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Rhagair gan Brif Weinidog Cymru
 

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, 
Prif Weinidog Cymru

Trwy gysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, mae Cymru’n parhau 
i wneud cyfraniad sylweddol tuag at wella iechyd rhai o bobl dlotaf 
y byd ac rwy’n falch iawn o’r cyflawniadau aruthrol sydd wedi eu 
hamlinellu yn yr adroddiad blynyddol eleni.

Yn 2013, dewisodd y Rhwydwaith ddangos ei ymrwymiad a’i 
gyfranogiad i waith datblygu rhyngwladol ymhellach, trwy gael 
statws elusen a phenodi Swyddog Datblygu, Beth Houghton, swydd 
a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Rwy’n hyderus bod y datblygiadau hyn eisoes yn cael effaith sylweddol. Cafwyd cynnydd amlwg yn 
ansawdd y ceisiadau a wnaed i Gynllun Grant diweddar Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, er 
enghraifft; cafodd cyfanswm o 12 o gysylltiadau grantiau a ddefnyddir i gefnogi datblygiad proffesiynol 
staff y GIG trwy eu cyfranogiad yn y cysylltiadau iechyd rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara.

Mae Prif Weithredwyr ar draws GIG Cymru yn parhau i gefnogi cysylltiadau tramor trwy ymweliadau, 
cyfnewidiadau a rheoli prosiectau. Roedd hyn yn amlwg yn ystod fy nghyfnod yn Uganda pan 
gyfarfûm â Chyfarwyddwyr Gweithredol ar draws GIG Cymru oedd yn ymweld â Mbale fel rhan o 
daith astudio i’r rhanbarth. Pan oeddwn yn Uganda, fe wnes i hefyd ymweld ag Ysbyty Rhanbarthol 
Mbale lle gwelais yn uniongyrchol y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud i gefnogi a thrawsnewid 
bywydau cymunedau o ganlyniad i gysylltiadau iechyd wedi eu lleoli yma yng Nghymru. 

Dros y flwyddyn i ddod, rwy’n awyddus i barhau i ddwyn ansawdd ymlaen, gan annog cysylltiadau i 
dyfu ac i fwy o bobl ar draws gwasanaeth iechyd Cymru gymryd rhan.

Cynhelir y 
rhwydwaith gan:

Cydnabyddiaeth:
Steve Tomlinson
Beth Houghton

Mae ein gwaith yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth â  
Datblygu Rhyngwladol Cymru a Chyswllt Cymunedau Cymru Affrica

Diolch a chydnabyddiaeth
Ariennir Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica gan raglen ‘Cymru o Blaid 
Affrica’ Llywodraeth Cymru ac fe’i cefnogir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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Adroddiad y Cadeirydd
Stephen Tomlinson CBE, MD, DSc (anrh), FRCP, FMedSci

Mae Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica (WfAHLN) wedi 
cael blwyddyn ragorol yn 2013-14. Yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid ac yna 
recriwtio Swyddog Datblygu, Beth Houghton, i gefnogi’r Cysylltiadau Iechyd 
yng Nghymru, mae’r rhwydwaith bellach wedi dod yn elusen gofrestredig. Mae 
Dr. Zed Sibanda a’r Pwyllgor Llywodraethu, a arweiniodd y gwaith ar y cais am 
statws elusen, yn haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith caled a’u dyfalbarhad 
gyda’r mater hwn. Gobeithio y bydd hyn nawr yn helpu i broffesiynoli’r 
rhwydwaith a’n galluogi ni i gael gafael ar ffynonellau cyllid eraill.

Hoffwn hefyd ddiolch i Lywodraeth Cymru, sy’n parhau i fod yn gefnogol ar bob lefel, ac yn arbennig i Jon Townley 
a’i dîm. Roedd Prif Weinidog Cymru yn gallu gweld rhywfaint o waith WfAHLN pan aeth i Uganda ar ddechrau 2014. 
Ar y daith hanesyddol hon, ymwelodd ag amrywiaeth o brosiectau a ariennir gan Gymru o Blaid Affrica, yn cynnwys 
y gwaith iechyd y mae PONT yn ei wneud. Cadarnhaodd y daith ymrwymiad Prif Weinidog Cymru i raglen Cymru o 
Blaid Affrica a disgrifiodd yr hyn a welodd yn Uganda fel “rhai o’r prosiectau mwyaf haeddiannol yn y byd”.

Daeth y daith hon hefyd ag uwch reolwyr y GIG ynghyd ac fe wnaeth ennyn diddordeb y gymuned Nyrsio yn 
arbennig, ac rwy’n falch bod gan y Prif Swyddog Nyrsio, Jean White, ddiddordeb yn cymryd mwy o ran yn y gwaith 
yr ydym yn ei wneud. Hoffwn gydnabod Iechyd Cyhoeddus Cymru am eu gwaith a’u cyfraniad dros y flwyddyn, o ran 
pobl ac adnoddau. Maent wedi helpu i roi WfAHLN ble rydym nawr a gobeithio y bydd y berthynas yn parhau ac yn 
cryfhau dros y flwyddyn nesaf.

Cafodd cynllun grantiau Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, a ariennir gan raglen Cymru o Blaid Affrica ac 
Is-adran Iechyd y Cyhoedd Llywodraeth Cymru, flwyddyn lwyddiannus arall yn dosbarthu £100,000 o grantiau i 12 
cyswllt a’u cynorthwyo i wneud amrywiaeth o brosiectau o wella iechyd llygaid i hyfforddi timau iechyd ac o gefnogi 
gofal critigol i hyfforddi bydwragedd. Roedd Beth yn gallu rhoi cyngor helaeth ar gyllid i’r cysylltiadau iechyd ar gyfer 
y rownd fwyaf diweddar o gyllid, gyda 12 cyswllt yn mynychu seminar cyllid a 9 cyswllt yn cael cymorth neilltuol 
manwl. Cafodd fewnbwn ar 7 o’r ceisiadau llwyddiannus. Yn ogystal â pharhau i drefnu digwyddiadau dysgu a rennir, 
y Gynhadledd Flynyddol, Adroddiad Blynyddol y rhwydwaith a’r e-fwletin misol, mae hefyd wedi bod yn gweithio 
gyda phartneriaid ar nifer o fentrau eraill. Mae Beth wedi bod yn gweithio gyda Chyswllt Cymunedau Cymru Affrica a 
Datblygu Rhyngwladol Cymru i ddatblygu Fframwaith Effeithiolrwydd, gyda THET ar hyfforddiant yn ymwneud â rhoi 
offer a chyda CGGC i gefnogi’r bwrdd gyda’u rolau a’u cyfrifoldebau.

Eleni, rydym wedi cryfhau bwrdd yr Ymddiriedolwyr gan ychwanegu aelodau’r bwrdd, sef Craig Owen o Gysylltiadau 
Cymunedol Cymru Affrica, Dr. Tei Sheraton o Famau Affrica ac yn benodol y cyswllt â Liberia. Mae Andrew Jones o 
THET yn parhau i arsylwi ar y Bwrdd ac mae Su Mably o’r IHCC hefyd wedi ymuno fel arsyllwr, yn yr un modd a 
chynrychiolydd o Anabledd Cymru Affrica. Mae’n bleser gennym benodi Dr. Tony Jewell fel Is-gadeirydd y bwrdd. 
Rydym yn drist iawn ynghylch ymadawiad yr Athro Steve Allen sydd wedi adleoli i Ysgol Meddygaeth Drofannol 
Lerpwl. Mae wedi bod yn ganolog yng Nghysylltiadau rhyngwladol Cymru ac mae ei waith yn Abertawe gyda’r 
Gambia a Nigeria wedi cyfrannu’n sylweddol at waith y rhwydwaith. Mae wedi bod yn arbennig o ddylanwadol 
yn meithrin cyswllt sefydliadol rhwng y Prifysgolion ac yn galluogi pob myfyriwr meddygaeth i gael profiad o’r 
gwasanaethau iechyd mewn gwledydd incwm isel fel rhan o’u cwrs. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn gobeithio 
gallu ei efelychu gyda Phrifysgolion eraill.

Rydym nawr yn edrych ymlaen at flwyddyn newydd gyda mwy o ffocws ar gydlynu ein gwaith gydag eraill 
yn y sector fel Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica, Datblygu Rhyngwladol Cymru a’r Panel Ymgynghori Is-
Sahara. Byddaf yn gadael fy swydd fel Cadeirydd ac edrychaf ymlaen at groesawu fy olynydd cyn y Gynhadledd 
Flynyddol nesaf ym mis Gorffennaf. Rwy’n falch iawn o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni yn ystod fy nghyfnod fel 
Ymddiriedolwr ac wedi hynny fel Cadeirydd ac rwy’n siŵr y bydd y rhwydwaith yn cael mwy o lwyddiant eto!

Rydym wedi dod ymhell yn 2013-2014 ac mae’r rhwydwaith yn parhau i fynd o nerth i nerth. Diolch i bawb sydd 
wedi bod yn rhan o’r llwyddiant hwn a gobeithio y byddwn yn cyflawni pethau gwell fyth yn 2014-15.

Yr Athro Jean White
Prif Swyddog Nyrsio (Cymru)/Cyfarwyddwr Nyrsio GIG Cymru

Mae’n bleser gennyf gyfrannu at adroddiad blynyddol eleni ar waith Cymru o 
Blaid Affrica. Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn nodi ystod o weithgareddau 
o brosiectau yn Affrica Is-Sahara, sy’n cael eu darparu gan unigolion llawn 
ysgogiad, sy’n benderfynol o wneud gwahaniaeth.  

Dim ond blwyddyn sydd ar ôl cyn y dylid cyflawni wyth Nod Datblygu’r Mileniwm y 
Cenhedloedd Unedig. Mae cynnydd wedi cael ei wneud ym mhob maes ond mewn 
rhai meysydd, yn arbennig y rheiny sy’n ymwneud ag iechyd mamau a phlant, mae’r 
her yn dal yn sylweddol ac mae posibilrwydd gwirioneddol y bydd rhai targedau’n cael 
eu methu. Mae targedau a rhifau’n ei wneud yn hawdd anghofio ein bod yn sôn am 

drasiedi dynol unigol gyda phob bywyd sy’n cael ei golli. 

Mae’r golled hon yn effeithio ar deuluoedd, cymunedau a lles economaidd gwledydd. Fel dinasyddion byd-eang, 
dylem gymryd rhan ac mae Cymru o Blaid Affrica yn rhoi’r cyfrwng i ni wneud hynny. 

Mae’n demtasiwn cael safbwynt mamol wrth weithio gyda gwledydd datblygol, gan feddwl o hyd am yr hyn y gallwn 
ni ei wneud i’w cefnogi a’u meithrin. Fodd bynnag, i weithwyr proffesiynol sy’n cael cyfle i deithio i weithio gyda 
chydweithwyr yn y wlad, byddant yn dysgu llawer amdanynt eu hunain o ran arweinyddiaeth a chadernid personol 
yn ogystal â phwysigrwydd cael y pethau sylfaenol yn iawn; gall meddwl yn nhermau technoleg isel yn hytrach na 
thechnoleg uchel fod yn her braf.  Yn ddieithriad, mae gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n dychwelyd o brofiad o’r 
fath wedi cael eu newid gan yr hyn y maent wedi ei weld a’i brofi, wedi cael cipolwg personol a gwerthfawrogiad o’r 
hyn sy’n bosibl.

Byddwn yn annog gweithwyr iechyd proffesiynol sydd yn gallu gwneud hynny i 
gymryd rhan yn y prosiectau amrywiol, am y byddwch yn tyfu’n broffesiynol yn 
ogystal ag yn bersonol.

Ar gyfer llawer o’r hyn yr ydym eisiau ei gyflawni, mae addysg a hyfforddiant yn dal yn allweddol i welliannau 
parhaus. Mae Cymru’n ffodus ein bod yn rhagori o ran ymarferwyr ond hefyd yn rhagori o ran addysgwyr. Rwy’n 
cael fy annog wrth weld y cyfle am gyfnewidiadau rhwng myfyrwyr gwledydd yn ogystal â ffocws ar ddatblygu 
gweithwyr proffesiynol yn lleol. 

Da iawn i bawb wnaeth gyfrannu at wneud Cymru o Blaid Affrica yn llwyddiant!
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Amcanion 
1    Llywodraethu Rhagorol

2   Cynaliadwyedd Ariannol

3    Partneriaethau Cynaliadwy,  
o Ansawdd Uchel

4    Cynnal Arfer Gorau

5    Dangos Effaith

Pwy ydym ni?
Gweledigaeth 
Byd lle mae 
pobl yn 
byw bywyd 
hapusach, 
iachach a 
thecach.

Cenhadaeth
Hybu a diogelu iechyd 
da yn Affrica a Chymru.  
Yn arbennig, ond nid yn 
unigryw, trwy sefydlu 
partneriaethau rhwng 
gweithwyr iechyd yng 
Nghymru ac Affrica.

Gwerthoedd
1   Partneriaeth

2   Cydarweinyddiaeth

3   Gwyleidd-dra

4   Yn seiliedig ar angen

Llinell Amser WfAHLN

Aelodau’r Bwrdd sy’n 
Ymddiriedolwyr
Steve Tomlinson – Cadeirydd
Tony Jewell – Is-gadeirydd
Stephen Harries – Trysorydd
Ros Thomas – Ysgrifennydd
Cath Taylor
Craig Owen
Kathrin Thomas
Steve Allen
Tei Sheraton
Veronica German
Wynne Roberts
Zedekiah Sibanda

Arsyllwyr y bwrdd
Andrew Jones
Paul Lindoewood
Su Mably

Tîm y Staff
Beth Houghton –  
Swyddog Datblygu

1987     2000 2002 2003 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013

Dolen Cymru
Yn dilyn ymgynghoriad gan y 
Swyddfa Gymreig, mae’r ‘gefeillio 
rhwng gwlad a gwlad’ cyntaf 
yn cael ei sefydlu rhwng Cymru 
a Lesotho yn Affrica Ddeheuol. 
Am chwarter canrif erbyn hyn, 
mae Dolen Cymru wedi hwyluso 
cyfnewidiadau cyswllt yn 
cynnwys miloedd lawer o bobl 
Cymru a Basotho, ac ym 1999, 
cafwyd y ‘gefeillio trefi’ dinesig 
swyddogol cyntaf rhwng Cymru 
ac Affrica gyda Thyddewi a 
Matsieng.

PONT
Mae cyswllt PONT rhwng 
Pontypridd yng nghymoedd 
De Cymru a Mbale yn Nwyrain 
Uganda yn dechrau archwilio 
sut y gallant ddatblygu 
‘gefeillio trefi mewn ffordd 
wahanol’ – gan gysylltu 
gweithwyr proffesiynol a 
gwirfoddolwyr yng Nghymru 
ac Affrica i gydweithio ar 
ddulliau o gyflawni Nodau 
Datblygu’r Mileniwm.  Mae 
‘Model PONT’ yn ysbrydoli 
cymunedau eraill.

Cyswllt Gofal Iechyd De Ethiopia Gwent
Fe’i dechreuwyd ym 1999 pan ofynnodd llawfeddyg 
yng Ngholeg y Gwyddorau Iechyd, oedd yn newydd ar 
y pryd, yn Rhanbarth SNNPR o Ethiopia, am gymorth 
gan THET gyda hyfforddiant sgiliau’r cnewyllyn newydd 
o fyfyrwyr Swyddog Iechyd nad yw’n feddyg.  Trwy 
THET, ymatebodd dau lawfeddyg ymgynghorol o Ysbyty 
Nevill Hall yn y Fenni gan ymweld â Dilla. Arweiniodd yr 
ymweliad at ffurfio cyswllt iechyd ffurfiol rhwng ysbytai 
Nevill Hall a Dilla.

Rhaglen Cymru o Blaid Affrica
Dechreuodd menter Cymru o Blaid Affrica o dan 
arweiniad Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan.

Cefnogaeth  
y GIG
Cafodd llythyr 
i GIG Cymru ei 
ddosbarthu gan 
y Cyfarwyddwr 
Adnoddau Dynol 
Ian Stead yn rhoi 
anogaeth gref i 
gysylltiadau iechyd 
rhyngwladol.

Rhwydwaith Cysylltiadau 
Iechyd Cymru o Blaid Affrica
Ar ôl y gweithdy cyntaf yng 
Nghymru, daeth Rhwydwaith 
Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid 
Affrica (WfAHLN) i’r amlwg fel grŵp 
anffurfiol o Gysylltiadau Iechyd 
oedd eisoes yn bodoli yng Nghymru.

Yn yr un flwyddyn, cyfarfu Syr Eldryd 
Parry, Sylfeinydd yr Ymddiriedolaeth 
Iechyd ac Addysg Drofannol (THET), 
â’r FM ac o ganlyniad, gwnaed 
£50,000/y flwyddyn ar gael i gefnogi 
gwaith y cysylltiadau.

Sefydlu Bwrdd WfAHLN a chefnogaeth 
Ymddiriedolaeth GIG
Yn 2010, cafodd Ymgynghoriad ei ddrafftio, ei gytuno 
a chafodd Bwrdd ei sefydlu gyda Biku Ghosh yn parhau 
fel Cadeirydd a’r Athro Tomlinson fel Is-gadeirydd.

Ysgrifennodd Paul Williams, Prif Swyddog Gweithredol 
GIG Cymru bryd hynny, at bob Cadeirydd a Phrif 
Swyddogion Gweithredol Ymddiriedolaethau’r GIG bryd 
hynny i’w hannog i gael bob gweithiwr y GIG i ystyried 
cymryd rhan ac i gyflogwyr y GIG fod yn gefnogol yn 
galluogi ceisiadau am absenoldeb astudio a hwyluso 
secondiadau ac ymweliadau.

Cyllid o’r tu allan i 
Gymru
Mae PONT yn ennill 
grant Partneriaeth 
Rhyngwladol THET/DFID 
gan ddod â thri arall o 
gysylltiadau Cymru yn 
Uganda ynghyd mewn 
menter gydweithredol.

Cyllid grant yn cynyddu
Mae grantiau ar gyfer Cysylltiadau Iechyd yn cynyddu i £100,000 gan 
Lywodraeth Cymru.
Ysgrifennodd David Sissling, Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Swyddog 
Gweithredol GIG Cymru ar y pryd, ar y cyd â Dr Tony Jewell (Prif 
Swyddog Meddygol) at Gadeiryddion a Phrif Swyddogion Gweithredol 
GIG Cymru i atgyfnerthu’r cymorth polisi ac annog ymgysylltiad eu 
sefydliadau ac unigolion gyda gweithgareddau’r cysylltiadau.

Cofrestru fel 
Elusen
Mae WfAHLN yn 
dod yn elusen 
gofrestredig ac yn 
cyflogi Swyddog 
Datblygu.

Cynhadledd 
Flynyddol
Cynhelir 
cynhadledd 
flynyddol gyntaf 
WfAHLN.
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Cymru Gyfan

1   Cyswllt Dolen Cymru/Cymru-
Lesotho (Cymru – Lesotho)

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd 
Cyhoeddus Cymru

2   International Health 
Coordination Centre (All Wales/
Global) 
http://www.internationalhealth.
wales.nhs.uk/home

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru

3   Cysylltiadau iechyd PONT-Mbale 
(Rhondda Cynon Taf – Mbale, 
Uganda)

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

4   Cyswllt Gofal Canser De Cymru 
gyda Sierra Leone (Caerdydd - 
Freetown, Sierra Leone)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr

5   Cyswllt Glan Clwyd – Hossana 
(Rhyl – Hossana, Ethiopia)

6   Cyswllt Quthing (Bangor – 
Quthing, Lesotho)

7   Cyswllt Wrecsam Yirga Alem / 
Hawassa (Wrecsam – Yirga Alem 
a Hawassa, Ethiopia)

8   NHTC-Prifysgol Bangor (Bangor 
- Lesotho)

Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

Bwrdd Addysgu Iechyd Powys

9   Medics4Timbuktu (Gelli Gandryll 
– Timbuktu, Mali)

10   Cyswllt Iechyd Powys Molo 
(Powys – Molo, Kenya)

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg

11   FLOW – Cyswllt Iechyd Cymru/
Uganda (Castell-nedd – Lowero, 
Uganda)

12   Cyswllt Golwg Gambia-
Abertawe 2020 (Abertawe – 
Kanifing, Y Gambia)

13   Cyswllt Abertawe Gambia 
(Abertawe – Banjul, Y Gambia)

14   Canolfan Hyfforddiant Interburns 
(ITC) Affrica (Abertawe - Accra, 
Ghana)

 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf

15   Menter Cenhadaeth Gulu (Dinas 
Powys – Gulu, Uganda)

3   Cysylltiadau iechyd PONT-Mbale 
(Rhondda Cynon Taf – Mbale, 
Uganda)

Cymru Gyfan 

Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

16   Menter Partneriaeth Affrica 
(Caerdydd - Yaounde, Camerŵn; 
Accra, Ghana; Nairobi, Kenya; 
Butare, Rwanda a Kampala, 
Uganda)

17   Partneriaeth Prifysgol Sierra 
Leone/ Prifysgol Caerdydd 
(Caerdydd - Freetown, Sierra 
Leone)

18   Vale for Africa (Bro Morgannwg – 
Tororo, Uganda)

19   Cydweithrediaeth Iechyd Zambia 
Cymru (Caerdydd – Chongwe, 
Zambia)

20   Caerdydd - Maroodijeh, 
Somaliland Cyswllt Iechyd 
Mamau

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 

21   midwives@ethiopia 
(Y Fenni – Hawassa, Ethiopia)

Mae Rhwydwaith Cysylltiadau 
Iechyd Cymru o Blaid Affrica wedi 
cefnogi 7 grŵp ychwanegol yn y 
gorffennol, nad yw eu cysylltiadau 
wedi bod yn weithredol eleni.

Map o’r  
Cysylltiadau
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Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica

Effaith       Yn 2013-2014: Y Cyfryngau a Chyfathrebu
Mae gwaith y cysylltiadau iechyd wedi cael presenoldeb da yn y cyfryngau  
a chyfathrebu dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae gwefan y cysylltiadau iechyd  
www.walesforafricahealthlinks.wales.nhs.uk wedi cael dros 6,000 o ymwelwyr.

Y stori newyddion fwyaf eleni oedd yr ymweliad gan Brif Weinidog Cymru,  
Carwyn Jones, i weld rhai o’r prosiectau iechyd sy’n digwydd yn Uganda.

Digwyddiad allweddol arall eleni oedd llofnodi 
memorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth Lesotho

12
Datblygu sefydliadol

5 cytundeb  
partneriaeth newydd  
yn cael eu llofnodi eleni 11

o asesiadau angen 
yn cael eu cynnal 
eleni

Memoranda  
Cyd-ddealltwriaeth yn  
cael eu llofnodi gyda 
Byrddau Iechyd

18
Gwybodaeth

76
o ymweliadau 
cyfnewid sgiliau 
o Gymru i Affrica 26

o ymweliadau 
cyfnewid sgiliau o 
Affrica i Gymru

o aelodau cyswllt iechyd 
wedi cyflawni cyrsiau 
hyfforddiant sgiliau 
datblygu rhyngwladol

1236
Cyfranogiad

20
o Gysylltiadau 
Gweithredol yn 
y Rhwydwaith 285 o wirfoddolwyr 

yng Nghymru

o wirfoddolwyr 
yn Affrica

Yn cynnwys a

3 miliwn 

Buddiolwyr

11
o wledydd Affrica 
Is-Sahara 2057o fuddiolwyr  

yn uniongyrchol o fuddiolwyr  
yn anuniongyrchol

Prosiectau yn Yn cyrraedd A bron 

£400,000
Adnoddau

£100,000
o gyllid yn cael ei ledaenu gan 
Lywodraeth Cymru 12

o 
Gysylltiadau 
Iechyd

i 

cyfatebol yn cael ei godi gan gymunedau a 
rhoddwyr eraill

pellach o 
arian 

http://www.itv.com/news/wales/update/2014-01-13/

first-minister-wales-is-committed-to-helping-uganda/

http://wales.gov.uk/newsroom/ 
firstminister/2014/140404lesotho/?skip=1&lang=cy

http://www.southwalesargus.co.uk/

news/11162507.Abergavenny_midwives__39__

Africa_project_gets__pound_9_000_boost/

http://www.northwalespioneer.co.uk/news/132618/

ysbyty-gwynedd-baby-scanner-appeal-is-a-big-success.aspx

http://wales.gov.uk/newsroom/ 
firstminister/2013/130827walesforafrica/ 
?skip=1&lang=cy

Rhoddwyd sylw hefyd 
i’n prosiectau yn y 
wasg:

Cafodd cais am grant llwyddiannus 
y rhwydwaith i Lywodraeth Cymru 
sylw hefyd:
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Gweithiodd i ddechrau fel nyrs gyndriniaethol yn 
cynorthwyo llawfeddygon yn ystod llawdriniaethau 
ac yna cafodd ei symud o’r theatrau i’r ward lle’r oedd 
ei dyletswyddau’n cynnwys gofalu am gleifion pan 
fyddant yn cael eu derbyn, rhoi rhwymau ar lygaid 
a rhoi diferion i mewn i lygaid.  Ar hyn o bryd mae’n 
gweithio yn y cling cleifion allanol prysur.

Cyn i’r cyswllt ag Abertawe gael ei sefydlu, nid oedd 
golwg plant oedd yn mynychu’r clinig wedi cael ei 
asesu’n ffurfiol. Roedd yr offer yn gyfyngedig ac nid oedd 
unrhyw staff wedi cael hyfforddiant yn y maes hwn. 
Unwaith y cafodd y cyswllt rhwng SZRECC a’r adran 
Offthalmoleg yn Ysbyty Singleton, Abertawe ei ffurfio, 
ysgrifennwyd cynllun gweithgaredd mewn partneriaeth. 
Roedd hyn yn cynnwys cynnig i gael clinigau pediatrig 
neilltuol, staff wedi eu hyfforddi ac i fesur craffter 
gweledol pob plentyn sy’n mynychu’r clinig.

Ymwelodd orthoptyddion o Abertawe â’r Gambia 
fel rhan o dîm o feddygon, nyrsys, optometryddion 
a fferyllwyr. Nodwyd yr anghenion hyfforddiant a 
daethant â’r offer oedd yn angenrheidiol i wireddu’r 
clinig llygaid i blant. Roedd Mam yn awyddus iawn i 
ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i brofi plant – mesur 
golwg, profi am dro yn y llygad ac asesu symudoldeb. 
Dysgwyd hi gan Babucarr i ddechrau, technegydd 
plygiant a ddysgodd sut i wneud hyn yn ystod 
ymweliad cyswllt ag Abertawe.  Dangosodd gymhelliant 
a brwdfrydedd tuag at ddysgu ac ar ddiwedd yr 
wythnos roedd yn gallu defnyddio ystod o brofion 
priodol yn ymwneud ag oed i asesu golwg plant, y 
prawf i ddangos tro yn y llygad a gwneud mesuriadau.

Nid oedd y wybodaeth yma’n ddigon iddi ac roedd 
hefyd eisiau gwella ei sgiliau dogfennu felly dysgwyd hi 
sut i gofnodi ei chanfyddiadau yng nghofnod yr ysbyty 
gan ddefnyddio byrfoddau sy’n cael eu cydnabod 
gan Gymdeithas Orthopteg Prydain ac Iwerddon. Ar 
ddiwedd yr wythnos, cafodd Mam gopi o ddogfen wedi 
ei llofnodi yn nodi’r sgiliau yr oedd wedi eu dysgu a 
gadwodd fel tystiolaeth o’i datblygiad proffesiynol.

Diolch i Mam a’i hymroddiad, bydd yr holl blant sy’n 
mynychu’r clinig yn SZRECC yn y dyfodol yn cael 
asesiad llawn, fydd yn cynorthwyo’r offthalmolegwyr i 
wneud diagnosis a chynllunio’r driniaeth briodol. 

 

Cafodd Anna ei geni â pharlys yr ymennydd - ffyrfiant 
cyfnewidiol ym mhob un o’r 4 aelod o’r corff, heb y gallu 
i gydlynu ei symudiadau yn effeithiol.  Nid yw’n gallu 
cerdded na symud ei hun yn annibynnol. Mae’n gallu 
gweld ac mae’n rhyngweithio’n dda gyda phobl yn ei 
hamgylchedd. Mae’n dibynnu ar ei rhieni i wneud bob 
tasg ac mae’n cael ei chario ar gefn ei Mam.

Cafodd Anna ei chyflwyno i gyswllt Powys-Molo gyntaf y 
flwyddyn ddiwethaf pan dreuliodd therapydd gwirfoddol 
dri mis ym Molo a chynnal gweithdy yn addysgu sut i 
wneud dyfeisiadau cynorthwyol unigol gan ddefnyddio 
technoleg papur priodol (APT). Teimlwyd y byddai Anna’n 
cael budd o sedd arbenigol er mwyn iddi allu eistedd 
i fyny ac archwilio ei hamgylchedd heb fod angen i’w 
Mam ei chynorthwyo’n gorfforol. Byddai’r sedd yn helpu 
i reoli ystum ei chorff, lleihau’r siawns o grebachdod ac 
anffurf yr asgwrn cefn yn y dyfodol.

Cafodd ei mesur a darparwyd sedd APT arbenigol ar ei 

chyfer, wedi ei gwneud mewn gweithdy hyfforddiant. 
Mae’r gadair yn darparu ar gyfer ei hanghenion corfforol 
o ran cefnogi ystum ei chorff ac mae’n mwynhau ei 
defnyddio am ei bod yn rhoi safle gwell iddi chwarae, 
dysgu a gweld y byd o’i hamgylch.

Yn ystod ei hymweliad â Molo eleni, ymwelodd tîm 
Powys, gyda Dinah, Gweithiwr Iechyd Cymunedol 
Estynnol (CHEW), ag Anna yn ei chartref. Yna daeth ei 
mam â hi i’r adran therapi leol lle cafodd ei thrin gan y 
ffisiotherapydd a’r therapyddion galwedigaethol o Bowys 
yn ystod sesiwn hyfforddiant ar gyfer y therapyddion 
lleol parthed symudiad normal, rheoli ystum y corff 
a defnyddio chwarae mewn therapi. O’r sesiwn hon, 
nodwyd nodau pellach ar gyfer therapi h.y. mwy o amser 
yn gorwedd ar ei blaen er mwyn cynyddu rheolaeth y 
corff, safleoedd sefydlog ar ei chefn er mwyn lleihau 
gwingiadau a chynyddu’r amser yn cario ei phwysau er 
mwyn helpu datblygiad y cluniau a safle gwell ar gyfer 
dysgu, archwilio a chwarae.

Dyma Anna.  
Mae hi’n ferch 2½ oed o Molo yn Kenya.  Mae’n unig blentyn sy’n byw 
gyda’i Mam a’i Thad mewn cartref bach mewn canolfan aml-deulu.

Dyma  Mamundow Marong.  
Mae hi yn gynorthwyydd nyrsio yng Nghanolfan 
Gofal Llygaid Rhanbarthol Sheikh Zayed (SZRECC). 

Cysylltiadau Iechyd
Addysg a Dysgu
Rydym wedi cefnogi 10 cyswllt yn y rhwydwaith i rannu addysg a dysgu 
gyda phartneriaid yn Affrica Is-Sahara. Mae’r cysylltiadau hyn yn rhannu eu 
harbenigedd gyda phartneriaid yn Affrica o ran defnyddio technegau ac offer 
sy’n gwella gofal eu cleifion. Gall partneriaid wedyn fynd â’r hyn y maent 
wedi ei ddysgu a’i rannu gyda’u cymheiriaid pan fydd Partneriaid Cymru 
wedi dychwelyd i Gymru.

Enghraifft o’n gwaith addysgu a dysgu yw cyswllt Powys Molo.

Cyswllt Golwg 2020 Gambia Abertawe yw un o’r grwpiau hyn ac mae hyn yn 
enghraifft o’r gwaith y maent yn ei wneud.

Iechyd y Llygaid 
Rydym wedi cefnogi 2 gyswllt yn y rhwydwaith sy’n canolbwyntio yn 
bennaf ar wella iechyd y llygaid yn Affrica Is-Sahara.  Mae’r cysylltiadau hyn 
yn helpu partneriaid i roi diagnosis a thrin cleifion â phroblemau golwg ac 
felly’n gwella ansawdd eu bywyd.

Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica
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Hyfforddodd yn Timbuktu ac mae’n gweithio sifftiau yn 
y ganolfan iechyd ym maes gofal iechyd mamau. Mae 
ganddi dri o blant; mae ei phlentyn ifancaf yn 18 mis 
oes ac mae ei mam yng nghyfraith a’i chwaer yn helpu i 
ofalu amdanynt tra’i bod hi yn y gwaith.

Mae’r ganolfan iechyd yn cynnig gofal ôl-enedigol ac 
yn ystod genedigaeth ar gyfer genedigaethau naturiol. 
Nid ydynt yn darparu unrhyw wasanaeth allan yn y 
gymuned. Os oes angen unrhyw ymyrraeth ar fenyw yn 
ystod genedigaeth, cânt eu trosglwyddo i’r ysbyty yn 
Timbuktu.  Y brif broblem sydd wedi bod yn Timbuktu 
yw addysgu menywod am yr angen i ddod i’r CSCOM 
am ofal ôl-enedigol ac i gael yr atchwanegiadau 
a’r cyngor priodol. Mae problem wedi bod hefyd o 
ran cost y cofnod beichiogrwydd sydd ei angen a’r 
atchwanegiadau. Mae marwolaethau ymysg mamau 
yn dal yn uchel, yn aml oherwydd y diffyg gofal ôl-
enedigol.

Mae’r prosiect wedi cefnogi addysg y boblogaeth trwy 
ysgogwyr wedi eu hyfforddi’n lleol y mae Agaicha a 

bydwragedd eraill wedi bod yn gysylltiedig â nhw.  
Mae’r prosiect hefyd wedi dileu’r rhwystr ariannol o ran 
menywod yn dod i gael y gofal hwn.

Mae Agaicha wedi sylwi bod mwy o fenywod yn dod 
trwy’r CSCOM, sydd yn ei dro’n cynyddu ei phrofiad a’i 
gwybodaeth, yn ogystal ag arwain at lai o broblemau 
i famau yn ystod beichiogrwydd. Teithiodd Agaicha 
i Brydain hefyd fel rhan o’r prosiect ar gyfer mwy o 
hyfforddiant yma.  Nid oedd erioed wedi bod allan o 
Mali o’r blaen ac roedd yn gam mawr i adael ei theulu a 
theithio yma. Mae hi’n gallu trosglwyddo’r profiad hwn 
i fydwragedd a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn 
Timbuktu.

Pryder arall i Agaicha yw’r anhawster yn cael menyw o’r 
CSCOM i’r ysbyty os oes angen gofal pellach arnynt e.e. 
toriad cesaraidd ac mae’n llawn cyffro am yr ambiwlans 
beic modur y mae’r prosiect wedi ei ddarparu i Mali yn 
ddiweddar.  Bydd hwn, gobeithio, yn gwbl weithredol yn 
fuan ac yn gwneud gwahaniaeth mawr i’w gwaith.

Cafodd y gofrestrfa ei lansio ym Mehefin 2012 gan Ei 
Ardderchogrwydd yr Arlywydd Dr Ernest Bai Koroma.

Ym mis Awst 2012, gyda chefnogaeth Elusen Ganser 
Sierra Leone (VIJI), anfonwyd Michael am hyfforddiant 
cofrestru Cancer yn Kenya ac Uganda. Darparodd 
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddodrefn a chaledwedd 
a chafodd y gofrestrfa genedlaethol gyntaf mewn 
ysbyty, a’r unig un, ei sefydlu yn Ysbyty Connaught yn 
Freetown.

Mae Michael yn gyfrifol am gasglu’r holl ddata Canser 
sydd ar gael ar hyn o bryd yn Ysbyty Connaught. 
Oherwydd adnoddau cyfyngedig, mae’r gofrestrfa ar 
hyn o bryd yn cadw manylion cleifion Canser sydd wedi 
cael eu cadarnhau o ran patholeg gan y Patholegydd 
Ymgynghorol Dr Simeon Owizz Koroma, sydd hefyd yn 
Gyfarwyddwr Gwasanaethau Canser.  Mae cysylltiadau 
cryf wedi cael eu ffurfio gyda’n Cofrestrfa Ganser ein 
hunain, Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru 
(WCISU) ac mae Michael yn anfon data i WCISU yn 
rheolaidd ond mae’n pwysleisio y gallai fod llawer mwy 
pe byddai ganddo’r adnoddau.

Er mwyn asesu ei anghenion, ymwelodd Mike Pollard, 
Swyddog Dilysu Data o WCISU, â Sierra Leone ym mis 
Mawrth eleni. Cafodd Mike Pollard ei blesio’n fawr gan 
y gwaith caled oedd yn cael ei wneud gan Michael a’r 
ymroddiad y mae wedi ei ddangos yn gwella ansawdd 
data ar gyfer Cofrestrfa Ganser Sierra Leone. Yn ystod 
ei ymweliad, ymwelodd Mike Pollard â chlinigau eraill 
yn Freetown a theithiodd i fyny gyda Michael i Lunsar i 
ymweld ag Ysbyty Catholig St John of God. Llwyddodd 
Michael i osod y CanReg5 a hyfforddi nifer o staff yno i 
gofnodi diagnosis o Ganser.

Bwriad Michael nawr yw cysylltu’n rheolaidd â’r 
ysbyty yn Lunsar er mwyn ymestyn y Gofrestrfa 
Ganser bresennol.  Mae hefyd yn bwriadu ymweld â’r 
wardiau yn Ysbyty Connaught a chasglu data clinigol o 
gofnodion yr ysbyty a chreu cysylltiadau gyda Chlinigau 
ac Ysbytai eraill yn Freetown.

Mae’n rhaid i Michael yn aml roi o’i amser yn wirfoddol 
i wneud y swydd hon. Y gobaith yw, gyda mwy o 
gefnogaeth, y gall ymestyn y gofrestrfa hon yn 
Gofrestrfa Ganser yn seiliedig ar y boblogaeth.

Iechyd Mamau a Phlant
Rydym wedi cefnogi 5 cyswllt yn y rhwydwaith i wella iechyd mamau 
a phlant. Mae’r cysylltiadau hyn yn annog arloesi o ran dulliau addysgu 
mewn addysg Bydwreigiaeth a chyfrannu at safonau gofal ar gyfer mamau 
a babanod.

Un enghraifft o hyn yn digwydd yw yn Mali gyda chyswllt Medics4Timbuktu 

Dyma  Agaicha.  
Mae hi yn fydwraig ac 
yn gweithio yn CSCOM 
Kabare (canolfan  
iechyd gymunedol) 
mewn ardal o 
Timbuktu ym Mali.

Clefydau Anhrosglwyddadwy
Rydym wedi cefnogi 1 cyswllt yn y rhwydwaith i wella atal a thrin 
Clefydau Anhrosglwyddadwy. Mae’r cyswllt hwn wedi bod yn gweithio i 
ddatblygu gwasanaethau gofal lliniarol i drin canserau y gellir eu gwella 
ynghyd â chofrestrfa o gleifion canser.

Dyma  Michael Mansaray. 
Ef yw cofrestrydd Cofrestrfa Ganser Sierra 
Leone
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Hyrwyddodd Menter y Bartneriaeth Affricanaidd 
yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, Prifysgol 
Fetropolitan Caerdydd mewn cydweithrediaeth ag Ysgol 
Iechyd y Cyhoedd Prifysgol Makerere, ddull integredig 
o atal malaria mewn 2 gymuned wledig yn rhanbarth 
Wakiso, Uganda, sy’n cyfrannu at Nodau Datblygu’r 
Mileniwm 4, 5 a 6.

Mae’r dull integredig yn eirioli’r defnydd o sawl 
strategaeth atal malaria mewn ffordd gyfannol ar 
lefel aelwydydd.  Cynhaliodd y prosiect arolwg llinell 
sylfaen ar atal malaria, hyfforddodd weithwyr iechyd 
cymunedol (CHW) a sensiteiddio’r gymuned ar y dull 
integredig, gwerthuso materion maeth a chlefydau 
anhrosglwyddadwy yn y gymuned a sefydlu 40 o 
aelwydydd arddangos gan ddefnyddio’r dull integredig.

Fe wnaeth yr aelwydydd arddangos elwa wrth gael 
rhwydi mosgito hirdhoedlog a gosod sgriniau yn erbyn 
mosgitos ar bob ffenestr ac awyrydd yn eu tai.

Cynhelir astudiaeth ddilynol ymysg y cymunedau gyda 
chefnogaeth gan Sefydliad Iechyd y Byd / Ymchwil 
Clefydau Trofannol (WHO/TDR) yn 2014 er mwyn 
asesu ymhellach buddion a phrofiadau defnyddio’r dull 
integredig o atal malaria.  Byddwn hefyd yn cynnal 
gweithdai ymysg y cymunedau ar barodrwydd ac 
ymateb yn sgil llifogydd, sychder a thân.

Mae hi’n angerddol am wella bywydau menywod a 
phlant. Am flynyddoedd lawer, cefnogodd yr uned 
mamau a babanod ym Marics Milwrol Wilberforce gyda 
chyllid o brosiect tair blynedd a ariannwyd gan DelPHE 
ym mhartneriaeth Prifysgol Sierra Leone/Caerdydd.

Cadarnhaodd ei chyswllt hi gyda theuluoedd yr angen 
sylweddol am gyngor ynghylch dulliau atal cenhedlu 
yn y gymuned ac, ers gadael y lluoedd arfog, mae 
bellach yn rhedeg clinig cynllunio teulu sydd ei angen 
yn ddirfawr, sy’n rhoi cyngor a gwasanaethau am bris 
bach, fforddiadwy; er enghraifft tua 14 ceiniog y mis am 
ddulliau atal cenhedlu y geg.

Er ei bod yn cael cefnogaeth a hyfforddiant gan Planned 
Parenthood Association Sierra Leone (PPASL), mae’r 
cyllid a’r cyfleoedd ar gyfer datblygu ei gwasanaethau 
cymorth yn fach iawn. Nid yw’r symiau sydd eu hangen 
yn enfawr. Prynodd y megaffon yn y llun hwn gyda 
rhodd bersonol trwy’r bartneriaeth ym mis Chwefror 

2014 a chynyddodd nifer y menywod yr oedd yn gallu 
eu cyrraedd yn sylweddol, gan gael 10 cleient newydd 
ar y diwrnod cyntaf.

Mae Emeline wedi rhoi’r bartneriaeth mewn cysylltiad 
â’r uwch feddyg yn y PPASL a fyddai’n croesawu’r cyfle 
i gynnal dadansoddiad o anghenion cynllunio teulu 
yn Freetown. Bydd ef yn gweithio gyda’r bartneriaeth 
i ddatblygu cais ariannu ar gyfer y prosiect hwn. Os 
yw hyn yn llwyddiannus, gallai PPASL wedyn gyflwyno 
achos yn seiliedig yn gadarn ar dystiolaeth am gymorth 
priodol o fewn a’r tu allan i Freetown.

Dywedodd un tad wrth aelod o’r bartneriaeth yn y DU 
ar ymweliad â Sierra Leone: “Gyda chynllunio teulu 
byddwn yn gallu cael y plant yr ydym yn gallu fforddio 
gofalu amdanynt yn unig a bydd y teulu cyfan yn 
iachach”.

Gydag aelodau o’r tîm fel Emeline a rhywfaint o 
gefnogaeth gan gydweithredwyr, mae’r cyfleoedd ar 
gyfer gwella bywydau teuluoedd yn Sierra Leone yn 
enfawr.

 

Iechyd y Cyhoedd
Rydym wedi cefnogi 1 cyswllt yn y rhwydwaith i gyflawni gwelliant 
cyffredinol i iechyd y cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth mewn cymunedau 
am strategaethau atal a lleihau bod yn agored i niwed.

Mae Menter y Bartneriaeth Affricanaidd yn enghraifft wych o’r gwaith hwn

Mae Emeline Kalokoh yn nyrs gymunedol ac 
yn gyn-uwchgapten yn y Fyddin yn gweithio yn ardal 
Wilberforce o Freetown, prifddinas Sierra Leone.

Mae cyswllt Prifysgol Caerdydd â chyswllt Prifysgol Sierra Leone yn enghraifft o’r 
gwaith pwysig hwn.

Iechyd Sylfaenol a Chymunedol 
Rydym wedi cefnogi 9 cyswllt yn y rhwydwaith i fynd i’r afael ag iechyd 
yn y gymuned. Mae hyn wedi bod trwy helpu partneriaid i gynllunio, 
datblygu a chyflenwi hyfforddiant priodol i wirfoddolwyr cymunedol yn 
hybu iechyd a darparu goruchwyliaeth barhaus.
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Dychwelodd tîm Mamau Affrica o daith addysgol i 
Chongwe yn Zambia ym mis Ebrill 2014. Yn ystod yr 
ymweliad, roedd y tîm yn rhan o’r gwaith o ddatblygu 
a chyflenwi gofal ar gyfer cleifion mewn theatrau 
llawdriniaeth yn yr Ysbyty Dosbarth newydd. Rydym yn 
cynorthwyo llawdriniaeth obstetrig a gynecolegol ac 
anesthesia.

Ar ein diwrnod cyntaf, aethom ar daith o amgylch y 
ward gyda’r staff lleol a dod ar draws menyw sâl yn 
yr uned famolaeth. Roedd Sylvia yn 19 oed ac ar ei 
thrydydd beichiogrwydd.  Roedd mewn cryn dipyn o 
boen gyda churiad calon cyflym a phwysedd gwaed isel 
ac roedd wedi cael sgan uwchsain. Rhoesom ddiagnosis 
o feichiogrwydd ectopig (beichiogrwydd y tu allan 
i’r groth nad yw’n gallu goroesi) a phenderfynwyd 
y dylid mynd â hi i’r theatr lawdriniaeth ar unwaith. 
Byddai Sylvia yn sicr ddim yn goroesi’r daith ddwy 
awr a hanner i’r ysbyty dosbarth mwy. Aeth y tîm ar 

waith yn gyflym ac yn effeithlon. Fe wnaeth Sanjay 
Chawathe a Cerys Richards, ynghyd â meddygon 
lleol, baratoi’r claf ar gyfer anesthetig cyffredinol a 
llawdriniaeth frys.  Yn ystod y llawdriniaeth canfuwyd 
rhywbeth prin: oedd, mi oedd beichiogrwydd ectopig, 
ond roedd mewn lle anarferol iawn rhwng y tiwbiau 
a’r groth.  Nid oedd y llawfeddygon lleol erioed wedi 
gweld hyn o’r blaen (mae’n brin iawn) ac nid oeddent 
yn gwybod sut i ymdrin â’r peth. Yn ffodus iawn roedd 
tîm Mamau Affrica yno. Achubwyd bywyd y fenyw hon, 
a defnyddiwyd yr achos i addysgu clinigwyr lleol. Mae 
gan staff Zambia bellach ryw fath o syniad sut i wneud 
hyn yn y dyfodol.

Fe wnaeth Sylvia yn dda iawn ar ôl y llawdriniaeth ac 
aeth adref at ei theulu dri diwrnod yn ddiweddarach. 
Roedd y tîm wrth eu bodd eu bod wedi bod yn 
gysylltiedig â gofal Sylvia, dyna ddiben Mamau Affrica. 
Rydym yn addysgu er mwyn achub bywydau.

Mae gan Famau Affrica enghraifft ddiweddar o hyn trwy eu gwaith yn Zambia.

Sgiliau a Chymorth Clinigol 
Rydym wedi cefnogi 5 cyswllt yn y rhwydwaith i rannu sgiliau 
arbenigedd clinigol gyda meddygon a nyrsys yn Affrica Is-Sahara.

Fe wnaeth Mamau Affrica sicrhau bod Gweinyddiaeth Iechyd Zambia wedi rhoi caniatâd cyn i wirfoddolwyr o Gymru gynnal unrhyw 
lawdriniaethau
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Enw’r Cyswllt Cyswllt yng Nghymru Cyswllt yn Affrica Gwefan

Menter Partneriaeth Affrica Yr Athro George Karani
E: gkarani@ cardiffmet.ac.uk
Ff: 02920 416855

David Musoke
E: sokidavi@yahoo.com
Ff:+256 788 572129

www3.uwic.ac.uk/english/
health/api/pages/home.aspx

Amcan: Nod Menter Partneriaeth Affrica yw darparu cyfleoedd, trwy gydweithredu, i ddatblygu ymhellach 
y defnydd o dechnoleg ac adnoddau cymunedol priodol a pherthnasol fel sylfaen i hyrwyddo a datblygu 
prosiectau gydag Affrica.

Cyswllt Iechyd Mamau 
Caerdydd-Maroodijeh 
Somaliland

Fowzia Ali
E: fowzia27@hotmail.com
Ff: 079678914   

www.hayaatwomentrust.org

Amcan: Lleihau cyfraddau morbidrwydd a marwolaeth babanod a mamau yn Somaliland trwy hyfforddi 
bydwragedd, darparwyr iechyd medrus eraill, a phobl leyg sy’n hybu iechyd mewn pentrefi, i gyflenwi 
hyfforddiant Cymorth Cyntaf a sgiliau achub bywyd fel cwrs diweddaru ar gyfer 10 bydwraig sy’n gweithio ym 
Mhentref Salahlay, Pentref Darasalam a phentrefi cyfagos, ac i hyfforddi 15 o fenywod/merched ar gyflwyniad 
i Iechyd Mamau

Cyswllt Dolen Cymru /
Cymru-Lesotho  

Veronica German neu Paul Myres
E: swyddfa@dolencymru.org
Ff: 02920 497390

www.dolencymru.org

Amcan: Nod Dolen Cymru yw hwyluso cysylltiadau rhwng partneriaid iechyd yn Lesotho a Chymru er budd 
y ddwy wlad – gan wella canlyniadau iechyd a hyder wrth gyflenwi gofal iechyd.

Cyswllt iechyd FLOW –  
Cymru/Uganda

Andy Pilcher
E: andy@careforuganda.org
Ff: 01639 632237

Lawrence Mbalire
E: lawrencembalire2@hotmail.com
Ff: +256 782466058

www.careforuganda.org

Amcan: Hyfforddi a chynnal Timau Iechyd Pentrefi
• Lleihau marwolaethau babanod a mamau
• Cynyddu hybu iechyd

Cyswllt Golwg 2020 
Gambia-Abertawe

Stella Elliott
E: stellainwa@gmail.com
Ff:07968 723773

Dr Winston Ceesay
E: tayor316@yahoo.com

www.gambia-swansea-eye-link.
org

Amcan: Nod Cyswllt Golwg 2020 Gambia-Abertawe yw datblygu gwasanaethau gofal llygaid cynaliadwy 
a nodwyd yn y Gambia a gweithio mewn partneriaeth â staff Canolfan Gofal Llygaid Rhanbarthol Sheikh 
Zayed i ddarparu hyfforddiant, addysg a chefnogaeth.

Cyswllt Glan Clwyd – Hossana Duncan Cameron
E: duncan.cameron@wales.nhs.uk
Ff: 01745 534808

Dr Adane Desta
E: adeffa2011@yahoo.co.uk
Ff:+251911852588

www.glanclwyd-hossana.org.uk

Amcan:  • ffurfio perthynas hirdymor a chynhyrchiol rhwng ein dau ysbyty,
• meithrin cyfeillgarwch a chyd-ddealltwriaeth,
• rhannu addysg a helpu i adeiladu gallu o ran gofal iechyd yn Ysbyty Hossana

Menter Cenhadaeth Gulu Steve Lock
E: steve@gulumission.org
Ff: 07790288721

Ochan James
E: jamesochan40@yahoo.com

www.gulumission.org

Amcan: Gan weithio yn unol â nodau model PONT yn Mbale, ein nod yw hyfforddi  30 VHT + TBRA

Canolfan Hyfforddiant 
Interburns (ITC) Affrica

Tom Potokar
E: tom.potokar@interburns.org
Ff: 07825 512448

www.interburns.org

Amcan: Gan weithio mewn partneriaeth ag Ysbyty Athrofaol Korle-Bu ac ysbytai eraill y llywodraeth yn 
Ghana, bydd Interburns yn cynnal rhaglen gwella ansawdd a hyfforddiant gynhwysfawr i wella safon gofal 
ac atal llosgiadau yn Ghana, gan leihau baich sylweddol dioddef, anabledd a marwolaeth y gellir ei osgoi 
sy’n cael ei achosi gan anafiadau llosgi.

Medics4Timbuktu Mary Hughes
E: hughesatclyro@tiscali.co.uk
Ff: 01497820633

El Mehdi Wakina
E: elmehdw@yahoo.fr
Ff: +223 66 02 32 25

www.hay2timbuktu.org.uk

Amcan: Datblygu cyfeillgarwch a chydberthynas rhwng gweithwyr iechyd ac eraill yn y Gelli Gandryll a 
Timbuktu. Dysgu oddi wrth eich gilydd a gwella gofal iechyd mewn meysydd o angen sydd wedi cael eu 
nodi rhyngom

midwives@ethiopia Brydon Williams
E: midwifecharity@gmail.com
Ff: 07710684738

Debrework Getechew
E: debrgeta@gmail.com
Ff: +251912162816

www.midwives-ethiopia.org.uk

Amcan: Gweithio tuag at wella iechyd mamau a phlant yn rhanbarth SNNPR o Ethiopia trwy gefnogi 
Bydwragedd a gweithwyr iechyd estynnol i ddarparu arfer gorau mewn gofal iechyd.

CysylltiadauCyllid ac Adnoddau
Gwariant y rhaglen
Yn erbyn incwm o £33,125 ar gyfer 2013-14, mae Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd 
Cymru o Blaid Affrica yn ymdrechu i gael y gwerth gorau am arian

Grantiau Cysylltiadau Iechyd a Ddosbarthwyd gan  
Lywodraeth Cymru 2013-2014 Cyfanswm y cyllid a ddosbarthwyd - £100,000

Rhaglennu
£2,464

Teithio (ymweliadau datblygu 
cymorth i grwpiau) £2294

Digwyddiadau £144

Cyhoeddiadau £26

Argraffu a chopïo £1500

Rheolaeth WCIA
£800

Llety
£6320

Cymorth datblygu i grwpiau
£4038.27

Cyngor am gyllid
£3908

Rhwydweithio 
a Dysgu

£1954

Llywodraethu
£3126.40

Gwybodaeth a Phroffil
£2605.33

Gweithredu
£8,620

Staffio
£15,632

Rhaglennu
£2,464

Teithio (ymweliadau datblygu 
cymorth i grwpiau) £2294

Digwyddiadau £144

Cyhoeddiadau £26

Argraffu a chopïo £1500

Rheolaeth WCIA
£800

Llety
£6320

Cymorth datblygu i grwpiau
£4038.27

Cyngor am gyllid
£3908

Rhwydweithio 
a Dysgu

£1954

Llywodraethu
£3126.40

Gwybodaeth a Phroffil
£2605.33

Gweithredu
£8,620

Staffio
£15,632

Cyf LlC Sefydliad Cymru Affrica Swm
W4A-14 Cyswllt Glan Clwyd – Hossana Glan Clwyd Ethiopia £5,000

W4A-18 PONT Rhondda Cynon Taf Uganda £6,000

W4A-19 Hay2Timbuktu Gelli Gandryll Timbuktu £8,495

W4A13(03) Cyswllt Golwg 2020 Gambia – Abertawe Abertawe Y Gambia £11,670

W4A13(05) 
W4A201415 - 08

Midwives@Ethiopia Abertawe Ethiopia £15,000 
£4,379

W4A13(09) Cyswllt Iechyd Powys Molo  Powys Kenya £10,000     

W4A13(04) Uned Llygaid Golwg Yirga Alem/Stanley  Glan Clwyd Ethiopia £6,248            

W4A201415 - 02 Canolfan Hyfforddiant Interburns (ITC) 
Affrica

Abertawe Ghana £8,333

W4A-10 
W4A201314 -06

Cydweithrediaeth Iechyd Zambia Cymru Caerdydd Zambia £6,000 
£4912

W4A201314 -10 Cyswllt Iechyd Mamau Caerdydd-
Maroodijeh Somaliland

Caerdydd Somaliland £7,513

W4A201314 -12 Cyswllt Iechyd Quthing Betsi Cadwaladr UHB Lesotho £4,450

W4A201314 -13 Canolfan Hyfforddiant Iechyd 
Cenedlaethol – Prifysgol Bangor

Bangor Lesotho £2,000

Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica
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NHTC – Prifysgol Bangor Maria Moore
E: mariasnewmail@yahoo.co.uk
Ff: 07922 200519
Amcan: Ymestyn y cysylltiadau iechyd presennol rhwng Lesotho a Chymru trwy gysylltu’r Coleg Hyfforddiant 
Iechyd Cenedlaethol (NHTCL) yn Lesotho â sefydliad cymharol yng Nghymru (Ysgol y Gwyddorau Gofal 
Iechyd, Prifysgol Bangor) er mwyn rhannu cyfleoedd dysgu a hyfforddiant mewn cyd-destun iechyd byd-eang, 
gan greu partneriaeth o fudd i’r ddwy ochr ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd.

Cysylltiadau iechyd
PONT-Mbale 

Dr Cath Taylor
E: cath.taylor@pont-mbale.org.uk
Ff:+44(0)7889 076574

Mr Fred Chemuko
E: chemukfred@yahoo.com
Ff:+256 774697352

www.pont-mbale.org.uk

Amcan: Gofal iechyd integredig gwell a mynediad i iechyd trwy hyfforddiant amlddisgyblaethol: Hyfforddi a 
diweddaru gweithwyr iechyd gwirfoddol cymunedol Hyfforddiant mewn sgiliau achub bywyd a gwasanaeth 
galw allan mewn argyfwng. Hyfforddiant mewn ysbyty ac ymweliadau cyfnewid; datblygu gwasanaeth.

Cyswllt Iechyd Powys Molo Dr Rachel Lindoewood
E: rachellindoewood@doctors.org.uk
Ff: 01874615684

Dominic Mbururu
E: dominicgmburu@yahoo.com
Ff: +254720208157

https://www.facebook.com/
BreconMoloLink

Amcan: Cyfrannu at ostyngiad mewn Marwolaethau a Morbidrwydd Plant a Mamau yn is-dalaethau Molo, 
Njoro a Kuresoi yn Nhalaith Nakuru County yn Kenya trwy hyfforddi ar gyfer gweithwyr iechyd cymunedol 
a chyfleuster.

Cyswllt Quthing Wynne Roberts
E: Wynne.roberts@wales.nhs.uk
Ff: (01248) 384095 Ext. 4095    
Amcan: 1. Arweinyddiaeth a rheolaeth  2. Iechyd mamau  3. Gofal Sylfaenol 4. Iechyd y Cyhoedd

Cyswllt Gofal Canser De 
Cymru gyda Sierra Leone

Richard Adams
E: richard.adams@wales.nhs.uk
Ff: 07515252268

Dr Owizz Koroma  
Dr Thaim Kamara

Amcan:
• Datblygu cofrestrfa ganser ar gyfer Sierra Leone
• Datblygu gwasanaethau gofal lliniarol
• Datblygu gwasanaethau i drin canserau y gellir eu gwella yn fforddiadwy
• Hybu a datblygu atal canser

Cyswllt Abertawe Gambia Stephen Allen
E: s.j.allen@swansea.ac.uk
Ff: 01792 513483

Kalifa Bojang
E: kbojang@mrc.gm
Ff: +220 9961094

http://sgl.swanih.org/

Amcan: Ffurfio perthynas waith rhwng staff a myfyrwyr yn Abertawe a’r Gambia i wella canlyniadau gofal 
iechyd.  Sefydlu partneriaeth eang mewn iechyd  – yn cynnwys gofal clinigol, cyflenwi gwasanaeth iechyd, 
addysgu ac ymchwil.  Pwysleisio datblygu gallu staff a myfyrwyr sy’n gysylltiedig â’r Cyswllt trwy gynnwys 
addysg a hyfforddiant fel rhan o’r gweithgareddau lle y bo’n bosibl.  Nodi meysydd allweddol o ddiddordeb 
ar y cyd y gellir eu datblygu fel prosiectau annibynnol.  Canolbwyntio ar hwyluso cyflenwi gofal iechyd yn 
well (h.y. addysgu a hyfforddi fel rhan o brosiectau ehangach i wella cyflenwi gwasanaeth.

Partneriaeth Prifysgol
Sierra Leone/ Prifysgol 
Caerdydd

Dr Alison Weightman
E: WeightmanAL@cardiff.ac.uk
Ff: 02920 687911

Mrs Nance M’jamtu-Sie
E: nancemjamtusie@gmail.com
Ff: +232 766 08782

www.cardiff.ac.uk/insrv/
outreach/easl/

Amcan: Rhaglenni cyfnewid a chymorth i Brosiectau Iechyd Cymunedol i wella’r mynediad i wybodaeth 
a dealltwriaeth gymunedol o beryglon iechyd y cyhoedd y gellir eu hatal, cefnogaeth addysgol ar gyfer 
myfyrwyr ysgol trwy’r elusen Educational Awards in Sierra Leone (EASL).

Vale for Africa Ted Arbuthnot
E: arbuthot@btinternet.com
Ff: 02920 513297

Maureen Owor
E: mhowor@gmail.com
Ff: 07944 775233

www.vale4africa.co.uk

Amcan: Hyrwyddo cysylltiadau cynaliadwy hirdymor rhwng Bro Morgannwg a Tororo.  Cynnal iechyd ac 
addysg dda ac ymgysylltu cymunedol yn y ddwy gymuned

Cyswllt Wrecsam Yirga Alem /
Howassa 

Mr A. da Silva 
E: tony.dasilva@wales.nhs.uk 
Ff: 01978 318203

Dr Samsom https://www.facebook.com/
WalesForAfricaHealthLink/
photos_albums

Amcan: Addysgu, trosglwyddo sgiliau clinigol a chefnogaeth glinigol

Cydweithrediaeth
Iechyd Zambia Cymru

Yr Athro Judith Hall
E: Hallje@cf.ac.uk
Ff: 02920743110

Dr Job Mwanza www.mothersofafrica.org

Amcan: Cyflenwi pob un o’r MDG gyda chyfeiriad arbennig at y 5ed MDG: canolbwyntio ar Bentref 
Cymunedol Shiyala ac Ysbyty Dosbarth Chongwe
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