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Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol  
25 Mehefin 2019, Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel, Caerdydd 
 
Yn bresennol    
Kirk Ellis 
Sybil Fowler  
Christine Fox 
Martin Fox 
Glenis Gill  
Jan Goldsworthy 
Phillip Goldsworthy 
Meinir Elin Gooch  
Cynthia Hill  
Christian Howells, Bargyfreithiwr 30 Park Place   
Rosemarie Howells  
Annette Hutchings 
Elaine Huxley  
Lynne Kelly 
Tony Lane  
Brian Longford 
Janet Morgan 
Lucy O’Brien, Watkins and Gunn  
Joyce Olszweski  
Toni Olzweski  
Glesni Sibley 
Barbara Sugar 
Craig Sugar 
Graham Sugar  
Margaret Sugar   
David Thomas 
Jean Thomas 
Christine Williams 
Jason Williams 
Lloyd Williams, CF, 30 Park Place  
Tony Lane 
Patricia Summers 
Tony Summers 
Helen Cook  
Ian Wallace  
 
Aelodau’r Cynulliad  
Mick Anotiniw AC a Chadeirydd  
Nancy Cavill (cynorthwy-ydd Julie Morgan)  
Hefin David AC  



 2 

Jane Hutt AC  
Mark Isherwood AC  
Dai Lloyd AC 
Jill Purvis (Huw Irrancca-Davies) 
Austin (Mick Antoniw) 
Francis (Rhun ap Iorwerth)  
 
Ymddiheuriadau  
Rhun ap Iorwerth AC  
John Griffiths AC 
Siân Gwenllian AC  
Vikki Howells AC 
Huw Irranca-Davies AC  
Jeremy Miles AC  
Carol Harker  
Chris Harker  
Edward Purnell  
Gill Purnell  
Margret Sharpe  
Sue Sparkes  
Gerald Stone  
Bev Tumelty  
  
 
Agorodd Mick Antoniw AC a chadeirydd y grŵp trawsbleidiol y 
cyfarfod a chroesawodd bawb. Cadarnhaodd Mick ei fod wedi 
ysgrifennu at Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, yn gofyn i Lywodraeth Cymru weithredu’n gyflym a 
dod â’r gwahaniaeth mewn cefnogaeth ledled y DU i bobl sydd 
wedi’u heintio a’u heffeithio i ben yn unol â chais Syr Sir Brian 
Langstaff, cadeirydd yr ymchwiliad i waed wedi’i heintio.  
 
Mae 160 o ddioddefwyr wedi marw ledled y DU ers cyhoeddi’r 
ymchwiliad i waed wedi’i heintio ar 11 Gorffennaf 2017. 
Dosbarthodd Mick gopi o'r llythyr i'r grŵp a chadarnhaodd nad oedd 
Llywodraeth Cymru wedi cael rhybudd ymlaen llaw o gyhoeddiad 
Lloegr ar 30 Ebrill 2019  
 
Dywedodd Dr Dai Lloyd AC y dylai taliadau ddod yn uniongyrchol o 
Drysorlys y DU ac nid gan Lywodraeth Cymru. Roedd y trychineb 
gwaed wedi’i heintio wedi digwydd cyn datganoli.  



 3 

 
Mae Hefin David a Dai Lloyd wedi gofyn cwestiynau yn y Senedd am 
gymorth yn ymwneud â gwaed wedi’i heintio. Derbyniodd Dai Lloyd 
ateb gan Vaughan Gething ar 13 Mehefin yn dweud y bydd cyfarfod 
rhwng gweinidogion iechyd y DU cyn toriad yr haf ond ei fod yn 
disgwyl y bydd ymgynghoriad arall cyn i unrhyw benderfyniad gael ei 
wneud.  
 
Gofynnodd Mark Isherwood a oedd cyllid canlyniadol Barnett ar 
gyfer cefnogaeth gwaed wedi’i heintio. Cadarnhawyd nad oedd cyllid 
newydd ar gyfer y cyhoeddiad diweddar yn Lloegr ar 30 Ebrill. Yn 
hanesyddol, ariannwyd HIV gan yr Adran Iechyd a Hep C gan 
Lywodraeth Cymru. Nid yw'n eglur sut mae Cynllun Cymorth Gwaed 
Wedi’i Heintio Cymru yn cael ei ariannu ar hyn o bryd. 
 
Dywedodd Tony Lane wrth y grŵp fod Diana Johnson yr wythnos 
diwethaf wedi gofyn am iawndal ar unwaith. Dywedodd David 
Thomas ei fod wedi cwrdd â David Lidington, Gweinidog Swyddfa'r 
Cabinet, a Jackie Doyle Price gyda grwpiau ymgyrchu ac elusennau 
eraill y DU, a'r cynnig a gyflwynwyd iddynt oedd cymorth ledled y DU 
i'r rhai sydd wedi'u heintio ac yr effeithiwyd arnynt, ond nid oedd y 
cyhoeddiad ar 30 Ebrill yn Lloegr yn adlewyrchu eu gofynion.  
 
Amlinellodd Kirk Ellis bwysigrwydd cefnogaeth barhaus i weddwon. 
Mae'n bryderus iawn na ddylai ei bartner a'i fab ifanc orfod erfyn am 
gymorth yn ôl disgresiwn pe bai'n marw. Byddai'n well ganddo pe bai 
cynllun yr Alban yn cael ei roi ar waith gan ei fod yn gweld hyn yn 
decach. Er bod taliadau parhaus ar gyfer y rhai sydd wedi'u heintio 
£1,000 yn llai y flwyddyn, mae am weld sicrwydd i weddwon a 
phartneriaid fod yn flaenoriaeth. 
 
Dywedodd Toni Olszweski, sydd wedi'i heintio â Hep C, ei fod wedi 
bod yn sâl yn ddiweddar a'i fod yn poeni bod ei Hep C wedi 
dychwelyd a’i fod wedi ailwaelu droeon eraill yn dilyn triniaeth.  
Gwrthodwyd prawf Hep C iddo yn ei feddygfa gan ei fod yn 'rhy 
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ddrud'. Pan ddywedodd y byddai'n cael prawf yn breifat, cafodd y 
prawf a daeth yn ôl yn bositif. Roedd yn bryderus iawn am y 
canlyniad a chafodd ei gyfeirio at y clinig firysau mewn gwaed lle 
gwnaed profion pellach ac nad oedd modd canfod y firws. Mae hyn 
wedi peri llawer o straen i Tony a hoffai i'r ymchwiliad archwilio 
argaeledd profion Hep C a monitro cleifion Hep C ar ôl triniaeth. 
Cafodd ei rhyddhau o’r ysbyty yn 2017 yn dilyn triniaeth lwyddiannus 
gydag Exviera, Viekirax a Ribavirn heb unrhyw fonitro dilynol i'r afu, 
ac mae'n teimlo nad yw hyn yn dderbyniol oherwydd effeithiau 
tymor hir Hep C. 
 
Yn 2012 cafwyd ymgynghoriad Ymddiriedolaeth Macfarlane ar gyfer 
trosglwyddo mwyafrif ei gronfeydd ariannol wrth gefn i'w fuddiolwyr 
a gymerodd ran mewn cyfweliadau wyneb yn wyneb, galwadau ffôn 
a holiadur 20 tudalen. Flwyddyn yn ddiweddarach hysbyswyd 
gweddwon na fyddai unrhyw newid i'r meincnod o £19,000 ar gyfer 
gweddwon heb eu heintio.  
 
Trosglwyddwyd cronfeydd wrth gefn Ymddiriedolaeth Macfarlane i 
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yn 2018. Penodwyd David Barlow 
yn rheolwr cymorth i fuddiolwr Ymddiriedolaeth Macfarlane, ond nid 
yw bellach yn y swydd ac mae Tim Waldron wedi cymryd ei le. Nid 
yw buddiolwyr wedi gallu cael gafael ar unrhyw gronfeydd a dywed 
Tim Waldron fod ymgynghoriad arall ar y gweill.  
Camau Gweithredu: Y grŵp trawsbleidiol i ysgrifennu at 
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yn gofyn am gyfarfod gyda nhw 
gan fod y grŵp yn pryderu y bydd yr arian sydd gan Ymddiriedolaeth 
Terrence Higgins yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymgynghoriad arall ac 
na fydd unrhyw arian yn weddill gan yr ymddiriedolaeth.  
 
Rhoddodd Lloyd Williams CF a Christian Howells y wybodaeth 
ddiweddariad am yr ymchwiliad i waed wedi’i heintio. Maent wedi 
bod yn bresennol ym mhob gwrandawiad yn Llundain, Gogledd 
Iwerddon a Leeds, a byddant yng Nghaeredin dros y pythefnos nesaf. 
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Bydd angen cysylltu â’r tystion a ddewiswyd ar gyfer gwrandawiadau 
Caerdydd yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Cymru rhwng 23 a 26 
Gorffennaf. Os na fydd pobl yn cael eu galw i roi tystiolaeth ar lafar 
mae eu datganiadau yn bwysig iawn a bydd yr Ustus Langstaff yn eu 
darllen. 
 
Bydd 12 tyst yng Nghaerdydd ac mae 9 o'r rheini'n dod o Hemoffilia 
Cymru ac yn cael eu cynrychioli gan Watkins and Gunn. Dywedodd 
Lloyd fod cadeirydd yr ymchwiliad cyhoeddus, Syr Brian Langstaff, yn 
gwneud y pwynt yn rheolaidd am y gwahaniaeth mewn cymorth 
ariannol ledled y DU ac mae'r ymchwiliad yn cael argraff dda o sut yr 
effeithir ar bobl.  Mae Syr Brian yn agored iawn ac yn hawdd mynd 
ato ac yn trafod drwy gydol y dydd yn ystod egwyliau coffi ac ati. Nid 
yw Lloyd a Christian wedi gweld hyn o'r blaen gyda barnwyr eraill. 
Mae gan yr ymchwiliad 150 o baragyfreithwyr sy'n archwilio 
dogfennau a 6-10 o gyfreithwyr ymchwiliad profiadol. Mae'r 
ymchwiliad wedi derbyn 5 miliwn o ddogfennau gan ddwy adran y 
Llywodraeth. Maent wedi cael gafael ar ddogfennau gan gwmnïau 
cyffuriau yr Unol Daleithiau sydd â swyddfeydd yn Llundain. Mae tair 
wythnos arall o dystion wedi'u hychwanegu ym mis Hydref ar gyfer 
gwrandawiadau tystion gan fod dros 2,000 o bobl wedi dod ymlaen a 
rhoi datganiadau. Mae Syr Brian yn darllen pob datganiad tyst yn 
bersonol. 
Mae Tony Lane yn poeni na fydd yr ymchwiliad byth yn dod i ben ond 
cadarnhaodd Lloyd Williams na fydd hyn yn digwydd. Mae Syr Brian 
eisiau clywed yr holl dystiolaeth yn ofalus, mae'n gwybod bod amser 
yn ffactor hollbwysig a bod cydbwysedd rhwng trylwyredd a 
chyflymder.  
 
O 2020 ymlaen bydd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn rhoi 
tystiolaeth: gweision sifil, meddygon, arbenigwyr modern, 
arbenigwyr Hep C, arbenigwyr meddygol mewn moeseg sy'n delio â 
datgelu i gleifion. Ymchwilir i’r dyddiadau y daeth pobl i wybod am 
bethau a bydd Ken Clarke, John Major a David Owen yn rhoi 
tystiolaeth. Roedd y grŵp yn teimlo y byddai'n briodol gwneud 
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penderfyniad dros dro gan na fydd llawer o bobl yn gweld diwedd yr 
ymchwiliad. Mae Llywodraeth y DU yn parhau i fod yn amharod i 
dderbyn cyfrifoldeb am daliadau. 
 
Mae Lloyd Williams eisiau i'r arbenigwyr rhanbarthol datganoledig 
roi tystiolaeth. Bydd gwrandawiadau pellach i ymgyrchwyr. Bydd 
ffocws ar driniaeth ac arian. 
 
Gofynnodd un aelod a ellir enwi meddygon. Esboniodd Lloyd 
Williams eu bod yn cynrychioli Gogledd Iwerddon a chafwyd 
cyflwyniad gan y bargyfreithiwr sy’n cynrychioli meddyg, ond cafodd 
y cais hwn ei wrthod gan Syr Brian a Jenni Richards CF yr ymchwiliad. 
 
Trafodwyd materion yn ymwneud â data sydd wedi dyddio, a 
chytunwyd i ofyn am gyngor pellach gan un o'r hepatolegwyr. 
  
Yn ddiweddar, mae'r grŵp hollbleidiol seneddol ar hemoffilia a 
gwaed wedi’i heintio wedi'i gadeirio gan Diana Johnson AS ac mae 
ymchwiliad Cymdeithas Hemoffilia'r DU wedi lansio ymchwiliad i 
fynediad at driniaeth hemoffilia. Ni hysbyswyd Hemoffilia Cymru na 
Haemophilia Scotland am hyn ac ni chawsant eu gwahodd i'r grŵp 
hollbleidiol seneddol. Mae Hemoffilia Cymru yn mynychu 
cyfarfodydd grŵp hollbleidiol seneddol yn rheolaidd ond nid oedd 
ganddynt unrhyw wybodaeth am hyn. Mae'r grŵp trawsbleidiol a 
Hemoffilia Cymru wedi lobïo Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San 
Steffan i sefydlu ymchwiliad cyhoeddus llawn dan arweiniad barnwr 
ledled y DU. Nid hwn oedd yr opsiwn a ffefrir gan Diana Johnson gan 
fod ei hetholwr eisiau ymchwiliad fel un Hillsborough dan arweiniad 
Esgob Lerpwl a phanel. Safodd Julie Morgan, cadeirydd y grŵp 
trawsbleidiol, yn gadarn a gwrthododd gytuno i arwyddo llythyr yn 
cymeradwyo barn y grŵp hollbleidiol seneddol ar 17 Hydref 2017 
gan nad dyna oedd barn y grŵp trawsbleidiol, Hemoffilia Cymru, 
cleifion a theuluoedd yng Nghymru. (Gweler y llythyr atodedig gan 
Julie at Diana Johnson)   
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Codir materion yn ymwneud â thriniaeth hemoffilia yn Grŵp 
Cynghori Cymru ar Anhwylderau Gwaedu Etifeddol, a sefydlwyd yn 
dilyn adolygiad gweinidogol o ofal hemoffilia yng Nghymru sy'n 
cynnwys cynrychiolwyr cleifion, Hemoffilia Cymru, meddygon 
hemoffilia, nyrsys, ffisiotherapyddion, seicolegwyr a gweithwyr 
cymdeithasol, swyddogion byrddau iechyd lleol a chomisiynwyr 
gwasanaeth arbenigol iechyd Cymru. Yna gellir mynd ag unrhyw 
faterion sydd heb eu datrys at y grŵp trawsbleidiol drwy Aelodau 
Cynulliad yr etholwyr neu Hemoffilia Cymru neu'n uniongyrchol gan 
etholwyr gan fod croeso i bawb ddod i gyfarfodydd y grŵp 
trawsbleidiol.  
Camau gweithredu: Y grŵp trawsbleidiol i gysylltu ag ASau Cymru a 
Diana Johnson AS  
DS Nid yw mynediad at driniaethau sy’n para’n hirach ar gyfer 
hemoffilia yn broblem yng Nghymru  
Nid oes gan glinigwyr hemoffilia yng Nghymru yr un cyfyngiadau arnynt â 
Lloegr wrth ragnodi'r triniaethau hemoffilia sy'n para'n hirach. Mae gan 
Gymru ddull gweithredu wedi'i deilwra o ran triniaethau hemoffilia sy'n 
para'n hirach ac os yw cleifion yn ymgeiswyr addas yna gellir rhagnodi'r 
driniaeth iddynt heb unrhyw gyfyngiadau. Nid yw'r triniaethau newydd 
sy'n para'n hirach yn addas ar gyfer pawb ac mae rhai cleifion hemoffilia 
yn dychwelyd i driniaeth hemoffilia safonol.  
 
Cytunwyd y byddai croeso i staff ganolfannau hemoffilia fynychu 
gwrandawiadau’r ymchwiliad i waed wedi’i heintio. 
  
Trafodwyd meddygaeth integredig neu therapïau amgen ar gyfer 
dioddefwyr gwaed wedi’i heintio â phrognosis gwael. Cytunodd y 
grŵp y byddai hyn yn cynnig rhywfaint o obaith a chysur lle roedd 
meddygaeth gonfensiynol wedi methu ac y dylid ei godi gyda'r 
ymchwiliad. 
 
Camau gweithredu  
Y grŵp trawsbleidiol i sefydlu cyfarfod gyda Vaughan Gething  
Y grŵp trawsbleidiol i gysylltu ag ASau Cymru a Diana Johnson 
ynghylch ymchwiliad y grŵp hollbleidiol o fynediad at driniaeth 
hemoffilia  
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Y grŵp trawsbleidiol i ofyn am gyfarfod gyda Tim Waldron, rheolwr 
cymorth i fuddiolwyr Ymddiriedolaeth Macfarlane yn 
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins 
LK i ofyn am gyngor gan hepatolegydd ynghylch data sydd wedi 
dyddio 
Meddygaeth integredig a therapïau amgen i'w codi gyda'r 
ymchwiliad.  
 
  
 
Cyfarfod nesaf Awst / Medi 2019  
   
   


