
Cylchlythyr Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd
Rhifyn 2, Haf 2019

1

1af Ymgynghoriad (AM): Gwefan
Diolch o galon i bob un ohonoch am 
eich cyfraniadau gwerthfawr i’r hyn 
oedd yn ddi-os yn ddiwrnod o 
ymgynghori llwyddiannus iawn arall! 

Roedd yn galonogol dros ben gwrando 
ar sgyrsiau mor fywiog â staff ac 
aelodau’r Bwrdd Seinio, ar ddau bwnc 
gwahanol iawn, ac i brofi’r 
brwdfrydedd yn yr ystafell wrth i bawb 
gydweithio i hybu gwelliant. 

Mae’n bwysig pwysleisio unwaith eto 
nad yw newid dros nos yn bosibl bob 
amser mewn GIG sy’n brysur ac o dan 
bwysau, lle mae saff eisoes yn gwneud 
eu gorau i ddarparu’r gwasanaethau 
gorau i gleifion, ac mewn rhai achosion 
ni fydd newid yn bosibl o gwbl.  Er 
gwaethaf hyn, rydych wedi cynnig rhai 
awgrymiadau gwych ar sut i wneud 
newidiadau bach, cost effeithiol yma ac 
acw a fyddai’n cael effaith sylweddol ar 
brofiad y claf. Rydych hefyd wedi cynnig 
rhai nodau inni i anelu atynt - mae bob 
amser yn bwysig cadw’r ymadrodd 
“diwedd y gân yw’r geiniog” mewn cof. 

Rwyf yn credu’n gryf fy mod yn gadael y 
grŵp hwn yn nwylo medrus y tîm GPW 
wrth imi gychwyn ar fy nghyfnod 
mamolaeth, ac rwyf yn hyderus y 
gallwn, drwy weithio â’n gilydd, helpu i 
sicrhau y bydd y sylfeini a adeiladwyd 
gan y bwrdd hwn yn hybu PPI ar draws 
Genomeg a thu hwnt, yn ystod y 12 mis 
nesaf. 

Diolch yn fawr i chi unwaith eto am 
wneud hyn i gyd yn bosibl

2ail Ymgynghoriad (PM): Taith y Claf
Rydym yn ddiolchgar dros ben i Jackie Hill, Sharon Norman, a 
Dr Vani Jain i gymryd amser o’u hamserlenni clinigol prysur i 
ymgynghori â ni. 

Agorwyd y sesiwn ag amlinelliad o wasanaeth clinigol 
AWMGS a’r llwybrau gofal cyfredol i gleifion . Yna bu Jackie, 
Sharon a Vani yn mynd o gwmpas y grŵp i gynnal trafodaeth 
ar feysydd penodol taith y claf, er mwyn clywed eich 
awgrymiadau ar yr hyn sy’n bwysig i chi a sut y gellid gwella 
pethau.  

Roedd y drafodaeth yn ddiddorol iawn a chafwyd nifer o 
awgrymiadau a allai arwain at rai ‘camau cyflym’.  Buoch 
hefyd yn rhannu rhai syniadau i anelu atynt â ni, a fydd yn 
ein helpu i ganolbwyntio ar anghenion y claf wrth addasu 
rhannau o’r gwasanaeth yn y dyfodol. 

Gofal sy’n canolbwyntio ar y claf ac sy’n cael ei arwain 
ganddynt yw ein prif flaenoriaeth felly diolch i bob un 
ohonoch am fod mor barod i rannu eich sylwadau adeiladol.  

Ar ôl y cyflwyniadau a’r newyddion diweddaraf, dechreuwyd 
ar ymgynghoriad cyntaf y diwrnod.  Y tro hwn roeddem yn 
trafod pwnc gwahanol iawn i gynnwys ymchwil - gwefan 
Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS)! 

Cyflwynwyd y pwnc gan Matt Howells a Stephen Williams o 
AWMGS. Aethant ati i ddweud ychydig wrthym am y 
gwasanaeth a’r hyn roeddent yn gobeithio’i gael o’r 
ymgynghoriad.  Yn gwmni iddynt roedd Sally Spillane, Anna 
Barrett ac Erik Waskiewicz - diolch i chi i gyd am eich amser. 

Yna gofynnwyd i chi i drafod nodweddion gwefannau yr ydych 
yn eu hoffi ac nad ydych yn eu hoffi a’r pethau hynny rydych 
yn credu y byddai’n bwysig i’r gwasanaeth eu cynnwys wrth 
ddylunio’r wefan. 

Rhannwyd pawb y dri grŵp, gyda phob un yn trafod pwnc 
gwahanol, cyn rhannu’r adborth â gweddill y grŵp. Roeddech 
yn cydnabod y byddai’n anodd iawn dylunio gwefan a 
fyddai’n berffaith i bawb gan fod ystod mor eang o hoffterau, 
hyd yn oed o fewn y Bwrdd Seinio! Rhoddir crynodeb o’ch 
trafodaethau yn y tudalennau sy’n dilyn ... 

Dr Catrin Middleton
Pennaeth Rhaglen, GPW



Gwefan
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Mae Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS) yn darparu 
gwasanaethau genetig a genomeg clinigol a labordy’r GIG yng Nghymru. Bu staff 

yn ymgynghori â chi ar gynnwys a defnyddioldeb eu gwefan. 

.

Cynnwys 
Roeddech yn cytuno y dylai’r wefan ganolbwyntio ar y 
cynnwys pwysicaf a mwyaf unigryw, gan gyfeirio at 
wefannau eraill pan fydd hynny’n berthnasol e.e. grwpiau 
cymorth. Dylid fetio deunyddiau’n rheolaidd i sicrhau eu 
hansawdd. 

Y Gwasanaeth 
Byddai llawer ohonoch yn defnyddio’r wefan i ddod o hyd i 
wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael.  Roeddech yn 
teimlo na ddylid cymryd gwybodaeth flaenorol am y 
gwasanaeth yn ganiataol a roeddech yn argymell datblygu 
tudalen sy’n egluro’r hyn mae’r gwasanaeth yn ei wneud 
mewn ffordd a fyddai’n ddealladwy i leygwyr. Gallai’r 
dudalen ateb cwestiynau a allai godi’n dilyn atgyfeiriad fel 
“beth yw cwnselydd genetig?”, “beth ddylwn ei ddisgwyl 
mewn apwyntiad?” yn ogystal â materion mwy ymarferol 
fel mannau parcio. Awgrymwyd y byddai dilyn y 5 
egwyddor Pwy?, Ble?, Beth?, Pryd? a Pham? yn fuddiol.   

Cyfathrebu 
Rydych wedi dweud er nad ydych yn disgwyl i’r wefan allu 
ateb pob cwestiwn, roeddech am weld adran ‘cysylltu â ni’ 
amlwg ar gyfer y cwestiynau hynny nad ydynt yn cael eu 
hateb yn uniongyrchol ar y wefan. Roedd dulliau cysylltu 
fel e-bost a blychau sgwrsio’n cael eu gweld fel rhywbeth 
dymunol. Dylid hefyd rhestru rhifau ffôn gydag amseroedd 
agor/ymateb perthnasol.  

Nodweddion 
Roeddech o’r farn y byddai porth apwyntiadau ar-lein yn 
fuddiol. Dylai’r wefan gael ei fformatio ar gyfer pob math o 
ddyfeisiadau ac awgrymwyd ”app AWMGS”. Roeddech yn 
teimlo y byddai cynnwys storïau cleifion ar y wefan yn rhoi 
elfen bersonol iddi. Roedd yr hoffterau dylunio ar gyfer 
dyluniad yn amrywiol iawn! Roedd nodweddion fel 
cynnwys dwyieithog yn cael eu gweld fel rhywbeth 
hanfodol. 

Dyluniad
Roedd y dewisiadau ar gyfer yn amrywiol iawn! 
Nodweddion fel cynnwys dwyieithog gwelwyd fel
hanfodol. 

Gwelywio 
Roeddech yn teimlo y dylai fod yn hawdd i welywio 
drwy’r wefan fel y gallai cynulleidfaoedd amrywiol 
ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn 
rhwydd. Y farn gyffredinol oedd y byddai tudalen 
gartref yn ffordd dda o gyflawni hyn. Roeddech yn 
teimlo y dylai’r dudalen gartref fod yn syml iawn a 
bod y cynnwys i’w weld heb orfod sgrolio. Gellid 
defnyddio lluniau, heb lawer o destun fel porth i 
gyfeirio cynulleidfaoedd - gyda theitlau fel “cleifion” a 
“gweithwyr proffesiynol”. Roedd y farn yn rhanedig 
ynglŷn â’r angen am gwymplenni neu ddisgrifiadau 
byr o’r cynnwys ... bydd y tîm yn penderfynu ar un 
dull i’w dreialu, ac yn dod yn ôl atoch i ymgynghori 
ymhellach! 

Ymddiriedaeth 
Beth yw’r nodweddion sy’n eich helpu i ymddiried 
mewn gwefan? Mae llawer ohonoch yn defnyddio 
peiriant chwilio i ddechrau a soniwyd am 
bwysigrwydd sicrhau bod y wefan yn cael lle amlwg 
yn y canlyniadau chwilio. Gellid cyflawni hyn drwy 
ddefnyddio allweddeiriau fel “genomeg” a “Cymru” 
yn hytrach na thrwy dalu am hysbysebion. Mae 
agweddau allweddol rydych yn chwilio amdanynt yn 
cynnwys URL swyddogol, a brand cyson a dibynadwy. 
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Taith y Claf

Gofynnwyd i chi i ystyried yr hyn roeddech yn credu oedd yn hanfodol, a pha 
awgrymiadau/newidiadau yr oeddech yn teimlo fyddai’n gwella taith y claf gyda 

chyllideb fach yn ogystal ag â chyllideb ddiddiwedd. Mae eich adborth wedi’i 
gofnodi isod. 

Y brif neges a ddaeth i’r amlwg o’r trafodaethau oedd yr angen i wneud i gleifion deimlo mor gartrefol â phosibl 
drwy ddarparu amgylchedd croesawgar a gwybodaeth eglur a pherthnasol  

Gohebiaeth, Cyfathrebu a Gwybodaeth 
• Dylid teilwra llythyrau ar gyfer y claf unigol a dylent gynnwys digon o fanylion sy’n hawdd i’w deall a heb ddim 

jargon. Dylid cynnwys y canlynol pan yn gymwys: 
• Beth i’w ddisgwyl mewn apwyntiad e.e. efallai y bydd angen tynnu gwaed 
• Cyfle i’r claf ddatgelu unrhyw anghenion ychwanegol cyn cyrraedd y clinig e.e. ystyriaethau 

ymddygiadol, gorbryder - dylai’r Gwasanaeth wneud addasiadau i leihau unrhyw straen 
• Cyfarwyddiadau eglur ar sut i gyrraedd y clinig 
• Gwybodaeth am barcio (gan gynnwys trefniadau parcio a theithio os ydynt ar gael) 

• Arwyddion eglur i’r clinig o fewn prif adeiladau’r ysbyty ac yn y clinig ei hun 
• Gwybodaeth am rôl Cwnselydd Genetig yn y llwybr gofal cleifion  
• Os bydd profion genetig yn cael eu cynnal, dylai’r claf gael syniad am faint o amser y byddant yn ei gymryd, yn 

ogystal â gofyn iddynt sut yr hoffent gael y canlyniadau. 
• Dylai cleifion gael eu diweddaru’n rheolaidd ar amseroedd aros neu oedi cyn rhoi canlyniadau profion 
• Rhoi’r modd i gleifion i gysylltu â’r Gwasanaeth os oes ganddynt gwestiynau neu os ydynt am gael rhagor o 

wybodaeth (cyn neu ar ôl eu hapwyntiad) drwy roi pwynt cyswllt 
• Os yw claf yn cael ei atgyfeirio at arbenigeddau eraill, dylid cynnwys gwybodaeth am yr hyn y gallant ei ddisgwyl 

ac am yr amseroedd aros posibl 

Mannau Aros 
• Dylai staff derbynfeydd fod ar gael i groesawu cleifion pan fyddant yn cyrraedd ac i ateb unrhyw gwestiynau
• Dylai byrddau a chadeiriau gael eu trefnu ar ffurf caffi yn hytrach na mewn rhesi Ni ddylai mynediad i doiledau 

fod yn uniongyrchol o’r brif fan aros
• Ni ddylai dŵr a lluniaeth arall gael eu lleoli’n agos at y toiledau; awgrymwyd hefyd y dylid darparu cyfleusterau 

te/coffi a byrbrydau 
• Awgrymodd rhai gerddoriaeth gefndir gydag eraill yn awgrymu darparu gwybodaeth iechyd berthnasol ar sgrin 

deledu heb sain 
• Ni ddylai waliau fod yn foel ond yn hytrach arddangos gwybodaeth iechyd ddiddorol a pherthnasol, a hefyd 

gellid arddangos taflenni gwybodaeth perthnasol ar y byrddau 
• Gellid darparu teganau a chylchgronau diweddar sydd wedi’u rhoi fel rhoddion 
• Awgrymwyd darparu mannau aros gwahanol a fyddai’n diwallu anghenion cleifion, gan gynnwys ystafelloedd 

‘tawel’/unigol, ystafelloedd teulu, mannau ar wahân ar gyfer plant ac oedolion Sesiynau Clinig 
• Dylai cadeiriau fod yn gyfforddus, heb fod yn rhy isel 
• Ni ddylai waliau fod yn foel a dylid arddangos gwaith celf diddorol, cyffyrddiadau personol fel ffotograffau a 

gwybodaeth iechyd berthnasol 
• Dylai pethau i symud y meddwl (teganau a llyfrau) fod ar gael i blant ac oedolion ag anawsterau dysgu 
• Rhoi’r gallu i ddefnyddio cymhorthion gweledol (e.e. iPad, diagramau, lluniau ac ati) a sicrhau bod unrhyw 

dechnoleg a ddefnyddir yn ddibynadwy 
• Os bydd angen tynnu gwaed, dylid gwneud hyn yn yr un lleoliad ond mewn ystafell wahanol 
• Trafodwyd is-glinigau a heriau defnyddio gofod dros dro mewn rhai ysbytai; awgrymwyd darparu blwch 

adnoddau a fyddai’n cynnwys gwybodaeth iechyd berthnasol; a llyfrau/teganau ar gyfer plant/oedolion agored i 
niwed 

Awgrymiadau Pellach  
• Uwchsgilio meddygon teulu a meddygon arbenigol i sicrhau bod atgyfeirio cleifion yn briodol i’r gwasanaeth 
• Gofod clinig pwrpasol ar gyfer y Gwasanaeth ledled Cymru; heb fod ar safleoedd ysbytai er mwyn hwylustod 

mynediad; cyfleusterau pwrpasol 



Eich Effaith

• Mae eich adborth wedi ei gyfleu yn y cyfarfod 
Gwasanaeth Cyfan 

• Bydd yr hoffterau dylunio rydych wedi’u rhannu â 
ni’n cael eu rhannu â dylunydd y wefan i’w 
hymgorffori yn y dyluniad terfynol 

• Pan fydd copi gweithio o’r wefan wedi’i ddatblygu, 
gofynnir i chi am eich adborth 

• Bydd eich cyfraniadau a’ch awgrymiadau am y 
cynnwys yn cael eu cadw mewn cof wrth i’r wefan 
gael ei datblygu  
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Eich Barn
• Pwyslais ar wneud y pethau pwysig yn dda a 

chyfeirio i fannau eraill y gael y gweddill 

• Ei gwneud yn hawdd i welywio, llai o wybodaeth 
amherthnasol 

• Dylid rhoi’r un flaenoriaeth i’r Gymraeg a’r 
Saesneg 

• Gwybodaeth eglur am y gwasanaeth - y wefan 
yw’r pwynt cyswllt cyntaf yn aml 

• Byddai’n ddefnyddiol gallu cyfathrebu’n ddigidol 
â’r gwasanaeth - e-bost neu flwch sgwrsio 

• Rhoi pwyslais ar y claf!!

Crynodeb a’r Camau Nesaf

Eich Barn
• Nid yw’r cyfleusterau presennol yn YPC yn ateb y 

galw - maent yn dywyll, yn foel iawn ac yn 
glinigol 

• Er gwaethaf hyn, roedd y rhai hynny ohonoch a 
oedd wedi defnyddio’r gwasanaeth yn fodlon 
iawn ag ansawdd y gofal a ddarparwyd 

• Byddai arwyddion gwell ar ddrysau a 
chyfarwyddiadau gwell yn help yn yr ‘is-glinigau’ 
a gynhelir mewn amryw o ysbytai y tu allan i 
Gaerdydd 

• Byddai ‘Adnoddau/Clinig mewn blwch’ yn 
ddefnyddiol i greu ‘brand’ a ‘theimlad’ cyson yn 
yr ‘is-glinigau’ hyn a byddai’n gwneud i gleifion 
deimlo’n fwy cartrefol 

• Byddai paratoi cleifion am yr hyn y gallant ei 
ddisgwyl cyn yr apwyntiad (e.e. hyd yr 
apwyntiad, a fydd angen tynnu gwaed ac ati) yn 
helpu i leddfu pryderon  

• Nid oedd trefniadau ‘is-glinigau’ yn dderbyniol 
bob amser, mae angen gofod clinig pwrpasol

Eich Effaith
• Mae’r prif fan aros yn AWMGS yng Nghaerdydd 

wedi cael ei ad-drefnu yn dilyn eich awgrymiadau -
mae’r seddi a’r peiriant dŵr wedi cael eu symud! 

• Bydd ‘Adnoddau/Clinig mewn blwch’ yn cael eu 
datblygu ar gyfer ‘is-glinigau’ i wella’r profiad i 
gleifion  

• Bydd clinigau AWMGS yn cael eu had-drefnu, 
bydd eich barn yn cael ei chadw mewn cof wrth 
ddylunio clinig/mannau aros newydd 

• Y gwelliannau hawdd fydd yn cael sylw’n gyntaf, 
gyda gwelliannau mwy tymor hir yn cael eu 
cynllunio’n strategol 

• Bydd llythyrau’n cael eu hadolygu a phan yn bosibl 
bydd Saesneg clir yn cael ei defnyddio ac ystyrir 
cynnwys mwy o fanylion cyn/yn ystod/ ar ôl yr 
apwyntiad os bydd y claf yn gofyn am hynny 

Ymgynghoriad 2: Taith y Claf

Ymgynghoriad 1: Gwefan
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Cyfarfod Hydref
Bwrdd Seinio Cleifian a’r Cyhoedd

1af Hydref 2019, 10:30 – 15:30
Lleoliad – i’w gadarnhau (Abertawe)

Agenda – i’w chadarnhau ym mis Medi

Dyddiadau i’w Nodi

Eich Adborth
Trefyn y diwrnod
Roeddech yn teimlo bod trefn a strwythur y diwrnod wedi gweithio’n dda ar y cyfan ac y dylai cyfarfodydd 
y dyfodol ddilyn yr un drefn. Roedd y sesiynau’n ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth ac roeddent yn 
cynnwys digon o gyd-destun i’ch galluogi i wneud cyfraniad llawn. Dywedodd rhai ohonoch y byddai’n well 
gennych gael ystafell ychydig yn fwy. 

Ar y cyfan roedd y rhan fwyaf yn ffafrio trefn a strwythur ymgynghoriad y bore yn fwy nag ymgynghoriad y 
prynhawn. Dywedodd rhai ohonoch eich bod yn teimlo bod yr ail ymgynghoriad wedi’i frysio braidd a heb 
yn un ffocws â’r un cynharach. Roeddech yn awgrymu y byddai’r ail ymgynghoriad wedi bod yn well pe bai 
mwy o amser wedi’i neilltuo ar gyfer trafodaeth gyffredinol, neu os byddai’r ffocws wedi bod yn fwy 
cyfyngedig.

Awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau’r dyfodol
Cawsoch gyfle i awgrymu’r hyn roeddech yn teimlo ddylai fod yn feysydd blaenoriaeth ar gyfer pynciau 
ymgynghoriadau cynnwys cleifion a’r cyhoedd yn y dyfodol. Nodwyd y meysydd canlynol: 

1. Gwella addysg a hyfforddiant i feddygon teulu mewn geneteg/genomeg i sicrhau trefniadau gwell i 
atgyfeirio unigolion at y Gwasanaeth. 

2. Edrych ar anghenion ehangach cleifion mewn genomeg, gan gynnwys sut i drafod goblygiadau ac 
effaith bosibl canlyniadau profion genetig ag aelodau’r teulu. 

3. Lledaenu gwybodaeth i’r cyhoedd ynglŷn â genomeg a datblygiadau newydd 

Roeddech hefyd wedi awgrymu y gallai ymweliad â chyfleuster genomeg helpu ag ymgynghoriadau yn y 
dyfodol. 

Ymunwch â ni ar gyfer pumed cyfarfod blynyddol y Rhwydwaith Cleifion sydd â Chlefydau 
Prin - sy’n dwyn ynghyd gleifion a theuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol a’r 

gymuned ymchwil sy’n ymddiddori mewn clefydau prin ledled Cymru 

Holiday Inn, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1XD 
Dyddiad: 10 Hydref 2019, 10.00 tan 15:00 

Cewch ragor o fanylion yn Eventbrite:
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@GenomegCymru

partneriaethgenomegcymru@wales.nhs.uk 

Diolch i chi am gymryd rhan

Cysylltwch â GPW

Cyfieithiad trwy Brifysgol Caerdydd


