
Roedd ein hymgynghoriad cyntaf yn y Flwyddyn

Newydd yn canolbwyntio ar Feddygaeth Fanwl yng

Nghymru. O ystyried mai dim ond un o bedair

Rhaglen Genedlaethol yng Nghymru sy'n uno o dan

ymbarél Rhaglenni Meddygaeth Fanwl yw

Genomeg, roeddem yn awyddus i ymestyn cylch

gwaith y Bwrdd Seinio Cleifion a'r Cyhoedd ar gyfer

Genomeg er budd y Rhaglenni eraill hyn.

Roedd yr ymgynghoriad yn gyflwyniad cynnar i

Gynnwys Cleifion a'r Cyhoedd (PPI) ar gyfer

Therapïau Datblygedig Cymru, Rhaglenni Delweddu

a Phatholeg Cenedlaethol. Roedd y trafodaethau yn

canolbwyntio ar y cwestiwn canlynol:

Bydd y profiadau a rannwyd yn helpu i lywio’r gwaith

o ddatblygu strategaethau PPI ehangach i gefnogi

gwaith parhaus yn y meysydd hyn.

Roedd yr ail ymgynghoriad yn canolbwyntio ar
Gyfathrebu a sut y gallai GPW hyrwyddo gwaith y
Bartneriaeth yn well.

Gwnaethom drafod gwefan GPW, y ffordd orau o
strwythuro'r tudalennau sy'n wynebu Cleifion a'r
Cyhoedd, a hefyd sut y gallem hyrwyddo straeon
newyddion unigol drwy gydol y flwyddyn.

Bydd y mewnbwn a gafwyd yn sicrhau bod ein
gwaith cyfathrebu wedi'i deilwra'n gywir a'i fod yn
helpu i godi ymwybyddiaeth o gynnydd sy'n cael ei
wneud yng Nghymru ym maes geneteg a genomeg.

Croeso i bawb i rifyn cyntaf y cylchlythyr

Bwrdd Seinio yn 2021; dyma ddymuno

Blwyddyn Newydd ddiogel ac iach i chi i

gyd ar ôl 2020 mor anodd. Hyderwn fod

rhannu eich profiadau unigol â'r grŵp yn

ystod y sesiwn hon, a oedd yn

canolbwyntio ar Feddygaeth Fanwl yng

Nghymru, wedi cynnig ymdeimlad o

obaith – gan wybod eich bod yn helpu i

lunio dyfodol gwasanaethau yng

Nghymru er mwyn gwella taith y claf.

Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniadau

amhrisiadwy

Meddygaeth Fanwl i Gymru

Cylchlythyr Cleifion a’r Cyhoedd

Catrin Middleton

Pennaeth Rhaglen
GPW
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Rhagair

Gwell Cyfathrebu ar gyfer 
Partneriaeth Genomeg Cymru 

(GPW)

“Sut fyddech chi'n datblygu strategaeth
PPI i gefnogi gwaith y Rhaglenni hyn; 
beth fyddai hyn yn ei gynnwys yn y 

tymor byr, canolig a hir? ”
Catrin Middleton
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Cyfathrebu:

• Y ffordd orau o siarad am therapïau

datblygedig, y dewis o eiriau a'r effaith y

gall hyn ei chael ar gleifion a'u teuluoedd

• Sut i ddisgrifio'r ffordd y caiff

penderfyniadau cyllido eu gwneud ar

gyfer triniaethau newydd

• Y dulliau gorau o gyfathrebu â chleifion;

e.e. mae'r gwasanaethau cymdeithasol

bellach yn defnyddio systemau e-bost

• Dulliau cyfathrebu sy'n berthnasol i

oedran (ymgysylltu â rhieni fel y bo’n

briodol)

• Mae angen cymaint o wybodaeth â

phosibl ar gleifion – taflenni gyda

llythyrau apwyntiad, rhywun i siarad ag ef

dros y ffôn. Mae pobl yn poeni am logisteg

cael triniaeth; mae ble y byddant yn aros,

yr hyn y bydd y driniaeth yn ei gynnwys a

goblygiadau ariannol y driniaeth yn peri

pryder hefyd

• Presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol

– defnyddio profiadau pobl eraill e.e.

Felindre, lle mae nifer o Weithwyr Gofal

Iechyd Proffesiynol a Chleifion / y

Cyhoedd yn disgrifio sut mae'r ysbyty

wedi’i osod, fideos i ddangos beth i'w

ddisgwyl o ymweliad, ac ati.

• Bydd gwybod pa therapïau sydd ar y

gweill yn pennu pa grwpiau sydd angen

cymryd rhan. Gallai barn/cyfranogiad

cychwynnol ddod gan bobl nad ydynt

wedi cael y therapïau, e.e. grŵp CF

PPI ystyrlon ar gyfer Therapïau Datblygedig Cymru

Rhaglenni
Meddygaeth

Fanwl

Hyfforddiant staff:

• Bydd gweithio'n agos gyda defnyddwyr

gwasanaeth yn ystod hyfforddiant yn helpu i

gadw straeon personol mewn cof

Datblygu Gwasanaeth:

• Cyfle i gasglu data hirdymor gan gleifion ar

therapi datblygedig – PPI i lywio'r ffordd

orau o sicrhau bod gwybodaeth gywir a

chyfoes yn cael ei chasglu er mwyn llywio

datblygiad gwasanaethau a newidiadau yn y

dyfodol

Mwy o Ymwybyddiaeth Gyhoeddus:

• Datblygu grŵp hirdymor o aelodau’r

cyhoedd/cleifion/gweithwyr proffesiynol

sydd â diddordeb i helpu gyda chyfranogiad

yn y dyfodol

Dulliau i'w Hystyried

• Defnyddio profiadau rhwydweithiau

sefydledig, e.e. Bwrdd Seinio GPW, Ymchwil

Iechyd a Gofal Cymru (HCRW), Canolfan

Ymchwil Canser Cymru (WCRC),

Ymddiriedolaeth GIG Felindre, ac ati.

• Datblygu Bwrdd Seinio gyda gofalwyr a

chleifion

• Defnyddio Parc Geneteg Cymru a’i sianeli

ymgysylltu – siarad yn ei ddigwyddiadau er

mwyn codi ymwybyddiaeth o unrhyw gyfle i

gymryd rhan

• Cynnwys pobl sydd â diddordeb cyffredinol

yn hytrach na chyfyngu i'r rhai sydd wedi

cael therapïau datblygedig yn benodol, e.e.

cleifion â phrofiadau o dreialon clinigol

Mae potensial mawr i weithgareddau PPI ystyrlon lywio’r ffordd y caiff y

Rhaglen hon ei chyflwyno a gwella profiad y claf i'r rhai sy'n cael

triniaethau newydd. O ystyried y nifer cymharol fach o gleifion a fyddai'n

gymwys i gael unrhyw driniaeth benodol, nodwyd y cyfle i weithio'n agos

gyda'r grŵp hwn er mwyn deall eu gwerthoedd / dewisiadau yn well. Gallai

profiadau cyfunol grŵp PPI lywio’r canlynol:
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Gyda'i gilydd, mae gan aelodau'r Bwrdd

Seinio gyfoeth o brofiadau uniongyrchol

neu anuniongyrchol o wasanaethau

delweddu'r GIG. Er y trafodwyd rhai

profiadau cadarnhaol, ar y cyfan teimlwyd

mai apwyntiadau delweddu oedd yr

agwedd fwyaf amhersonol ar y daith gofal

iechyd. Gellid disgrifio'r profiad fel un

'trafodol', ac mae'r ffaith bod

adborth/gwaith i ddehongli canlyniadau

yn digwydd yn aml ar ôl yr apwyntiad ac 'y

tu ôl i ddrysau caeedig' yn arwain at

deimladau o ddadrymuso i gleifion a'u

teuluoedd.

Roedd teimladau cryf ynghylch y rôl y

gallai PPI ei chwarae wrth gefnogi’r gwaith

o gyflwyno'r Rhaglen, a phwysleisiwyd y

dylai ymdrechion i wella gwasanaethau

delweddu gael eu llywio gan

weithgareddau PPI da, sy'n sensitif i

brofiad y claf.

• Ystyriwyd bod cael nifer cynyddol o

safleoedd sgrinio symudol i ffwrdd o

brif safleoedd ysbytai, manteisio ar

dechnoleg newydd a dulliau hyblyg o

ddefnyddio adnoddau, ac ati, yn

newidiadau cadarnhaol.

• Mae gwella cyfathrebu cyn, ac yn ystod,

apwyntiadau yn bwysig a byddai'n

gwneud gwahaniaeth mawr i brofiad y

claf, e.e. a oes ffordd o atgoffa cleifion y

diwrnod cyn sgan am unrhyw ofynion

paratoadol penodol (e.e. ymprydio)?

Byddai gwell cyfathrebu yn ystod yr

apwyntiadau eu hunain yn helpu i

wneud i gleifion deimlo eu bod yn cael

eu cydnabod yn fwy ac nad ydynt yn

cael eu gwrthrycholi.

PPI ystyrlon ar gyfer y Rhaglen Ddelweddu
Genedlaethol

Rhaglenni
Meddygaeth

Fanwl

• Lle bo'n bosibl, ystyriwyd bod rhoi

adborth byw ar y canlyniadau/unrhyw

drafodaeth rhwng technegwyr a

chlinigwyr yn bwysig.

• Gall profiad cyfredol o wasanaethau

delweddu fod yn anghyfforddus. Gellid

gwella hyn drwy greu cyfres o fideos

addysgol wedi'u targedu at gynulleidfa

gyffredinol sy'n disgrifio'r llwybr

clinigol a fyddai'n helpu i osgoi

teimladau o ddieithrwch a lleddfu

pryder cyn apwyntiad.

• Mae'n bwysig bod yn glir gydag unrhyw

grŵp PPI ynghylch nodau cyffredinol y

Rhaglen yn ogystal â nodi meysydd

penodol lle dylid blaenoriaethu

gweithgareddau cynnwys, e.e.

gweithgareddau cynnwys wedi'u

targedu wrth ddylunio newid

gwasanaeth, neu wella rhannau o lwybr

y claf.

Awgrymwyd nifer o opsiynau ar gyfer

sefydlu PPI yn y Rhaglen Ddelweddu

Genedlaethol, gan gynnwys:

• Sefydlu Bwrdd Seinio gan ddefnyddio

profiad GPW

• Datblygu holiadur i nodi profiad cleifion

a chlinigwyr – cyd-gynhyrchu go iawn

• Ystyried sut i alluogi gwell mynediad at

wasanaethau delweddu i ardaloedd

anghysbell ledled Cymru

• Ystyried sut i wella cyfathrebu gan

glinigwyr rhwng apwyntiadau – gan

nodi'r hyn sy'n bwysig i gleifion

• Datblygu datrysiadau technoleg

clyweledol i baratoi cleifion a'u

teuluoedd ymlaen llaw
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O ystyried ehangder y maes pwnc,

roeddech chi'n credu ei bod yn bwysig bod

yn glir gydag unrhyw grŵp cynnwys y

cleifion a’r cyhoedd ynghylch nodau

cyffredinol y Rhaglen Patholeg

Genedlaethol yn ogystal â nodi meysydd

penodol lle dylid blaenoriaethu cynnwys

cleifion a'r cyhoedd, e.e. cyfranogi wedi’i

dargedu wrth gynllunio newid

gwasanaeth, neu wella rhannau o lwybr y

claf.

Ceir dealltwriaeth gyfyngedig o batholeg

ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol, gan

gynnwys grwpiau cleifion. Mae mor

bwysig cydnabod y byddai gwahanol

gyfleoedd cyfranogi yn galw am lefel

wahanol o wybodaeth ragofynnol, briffio a

pharatoi er mwyn galluogi cyfranogiad

ystyrlon. O ystyried bod gwasanaethau

patholeg yn effeithio ar bob sector o

gymdeithas, roeddech chi'n teimlo'n gryf y

dylai holl weithgareddau cynnwys y

cleifion a’r cyhoedd gynrychioli ein

cymunedau gydag ystod o safbwyntiau.

Dylid osgoi 'gorlwytho gwybodaeth';

mae'n well rhannu'r strategaeth yn

adrannau llai fel bod ffocws i'r cyfle i

gymryd rhan. Mae hefyd yn bwysig peidio

ag 'ail-ddyfeisio'r olwyn' ac, yn lle hynny,

ddysgu gan rwydweithiau sy'n bodoli

eisoes fel model Bwrdd Seinio GPW.

Cynnwys y cleifion a’r cyhoedd yn ystyrlon yn y 
Rhaglen Patholeg Genedlaethol

Rhaglenni
Meddygaeth

Fanwl

Cyfeiriwyd at Gaffis Genomeg GPW fel model

da ar gyfer gwneud y cyfleoedd i gyfranogi'n

hygyrch i lawer.

O ran gwella gwasanaethau patholeg, dylai'r

pwyslais fod ar rymuso cleifion i gyfarwyddo

eu gofal ei hunain, ac yn hanfodol, dylid

cynnwys cleifion mor fuan â phosibl yn y

llwybr gofal. Nodwyd bod cyfranogi mewn

prosiectau ymchwil sydd ag elfennau o

batholeg yn bwysig ac awgrymwyd y gallai

Grwpiau Ffocws fod yn ffordd effeithiol i

helpu i fynd i'r afael â chwestiynau penodol

neu ddatblygu prosiectau.

Cydnabuwyd bod sefydlu ffocws cryf ar

gynnwys y cleifion a’r cyhoedd yn heriol yn

ystod y pandemig, gydag awgrym y byddai

datblygu presenoldeb cryf ar-lein yn helpu i

sefydlu sylfaen o gynulleidfa sydd â

diddordeb yn y lle cyntaf. Dylid ystyried

rhannu negeseuon a diweddariadau pwysig ar

Facebook a Twitter (fel 'Gwirfoddolwyr

Trydar a Rhannu' Gwasanaeth Tân

Canolbarth a Gorllewin Cymru) fel ffordd dda

o ymgysylltu â phobl a helpu i greu ymdeimlad

o gefnogaeth ragweithiol tra bo pobl methu

gwirfoddoli yn y ffordd arferol.

Byddai cydweithio’n agos gyda’r sector

elusennol hefyd yn fantais wrth sefydlu

rhwydwaith o bobl sydd â diddordeb.



Wrth ymgysylltu â chynnwys genomig, pa

adnoddau fydd cleifion a/neu'r cyhoedd am eu

defnyddio yn eich barn chi (e.e. adnoddau

addysg, datganiadau i'r wasg, gwybodaeth, ac

ati)?

Teimlwyd y byddai cael presenoldeb safonedig

ar draws sawl platfform cyfryngau

cymdeithasol (megis Facebook, Twitter,

YouTube, ac ati) yn hanfodol ar gyfer lledaenu

gwybodaeth. Mae hyn yn ychwanegol at

rwydweithiau ymchwil sefydledig (e.e. HCRW,

CRUK, Parc Geneteg Cymru, ac ati) a

datganiadau i'r wasg o ffynonellau dibynadwy

(er enghraifft y BBC). Mae posteri a gaiff eu

harddangos mewn mannau amlwg mewn

ystafelloedd aros ysbytai yn ffordd arall o

dynnu sylw cleifion at genomeg.

Sut ydych chi'n gweld cleifion a/neu'r cyhoedd

yn defnyddio ein gwefan, yn benodol?

Teimlwyd y dylai ein gwefan fod yn llawn

gwybodaeth ac yn addysgol i gleifion, gan

weithredu fel y man y dylai pobl fynd iddo er

mwyn cael eu cyfeirio at wybodaeth bellach,

fel y bo’n briodol. Mae'n bwysig bod y wefan yn

cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf a’i bod yn

gyfrwng ar gyfer cysylltiadau dwyffordd, h.y.

bod cyfeiriadau atom yn ogystal â chyfeiriadau

at fannau eraill. Felly, dylai'r wefan hyrwyddo'r

datblygiadau diweddaraf ym maes genomeg

yng Nghymru yn ogystal â chynnwys fideos

'beth yw ...' sylfaenol.

Wefan
GPW
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Gwella’r ardal i gleifion a’r cyhoedd ar wefan GPW 

Teimlwyd hefyd y byddai'r wefan yn ddefnyddiol i

gyfeirio pobl sy'n ymholi am yrfa bosibl ym maes

genomeg

Fel defnyddiwr terfynol ein gwefan, beth sy’n denu

cleifion a/neu'r cyhoedd ar hyn o bryd yn eich barn

chi?

Gwelwyd ein gwefan fel tudalen lanio

ddefnyddiol, lle i ddysgu am y newyddion a'r

digwyddiadau diweddaraf, gyda dolenni i

wefannau eraill ac oddi wrthynt (megis AWMGS

neu Barc Geneteg Cymru). Ystyrir ei bod yn

ffynhonnell ddibynadwy o wybodaeth sy'n

ymwneud â gwasanaethau genomeg yng

Nghymru, gyda'r potensial i fod yn lle o

ddiddordeb

Pa elfennau sydd ar goll ar ein gwefan yn eich barn

chi?

Byddai’r gallu i adnabod geiriau allweddol yn

helpu i sicrhau bod y wefan yn ymddangos yn

uwch ar y dudalen wrth chwilio am dermau

genomeg ar beiriant chwilio, megis Google.

Mae'n bwysig bod y wefan yn gyfredol a bod hen

ddolenni'n cael eu dileu'n rheolaidd. Rhaid

defnyddio iaith syml. Byddai straeon/tystebau

gan gleifion/y cyhoedd yn helpu i chwalu

dirgelion genomeg a'i gwneud yn fwy perthnasol.

Byddai'r defnydd o fideos ar y wefan yn adnodd

amlbwrpas. Byddai erthyglau/cynnwys sy'n

dangos y gwahaniaeth y mae GPW wedi'i wneud

i wasanaeth penodol er budd y claf/y cyhoedd yn

dangos gwerth gweithio mewn partneriaeth.



Strategaeth
Cyfathrebu

GPW
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Os na chawn ein cyfyngu o ran adnoddau, pa fath o

ddulliau cyfathrebu yr hoffech eu gweld?

Roedd pawb a oedd yn bresennol yn awyddus iawn i

GPW ddatblygu ei phresenoldeb ar y cyfryngau

cymdeithasol a'r sylw at gyflawniadau yn y wasg leol

a chenedlaethol.

Sut ydych chi’n clywed am genomeg yng Nghymru fel

arfer? Beth all GPW ei wneud i gynyddu ei phroffil?

Gellir cael newyddion sy'n gysylltiedig â genomeg

drwy'r sianeli canlynol yn bennaf

• Cyfryngau cenedlaethol (e.e. papurau newydd,

teledu, gwefannau) os cyhoeddir rhywbeth sy’n

bwysig yn academaidd caiff ei hidlo drwy'r sianeli

hyn

• Cyfryngau lleol – papurau newydd,

blogwyr/flogwyr lleol poblogaidd, grwpiau

cymunedol, ac ati.

• Podlediadau rheolaidd (yn wythnosol/bob

pythefnos fel arfer)

• Grwpiau cyswllt cleifion

Pwysleisiwyd pwysigrwydd cynnal presenoldeb

rheolaidd, drwy roi gwybod am ddatblygiadau yn

rheolaidd, yn enwedig yn y wasg genedlaethol sy'n

symud yn gyflym. Dylai'r rhwydwaith Cyfathrebu

strategol o bartneriaid GPW gael ei feithrin a'i

ehangu i sicrhau y gellir cyrraedd y gynulleidfa fwyaf

Sut ydych chi'n rhagweld y byddwn ni'n rhannu

newyddion a chyflawniadau sy'n ymwneud â genomeg

os na chawn ein cyfyngu o ran adnoddau?

Mae'n bwysig cofio pa mor arwyddocaol yw cyhoeddi

straeon sy’n ymwneud â genomeg yn y wasg leol. Yn

ogystal, ystyrir bod defnyddio sgriniau teledu a

phosteri mewn ystafelloedd aros mewn ysbytai i

dynnu sylw cleifion at genomeg yn hanfodol, ochr yn

ochr â phresenoldeb cryf ar y cyfryngau

cymdeithasol.

Gwella ein Cyfathrebu Allanol

Gallai GPW ddefnyddio'r sianeli hyn i gynhyrchu

crynhoad o'r newyddion a'r datblygiadau diweddaraf

mewn fformat hawdd ei ddeall

Beth hoffech chi weld mwy ohono?

Mwy o straeon am achosion lle mae Cymru yn torri

tir newydd ac yn arloesi o ran datblygiadau i ddangos

bod Cymru yn cystadlu â gweddill y DU. Mae'n

bwysig hefyd cynnwys cysylltiadau GPW mewn

grwpiau ymchwil ehangach er mwyn dangos

cryfderau gwaith ymchwil a arweinir gan Gymru.

Dylid gwneud mwy o'r rôl y mae genomeg yn ei

chwarae mewn meddygaeth ataliol drwy lywio

newidiadau i ffordd o fyw er mwyn lleihau'r risg y

bydd cyflyrau penodol yn datblygu neu leihau

difrifoldeb cyflyrau rhagdueddol, megis lleihau niwed

sy'n deillio o brofion DPYD. Dylid crynhoi

gwybodaeth o'r fath er mwyn sicrhau ei bod yn cael ei

throsglwyddo mewn ffordd sy'n hawdd ei deall.

Roedd rhai awgrymiadau pellach a wnaed yn cynnwys

y canlynol:

• Gall aelodau’r Bwrdd Seinio helpu i ledaenu'r

neges drwy eu sianeli lleol eu hunain

• Gallai’r Bwrdd Seinio gynhyrchu cyhoeddiad am

faes amserol (e.e. Genomeg a Covid) fel

cydweithrediad â gweithwyr proffesiynol

• Defnyddio myfyrwyr marchnata a

newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd i ymgymryd

â gwaith i hyrwyddo pwnc penodol fel prosiect

• Trafodaethau moeseg integredig wrth ddechrau

cymryd rhan, efallai ar ffurf cwestiwn ar gyfer dadl

fel 'sut mae genomeg yn trosi i ofal?'

• Mwy o ddefnydd o wirfoddolwyr drwy wirfoddoli

digidol (trydar a rhannu), interniaethau, prosiectau

marchnata, ac ati.



Diweddiaradau
am y Rhaglen

Cysylltwch GPW

• Arddangosfa Genomeg

Digwyddiad a ddyluniwyd i arddangos maes genomeg, a'i botensial i wella gofal

iechyd i bobl Cymru yw’r Arddangosfa Genomeg. Bydd rhywbeth i bawb gyda

digwyddiadau i'r cyhoedd, cleifion, ysgolion, colegau, gweithwyr iechyd proffesiynol

ac ymchwilwyr. Bydd y rhai sy’n bresennol yn cael cyfle i wrando ar sgyrsiau gan

arbenigwyr, cymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol sy'n archwilio byd genomeg,

gweld stondinau gan arddangoswyr a chymryd rhan mewn llawer mwy o

weithgareddau

• Adolygiado’rStrategaeth Genomeg

Ar hyn o bryd mae Swyddfa Rhaglen GPW yn gweithio gyda'r holl bartneriaid i

adolygu cynnydd hyd yma, a mynegi ein huchelgais i Gymru ar gyfer y dyfodol. Bydd

yr ymgynghoriad nesaf yn sicrhau cyfranogiad gan y Bwrdd Seinio yn y broses hon

@GenomegCymru genomicspartnershipwales@wales.nhs.uk

www.genomicspartnership.wales

• Gwaith Ystodau GPW

Diolch i ddau aelod o'r bwrdd hwn, Harry Niece a Karen Shepherd, a gymerodd ran

yn y gweithdy Pecyn Cymorth Dylunio Cyflawni Rhagoriaeth (AEDET) cyntaf. Roedd

yn brofiad defnyddiol ac addysgiadol ac mae wedi dylanwadu'n fawr ar ein

penderfyniadau dylunio, ynghyd â’ch adborth o’n hymgynghoriad yn yr hydref. Mae'r

prosiect yn parhau i wneud cynnydd da, gyda’r achos busnes llawn yn cael ei gwblhau

erbyn diwedd mis Mawrth a dyluniad yr adeilad yn cael ei ddatblygu ymhellach

Rydym wedi bod yn brysur! Gwybodaeth am y 
diweddariadau a'r newyddion diweddaraf gan Dîm GPW
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• Cynnwys Cleifion

Mae cyfraniad y Bwrdd Seinio wedi'i nodi fel enghraifft i’w dilyn, felly hoffem ddiolch

i'r holl aelodau am eu cyfranogiad hyd yma! Edrychwn ymlaen at gynnal llawer mwy o

ymgyngoriadau i adeiladu ar y berthynas gref hon


