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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg 
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 
Gorffennaf 2018 
 

Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Ystafell A, 12.15pm i 1.15pm 
 
Cyfarfod ar: Capasiti gofal llygaid a chynllunio'r 
gweithlu  
 

Hefyd yn bresennol: 
 
Cadeirydd: Nick Ramsay, Aelod Cynulliad, yn lle Dr Dai Lloyd, 
Aelod Cynulliad (a gyrhaeddodd am 1pm) 
 
Cyflwynwyr: 
Mike Austin: Offthalmolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Lleol 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chadeirydd Bwrdd Gofal 
Offthalmig wedi’i Gynllunio Cymru 
Heather Waterman: Athro Nyrsio ac Opthalmoleg, Ysgol 
Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd 
Karen Phillips: Prif Orthoptydd ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg 
 
Yn bresennol: 
Darren Price, Staff Cymorth Dr Dai Lloyd, Aelod Cynulliad  
Dr Dai Lloyd, Aelod Cynulliad (ymunodd â'r cyfarfod am 1pm) 
Mike Hedges, Aelod Cynulliad 
Craige Wilson, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf 
Ruth Rhydderch, Sefydliad y Deillion Caerdydd  
John Sanders, Sefydliad y Deillion Caerdydd, Ymddiriedolwr 
Bablin Molik, Sight Cymru 
Peter Jones, Cŵn Tywys Cymru 
Sian Biddyr, RNIB Cymru  
Ansley Workman, RNIB Cymru  
Kirsty James, RNIB Cymru 
Karen West, Cynorthwyydd Personol Kirsty James 
Joan Williams, Claf  
Helen Haighs, Cynorthwyydd Personol Joan Williams 
Eileen Schott, Claf  
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Marilyn Campbell, Claf 
 
Ymddiheuriadau: 
Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad 
Caroline Jones, Aelod Cynulliad 
Sarah O'Sullivan Adams, Llywodraeth Cymru 
David O'Sullivan, Llywodraeth Cymru 
Olivia Shorrocks, Llywodraeth Cymru  
Peter Lewis, Llywodraeth Cymru 
Fiona Jenkins, Llywodraeth Cymru 
Sali Davies, Optometreg Cymru  
Owen Williams, Cyngor Cymru i’r Deillion  
Richard Bowers, Cyngor Cymru i’r Deillion 
Andrea Gordon, Cŵn Tywys Cymru 
Sharon Beckett, Sight Cymru 
Ceri Jackson, RNIB Cymru  
Elin Edwards, RNIB Cymru  
Rebecca Colclough, RNIB Cymru 
Gareth Davies, RNIB Cymru  
 

1. Croeso a chyflwyniad  
Croesawodd Nick Ramsay bawb i'r cyfarfod.  
Cytunodd Nick yn garedig i gadeirio'r cyfarfod gan nad oedd Dr Dai 
Lloyd yn gallu bod yn bresennol tan 1pm.   
 

2. Diweddaraid gan Peter Lewis, Arweinydd Clinigol 
Rhaglen Ofal Offtalmig wedi'i Gynllunio Cymru 

Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Olivia Shorrocks o Lywodraeth 
Cymru yn esbonio nad oedd Peter yn gallu rhoi cyflwyniad am 
ddata galw a chapasiti gofal llygaid yn y cyfarfod hwn. Dywedodd: 
 
"Mae cynllunio galw a chapasiti ar gyfer gwasanaethau 
offthalmoleg yn mynd rhagddo, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu 
data ynglŷn â blaenoriaeth ar gyfer ôl-driniaeth glawcoma ac nid 
ydym ar hyn o bryd mewn sefyllfa i rannu hyn yn ehangach. Bydd 
diweddariad ym mis Hydref. " 
 

3. Diweddariad ar gynnydd gyda’r Cofnod Cleifion 
Electronig 

Rhoddodd Mike Austin y wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd gyda 
datblygiad Cofnod Cleifion Electronig yn ei rôl fel Cadeirydd Bwrdd 
Gofal Offthalmig Wedi’i Gynllunio Cymru ac fel Is-gadeirydd grŵp 
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gorchwyl a gorffen Cofnodion Cleifion Electronig Llywodraeth 
Cymru. Darperir copi o gyflwyniad Mike Austin yn Atodiad 1. 
 
Yn dilyn y diweddariad, rhoddwyd cyfle ar gyfer gwestiynau. 
 
Gofynnodd Eileen Schott, "Ar ba bwynt y bydd darparwyr preifat yn 
gallu gwneud e-gyfeiriadau a chysylltu â gofal eilaidd drwy Gofnod 
Cleifion Electronig?" 
 
Atebodd Mike Austin fod darparwyr preifat yn gwneud hyn ar hyn o 
bryd gyda 15 practis ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r 
Fro yn gwneud e-gyfeiriadau at ofal eilaidd. Hefyd, mae darparwyr 
gofal sylfaenol (optometryddion) wrthi'n cyfeirio at ofal eilaidd ar 
gyfer cyfeiriadau cataract. 
 
Codwyd cwestiwn pellach ynghylch y llinell amser a'r costau ar 
gyfer gweithredu e-gyfeiriadau a'r CCE ledled Cymru. 
 
Dywedodd Mike Austin y bydd gweithredu hyn yn costio sawl 
miliwn o bunnoedd, fodd bynnag, byddai'r gost o beidio â gwneud 
hyn yn cael effaith bellach ar adnoddau cleifion a staff. Dywedodd 
na fyddai hi bellach yn ymarferol peidio â gwneud hyn. Tynnodd 
sylw at y pwysigrwydd a'r angen am gysylltiad gwybodeg rhwng 
gofal sylfaenol ac eilaidd a dywedodd ei bod hi'n bosibl y gallai 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) weithredu hyn mewn 
un bwrdd iechyd bob mis ac yna o fewn ychydig dros chwe mis, 
cyflwyno hyn ledled Cymru.  
 
Gofynnodd Bablin Molik a oes arian i gynorthwyo hyn? 
 
Atebodd Mike Austin y dylid dyrannu cytundeb i ddarparu CCE 
drwy Gynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI) pob bwrdd iechyd. 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o hyn a byddant yn gofyn i 
fyrddau iechyd gynnwys hyn yn eu CTCI. 
 
Sylwch fod y term Cynllun Tymor Canolig Integredig yn ofyniad 
statudol i'r holl fyrddau iechyd ac mae’n disgrifio busnes y bwrdd 
iechyd yn ei gyfanrwydd, gan roi manylion ynglŷn â sut y caiff ei 
gyllideb a'i weithlu ei ddefnyddio dros gyfnod penodol.  
 
Ategodd Mike Austin fod yr CCE yn flaenoriaeth yn Law yn Llaw at 
Iechyd - Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes Llywodraeth Cymru 
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felly mae'n rhaid inni fodloni hyn a bod angen cynllun CCE a TG 
gofal llygaid pwrpasol arnom. 
  

Cam gweithredu: 
Cytunodd y grŵp y dylid anfon llythyr oddi wrth Dai Lloyd at y 
Gweinidog yn mynegi ein cefnogaeth i weithredu'r CCE a 
gofyn am gadarnhad y bydd arian yn cael ei flaenoriaethu a'i 
gynnwys yng Nghynllun Tymor Canolig Integredig pob bwrdd 
iechyd. 
 
Dywedodd John Saunders ei fod ar hyn o bryd yn derbyn copi 
caled o'i lythyrau apwyntiadau drwy'r post, ond gofynnodd a allai 
gael y rhain drwy e-bost? 
 
Atebodd Mike Austin fod hyn yn bosibl ac na allai weld unrhyw 
broblem gyda hyn. 
 

4. Cyflwyniadau: Cynllunio gweithlu mewn gofal 
llygaid 

Rhoddwyd tri chyflwyniad yn amlinellu gwahanol rolau mewn 
gwasanaethau gofal llygaid mewn ysbytai a'r cynnydd a wneir 
gyda datblygu modiwlau achrededig er mwyn hyfforddi staff 
cymorth gofal iechyd i gynyddu capasiti timau clinigau llygaid. 
 
Ceir crynodeb byr o'r prif bwyntiau ym mhob cyflwyniad isod. Bydd 
sleidiau’r cyflwyniad PowerPoint yn cael eu dosbarthu gyda'r 
cofnodion.  
 

Cyflwyniad 1 
Mike Austin: Galluogi Capasiti Ymgynghori mewn Gofal 
Llygaid. 
 
Roddodd gyflwyniad Mike Austin drosolwg cyffredinol o rôl yr 
ymgynghorydd fel yr uwch feddyg yn y tîm clinig llygaid. Rhoddodd 
enghreifftiau o'r hyn y mae'r rôl hon yn ei olygu ac roedd y rhain yn 
cynnwys: darparu rheolaeth glinigol ac arweinyddiaeth ar gyfer y 
tîm clinig llygaid, gan gymryd y cyfrifoldeb pennaf am ofalu am 
gleifion, gwrando ar gleifion a’u harchwilio, ymchwilio a gwneud 
diagnosis, rhagnodi meddyginiaeth, rhoi llawdriniaethau a 
thriniaethau ac ati. 
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Eglurodd fod digon o gyfle i weithwyr proffesiynol heblaw am 
offthalmolegwyr ymgymryd â llawer o rolau a thasgau a 
gynhaliwyd yn bennaf gan offthalmolegwyr yn y gorffennol ac y 
byddai creu tîm amlddisgyblaeth yn galluogi mwy o gapasiti 
ymgynghori.  
 
Rhoddodd enghraifft o reoli cleifion â glawcoma, ac er bod pethau 
penodol y mae angen i ymgynghorwyr eu gwneud, mae agweddau 
eraill ar y llwybr glawcoma y gellid ei wneud gan nyrsys, 
technegwyr a gweithwyr cymorth gofal iechyd ac ati. Byddai amser 
hefyd yn cael ei arbed drwy weithredu cysylltedd TG a'r Cofnod 
Cleifion Electronig gan y byddai hyn yn galluogi ymgynghorwyr i 
adolygu delweddau llygaid o gleifion perthnasol yn rhithiol yn 
hytrach na gweld pob claf wyneb yn wyneb a fyddai'n cymryd mwy 
o amser. Mae'r model newydd hwn o ofal llygaid yn sicrhau bod rôl 
yr ymgynghorydd yn darparu mewnbwn wedi'i dargedu penodol lle 
mae ei angen fwyaf ac mae creu tîm amlddisgyblaeth yn darparu 
gweithlu cynaliadwy sy’n defnyddio adnoddau’n fwy effeithiol er 
mwyn diwallu'r galw a'r capasiti mewn gofal llygaid. 
 

Cyflwyniad 2 
Yr Athro Heather Waterman: Nyrsio mewn Timau 
Amlddisgyblaeth. 
 
Cyflwynodd Heather Waterman ei hun fel Athro Nyrsio ac 
Offthalmoleg ym Mhrifysgol Caerdydd a dywedodd ei bod hi wedi 
bod yn nyrs offthalmig cyn hynny. 
 
Rhoddodd drosolwg cyffredinol ar rôl nyrs yn y tîm clinig llygaid a 
dywedodd y gallai nyrsys wneud llawer mwy nag a ganiateir gan ei 
rôl bresennol. Eglurodd fod rôl draddodiadol nyrs yn cynnwys 
darparu rhai triniaethau ac efallai y byddai'n delio â llygaid sych, 
ond gellid ehangu'r rôl a bod nyrsys yn cael eu tanddefnyddio ar 
hyn o bryd yn y tîm clinig llygaid. 
 
Dywedodd mai ychydig iawn o nyrsys offthalmig sydd yna yn y DU 
ar hyn o bryd. Mae mynediad at hyfforddiant arbenigol yn her gyda 
dim ond ychydig o brifysgolion yn rhedeg cyrsiau perthnasol. Mae'r 
sefyllfa'n debyg yng Nghymru, oherwydd er bod Ysgol Optometreg 
Prifysgol Caerdydd yn darparu achrediad, anaml iawn y mae 
nyrsio offthalmig yn cael ei gynnwys yng CTCI pob bwrdd iechyd, 
felly nid oes llawer o nyrsys yn manteisio ar yr hyfforddiant hwn. 
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Dywedodd fod angen i arweinwyr clinigol gydnabod hyn a dyrannu 
cyllid penodol ar gyfer cynnwys y rôl hon yn y tîm clinig llygaid. 
 

Cyflwyniad 3 
Karen Phillips: Datblygu Rôl Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd 
mewn Offthalmoleg 
 
Esboniodd Karen Phillips fod ei diddordeb mewn datblygu a 
chynllunio'r gweithlu wedi cynnwys datblygu hyfforddiant ac 
achrediad ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd (gweithlu 
anfeddygol). 
 
Esboniodd fod hwn yn fesur i gynorthwyo capasiti yn y tîm clinig 
llygaid. Mae'n dilyn egwyddorion gofal iechyd darbodus, mae’n 
gost-effeithiol ac mae'n cyfrannu tuag at greu gweithlu diogel, 
hynod effeithiol. 
 
Cyfeiriodd at Adroddiad Cavendish 2013 a nododd faterion megis: 
 
"Mae gormod o weithwyr yn cael eu cymeradwyo fel rhai cymwys 
heb o reidrwydd fod felly"  
"Nid yw gofalu’n teimlo fel gyrfa gyda llwybrau clir i symud ymlaen" 
 
Lansiwyd Fframwaith Sgiliau a Gyrfa'r GIG ar gyfer Gweithwyr 
Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yn 2015, gyda'r bwriad iddo fod yn 
orfodol erbyn 2018. 
 
Yn dilyn trafodaeth gyda'r Coleg Nyrsio Brenhinol, RNIB, nyrsio 
offthalmig a phartneriaid eraill, lluniwyd cynlluniau i ddefnyddio 
deunydd hyfforddi a ddatblygwyd eisoes gan y tîm orthoptig yn 
Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac i bennu hyd 
a lled pynciau ychwanegol y byddai angen eu hymgorffori. 
 
Dywedodd fod fframwaith credyd a chymwysterau ar gyfer Cymru 
gan Agored Cymru’n cael ei ddefnyddio i ddatblygu cynlluniau 
hyfforddi ar gyfer gwahanol lefelau o staff yn y tîm clinig llygaid. 
Dywedodd fod cymhwyster Agored yn caniatáu i hyfforddiant 
mewn swydd ddigwydd gydag aseswyr cymwys a chysylltiadau 
proffesiynol eisoes ar waith yn y rhan fwyaf o fyrddau iechyd. 
 
Bydd y cynllun hirdymor yn cynnwys datblygu unedau lefel uwch i 
gynorthwyo llwybrau cyflyrau llygaid penodol. Er enghraifft, gall 
hyn gynnwys cyflyrau llygaid fel glawcoma lle byddai hyfforddiant 
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yn cynnwys defnyddio lamp sleidiau a chymryd delweddau 
offthalmig ac ati. 
 
Yn dilyn y cyflwyniadau cafwyd cwestiynau a thrafodaeth. 
 
Gofynnodd Eileen Schott, sydd â diddordeb mewn sicrhau bod 
staff yn dilyn y safonau addasrwydd i ymarfer angenrheidiol, a 
oedd staff yn cael profiad perthnasol wrth hyfforddi? 
 
Esboniodd Karen Phillips fod staff gofal iechyd sy’n dilyn y broses 
achredu hon eisoes yn gwneud y swyddi hyn. Mae'r broses 
achredu yn sicrhau eu bod yn cwrdd â'r safonau angenrheidiol 
sydd eu hangen ar gyfer eu rolau. Er mwyn sicrhau diogelwch 
cleifion, mae pob cymhwysedd staff yn cael ei gadarnhau cyn y 
gallant weld claf ar eu pen eu hunain. Caiff y fframwaith addysg ei 
adolygu gan gymheiriaid a rhaid i staff ymgymryd â hyfforddiant 
ymarferol, gwaith cwrs a chynhyrchu dyddiaduron myfyriol. 
Datblygwyd yr hyfforddiant hwn gan ddefnyddio fframwaith a 
chymwyseddau Coleg Brenhinol yr Offthalmolegwyr.  
 
Gofynnodd Bablin Molik gwestiwn am gost achrediad ac a oedd 
angen dyrannu arian ar gyfer hyn?  
 
Dywedodd Karen fod swm bach o arian yn cael ei dalu i Agored, 
ond bod yr arbedion a gafwyd drwy gynhyrchu gweithlu achrededig 
medrus, gan alluogi mwy o gapasiti o fewn y gweithlu, yn llawer 
mwy na hyn. 
 
Dywedodd Heather Waterman fod angen cynnal ymarfer cwmpasu 
er mwyn cofnodi capasiti a galw a darganfod faint o weithwyr 
cymorth iechyd sydd eu hangen yn y gweithlu gofal llygaid. 
 
Dywedodd Karen Phillips fod Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf a Bwrdd 
Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn dechrau ar y gwaith yn y 
maes hwn. 
  
Gofynnodd Bablin Molik a oes gennym y nifer cywir o bobl i gyd-
fynd â'r rolau hyn, ac os bydd staff yn symud ymlaen drwy'r 
hyfforddiant a fyddant wedyn yn siŵr o gael swyddi? 
 
Esboniodd Karen Phillips fod staff eisoes yn gwneud y swyddi hyn 
a bod angen hyfforddi mwy o staff er mwyn cynorthwyo capasiti. 
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Diolchodd Darren Price i Karen Phillips am y gwaith y mae hi'n ei 
wneud yn lleol ar hyn, ond tynnodd sylw at y ffaith bod angen 
gwahanol sgiliau clinigol ar wahanol gyflyrau llygaid. Dywedodd ei 
bod yn drueni na allai Peter Lewis fod yno heddiw gan y gallem 
wedyn weld sut mae'r gwaith hwn yn mapio'r data y gallai Peter 
Lewis ei ddarparu o ran galw a chapasiti. 
 
Dywedodd Darren Price fod angen cynllun gweithlu gofal llygaid 
Cymru gyfan manwl arnom, gan gynnwys data o ran capasiti a 
galw a'r gweithlu angenrheidiol er mwyn mapio hyn. 
 
Dywedodd Heather Waterman fod angen i hyn fynd i mewn i CTCI 
pob bwrdd iechyd, gan gynnwys y dyraniad angenrheidiol ar gyfer 
hyfforddiant gweithlu penodol. 
 
Dywedodd Marilyn Campbell y byddai'n gwerthfawrogi gwell 
hyfforddiant ar gyfer nyrsys mewn clinigau llygaid. Tynnodd sylw at 
ei rhwystredigaeth bod nyrsys, fel rhan o'i harchwiliad llygaid yn 
ystod ei hapwyntiadau clinig llygaid, yn aml yn gofyn iddi edrych 
drwy dwll pin er ei bod wedi esbonio iddynt nad oes ganddi olwg 
canolog. 
 
Dywedodd Karen Phillips fod y modiwl y mae'n ei ddatblygu yn 
golygu rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i staff am gyflyrau llygaid 
penodol, felly byddai hyn yn osgoi'r sefyllfa hon rhag digwydd. 
 
Cam Gweithredu:  
Cytunodd y grŵp fod y cyflwyniadau'n dangos bod llawer o 
waith da yn digwydd o ran cynllunio gweithlu. Fodd bynnag, 
yn y llythyr at Vaughan Gething, gofynnwn am eglurhad gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch sut y byddant yn sicrhau y bydd 
datblygiadau newydd mewn cynllunio gweithlu yn cael eu 
cyflwyno'n gyson ar draws y byrddau iechyd yng Nghymru ac 
a fydd hyn yn cael ei ariannu’n genedlaethol.  
 

5. Trafodaeth a chasgliadau 
 

Adolygodd y grŵp y llythyr ymateb gan y Gweinidog dros Iechyd, 
Lles a Chwaraeon i lythyr y Cadeirydd yn dilyn cyfarfod y Grŵp 
Trawsbleidiol ar 13 Mawrth 2018. 
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Mynegwyd pryder gan y grŵp ynghylch a fyddai ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i sicrhau bod byrddau iechyd yn gweithredu'r 
Mesurau sy’n Canolbwyntio ar Ganlyniadau newydd yn llawn yn 
ystod amserlen mis y cytunwyd arni.  
 
Dywedodd Mike Austin fod yr amserlen yn mynd rhagddi yn unol 
â’r bwriadau. Eglurodd fod y term adrodd cysgodol yn cyfeirio at 
roi'r mesurau blaenoriaethu clinigol ar waith ac ym mis Medi bydd 
y rhain yn cael eu cofnodi a'u hadrodd â llaw, tra bod GGGC yn 
sefydlu'r wybodeg angenrheidiol. 
 
Dywedodd y bydd yn rhaid i fyrddau iechyd adrodd yn ôl ar gyfran 
y cleifion blaenoriaeth neu risg lefel un y maent yn eu gweld o 
fewn 125 y cant o'r amserlen dyddiad targed a bennir. 
 
Hefyd bydd angen i'r byrddau iechyd adrodd ar hyn ochr yn ochr 
ag Amseroedd Rhwng Cyfeirio a Thriniaeth. 
 

6. Unrhyw fater arall 
Nid oedd unrhyw fater arall. 
 

7. Dyddiad y cyfarfod nesaf 
Bydd dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf yn cael eu cadarnhau. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1:15pm 
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Atodiad 1 
 

Gan gyfeirio at eitem 3 ar yr Agenda 
 

Diweddariad gan Mike Austin ar gyfeirio electronig a'r 
Cofnod Cleifion Electronig  
 
Mae'r diweddariad hwn wedi'i lunio o waith grŵp gorchwyl a 
gorffen Llywodraeth Cymru, dan gadeiryddiaeth Andrew Griffiths, 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, a oedd yn 
cynnwys cynrychiolaeth eang o'r holl grwpiau rhanddeiliaid. 
 
Ar hyn o bryd, mae'r achos busnes amlinellol ar gyfer y grŵp hwn 
gyda Phanel Asesu Achosion Busnes Llywodraeth Cymru a 
disgwylir ymateb mewn tua phedair wythnos. 
 
Rwy'n cyflwyno'r diweddariad hwn fel is-gadeirydd y grŵp gorchwyl 
a gorffen a chadeirydd Bwrdd Gofal Offthalmig Wedi’i Gynllunio 
Cymru. 
 
Mae ‘Law yn Llaw at Iechyd: Cynllun Cyflawni Cymru ar gyfer 
Gofal Iechyd Llygaid 2013-2020’, yn nodi y bydd CCE ar gyfer 
gofal llygaid. 
 
Cefnogir y dull gweithredu hwn gan Adroddiad Thematig 
Gwasanaethau Offthalmoleg Arolygiaeth Iechyd Cymru 2015-16. 
 
Rhan hanfodol o'r Cynllun Cyflawni yw cysylltiad pob rhan o'r 
gwasanaethau llygaid drwy dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.  
 
Mae diffyg CCE yn rhwystro cyflawni cydbwysedd capasiti a galw 
am ofal llygaid a chollir cyfleoedd i gyflawni arbedion cost drwy 
gymysgedd sgiliau. Heb CCE sy'n ateb y dibenion swyddogaeth 
offthalmig, ni fydd y cynlluniau gofal llygaid cenedlaethol yn cael 
eu cyflawni. 
 
Mae angen CCE er mwyn caniatáu i glinigwyr yr ysbyty ac 
optometryddion cymunedol gael mynediad at wybodaeth sy'n 
ymwneud â chleifion a’r gallu i wneud cofnodion yn electronig.   
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Mae hyn yn cynnwys ail-gydbwyso gofal o leoliadau ysbyty i 
leoliadau cymunedol lle mae hynny'n briodol yn glinigol ac yn 
economaidd.  
 
Dim ond drwy system electronig y gellir cyflawni hyn, er mwyn 
darparu'r wybodaeth sydd ei hangen i reoli'r claf yn ddiogel ac yn 
effeithlon, ymhle bynnag a phryd bynnag y cânt eu gweld. 
 
Mae hyn yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar 
Ganolfannau Diagnosis a Thriniaeth Offthalmig, ar gyfer llwybrau 
cleifion glawcoma a retina meddygol, lle mae cleifion yn cwrdd â’r 
ymarferydd mwyaf priodol ar y rhyngwyneb rhwng gofal sylfaenol 
ac eilaidd ar gyfer gwerthusiad cynhwysfawr yn seiliedig ar ffordd o 
weithio tîm amlddisgyblaethol. 
 

Bydd gwasanaethau seilwaith diagnostig o’r radd flaenaf yn cael 
eu grymuso gan swyddogaethau CCE llawn, gan ganiatáu 
goruchwyliaeth arbenigol a llywodraethu clinigol lefel uwch drwy 
amgylchedd clinig rhithwir.  
 
Bydd system cyfeirio electronig yn darparu'r llwyfan cysylltedd 
hanfodol y gellir adeiladu mynediad at CCE Offthalmig 
gwasanaeth cyfan arno. 
 
Rydym wedi cynnig rhaglen genedlaethol, wedi'i chynnal gan 
Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar ran GIG Cymru 
yn gweithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC).  
 
Bydd dwy ffrwd waith gydamserol, y ddau'n ofynnol. Mae’r rhain yn 
cynnwys: 
 

• system e-gyfeirio. Ffrwd Waith 1. Yr argymhelliad yw 
cyflwyno'r system sydd ar hyn o bryd mewn cyfnod peilot 
uwch ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro, a 

 

• cofnod claf electronig. Ffrwd Waith 2. Yr argymhelliad yw 
caffael ateb meddalwedd sydd ar gael yn fasnachol. Mae 
nifer o opsiynau ymarferol yn bodoli. Er enghraifft, fel a 
gafodd ei werthuso a'i gaffael yn flaenorol gan grŵp Ysbyty 
Llygaid Moorfields, yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr, a GIG 
yr Alban sydd ar hyn o bryd yn cynnal proses caffael ar gyfer 
tua 800 o bractisau optometreg a 14 bwrdd iechyd. 
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Mae ein hargymhelliad CCE yw sefydlu safle arddangos 
cenedlaethol mewn un uned llygaid. I ddechrau, byddai hyn ar 
gyfer un llwybr (er enghraifft, cataract neu glawcoma) ac wedyn 
goresgyn materion sy'n deillio o’i osod a dysgu o hynny. 
 
Bydd yr holl fyrddau iechyd eraill yn anfon staff TG ar secondiad at 
ddibenion hyfforddi. Yn dilyn llwyddiant a gwerthusiad, rhagwelir y 
caiff ei gyflwyno ar draws Cymru gyfan fesul cam dros gyfnod o 
tua chwe mis. 
 
Bydd angen i wasanaethau gofal llygaid byrddau iechyd neilltuo 
amser TG a rheolaeth penodol i sicrhau bod y systemau’n cael eu 
defnyddio'n effeithiol a bod y newid clinigol sy'n ofynnol yn cael ei 
reoli ar draws gofal sylfaenol ac eilaidd. 
 
Yr un fath â Radioleg, sydd hefyd yn gwneud defnydd mawr o 
ddulliau gweithredu gwybodeg digidol ar gyfer gofal iechyd, dylai 
gwasanaethau offthalmig byrddau iechyd benodi swyddogion 
gwybodeg glinigol eu hunain er mwyn goruchwylio hanfodion 
trawsnewid digidol ym maes gofal llygaid. 
 
Nid yw cyfalaf na refeniw ar gyfer hyn yn cael ei bennu o fewn 
cyllidebau cyfredol Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (CTCI) 
byrddau iechyd, felly mae'n rhaid dod o hyd i ateb ariannol er 
mwyn cael mynediad at adnoddau cyfalaf a refeniw canolog 
ychwanegol. Byddai darparu gofal llygaid cynaliadwy heb y 
gefnogaeth TG a amlinellwyd yn costio llawer mwy. 
 
Mae byrddau iechyd wedi ymrwymo i’r cynlluniau gofal llygaid 
cenedlaethol ac mae hyn yn cynnwys eu hymrwymiad i CCE ac e-
gyfeirio. 
 
Dylai'r ddarpariaeth ar gyfer ariannu eu cyfran o gyfleusterau e-
gyfeirio a CCE nawr gael ei nodi'n ffurfiol yng Nghynlluniau Tymor 
Canolig Integredig (CTCI) byrddau iechyd a Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru fel mater o frys. 
 
Mae angen i e-gyfeirio o optometreg at offthalmoleg pwrpasol a 
mynediad pwrpasol at CCE offthalmig ar draws gofal sylfaenol ac 
eilaidd gael eu mabwysiadau’n ffurfiol a’u cefnogi’n llawn gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae hyn yn cynnwys cael eu 
cynnwys yng nghynlluniau gwybodeg GIG Cymru.  


