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CANLLAW 009 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW) (Mai 2019) 
 

Defnyddio dyfeisiau uwchsain llaw (HUDs) ar gyfer cynnal asesiadau o’r 

galon a diagnosio methiant systolig y galon yn y lleoliad cymunedol neu 

gofal sylfaenol 

 

 

Pam bod Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn arfarnu’r pwnc hwn?  

Mae methiant y galon yn gyflwr cyffredin a difrifol sy'n rhoi baich cynyddol ar wasanaethau 

cardioleg a delweddu'r galon yng Nghymru. Gellir diagnosio methiant y galon drwy gynnal asesiad 

clinigol a phrofion biocemegol, ond mae defnyddio sgan uwchsain o’r galon (sgan ecocardiograffeg) 

yn allweddol i naill ai gadarnhau neu ddiystyru’r diagnosis. Fel arfer, mae sgan ecocardiograffeg 

yn cael ei pherfformio mewn ysbyty, ond drwy ddefnyddio dyfeisiau uwchsain llaw, gellir ei gynnig 

fel prawf cyflym a symudol i bobl mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol. Gallai hyn alluogi 

i gleifion gael eu rheoli’n gynt ac yn well, ac osgoi gorfod anfon cleifion i'r ysbyty mewn rhai 

achosion. 

  

Canllaw HTW: Mae dyfeisiau uwchsain llaw (HUDs) yn dangos addewid yn y diagnosis o fethiant y galon 

mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol, ond mae'r dystiolaeth bressennol yn annigonol i gefnogi 

mabwysiadu hyn fel mater o drefn. Mae gan HUDs y potensial i leihau atgyfeiriadau gofal eilaidd os 

gellir disytyru methiant y galon fel ffactor, ac i hwyluso triniaeth gynharach os caiff ei gadarnhau, 

ond mae angen tystiolaeth argyhoeddiadol i gadarnhau unrhyw fuddiannau clinigol a buddiannau i’r 

system gofal iechyd.  

Mae HTW yn argymell ymchwilio ymhellach i’r manteision o ddefnyddio HUDs mewn lleoliad gofal 

sylfaenol neu gymunedol yng Nghymru; Gweler Ymchwil pellach am ragor o wybodaeth. 

 

Statws canllaw HTW ydy y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r canllaw hwn, neu 

gyfiawnhau pam nad ydy’r canllaw wedi cael ei ddilyn. Bydd HTW yn gwerthuso 

effaith ei ganllaw. 
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Ystyriaethau’r Panel Arfarnu 

 Mae methiant y galon yn achos difrifol a chynyddol o forbidrwydd a marwolaethau yng 

Nghymru, ac roedd y Panel Arfarnu yn argyhoeddedig o'r flaenoriaeth glinigol a roddir i’r 

diagnosis a'r driniaeth gynharach. Clywodd y Panel bod defnyddio sgan ecocardiograffeg (ar ôl 

cynnal profion clinigol a biocemegol) yn bwysig dros ben o ran diagnosio methiant y galon, a 

bod gan y defnydd o HUDs y potensial i gynnig delweddu cardiaidd diagnostig mewn lleoliad 

gofal sylfaenol neu gymunedol. Cytunodd y Panel ar y gwerth posibl i’r system ac yn glinigol a 

allai gael eu cynnig yn sgil defnyddio’r HUDs pe gellid rhoi diagnosis cywir o fethiant systolig y 

galon neu ei ddiystyru.  Gallai diagnosis cynharach ganiatáu i driniaeth gyffuriau briodol gael 

ei chychwyn yn gynt, tra y gallai diystyru methiant systolig y galon fel achos symptomau osgoi'r 

angen i anfon cleifion i'r ysbyty am ofal eilaidd. 

 Er i'r Panel Arfarnu gydnabod yr addewid y gallai defnyddio HUDs ei gynnig, roedd o'r farn bod 

y dystiolaeth bresennol i gefnogi'r buddiannau clinigol honedig a’r buddiannau i’r system gofal 

iechyd yn gyfyngedig o ran ansawdd a maint. Daeth i'r casgliad, felly, na ellid cefnogi 

mabwysiadu HUDs mewn lleoliadau gofal sylfaenol neu gymunedol yng Nghymru fel mater o 

drefn. 

 Nododd y Panel bod rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu y gellir cynnig hyfforddiant yn y defnydd 

effeithiol o HUDs i weithwyr iechyd meddygol proffesiynol anfeddygol yn ogystal â rhai 

meddygol.  Dysgodd y panel o'r dystiolaeth gyhoeddedig a'r sylwadau arbenigol bod paramedrau 

gwrthrychol y gellir eu mesur gan HUDs a allai helpu i gadarnhau neu ddiystyru diagnosis o 

fethiant y galon. Dywedwyd wrth y Panel mewn sylwadau arbenigol bod clinigau methiant y 

galon yn cael eu harwain yn aml gan nyrsys arbenigol, a'u cefnogi gan sonograffwyr cardiaidd. 

 Nododd y Panel Arfarnu bod astudiaethau bach wedi nodi gwerth rhagfynegol negyddol 

cymharol uchel ar gyfer defnyddio HUDs wrth ddiystyru swyddogaeth systolig y fentrigl chwith 

fel achos dros fethiant y galon, ond nododd hefyd, nad oes unrhyw astudiaethau o ganlyniadau 

clinigol ar hyn o bryd ar gael i benderfynu a yw gwneud penderfyniadau clinigol ar sail asesiad 

HUD yn ddiogel ac yn effeithiol. Ystyriodd y Panel bod gan y defnydd o HUDs mewn lleoliad 

gofal sylfaenol neu gymunedol y potensial i ' ddiystyru ' methiant systolig y galon fel achos 

symptomau a thrwy hynny, osgoi gorfod anfon cleifion i'r ysbyty am ofal eilaidd, ond mae angen 

rhagor o dystiolaeth i gadarnhau hyn. 

 Daeth y Panel Arfarnu i'r casgliad nad oedd dod i gasgliadau o'r dadansoddiad economaidd yn 

debygol o fod yn ddibynadwy iawn, o ystyried yr ansicrwydd sy'n bodoli mewn perthynas â’r 

dystiolaeth glinigol.  

 Daeth y Panel Arfarnu i'r casgliad y dylid llunio tystiolaeth bellach i archwilio’r gwerth posibl 

mewn defnyddio HUDs yn y broses o sefydlu gwasanaethau methiant y galon yn y gymuned yng 

Nghymru. Mae'r panel yn argymell y dylid cynnal astudiaethau peilot i sefydlu cywirdeb 

diagnostig HUDs ar gyfer camweithrediad systolig y fentrigl chwith, ac i benderfynu ar 

ganlyniadau clinigol yn dilyn penderfyniadau clinigol a wnaed ar sail asesiadau HUD.  Dylai'r 

astudiaethau peilot gynnwys asesiad o atgyfeiriadau gofal eilaidd a chostau, a darparu'r opsiwn  

i weithwyr iechyd meddygol proffesiynol anfeddygol yn ogystal â rhai meddygol dderbyn 

hyfforddiant ar ddefnyddio HUDs. 

 Trafododd y Panel rôl bosibl Rhwydwaith y Galon Cymru a sefydliadau academaidd yng 

Nghymru i gynllunio a gwerthuso canlyniadau'r astudiaethau peilot. Byddai Panel Arfarnu HTW 

yn awyddus i ailwerthuso’r HUDs pan fydd canlyniadau'r astudiaethau peilot yn cael eu 

cyhoeddi. 
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CRYNODEB TYSTIOLAETH 

I weld adroddiad llawn o’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r Canllaw hwn, darllenwch Adroddiad Arfarnu 
Tystiolaeth 009.  

Cyd-destun 

Mae mwy na 33,000 o bobl yng Nghymru wedi cael eu diagnosio gyda methiant y galon gan eu 

Meddyg Teulu. Yn wahanol i rai cyflyrau cardiofasgwlaidd, mae nifer yr achosion wedi parhau i 

godi oherwydd y boblogaeth sy'n heneiddio a chyfraddau goroesi gwell ar ôl trawiadau ar y galon. 

Byddai gallu diystyru diagnosis o fethiant y galon fel ffactor pan fydd pobl yn mynd at eu Meddyg 

Teulu gyda symptomau, megis diffyg anadl, yn galluogi cleifion i gael eu rheoli’n well, ac osgoi 

gorfod anfon cleifion i'r ysbyty. 

Peiriannau uwchsain bach (maint ' poced', tua maint ffôn symudol) yw HUDs, y gellir eu defnyddio 

i asesu strwythur a swyddogaeth y galon. Mae'r defnydd trosglwyddadwy a ' chyflym ' o HUDs yn 

rhoi'r potensial iddynt gael eu defnyddio y tu allan i'r ysbyty, er enghraifft mewn gofal sylfaenol 

neu gymunedol. 

Tystiolaeth ar Effeithiolrwydd Clinigol, Diogelwch, Dadansoddi Economaidd a 

Materion Cleifion 

Mae'r dystiolaeth ynghylch defnyddio HUDs ar gyfer asesu neu ddiagnosio methiant y galon mewn 

gofal sylfaenol neu gymunedol yn gyfyngedig. Nodwyd un adolygiad systematig, ond roedd cwmpas 

yr adolygiad systematig yn ehangach na meini prawf yr adolygiad o dystiolaeth hwn, er ei fod yn 

cynnwys dwy astudiaeth gynradd berthnasol. Nodwyd dwy astudiaeth gynradd ychwanegol.  

Cafodd un astudiaeth ei gosod yn y lleoliad gofal sylfaenol, ac roedd yn cynnwys Meddygon Teulu 

yn defnyddio HUDs i asesu pobl â methiant y galon neu yr amheuir o fod yn dioddef methiant y 

galon. Cymharwyd y canlyniadau gyda sgan ecocardiograffeg gonfensiynol. Roedd y sensitifrwydd 

diagnostig yn 83% a'r penodoldeb yn 78%. 

Cymharodd astudiaeth arall asesiadau HUD wedi’u cynnal gan Feddygon Teulu gyda sgan 

ecocardiograffeg gonfensiynol wedi’i chynnal gan arbenigwyr; fodd bynnag, cynhaliwyd yr 

astudiaeth hon mewn gofal eilaidd, ac mae'n bosibl nad yw'n adlewyrchu'n gywir y defnydd o HUDs 

mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol. Roedd y sensitifrwydd yn 73% a’r penodoldeb yn 

75%.  

Roedd trydedd astudiaeth ond yn nodi amlder annormaleddau cardiofasgwlaidd a ganfuwyd gan 

HUDs, ac nid oedd yn cynnwys safon gyfeirio (h.y. sgan ecocardiograffeg gonfensiynol) i asesu 

cywirdeb diagnostig. 

Asesodd yr astudiaeth derfynol y defnydd o asesiadau HUD wedi’u cynnal gan Feddygon Teulu 

mewn gofal sylfaenol gyda'r canlyniadau yn cael eu dadansoddi o bell gan arbenigwyr, o’i gymharu 

â sgan ecocardiograffeg gonfensiynol. Roedd penodoldeb uchel ar gyfer diagnosis wedi'i seilio ar 

HUDs ar draws nifer o wahanol baramedrau (93.9% i 99.5%); fodd bynnag, roedd y sensitifrwydd 

yn fwy amrywiol (62.5% i 96.8%). Dangosodd yr astudiaeth gytundeb da rhwng dehongliad Meddyg 

Teulu a dyfais HUD arbenigol. Yn olaf, asesodd yr astudiaeth hon newid hefyd mewn rheolaeth 

glinigol meddygon teulu o gleifion cyn ac ar ôl asesiadau HUD; gostyngodd nifer y cleifion y byddai 

Meddygon Teulu wedi'u hatgyfeirio i gael sgan ecocardiograffeg gonfensiynol o 65.5% i 21.0% yn 

dilyn asesiadau HUD. Yn gyffredinol, dangosodd yr astudiaeth hon y potensial i HUDs mewn gofal 

sylfaenol wella rheolaeth cleifion a lleihau nifer y cleifion sydd yn cael eu hanfon i gael sgan  

ecocardiograffeg gonfensiynol heb fod angen. 
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Roedd yr astudiaethau a nodwyd yn amrywio'n fawr o ran dyluniad ac o ran defnyddio’r HUD, h.y. 

p’un a oedd arbenigwr neu rywun anarbenigol yn defnyddio’r HUD, ac a oedd arbenigwr neu rywun 

anarbenigol yn gwneud y diagnosis. Gwelwyd amrywiaeth hefyd, yn lefel yr hyfforddiant a nifer yr 

asesiadau a gynhaliwyd gan bob gweithredwr. Mae'r ffactorau hyn yn debygol o fod wedi dylanwadu 

ar gywirdeb diagnostig gweithredu’r HUD.  Ar ben hynny, mae angen ystyried perthnasedd y 

senarios hyn yn ofalus hefyd i gyd-destun GIG Cymru. 

Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth ynghylch costeffeithiolrwydd HUDs mewn gofal sylfaenol na 

chymunedol. Datblygodd HTW ddadansoddiad o ganlyniadau cost yn seiliedig ar y newid a 

adroddwyd yn y llwybr rheoli clinigol o'r astudiaeth Evangelista (2016). Cymharwyd Meddygon 

Teulu a oedd yn cynnal asesiadau Dyfeisiau Uwchsain Llaw fel rhan o'u hasesiad gyda gwerthusiad 

o bell gan gardiolegwyr, gydag asesiad arferol Meddygon Teulu (heb ddyfeisiau HUD). Yn yr achos 

sylfaenol, cafwyd cynnydd o £42 yn y gost fesul ymgynghoriad gyda'r dull gweithredu HUDs, o'i 

gymharu ag asesiad arferol Meddyg Teulu, a chynnydd fesul claf o £30 gyda HUDs. Fodd bynnag, 

dylid nodi bod y gwerthusiad economaidd hwn yn hynod sensitif i ystod o dybiaethau a gafodd eu 

cynnwys yn y modelu.  

Materion sefydliadol 
Yn 2006, cyhoeddodd grŵp Cydlynu Rhwydwaith y Galon Cymru argymhellion ar berfformio sgan 

ecocardiograffeg yn y gymuned yng Nghymru. Roedd yn argymell, fel safon ansawdd, y dylai 

"ecocardiogram safonol" gael ei wneud gan weithredydd achrededig mewn unrhyw un yr amheuir 

sydd yn dioddef methiant y galon. Gall defnyddio HUDs mewn gofal sylfaenol neu gymunedol 

effeithio ar fentrau sydd eisoes ar waith sy’n defnyddio peiriannau ecocardiograffeg confensiynol. 

Byddai materion sefydliadol eraill yn dibynnu ar sut roedd yr HUDs yn cael eu defnyddio mewn 

gofal sylfaenol neu gymunedol. Pe bai'r rhai nad ydynt yn arbenigwyr, fel nyrsys neu feddygon 

teulu, yn cyflawni'r asesiad, byddai angen iddynt gael digon o hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r 

HUDs.  Pe bai arbenigwr yn defnyddio'r HUD, byddai angen ystyried yr adnodd ychwanegol o 

ddefnyddio arbenigwyr mewn gofal sylfaenol/cymunedol. 

Gall defnyddio HUDs mewn gofal sylfaenol neu gymunedol fod o fudd arbennig i ardaloedd sydd yn 

cael eu tanwasanaethu neu ardaloedd gwledig, lle mae'r ddarpariaeth o sganiau ecocardiograffeg 

gonfensiynol yn gyfyngedig. 

Ymchwil pellach 

Mae HTW yn argymell rhagor o ymchwil i ymchwilio i ddefnyddio HUDs yn y lleoliad sylfaenol neu 

gymunedol. Byddai cynnal astudiaethau peilot yn GIG Cymru (er enghraifft drwy wasanaeth 

methiant y galon yn y gymuned) yn ffordd addas o gynhyrchu rhagor o dystiolaeth. Gallai hyn gael 

ei wneud gan nyrsys cymunedol, Meddygon Teulu, ac/neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol 

priodol eraill sydd â diddordeb arbenigol mewn cardioleg. Dylai canlyniadau clinigol a 

chanlyniadau'r system adlewyrchu effaith yr asesiad HUD yn briodol, fel osgoi gorfod anfon claf i'r 

ysbyty, effaith diagnosis cynharach a dechrau triniaeth methiant y galon yn gynharach. 

Mae HTW yn argymell y dylid cynnwys Rhwydwaith y Galon Cymru yn ogystal â thimau clinigol lleol 

a chyrff academaidd wrth archwilio effaith glinigol, canlyniadau ariannol a logisteg cyflwyno 

dyfeisiau uwchsain llaw i leoliadau gofal sylfaenol neu gymunedol.  
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Cyfrifoldebau o ran Ystyried y Canllaw hwn 

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn sgil argymhelliad y Gweinidog1,2 i gefnogi dull 
strategol, cenedlaethol o nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn 
feddyginiaethau mewn lleoliadau iechyd a gofal. Mae Panel Arfarnu HTW yn cynnwys uwch 
gynrychiolwyr o bob Bwrdd yng Nghymru, sydd ag awdurdodiad dirprwyedig i lunio canllawiau ‘gan 
GIG Cymru, ar gyfer GIG Cymru '. Statws canllawiau HTW ydy ' mabwysiadu neu cyfiawnhau '. Mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod canllawiau HTW yn cael eu gweithredu, a bod hyn yn cael ei 
archwilio'n rheolaidd gan HTW. 3 
 
Bwriad y canllawiau ydy helpu gwneuthurwyr penderfyniadau yn y system gofal yng Nghymru i 
wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth wrth benderfynu ar le technolegau iechyd a thrwy hynny, 
gwella ansawdd gwasanaethau gofal. 
 
Seiliwyd cynnwys y canllaw hwn gan HTW ar y dystiolaeth a'r ffactorau oedd ar gael ar adeg ei 
gyhoeddi. Adolygwyd sail dystiolaeth ryngwladol ac ymgynghorwyd ag arbenigwyr pwnc allanol ac 
aelodau Pwyllgor HTW er mwyn cyd-destunoli’r dystiolaeth sydd ar gael i Gymru.  Gofynnir i 
ddarllenwyr ystyried cyffredinedd y dystiolaeth a adolygwyd i GIG Cymru, y gallai treialon a 
thechnolegau newydd fod wedi dod i'r amlwg ers y cyhoeddiad cyntaf, a bod posibiliad na fydd y 
dystiolaeth a gyflwynwyd yn gyfredol erbyn hyn. Cydnabyddir mai tystiolaeth ydy dim ond un o'r 
ffynonellau sydd ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau a chynllunio. 
 
Nid ydy'r canllaw hwn yn diystyru cyfrifoldeb unigol gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud 
penderfyniadau wrth ymarfer eu barn glinigol yn amgylchiadau cleifion unigol, mewn 
ymgynghoriad â'r claf ac/neu'r gwarcheidwad neu’r gofalwr. 
 
Ni chaniateir defnyddio unrhyw ran o'r canllaw hwn heb fod yr argymhellion ynghylch mabwysiadu 
yn cael eu dyfynnu'n llawn. Mae'r canllaw hwn yn cynrychioli barn HTW ar y dyddiad a nodir. Ni 
chaiff canllawiau HTW eu diweddaru fel mater o drefn. Fodd bynnag, gellir ystyried eu hadolygu 
os bydd y rhanddeiliaid yn gofyn am hynny, ar sail tystiolaeth newydd a gyhoeddwyd sy'n debygol 
o newid y cyngor a roddwyd yn sylweddol 
 
Gellir gweld gweithdrefnau gweithredu safonol, sy'n amlinellu dulliau adolygu tystiolaeth HTW a’i 
fframwaith ar gyfer cynhyrchu ei ganllawiau, ar wefan HTW.  
 
Cydnabyddiaethau. Hoffai HTW ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a roddodd sylwadau ar yr 
Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth drafft neu ar ganllaw HTW.   
  
Gofynnwyd am ddatganiadau buddiannau gan yr holl arolygwyr. Ystyriwyd yr holl gyfraniadau gan 
arolygwyr gan Grŵp Asesu HTW. Fodd bynnag, nid oedd gan yr adolygwyr unrhyw ran mewn 
awduraeth na rheolaeth olygyddol, ac mae'r safbwyntiau a fynegir yn rhai Technoleg Iechyd Cymru.   
 
Cadeirydd, Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru  
 

1. Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mynediad at dechnolegau 
meddygol yng Nghymru.  Rhagfyr 2014. 

2. Ymateb i Argymhellion gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymchwiliad i’r Mynediad at 
Dechnolegau Meddygol yng Nghymru. Chwefror 2015. 

3. Gething, V. Llythyr i holl Gadeiryddion y Byrddau Iechyd ynghylch Cyllid ar gyfer Symbylu’r Nerf 
Sacrol yng Nghymru. VG_01655_17. Medi 2017. 

 
Mae’r gwaith hwn wedi’i drwyddedu o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License.  
.  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

