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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg 

Nodiadau'r cyfarfod ar 11 Gorffennaf 2017 

 
Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel, 6.30pm 

 
Yn bresennol: 
 
Emma Sands, RNIB Cymru (ES) 
Richard Timothy, RNIB Cymru 
Ansley Workman, RNIB Cymru (AW) 
Ceri Jackson, RNIB Cymru (CJ) 
Kate Breeze, RNIB Cymru 
Sian Biddyr, RNIB Cymru (SB) 
Louisa Dallas, Novartis  
Owen Williams, Cyngor Cymru i’r Deillion (OW) 
Martin Semple, Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru (MS) 
Angela Hughes, Cadeirydd Cymru Gyfan ar gyfer Gwrando a 
Dysgu o Adborth (AH) 
Fiona Campbell, Bayer (GC) 
Gareth Lewis, claf 
Marilyn Campbell, claf (MC) 
Joan a Ben Williams, cleifion (JW) 
 
Ymddiheuriadau: 
Parhaodd y Cyfarfod Llawn tan 8.25 pm, felly nid oedd unrhyw 
Aelodau Cynulliad yn gallu dod i'r cyfarfod 
 

1. Cefndir y cyfarfod  
 
Ysgrifennodd Dr Dai Lloyd AC at Vaughan Gething AC, 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, yn dilyn y Grŵp Trawsbleidiol 
ar Olwg diwethaf i gael y diweddaraf am y rhaglen gofal wedi'i 
gynllunio a phroblem barhaus y byrddau iechyd o oedi 
apwyntiadau a/neu apwyntiadau wedi'u canslo ym maes 
offthalmoleg.  
 
Hefyd, gofynnodd Dai Lloyd i aelodau'r rheini sy'n ymwneud â 
phrofiad cleifion, naill ai o Lywodraeth Cymru neu'r bwrdd iechyd, 
ddod i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol a rhoi'r diweddaraf i'r grŵp 
am y sefyllfa bresennol ac unrhyw gynnydd a wnaed.       
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Agorodd ES y cyfarfod am 7pm gan groesawu pawb. Estynnwyd 
croeso arbennig i Marilyn Campbell, Gareth Lewis a Joan a Ben 
Williams, a oedd yn bresennol i roi safbwynt cleifion am yr hyn yr 
oeddent yn credu y gellid ei wella ar sail eu profiad. Rhoddodd 
Owen Williams adborth hefyd yn seiliedig ar ei brofiad fel claf.  
 

2. Cyflwyniad gan Angela Hughes, Cadeirydd y Grŵp 
Gwrando a Dysgu o Adborth, a Martin Semple, Swyddog 
Nyrsio ar gyfer Profiad Cleifion 

 
Cyflwynodd Angela Hughes (AH) ei hun i'r grŵp a diolchodd i'r 
rheini a oedd yn bresennol am y cyfle i siarad am waith y 
Fframwaith ar gyfer Gwella Profiadau Defnyddwyr Gwasanaethau. 
Esboniodd AH y byddai ei chyflwyniad yn rhoi trosolwg o'r 
newidiadau a wnaed gan wahanol fyrddau iechyd ym maes 
offthalmoleg a'r adborth a roddwyd gan gleifion ynglŷn â pha mor 
fodlon ydyn nhw â'r gwasanaeth. 
 
Esboniodd AH na fyddai ei chyflwyniad yn trafod y materion polisi 
sy'n sail i'r newidiadau'r byrddau iechyd, a dywedodd y byddai hyn 
yn cael ei fwydo i'r Grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth ei ystyried. 
Estynnodd AH wahoddiad i'r Grŵp Trawsbleidiol i aelod ddod i 
gwrdd â nhw er mwyn cyfleu'r hyn y gall AH a'r grŵp ei wneud ar 
draws Cymru gyfan. Cadarnhaodd AH hefyd y byddai'n hapus dod 
i unrhyw un o gyfarfodydd dilynol y Grŵp Trawsbleidiol. 
 
Anerchodd Ceri Jackson (CJ) y grŵp i ddweud mai'r rheswm dros 
bresenoldeb Angela a Martin yn y cyfarfod hwn oedd materion 
difrifol ym maes offthalmoleg ym mhob bwrdd iechyd yng 
Nghymru, gan effeithio'n sylweddol ar amseroedd aros i gleifion 
sydd wedi cael diagnosis o golli golwg. Felly, gofynnodd CJ fod yr 
adborth profiad cleifion yn canolbwyntio ar gapasiti a phryderon 
ynglŷn â hyn.  
 
Rhoddodd AH sicrwydd i CJ fod yr adborth o'r arolygon profiad 
cleifion yn cyfeirio at faterion capasiti, gan gyfeirio at y ffaith bod 
Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi rhyddhau papur ar ei wefan 
yn ymchwilio i gynaliadwyedd gwasanaethau ym maes 
offthalmoleg a sut y bydd angen eu hailgynllunio at y dyfodol.  
 
Abertawe Bro Morgannwg  
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 Esboniodd AH fod yr adborth yn deillio o arolygon profiad 
cleifion cyfeillion a theulu yn theatr llygaid, clinig llygaid a 
chlinig mynediad cyflym ar gyfer llygaid (RACE) rhwng 1 
Ionawr a 30 Ebrill 2017. Mae'r canlyniadau'n dangos mai 
theatr llygaid oedd yn cael ei argymell fwyaf, gyda 100% o 
gleifion yn debygol o'i argymell i gyfeillion a theulu, wedyn 
clinig llygaid ar 83% a RACE ar 73%.  

 

 Dywedodd AH fod 93% o gleifion yn fodlon â'r gofal a 
gawsant yn y clinig offthalmoleg ar gyfer angiograffeg 
fflworesin ym mis Ebrill eleni, ond mae'n amlwg bod angen 
gwneud gwaith o hyd i weld pa faterion sy'n peri i'r 7% sy'n 
weddill fod yn anfodlon.  (Llenwodd 31 o ymatebwyr yr 
holiadur). 

 
Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan 
 

 Trafododd AH welliannau fel sefydlu'r ganolfan triniaeth 
ddiagnostig offthalmig, gyda thri safle arall yn weithredol o fis 
Rhagfyr 2016, a'r gwasanaeth AMD gwlyb yn Specsavers 
Casnewydd fel enghreifftiau pellach.  

 

 O ran cynaliadwyedd, siaradodd AH am sefydlu tîm prosiect i 
gwblhau darpariaeth gwasanaethau cynaliadwy. 
Pwysleisiodd AH fod hyn yn welliant allweddol oherwydd ei 
fod yn profi bod Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn edrych tuag 
at fwy o drawsnewid ym maes offthalmoleg.  

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 

 Cyfeiriodd AH at y pecyn cymorth nam ar y synhwyrau a 
ddatblygwyd gan yr adrannau awdioleg, offthalmoleg a 
phrofiad cleifion mewn partneriaeth â sefydliadau gwirfoddol 
fel RNIB Cymru, Deafblind Cymru, Vision Support ac eraill.  

 

 Esboniodd AH fod y Grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth yn 
ceisio rhannu unrhyw adborth sy'n cael ei gasglu ar draws 
Cymru gan fod hyn yn eu galluogi i weld pa gynlluniau peilot 
sy'n llwyddiannus ac yn annog mwy o gydweithio rhwng 
gwahanol sefydliadau.  

 



4 
 

 Aeth AH ymlaen i drafod mis Tachwedd 2016 fel mis 
ymwybyddiaeth nam ar y synhwyrau a'r cyswllt â Vision 
Support Cymdeithas, Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru 
a Deaf Blind Cymru i gyflwyno sesiwn ymwybyddiaeth i staff. 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro   
 

 Soniodd AH am ddefnyddio gwirfoddolwyr i ymgymryd ag 
arolygon pwrpasol gyda dyfeisiau llaw sy'n arddangos ffont 
mawr neu'n chwarae arolygon sain. Eglurodd AH fod 
defnyddio gwirfoddolwyr yn hytrach na staff i gynnal yr 
arolygon hyn yn gwneud i gleifion deimlo'n fwy cyffyrddus ac 
yn rhydd i fynegi unrhyw bryderon neu gwynion.  

 

 Trafododd AH newidiadau a wnaed er mwyn gwella 
gwasanaethau, yn benodol dylunio'r dderbynfa radioleg 
newydd sy'n cydymffurfio â safonau 'Visibly Better'. Mae AH 
yn credu y bydd y dyluniad newydd yn gwella'r profiad i 
gleifion â nam ar y golwg, yn ogystal â gwella'r profiad i bob 
claf radioleg.   

 

 Hysbysodd AH y Grŵp Trawsbleidiol am ei chanfyddiadau 
ynghylch boddhad cleifion ym maes offthalmoleg, gan fanylu 
sut mae cleifion yn aml yn pryderu ac yn ofni cymryd 
cwynion ymhellach, sy'n arbennig o wir yn achos cleifion sy'n 
dibynnu'n fawr ar y gwasanaeth.  O ganlyniad i hyn, 
dywedodd AH fod y pwyslais bellach ar ddatrys cwynion yn 
anffurfiol lle bo modd; fodd bynnag, pwysleisiodd nad yw hyn 
yn golygu nad yw'r cwynion hyn yn cael eu cofnodi o 
safbwynt boddhad cleifion, ond mae gweithio fel hyn yn 
annog mwy o gleifion i fynegi'u pryderon. 
 

 Yn olaf, anogodd AH y Grŵp Trawsbleidiol i annog unrhyw 
gleifion y maen nhw'n dod ar eu traws i fynegi eu pryderon 
oherwydd y bydd hyn yn caniatáu iddi hi a'i grŵp 
ddefnyddio'u pryderon fel tystiolaeth i sicrhau newid pellach 
a gwella'r modd y darperir gwasanaethau. 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf   
 

 Amlinellodd AH sut mae'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda 
rheolwyr gwasanaeth a chlinigwyr i ymchwilio i'r llwybr gofal 
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offthalmoleg. Fodd bynnag, nid oedd Cyngor Iechyd 
Cymuned Cwm Taf yn gallu cymryd rhan yn yr arolwg 
cleifion, felly ni chasglwyd unrhyw ddata am brofiad cleifion 
ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
 

 Adroddodd AH am yr arolwg profiad cleifion mewn 
partneriaeth â'r Cyngor Iechyd Cymuned ddeuddeg mis yn 
ôl. Eglurodd AH, fel rhan o'r arolwg hwn, yr holwyd 200 o 
gleifion AMD am eu barn am ddatblygu gwasanaethau 
intrafitreal lleol yn Sir Benfro, a lle byddai orau ganddynt 
dderbyn y gwasanaeth hwn, gan gynnig nifer o leoliadau 
amgen ar draws y sir.  

 

 Amlinellodd AH ganlyniadau'r arolwg hwn, sef bod y bwrdd 
iechyd wedi datblygu canolfan driniaeth yn yr Uned 
Llawfeddygaeth Ddydd yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd o 
Fedi 2016 ymlaen yn seiliedig ar ddewis y cleifion fel lleoliad 
ar gyfer triniaeth. Mae'r gwasanaeth hwn bellach wedi'i brif 
ffrydio, gyda rhwng 29 a 43 o driniaethau'n digwydd bob 
wythnos, yn ogystal ag ail ganolfan driniaeth ar gyfer y 
cleifion hynny sy'n dymuno cael eu trin yn Ysbyty De Sir 
Benfro, Doc Penfro, o fis Gorffennaf 2017 ymlaen.  

 
Daeth Sian Biddyr a Louisa Dallas i mewn i'r ystafell am 7.22 pm 
 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
  

 Soniodd AH am y trafodaethau gyda'r timau mesurau 
canlyniadau cysylltiedig â chleifion (PROMs) a mesurau 
profiadau cysylltiedig â chleifion (PREMs) ar y llwybr 
cataractau ym maes offthalmoleg. Tynnodd AH sylw at y 
ffaith fod yna lawer o wahanol lwybrau sy'n arwain at yr un 
canlyniadau mewn gwirionedd, ac felly'n peri cwestiynau 
ynghylch ai dyma'r defnydd gorau o adnoddau ac ai dyma y 
mae cleifion ei eisiau. Dywedodd AH wrth y Grŵp 
Trawsbleidiol ei bod hi'n credu y bydd PROMs a PREMs yn 
dechrau llywio ymdrechion i weld sut bydd gwasanaethau fel 
offthalmoleg yn edrych yn y dyfodol.  

 

 Gwahoddodd AH Martin Semple (MS) i ychwanegu unrhyw 
sylwadau. Aeth ymlaen i gyflwyno cefndir y Fframwaith ar 
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gyfer Gwella Profiadau Defnyddwyr Gwasanaethau, sef ei 
gyhoeddiad gwreiddiol yn 2013 a'i ddiwygiadau dilynol yn 
2014/2015 er mwyn cael adborth yn sgil pryderon, cwynion, 
canmoliaeth a digwyddiadau clinigol cleifion.  
 

 Ymhelaethodd MS hefyd ynghylch gwaith y PROMs a'r 
PREMs a'r ymdrechion presennol i gysylltu mesurau 
canlyniadau â phrofiad er mwyn cael darlun mwy cywir o 
foddhad cleifion o'i gymharu â'r modd y darperir 
gwasanaethau.  

 
3. Trafodaeth 

 
Dechreuodd Marilyn Campbell (MC) y drafodaeth drwy ddisgrifio ei 
phrofiad diweddar yn adran llawdriniaeth ddydd ei hysbyty, a 
achosodd ddryswch a rhwystredigaeth. Cafodd MC lythyr yn nodi 
bod ei llawdriniaeth wedi'i threfnu ar gyfer 26 Gorffennaf 2017 a 
chost y llawdriniaeth i'r GIG pe bai'n canslo. 
 
Esboniodd MC fod geiriad y llythyr hwn yn hynod o gamarweiniol; 
roedd yn awgrymu mai hi fyddai'n ysgwyddo'r gost ac felly gallai 
achosi gofid i gleifion sy'n cael llythyrau tebyg. Yna cafodd MC ail 
lythyr yn dweud y canslwyd ei hapwyntiad oherwydd nad oedd 
gwely ar gael, yn ogystal â'r ffaith bod ei llawfeddyg i ffwrdd ar frys, 
er bod tair wythnos tan ei llawdriniaeth. Dywedodd MC fod hwn yn 
brofiad hynod o rwystredig ac yn dangos bod angen gwella'r 
trefniadau gweinyddol.  
 
Roedd Owen Williams (OW) yn cytuno â MC ynglŷn â'r geiriad 
gwael, gan dderbyn llawer o lythyrau tebyg ac mae wedi wynebu 
rhwystredigaeth debyg gydag apwyntiadau'n cael eu canslo ac 
yna'n cael eu hail-drefnu ar yr un diwrnod. Cytunodd AH fod hyn 
yn peri pryder yn barhaus ac na ddylai absenoldeb gwyliau 
ymgynghorwyr effeithio ar apwyntiadau clinigol gan fod hyn yn cael 
ei drefnu ymlaen llaw.  
 
Hefyd, eglurodd AH fod polisi'n pennu bod yn rhaid aildrefnu 
unrhyw apwyntiadau sy'n cael eu o fewn cyfnod caeth ac felly y 
bydd unrhyw faterion cysylltiedig yn cael eu hadolygu gan eu bod 
yn effeithio ar gleifion o hyd. Caeodd AH y drafodaeth hon drwy 
ddweud bod ei thîm yn argymell bod adrannau offthalmoleg ledled 
Cymru yn cael eu llywio'n glinigol yn hytrach nag yn weinyddol er 
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mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, a chytunodd i fynd â llythyrau 
MC gyda hi i'w hadolygu.  
 
Holodd MC AH ynglŷn â pheidio â chaniatáu i optometryddion 
ragnodi meddyginiaeth a'r ffaith bod hyn yn creu anawsterau i'r 
rheini sy'n methu gweld ymgynghorydd oherwydd bod 
apwyntiadau'n cael eu canslo. Mewn ymateb i hyn, siaradodd AH 
am gynllun prawf Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ym maes 
cardioleg sy'n caniatáu i feddygon teulu gysylltu ag ymgynghorwyr 
yn uniongyrchol am gyngor ar faterion fel rhagnodi. Dywedodd AH 
fod cynlluniau fel y rhain bellach yn cael eu hystyried ar gyfer 
adrannau eraill fel offthalmoleg er mwyn gwneud newidiadau 
cynaliadwy at y dyfodol.  
 
Gofynnodd ES i AH sut mae'r grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth 
yn defnyddio'r data a gesglir o brofiad cleifion i greu newid 
cynaliadwy, hirdymor, yn enwedig wrth fynd i'r afael â'r mater o 
oedi a chanslo apwyntiadau. Mewn ymateb i hyn, soniodd AH am 
y tîm Gwella Gwasanaethau a'i waith yn adolygu cwynion, 
canmoliaeth a phrofiadau cleifion i ddarparu tystiolaeth ar gyfer 
meysydd gwella a defnyddio grwpiau ffocws i ganfod yr hyn y mae 
cleifion ei eisiau a helpu i nodi newidiadau a all wella'r modd y 
darperir gwasanaethau.  
 
Wrth ateb pryderon ES ynghylch a yw dirywiad pellach i olwg 
cleifion yn sgil oedi a chanslo apwyntiadau yn cael ei gofnodi ym 
mhrofiad cleifion, anogodd AH y dylid gwneud gwaith mwy 
rhagweithiol i sicrhau bod yr achosion difrifol hyn yn cael eu 
cofnodi a'u bod yn gallu dangos yn glir pan fydd oedi neu ganslo 
apwyntiad wedi achosi i olwg claf ddirywio.  
 
Ychwanegodd MS fod pryderon ES ynglŷn â sut y mae adborth 
cleifion yn cael ei ddefnyddio i lywio newid yr un fath â'r pryderon a 
fynegwyd pan gyhoeddwyd y fframwaith yn 2013. Dywedodd ES 
fod Fframwaith Canlyniadau a Chyflenwi y GIG a roddwyd ar waith 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn caniatáu i'r llywodraeth bennu pa 
adborth y mae'n disgwyl i'r GIG ei roi, fel nifer yr achosion difrifol.  
 
Fodd bynnag, eglurodd MS fod hyn cael ei werthuso o hyd er 
mwyn gweld sut mae'r llywodraeth yn defnyddio'r adborth i eirioli o 
blaid newid a gwella gwasanaethau. Gorffennodd MS ei bwynt 
drwy ailadrodd pa mor bwysig yw PREMs a'r angen i'r GIG roi 
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adborth cadarnhaol ac adborth negyddol gan gleifion fel ei gilydd 
er mwyn cymell staff i roi profiad gwell i'w cleifion. 
 
Aeth OW ymlaen i drafod rhestrau aros ac a ydynt yn cael eu 
hadolygu'n rheolaidd i weld pa gleifion y gellir eu blaenoriaethu yn 
dibynnu ar ddifrifoldeb cyflwr eu golwg.  Roedd AH yn gallu 
cadarnhau bod Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn cynnal 
adolygiadau rheolaidd o'r rhestrau aros, ond cydnabuwyd y gellid 
gwella'r broses adolygu er mwyn iddi gael ei llywio gan yr ochr 
glinigol yn hytrach na'r ochr gweinyddol fel yn y gorffennol. 
Cytunodd OW â'r cynnig hwn. 
 
Soniodd Joan Williams (JC) am ei phrofiad ei hun yn ei bwrdd 
iechyd lleol, lle bu'n rhaid iddi aros am 18 mis am apwyntiad 
oherwydd bod ei hymgynghorydd rheolaidd ar absenoldeb salwch 
hirdymor, ac effaith yr oedi hwn ar ei chataractau. Cynigiodd AH 
ffyrdd mwy effeithlon o gyfathrebu â chleifion ynghylch pam mae 
eu hapwyntiadau'n cael eu canslo a phryd y bydd yr apwyntiad 
nesaf, fel symleiddio gohebiaeth gan ysbytai i gleifion.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn Fiona Campbell ynghylch y mater (GC), 
cadarnhaodd AH fod ymgynghorwyr yn y diweddaraf am unrhyw 
adborth gan gleifion fel rhan o'u dilysiad a'u bod yn cael eu hannog 
i godi unrhyw faterion y maent yn credu y mae angen mynd i'r 
afael â nhw. Roedd MS yn cytuno a rhoddodd enghraifft o lle mae 
cynllun peilot o'r enw System Adborth Amser Real wedi caniatáu i 
lawfeddyg coluddion gyfathrebu'n well â chleifion o ganlyniad i 
adborth uniongyrchol gan glaf blaenorol. 
 
Cyfeiriodd Ansley Workman (AW) at sgwrs ddiweddar y cafodd 
gyda chwsmer RNIB a oedd wedi gofyn am ei ohebiaeth drwy e-
bost, ac a gafodd e-bost hir wedyn yn ei rybuddio am ddiogelu 
data a pheryglon gohebiaeth e-bost. Cytunodd AH fod hwn yn fater 
pwysig a chytunodd i ystyried sylwadau AW pan fydd y GIG yn 
ymchwilio i'r posibilrwydd o rybuddion awtomataidd dros e-bost 
neu neges destun i drefnu neu gadarnhau apwyntiadau.  
 
Caeodd ES y drafodaeth drwy hysbysu'r grŵp y bydd yr holl 
adborth o'r cyfarfod yn cael ei anfon at Gadeirydd y Grŵp 
Trawsbleidiol, Dai Lloyd, sydd hefyd yn cadeirio'r Pwyllgor Iechyd. 
Cytunodd AH i anfon dyddiadau'r Grŵp Gwrando a Dysgu o 
Adborth nesaf at ES.  
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4. Dyddiadau'r cyfarfodydd nesaf 
 

Penderfynwyd trefnu i gynnal cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol 
yn yr hydref. 
 

5. Unrhyw fater arall 
 
Ni ddatganwyd unrhyw fater arall a daeth y cyfarfod i ben am 
8.08pm. 
 
 
 

 
 


