
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Clefyd Periodontol a Diabetes ar gyfer Meddygon Teulu a CMC 
Dydd Mercher 26 Ebrill 2023 

1.00 – 2.00pm 

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

 

Trosolwg 

Mae diabetes a chlefyd periodontol yn ddau glefyd cronig hynod gyffredin sydd â chysylltiad biolegol. 
Mae perthynas ddwy ffordd yn bodoli rhwng y ddau afiechyd gyda'r naill yn effeithio'n negyddol ar y 
llall. Mae tystiolaeth o adolygiadau systematig yn dangos bod trin periodontitis yn arwain at welliannau 
mewn rheolaeth glycemig, gyda gostyngiadau gweladwy mewn HbA1c. Mae tystiolaeth ddiweddar yn 
awgrymu, fodd bynnag, nad yw’r rhan fwyaf o gleifion yn ymwybodol o hyn, ac mai anaml y bydd 
meddygon teulu yn cyfeirio eu cleifion diabetig i gael barn ddeintyddol. Mae angen archwilio 
strategaethau i hysbysu meddygon teulu a thimau gofal iechyd meddygol am bwysigrwydd rheoli clefyd 
periodontol fel rhan o ofal cleifion ar y cyd. Yn y cyflwyniad hwn, bydd y cysylltiadau rhwng y clefydau 
yn cael eu hystyried, a bydd opsiynau ar gyfer rheoli yn cael eu hadolygu. 
Nodau 

• Hysbysu meddygon am hanfodion clefyd periodontol a pherthnasedd i iechyd cyffredinol 

• Adolygu tystiolaeth sy'n cysylltu diabetes a periodontitis ac ystyried rôl llid wrth gysylltu'r ddau 

afiechyd 

• I gael gwybodaeth am y manteision posibl y gall triniaeth periodontol eu cael i gleifion â 

diabetes ac adolygu'r canllawiau cyfredol 

• Ystyried sut y gallai meddygon teulu a GDPs gydweithio i wella gofal cleifion â diabetes ac 

adolygu’r wybodaeth y gellid ei rhannu rhwng meddygon teulu, GDPs a’u cleifion. 

Amcanion  
Ar ddiwedd y sesiwn hon bydd cynrychiolwyr yn: 

• Meddu ar ddealltwriaeth gynyddol o'r cysylltiadau rhwng periodontitis a diabetes 

• Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd gweithio ar y cyd i wella gofal cleifion â diabetes, yn 

enwedig o ran iechyd eu ceg. 

Siaradwr: Yr Athro Philip Preshaw yw Deon yr Ysgol Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Dundee. Cyn hynny 

roedd yr Athro Preshaw yn Athro a Chadeirydd Periodontoleg yng Nghyfadran Deintyddiaeth, Prifysgol 
Genedlaethol Singapôr. Derbyniodd ei radd ddeintyddol o Brifysgol Newcastle upon Tyne yn 1991 a'i 
PhD ym 1997.  Mae'n arbenigwr cofrestredig mewn Periodonteg ac mae'n Gymrawd Coleg Brenhinol 
Llawfeddygon Caeredin. Ei brif ddiddordebau ymchwil yw ymchwiliadau i bathogenesis afiechyd 
periodontol, a chysylltiadau rhwng diabetes a pheidontitis. Cyn hynny bu'n Athro Cynorthwyol mewn 
Periodontoleg ym Mhrifysgol Talaith Ohio, UDA. Mae’r Athro Preshaw yn darlithio’n aml, mae wedi cyd-
ysgrifennu dau werslyfr clinigol mewn cyfnodontoleg, ac mae ganddo nifer o gyhoeddiadau mewn 
cyfnodolion gwyddonol a adolygir gan gymheiriaid. 
Ar gyfer: Mae'r sesiwn hon wedi'i datblygu'n bennaf ar gyfer meddygon teulu a GDPs. Mae croeso i 

weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol fynychu. 
Y Newid: Cyflwyniad ac yna'r cyfle i gyfeirio cwestiynau at y siaradwr arbenigol yn ystod y gweminar. 

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


