
Adroddiad 
Effaith
2020

80+
o bynciau wedi cael eu 

cynnig i Dechnoleg Iechyd 

10
pwnc wedi symud ymlaen i 

baneli gwerthuso tystiolaeth

Mae’r Adroddiad Effaith hwn yn archwilio’r meysydd rydym wedi gweithio arnynt yn 
ystod 2020 ac yn myfyrio ar ein rôl fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol. 

Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’n gwaith ac sydd wedi ein helpu i dyfu’n 
sefydliad arloesol, yn enwedig yn ystod heriau’r pandemig COVID-19.

Amcangyfrifir bod mwy na 
59,700 o bobl wedi cael eu 

heffeithio gan ganllawiau HTW.

www.healthtechnology.wales  info@healthtechnology.wales  @HealthTechWales

7
darn o Ganllaw HTW wedi 

cael eu cyhoeddi

1,527
o ddilynwyr ar y 

cyfryngau 
cymdeithasol

2,889
 ryngweithiadau ar 

y cyfryngau 
cymdeithasol

44,995
o bobl wedi edrych 
ar ein tudalennau 

gwe

10,938
o ymwelwyr 

unigryw ar ein 
gwefan

15
o adroddiadau wedi 
cael eu cynhyrchu ar 

dechnolegau COVID-19

Mae gan Ganllawiau HTW y 
potensial i arbed dros 

£3.75 miliwn i GIG Cymru.

Cynghreiriau strategol newydd gyda sefydliadau allweddol 

Diolch i ymdrech 
gydweithredol HTW a phedair 

asiantaeth HTA arall, roedd gwaith 
EUnetHTA yn amserol ac fe’i lledaenwyd 

ymhellach gan sefydliadau eraill yn Ewrop, 
megis Gweithgor Profi COVID-19 y Comisiwn 

Ewropeaidd a Canolfan Atal Clefydau ar y 
Cyd y Sefydliad Iechyd Byd/Ewropeaidd 

a Rhwydwaith Rheolaeth 
Labordy.

“

“

Luciana Ballini, Uwch Ymchwilydd, 
Regione Emilia-Romagna a Gweithlu COVID-19 EUnetHTA

Mark Campbell, 
Arbenigwr Technoleg Iechyd Annibynnol

Daeth adolygiad allanol annibynnol diweddar 
o’n cynnydd yn ein tair blynedd gyntaf i’r 
casgliad:

Bod HTW yn cyflawni 
ei swyddogaeth graidd o 

ddarparu canolfan arbenigedd 
bwrpasol yng Nghymru ar gyfer 

nodi, arfarnu a mabwysiadu 
technolegau iechyd.

“

“
Rydym yn rhoi cyngor arbenigol i bwyllgorau strategol Llywodraeth Cymru, yn cyd-ysgrifennu adolygiadau ar draws 
Ewrop, ac yn cynhyrchu adroddiadau cyflym ar dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg. Cliciwch yma i weld ein Hadroddiad 
Effaith COVID-19.
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