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Diwrnod 1: Croeso ac ymsefydluRwyf wedi ymrwymo i sefydlu 
strategaeth gref ar gyfer cynnwys 
cleifion a’r cyhoedd er mwyn llywio 
gwaith Partneriaeth Genomeg Cymru, 
ers y diwrnod pan gefais fy mhenodi 
i’m swydd fel Pennaeth y Rhaglen. Yn 
ystod y 12 mis diwethaf, tra’r oeddwn 
yn sefydlu nifer o ffrydiau gwaith eraill, 
bûm yn ymgynghori â nifer o unigolion 
a sefydliadau i sicrhau bod fy uchelgais 
gyntaf i greu Bwrdd Seinio Cleifion a’r 
Cyhoedd wedi’i seilio ar a’i bod yn cael 
ei chefnogi gan gleifion a’r cyhoedd. 
Roedd yn bleser cael eich croesawu i 
gyd i’r digwyddiad deuddydd cyntaf, ac 
roedd yn galonogol iawn i weld eich 
bod wedi ffurfio grŵp mor glos mor 
gyflym. Roedd hyn yn ein galluogi i 
gynnal trafodaeth adeiladol ac 
amrywiol ar y thema ‘Cydsynio i 
Astudiaethau Ymchwil’, a fydd yn help 
mawr i ffurfio’r camau nesaf a gaiff eu 
hystyried gan y Grŵp Gweithredu 
Cydsyniad. 
Un o gryfderau mawr y grŵp hwn yw ei 
amrywiaeth; gyda’ch gilydd rydych yn 
cynrychioli ystod o brofiadau cleifion -
o glefydau prin a chanser, i brofion 
genetig yn ystod beichiogrwydd, ac 
rydych hefyd yn cynrychioli gwasgariad 
daearyddol ledled Cymru. Mae gan rai 
ohonoch brofiad eisoes o Gynnwys 
Cleifion a’r Cyhoedd ac mae’n 
rhywbeth sy’n newydd i eraill. Dyma rai 
o’r rhesymau pam rwyf mor gyffrous o 
weld y cydgynhyrchiad hwn yn esblygu, 
gan adeiladu ar y seiliau cadarn a 
osodwyd gan y Bwrdd Seinio hwn. 
Mi hoffwn ddiolch o galon i bob un 
ohonoch am eich cyfraniadau a’ch 
ymroddiad, ac rwy’n edrych ymlaen yn 
barod at gwrdd â chi! 

Diwrnod 2: Ymgynghoriad Cyntaf - Modelau 
Cydsynio 

Amser i Gydgynhyrchu!

Rydym yn ddiolchgar i’r Athro Angus Clarke a roddodd 
rywfaint o gefndir inni gyda chyflwyniad diddorol ar y daith i 
ddeall sail genetig y clefyd prin Ectodermal Dysplasia (ED), 
proses i ganfod triniaeth sydd wedi cymryd sawl degawd ac 
sy’n parhau hyd heddiw! 

Rydym wedi gofyn am eich cyfraniad atr sawl senario sy’n 
egluro sut y gofynnwyd i glaf gymryd rhan mewn astudiaeth 
ymchwil a oedd yn cynnwys prawf genetig.  Sut oedd y 
senarios hyn yn gwneud i chi deimlo? A oedd y ddulliau’n 
dderbyniol, ynteu a oedd elfennau a oedd yn gwneud i chi 
deimlo’n anghyfforddus? 

Cafwyd cytundeb cyffredinol bod ‘cydsyniad’ yn bwnc 
cymhleth dros ben, a bod gan amgylchiadau unigol rôl fawr 
i’w chwarae wrth benderfynu a oedd rhywbeth yn briodol 
neu beidio. Edrychwyd ar dri model cydsynio - trowch y 
dudalen am grynodeb! 

Croeso i Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd Partneriaeth 
Genomeg Cymru Mae aelodau wedi teithio o Ogledd, De, 
Dwyrain a Gorllewin Cymru i gwrdd am y tro cyntaf yng 
Nghaerdydd mewn digwyddiad preswyl deuddydd; cyfle i 
ddod i adnabod ein gilydd, i gwrdd â’r tîm, ac i ddechrau ar y 
gwaith o gydgynhyrchu!  

Rydych wedi clywed sawl cyflwyniad rhagarweiniol gan Rhys, 
Catrin a Michaela, i roi rhywfaint o gefndir i chi am Genomeg, 
y Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl a sut 
mae’r Bwrdd Seinio wedi rhoi sylfaen i thema Cydgynhyrchu. 
Cawsom wedyn flas ar y sesiwn o dan arweiniad Emma, i 
drafod Cylch Gorchwyl y Bwrdd Seinio.  Diolch i chi i gyd am 
eich cyfraniadau; mae’n bwysig eu bod yn adlewyrchu eich 
disgwyliadau a’ch dyheadau o’r hyn y gall y grŵp ei gyflawni! 

Daeth y diwrnod i ben gyda ‘Gêm Geirfa’ - pa mor astud fuoch 
chi’n gwrando ar y cyflwyniadau drwy gydol y diwrnod?! 

Dr Catrin Middleton
Pennaeth Rhaglen, GPW



Senarios Cydsyniad Ymchwil - Trafodaeth Grŵp
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Rhieni â phlentyn â chyflwr genetig heb ddiagnosis, mae pob ymchwiliad hyd 
yma wedi methu â chanfod eglurhad. Sampl a data gydag elfennau adnabod 

wedi’u dileu ac sydd gael ar gyfer ymchwil bellach yn ôl yr angen. Canlyniadau’n 
dod i’r amlwg - un yn debygol o roi diagnosis ac un ychwanegol sy’n gysylltiedig 

â risg o ganser felly goblygiadau i’r teulu - ond ni ellir ei drosglwyddo’n ôl i’r 
teulu am nad oes bellach unrhyw gysylltiad â manylion personol.

.

Senario 1

Adborth cyffredinol:
Roeddech yn teimlo’n drist a siomedig na ellid rhannu’r canlyniadau hyn â’r unigolyn, a bod cyfle wedi’i 
golli i gynnig atebion i’r teulu am gyflwr y plentyn a chanfyddiadau ychwanegol lle byddai modd cymryd 
camau i leihau’r risg.  

Yr hyn roeddech yn ei hoffi ... Roedd y defnydd o samplau clinigol a data mewn ymchwil yn beth da; yn 
yr achos hwn gallai plant yn y dyfodol elwa ar y canlyniadau a gall y teulu arbennig hwn elwa yn sgil yr 
ymchwil mewn ystyr ehangach. 

Yr hyn roeddech yn teimlo’n anghyfforddus yn ei gylch ... Roedd y farn yn gymysg ynglŷn â 
chanfyddiadau ychwanegol - roedd rhai ohonoch am wybod am ganlyniadau y gellid gweithredu arnynt 
yn unig, tra’r oedd y lleill am wybod am bopeth a oedd wedi’i ddarganfod.    Roeddech yn teimlo y dylid 
cael “allwedd” fel bod modd adrodd ar y canlyniadau cyffredinol ymchwil yn ôl i unigolion a theuluoedd 
hyd yn oed os nad oeddent wedi rhoi cydsyniad uniongyrchol a bod eu gwybodaeth wedi cael ei 
defnyddio’n ddienw; mae’r buddiannau i’r teulu’n enfawr oherwydd gallai’r canlyniadau hyn effeithio ar 
sut y byddai cyflwr neu’r risg yn cael eu rheoli.  Y farn oedd y dylid newid y broses gyfredol i adlewyrchu 
hyn.

Senario 3

Mae menyw ifanc â chanser y croen yn cydsynio i brofion genetig i ddewis y 
driniaeth orau. Yn ystod apwyntiad gofynnir iddi i roi cydsyniad i gysylltu â hi’n 
ddiweddarach ynglŷn â chymryd rhan mewn ymchwil.  Yn ddiweddarach mae’r 

bio banc yn cysylltu â hi i drefnu apwyntiad ar wahân i drafod cydsynio i 
ymchwil

Adborth cyffredinol 
Roeddech yn cefnogi’r dull hwn ar y cyfan gan ei fod yn rhoi amser i’r claf i ystyried yr ymchwil ac i 
wahaniaethu rhwng hyn ac apwyntiad y clinigol; gall hynny leihau’r risg o ymateb yn emosiynol.  

Yr hyn roeddech yn ei hoffi ... Yr agwedd fwyaf positif oedd bod y claf yn cael mwy o amser i ystyried 
cydsynio i ymchwil, i ffwrdd o’r broses glinigol, gyda’r hyblygrwydd i newid eu meddwl. 

Yr hyn roeddech yn teimlo’n anghyfforddus yn ei gylch ... Roeddech yn sylweddoli y byddai angen 
adnoddau ychwanegol - dau apwyntiad ar wahân, cynllunio a chydlynu gofalus. Mae angen hyblygrwydd 
oherwydd yn ddibynnol ar yr amgylchiadau gallai unigolyn newid eu meddwl ynglŷn â chydsynio i 
ymchwil rhwng y ddau apwyntiad, felly rhaid i’r gallu i dynnu cydsyniad yn ôl fod ar gael gan ei gwneud 
yn amlwg na fydd gofal a thriniaeth yn cael eu heffeithio.  Roeddech hefyd yn teimlo y dylai cyfyngiadau 
posibl yr ymchwil gael eu cyfleu’n glir i’r unigolyn; er enghraifft, na fyddant yn cael canlyniadau unigol yr 
ymchwil yn ôl. Roeddech yn teimlo hefyd y byddai rhywfaint o wybodaeth reolaidd am astudiaethau 
ymchwil gan ddefnyddio’r banc bio’n ddefnyddiol. 
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Senario 2A
Mae unigolyn sydd â hanes teuluol o ganser y coluddyn yn mynychu adran 

Geneteg Glinigol ac yn rhoi cydsyniad i brofion genetig. Yn ystod yr apwyntiad 
gofynnir iddynt hefyd roi samplau i’r banc bio ar gyfer ymchwil

Mae unigolyn yn mynychu Clinig Oncoleg lle mae’n cael diagnosis o ganser y 
fron gyda’r posibilrwydd bod y cyflwr yn cael ei etifeddu; mae’n cytuno i gael 

profion genetig i benderfynu ar driniaeth a’r risg i berthnasau.  Yn ystod yr 
apwyntiad gofynnir iddynt hefyd roi samplau i’r banc bio ar gyfer ymchwil

Senario 2B

Adborth cyffredinol 
Roeddech wedi cytuno gyda chydsyniad ymchwil yn digwydd yn y clinig ar yr amod bod dealltwriaeth 
lawn o’r wybodaeth a roddir. Roeddech yn teimlo mai risg y dull hwn yw y gallai’r ymateb gan y claf ar 
unrhyw adeg fod yn un emosiynol sy’n ddibynnol ar eu sefyllfa glinigol.  Roedd yr angen i roi amser i 
gleifion i brosesu’r wybodaeth yn holl bwysig. 

Yr hyn roeddech yn ei hoffi ... Roeddech yn teimlo bod angen llai o adnoddau oherwydd ymdrinnir â’r 
agweddau clinigol ac ymchwil mewn un apwyntiad a bod yr ymateb yn un ar unwaith gan ddileu unrhyw 
oedi o ran amser.  

Yr hyn roeddech yn teimlo’n anghyfforddus yn ei gylch ... Gallai effaith emosiynol y sefyllfa glinigol 
arwain at roi cydsyniad na fyddai o reidrwydd yn un ar sail gwybodaeth; nid yw’r senarios hyn yn rhoi 
unrhyw amser i’r unigolyn i fyfyrio ac i dreulio gwybodaeth am yr ymchwil.  Rydych hefyd wedi nodi y 
gallai’r unigolyn brofi dryswch rhwng cydsyniad clinigol ac ymchwil. 

Recriwtio ar gyfer ymchwil ar-lein

Cyfeiriwyd hefyd at recriwtio cleifion drwy ddefnyddio dull ar-lein.  
Roeddech yn teimlo bod rhoi cydsyniad ar-lein yn ymddangos fel opsiwn rhesymol, a’i fod yn gyfle i’r 
unigolion hynny sydd ar-lein i gymryd rhan mewn ymchwil. Fodd bynnag, mae hyn yn cyfyngu ar 
recriwtio gan nad yw pawb ar-lein. 
Roeddech yn bryderus am y diffyg cysylltiad wyneb yn wyneb a sicrhau dealltwriaeth ddigonol fod y 
cydsyniad a roddwyd yn seiliedig ar wybodaeth. Awgrymwyd y gellid defnyddio prawf gwybodaeth ar-
lein i roi sylw i hyn, a hefyd rhoi’r opsiwn i bobl i siarad â rhywun os oeddent yn dymuno. 

Model Optio allan / Cydsyniad Tybiedig 

Trafodwyd model optio allan, tebyg i’r hyn sy’n digwydd yn achos rhoi organau. Codwyd rhai cwestiynau 
ynglŷn â’r dull hwn gan gynnwys diffinio deunydd clinigol dros ben ar gyfer samplau genetig, a phan 
ddaw defnydd clinigol i ben. Hefyd, ni fyddai llwybr ‘ôl-drafodaeth’ diofyn gyda model optio allan a dim 
ffordd o roi adborth i unigolion gan y byddai samplau’n cael eu defnyddio’n ddienw.  Barnwyd fod yr 
angen i ystyried yr effaith ar y teulu ehangach yn gwbl allweddol. Fodd bynnag roedd y dull hwn yn cael 
ei ategu gan drefniadau diogelu a llywodraethu cadarn. Byddai’n cael gwared ar yr angen am sgyrsiau 
anodd ar adegau anodd, a byddai’n dda yn achos samplau lle mae amser yn holl bwysig.



Bydd yr adborth a roddwyd gennych fel rhan o’r 
ymgynghoriad hwn yn cael ei rannu â’r Grŵp 
Cydsyniad i’w helpu i dddatblygu polisi. 

Yn dilyn rhagor o waith gan y grŵp Cydsyniad i 
fireinio’r opsiynau ar gyfer cydsyniad i ymchwil 
yn seiliedig ar ymgynghoriad y Bwrdd Seinio, 
bydd papur diwygiedig yn cael ei gynhyrchu.  

Bydd y ddogfen hon yn cael ei dosbarthu ymhlith 
aelodau’r Bwrdd Seinio, drwy e-bost, i gael 
sylwadau terfynol. 

Pan fydd yr ymgynghoriad o bell hwn wedi’i 
gwblhau bydd yr opsiynau’n cael eu cyflwyno ym 
Mwrdd Llywodraethu GPW i’w helpu i ffurfio 
safbwynt swyddogol Cymru ar gydsyniad i 
ymchwil genomig. 

Mae eich cyfraniadau felly’n allweddol i ffurfio 
safbwynt lefel uchel y llywodraeth ar gydsyniad i 
ymchwil.  

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniadau’n fawr 
ac edrychwn ymlaen at feithrin ein perthynas â’r 
Bwrdd Seinio hwn yn y dyfodol.
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Eich Barn

Roeddech yn teimlo yn ddelfrydol y dylai pob 
ymchwil yn ddelfrydol gael eu cymeradwyo â’r 
trefniadau llywodraethu cywir. 

Roedd peth amheuaeth ynghylch defnydd 
cwmnïau masnachol o ddata ar gyfer ymchwil. 
Roedd rhai ohonoch yn credu y byddai model 
adennill costau’n briodol, yn hytrach nag elw 

Mynegodd rai ohonoch safbwyntiau penodol 
ynglŷn â mathau penodol o ymchwil (e.e. 
profion ar anifeiliaid) a rhaid i unrhyw fodel 
cydsynio ystyried y gwahanol safbwyntiau hyn. 

Roedd rhai ohonoch yn teimlo bod angen rhoi’r 
modd i unigolion i newid eu meddyliau 
ynghylch cymryd rhan mewn astudiaeth. 

Barn gyffredinol y grŵp oedd bod cydsyniad yn 
bwysig. 

Mae angen egluro graddfa a chyfyngiadau 
astudiaethau penodol yn glir o’r cychwyn 
cyntaf. 

Roeddech yn teimlo na ddylai unrhyw samplau 
dros ben ar ôl i’r defnydd clinigol ohonynt ddod 
i ben gael eu gwastraffu ac y dylent gael eu 
defnyddio ar gyfer ymchwil.  

Roeddech yn teimlo y byddai’n ddefnyddiol i 
gysylltu samplau dienw yn ôl at unigolion pe 
byddai canfyddiadau ychwanegol o bwys 
clinigol yn dod i’r amlwg yn ystod ymchwil (ac 
os yw’r cyfranogwr wedi cydsynio i gael eu 
hysbysu o ganlyniadau’r ymchwil)

Crynodeb a’r Camau Nesaf

Eich Effaith
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Dyddiadau i’w Nodi

Ail Fwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd 
18 Mehefin 2019, 10:30 – 15:30 

Lleoliad - i’w gadarnhau - (Caerdydd) 

Agenda Amlinellol:  

• Cyn cinio - datblygu cynnwys gwefan y cyhoedd 

• Ar ôl cinio - ystyriaethau wrth ddylunio mannau aros mewn clinigau ac ystafelloedd 
clinigau 

Gofynnir am eich cyfraniadau ar gyfer y 3ydd a’r 4ydd ymgynghoriad - lle gall eich 
profiadau ychwanegu gwerth?

Y Ddawns Genomeg
Dathlu dwy flynedd ers lansio’r Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl yng Nghymru!

Hoffen eich gwahodd i ymuno â ni yn y 
Ddawns Genomeg nos Wener 19 
Gorffennaf yng Ngwesty’r Exchange yng 
nghanol Bae Caerdydd. 

Bydd hwn yn gyfle gwych i glywed 
gennych, ac i gwrdd ag uwch 
gynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru ac 
amrywiaeth eang o bartneriaid 
Partneriaeth Genomeg Cymru. 

Mae tocynnau ar gael drwy e-bostio tîm 
GPW - byrddau o 10, ac mae croeso 
cynnes i bartneriaid.
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@GenomegCymru

partneriaethgenomegcymru@wales.nhs.uk 

Adborth hyd yma…

Cysylltwch â GPW

Cyfieithiad trwy Brifysgol Caerdydd


