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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg 

Cofnodion: 4 Rhagfyr 2018: Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol  
 

Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Ystafell A, 12.15pm i 1.15pm 

 

Pwnc: Capasiti gofal llygaid a Chyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol 

 

Yn bresennol: 

 
Cadeirydd: Dr Dai Lloyd, Aelod Cynulliad  
 
Cyflwynydd: 

Olivia Shorrocks: Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar ran Peter Lewis, Arweinydd Clinigol Bwrdd Gofal 
wedi’i Gynllunio 
 
Yn bresennol:  

Darren Price, staff cymorth Dr Dai Lloyd, Aelod Cynulliad  
Mike Austin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  
John Sanders, Sefydliad y Deillion Caerdydd, Ymddiriedolwr 
Bablin Molik, Sight Cymru 
Nathan Foy a chynorthwyydd mynediad, Cŵn Tywys Cymru  
Owen Williams, Cyngor Cymru i’r Deillion 
Fiona Jenkins, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
Heather Waterman, Prifysgol Caerdydd 
Sian Biddyr, RNIB Cymru  
Ansley Workman, RNIB Cymru  
Kirsty James, RNIB Cymru 
Karen West, cynorthwyydd personol i Kirsty James 
Elin Edwards, RNIB Cymru  
Rebecca Colclough, RNIB Cymru 
Gareth Davies, RNIB 
Ffion Lewis, RNIB Cymru 
Paige Griffiths, RNIB Cymru 
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Eileen Schott, claf  
Marilyn Campbell, claf 
 
Ymddiheuriadau: 

Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad (Heb gadarnhau) 
Caroline Jones, Aelod Cynulliad (Heb gadarnhau) 
Mike Hedges, Aelod Cynulliad 
Sarah O'Sullivan Adams, Llywodraeth Cymru 
David O'Sullivan, Llywodraeth Cymru 
Craige Wilson, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Peter Lewis, Llywodraeth Cymru 
Sali Davies, Optometreg Cymru  
Richard Bowers, Cyngor Cymru i’r Deillion 
Andrea Gordon, Cŵn Tywys Cymru 
Peter Jones, Cŵn Tywys Cymru 
Jonathan Mudd, Cŵn Tywys Cymru 
Joan Williams, claf  
Karen Phillips, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
Sharon Beckett, Sight Cymru 
Ceri Jackson, RNIB Cymru  
 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Croesawodd Dr Dai Lloyd bawb i'r cyfarfod gyda chroeso arbennig 
i Mason, ci tywys Nathan Foy. 
 

2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

Cytunodd y grŵp fod y rhain yn gofnod cywir. 
 

3. Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Ethol y Cadeirydd 

Cynigiodd Elin Edwards fod y Dr Dai Lloyd yn parhau’n Gadeirydd. 
Cytunodd y grŵp yn unfrydol y dylai’r Dr Lloyd barhau’n Gadeirydd 
a derbyniwyd hynny. Yr RNIB i barhau’n Ysgrifenyddiaeth.  
 

4. Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Adroddiad 
blynyddol y Cadeirydd  

Diolchodd Dr Dai Lloyd i aelodau’r grŵp am fod yn bresennol ac 
am eu brwdfrydedd parhaus. Diolchodd hefyd i'r grŵp am barhau i 
weithio rhwng cyfarfodydd ac am y cwestiynau a gyflwynwyd yn y 
Cynulliad Cenedlaethol. Mae copi o'r Adroddiad Blynyddol yn 
atodedig. 

 



3 
 

5. Crynodeb o Strategaeth Golwg Cymru  

Rhoddodd Ansley Workman, Cyfarwyddwr RNIB Cymru, drosolwg 
o Strategaeth Golwg Cymru ac eglurodd fod y strategaeth wedi 
bod ar waith ers nifer o flynyddoedd. Y nod cyffredinol yw gwella 
ansawdd bywyd pobl sy'n byw gyda cholli golwg, a gwneud 
gwahaniaeth arwyddocaol ar eu cyfer. Mae copi o flaenoriaethau 
ac aelodaeth newydd Strategaeth Golwg Cymru yn atodedig. 
 
Dywedodd Owen Williams fod Cyngor Dinas Casnewydd yn 
ddiweddar wedi penderfynu tynnu'n ôl o SenCom, y gwasanaeth 
addysg arbenigol Gwent gyfan ar gyfer plant sydd â nam ar y 
synhwyrau. 
 

Cam i’w gymryd: Y Cadeirydd i ysgrifennu at Gyngor Dinas 
Casnewydd yn gofyn am ragor o wybodaeth am y toriadau i 
wasanaethau a sut y gallai hyn effeithio ar blant â nam ar eu golwg 
a'u teuluoedd. 

 
Gofynnodd Bablin Molik i Strategaeth Golwg Cymru gydnabod 
Cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig gan fod rhai 
cymunedau mewn mwy o berygl o golli golwg. Esboniodd Siân 
Biddyr fod aelod newydd, Diverse Cymru, wedi ymuno â 
Strategaeth Golwg Cymru a fyddai'n ein galluogi i ymgysylltu mwy 
â chymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Fodd bynnag, 
gofynnodd Bablin Molik i ni gynnwys targedau penodol yn y 
strategaeth. 
 

Cam i’w gymryd: Siân Biddyr i anfon gwybodaeth at Bablin i 

gynnwys gwaith perthnasol y gall Sight Cymru ymrwymo iddo. 
 
Gofynnodd Olivia Shorrocks sut mae Strategaeth Golwg Cymru yn 
cael ei datblygu. Dywedodd Ansley Workman y bydd y grŵp yn 
cael cyfarfodydd rheolaidd yn adrodd ar y gwaith y maent yn 
arwain arno. Tynnodd Olivia sylw at y ffaith fod nifer o grwpiau 
strategaeth cyffredin a gofynnodd a fyddai hyn yn arwain at 
ddyblygu. Dywedodd Elin Edwards mai grŵp cydweithredol yw 
Strategaeth Golwg Cymru sy'n gweithredu fel cynghrair, a bod 
cylch gorchwyl y Grŵp Trawsbleidiol hwn ar Olwg yn cefnogi 
gwaith Strategaeth Golwg Cymru. 
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Dywedodd Fiona Jenkins ei bod yn Gadeirydd y Grŵp Llywio Gofal 
Llygaid Cenedlaethol a bod y grŵp hwn yn cefnogi Strategaeth 
Golwg Cymru. 
 

6. Diweddariad ar ddata offthalmoleg a chynllunio'r 
gweithlu  

Rhoddodd Olivia Shorrocks gyflwyniad ar ran Peter Lewis, 
Arweinydd Clinigol y Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio. Mae'r sleidiau 
yn atodedig i’r cofnodion hyn.  
 
Cododd Marilyn Campbell gwestiwn ynghylch a yw'r data'n 
cynnwys apwyntiadau a ganslwyd. Dywedodd Olivia eu bod yn 
ymchwilio i hyn ar hyn o bryd. 
 
Holodd Darren Price a oedd Mesurau sy'n Canolbwyntio ar 
Ganlyniadau yn cael eu cysgodi tan fis Ebrill 2019 ac a fyddai 
gweithredu ffurfiol yn dilyn hynny? 
 
Cadarnhaodd Olivia y byddai'r rhain yn cael eu derbyn yn ffurfiol o 
fis Ebrill 2019 ac cyflwynir adroddiad yn gyhoeddus arnynt o ganol 
mis Mai 2019 ymlaen. 
 
Gofynnodd Rebecca Colclough a oedd digon o gapasiti i wneud 
targedau Amser Atgyfeirio i Driniaeth a Mesurau sy'n Canolbwyntio 
ar Ganlyniadau. 
 
Nododd Mike Austin fod yr Uned Gyflawni ar hyn o bryd yn 
datblygu system godio i nodi am ba reswm y mae cleifion yn dod i'r 
clinig ac yna edrych ar lif cleifion. Roedd yn gobeithio y byddai'r 
holl fesurau newydd yn helpu ond bod problem capasiti o hyd yn 
achos gofal llygaid. Dywedodd Olivia ein bod yn gwybod bod yna 
bethau y gellir eu gwneud i gefnogi capasiti, fel Canolfannau Trin 
Diagnostig Offthalmig a llwybrau newydd cataractau. 
 
Cytunodd Gareth Davies fod llawer o newid a llawer o waith caled. 
 
Gofynnodd Bablin Molik pa mor llym oedd y categorïau 
blaenoriaethu newydd a sut y byddai claf sydd â chataractau yn y 
ddwy lygad yn cael blaenoriaeth. Dywedodd Mike fod y rhan fwyaf 
o gataractau yn Flaenoriaeth 2 ond gallai rhai fod yn Flaenoriaeth 
1, yn amodol ar adolygiad ac archwiliad clinigol. 
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Dywedodd Mike fod archwiliad yn cael ei gynnal o sut mae cleifion 
yn cael eu categoreiddio ledled Cymru i sicrhau cysondeb. 
 
Gofynnodd Heather Waterman sut mae offthalmoleg yn cymharu 
ag arbenigeddau eraill. Dywedodd Olivia mai orthopedeg yw'r 
mwyaf heriol o ran nifer y cleifion a’r nifer sy’n aros am driniaeth 
ond mai offthalmoleg yw'r mwyaf heriol o ran risg. 
 
Trafododd Olivia y dull o gofnodi Digwyddiadau Difrifol yn achos 
cleifion. Adolygwyd y broses hon ac mae bellach yn cael ei 
symleiddio.  
 
Roedd gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar “Gostio yn Seiliedig ar 
Weithgareddau ar sail Amser” i weld pa unedau sy'n gwneud orau 
ac yna i rannu dysgu ledled Cymru. 
 
Trafododd Olivia y cyllid gwerth £4 miliwn a roddwyd yn ddiweddar 
gan Lywodraeth Cymru i gefnogi mesurau cynaliadwy mewn gofal 
llygaid. Mae Byrddau Iechyd wedi cyflwyno cynigion, a chyhoeddir 
y canlyniadau yn fuan. 
 
Diolchodd Ansley Workman i Olivia am ei chyflwyniad a'i 
gonestrwydd wrth rannu'r wybodaeth hon. Nodwyd bod pobl yn 
colli eu golwg ond bod llawer o waith caled yn mynd rhagddo. 
 
Gofynnodd Elin Edwards am ddiweddariad ar gynnydd y Cofnod 
Cleifion Electronig. 
 
Dywedodd Fiona Jenkins fod llawer o drafodaethau wedi bod gyda 
Llywodraeth Cymru, y Byrddau Iechyd a'r tîm gofal sylfaenol. Mae 
Fiona wedi ysgrifennu at Brif Weithredwyr y Bwrdd Iechyd yn gofyn 
i'r cofnod cleifion electronig gael ei gynnwys mewn cylchoedd 
cynllunio. Dywedodd fod gwir angen cofnod cleifion electronig er 
mwyn galluogi Canolfannau Triniaeth Diagnostig Offthalmig yn 
llawn. 
 
Cam i’w gymryd: Y Cadeirydd ac RNIB Cymru i ysgrifennu at 
Ysgrifennydd y Cabinet yn amlinellu’r wybodaeth ddiweddaraf gan 
y grŵp ac i ofyn am ddiweddariadau perthnasol cyn y cyfarfod 
nesaf.  
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7. Trafodaeth a chasgliadau - a phynciau ar gyfer y 
flwyddyn nesaf.   

Diolchodd Dai Lloyd i Olivia am ei chyflwyniad a nododd fod llawer 
o drafod wedi bod yn ystod y cyflwyniad. 
 
Awgrymodd Elin Edwards “Adsefydlu a Chymhwyso” ar gyfer y 
cyfarfod nesaf a chytunodd y grŵp. 
 
Gofynnodd Fiona Jenkins i ni wahodd cynrychiolydd o'r Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol i'r cyfarfod nesaf ar gyfer y gwaith hwn. 
 

Cam i’w gymryd: Y Cadeirydd ac RNIB Cymru i wahodd 

cynrychiolydd o'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 
 

8. Unrhyw fater arall 

Nid oedd unrhyw fater arall. 
 

9. Dyddiad, lleoliad ac amser y cyfarfod nesaf 

19 Mawrth 2019, 12 i 1.30 pm, Ystafelloedd Seminar 1 a 2 yn y 
Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF10 
4PZ. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 13.15pm 
 
Nifer Dogfennau  


