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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg 

Cofnodion: 16 Gorffennaf 2019  
 

Ystafell Gynadledda A, Cynulliad Cenedlaethol, 
Bae Caerdydd 

12.15pm i 1.15pm 

 

Yn bresennol: 

 
Cadeirydd: Dr Dai Lloyd AC  
 
Yn bresennol: 

Darren Price, staff cymorth Dr Dai Lloyd AC 
Mike Austin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  
Ansley Workman, RNIB Cymru  
Elin Edwards, RNIB Cymru  
Ffion Lewis, RNIB Cymru 
Betti Hunter, RNIB Cymru 
Kirsty James, RNIB Cymru a chynorthwyydd personol  
Olivia Shorrocks, Llywodraeth Cymru 
Rhiannon Clarke, Llywodraeth Cymru  
David O'Sullivan, Prif Gynghorydd Optometreg Llywodraeth Cymru   
Adele Francis, Cymdeithas Macwlaidd  
Eryl Williams, y Gymdeithas Glawcoma Ryngwladol  
Georgina Webb, ymchwilydd staff i'r Ceidwadwyr Cymreig  
Holly Mills, DeafBlind Cymru   
Mike Austin, offthalmolegydd ymgynghorol a chadeirydd Bwrdd 
Gofal Offthalmig Arfaethedig Cymru  
Mike Hedges AC (ar gyfer rhan o'r cyfarfod)  
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Mark Isherwood AC (ar gyfer rhan o'r cyfarfod) 
Angela Burns AC (ar gyfer rhan o'r cyfarfod)  
 
Ymddiheuriadau: 

John Sanders, Ymddiriedolwr Sefydliad y Deillion Caerdydd 
Owen Williams, Cyngor Cymru i’r Deillion 
Fiona Jenkins, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
Marilyn Campbell, claf 
Craige Wilson, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Karen Phillips, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
Bablin Molik, Sight Cymru 
Andrea Gordon, Cŵn Tywys 
Peter Jones, Cŵn Tywys 
Heather Waterman, Prifysgol Caerdydd 
Rebecca Colclough, RNIB Cymru 
Sandy Harding, y Coleg Nyrsio Brenhinol  
 
 

1. Croeso, ymddiheuriadau a chyflwyniadau  

Croesawodd Dr Dai Lloyd AC bawb i’r cyfarfod. 
 

2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf, diweddariadau ac 
adolygiad o ymateb y Gweinidog 

 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir. 
Dosbarthwyd ymateb y Gweinidog i'r trafodaethau a godwyd yn y 
cyfarfod blaenorol ynghylch darparu gwasanaethau adsefydlu i 
bobl sydd wedi colli eu golwg ledled Cymru.  
 
Nododd Ansley Workman fod cryn sylw cadarnhaol wedi bod yn y 
wasg ers y cyfarfod diwethaf, sydd wedi codi ymwybyddiaeth o rôl 
hanfodol y swyddog adsefydlu o ran newid bywydau pobl â nam ar 
eu golwg. Mae aelodau trydydd sector y grŵp yn parhau i gwrdd â 
CLlLC i fynegi pryderon am ddarpariaeth adsefydlu ledled Cymru.  
 
Nododd Ansley Workman hefyd fod y gwasanaeth Sencom yn y 
de-ddwyrain wrthi'n cael ei adolygu. Mynegwyd pryderon am 
hygyrchedd ac amseru'r cyfarfodydd o ran y newidiadau 
arfaethedig. Roedd y grŵp wedi lleisio pryderon yn y gorffennol am 
y newidiadau arfaethedig i wasanaeth Gwent, sy'n effeithio ar blant 
a theuluoedd yn yr ardal.  
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3. Adrodd a gweithredu'r Adolygiad Mesurau Gofal Llygaid – 
cyflwyniad gan Olivia Shorrocks, Llywodraeth Cymru  

 
Gwnaeth Olivia Shorrocks gyflwyniad yn amlinellu datblygiadau o 
ran gweithredu Mesurau Gofal Llygaid newydd Llywodraeth Cymru 
a chamau ar gyfer gwella perfformiad. Mae gwaith adrodd 
cysgodol wedi bod yn digwydd ar draws byrddau iechyd ers mis 
Medi diwethaf, gyda'r setiau data cyntaf yn cael eu cyhoeddi ym 
mis Ebrill 2019, ac yn fisol wedi hynny.  
 
Cyn ffurfio'r Mesurau hyn, dim ond targedau amser atgyfeirio i 
driniaeth oedd yn bodoli ym maes offthalmoleg, ond dim ond i 
gleifion newydd yr oedd y rhain yn berthnasol. Mae'r Mesurau 
Gofal Llygaid wedi'u cynllunio ar gyfer apwyntiadau dilynol ac i 
nodi risg niwed i gleifion. Cydnabu clinigwyr ac ymgyrchwyr fod 
angen ffordd newydd o flaenoriaethu cleifion. Er nad oedd unrhyw 
le arall yn gwneud y math hwn o waith, mae'r Mesurau yn unigryw i 
Gymru a nododd Olivia fod datblygu'r targedau yn golygu dull 
gweithredu gwahanol a beiddgar.   
 
Dros y cyfnod adrodd cysgodol, mae byrddau iechyd wedi adolygu 
a chyfuno rhestrau aros, sydd wedi bod yn anodd ei wneud gan 
fod pob un yn gweithio o systemau gwahanol. Mae'r Mesurau 
newydd yn ei gwneud yn ofynnol i fyrddau iechyd bennu dyddiad 
targed i gleifion. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru wedi 
gweithio gyda byrddau iechyd i ddatblygu'r systemau newydd hyn. 
Mae cryn dipyn o waith i fynd trwyddo.  
 
Nododd Olivia mai'r targed o 95% yw'r nod ond nad yw'r byrddau 
iechyd yn agos at hynny ar hyn o bryd. Atgyfeirio i driniaeth yw'r 
prif darged o hyd ar gyfer atgyfeiriadau newydd, ac nid yw'n hawdd 
eu rheoli gyda'i gilydd. Mae cadw cleifion newydd yn flaenoriaeth 
hefyd.  
 
Dangosodd y data cysgodol nad oedd digon o gyllid yn y system i 
gefnogi byrddau iechyd i wneud newidiadau a sicrhau atebion 
cynaliadwy. Dyrannwyd cronfa o £4m i fyrddau iechyd ddatblygu 
atebion arloesol a chynaliadwy i helpu i ymgorffori'r Mesurau. Fodd 
bynnag, roedd y cynigion a gafwyd gan fyrddau iechyd i'r gronfa yn 
arbennig o wael, a dim ond £3.3m a ddyrannwyd ar draws y 
byrddau iechyd gan nad oedd Llywodraeth Cymru yn gallu 
dyfarnu'r £4m llawn.   
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Mae'r Uned Gyflawni wedi adolygu'r gwaith gyda byrddau iechyd 
er mwyn rhoi sicrwydd ynghylch cynnydd ac asesu'r data. Nododd 
Olivia fod y data cyntaf a gyhoeddwyd wedi cael sylw teg iawn gan 
y BBC ac mewn mannau eraill, a wnaeth herio'r data cyn ac ar ôl 
eu cyhoeddi. Nododd Olivia y byddai'n disgwyl gweld sylw gwael 
yn y cyfryngau pe na bai'r ystadegau'n gwella ar ôl 6 mis.  
 
Ar hyn o bryd mae'r data cyhoeddedig yn dweud wrthym faint o 
gleifion sydd ar lwybr agored (yn aros am apwyntiad) o fewn eu 
dyddiad disgwyliedig. Cafwyd gwelliant bach o ran canran yn nata 
mis Mai.  
 
Mae 104,000 o'r cleifion sy'n aros yn gleifion R1, ac mae 68,000 
o'r rheini o fewn y dyddiad targed.   
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwladr yw'r her fwyaf, gyda'r 
gyfran fwyaf o gleifion a'r bwlch mwyaf i'w lenwi. Mae Abertawe 
hefyd yn her, fel y mae Caerdydd, ond mae pethau wedi gwella. 
Mae'r data hyn yn dangos ble mae'r meysydd blaenoriaeth.   
 
Mae nifer y cleifion sydd wedi'u dyrannu'n rhai R1 wedi cynyddu 
wrth i'r rhestr gael ei dilysu, ac mae'r rhestr aros gyffredinol wedi 
lleihau.  
 
Y flaenoriaeth yw sicrhau bod y rhai heb ffactor risg iechyd yn cael 
eu dyrannu. Mae Andrew Goodall wedi gosod targed newydd fod 
yn rhaid dyrannu ffactor risg iechyd i 98 y cant o gleifion gofal 
llygaid erbyn mis Rhagfyr 2019. Mae'r byrddau iechyd wedi 
ymrwymo i gyflawni hyn. 
 
Nododd Olivia fod perfformiad yn erbyn y targed yn debygol o 
amrywio yn ystod y flwyddyn galendr hon ac y byddai'n disgwyl 
gwelliannau ar ôl mis Rhagfyr.  
 
Mae pob bwrdd iechyd wedi datblygu cynlluniau gweithredu ar 
gyfer gwella. Mae tîm Olivia yn cynnal cyfarfodydd ansawdd a 
chyflawni gyda phob bwrdd iechyd bob mis.  
 
Ymunodd Mike Hedges AC â'r cyfarfod.   
 
Rhannodd Olivia ddadansoddiad gyda'r grŵp o'r byrddau iechyd 
sydd wedi cael cyllid ac am beth fel rhan o'r gronfa gynaliadwyedd 
o £3.3m. 
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Diben asesiad yr Uned Gyflawni oedd adolygu'r sefyllfa bresennol 
a pha mor barod yw'r byrddau iechyd ar gyfer gwneud i newid 
ddigwydd. Mynegwyd pryderon na fyddai adrodd yn unig yn newid 
arferion.  
 
Mae pob bwrdd iechyd wedi cael ei adroddiad ei hun gan yr Uned 
Gyflawni. Disgwylir adroddiad llawn yn fuan gan yr Uned Gyflawni 
gyda throsolwg o bob maes. Cyflwynwyd y themâu a ganlyn fel 
canfyddiadau cyffredinol: 

• Galw a chapasiti. Mae pob bwrdd iechyd yn edrych ar 
atgyfeiriadau newydd dros dair blynedd, ond nid ydynt erioed 
wedi ystyried galw dilynol gan gleifion, sy'n wahanol iawn. 
Canfu'r Uned Gyflawni nad yw byrddau iechyd yn barod i 
gynllunio'n effeithiol ar gyfer trefniadau dilynol nad oes 
ganddynt unrhyw brofiad o wneud hyn eto.  

• Cynllunio. Edrychodd yr Uned Gyflawni ar dri model o bob 
cwr o'r byd i'w helpu i gynllunio'n effeithiol. Nid yw cynlluniau 
tymor canolig interim y byrddau iechyd yn cynnwys digon o 
ran datblygu gofal llygaid; Llywodraeth Cymru i'w cryfhau.  

• Cyllid. Er gwaethaf y £3.3m, nid oes digon o gyllid, ond dylai 
fod os caiff y llwybrau eu dilyn yn briodol; serch hynny, mae 
angen ei ddefnyddio'n fwy effeithiol.  

• Adroddiadau data. Y cynllun gwreiddiol oedd adrodd llwybr 
caeedig sy'n dweud wrthych beth sydd wedi'i wneud yn y mis 
hwnnw. Nid oes modd adrodd ar y data hyn ar hyn o bryd 
oherwydd problemau data; mae manteision ac anfanteision 
yn perthyn i'r ddau. Mae'r byrddau iechyd wedi bod yn 
cofnodi data'n wahanol, felly mae gwaith yn parhau ar 
broblemau o ran adrodd ar ddata a newid prosesau. 

• Heb fynychu. Mae llawer o gleifion heb fynychu 
apwyntiadau, gan gynnwys niferoedd mawr o rai R1. Mae 
gwaith i'w wneud i ddeall pam, er enghraifft ai mater gofal 
iechyd hygyrch yw hwn, ac a yw cleifion yn methu gweld 
gwerth mynychu ac ati.  

• Llywodraethu. Canfyddiad yn y byrddau iechyd a grwpiau 
lleol. Mae'r data'n gywir ar gyfer adrodd ar lwybrau agored.  

 
Fe wnaeth Dr Dai Lloyd ddiolch i Olivia am ei chyflwyniad 
addysgiadol a chroesawodd Mike Hedges AC i'r cyfarfod.  
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Nododd Dr Dai Lloyd fod Aelodau Cynulliad yn cael llawer o 
gwestiynau yn rheolaidd gan bobl sy'n aros i gael eu gweld ac am 
y bobl hyn, a nododd fod y ffigurau'n dangos bod yna heriau o hyd.  
 
Dywedodd Mike Austin ei bod yn wych bod Llywodraeth Cymru 
wedi mynd i'r afael â'r her hon a bod partïon eraill wedi bod yn 
ddewr a chadarnhaol wrth gefnogi'r mesurau hyn. Ychwanegodd 
fod angen cadarnhau statws y mesurau newydd o hyd a bod y 
frwydr i gwrdd â thargedau atgyfeirio i driniaeth hefyd yn dal i fynd 
yn ei blaen. Nododd ei bod yn bwysig na ddylid rhoi'r mesurau 
newydd yn yr ail safle oherwydd nid oes modd newid y targed 
atgyfeirio i driniaeth. 
  
Nododd Mike, o ran cyfoeth A1 y data, fod y byrddau iechyd 
bellach yn gallu mesur a chymhwyso bylchau yn well. Er enghraifft, 
ceir targed o 75 y cant ar y llwybr glawcoma ar hyn o brys ar gyfer 
cyswllt ag aelod o staff nad yw'n feddyg, ac nid yw'r targed hwn yn 
cael ei gyrraedd. Mae angen gwneud gwelliannau. Rydym angen 
lefel arall o fanylder ar gyfer cleifion am beth mae angen iddynt ei 
gael nesaf. Mae angen i fyrddau iechyd lunio data am R1, ond 
mae'r “am beth” bellach yn hanfodol, h.y. pwy y mae angen i'r R1 
eu gweld, ai'r arbenigwr, y nyrs ac ati.   
 
Ychwanegodd Mike, o ran afiachusrwydd y boblogaeth gyfan, fod 
cataractau yn wrthdroadwy ac felly'n R2. Ond, os yw'r ffigurau 
wedyn yn gwaethygu dros y misoedd nesaf, mae angen i ni 
ddangos pam a pha weithgaredd sydd wedi digwydd yn lle hynny. 
Cytunodd Mike â'r pwyntiau ynglŷn â chyllidebu a nododd bod y 
rhain yn seiliedig ar fesurau hanesyddol, nid mesurau ynghylch 
faint o alw sy'n bodoli. Mae angen cyllidebu ar sail galw.  
 
Nododd Olivia, o ran atgyfeirio i driniaeth, ei bod yn dal i fod yn 
bwysig bod Llywodraeth Cymru yn cyflawni hyn. Fe wnaeth Olivia 
roi sicrwydd i'r grŵp fod y Gweinidog yn rhoi blaenoriaeth i'r 
mesurau gofal llygaid ac yn codi hyn mewn cyfarfodydd gyda 
chadeiryddion y byrddau iechyd.  
 
Nododd Mike fod angen i fyrddau iechyd wybod pa fath o weithwyr 
sydd eu hangen er mwyn cynllunio'r gweithlu'n effeithiol a chynnal 
y gwasanaeth. Nododd Olivia fod angen i Wasanaeth Gwybodaeth 
GIG Cymru newid amryw bethau a bod angen i ni ganolbwyntio ar 
enillion bach. Ychwanegodd Mike ein bod ni gam yn nes at sicrhau 
cofnod electronig o gleifion ac y dylid croesawu hyn.  
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Ychwanegodd David O'Sullivan nad yw'r llwybrau presennol yn 
cael eu gweithredu'n llawn. Nododd ei fod yn falch gyda chynigion 
y byrddau iechyd at y dyfodol ond ei fod yn siomedig gyda'r rhai 
nad oeddynt yn dangos newid cyflymach.  
 
Soniodd Darren Price am statws y mesurau hyn yn Llywodraeth 
Cymru, gan ganmol y ffaith eu bod yn arwain y ffordd. Nododd ei 
bod yn amlwg ar lawr gwlad bod angen rhoi statws cyfartal i'r ddwy 
set o dargedau. Ychwanegodd y gallai cyhoeddi llwybrau caeedig 
ddangos bod cleifion R2 yn cael eu gweld yn brydlon, sy'n dod yn 
fater moesol. Gweld miloedd o R2s ar y rhestr ddilynol ar draul y 
R1.   
 
Ychwanegodd Olivia fod adrodd cysgodol wedi dangos bod yna 
newid, sy'n golygu bod llai o gleifion R2 yn cael eu gweld.  
 
Dywedodd Darren fod yna duedd o ddarparu cyllid ychwanegol ar 
ddiwedd y flwyddyn i gyrraedd targedau atgyfeirio i driniaeth. Bydd 
angen newid meddylfryd diwylliannol i weld y ddau darged yn 
gyfartal â'i gilydd.  
 
Gofynnodd Georgina Webb sut y bydd y Gweinidog yn sicrhau bod 
byrddau iechyd yn cadw momentwm y tu ôl i'r mesur dros y 
blynyddoedd nesaf, ac o ran arloesi, sut y bydd yn symud ymlaen 
o fyrddau partneriaeth rhanbarthol, clystyrau unigol ac yn cyflwyno 
hyn? Nododd Olivia y bydd y gwaith o gynnal y pwysau i fodloni'r 
targedau yn dwysáu, a bod yn rhaid i fyrddau iechyd ddod yn 
agosach at y targed o 95 y cant gan y bydd y ffigurau ar gael i'r 
cyhoedd. Nododd y bydd RNIB yn sicrhau bod llythyrau'n cael eu 
hysgrifennu yn herio perfformiad. Po fwyaf o lythyrau gan gleifion 
sy'n dod i law, y mwyaf o ffocws fydd yna ar wella perfformiad.  
 
Ychwanegodd David y byddem yn disgwyl gweld grŵp gofal llygaid 
pob bwrdd iechyd yn cydweithio i weld arloesedd.   
 
Nododd Ansley Workman ein bod wedi gweld cynnydd yn nifer y 
llythyrau gan gleifion.  
 
Ychwanegodd Olivia fod pob bwrdd iechyd yn anfon llythyrau at 
gleifion am y newidiadau sy'n esbonio sut mae pethau'n wahanol.  
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Nododd Olivia fod byrddau iechyd yn ei chael hi'n anodd adrodd 
am achosion difrifol a bod ffurflen datex symlach bellach wedi'i 
datblygu. O ganlyniad, byddem yn disgwyl i nifer yr achosion 
difrifol yn cynyddu.   
 
Gofynnodd Ansley Workman pryd y byddai adroddiadau'r Uned 
Gyflawni yn cael eu cyhoeddi. Nododd Olivia fod gan bob bwrdd 
iechyd adroddiad unigol y mae modd ei rannu. Mae adroddiad 
cyffredinol wrthi'n cael ei gwblhau ond mae'n debygol y caiff ei 
gyflwyno fel cyflwyniad powerpoint gyda themâu allweddol. 
Ychwanegodd Mike Austin fod yr adroddiad ODTC gan yr Uned 
Gyflawni yn ddefnyddiol yn yr un modd ac y dylid ei gyhoeddi.  
 
Gofynnodd Ansley pryd y bydd data am y llwybrau caeedig yn cael 
eu cyhoeddi ochr yn ochr â'r llwybrau agored. Nododd Olivia fod 
gweithdy gyda'r byrddau iechyd wedi dangos pa mor heriol yw'r 
data hyn ond hoffai i'r rhain gael eu cyhoeddi gyda'i gilydd erbyn 
diwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, mae angen i bob bwrdd iechyd 
fod yn barod i gyhoeddi gyda'i gilydd. Mae'r ddwy set o ffigurau yn 
bwysig er mwyn tryloywder, ac mae angen y ddwy set arnom er 
mwyn adrodd y stori lawn. 
 
Yn dilyn yr ateb i gwestiwn ysgrifenedig, nododd Darren Price nad 
yw'n ymddangos bod gan Lywodraeth Cymru ar achosion difrifol, a 
gofynnodd faint y gellir ei rannu. Atebodd David fod y rhai sy'n cael 
eu hadrodd yn ganolog yn peri risg llawer uwch ond y byddai 
arnynt angen gwybodaeth am y rhai ar lefel bwrdd iechyd.   
 
Fe wnaeth Dr Dai Lloyd groesawu Mark Isherwood AC i'r cyfarfod.   
 

4. Unrhyw fater arall   

 
Nododd Eryl Williams fod y Gymdeithas Glawcoma Ryngwladol yn 
canolbwyntio ar gleifion glawcoma, a'i bod yn destun pryder 
clywed o dreial ym Mhowys nad yw 40 y cant o gleifion yn cymryd 
eu meddyginiaeth. Yng ngoleuni hyn, gofynnodd Eryl a oes unrhyw 
ddarpariaeth i fonitro hyn a chynorthwyo cleifion nad ydynt yn 
cymryd eu meddyginiaeth yn gywir. Gofynnodd David O'Sullivan 
am gopi o'r adroddiad. Cafwyd trafodaeth hefyd am rôl fferyllwyr 
cymunedol. Adleisiodd Mike Hedges bryderon ynghylch y 
posibilrwydd nad yw presgripsiynau'n cael eu defnyddio'n gywir.  
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Fe wnaeth Dr Dai Lloyd AC ddiolch i aelodau'r grŵp am eu 
cyfraniadau a daeth y cyfarfod i ben am 1.15pm.  
 
Ymunodd Angela Burns AC â'r cyfarfod.  
 
 

5. Dyddiadau, amser a lleoliad y cyfarfod nesaf 

 
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 12.15pm, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  
 
Diwedd y ddogfen.  
 


