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Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Hemoffilia a Gwaed wedi'i 
Heintio 11am-1.30pm 2 Hydref 2019 
 
Yn bresennol:  
Hayley Bartlett, Helen Cooke, Derek ac Elizabeth Driver, 
Christine a Martin Fox, Mary Grindley, Jan a Phillip Goldsworthy,  
Meinir Elin Gooch, Carol a Chris Harker, Cynthia Hill, Christian 
Howells Barrister 30 Park Place, Rosemarie Howells, Michael 
Imperato o Watkins and Gunn, Tom a Janet Jones, Lynne Kelly 
Cadeirydd o Hemoffilia Cymru, Tony Lane, Marcus Lewis, Brian 
Longford, Paula Longford, Lucy O’Brien, Mike O’Driscoll, Chris 
Major, Nigel Miller, Sue Sparkes, Gerald Stone, Barbara Sugar, 
Craig Sugar, Margaret Sugar, Tony a Pat Summers,  David 
Thomas, Malcom White, Val White, Brian Williams, Christine 
Williams, Jason Williams, Lloyd Williams QCAMs : Mick Antoniw, 
Hefin David, Dai Lloyd, Rhun ap Iorwerth, Mark Isherwood, 
Nancy Cavill, Heledd Roberts. 
 
Ymddiheuriadau: Angela Burns AC, Llyr Gruffydd AC, Jennifer a 
Norman Hutchinson, Diana Edwards, Elaine Huxley, Janet 
Morgan, Michael O’Connell, Martin and Tracey Price, Glesni 
Sibley, Edward a Gill Purnell, Jean Thomas, Sharon Thomas 
 
Diweddariad ar yr Ymchwiliad i Waed Wedi'i Heintio: Lloyd 
Williams QC, Christian Howells a Michael Imperato, Watkins and 
Gunn  
 Ar 8 Hydref bydd yr Ymchwiliad Gwaed wedi’i Heintio yn 
clywed 3 wythnos arall o dystiolaeth gan dystion yn Llundain. Yn 
yr wythnos olaf byddant yn clywed tystiolaeth gan dystion ac 
ymgyrchwyr.  
Bydd y dystiolaeth Arbenigol ddadleuol a drefnwyd ym mis 
Tachwedd nawr yn cael ei chynnal ym mis Chwefror 2020. Bydd 
y dystiolaeth hon yn canolbwyntio ar ganlyniadau 
seicogymdeithasol yr heintiau a’r hyn sy’n hysbys nawr a 
chyflwr gwybodaeth yn y 1970au, 80au a’r 90au. Archwilir 
moeseg feddygol, a sut roedd meddygon yn ymddwyn yn yr 
80au a’r 90au gyda materion yn ymwneud â chaniatâd 
gwybodus ac ati.  
Mae Syr Brian, Cadeirydd yr Ymchwiliad Gwaed wedi’i Heintio 
wedi dewis nifer o grwpiau arbenigol i edrych ar amrywiol 
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agweddau ac mae arweinydd pob grŵp yn cael llythyr o 
gyfarwyddyd o’r hyn sy’n ofynnol gan bob grŵp. Gallant hefyd 
drafod materion nad ydynt wedi’u cynnwys yn y llythyr er mwyn 
llunio adroddiad cynhwysfawr, heb ragfarn. Yna bydd y meddyg 
arweiniol yn cael ei alw i roi tystiolaeth.  
Nid ydym yn gwybod ar hyn o bryd a fyddwn yn cael 
adroddiadau interim ar sut mae’r Ymchwiliad yn dod i’w 
gasgliad terfynol.  
Bydd y gweithwyr proffesiynol yn dechrau rhoi tystiolaeth o 
bosibl haf nesaf gyda miloedd o feddygon wedi'u nodi, nid ydym 
yn gwybod pwy fydd yn cael eu galw bryd hynny. 
Bydd yr Ymchwiliad yn parhau i glywed tystiolaeth gan 
ddioddefwyr ac ymgyrchwyr. 
Cwestiynau o'r llawr:  
A all tystion wrthod gwneud datganiad? Dywedodd Lloyd 
Williams QC y byddai’n anarferol i dyst wrthod gwneud 
datganiad, nid oes gan dystion sydd wedi marw hawl i ymateb a 
bydd tystiolaeth hanesyddol yn cael ei harchwilio. Mae gan Syr 
Brian, Cadeirydd yr Ymchwiliad Gwaed wedi’i Heintio bŵer i 
orfodi tystion a gall gyhoeddi gwŷs tyst. Gallai’r tyst gyfarwyddo 
cyfreithwyr a bydd Syr Brian yn clywed hyn. Os bydd Syr Brian 
yn penderfynu y dylent roi tystiolaeth, yna byddai'n drosedd 
iddynt beidio â gwneud hynny.  
Beth am faterion yn ymwneud ag achosion unigol? Bydd hi’n 
amhosibl i’r Ymchwiliad ddatrys anghydfodau ffeithiol unigol 
ond mae’r Ymchwiliad yn chwilio am themâu mewn datganiadau 
tystion i’w hysbysu'n gywir o'r hyn a ddigwyddodd.  
A fydd agwedd fasnachol a gweithrediad cwmnïau Fferyllol yn 
UDA yn cael eu harchwilio? Mae tîm ar wahân yn edrych ar 
gwmnïau fferyllol a bydd meddygon yn gweithio gyda chwmnïau 
cyffuriau’r Unol Daleithiau ar y pryd yn cael eu hymchwilio.  
Pryd fydd y Gymdeithas Haemoffilia ac Ymddiriedolaeth 
Macfarlane yn rhoi tystiolaeth? Mae gan yr Ymchwiliad 
ddiddordeb mawr mewn clywed tystiolaeth gan y ddwy, ond nid 
oes amserlen eto.  
A allwn ni fod wedi cyfrannu at y dewis o dystion arbenigol gyda 
chymorth ein cyfreithwyr? Nid yw ein cyfreithwyr yn gallu helpu 
gyda hyn gan na fydd yr Ymchwiliad yn ei ariannu. 
Camau i’w cymryd:  Gofynnodd y grŵp i Michael Imperato 
ysgrifennu at yr Ymchwiliad ynglŷn â hyn. 
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Nid oedd rhai cyfranogwyr yn ymwybodol o’r Ymchwiliad o'r 
blaen ac wedi gofyn a allent wneud datganiad? Bydd yr 
Ymchwiliad yn caniatáu i ddatganiadau tystion gael eu cymryd 
ond ni fydd yn derbyn cyfranogwyr craidd mwyach gan fod y 
penderfyniad wedi'i wneud ac ni allant ychwanegu mwy at yr 
Ymchwiliad.  
Camau i’w cymryd: Gofynnodd y grŵp i Michael Imperato 
ysgrifennu at yr Ymchwiliad ynglŷn â hyn  
A all pobl wneud datganiadau atodol ar faterion penodol? Rhaid 
i’r Cyfreithwyr wneud cais i’r Ymchwiliad am ddyfarniad cost a 
bydd yr Ymchwiliad yn penderfynu a ddylid caniatáu hyn ai 
peidio. Cafwyd peth trafodaeth am ddiagnosis diweddar o 
gyflyrau penodol yn ymwneud â thriniaeth Hep C Interferon nad 
oedd pobl yn ymwybodol ohono pan wnaethant eu datganiadau 
cychwynnol. Roeddent yn teimlo ei bod ond yn deg y dylid 
cynnwys tystiolaeth ychwanegol mewn datganiadau unigol. 
Trafodwyd hefyd yr anawsterau o wneud datganiad heb weld 
nodiadau meddygol ac esboniodd y cyfreithwyr y byddai angen 
iddynt wneud cais am ddyfarniad cost ychwanegol i gynnwys 
tystiolaeth bellach gyda datganiad gwreiddiol.  
A fydd Ymgyfreitha'r Grŵp yn mynd yn ei flaen? Mae 
Ymgyfreitha’r Grŵp hollol ar wahân i'r Ymchwiliad Gwaed 
wedi’i Heintio ac mae wedi cael ei ‘atal’ neu ei ohirio nes bod yr 
Ymchwiliad yn adrodd.  
  
 
Roedd Mick Antoniw AC a Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol 
wedi ysgrifennu at Weinidog Iechyd Cymru Vaughan Gething 
ynghylch lefelu taliadau fel mesur dros dro, yn unol â gweddill y 
DU yn unol â chais Syr Brian Langstaff ar 15 Hydref 2018. 
Esboniodd Mick fod Llywodraeth Cymru a’r gwledydd 
datganoledig wedi cyfarfod â’r Adran Iechyd ar 10 Gorffennaf a 
chytunwyd y byddai'r Trysorlys yn ceisio cael cyllid ychwanegol 
ar gyfer cymorth o ran gwaed wedi'i heintio.  
Bydd David Thomas Ymddiriedolwr Hemofflia Cymru a 
chynrychiolydd o’r grŵp o 12 grŵp ymgyrchu ac elusennau 
ledled y DU yn cwrdd â’r grŵp a sefydlwyd ar gais Syr Brian i 
lefelu taliadau fel mesur dros dro nes i’r Ymchwiliad adrodd ar ei 
ganfyddiadau.  
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Bu trafodaeth am sut mae cynllun Cymorth Gwaed Wedi’i 
Heintio Cymru yn cael ei ariannu ar hyn o bryd ac nid yw'r grŵp 
wedi gallu canfod a yw'n cael ei ariannu ar hyn o bryd gan San 
Steffan ynteu gan Lywodraeth Cymru.  Trafodwyd yr arian 
ychwanegol a gyhoeddwyd gan Sajid Javid. Nid oedd hyn yn 
benodol ar gyfer gwaed halogedig er iddo gael ei grybwyll yng 
nghyd-destun Gogledd Iwerddon. Mae’r cyllid hwn yn rhan o’r 
Grant Bloc sy’n gyfran o gyfanswm yr arian ledled y DU ac wedi’i 
glustnodi ar gyfer gwariant cyhoeddus a ddyrennir i Gymru.  
 Roedd yna deimlad o ddicter a rhwystredigaeth gan lawer o 
bobl yn yr ystafell gan nad oes cynnydd wedi'i wneud mewn 
blwyddyn. Mae dioddefwyr gwaed heintiedig yn parhau i farw, 
gan adael teuluoedd yn ddibynnol ar gefnogaeth yn ôl 
disgresiwn. Roedd pobl yn siomedig gyda Llywodraeth Cymru a 
San Steffan gan nad yw'r naill Lywodraeth na'r llall yn cymryd 
cyfrifoldeb ar ôl dros 30 mlynedd ac mae dioddefwyr yn parhau i 
erfyn am gefnogaeth.  
 
 Ar 30 Medi 2019 ysgrifennodd Oliver Dowden, Gweinidog 
Swyddfa'r Cabinet at Diana Johnson Cadeirydd y Grŵp Seneddol 
Hollbleidiol yn San Steffan yn dweud bod trafodaethau bellach 
yn cael eu cynnal rhwng Swyddfa'r Cabinet, yr Adran Iechyd a'r 
Trysorlys i lefelu taliadau gyda Lloegr yn ogystal ag 
ymgynghoriad posib.  Roedd pobl yn teimlo bod llawer o 
ymgynghoriadau wedi’u cynnal ond bod llywodraethau olynol 
yn parhau i osgoi'r prif faterion ac mae angen i daliadau fod ar 
lefel er mwyn i ddioddefwyr fyw ac nid dim ond bodoli heb yr 
angen am gefnogaeth yn ôl disgresiwn. Cytunwyd ei bod yn 
sefyllfa chwerthinllyd nad yw gweddwon yng Nghymru, Lloegr a 
Gogledd Iwerddon yn cael eu cynnwys mewn unrhyw gynllun ar 
ôl 25 mlynedd ac nad ydynt yn derbyn unrhyw daliadau 
rheolaidd nad ydynt yn destun prawf modd.  
Soniwyd am faterion trawsffiniol gan ddioddefwyr a oedd 
wedi'u heintio yn Lloegr ond sy'n byw yng Nghymru ac nad 
oeddent yn gallu cael gafael ar gymorth o dan ddulliau categori 
Arbennig cynllun Lloegr. Cytunodd y grŵp fod hwn wedi'i 
sefydlu'n fwriadol i ddrysu a rhwystro dioddefwyr ymhellach. 
Teimlwyd bod cynllun yr Alban yn decach na chynlluniau Lloegr 
a Chymru wrth i weddwon dderbyn taliad rheolaidd heb brawf 
modd. 
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 Ni fydd llawer o ddioddefwyr yn gweld diwedd yr Ymchwiliad 
ac mae’n bwysig bod y taliadau ledled y DU yn cael eu lefelu a 
bod gweddwon yn cael eu cynnwys yn y cynllun ar unwaith. 
 
 Y gobaith yw y bydd yr Ymchwiliad yn gwneud argymhellion ar 
iawndal i bawb sydd wedi'u heintio ac sy’n cael eu heffeithio. 
Nodwyd hefyd mai dim ond mesur dros dro oedd unrhyw 
gynnydd mewn taliadau ledled y DU trwy gydol yr Ymchwiliad 
ac nid taliadau iawndal. 
 
 
Ymddiriedolaethau Yn 2017 cafodd yr Ymddiriedolaethau 
blaenorol sef Ymddiriedolaeth Macfarlane, Cronfa Skipton a 
Sefydliad Caxton a sefydlwyd i ddarparu taliadau ex gratia neu 
daliadau “dim bai” ar y Heintiedig eu diddymu a’u disodli gan 
Gynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Lloegr (EIBSS), Cynllun 
Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS), Cynllun Gogledd 
Iwerddon a Chynllun yr Alban.  Cafodd y cronfeydd wrth gefn o  
600K gan Ymddiriedolaeth Macfarlane eu trosglwyddo i 
Ymddiriedolaeth Terence Higgins sy’n bwriadu cynnal 
ymgynghoriad arall eto. Ni chafodd hyn ei groesawu gan y grŵp 
gan y bydd yr holl arian yn cael ei ddefnyddio i ymgynghori heb 
unrhyw ganlyniad na gwelliannau i fuddiolwyr, fel y 
digwyddodd yn flaenorol yn 2012.   
Nid ydym yn gwybod beth sydd wedi digwydd i gymynroddion 
Ymddiriedolaeth Honeycombe a sefydlwyd gan weddw Mrs 
Honeycombe i ddarparu grantiau addysgol i weddwon. Mae’r 
holl ddata sy’n ymwneud â'r Ymddiriedolaethau bellach wedi’u 
trosglwyddo i gyfreithwyr Russell Cooke yn Llundain.  Ers y 
Gwrandawiadau yng Nghaerdydd mae teuluoedd mewn 
profedigaeth wedi bod mewn cysylltiad â Hemoffilia Cymru gan 
nad ydyn nhw'n gwybod a oes taliadau wedi'u gwneud i 
berthnasau sydd wedi marw. Y cyswllt yw Julie Collingham ac 
mae Russell Cooke yn delio â phob ymholiad e-bost: 
charity.newenquiries@russell-cooke.co.uk ffôn 02083946488 
 
APPG Mae problemau parhaus gyda’r APPG ar Haemoffilia a 
Gwaed Halogedig wrth i’r Gymdeithas Haemoffilia barhau i’w 
briffio’n anghywir ynglŷn â mynediad at driniaethau newydd.  
Nid yw Haemoffilia Cymru bellach yn cael eu gwahodd i 

mailto:charity.newenquiries@russell-cooke.co.uk
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gyfarfodydd er bod y rhan fwyaf o ASau Cymru wedi ymuno â’r 
APPG i gefnogi eu hetholwyr eu hunain. Ysgrifennodd y Grŵp 
Trawsbleidiol at Diana Johnson ynghylch y materion hyn ac mae 
Haemoffilia Cymru wedi ysgrifennu at Gadeirydd y Gymdeithas 
Haemoffilia ynglŷn â hyn ar ddau achlysur.  
Camau i’w cymryd: Mick Antoniw i gwrdd ag ASau Cymru i 
drafod y materion hyn.  
 
 
Materion Hep C Ar 19 Medi 2019 ysgrifennodd Syr Brian at 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr i fynegi ei siom ynghylch diffyg sylw a 
roddwyd mewn adroddiad diweddar i Hep C trwy drallwysiad… 
’Methodd yr adroddiad blynyddol ag amlygu llwybr yr haint hwn 
ac yn hytrach canolbwyntiodd yn bennaf ar y risgiau sy’n 
gysylltiedig â defnyddwyr cyffuriau. Mae’r dull hwn yn peryglu 
bod y methiant i â nodi, profi a gwneud diagnosis o bobl sydd 
wedi'u heintio trwy drallwysiadau yn parhau. Mae hefyd mewn 
peryglu bod y stigma sy’n cael ei deimlo gan y rhai sydd wedi'u 
heintio gan drallwysiad yn gwaethygu.  
 
Gofynnodd Haemoffilia Cymru am gyngor gan Hepatolegydd 
blaenllaw ynghylch defnyddio data sydd wedi dyddio i ganfod y 
torbwyntiau ar gyfer profion anfewnwthiol ar gyfer sirosis. 
Cadarnhawyd mai'r Profion EASL oedd y profion mwyaf 
diweddar ac mae angen i'r Ymchwiliad fynd ar eu trywydd i 
ganfod pa ddata sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. 
 
Ni fydd llawer o’n cymuned yn gweld diwedd yr Ymchwiliad a 
gofynnwn eto bod ymrwymiad yn cael ei wneud ar gymorth 
ariannol a mynediad at feddyginiaeth a therapïau integredig i 
wella ansawdd bywyd.  
 
 
Haemoffilia  
Mae Hemlibra, triniaeth isgroenol newydd, ar gyfer Haemoffilia 
bellach ar gael yng Nghymru. Penodwyd Dr Manan, yr 
ymgynghorydd Haemoffilia newydd ar gyfer Gogledd Cymru a'r 
Seicolegydd Kate Shakespeare. Mae cyfarfod ar gyfer cleifion y 
gogledd yn cael ei drefnu ym mis Tachwedd.  Mae cleifion yn 
parhau i gael problemau gyda materion llety, ac mae angen 



 7 

Canolfannau Haemoffilia Caerdydd ac Abertawe a chanolfannau 
mwy ym mhob ysbyty ar gyfer cleifion. 
  
Camau i’w cymryd: Haemoffilia Cymru i ysgrifennu at Gaerdydd 
a'r Fro ynghylch y materion llety yng Nghaerdydd. 
 
Nodiadau meddygol Cleifion hemoffilia yn unig: Yn y gorffennol, 
roedd nodiadau gweithwyr cymdeithasol yn cael eu cadw gan 
awdurdod lleol Caerdydd a’u cadw yn hollol ar wahân i nodiadau 
meddygol yr Ysbyty. Mae Caerdydd a'r Fro yn dyfeisio proses ar 
gyfer ceisiadau am fynediad at ddata gan y testun. Cysylltwch â 
ni am ragor o wybodaeth  
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf i'w gadarnhau.   
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