
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

GWEMINAR METHIANT CRONIG Y GALON 

Diweddariad ar Ganllawiau NICE 
Dydd Iau 12 Tachwedd 2020 

19.30 - 21.00 
Cadeirir gan Dr Nimish Shah, Arweinydd DPP Meddygon Teulu ar gyfer De Cymru. 

 

Trosolwg 

Mae methiant cronig y galon yn syndrom clinigol cymhleth sy’n cynnwys symptomau ac 

arwyddion sy’n awgrymu bod effeithlonrwydd y galon fel pwmp wedi cael ei amharu. 

Mae’n cael ei achosi gan annormaleddau strwythurol neu swyddogaethol y galon. Mae 

ychydig o dan filiwn o bobl yn y Deyrnas Unedig heddiw wedi cael diagnosis o fethiant y 

galon. Yn gyffredinol, mae nifer yr achosion o fethiant y galon yn cynyddu o ganlyniad i 

boblogaeth sy’n heneiddio a chyfraddau gordewdra sy’n cynyddu, ond mae’r triniaethau 

ar gyfer methiant y galon wedi dod yn fwy effeithiol ac mae’r cyfraddau goroesi wedi 

cynyddu.  

o A ydych chi’n gwybod beth yw argymhellion diweddaraf NICE ar sut i ddiagnosio a 

rheoli methiant cronig y galon? 

o A ydych chi’n gwybod sut i roi’r canllawiau ar waith i wella eich ymarfer? 

Ymunwch â ni ar gyfer y weminar hon i drafod y cwestiynau hyn a mwy! Byddwn hefyd yn 

dangos yr hyn y gallai pob cam o’r argymhellion ei olygu i chi drwy ddefnyddio taith claf i 

drafod y rhain. 

Siaradwr:  

Dr Julie Vile 

Hwylusydd Gweithredu, Tîm Maes NICE (Cymru)  

Y Gyfarwyddiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Ymgysylltu â Systemau 

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 

Dr Rani Khatib 

Fferyllydd Cardioleg Ymgynghorol 

Uwch-ddarlithydd Anrhydeddus 

Aelod o Bwyllgor Canllawiau Methiant y Galon NICE (2018) 

Hyrwyddwr Clinigol Cenedlaethol ar gyfer PCSK9i a Rheoli Lefelau Lipid 

Dr Chris Price 

Meddyg Teulu, Pennaeth yr Uned Cymorth Ailddilysu, Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
(AaGIC) 
 
Ar gyfer: Meddygon teulu a Fferyllwyr.  Mae croeso mawr i weithwyr meddygol 

proffesiynol perthynol eraill.  
Y Newid: Cyflwyniad ac astudiaeth achos claf, ynghyd â chyfle i ofyn cwestiynau i’r 

siaradwyr arbenigol yn ystod y weminar. 

 
I gofrestru ar gyfer y gweminar hwn, ewch i https://gpcpd.heiw.wales/study-days/  

Uned Cefnogi Ailddilysu, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, 
Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw. CF15 7QQ. 

https://gpcpd.heiw.wales/study-days/

