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Trafodon ni'r prosiect i symud tri phartner allweddol GPW i

un safle yn Coryton (Gogledd Caerdydd) - Gwasanaeth

Genomeg Feddygol Cymru Gyfan, yr Uned Genomeg

Pathogen a Pharc Geneteg Cymru. Dechreuon ni gyda sesiwn

yn y bore i ddeall mwy am yr effaith y gallai'r newid hwn yn y 

gwasanaeth ei gael ar y rheini sy'n defnyddio'r gwasanaethau. 

Fe ystyrion ni amrywiaeth o nodweddion gwarchodedig i

nodi’r grwpiau y gallai'r newid gwasanaeth hwn effeithio

arnyn nhw, gan drafod ffyrdd y gallai ein cynllunio leihau

effeithiau negyddol a gwella agweddau cadarnhaol. 

>>Darllenwch fwy ar dudalen 2.

Rhannon ni ein cynllun arfaethedig ar gyfer rheoli cyfathrebu

allanol am y symudiad i Coryton, ac yna cafwyd egwyl cinio

byr a sesiwn rwydweithio fer.

Michaela John

Rheolwr Rhaglen

Partneriaeth Genomeg Cymru

Roedd ail ymgynghoriad y dydd yn ymwneud â'r gofynion o ran 

yr hyn sy'n bwysig yn y mannau i gleifion a'r cyhoedd ar safle

Coryton. 

Galluogodd y trafodaethau i chi rannu eich syniadau, ac 

adeiladu ar fewnbwn a gafwyd mewn ymgynghoriad blaenorol

haf diwethaf, am ystafelloedd aros a mannau clinigol.  

>>Darllenwch fwy ar dudalen 3

Gorffennodd y diwrnod drwy rannu cynlluniau tymor hir ar

gyfer y safle

Gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel

ac yn iach yn ystod y cyfnod ansicr

hwn. Er gwaethaf yr heriau mae'r

pandemig yn eu creu, yn rhaglen GPW 

rydym ni'n parhau'n driw i'n nod 

allweddol o gyd-gynhyrchu a 

chynnwys ein cleifion a'r cyhoedd yn

ein gwaith. Diolch am eich cyfraniad i'n

hail ymgynghoriad ar-lein, diwrnod

prysur lle'r oeddem ni'n canolbwyntio

ar gynlluniau ystadau'r dyfodol.

Fel y gwyddoch, mae symud ein

partneriaid i adeilad mwy addas a 

phwrpasol yn sail allweddol ar gyfer

cyflenwi ein nodau ar gyfer genomeg a 

gwella gofal cleifion. Fel rhanddeiliaid

allweddol, mae eich mewnbwn chi i rai 

o'r agweddau pwysicaf ar y symud

hwn yn hynod werthfawr i sicrhau ein

bod yn datblygu'r cynlluniau gorau i'n

cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru.

Mae'r cylchlythyr hwn yn crynhoi'r

trafodaethau a'r cyfraniadau a gafwyd

gennych chi; byddwn yn gweithio gyda

thimau GPW i ychwanegu manylion fel

bo angen fel rhan o'r prosesau dylunio

a gweithredu.

Ar sail eich sylwadau am yr

ymgynghoriad yn yr haf, rydym ni wedi

addasu amseru'r sesiynau. A byddwn

yn parhau i wneud newidiadau yn y 

ffordd rydym ni'n paratoi, cynllunio a 

chynnal yr ymgynghoriadau hyn er

mwyn i ni gael y gorau ohonyn nhw. 

Mae eich adborth chi'n allweddol -

rhowch wybod os oes gennych chi 

unrhyw awgrymiadau eraill ar gyfer

gwella.

Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i chi am 

eich ymrwymiad parhaus i GPW a 

chyfrannu llais hollbwysig y claf.
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Pa effaith negyddol / cadarnhaol allai'r newid hwn yn y gwasanaeth ei gael ar y rheini sy'n defnyddio'r 

gwasanaethau?

• Hygyrchedd - Teimlwyd y byddai'r safle'n anoddach ei gyrraedd na safle Ysbyty Athrofaol Cymru i'r 

rheini nad oedd â'u trafnidiaeth eu hunain. Bydd angen darpariaeth well o drafnidiaeth gyhoeddus 

i'r safle, ac roedd awgrymiadau yn cynnwys bws gwennol rhwng yr Ysbyty Athrofaol a Coryton. O 

ran hygyrchedd ffisegol ac economaidd roeddech chi'n teimlo'n gryf bod angen buddsoddiad craidd 

yn y seilwaith ehangach i leddfu'r problemau mynediad presennol i'r safle. Ystyriwyd bod cysylltu â

chynlluniau ehangach Dinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer cysylltiadau trafnidiaeth gwell yn 

cynnwys metro yn bwysig ar gyfer dyheadau ehangach y safle.

• Incwm a Chyflogaeth - Yn dilyn eich pryderon am drafnidiaeth a logisteg, oherwydd lleoliad Coryton, 

roedd llawer ohonoch yn teimlo y byddai'r rheini oedd heb eu trafnidiaeth eu hunain, yn ogystal â

phobl a llai o symudedd, yn gorfod cael cymorth ychwanegol i fynd i'r safle. 

• Amgylchedd - Roeddech i gyd yn teimlo bod y safle'n amgylchedd dymunol, ac yn awyddus i glywed 

mwy am y cynlluniau ehangach mewn perthynas â Pharc Gwyddorau Bywyd Cardiff Edge. 

Roeddech chi'n teimlo y dylai’r dylunio fod yn olau ac yn agored, gan greu mannau sy'n teimlo’n 

gynhwysol. Yn ogystal, oherwydd y lefel uchel o ddiogelwch ar y safle, byddai cael unigolyn penodol i 

'gwrdd a chyfarch' cleifion wrth iddyn nhw gyrraedd y safle'n helpu i greu amgylchedd croesawgar. 

• Partneriaethau - Roeddech chi'n teimlo y dylem ni archwilio cyfleoedd i fanteisio ar fod mor agos i 

Ganolfan Ganser Felindre, a Chanolfan Maggie, i sicrhau mynediad da at y cymorth iawn i gleifion fel 

bo'n briodol. Hefyd roeddech chi'n teimlo y gellid dysgu ymarfer gorau gan y sefydliadau hyn wrth 

ddatblygu cynlluniau'r safle. 

Sut allwn ni lywio proses cynllunio ein newid i'r gwasanaeth er mwyn lleihau effaith negyddol?

• Hygyrchedd ffisegol - mynegoch chi'r angen i gynnwys rhanddeiliaid, fel defnyddwyr cadeiriau 

olwyn a grwpiau eiriolaeth anabledd, i sicrhau nad ydynt dan anfantais yn sgil newidiadau i'r 

gwasanaeth. Hefyd roeddech yn teimlo bod cofleidio ymgynghoriadau rhithiol a lleihau 

ymgynghoriadau wyneb yn wyneb yn un ffordd i leddfu pwysau ar y safle, a byddai'n estyn allan at 

grwpiau y gallai fod yn amhosibl iddyn nhw ddod i'r safle. Fodd bynnag roeddech chi hefyd yn teimlo 

bod parhau i ddarparu rhai ymgynghoriadau wyneb yn wyneb i bobl lle gallai technoleg fod yn 

rhwystr, yn ogystal â'r rheini a allai fod yn derbyn canlyniadau anodd, yn sicrhau cyfiawnder 

mynediad i'r holl gleifion.

• Hygyrchedd economaidd - ni ddylai defnyddio gwasanaethau ar y safle newydd roi'r rheini o 

gefndiroedd incwm isel sydd heb fynediad cyfartal at drafnidiaeth (cyhoeddus neu breifat) dan 

anfantais.

• Hygyrchedd deallusol - dylai gwybodaeth am y gwasanaethau fod yn glir ac yn ddealladwy gan 

ddefnyddio lluniau a fformatau hawdd eu deall i'r rheini sydd ag anableddau deallusol. Hefyd dylid 

anelu at gynhyrchu gwybodaeth yn iaith y claf (e.e. Cymraeg). Roeddech chi'n teimlo bod y maes 

hwn yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Awgrymwyd cael teganau/pethau ar y safle i ddifyrru plant a/neu 

oedolion bregus 

• Hygyrchedd diwylliannol - dylem anelu at fod yn ymatebol ac yn sensitif yn ddiwylliannol, gan 

gysylltu â grwpiau ffydd ac arweinwyr cymunedol perthnasol. Roeddech chi'n teimlo bod angen 

mwy o gynrychiolaeth ar y gymuned BAME mewn prosesau lle bo modd.
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Dechreuon ni gyda throsolwg o'r ymgynghoriad blaenorol yn haf 2019 ar fannau i gleifion yn y 

cyfleusterau presennol, gan amlygu'r gwaith a wnaed hyd yma i wella'r man aros presennol a mynd â chi 

ar 'daith rithwir' o'r cyfleusterau sydd wedi'u diweddaru. Yna amlinellodd y tîm gynlluniau'r llawr ar y 

safle sy'n datblygu yn Coryton, ac i baratoi ar gyfer yr ymgynghoriad hwn rhannom ni fideo o'r safle 

newydd. Nodwyd y byddai'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar ddodrefnu a dyluniad arfaethedig yr ardal 

newydd. Gwnaethoch chi'r sylwadau canlynol:

Derbynfa

• Ystyried gwahanu mynedfeydd cleifion a staff; bydd angen sicrhau nad yw'r man aros yn troi’n 

dramwyfa brysur i staff sy'n mynd i'r swyddfeydd/labordai y tu hwnt - darparu sgriniau i wahanu'r 

ardal i ffwrdd o'r prif dramwyfeydd.

• Cynllunio'r dderbynfa i leihau gweithgaredd yn y cefndir a allai ei gwneud yn anodd i'r claf sy’n 

aros i siarad gyda staff y dderbynfa. 

Man Aros

• Gwahanu'r mannau aros i ddarparu 'parthau' ar wahân i oedolion a phlant.

• Gwella mynediad i'r toiled anabl; darparu mynediad i'r toiledau yn syth o'r dderbynfa.

• Sicrhau bod modd cael diod boeth wrth aros; creu amgylchedd croesawgar a hamddenol.

• Darpariaeth Wi-fi am ddim yn cael ei ystyried yn hanfodol.

• Darparu gwybodaeth iechyd berthnasol ar sgriniau teledu, celf ddyfeisgar ar y waliau a'r nenfwd, 

gwyrddni, ceisio osgoi teimlad 'rhy glinigol',

Ystafelloedd Triniaeth

• Mae ystafelloedd triniaeth 1 a 2 yn debyg i'r ystafelloedd presennol, tra bod ystafell 3 lawer yn 

fwy

• Dylai ystafelloedd triniaeth gynnwys dodrefn cyfforddus.

• Yn ddelfrydol byddai'n dda cynnal fflebotomi mewn ystafell ar wahân i'r ymgynghoriad, neu o leiaf 

wedi'i sgrinio i ffwrdd/gwahanu.  

Ystafelloedd Seminar

• Byddai angen ynysu'r ystafelloedd seminar rhag sain, yn ogystal â chael tywyswyr cwrdd a 

chyfarch i ddod â gwesteion allanol o'r dderbynfa i'r swyddfeydd. 

• Codwyd pryder am ddiogelwch data lle gallai aelodau o'r cyhoedd weld nodiadau cleifion ar 

ddesgiau'r staff wrth iddynt basio. Cynigiwyd defnyddio sgriniau, ac awgrymoch chi gyfnewid 

ardal gorffwys /cegin y staff a'r ystafelloedd seminar i ganiatáu mynediad mwy uniongyrchol i'r 

ystafell seminar i ddigwyddiad cyhoeddus.

Sylwadau cyffredinol

Darparu gwybodaeth ymarferol ymlaen llaw - e.e. sut i gyrraedd y safle, ble i barcio, sut i gyrraedd y 
ganolfan o'r maes parcio, beth i'w ddisgwyl o'r apwyntiad ac ati. Byddai arwyddion priodol ar y safle'n 
ategu hyn.



Eich Adborth

Diolch i bawb a ymatebodd gydag adborth, ar y cyfan roeddech chi'n teimlo bod y diwrnod wedi'i 

drefnu'n dda a bod y pynciau'n berthnasol. Mynegodd rhai bod y dydd braidd yn hir ac y dylid cael 

mwy o egwyliau. Yn ogystal roedd rhai ohonoch yn teimlo y byddai agenda manylach a darllen 

cynhwysfawr ymlaen llaw wedi helpu i roi mwy o ffocws i drafodaethau. Roedd rhai problemau 

technegol o hyd, ond roeddech chi'n teimlo bod y rhain i'w disgwyl o ystyried fformat y dydd. 

Eich effaith

Mae eich adborth bob amser yn bwysig, rydym ni eisoes wedi gwneud newidiadau i fformat y dydd o 

ganlyniad i adborth blaenorol:

• Cwtogon ni hyd y dydd yn dilyn adborth ym mis Gorffennaf; rydyn ni'n gwerthfawrogi'r adborth 

diweddaraf bod hynny’n golygu bod y diwrnod felly’n ddwys iawn a bod angen i ni drefnu mwy o 

egwyliau drwy gydol y dydd

• Neilltuon ni amser ar gyfer sesiynau rhwydweithio i chi allu dod i adnabod eich gilydd yn well, er 

mwyn ceisio atgynhyrchu rhai o'r sgyrsiau naturiol a fyddai'n digwydd dros ginio. Roeddech chi'n 

teimlo bod y rhain yn sesiynau defnyddiol a gwerth chweil, felly rydym yn cynnig parhau gyda'r 

rhain mewn sgyrsiau 'rhithwir' yn y dyfodol

Byddwn yn ceisio cyflwyno'r canlynol mewn ymgynghoriadau yn y dyfodol:

• Darparu deunydd darllen mwy cynhwysfawr ymlaen llaw ac agenda manylach, yn cynnwys 

manylion am beth rydym ni'n ei ofyn gennych chi, i'ch helpu i baratoi'n well at y sesiynau a 

manteisio'n llawn ar ein hamser gyda'n gilydd.
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