion, plant neu bobl ifanc ag ME niwrolegol. Does yna 
ddim gwasanaethau cartref. Yn aml, gwrthodir hyd yn oed ymweliadau cartref gan y 
meddyg teulu neu’r nyrs i gleifion sydd wedi’u heffeithio’n wael neu sydd â 
phroblemau symudedd neu sydd mewn ailwaeledd pan fyddan nhw'n methu mynd i’r 
feddygfa. Does yna ddim gwasanaethau diagnostig.  

- Mae angen datblygu dull newydd fydd yn rhoi diagnosis cynnar a chyngor rheoli agos 
at gartref i gleifion, a dylai hyn gael ei danategu gan addysg drwyadl a chyfredol i 
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feddygon teulu, nyrsys ardal, nyrsys cymuned a therapyddion cyfrannog er mwyn 
osgoi’r sefyllfa gyfredol lle mae diagnosisau anghywir yn cael eu gwneud, lle rhoir 
cyngor anaddas ynglŷn â gorffwys, ymarfer corff, addysg, a.y.b., a lle mae 
cyhuddiadau o gam-drin neu esgeuluso yn parhau i gael eu gwneud am rieni plant 
claf.  

- Dydy Therapi Ymddygiad Gwybyddol (ThYG, Cognitive Behavioural Therapy/CBT) na 
Therapi Ymarfer Graddedig (ThYGr, Graded Exercise Therapy/GET) ddim yn 
ddewisiadau triniaeth addas na chost effeithiol.  

- Sut mae gofal am bobl ag ME yn ffitio i’r Model Cyflyrau Cronig, a’r rôl y gallai 
cynlluniau rheoli unigoledig, MTDA (Meddygon Teulu â Diddordeb Arbennig) a nyrsys 
niwrolegol arbenigol ei chwarae.  

 
Unwaith y gorffennodd y grŵp y cam casglu gwybodaeth, anfonwyd eu hadroddiad at y 
Gweinidog Iechyd. Ni roddwyd graddfa amser ar gyfer cam nesaf y broses.  
 
 

Arolwg cleifion a gofalwyr WAMES
Yn 2008, dechreuodd WAMES arolwg o brofiadau cleifion a gofalwyr o wasanaethau ME a 
CFS yng Nghymru er mwyn darparu tystiolaeth i gefnogi ein hymgyrchu.       
 
Canlyniadau gofal iechyd allweddol: 
dim ond 17% sy’n derbyn gofal cyfredol a dilynol gan weithiwr iechyd  
                – dim cefnogaeth niwrolegol. 
 
mae 51% wedi peidio â thrafod eu cyflwr gyda’u meddygon teulu.    
         Y rheswm ddyfynnwyd fwyaf oedd nad oedd gan eu meddyg teulu yr wybodaeth i’w 
 helpu, yn cael ei ddilyn yn agos gan ddiffyg diddordeb eu meddyg teulu.  
 
Ynglŷn â’r bobl ag ME: 
71% yn fenywaiddd  24% yn wrywaidd        y gweddill heb nodi 
34% yn 40-54 oed  30% yn 55-64 oed     14% yn 65+ oed  12% yn 12-25 oed 

 

Difrifoldeb y symptomau:    
16% ysgafn neu ysgafn-canolig    37% canolig     26% canolig-difrifol    21% difrifol-difrifol 
iawn 
42% diagnosis ME  23% diagnosis ME/CFS     11% CFS    y gweddill yn gymysgedd o CFS, 
ME, SLlOF (Syndrom Lludded Ôl-Firol), FM (Ffibromyalgia) 
 

Gofynnon ni hefyd i’r cleifion a oedden nhw’n derbyn gofal cymdeithasol, budd-daliadau ac 
addysg.  
 
Ynglŷn â’r gofalwyr: 
Roedd 59% o’r gofalwyr a atebodd y cwestiwn hwn dros 55 oed.   
Doedd 49% o’r rhai aeth at y gwasanaethau cymdeithasol am gymorth heb gael cynnig 
Asesiad Gofalwr. 
Dim ond 10% oedd yn cael cydnabyddiaeth o’u hanghenion fel gofalwyr ac yn derbyn 
gwasanaethau.  
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Partneriaethau ac Ymgynghoriadau 
Cynghrair Niwrolegol Cymru (CNC/Wales Neurological Alliance/WNA)  
Cynghrair Cyflyrau Hirdymor Cymru (CCHC/Long Term Conditions Alliance Cymru/LTCAC) 
 
Parhaodd WAMES i weithio gydag CNC ac CCHC, gan gyfrannu at ymgynghoriadau a 
chymryd rhan mewn arolygon ar hunanofal a gwasanaethau niwrolegol. Rydyn ni wedi bod 
yn rhan o grŵp cynllunio ar gyfer cyfres o ddyddiau astudio CNC i weithwyr iechyd 
proffesiynol ar boen. Bu diwrnod astudio yng ngogledd Cymru yn ffordd gynhyrchiol iawn o 
gyfarfod â gweithwyr iechyd proffesiynol ac ateb eu cwestiynau am ME.  
 

 
Ymholiadau ffôn ac e-bost 
Bu i’r newidiadau yn y ffordd mae budd-daliadau yn cael eu hasesu arwain at nifer uwch o 
alwadau am gymorth gan bobl y cafodd eu cais am fudd-dal ei wrthod. Yn hytrach na helpu 
pobl glaf ac anabl i fynd yn ôl i’r gwaith, aeth llawer yn fwy claf oherwydd y straen o orfod 
ymladd apeliadau a chwyno am asesiadau meddygol anghywir.  
 

Cynyddodd nifer yr ymholiadau eraill yn ddramatig hefyd. Yr un mwyaf cyffredin parthed 
oedolion ag ME oedd un ynglŷn â mynediad i wasanaethau iechyd, yn cael ei ddilyn yn agos 
gan ymholiadau am wasanaethau cymdeithasol a grwpiau cymorth lleol, e.e. ychydig iawn o 
bobl sy’n gwybod y gallan nhw wneud cais am ‘asesiad gofal cymunedol’ gan y 
gwasanaethau cymdeithasol.  
 

Y cais mwyaf cyffredin o hyd am help ynglŷn â phlant ydy’r bygythiad o gyfeirio amhriodol i 
gangen gwarchod plant y gwasanaethau cymdeithasol, sy’n digwydd pan na fydd meddygon 
yn gwybod bod plant yn gallu cael ME a CFS, na bod plant yn gallu cael eu heffeithio’n wael 
iawn, gan fethu mynychu’r ysgol. Parheir i amau rhieni o fod wedi niweidio’u plant trwy eu 
hannog ac/neu eu hachosi i fynd yn sâl, cyflwr a gâi ei alw’n Syndrom Munchausen trwy 
Ddirprwy (Munchausen Syndrome by Proxy, MSBP) ar un adeg, ond sydd bellach wedi’i 
ailenwi yn Salwch Swyddogaethol Cymelledig (Functionally Induced Illness). Mae hyn yn un 
o brif achosion straen i rieni, a gall gymryd oriau o’n hamser yn darparu’r wybodaeth a’r 
gefnogaeth angenrheidiol i rieni i’w galluogi i ddelio gyda’r sefyllfa.  
 

Mae rhai o’r ymholiadau wedi’u cyfeirio o elusennau Prydeinig sydd â’u pencadlysoedd yn 
Lloegr. Does ganddyn nhw mo’r wybodaeth fanwl angen rheidiol am iechyd, gofal 
cymdeithasol nac addysg yng Nghymru.  

 
 

 

Incwm a gwariant  
Cyfranwyr  
Grŵp ME Canolbarth a Gorllewin Cymru  
Arian nawdd Sharon Price 
 
Incwm 2008   £257.47    
Incwm 2009    £191.94   
Gweddill (31ain Rhag 2009)   £4925.42 (Cyfrif Cyffredinol £739.08 

       Cyfrif Pobl Ifanc £4186.34) 
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Cynlluniau i’r Dyfodol  

Datblygu’r gwasanaeth 

Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen i gyflwyno safbwynt y claf a’r 
gofalwr ar wasanaethau a gwybodaeth am ymchwil biofeddygol.  

 
Canllawiau meddygol  
Yn hydref 2010, bydd angen adolygu’r canllawiau CFS/ME a ddatblygwyd gan yr SCIRhG yn 
2007.  Byddwn yn parhau i fod yn rhan o’r Grŵp Datblygu Canllawiau mewn ymgais i 
ddylanwadu ar newidiadau sy’n gwneud y canllawiau yn fwy priodol ar gyfer pobl ag ME 
niwrolegol.  

 
Ymgyrch ymwybyddiaeth a gwybodaeth 

Bydd WAMES yn gwneud cais am grantiau i dalu am gynhyrchu taflenni gwybodaeth 
dwyieithog a gwefan newydd.   

 
Ymgyrch recriwtio 
Byddwn yn parhau i wahodd mwy o bobl i chwarae rhan:  

� Gwirfoddolwyr i helpu mewn nifer o ffyrdd, yn rhai bychain a mawr 
� Gall cefnogwyr: 

Roi gwybodaeth i ni am ME yng Nghymru 
Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ymgyrchu 
Lledaenu gwybodaeth – gofynnwch i ni am bosteri a phamffledi 

� Pobl i godi arian 
 

 
 

Ein Cymdeithas  
Ysgrifennydd Jan Russell    01970 636515     

enquiries@wames.org.uk    
Swyddog Ieuenctid a Gofal Sylvia Penny 0290 2051 4328 

sylvia@wames.org.uk 
Trysorydd Elizabeth (Liz) Chandler      liz@wames.org.uk  
Cyswllt Pobl Ifanc Michelle Penny                 

michelle@wames.org.uk 
Ymddiriedolwyr eraill   Tony Thompson 
 
Noddwr     Arglwydd Barry Jones 
Ymgynhorydd    Dr Betty Dowsett 
 

Mae’n bolisi gan WAMES fod y rhan fwyaf o’r ymddiriedolwyr yn gleifion. 
 

Gwefan   www.wames.org.uk 
Bwrdd Negeseuon http://health.groups.yahoo.com/group/WAMES 


