
Ymgynghori 1: ctDNA

Ymgynghori 2: Arddangosfa Genomeg

Cylchlythyr i Gleifion a’r Cyhoedd

Rhifyn 4

Fe roes rhai o staff AWMGS grynodeb o DNA tiwmor 

cylchredol (ctDNA) a manteision y dull hwnnw o’i gymharu 

â’r biopsïau arferol, mwy eu heffeithiau corfforol.  DNA y 

bydd tiwmor yn ei ollwng i lif gwaed claf yw ctDNA. Trwy 

archwilio sampl o’r gwaed, mae modd nodi DNA tiwmor a 

dadansoddi genynnau i bennu triniaeth benodol ar gyfer y 

canser. Mae bwriad i ehangu’r profi genynnau fel y bydd 

modd archwilio panel yn hytrach na rhai unigol. Cymru 

fyddai’r wlad gyntaf i fabwysiadu archwilio paneli ctDNA yn 

driniaeth arferol.  >>Mae rhagor ar dudalen 2.
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Ar 6ed Mai 2020, byddwn ni’n cynnal fersiwn cyntaf 

Arddangosfa Genomeg yn Neuadd Dinas Caerdydd. Bydd 

cyfle i weld y diweddaraf i gyd ym maes genomeg yng 

Nghymru. I baratoi ar gyfer yr achlysur, byddwn ni’n eich 

rhannu’n dri chylch i hel eich sylwadau am yr hyn a fyddai o 

ddiddordeb i gleifion a’r cyhoedd yno, yn ogystal â’r rôl yr 

hoffech chi ei chyflawni.  >>Mae rhagor ar dudalen 3.

Roedd yn dda gweld y rhai ohonoch chi 

a allai ddod i ymgynghori cyntaf 2020, 

a hoffwn i ddiolch ichi am eich 

cyfraniad. Yn ôl yr arfer, roedd y 

trafodaethau’n fywiog ac fe roesoch 

chi sylwadau gwerthfawr y gallwn ni 

eu hystyried wrth gyflawni ein gwaith.

Rydyn ni wedi mwynhau cydweithio â

chi dros y flwyddyn ddiwethaf i osod 

sylfaen cadarn ar gyfer rôl cleifion o 

ran gwireddu ein huchelgeisiau. A 

ninnau am ddenu aelodau ychwanegol, 

mae’n wych clywed yr hoffech chi 

barhau i fod yn rhan o’r Seinfwrdd. 

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich 

cymorth ynghylch llunio disgrifiad o’r 

rôl a meini prawf yr aelodaeth, gan 

rannu’r cyfle gyda’ch cymunedau a 

dewis yr aelodau newydd. Edrychwn ni 

ymlaen at gyflwyno ein haelodau 

newydd a’u cymathu yn nhrefn ein 

bwrdd. Bydd cyfanswm eich 

gwybodaeth a’ch profiad hyd yma, 

ynghyd â’r safbwyntiau gwahanol a 

ddaw gyda’r aelodau newydd, yn 

cryfhau’r cylch a phrosesau 

ymgynghori’r dyfodol.

Rydyn ni’n gobeithio bod ctDNA a’r 

posibiliadau o ran gofalu am gleifion 

canser o ddiddordeb ichi; mae labordy 

AWMGS wedi’i gydnabod am brofion 

arloesol ymhlith cleifion canser yr 

ysgyfaint â’r dechnoleg hon. Mae’n 

wych gweld hynny’n datblygu a bod y 

gwasanaeth wedi rhoi cyfle ichi 

ddylanwadu arno.

Diolch am eich ymroddiad parhaus i 

GPW, ac edrychwn ni ymlaen at 

barhau i gydweithio â chi.
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Fyddech chi’n fodlon rhoi samplau gwaed ar gyfer ymchwil ynghyd â biopsïau a thriniaeth arall pe 

baech chi’n glaf?

Roeddech chi o’r farn bod y cyhoedd yn deall canser yn dda eisoes. Pe bai rhywun yn gofyn ichi 

gymryd rhan mewn astudiaeth o’r fath, eich barn oedd na ddylid rheoli disgwyliadau am na fyddai 

budd personol uniongyrchol o reidrwydd; yn rhan o broses y rhoi caniatâd, dylid tynnu sylw at y budd 

ehangach i’r gymdeithas a phawb arall yn y teulu. Dylid rhoi gwybodaeth ar amryw ffurfiau fel y caiff 

claf ddewis yr un sydd orau ganddo. Dylid cadw proses y rhoi caniatâd yn syml i ofalu y bydd cynifer o 

bobl ag y bo modd yn cyfranogi. Yn ôl y cyd-destun clinigol, roeddech chi o’r farn na fyddai pawb 

mewn sefyllfa i ateb yn syth ac, felly, dylid rhoi gwybodaeth y gallai rhywun ei hastudio gartref a dod i 

benderfyniad rywbryd wedyn.

Gan nad yw samplau bob hyn a hyn i gadw golwg ar hynt clefyd yn broses sydd wedi profi ei gwerth 

eto, beth yw’ch barn am hyrwyddo profion o’r fath yng Nghymru?

Roeddech chi o blaid mabwysiadu profion o’r fath yn ddiymdroi yng Nghymru gan y byddai’n elfen 

unigryw i’r wlad. Lle nad oes modd cadarnhau yn y labordy fod ctDNA yng ngwaed claf, gallai fod 

angen sampl ychwanegol cyn nodi nad oes ctDNA yn y gwaed mewn adroddiad. Roeddech chi o’r farn 

bod rhaid gofalu bod claf sy’n rhoi sampl yn deall yr hyn a allai ddeillio o’r prawf, megis canlyniadau 

anghywir neu aneglur, cyn rhoi ei ganiatâd. Dywedoch chi y byddai adnoddau gweledol o gymorth yn 

hynny o beth ac yn helpu pobl i ddeall bod Cymru wedi mabwysiadu’r broses.

Ddylid profi samplau mewn panel genynnau mawr na fydd o berthnasedd uniongyrchol i’r driniaeth 

ar gyfer canser o reidrwydd?

Roeddech chi o’r farn mai dyletswydd y clinigwr fyddai esbonio manteision profi paneli a rhoi cyfle i’r 

claf roi ei ganiatâd neu beidio. Roedd trafodaeth am yr hyn y dylid ei wneud pan fo amrywiadau 

germau mewn genynnau sy’n gysylltiedig â mathau etifeddol o ganser ac a allai effeithio ar eraill yn y 

teulu, hefyd. Eich barn oedd y dylai hynny fod yn rhan o gryfder proses rhoi caniatâd, gan esbonio 

pethau ymlaen llaw a defnyddio iaith glir mewn taflenni gwybodaeth er tryloywder. Dywedodd rhai 

ohonoch chi y dylai penderfyniad i roi gwybod am ganlyniadau o’r fath ddibynnu ar y camau atal y 

byddai modd eu cymryd (agored i ganser y fron, er enghraifft) neu beidio (agored i Glefyd Alzheimer, 

er enghraifft) a’r effaith ar bawb arall yn y teulu. Fe roesoch chi’r sylwadau isod hefyd, ac maen nhw 

wedi’u cyflwyno i’r gwasanaeth.

• Weloch chi ddim problem foesegol ynghylch cydweithio â chwmnïau mawr i greu cyffuriau a 

thriniaethau newydd ar yr amod bod y rhesymau dros y cydweithio wedi’u hesbonio’n ddigonol.

• Awgrymoch chi y gellid cynnal profion yn lleol yn ôl trefn both ac adenydd olwyn i leddfu’r baich ar 

y prif wasanaeth.

Cylchlythyr i Gleifion a’r Cyhoedd
Rhifyn 4

Ymgynghori 1: ctDNA



Tudalen
3

Beth y byddai cleifion yn ei werthfawrogi mewn arddangosfa yn eich barn chi?

Roeddech chi o’r farn y byddai cyflwyniad gweledol Genomeg 101 yn helpu i chwalu mythau. Dywedoch 

chi y byddai fideo am hanes cleifion mewn ystafell dywyll yn dda, hefyd – dylai fod arwyddbyst o’r fan 

honno at stondinau perthnasol i bawb a hoffai ragor o wybodaeth am rywbeth a glywodd yn y fideo. Pe 

bai cynifer o gylchoedd cymorth clefydau prin ag y bo modd yno, ynghyd â staff cynghori am faterion 

genomeg, byddai o gymorth wrth ateb cwestiynau ychwanegol (megis effaith ehangach profion 

genetig).

Byddai’r diweddaraf am dechnolegau sy’n dod i’r amlwg o ddiddordeb i gleifion, yn arbennig lle mae 

technolegau o’r fath wedi effeithio ar y gofal i gleifion (megis rhoi diagnosis yn gyflymach). Roeddech chi 

o’r farn y dylai hynny gynnwys rôl ‘adenydd’ ledled Cymru.

Byddai sesiynau ‘Dyma’r... (clinigwr, gwyddonydd, gweithiwr biowybodaeth ac ati) yn ychwanegu’r elfen 

ddynol at brofiad claf. Dywedoch chi y byddai cwis wrth gyrraedd yn helpu cleifion i ddod o hyd i’r 

meysydd sydd o ddiddordeb neu gymorth iddyn nhw. Roeddech chi o’r farn y byddai hynny o les i’r 

cyhoedd, hefyd. Dywedoch chi y byddai’r darlithoedd a’r cyflwyniadau cyhoeddus o ddiddordeb a lles i’r 

cleifion, hefyd. Gall fod modd recordio rhai a’u rhoi ar gael ar ffurf podlediadau i bobl na allai fod yn 

bresennol.

Ymgynghori 2: Genomics Showcase
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Beth yw’ch barn am yr hyn y dylai Arddangosfa Genomeg ei gyflwyno i’r cyhoedd.

Eich barn oedd y dylai’r achlysur fod yn un rhyngweithiol a fyddai’n ddiddorol i gynulleidfa fawr. 

Awgrymoch chi’r canlynol:

• Defnyddio iaith glir heb jargon!

• Stondinau, arddangosfeydd (megis taith trwy... i ddysgu plant am fyd genomeg) a stondinau i dynnu 

sylw at ehanger genomeg yng Nghymru.

• Darlithoedd a gweithgareddau i fyfyrwyr a disgyblion i ennyn eu diddordeb mewn gyrfa ym maes 

genomeg.

• Darlithoedd a chyflwyniadau megis goblygiadau profion genomeg i deuluoedd yn ôl hanes amryw 

gleifion. Gallai rhagor o bobl ddod pe bai modd cynnal y rheiny ar amser cinio neu gyda’r hwyr.

• Gweithgareddau ymarferol megis helfeydd trysor, gweld enghreifftiau o ganlyniadau trwy ficrosgop, 

arbrofion bychain, taith trwy labordy ac ati.

• Dulliau gweledol megis modelau o’r corff, helics dwbl a fideos cyflwyno trwy ddolen (beth yw 

genomeg, beth yw DNA ac ati).

• Hyrwyddo sefyllfa Cymru ar flaen y gad o ran datblygiadau genomeg. 

• Nodi campau Cymru ar linell amser ynghyd â cherrig milltir eraill o arwyddocâd.

Sut y gall y Seinfwrdd fod o gymorth i Arddangosfa Genomeg yn eich barn chi?

Roeddech chi o’r farn y gallai seinfwrdd bychan sbarduno trafodaeth trwy ddarlith bum munud am bwnc 

megis natur eich genynnau a sesiwn ryngweithiol 45 munud wedyn. Dywedoch chi yr hoffech chi helpu i 

arwain y cylchoedd trafod. Dywedoch chi y byddai angen gwybodaeth am y pynciau ymlaen llaw i 

baratoi ar gyfer hynny. Un arall o’ch awgrymiadau oedd mapio genomeg ym mywydau pobl ar ffurf taith 

ddiagnostig o fod yn iach, trwy gyfnod o afiechyd at fod yn well eto.



Roedd sesiwn ymgynghori olaf y dydd am ddewis aelodau’r seinfwrdd, ac esbonion ni yr hoffen ni 

ychwanegu aelodau newydd at y cylch cyfredol. Gofynnon ni am eich sylwadau am hynny, eich 

adborth am y disgrifiad arfaethedig o rôl aelodau newydd a fformatau ymgynghori’r dyfodol.

Eich awgrymiadau:

Roeddech chi o’r farn y gallai set o gwestiynau a ofynnir yn aml helpu timau GPW i osgoi dyblygu 

mewn trafodaethau trwy eu hadolygu cyn unrhyw ymgynghori. Nid atal ymgynghori priodol fyddai’r 

bwriad, ond helpu i lunio’r sesiynau. Mae pob ymgynghori hyd yma wedi codi agwedd wahanol, hyd 

yn oed lle mae’r un pwnc (megis caniatâd) wedi’i drafod nifer o weithiau.

Hoffech chi weld crynodebau o bob ymgynghori blaenorol ar y wefan; gallai hynny fod yn adnodd 

defnyddiol i adrannau a hoffai ymgynghori â’r cylch. Roeddech chi o’r farn y byddai hynny’n eu helpu 

i ofyn cwestiynau mwy perthnasol.

Cytunoch chi nad oes gan y Seinfwrdd ddigon o aelodau i baratoi ar gyfer absenoldebau nad oes 

modd eu hosgoi. Cynigion ni y byddai 15-20 aelod yn cryfhau’r tebygolrwydd y byddai 10-15 yn 

bresennol ar gyfer unrhyw ymgynghori, ac fe gytunoch chi â hynny. Gofynnon ni i unrhyw aelod a 

hoffai ein helpu i ddenu rhagor o aelodau fynegi ei ddiddordeb.

Rhoesoch chi adborth am y disgrifiad arfaethedig o’r rôl, a nodon ni y dylid mireinio’r testun ychydig 

fel y byddai’n eglur ein bod am benodi aelodau ychwanegol i fwrdd cyfredol. Awgrymwyd y dylen ni 

newid y testun i dynnu sylw at y canlynol, hefyd:

• Mae materion geneteg a genomeg yn gymhleth, ond nid y pynciau eu hunain

• Pwysleisio mai cydweithio â chleifion a’r cyhoedd yw nod GPW, nid dysgu oddi wrthyn nhw

• Rhoi enghreifftiau o bob ymgynghori sydd wedi digwydd hyd yma

Er y byddai profiad personol uniongyrchol neu anuniongyrchol o wasanaethau geneteg a genomeg o 

fantais, hoffech chi ddim gwrthod neb a chanddo wir ddiddordeb ym maes genomeg.

Roeddech chi o’r farn bod modd gwneud rhagor i gysylltu â chaffis genomeg cyhoeddus a’u helpu ac 

y dylai rhai o’n hadnoddau (gan gynnwys hyn o gyfle i ymuno â’r Seinfwrdd) fod ar ffurfiau hawdd eu 

darllen (ar gyfer anableddau dysgu, er enghraifft). Ar ôl cyhoeddi’r hysbyseb, bydden ni’n rhoi’r linc 

ichi i’w ledaenu trwy eich rhwydweithiau (grwpiau cymorth, tudalennau Facebook ac ati).

Ynglŷn â’r ymsefydlu i aelodau newydd, roeddech chi o’r farn y gallai fod yn ddefnyddiol casglu rhai 

cwestiynau cyffredinol wedi’u seilio ar ymsefydlu’r aelodau cyfredol a chynnwys rhai ohonoch chi yn 

y rhaglen.

Cyfarfodydd nesaf – cadarnhawyd y byddai ymgynghori deuddydd fis Ebrill a chytunodd pawb oedd 

yn bresennol y byddai Ymgynghori’r Haf yn 2020 ddydd Mercher 1af Gorffennaf.
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Cysylltu GPW @GenomegCymru partneriaethgenomegcymru@wales.nhs.uk


