
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg 
Nodiadau cyfarfod 8 Chwefror 2017  

Ystafell Gynadledda D, Tŷ Hywel, 6.30pm 
 

Yn bresennol: 
Dr Dai Lloyd AM, Cadeirydd (DL)  
Mike Hedges AC 
Peter Lewis, y Bwrdd Gofal wedi'i Gynllunio, Llywodraeth Cymru (PL) 
Rebecca Jones, Rhaglen Genedlaethol Gofal wedi'i Gynllunio (RJ) 

Darren Price, Staff Cymorth Dai Lloyd (DO) 
Ceri Jackson, RNIB Cymru (CJ)  
Gareth Davies, RNIB Cymru (GD) 
Rhian Nowell-Phillips, RNIB Cymru 
Kate Breeze, RNIB Cymru 
Sian Biddyr, RNIB Cymru 
Richard Timothy RNIB Cymru 
Rosie Raison, Coleg Nyrsio Brenhinol  
Richard Bowers, Wales Council of the Blind 
Peter Jones, Cŵn Tywys Cymru 
Jonathan Mudd, Cŵn Tywys Cymru 
Andrea Gordon, Cŵn Tywys Cymru 
Marilyn Campbell (MC) 
Joan a Ben Williams (JW) 
 
Ymddiheuriadau 
Nick Ramsay AC, 
Janet Finch-Saunders AC, 
Caroline Jones AC, 
Marion Butchart, Novartis 
Emma Sands, RNIB Cymru 
Angie Constabile, Sense Cymru 
Tracey Good, GIG Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
Sali Davies, Optometreg Cymru 
 
Agorodd Dr Dai Lloyd y cyfarfod am 6.40 drwy estyn croeso i bawb. 
Estynwyd croeso arbennig i Marilyn Campbell a Joan a Ben Williams a 
oedd yn bresennol i roi safbwynt cleifion ar waith y grŵp.   
 
1. Cofnodion y cyfarfod diwethaf ar 30 Tachwedd 2016 
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Cytunwyd ar nodiadau'r cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir o'r 
trafodaethau ac nid oedd materio n yn codi nad ydynt yn cael sylw ar yr 
agenda. 

 
2. Cyflwyniad gan Peter Lewis ar Fwrdd Ophthalmoleg Cymru 
Cyflwynodd Mr Peter Lewis ei hun i'r grŵp a rhoi cefndir byr i'r Rhaglen 
Gofal wedi'i Gynllunio, a sefydlwyd ddwy flynedd ynghynt gan y 
Gweinidog ar y pryd, Mark Reckless er mwyn annog gwasanaethau 
mwy cynaliadwy a gwella profiad cleifion drwy rannu arfer da a chreu 
llwybrau gofal cynaliadwy. 
 
Mae'r rhaglen gofal wedi'i gynllunio yn galw am fesur a rheoli'r galw a'r 
capasiti ym mhob un o'r prif arbenigeddau a defnyddio dull newid 
gwasanaeth cytbwys ar sail tair prif ystyriaeth; blaenoriaethu gwerth 
clinigol, gofal integredig a'r gorau yn y dosbarth. 
 
Esboniodd PL y byddai'r rhaglen yn cael ei darparu yn unol ag 
egwyddorion “rheoli rhaglenni llwyddiannus” a'u monitro gan fwrdd 
rhaglen genedlaethol.  
 
Byddai'r cynllun gwasanaeth cenedlaethol yn cael ei ddarparu gan 
fyrddau iechyd unigol a'i gofnodi drwy fyrddau arbenigedd cenedlaethol. 
Cefnogwyd y rhaglenni gan grwpiau cyfeirio arbenigol ac yn dibynnu 
llawer ar gyfraniad cleifion. 

Amlinellodd PL y ffordd y bydd cleifion yn rhan o'r broses, gan gynnwys 
defnyddio storïau cleifion, rhanddeiliaid, y bwrdd ophthalmig ac 
astudiaeth rymuso cleifion. 

Roedd y cyflwyniadau galw a gweithgaredd drafft ar gyfer 2016/17 wedi 
dangos bwlch rhwng y galw a'r gweithgareddau. Roedd hyn wedi tynnu 
sylw at broblem casglu data a oedd wedi codi nifer o anomaleddau 
difrifol. 

Roedd y data yn pwysleisio'r ffaith bod y niferoedd dilynol yn uwch na'r 
galw o ran cleifion newydd, gan danlinellu'r ffaith y byddai cleifion yn 
dioddef os na fyddai'r gofal dilynol wedi'i drefnu. 

Llinellau yn y tywod 
Er mwyn dilyn egwyddorion gofal iechyd darbodus, esboniodd PL mai 
dim ond os oes angen hynny y dylid cyfeirio cleifion at ofal eilaidd; gallai 
optometrydd o dan hyfforddiant a oedd yn awyddus i gymryd rhan fod 
wedi gweld rhai o'r cleifion ar gyfer apwyntiadau dilynol.  
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Glawcoma 
Gallai oedi o ran apwyntiadau dilynol arwain at golli golwg neu ddallineb 
felly roedd angen brys i fynd i'r afael â'r broblem. 

Roedd data anghyflawn yn ei gwneud yn anodd mesur maint y broblem 
ac nid oedd gan y Byrddau Iechyd ddigon o wybodaeth am faint o 
apwyntiadau dilynol oedd ar gyfer triniaethau Glawcoma. 

Gan fod Glawcoma wedi cael ei nodi'n faes risg uchel, cafodd ei ddewis 
ar gyfer astudiaeth arbennig (a oedd yn cynnwys Prifysgolion Caerdydd 
ac Abertawe yn ystyried y data) i ganfod faint o gleifion a oedd angen 
triniaeth ddilynol.  

Yn dilyn asesiad o'r risg o ddatblygiad glawcoma (drwy glinig o dan 
arweiniad ophthalmolegydd neu Ganolfan Diagnosteg a Thriniaeth 
Offthalmig (ODTC), caiff cleifion “risg isel” eu monitro gan 
optometregwyr cymunedol (yn dilyn polisi “rhyddhau gweithredol”) yn 
unol â chynllun personol ar gyfer gofal (wedi'i lunio rhwng y claf a'r 
meddyg ymgynghorol). Bydd gorbwysedd ocwlar “risg canolig” / 
amheuaeth o glacoma yn cael ei fonitro mewn Canolfan Diagnosteg a 
Thriniaeth Offthalmig yn ôl trefniadau lleol.  
 
Cataractau 
Esboniodd PL y gallai cleifion a gafodd lawdriniaeth cataract arferol, ac 
nad oedd ganddynt gymhlethdodau ychwanegol, gael apwyntiadau 
dilynol gydag optometregwyr i gael asesiad prawf golwg, asesiad craffter 
golwg (VA), sbectol ac adborth canlyniad i ophthalmoleg (yn unol â'r 
llwybr Ffocws ar Ophthalmoleg (FOO) ar gyfer cataractau).  

Nod y strwythur yma oedd lleihau'r amseroedd aros rhwng cyfeirio a 
thriniaeth drwy reoli capasiti a galw. 

Dirywiad Macwlaidd sy’n Gysylltiedig â Henaint 
Esboniodd PL bod nifer yr apwyntiadau dilynol yn uwch na'r galw, o ran 
cleifion newydd, felly heb fynd i'r afael â galw dilynol, byddai cleifion yn 
dioddef. Roedd adolygiad thematig AGIC wedi tynnu sylw at y broblem 
yn y system, a chyfeiriodd CJ at y pryder am nifer y bobl a oedd yn colli 
eu golwg tra'n aros amapwyntiadau a oedd wedi eu gohirio neu wedi'u 
canslo.  

Roedd PL o'r farn bod adroddiad AGIC wedi tynnu sylw at nifer o 
faterion cadarnhaol hefyd, er ei fod wedi gobeithio y byddai cwmpas yr 
adolygiad wedi bod yn ehangach. 
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Yna, tynnodd PL sylw at araith ddiweddar gan yr Ysgrifennydd Iechyd, 
pan oedd wedi nodi, er bod rhai o argymhellion yr adroddiad yn debygol 
o gymryd blynyddoedd i'w gweithredu, byddai eraill yn cael eu rhoi ar 
waith eleni.  

 

Gan fod y drafodaeth bellach yn troi at amseroedd aros ac apwyntiadau 
dilynol, awgrymodd y Cadeirydd bod y drafodaeth yn parhau, fel eitem 3 
ar yr agenda. 

3. Trafodaeth am amseroedd aros ac apwyntiadau dilynol 
ophthalmoleg 
Tynnodd GD sylw at y diffyg data o ran apwyntiadau a oedd yn hwyr, a 
thanlinellu'r angen i gofnodi'r niferoedd er mwyn gallu mynd i'r afael â'r 
mater. 

Soniodd y Cadeirydd am ei bryder iddo ymyrryd ar ran etholwr a oedd yn 
golli ei olwg tra roedd ar restr aros, ac mai dim ond ar ôl iddo gamu i 
mewn y datryswyd y mater. 

Cyfeiriodd DL at ffigurau gan Wasanaeth Ymchwil yr Aelodau ar restrau 
aros dilynol, a oedd yn 31,741 o bobl, gan olygu bod 90 y cant ohonynt, 
neu 28,566 yn wynebu niwed difrifol. 

Roedd y targedau ar gyfer apwyntiadau dilynol yn ddibwys a bod angen 
mynd i'r afael â hyn.  

Gofynnodd DL i PL pa gymorth yr oedd ei angen arno i ddechrau mynd 
i'r afael â'r problemau ac roedd yr ymateb yn ei gwneud yn glir bod 
grymuso pobl yn hanfodol, gan ganiatáu amser i staff wneud eu gwaith a 
chynnwys cleifion yn y broses hefyd. 

Fe soniodd Marilyn Campbell am y profiad o gael apwyntiadau 
gohiriedig ar sail tri mis neu chwe mis.  

Roedd 1% o'i golwg yn parhau ac roedd hyn yn caniatáu iddi fod yn 
annibynnol. Roedd yr optometrydd yn gwirio'r pwysau yn ei llygaid yn 
rheolaidd, ond ni allai ragnodi. Mae'r ffaith ei bod yn colli ei golwg a'r 
cyflwr ei hun yn peri cryn bryder iddi o ran ei bywyd bob dydd. 

Roedd gan Joan (JW) ddirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig â henaint, 
ac roedd yr optometrydd wedi holi tybed a oedd ganddi Glawcoma, sydd 
angen ei fonitro. Ar ôl 12 mis, roedd (JW) yn dal i ddisgwyl apwyntiad ac 
mae'n awyddus iawn i gadw hynny o olwg sydd ganddi ar ôl. 
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Fe esboniodd fod yr Optometrydd yn gwirio'r pwysau yn ei llygaid i 
sicrhau nad yw'n gwaethygu, tra mae'n aros am apwyntiad. 

Esboniodd PL fod y canllawiau'n glir y dylai pwysau yn y llygiad sydd yn 
uwch na lefel trothwy penodol gael eu cyfeirio ar unwaith.   

Roedd CJ o'r farn y dylid cael gohebiaeth ddigonol am apwyntiadau sy'n 
hwyr a gofynnodd a ddylai timau profiad y cleifion gael eu cynnwys. 

Esboniodd RJ y bu ymgyrch dros y misoedd diwethaf i ystyried sut y 
gellir casglu'r wybodaeth a'i defnyddio fel cyfres o gwestiynau ar gyfer 
Mesurau Canlyniadau Cleifion a Gofnodwyd (PROMs) a Mesurau 
Profiadau Cleifion a Gofnodwyd (PREMs). 

Gofynnodd PL i Marilyn a oedd yn fodlon cael ei monitro gan ei 
hoptometrydd, ar yr amod nad oedd ei chyflwr yn newid, ac ymatebodd 
hithau ei bod, er y byddai angen iddi fynd i'r ysbyty pe bai angen diferion 
newydd. 

Tynnodd CJ sylw at y ffaith bod Sian Biddyr wedi bod yn rhan o brosiect 
Cwm Taf ac roedd adborth wedi canfod fod pobl yn fodlon cael triniaeth 
gan optometrydd neu nyrs, ar yr amod bod y cyfathrebu'n dda. 

Cytunodd SB, gan esbonio fod boddhad cleifion yn eithriadol o uchel yn 
y Canolfannau Diagnostig a Thriniaeth Ophthalmeg(ODTC). 

Teimlai PL fod y system yn gyfyngedig oherwydd y ddibyniaeth ar ofal 
iechyd eilaidd a chytunodd CJ y byddai cleifion yn hapus, ar yr amod 
bod y cyfathrebu'n iawn. 

Cafodd pawb eu hannog gan JM i gydweithio er mwyn datblygu'r agenda 
hon, a thynnodd CJ sylw at y 31,000 o unigolion sy'n wynebu risg ar hyn 
o bryd. 

Roedd y Cadeirydd am fynd i'r afael â'r oedi yn y driniaeth ddilynol a 
chytunwyd y byddai llythyr yn cael ei anfon at Vaughan Gething, ar ran y 
grŵp, yn tynnu sylw at drafferthion y 33,351 sydd mewn perygl o golli eu 
golwg a gwneud cais am gynllun gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael 
â'r broblem. 

Cytunwyd hefyd i ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet gyhoeddi nifer y cleifion 
dilynol sy'n aros mwy na'r 'dyddiad targed' clinigol a gytunwyd arno yn 
rheolaidd. 

Cytunwyd hefyd i wahodd y timau profiad y cleifion i gyfarfod nesaf y 
Grŵp Trawsbleidiol, a fyddai'n caniatáu amser i ymateb Ysgrifennydd y 
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Cabinet gael ei ystyried a byddent yn cael eu hannog i drafod sut y gallai 
Llywodraeth Cymru helpu timau profiad y cleifion i wella gwasanaethau. 

4. Unrhyw fater arall 

Cafodd CJ ei llongyfarch gan JM am y gwaith roedd wedi'i wneud i 
sicrhau bod amseroedd rhwng cyfeirio a thriniaeth wedi aros yn gadarn 
yn y sylw. 

Cytunwyd y dylid cynnal y cyfarfod nesaf yn ystod mis Mai/Mehefin 
2017; diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a daeth y 
cyfarfod i ben am 7.25pm.  
 
 
 


