
Cylchlythyr Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd
Rhifyn 3, Hydref 2019

1

1af Ymgynghoriad: 
Dilyniannu Cyflym

Hoffwn ddiolch i bob un ohonoch oedd yn
rhan o’r ymgynghoriad hwn yn Abertawe,
fel yr arfer, roedd llawer o drafodaethau
brwdfrydig a mewnbwn gwerthfawr.
Rhoddodd y ddau bwnc gyfle i chi gymryd
rhan yn gynnar.

Ar gyfer y gwasanaeth dilyniannu cyflym,
roedd y tîm yn awyddus i glywed eich
safbwyntiau am y broses rhoi caniatâd
cyn cyflwyno’r gwasanaeth, pan fyddant
yn dal i fod yn y cam dylunio.

Cafwyd gwybodaeth o’r ymgynghoriad
Therapïau Datblygedig am raglen
wahanol a ddechreuodd eleni, a
chawsoch y cyfle i roi eich safbwyntiau
am rai problemau eang y maen nhw’n eu
hwynebu yn ogystal â sut y dylent lunio
eu strategaeth ar y cyd. Rydym yn
gobeithio bod hyn yn dangos ein
hymrwymiad i’ch cynnwys chi wrth
ddatblygu gwasanaethau genomeg a
gweithgareddau cysylltiedig, a bod eich
llais yn gallu cyfrannu at lywio
gweithrediadau.

Rydym yn parhau i ddatblygu ein gwaith
cyd-gynhyrchu ym Mhartneriaeth
Genomeg Cymru (GPW) gyda dau aelod
o'r Bwrdd Seinio yn ymuno â'r Byrddau
Llywodraethu a Rhaglenni ym mis
Gorffennaf. Mae eu presenoldeb ar y
grwpiau goruchwylio hyn wedi bod yn
amhrisiadwy oherwydd eu bod yn cynnig
rhywbeth i’r cleifion ganolbwyntio arno
ar gyfer yr holl bynciau a drafodir.
Byddwch yn clywed ganddynt faes o law
am eu barn hyd yn hyn.

Diolch unwaith eto am eich ymrwymiad
parhaus i’n gwaith genomeg, ac rydym
yn edrych ymlaen at yr ymgynghoriad
nesaf ym mis Ionawr – mae llawer mwy o
bynciau cyffrous i’w trafod yn 2020!

2ail Ymgynghoriad: 
Therapiwteg Datblygedig

Yn y prynhawn, roeddem yn hapus iawn i groesawu Nick 
O’Sullivan a ymunodd â ni o’r rhaglen Therapiwteg Datblygedig. 
Ar ôl sgwrs gyflwyniadol gan Nick i amlinellu’r pwnc, cawsoch 
eich rhannu i ddau grŵp unwaith eto. Rhoddwyd cwestiynau 
gwahanol i bob grŵp a chafwyd trafodaethau bywiog ganddynt. 

Daethom yn ôl at ein gilydd ar ôl y trafodaethau grŵp, a 
gwnaethoch awgrymu sut y gellir defnyddio cyfraniad cleifion 
a’r cyhoedd yn y rhaglen Therapiwteg Datblygedig. Rhoddwyd 
cyfraniadau amhrisiadwy gan bob un ohonoch a fydd o gymorth 
i Nick. 

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddiwrnod cynhyrchiol a 
defnyddiol arall o ymgynghoriadau!

Roeddem yn hynod ddiolchgar i Hywel Williams o Brifysgol 
Caerdydd a Sian Corrin a Tom Stoneman o Wasanaeth Genomeg 
Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS) a ddaeth i arwain yr 
ymgynghoriad cyntaf ar wasanaethau dilyniannu cyflym. Ar ôl 
cyflwyniad, cawsoch eich rhannu i ddau grŵp bach i adolygu 
sefyllfa glinigol; cynhaliwyd trafodaethau da yn y ddau grŵp a 
chodwyd pwyntiau defnyddiol.

Daeth Hywel â’r drafodaeth i ben drwy estyn gwahoddiad i’r 
gweithdy ynghylch dilyniannu cyflym sydd ar y gweill yng 
Nghaerdydd. Teimlodd y byddai o fudd i gael cynrychiolaeth 
cleifion yn y digwyddiad am ddim hwn, a gallai aelodau’r Bwrdd 
Seinio gynnig hyn

Michaela John
Rheolwr Rhaglen, PGC
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Cawsoch gyflwyniad i sefyllfa o blentyn ifanc 18 mis oed sydd wedi’i dderbyn i’r 
uned gofal ddwys ar ôl dechrau cael trawiadau afreolus. Awgrymir y dylid cynnal 

prawf dilyniannu genomau cyfan cyflym. Gofynnwyd i chi beth fyddai’r ffordd 
orau o roi’r holl wybodaeth angenrheidiol i gleifion ar yr adeg anodd hon.

.

Caniatâd i fod yn rhan o ymchwil
Amseru – gofynnwyd i chi am briodoldeb amseru’r 
drafodaeth hon. Gwnaethoch gydnabod y gallai’r 
rhieni fod yn ofidus a heb gymryd rhan lawn yn y 
drafodaeth. Fodd bynnag, gallai’r rhieni fod yn fwy 
gofidus os na ofynnwyd iddynt am ganiatâd i fod yn 
rhan o ymchwil ac os collwyd y cyfle. Roeddech yn 
rhoi eich cefnogaeth i’r caniatâd i fod yn rhan o’r 
ymchwil gael ei thrafod ar yr adeg hon, cyhyd â bod y 
rhieni’n deall y cyfle a oedd ganddynt i newid eu 
meddyliau’n ddiweddarach. Roeddech yn teimlo y 
byddai gadael y caniatâd i fod yn rhan o’r ‘sgwrs’ 
ymchwil nes yn ddiweddarach yn gofyn am lawer o 
adnoddau ac yn amharu ar y teulu. Gwnaethoch 
gydnabod bod trafodaethau caniatâd tebyg eisoes yn 
cael eu cynnal (pan mae sgan beichiogrwydd yn 
dangos annormaledd, neu yn achos rhoi organau).
Ymddiriedaeth – roeddech o’r farn y dylid neilltuo 
pwynt cyswllt y gellir ymddiried ynddo i gefnogi’r 
teulu. 
Manteision i ymchwil – roeddech yn teimlo y 
byddai’n berthnasol trafod manteision blaenorol yr 
ymchwil a manteision posibl yn y dyfodol ar yr adeg 
hon. Roeddech yn credu y byddai pobl yn fwy tebygol 
o roi eu caniatâd os gellir dangos manteision i gleifion 
a’r gymdeithas yn ehangach. Lle mae angen samplau 
ychwanegol yn dilyn caniatâd, roeddech yn teimlo y 
dylid dweud wrthynt faint yn ychwanegol fyddai'n cael 
ei gymryd (e.e. tiwb o waed, neu ‘x’ ml ychwanegol). 
Strategaeth gyfathrebu – roeddech yn credu y byddai 
ymgyrch gyhoeddus ynghylch ymchwil yn helpu i godi 
ymwybyddiaeth. Lle mae ymchwil wedi arwain at 
brofion clinigol gwell, dylid tynnu sylw at yr 
enghreifftiau hyn ochr yn ochr â gwerth ymchwil 
profion cadarnhaol a negyddol. Bydd angen esbonio 
na fydd cleifion yn derbyn canlyniadau’r ymchwil, ond 
bod y canlyniadau hyn o fudd i’r gymuned ymchwil ac 
y gellir llywio gofal a gwasanaethau cleifion y dyfodol.

Caniatâd i brofi

Hyder mewn staff – yn eich barn chi, roedd yn hanfodol 
bod cleifion yn ymddiried yn eu clinigydd, a bod angen 
perthynas dda. Ni ddylai’r amgylchedd fod yn fygythiol 
– dylai rhoi sicrwydd ac mae angen gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol cymwys wedi’u hyfforddi i fagu 
hyder yn y prawf. Lle mae angen cyfraniad ehangach, 
dylid galw timau amlddisgyblaethol at ei gilydd a’u 
cynnwys yn y gofal i gleifion. 

Cyfathrebu – roeddech yn teimlo’n gryf y dylid rhoi 
neges glir, gan gynnwys pam amheuir achos genetig. 
Gwnaethoch bwysleisio bod angen egluro pa mor frys 
yw’r prawf, yn nhermau clir i leygwyr, gan osgoi jargon, 
er mwyn sicrhau bod cleifion yn deall. Gwnaethoch nodi 
y byddai defnyddio siartiau llif/cymhorthion gweledol i 
esbonio prosesau mewn camau syml yn gwella’r 
ddealltwriaeth hon o ganlyniadau posibl. Dylid teilwra 
gwybodaeth yn seiliedig ar oedran/cefndir y claf. 

Addysg – roeddech o’r farn y dylid ymdrin ag addysg 
mewn modd sensitif, gan ganolbwyntio ar y sefyllfa 
uniongyrchol. Roeddech o’r farn ei fod yn bwysig peidio 
â rhoi gormod o wybodaeth i ddechrau, gan roi pwyslais 
ar gyfeirio (e.e. ar gyfer gwybodaeth am gymorth 
ariannol/gyrfaol) y gellir mynd ar ei drywydd ar adeg lai 
emosiynol.

Cynlluniau wrth gefn – gwnaethoch gydnabod y gallai 
llawer o bobl roi caniatâd heb ystyried na deall yn llwyr. 
Gwnaethoch nodi’n glir y dylid cael mecanwaith i 
alluogi cleifion i newid eu meddyliau’n ddiweddarach. 
Dylid bob amser ystyried cynllun amgen os bydd y 
cleifion yn dweud ‘na.’ 
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Therapiwteg 
Datblygedig

Ar ôl sgwrs gyflwyniadol gan Nick O’Sullivan am gefndir Therapïau Celloedd a 
Genynnau, cawsoch eich rhannu i ddau grŵp. Trafododd y grŵp cyntaf y ddau 
gwestiwn gyntaf, a thrafododd yr ail grŵp y trydydd cwestiwn, cyn dod at ei 

gilydd i adolygu fel grŵp cyfan

Beth yw barn y grŵp ynghylch darparu triniaethau cost uwch ac is yn y GIG yng Nghymru?
Gwnaethoch ofyn y cwestiwn ‘pa bris rydych yn ei rhoi ar fywyd?’ mewn ymateb i’r uchod. Gwnaethoch gydnabod 
bod angen gwneud penderfyniadau o ran cyllid, rhwng triniaethau cost uchel / cyfaint isel (gyda newidynnau risg 
uchel) a thriniaethau cost isel / cyfaint uchel. Cafwyd dadl danllyd i’r cwestiwn hwn! Roeddech yn gallu rhoi 
dadleuon o blaid y ddwy driniaeth, ac roeddech yn ystyried hwn yn bwnc heriol yn foesol. Awgrymwyd y dylai 
byrddau moeseg lleol gwrdd i drafod fesul cais yn hytrach na mabwysiadu un driniaeth yn addas ar gyfer pob claf. 
Dylid ystyried costau ehangach yn hytrach na’r therapi unigol yn unig (e.e. ffactorau economaidd-gymdeithasol). 
Ymhellach, roeddech yn teimlo bod modd cyfiawnhau cost uchel i ddechrau, os byddai hynny’n golygu arbed cost 
yn y tymor hirach ar gyfer y GIG. Roeddech yn teimlo bod y modelau ariannol cyfredol yn canolbwyntio gormod ar y 
tymor byr. Gwnaethoch hefyd sylwi bod angen gwella trafodaethau masnachol â chyflenwyr. Mynegasoch fod 
angen casglu canlyniadau a phrofiadau er mwyn darparu gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth i ddiwallu anghenion y 
boblogaeth.

Faint o hyder sydd gan bobl yn y therapïau hyn, a faint o hyder sydd ei angen ar bobl? Beth fyddai’r cyhoedd yn 
dymuno / angen ei wybod am y therapïau hyn, a beth fyddai’r ffordd fwyaf effeithiol o gyfleu negeseuon?
Roeddech o’r farn po fwyaf y mae pobl yn ei wybod, y mwyaf y maen nhw’n dod yn agored i’r triniaethau newydd 
hyn. Mae hyn yn datgloi’r potensial enfawr y gallai’r therapïau hyn ei gynnig. Awgrymwyd y byddai strategaeth 
gyfathrebu glir yn allweddol i fabwysiadu’r therapïau hyn yn llwyddiannus. Byddai cynyddu gwybodaeth glinigol a 
chynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd mewn ardaloedd cymunedol yn hollbwysig. Roeddech yn teimlo 
bod cryn wybodaeth anghywir yn y cyfryngau yr oedd angen mynd i’r afael â hi, a bod risg o bobl yn ymgysylltu 
gormod gan arwain at gyfeiriadau amhriodol. Crybwyllwyd gwasanaeth ‘y tu ôl i’r penawdau’ y GIG 
https://www.nhs.uk/news/) ac roeddech yn meddwl bod hwn yn wasanaeth da fel grŵp. Roeddech hefyd yn teimlo 
y dylid annog hyrwyddo eiriolwyr ‘byd go iawn’, a byddai cysylltu â negeseuon iechyd cyhoeddus (lle mae atal yn 
well na gwella) yn fanteisiol. Roeddech yn credu y dylid gwneud y cyhoedd yn ymwybodol o ddimensiwn moesol y 
triniaethau hyn. Roeddech hefyd yn credu y dylid datblygu’r hyn sy’n gyfwerth â NICE ar gyfer therapïau 
datblygedig. Byddai lefel y manylion yn benodol i’r gynulleidfa, felly gwnaethoch awgrymu llunio strategaeth 
hyrwyddo iechyd gynhwysfawr. Gallai hyn adeiladu ar rwydweithiau presennol o weithwyr iechyd proffesiynol i 
grwpiau iechyd (e.e. Involve); mae bod yn syml yn allweddol i sicrhau bod y geiriau cywir yn cael eu defnyddio i’r 
gynulleidfa gywir.

Pe baech chi'n derbyn triniaeth gyda'r cynhyrchion hyn, pa mor bwysig 
fyddai hi i chi gael eich trin yn lleol, neu a yw'n well gennych deithio i 
ganolfannau i gael triniaeth? Sut y gellir ehangu’r ddarpariaeth i wella 
ansawdd bywyd y claf?
Mynegasoch y byddai’n well gennych gael triniaeth mewn canolfannau o 
ragoriaeth, yn enwedig pan mae triniaeth o’r fath yn arbrofol neu’n 
arbenigol, er enghraifft bod angen gofal dwys arnoch (e.e. CAR-T). 
Roeddech yn teimlo bod y rhan fwyaf o bobl yn hapus i deithio i gael 
triniaeth pan eu bod nhw’n credu y byddant yn derbyn y gofal gorau. 
Byddai darparu llety i deuluoedd y claf sy’n derbyn triniaeth yn hanfodol 
os oedd angen aros mewn ysbyty am gyfnod hirach o amser o ganlyniad 
i’r driniaeth. Unwaith y bydd y risg sy'n gysylltiedig â thriniaethau yn 
lleihau, byddech yn hapus i driniaethau gael eu dychwelyd i ganolfannau 
triniaeth lleol, fel sydd wedi digwydd gyda thriniaethau dialysis a rhai 
mathau o gemotherapi. Roeddech am bwysleisio y dylai’r weledigaeth 
hirdymor fod ar gyfer tegwch o ran mynediad at driniaethau priodol pan 
fo angen, waeth beth yw'r lleoliad.

https://www.nhs.uk/news/
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Eich barn

• Mae cyfathrebu’n allweddol, rhaid ei deilwra a 
sicrhau ei fod yn briodol i’r claf/aelod teulu a’i 
ategu gan berthynas dda â’r tîm clinigol

• Addysg – dim gormod ar unwaith, ond cyfeirio 
digonol at ragor o wybodaeth

• Cynlluniau wrth gefn – mae pobl yn newid eu 
meddyliau neu’n gwrthod caniatâd, a dylid sefydlu 
proses ar gyfer pan fydd hyn yn digwydd

• Mae’r amseru ar gyfer casglu caniatâd i fod yn rhan 
o’r sgwrs ymchwil yn hanfodol, ac ni ddylid colli’r 
cyfle hwn

• Mae angen pwynt cyswllt cyson y mae modd 
ymddiried ynddo ar gyfer y teulu cyn 
ymgynghoriadau, yn ystod ymgynghoriadau ac ar 
eu hôl

• Mae angen pwysleisio canlyniadau cadarnhaol a 
negyddol ymchwil fel rhan o godi ymwybyddiaeth 
ymchwil

Crynodeb a Chamau Nesaf

Sut y gall Cynnwys y Cleifion a'r Cyhoedd (PPI) helpu’r rhaglen 
Therapïau Datblygedig?

Gofynnwyd i chi ystyried sut y gall y rhaglen Therapïau Datblygedig fanteisio ar Gynnwys y Cleifion a’r 
Cyhoedd; roeddech yn teimlo bod angen dechrau eu cynnwys cyn gynted ag y bo modd. Gwnaethoch 
awgrymu y gellir nodi carfan o gleifion drwy fapio therapïau a fydd ar gael yn y dyfodol agos yn erbyn 
cleifion posibl; a mynd atynt i gymryd rhan. Bydd ymgynghori â chleifion a/neu deuluoedd yn hanfodol i’r 
rhaglen hon. Bydd angen i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y gwasanaethau hefyd gynnig eu 
mewnwelediaid oherwydd bydd yn rhaid iddynt weithio gyda’r therapïau hyn fel rhan o ofal cleifion.
Isod ceir crynodeb o’ch prif argymhellion:
• Dylid Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd o’r cychwyn cyntaf, gan ddechrau drwy hyrwyddo i dargedu’r 

gynulleidfa gywir; byddai creu brand yn helpu gyda hyn
• Defnyddio dull Partneriaeth Genomeg Cymru (GPW) a chreu Bwrdd Seinio ar gyfer Therapïau 

Datblygedig drwy ddenu cleifion a fyddai neu a allai elwa ar y triniaethau hyn
• Cysylltu â chyrff eraill, megis Involve neu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sydd â chysylltiadau â 

grwpiau cleifion ac a fyddai’n gallu hysbysebu drwy eu rhwydweithiau 
• Dylai cynrychiolwyr cleifion fod yn rhan o’r rhaglen Therapïau Datblygedig a Byrddau Llywodraethu 

cyn gynted ag y bo modd
• Sefydlu grwpiau gwahanol i gasglu safbwyntiau gwahanol yn well e.e. 

• Cleifion a’r Cyhoedd (gan gynnwys teuluoedd) 
• Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Ymgynghoriad 2: 
Therapiwteg Datblygedig

Ymgynghoriad 1: 
Dilyniannu Cyflym

Eich effaith

• Wrth i’r cynllun gweithredu ddatblygu, bydd y 
gwasanaeth yn tynnu sylw at yr awgrym bod 
gweithiwr proffesiynol hyfforddedig ar gael i drafod 
caniatâd gyda’r claf, gan ddefnyddio iaith briodol 
heb jargon

• Mae’r gwasanaeth yn cefnogi’r syniad o ddiagram 
llif i amlinellu canlyniadau posibl yn dilyn y profi. 
Gwnaethant gytuno y dylai fod ar fformat lle gall y 
claf fynd ag ef adref gydag ef. 

• Dylid casglu caniatâd ar gyfer samplau ychwanegol 
ar yr un adeg, oherwydd bod caniatâd clinigol yn 
rhywbeth y gwnaethoch gytuno ag ef. Mae’r 
gwasanaeth yn cydnabod hyn yn ogystal â’r angen 
am ymgyrch gyhoeddus i godi ymwybyddiaeth am 
ymchwil er mwyn sicrhau ei fod yn bwnc mor 
gyffredin â rhoi organau.
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Bwrdd Cleifion a’r Cyhoeddus GPW
Ymgynghoriad y Gaeaf

28ain Ionawr 2020, 10:00 – 15:30

Lleoliad – Holiday Inn Canol y Ddinas, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 1XD 
Agenda – i’w gadarnhau

Dyddiadau i’w nodi

Eich Adborth
Fformat y diwrnod
Roeddech yn teimlo bod trefn a chyflymder y diwrnod wedi mynd yn dda. Cafwyd adborth da am bob 
ymgynghoriad ac roeddech yn hapus ar y cyfan. Nid oeddech yn llwyr hapus am yr arlwyo, ac awgrymodd 
rhai y gallai fod rhywfaint o ffrwythau ar gael i bwdin. Dywedwyd wrth y gwesty am hyn ac maen nhw wedi 
ymddiheuro am y bwyd a rhoi sicrwydd i ni y bydd y bwyd a ddarperir yn well mewn digwyddiadau yn y 
dyfodol. 
Awgrymiadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol
Rhoddwyd cyfle i chi i gyd fynegi'r hyn yr oeddech chi'n teimlo a allai fod yn feysydd blaenoriaeth ar gyfer 
ymgysylltu â chleifion a'r cyhoedd. Nodwyd y meysydd canlynol:
1. Ffarmacogeneteg
2. Triniaeth y GIG a ddarperir ac amseroedd aros ar gyfer cael triniaeth
3. Sut y gall y diwydiant gefnogi elfennau masnachol ar feddygaeth fanwl?
4. Defnyddio brandiau i hyrwyddo GIG Cymru i’r diwydiant 
5. Ffyrdd o wneud y mwyaf o wybodaeth ddata i'n gwneud ni'n fwy effeithiol

Gweithdy RAPID

Canolfan Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd
Dyddiad: 13eg Mawrth 2020, 10:30 - 15:00 

Gellir cael rhagor o fanylion gan Swyddfa Rhaglen Partneriaeth Genomeg Cymru ar gais

DS: Dyma weithdy technegol ond mae croeso i aelodau’r Bwrdd Seinio ddod

CAIFF GENOMEG CYHOEDDUS

2ail December 11:00 – 13:00  Coffee #1, The Friary, Heol Tŷ’r Brodyr, Caerdydd CF10 2PB
7fed December 11:00 – 13:00 Coffee #1, Rhodfa Santes Catherine, Caerfyrddin SA31 1GA

Mae tocynnau ar gael drwy Eventbrite
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@GenomicsWales

partneriaethgenomegcymru@wales.nhs.uk 

Diolch i chi am gymryd rhan

Cysylltwch â GPW

Cyfieithiad trwy Brifysgol Caerdydd


