
Diwrnod 1: Ymsefydlu a Thorri’r Garw

Diwrnod 2: Ymgynghoriadau

Cylchlythyr Cleifion a’r Cyhoedd

Rhif 5, Ymgynhori Haf 2020

Dechreuodd y diwrnod cyntaf gyda sesiwn yn y bore i 
ymsefydlu’r aelodau newydd yn y grŵp.  Daethoch chi’n 
gyfarwydd â chysyniadau allweddol ym maes genomeg, a 
chawsoch chi drosolwg o Bartneriaeth Genomeg Cymru a’ch 
rôl wrth gyd-gynhyrchu.

Yn dilyn hyn yn y prynhawn cafwyd sesiwn torri’r garw pan 
ddaeth aelodau newydd a phresennol at ei gilydd i drafod 
senario damcaniaethol i enwi ysbyty newydd. Cafwyd 
trafodaeth fywiog ac ymgysylltu brwdfrydig, gan arwain at rai 
awgrymiadau gwych!

Michaela John

Rheolwr Rhaglen

Partneriaeth Genomeg Cymru

Dechreuwyd y diwrnod gydag ymgynghoriad ynghylch lefel yr 
ymgysylltu â chleifion a oedd yn angenrheidiol yn eich barn chi 
pan fydd y labordy’n newid y dechnoleg y maen nhw’n ei 
defnyddio i gyflwyno profion. Roedd hyn yn canolbwyntio’n 
benodol ar y symud o brofion FISH (Hybrid Fflworoleuedd In 
situ) wedi’u targedu at ddadansoddiad Ymasiad Dilyniannu 
Cenhedlaeth Nesaf ehangach >>Darllenwch ragor ar dudalen 
2

Yn dilyn hyn yn y prynhawn cafwyd ymgynghoriad yn 
canolbwyntio ar wasanaethau pathogen, gan edrych ar 
agweddau ar bandemig COVID-19, ochr yn ochr â chadw 
golwg ar y ffliw >>Darllenwch ragor ar dudalen 3>>Read more 
on page 3

Yn y cyfnod heriol hwn, mae’n rhaid i 
ni i gyd addasu sut rydyn ni’n 
rhyngweithio ac mae hynny’n wir 
hefyd am gyflwyno rhaglen 
Partneriaeth Genomeg Cymru. Er 
mwyn dal ati â’n hymrwymiad 
parhaus i gael strategaeth sydd ag 
ymwneud cadarn â chleifion a’r 
cyhoedd, roedd yn rhaid i ni fynd yn 
rhithwir! Hoffwn ddiolch i chi i gyd 
am eich cyfraniad i sesiwn ymsefydlu 
ac ymgynghori lwyddiannus iawn. 
Gobeithio i chi ei mwynhau.

Braf oedd cyflwyno ein haelodau 
newydd i’r Bwrdd Seinio presennol –
daethoch chi at eich gilydd fel grŵp 
yn gyflym, gyda brwdfrydedd ac 
ymdeimlad cadarnhaol, a chafwyd 
trafodaeth dreiddgar o ganlyniad. Ar 
ôl gosod sylfaen cadarn dros y 
flwyddyn ddiwethaf, cytunodd pawb 
y byddai cael rhagor o aelodau yn 
cryfhau ein gallu i gyd-gynhyrchu. O 
ganlyniad i’r aelodau ychwanegol, 
mae gan y Bwrdd amrywiaeth 
ehangach o brofiad a 
chynrychiolaeth ddaearyddol yng 
Nghymru.

Mae eich adborth (gweler tudalen 
pedwar) yn werthfawr i ni bob amser, 
a byddwn yn ei ystyried wrth 
gynllunio ein digwyddiadau yn y 
dyfodol fel y gallwn ni wella’r profiad 
i chi i gyd. 

Gyda’r ‘normal newydd’ y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ei amlygu, 
rwy’n hyderus y gallwn barhau i 
weithio’n effeithiol gyda chi i 
gyflwyno ein Strategaeth. 
Diolch i chi eto am eich ymrwymiad 
parhaus i’n gwaith, ac edrychaf 
ymlaen at ein cyfarfod nesaf ym mis 
Hydref.
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A ddylem fod yn rhoi gwybod i rywun arall pan fyddwn ni’n dechrau’r broses o newid?

Dechreuoch chi drwy drafod pa lefel o wybodaeth y byddai angen i gleifion a’r cyhoedd ei chael am 

newid technegol, a pha effaith y byddai gwybod yn ei chael ar y claf. Fel aelodau o’r cyhoedd, 

roeddech chi’n teimlo ei bod hi’n bwysig i bobl ymddiried yn y gymuned wyddonol. Os nad yw’r 

rheswm dros wneud rhai penderfyniadau penodol yn cael ei fynegi’n eglur, gall hyn gael effaith 

negyddol ar ymddiriedaeth y cyhoedd. Rhoddoch chi enghreifftiau effaith canlyniadau cadarnhaol 

anghywir a negyddol anghywir ar ofal cleifion, a’r diffyg eglurder ynghylch profion antigen/gwrthgyrff 

am COVID-19, fel meysydd lle mae dryswch i’r cyhoedd. Dylai gwybodaeth ddod o ffynonellau 

dibynadwy yn unig a dylai gael ei chyfleu mewn termau lleyg. Er enghraifft, ystyrir bod Ymchwil 

Canser y DU yn fedrus wrth gyfleu gwybodaeth sy’n gymhleth weithiau i’r cyhoedd sydd â diddordeb 

yn y maes. Hefyd mae’n bwysig amseru’n gywir, gallai cyhoeddi rhywbeth yn rhy gynnar arwain at lai o 

effaith pan fydd rhywbeth arwyddocaol i’w adrodd.  

Pa wybodaeth fyddai fwyaf defnyddiol? Pa wybodaeth ddylai gael ei rhannu? (gennym ni a gennych chi)

Eto pwysleisioch chi pa mor bwysig yw deall pa werth neu effaith y byddai’r wybodaeth yn ei g/chael 

ar y claf, er mwyn penderfynu a fyddai datgelu’n ddefnyddiol ai peidio. Pa effaith a fyddai’r newid yn ei 

chael, er enghraifft, ar amserau dychwelyd neu gywirdeb y prawf; mae amserau aros hirach am 

ganlyniad prawf yn gallu cael effaith seicolegol negyddol ar y claf. Mae gwybodaeth o ansawdd uchel 

ynghylch newid ym mhrosesau labordai yn gallu helpu i gysuro’r claf bod y cynllun triniaeth cywir yn 

ei le, gan wella ei ganlyniadau drwy lwybrau gofal wedi’u personoli. Roeddech chi’n cydnabod bod 

faint o wybodaeth y dylid ei rhoi ynghylch unrhyw ganfyddiadau achlysurol yn bersonol i bob claf ac y 

gall ddibynnu ar a fyddai’r wybodaeth yn cael effaith ar ei becyn gofal parhaus. Byddai rhai cleifion yn 

dewis peidio â gwybod, tra byddai eraill eisiau gwybod y manylion i gyd, ac o ganlyniad mae angen bod 

mecanwaith ar gyfer rheoli hyn. Hefyd efallai bydd lefel y wybodaeth y mae claf ei heisiau yn newid 

dros amser, felly byddai’r gallu i gynnig dull i gysylltu â’r gwasanaeth yn y dyfodol yn allweddol er 

mwyn sicrhau dilyniant o ran ymagweddu.

Pa wybodaeth fyddai’n ddefnyddiol? Pa effaith fyddai hyn yn ei chael a) ar y labordy a b) ar y claf a’r 

cyhoedd?

Eto pwysleisioch chi pa mor bwysig yw hi mai’r claf sy’n arwain a chanolbwyntio gwybodaeth ar 

effaith opsiynau triniaeth i gleifion. Pa werth fyddai’n cael ei ychwanegu drwy wybod? A fyddai’r 

prawf newydd yn gwella cywirdeb? Roeddech chi’n teimlo y byddai’r newid penodol a ddisgrifiwyd 

yma yn cael effaith gadarnhaol ar y labordy drwy arbed costau tymor hir oherwydd bod angen llai o 

brofion unigol, a hefyd byddai’n lleihau hynt y profion i’r claf. Roeddech chi’n cytuno y dylai’r 

wybodaeth a roddir i gleifion ac i’r cyhoedd fod yn gymesur ac yn gymedrol, gan osgoi lefel o fanylion 

a fyddai’n achosi dryswch. Petai pobl eisiau rhagor o fanylion, roeddech chi’n credu y byddai’n fuddiol 

bod adnoddau mwy manwl ar gael ar gais. Dylid rheoli disgwyliadau; er enghraifft, efallai na fydd 

canlyniadau profion cyflymach yn arwain o reidrwydd at apwyntiad cyflymach ag ymgynghorydd. 

Ystyriwyd ei bod hi’n fanteisiol storio gwybodaeth y sampl o gleifion fel data dilyniannu crai gan y 

byddai hyn yn lleihau’r angen am ailsamplu a allai fod yn angenrheidiol yn ddiweddarach; gellid 

ailddadansoddi’r data yn ôl y gofyn.

Cylchlythyr Cleifion a’r Cyhoedd
Rhifyn 5

Ymgynghoriad 1: 
FISH i Ymasiad
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Ymgynghoriad 2: 
Genomeg Pathogen
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Beth hoffech chi ei wybod am frigiad o achosion yr ydych chi’n ymwneud ag ef, neu am frigiadau o 

achosion sy’n digwydd (fel aelod o’r cyhoedd)?

Roeddech chi’n teimlo y dylai’r datganiad iechyd cyhoeddus cyntaf ar ddechrau achos dawelu ofnau. 

O’r ymateb i bandemig COVID-19, tynnoch chi sylw at y ffaith bod angen system wedi’i safoni i gael 

canlyniadau’n ôl i gleifion ac y dylai gwybodaeth fod ar gael yn rhwydd i’r rhai sydd ei hangen. Wedyn, 

dylai gwerthusiad llawn o’r ymateb ddigwydd i sicrhau y dysgir gwersi.

Beth hoffech chi ei wybod am ganlyniad cadarnhaol yn ystod brigiad o achosion?

Dywedoch chi ei bod hi’n bwysig nodi, drwy olrhain cysylltiadau, pryd a ble dalioch chi’r feirws yn 

eithaf tebygol, a faint o bobl eraill sy’n eithaf tebygol o fod yn rhan o hyn. Roeddech chi’n gryf o’r farn y 

dylai cwnsela fod ar gael i aelodau ehangach y teulu yn ôl y gofyn, yn ogystal ag i’r person sydd â

chanlyniad cadarnhaol. Roedd imiwnedd o ganlyniad i’r haint (yn benodol yn achos profi gwrthgyrff 

COVID-19) yn faes o ddiddordeb mawr.

A ydych chi’n cael brechiad blynyddol yn erbyn y ffliw, ac os felly, beth yw eich rhesymau y tu ôl i’ch 

penderfyniad? A fydd y pandemig COVID-19 presennol yn dylanwadu ar eich agwedd at frechiadau yn 

erbyn y ffliw?

Roeddech chi o blaid brechiadau blynyddol yn erbyn y ffliw, er i chi nodi rhai rhwystrau i fanteisio 

arno, fel amrywiant yng nghanfyddiad y cyhoedd o risgiau brechiadau a bod yn wyliadwrus ynghylch 

sut bydden nhw’n cael eu rhoi. Roeddech chi’n credu y byddai safleoedd brechu gyrru drwodd a rhai 

eraill ‘digyswllt’ yn cynyddu’r niferoedd sy’n cael y brechiad. Roeddech chi’n mynegi pryder na allai 

pobl weld bod pwynt i frechu os mai nifer bach o bobl sy’n manteisio arno. Er mwyn gwrthsefyll hyn, 

dylai gwybodaeth eglur a chryno fod ar gael i’r cyhoedd i annog cyfranogiad mewn rhaglenni brechu 

fel rhan o gyfrifoldeb cymdeithasol unigolyn. Byddai ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd yn helpu i 

hyrwyddo hyn mewn ffordd gadarnhaol.

Sut rydych chi’n teimlo ynghylch bod eich sampl yn cael ei anfon i Loegr yn hytrach na chael ei brosesu 

yng Nghymru? 

Mynegoch chi’r farn na ddylai fod gwahaniaeth i ble anfonir eich sampl, os mai dyma’r labordy mwyaf 

priodol er mwyn dadansoddi eich canlyniadau. Fodd bynnag, roeddech chi yn teimlo y dylai eich 

canlyniadau fod ar gael yn hawdd yng Nghymru, i ba le bynnag yr anfonir y prawf, ac roedd pryderon 

nad yw hyn wedi digwydd gyda rhai profion a anfonwyd i labordai yn Lloegr. Mae angen i brosesau, 

ansawdd a pholisïau fod yn gyson ledled y DU er mwyn sicrhau canlyniadau samplau a diogelu data. 

Pwyslais ar glystyrau mwy lleol, os yw ymagwedd wedi’i chanoli at brofi yn codi problemau gyda 

gwybodaeth leol a’r gweithredu dilynol sy’n angenrheidiol. Hefyd codwyd a thrafodwyd effaith colli 

arbenigedd yng Nghymru ar yr economi.

Sut byddech chi’n teimlo ynghylch bod eich sampl yn cael ei brosesu mewn labordy masnachol, yn 

hytrach nag yn y GIG?

Roedd hi’n well gennych y dylai’r profion ddigwydd/gael eu prosesu mewn labordy’r GIG, ond 

roeddech chi’n awyddus i beidio â gweld labordai segur (ar ôl COVID-19 er enghraifft) felly efallai 

bydd defnyddio labordy masnachol yn rhoi mwy o hyblygrwydd yn y tymor byr. Dylai’r holl ddata y 

mae cwmnïau masnachol fel hyn yn eu casglu fod ar gael i glinigwyr sy’n gyfrifol am reoli gwybodaeth 

am achosion lleol. Dywedoch chi y byddech chi’n hapus i aros yn hirach am ganlyniad gwell, cywirach. 



Diolch i bawb sydd wedi ymateb ag adborth am y digwyddiad hwn; rydyn ni wedi ei goladu er mwyn 

llywio ein gwaith wrth gynllunio ymgynghoriadau’r dyfodol. Ar y cyfan roeddech chi’n teimlo i chi gael 

gwrandawiad yn y cyfarfod, ac roeddech chi’n teimlo’n gyfforddus ynghylch rhannu eich meddyliau 

a’ch syniadau, er bod rhai yn teimlo’n nerfus am roi adborth ar y platfform rhithwir. Roeddech chi i gyd 

yn teimlo i chi ddysgu rhywbeth newydd, a bod y digwyddiad wedi bodloni eich disgwyliadau a’i fod yn 

fuddiol ac yn werth chweil.

Ar y cyfan, roeddech chi’n fodlon â fformat, cynnwys a chyflymder y digwyddiad. Roedd rhai yn teimlo 

ei fod yn flinedig, ond roedd hi’n haws i eraill fynychu ac roedden nhw’n fwy hyderus wrth fynegi barn 

nag mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb. 

Roedd eich profiad o ddibynadwyedd technoleg yn gwahaniaethu gyda rhai yn dangos i bethau fynd 

yn hwylus, tra cafodd aelodau eraill broblemau technegol. Hefyd roeddech chi’n teimlo nad oedd 

Zoom, er ei fod yn adnodd defnyddiol, yn dda iawn ar gyfer rhwydweithio ehangach a dod i adnabod 

eich gilydd. 

Ar y cyfan roeddech chi’n fodlon â fformat y dydd a’r ansawdd o ran cyflwyno gwybodaeth gymhleth. 

Rhoddoch chi’r awgrymiadau canlynol ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol:

• Egwyl cinio – roedd eich awgrymiadau’n cynnwys defnyddio cyfnodau egwyl cinio ar gyfer 

sesiynau ‘dod i’ch adnabod chi’ strwythuredig, a’u byrhau nhw fel bod modd cael amser gorffen 

cynharach

• Gwella dibynadwyedd technolegol lle mae’n bosibl yn ymarferol er mwyn sicrhau bod llai o golli 

cysylltiad a’r ymgysylltu mwyaf posibl

• Parhau i gynnig cysylltedd rhithiol pan fydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ailddechrau er 

mwyn cynnwys y rhai y gall fod yn anodd iddyn nhw fynychu cyfarfodydd yn bersonol 

• Byddai darparu cwestiynau ar gyfer trafodaethau grŵp cyn cyfarfodydd yn y dyfodol yn 

ddefnyddiol er mwyn gallu paratoi ymlaen llaw. 

Gwnaethoch chi’r awgrymiadau canlynol ar gyfer ymgynghoriadau yn y dyfodol:

• Monitro a gwerthuso’r strategaeth

• Peirianneg enetig

• Codi proffil y Bartneriaeth

Roedd ymholiad ynghylch sut caiff y Bwrdd Seinio ei ariannu (e.e. tâl cydnabyddiaeth) ac a oes effaith 
ar yr arian a roddir i wasanaethau. Hoffem gadarnhau bod cyd-gynhyrchu yn ffrwd gyllido benodol 
wedi’i darparu gan Lywodraeth Cymru yn rhan o gyllideb Cyflwyno Strategaethau ac nad yw’n 
effeithio ar y cyllid a roddir i wasanaethau genomeg.
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Eich Adborth
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