
Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP)
Mae gan yr CSP amrywiaeth o daflenni am ddim gyda chyngor ar ffyrdd i gadw’n iach ac egniol yn y gwaith a’r tu allan i’r 
gwaith. Gweler www.csp.org.uk

•  Ffit ar gyfer gwaith – cyngor ar gyfer gweithwyr swyddfa neu’r rhai mewn swyddi eisteddog.

•	 	Gyrru heb Boen – canllawiau ar sut i eistedd yn gywir mewn car ac ymarferion syml ar gyfer pan gymerwch seibiant 
o’r olwyn

•	 	Ydych chi’n eistedd wrth eich desg drwy’r dydd? – ymarferion wrth ddesg i’w cynnwys fel rhan o’ch 
diwrnod gwaith

•	 	Dan bwysau – edrych ar y cysylltiad rhwng gweithgaredd corfforol a lles meddwl, gyda chyngor ar aros yn hapus ac 
yn iach yn y gwaith
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DATGANIAD AMGYLCHEDDOL
Argraffwyd y ddogfen hon ar ddeunydd hollol ailgylchadwy a wnaed o fwydion 
elfennol di-glorin a gyrchir o goedwigoedd cynaliadwy. Mae’r felin bapur yn 
gweithredu system rheoli amgylcheddol i safon ISO 14001 a gydnabyddir yn 
rhyngwladol. Pan fyddwch wedi gorffen gyda’r ddogfen, rhowch hi i ddefnyddiwr 
arall os gwelwch yn dda neu ei hailgylchu mewn modd cyfrifol.

Gellir darparui’r ddogfen hon mewn fformat 
ar gyfer pobl gyda phroblemau golwg.
Ffôn: 020 7306 6666

Gwefan www.csp.org.uk
E-bost enquiries@csp.org.uk
14 Bedford Row Llundain WC1R 4ED

Ffôn +44(0)20 7306 666

CYMDEITHAS SIARTREDIG FFISIOTHERAPI yw’r corff proffesiynol, addysgol ac undeb llafur ar gyfer y 52,000 
o ffisiotherapyddion siartredig, myfyrwyr ffisiotherapi a gweithwyr cefnogaeth yn y Deyrnas Unedig.

Mae offeryn ar gyfer ffisiotherapyddion a gweithwyr iechyd cysylltiedig eraill 
i helpu cynghori cyflogeion ar ffitrwydd ar gyfer gwaith ar gael yn  
www.csp.org.uk/ahpfitnessreport
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Rôl ffisiotherapi wrth gadw staff yn
iach a chynhyrchiol yn y gwaith



Elwa ar Ffitrwydd

M
ae afiechyd ac absenoldeb salwch cyflogeion 
yn faich sylweddol ar gynhyrchiant y Deyrnas 
Unedig. Eto gall ymyriad cynnar a buddsoddiad 
mewn cynlluniau llesiant, yn cynnwys 

ffisiotherapi, arbed arian a gwella cynhyrchiant.

Dengys y ffigurau diweddaraf gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSA) ar gyfer 2013/14:
•	 collwyd 28.2 miliwn o ddyddiau gwaith oherwydd 

salwch neu anaf cysylltiedig â gwaith.(1) (1.2 miliwn 
yn fwy nag yn 2011/12, nid oes data ar gael ar gyfer 
2012/13)

•	 anhwylderau cyhyroysgerbydol (MSD) oedd y math 
mwyaf cyffredin o salwch cysylltiedig â gwaith, gyda 
cholli 8.3 miliwn o ddyddiau gwaith, tra bod straen, 
iselder a phryder yn cyfrif am golli 11.3 miliwn o 
ddyddiau gwaith(1)

•	 roedd nifer cyfartalog y dyddiau gwaith a gollwyd ar 
gyfer pob achos o anhwylder cyhyroysgerbydol yn 16 
diwrnod(1) (i lawr o 17 diwrnod yn 2011/12, nid oes data 
ar gael ar gyfer 2012/13)

•	mae’r HSE yn amcangyfrif i anafiadau ac achosion 
newydd o afiechyd yn 2012/13 yn ganlyniad yn bennaf 
i amodau gwaith cyfredol gostio amcangyfrif o £14.2 
biliwn(1) (seiliedig ar brisiau 2013).

Gostwng absenoldeb salwch – gwella cynhyrchiant?
Mewn cyfnodau economaidd anodd, mae angen 
i fusnesau a sefydliadau o bob maint fod yn wydn 
er mwyn goroesi a ffynnu, gyda staff yn perfformio 
ar eu gorau a gostwng cost absenoldeb salwch. 
Aeth llawer o gyflogwyr i’r afael yn llwyddiannus â 
phroblem absenoldeb salwch, gan arwain at fuddion 
sylweddol.

Rôl ffisiotherapi wrth gadw staff yn iach a chynhyrchiol yn y gwaith

Canfu PricewaterhouseCoopers 
dystiolaeth gyson fod cynlluniau ar iechyd 
a lles gan 55 o gyflogwyr y Deyrnas 
Unedig, yn amrywio mewn maint o 
70 i 100,000 o weithwyr, arwain at 
ostwng cyfraddau absenoldeb a gwella 
cynhyrchiant. Profodd un cyflogwr 
enilliad o £34 am bob £1 a fuddsoddwyd 
ganddynt, yn nhermau gostwng cyfraddau 
absenoldeb a gwella cadw staff drwy 
ddarparu ffisiotherapi yn fewnol ac ar 
ddisgownt ar gyfer eu staff.

Beth yw anhwylderau 
cyhyroysgerbydol?
Mae anhwylderau cyhyroysgerbydol (MSD) yn cyfeirio 
at grw^ p o gyflyrau a nodweddir gan boen a cholli gallu 
corfforol. Gall symptomau MSD gynnwys poen yng 
ngwaelod y cefn, anafiadau i gymalau, poen gwddf, 
poenau cyhyrol a straen a phoen braich heb fod yn 
benodol (a elwir fel arfer yn RSI).



Elwa ar Ffitrwydd

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol 
i helpu atal risgiau anaf neu salwch (y gellir 
yn rhesymol eu rhagweld) yng nghyswllt eu 
cyflogeion. Dylai cyflogeion hefyd gymryd 
gofal rhesymol am eu hiechyd a’u diogelwch 
eu hunain ac iechyd a diogelwch pobl eraill 
y gallai eu gweithredoedd effeithio arnynt. 
Mae cyngor rhad ac am ddim a rhwydd ei 
ddilyn ar gael gan y Weithrediadaeth Iechyd 
a Diogelwch ar ostwng risg, yn cynnwys sut i 
gynnal asesiadau risg ac ar dechnegau codi a 
chario. www.hse.gov.uk

Mae cyflogwyr a gymerodd gamau i drin iechyd a lles yn 
nodi’r buddion tybiedig dilynol: (2)

•	gostwng absenoldeb salwch, hawliau am iawndal a llai 
o ddefnydd o staff dros dro

•	 cynyddu cynhyrchiant
•	gwella cadw staff
•	gweithwyr mwy bodlon
•	gwella gallu cystadleuol a phroffidioldeb.

Ffisiotherapi ar waith
Gall ffisiotherapyddion helpu cyflogwyr i gadw eu staff yn 
ddiogel, iach ac yn perfformio’n dda drwy:
•	 atal pobl rhag cymryd amser i ffwrdd ar gyfer salwch yn 

y lle cyntaf
•	 cael pobl yn ôl i weithio ar ddyletswyddau arferol
•	hwyluso dychwelyd i waith wedi’i reoli os oes angen 

dyletswyddau eraill neu addasu dyletswyddau
•	darparu gwasanaeth cost-effeithlon i gyflogwyr.

Mae MSD yn un o achosion mwyaf absenoldeb 
salwch ar unrhyw ddyddiad penodol ac yn cyfrif am 
ychydig dros draean o gyfanswm yr amser a gymerir 
yn wael o’r gwaith. Eto maent hefyd yn rhwydd 
eu trin gydag ymyriadau ffisiotherapi cost isel ac 
effeithlon.

Mae’r camau syml y gall cyflogwyr eu cymryd ar gost isel 
neu ddim cost yn cynnwys:
•	 sicrhau bod staff yn cymryd seibiant yn rheolaidd ac yn 

ceisio bod yn egnïol amser cinio gan y dywed 46% o 
weithwyr fod eu poenau corfforol oherwydd eu bod yn 
gweithio yn yr un ystum am gyfnod hir(3)

•	 annog staff i roi adroddiad am broblemau yn gynnar ac 
yn gyfrinachol – po gyntaf y gwyddoch fod problem yn 
bodoli, y cyflymach y gallwch ei thrin

•	dangos taflenni a phosteri ar fwyta’n iach ac ymarfer ac 
ar grwpiau chwaraeon lleol neu ddosbarthiadau dawns

•	gweithio gyda stiwardiaid undebau llafur a 
chynrychiolwyr diogelwch sydd â mynediad i wybodaeth 
a hyfforddiant

•	defnyddio’r llu o wasanaethau gwybodaeth a chyngor 
sydd ar gael am gost isel ac am ddim fel, yn Lloegr, llinell 
gyngor Health for Work : www.health4work.nhs.uk 
neu ffonio 0800 077 88 44

Rôl ffisiotherapi wrth gadw staff yn iach a chynhyrchiol yn y gwaith
Torrodd Ymddiriedolaeth 
Sefydliad GIG Ysbytai Caerefrog ei 
chyfraddau salwch hirdymor gan 
fwy na 40% drwy ymyriad cynnar 
gyda ffisiotherapi a seicotherapi. 
Gostyngodd y nifer o staff i ffwrdd 
o’r gwaith am fwy na phedair 
wythnos o 99 i 57 a’r nifer i ffwrdd 
yn wael am fwy na thri mis o 52 i 28. 
Roedd enilliad yr Ymddiriedolaeth ar 
fuddsoddiad yn 2:1

Rhwng 2008 a 2011, gostyngodd 
Northumbrian Water ei gyfraddau 
absenoldeb salwch ar gyfer 
MSD gan 40% ac ar gyfer straen 
gan 13% yn dilyn cyflwyno dau 
wasanaeth lles newydd oedd yn 
cynnwys ffisiotherapi a chwnsela. 
Mae’r ddau gynllun wedi helpu’r 
busnes i sicrhau gostyngiad cyson 
mewn lefelau absenoldeb ers 2008.

£?!

Cyfrifoldeb cyfreithiol



         

Introducing 
BacktoBetter

One year on and BacktoBetter is proving that having high quality clinical decision making at the start of the claims journey improves the member experience and reduces claims spend for our clients.

The Process

The Results

Members are case managed  
end-to-end throughout their claim 

by a clinical expert via  
HCML or Nuffield Health

Average cost per MSK claim is 
reduced by 15% when managed 
through BacktoBetter, and can be 
as much as 30%

An improved member experience 
✓ No need to see a GP
✓ No Excess* 
✓ No impact on out-patient limit* 
* On physiotherapy treatment

Only 25% of MSK claims require 
further investigations by a 
Specialist through BacktoBetter, 
compared with 60% of  
un-managed MSK claims

Members do not need to see their 
GP before contacting Aviva with  

an MSK condition

Referral for further 
investigations or 

specialist consultation

Reassurance, advice  
& self management

Managed face to face 
physiotherapy

Aviva has a strategic partnership 
with the Chartered Society of 
Physiotherapy (CSP), which 

champions the role physiotherapists 
play in the UK’s health and 

wellbeing

Aviva was the first insurer to 
introduce a fully managed clinical 

pathway for musculoskeletal  
(MSK) conditions

Without BacktoBetter
Self Management

Physiotherapy

Specialist & Diagnostic Surgery

Saving

With BacktoBetter

Based on average cost per MSK claim.
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M
ae Aviva yn cydnabod pwysigrwydd 
darparu mynediad prydlon i asesiad a 
chyngor ffisiotherapi ar gyfer trin MSD 
yn llwyddiannus. Dyna pam ein bod wedi 

datblygu partneriaeth strategol gyda’r Gymdeithas 
Siartredig Ffisiotherapi (CSP) sy’n hyrwyddo rôl 
ffisiotherapyddion yn iechyd a lles y Deyrnas Unedig.

Sicrhau fod pobl yn derbyn y driniaeth gywir, gan y 
person cywir, ar yr adeg gywir yw egwyddor greiddiol 
BacktoBetter, ein gwasanaeth rheoli achosion 
cyhyrosgerbydol unigryw a blaengar sy’n cydlynu llwybrau 
clinigol seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pobl gyda MSD.

Mae BacktoBetter yn sicrhau fod cwsmeriaid yn cael 
mynediad cyflym a rhwydd i ymgynghoriad ffôn gyda 
ffisiotherapydd heb orfod gweld eu meddyg teulu yn 
gyntaf.

Mae’r ymgynghoriad ffôn yn cynnwys asesiad cynhwysfawr 
o symptomau cwsmer, cwestiynau sgrinio i ddynodi risg 
salwch difrifol, a chyfle i ddeall credoau ac ymddygiad 
iechyd cwsmer a all ddylanwadu ar ba mor gyflym y cânt 
adferiad.

Caiff cwsmeriaid wedyn eu llywio ar hyd y llwybr gofal 
mwyaf addas, p’un ai yw hynny yn gyngor hunanrheoli, 
triniaeth ffisiotherapi neu atgyfeirio at gyfer barn arbenigol. 
Pa bynnag mor gymhleth yw’r broblem, cais ein cwsmeriaid 
eu cefnogi ar hyd eu taith gan reolwr achos clinigol a all 
fonitro eu cynnydd a sicrhau fod yr holl driniaeth a roddir yn 
addas yn glinigol.

•	 Mae dros 40,000 o gwsmeriaid Aviva yn awr wedi 
pasio drwy wasanaeth BacktoBetter sy’n gyson yn 
dangos lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid.

•	 Dim ond 25% o hawliadau’n ymwneud â MSD sydd 
angen eu hymchwilio ymhellach gan arbenigydd 
drwy BacktoBetter, o gymharu gyda 60% o 
hawliadau cyhyroysgerbydol na chaiff eu trin.

•	 Caiff y gost gyfartalog fesul hawliad MSD ei ostwng 
gan 15% pan gaiff ei reoli drwy BacktoBetter, a gall 
fod gymaint â 30%.

Dull Aviva

“Mae ein partneriaeth gyda’r CSP yn 
tanlinellu rôl bwysig ffisiotherapyddion 
wrth gynnal iechyd a lles gweithlu’r Deyrnas 
Unedig. Mae ffisiotherapyddion yn ganolog 
i’n gwasanaeth BacktoBetter, gan alluogi 
Aviva i reoli MSD yn llwyddiannus mewn 
ffordd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn 
gost-effeithlon.

Mae ein canlyniadau data yn dangos 
yn gyson fod cael penderfyniadau clinigol 
ansawdd uchel ar ddechrau’r daith 
hawliadau yn gwella profiad ein cwsmeriaid 
ac yn gostwng cyfanswm gwariant 
hawliadau ar gyfer ein cleientiaid.”

Martin Docherty
Rheolwr Llywodraethiant Clinigol
Aviva UK Health


