
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Cyfarwyddiaeth Offthalmoleg  

Cynllun Gweithredu – Adolygiad Thematig o Offthalmoleg – Fersiwn Derfynol 2015–16 – AMD gwlyb.   

Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

1 Atgyfeiriadau Cleifion – Cyflwyno Atgyfeiriadau 
Cleifion Electronig  

 Mae atgyfeiriadau gan feddygon 
teulu eisoes yn cael eu derbyn 
yn electronig  
 

 Atgyfeiriadau gan optegwyr – 
anfonir atgyfeiriadau papur at 
wasanaethau gofal eilaidd, lle 
mae'r gofrestrfa ganolog yn eu 
'trosglwyddo' i atgyfeiriadau 
electronig ar gyfer 
ymgynghorwyr  
 

 Mae proses mireinio 
atgyfeiriadau ar waith lle mae 
atgyfeiriadau ar gyfer cleifion 
sydd ag AMD gwlyb yn cael eu 
hanfon i'r gofrestrfa ganolog 
trwy e-bost 
 

 Llawn weithredu atgyfeiriadau 
electronig, gan gynnwys 
optegwyr – trefnwyd cyfarfod 
gyda'r Bwrdd Iechyd i drafod 
gweithredu hyn yn lleol yn unol 
â'r Rhaglen Genedlaethol  
 

Ar waith  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheolwr Cyffredinol 
Cynorthwyol/Arweinydd Gofal 
Iechyd ar Sail 
Gwerthoedd/Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Gwybodeg 

Cwblhawyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.3.17 

2 Grŵp Gofal Llygaid (GGLl) sy'n gweithio gydag  Mae GGLl ar waith, wedi'i Cyfarwyddwr Clinigol/Rheolwr Cwblhawyd 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

Optometryddion i sicrhau bod cleifion yn derbyn 
gwybodaeth ddigonol a hygyrch (Adroddiad Cyngor 
Iechyd Cymuned)  

gynrychioli gan glinigwyr, 
optometryddion, a rheolwyr 
gwasanaethau gofal sylfaenol a 
gofal eilaidd i sicrhau y dilynir 
arferion da 

 Mae canlyniadau adolygiadau 
cleifion yn cael eu rhannu o 
fewn y GGLl a hefyd â’r 
gyfarwyddiaeth 

y Gyfarwyddiaeth/GGLl  

3 Ansawdd yr atgyfeiriadau sy'n cael eu hanfon at y 
llwybr mynediad cyflym 
 
 

 Mae proses mireinio 
atgyfeiriadau ar waith lle mae 
atgyfeiriadau ar gyfer cleifion 
sydd ag AMD wlyb yn cael eu 
hanfon at y gofrestrfa ganolog 
trwy e-bost 

 Mae profion perthnasol yn cael 
eu cynnal ar yr adeg hon  

Cyfarwyddwr Clinigol/Rheolwr 
y Gyfarwyddiaeth  

Cwblhawyd 

3b Dylai byrddau iechyd ystyried darparu 
digwyddiadau/deunyddiau addysgol i godi 
ymwybyddiaeth o lwybrau atgyfeirio lleol ymhlith 
optometryddion a staff perthnasol eraill  

 Mae problemau ac 
awgrymiadau'n cael eu trafod yn 
y GGLl. Mae Optometrydd 
Arwain ein Bwrdd Iechyd yn rhoi 
adborth ac yn cysylltu ag 
optometryddion y 
Gyfarwyddiaeth a 
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol  

Cyfarwyddwr Clinigol/ 
Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth/Optometrydd 
Arwain y Bwrdd Iechyd  

Cwblhawyd 

3c Dylai byrddau iechyd sicrhau y rhoddir adborth i 
optometryddion pan ofynnir amdano, ynglŷn ag 
ansawdd yr atgyfeiriadau a anfonir, i sicrhau bod 
gwersi'n cael eu dysgu   

 Mae hidlo a mireinio'r broses 
atgyfeirio'n darparu'r cyfle i roi 
adborth i optometryddion, sydd 
yn y pen draw'n effeithio ar 
safon yr atgyfeiriadau rydym yn 
eu derbyn  

Cyfarwyddwr Clinigol/ 
Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth/Optometrydd 
Arwain y Bwrdd Iechyd 

Cwblhawyd 

4 Atgyfeiriadau cleifion – cyfathrebu yn dilyn  Mae llythyrau AMD gwlyb yn Cyfarwyddwr Cwblhawyd 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

atgyfeiriadau – ansawdd gwybodaeth am ryddhau 
cleifion 

cael eu hanfon ar ôl pob 
ymweliad ag optometrydd a 
meddyg teulu  

 Maent yn cynnwys gwybodaeth 
am y driniaeth a gynhaliwyd ar 
bob llygad  

Clinigol/Clinigwyr 

5 Y Cyngor Cymuned Iechyd yn adrodd am bryderon 
ynglŷn â diffyg gwybodaeth o fewn gwasanaethau 
gofal eilaidd sy’n cael ei rhoi cyn triniaeth  

 Ar adeg y diagnosis mae sesiwn 
cwnsela'n cael ei chynnal gydag 
ymarferydd nyrsio AMD gwlyb 

 Rhoddir taflenni gwybodaeth  

 Mae ymgynghorwyr yn 
cwblhau'r ffurflen gydsynio  
 

Cyfarwyddwr 
Clinigol/Ymgynghorwyr/  
Ymarferwyr Nyrsio  

Cwblhawyd 

6 Pryderon ynglŷn â monitro gosod ar gyfer cleifion 
sydd angen apwyntiad dilynol  

 Mae apwyntiadau dilynol sy'n 
cael eu gohirio'n cael eu monitro 
bob wythnos gan yr Is-adran 
Gofal wedi'i Gynllunio  

 Mae grŵp dilyn ar waith sy'n 
cael ei gadeirio gan 
Gyfarwyddwr Cysylltiol 
Gweithrediadau   

 Mae apwyntiadau dilynol yn ôl 
cyflwr penodol cleifion yn cael 
eu hadrodd trwy Fwrdd y 
Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio 
Genedlaethol   

Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 
 
Cyfarwyddwr Cysylltiol 
Gweithrediadau  
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 

Ar waith – 
monitro 
wythnosol  
Cwblhawyd 
 
 
Ar waith – yn 
unol ag 
amserlenni ar 
gyfer cyfarfodydd  

7 Diffyg adrodd am ddigwyddiadau mewn perthynas â 
pholisi niwed i gleifion Llywodraeth Cymru  

 Mae gan y Bwrdd Iechyd system 
ar gyfer adrodd digwyddiadau 
o'r fath trwy Datix a'r protocol SI  

 Mae'r Coleg Brenhinol wedi 
pennu mai diffiniad niwed 

GGLl/Cyfarwyddwr Clinigol  Cwblhawyd 
 
 
Mawrth 2017 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

oherwydd oediadau yw 
'Dirywiad yn y golwg mewn o 
leiaf un llygad o dair llinell o 
graffter Snellen neu 15 llythyren 
ar siart ETDRS, neu ddirywiad yn 
y maes golwg o dri desibel.  
Bydd y mater hwn yn cael ei 
drafod yng nghyfarfod nesaf y 
GGLl ym mis Mawrth 

8 Diffyg capasiti/breuder gwasanaethau oherwydd gor-
ddibyniaeth ar ymgynghorwyr, problemau sy'n 
gysylltiedig â diffyg capasiti, recriwtio a diffyg 
buddsoddiad mewn gwasanaethau.   

 Mae cynlluniau galw a chapasiti 
ar gyfer cleifion allanol newydd 
a’r rhai sy’n cael apwyntiad 
dilynol yn cael eu datblygu bob 
blwyddyn – mae cynlluniau 
2017-18 wedi'u cwblhau  

 Mae cynllun cynaliadwyedd 
wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 
2017-18 

 Mae cynllun y gweithlu wedi'i 
ddatblygu ar gyfer 2017-18  

 Bylchau mewn perthynas ag 
arbenigedd mewn is-feysydd y 
gornbilen a glawcoma – wedi 
derbyn sylw trwy benodiadau 
swyddi parhaol  

 Mae model efelychu ABCi wedi'i 
gwblhau a fydd yn galluogi'r 
gwasanaeth i ddylunio a pharu 
llwybrau cleifion gyda chyflyrau 
penodol  

 Darperir offer ar gyfer 
optometryddion gofal sylfaenol 

Rheolwr Cyffredinol 
Cynorthwyol/Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth/Cyfarwyddwr 
Clinigol  
 
 
 
 
 
 
 
Rheolwr Cyffredinol/Rheolwr 
y Gyfarwyddiaeth/ABCi 
 
 
Cyfarwyddwr Clinigol/Rheolwr 
y Gyfarwyddiaeth 
 

Cwblhawyd 
 
 
 
Cwblhawyd 
 
Cwblhawyd 
 
Cwblhawyd 
 
 
Datblygwyd 
model – bydd 
senarios yn cael 
eu rhedeg trwy'r 
model  
 
 
 
 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

ac mae mireinio atgyfeiriadau ar 
waith  
 

9 Dylai byrddau iechyd ddysgu o'r profiadau yn dilyn y 
cynnydd a wnaed mewn  ardaloedd eraill  

 Mae dysgu o Fwrdd y Darparwr 
Gofal Sylfaenol yn cael ei 
ystyried yng nghynllun 
cynaliadwyedd y Bwrdd Iechyd  

Cyfarwyddwr Clinigol/Rheolwr 
y Gyfarwyddiaeth 

Yn parhau 

10. Pwysigrwydd rôl y cydlynydd AMD  1.6 swydd gyfwerth ag amser 
llawn ar waith – felly mae 
trawsgyflenwi'n cael ei ddarparu  

Rheolwr y Gyfarwyddiaeth Cwblhawyd 

11 Swyddogion Cyswllt Gofal Llygaid – diffyg defnydd o'r 
rôl gan staff eraill   

 Mae clinigwyr a staff nyrsio'n 
ymwybodol o sesiynau 
Swyddogion Cyswllt Gofal 
Llygaid ac mae cleifion yn cael 
eu cyfeirio at y gwasanaeth yn 
rheolaidd 

 Mae atgyfeiriadau ar gyfer pobl 
sydd â golwg rhannol neu sydd 
heb ddim golwg yn cael eu 
hysgrifennu fel sy'n briodol 

 Mae Swyddogion Cyswllt Gofal 
Llygaid yn casglu atgyfeiriadau 
bob wythnos ac yn cysylltu â 
chleifion 

Cyfarwyddwr Clinigol/Rheolwr 
y Gyfarwyddiaeth 

Cwblhawyd 

12. Swyddogion Cyswllt Gofal Llygaid – diffyg 
capasiti/argaeledd 

 Mae un Swyddog Cyswllt Gofal 
Llygaid ar gael  

 Mae'n gweithio yn bennaf yng 
nghlinigau AMD gwlyb y 
Ganolfan Ddiagnostig a 
Thriniaeth Offthalmoleg ac ar 
safleoedd eraill   

Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth/Cyfarwyddwr 
Clinigol 

Cwblhawyd 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

13. Pryderon a leisiwyd gan staff mewn perthynas â 
diffyg prosesau ar waith i gyflwyno 
sylwadau/awgrymiadau i reolwyr y Bwrdd Iechyd  

 Mae gan y Bwrdd Iechyd garwsél 
'Holi'r Prif Weithredwr' lle y gall 
staff godi unrhyw broblemau a 
gofyn cwestiynau 

 Mae blychau awgrymiadau ar 
gyfer cleifion a staff o fewn yr 
adran  

 Mae cyfarfodydd penaethiaid 
adran yn cael eu cynnal bob mis 
gyda chynrychiolaeth 
amlddisgyblaethol  

Prif Swyddog Gweithredol 
 
 
 
 
Uwch-nyrs 
 
 
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 

Cwblhawyd 
 
 
Cwblhawyd 
 
 
Cwblhawyd 

14. Mae angen rhagor o eglurder ynglŷn â rôl yr 
optometrydd wrth iddi ddatblygu 

 Bydd y GGLl yn datblygu llifoedd 
gwaith ymhellach yn unol â 
chanllawiau Llywodraeth Cymru  
 

GGLl  Yn unol ag 
amserlenni a 
fydd yn cael eu 
pennu  

15. Y defnydd ychwanegol o optometryddion   I'w drafod yng nghyfarfod nesaf 
y GGLl 

GGLl Mawrth 2017 
 

16. Cleifion yn methu â chael eu hatgyfeirio am eu 
hasesiad golwg gwan cyntaf yn gyson gan 
wasanaethau gofal eilaidd – y defnydd o 
optometryddion  

 Mae clinigwyr a Gweithwyr 
Gofal Iechyd Proffesiynol yn 
sicrhau bod cleifion yn cael eu 
hatgyfeirio i optometrydd 
achrededig ar gyfer asesiad 
golwg gwan os ydynt yn gymwys  

 Rhoddir taflen wybodaeth sy'n 
nodi'r optometryddion sy'n 
cymryd rhan  
 

GGLl/Cyfarwyddwr 
Clinigol/Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth  
 
 
Cynhelir trafodaeth yn y 
GGLl/Penaethiaid 
Adran/Cyfarwyddiaeth 

Ar waith 
 
 
 
 
 
Ar waith 

17. Problemau ynglŷn â chydberthnasau gwael rhwng 
staff gofal sylfaenol a staff gofal eilaidd 

 Cynhelir cyfarfodydd GGLl bob 
mis  

 Amlddisgyblaethol gyda staff 
gofal eilaidd a staff gofal 

GGLl  Cwblhawyd 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

sylfaenol 

 Aelod gweithredol ar waith  
 

18. Nid oedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
gynghorydd optometrig yn y swydd ar adeg yr 
adolygiad 

 Mae cynghorydd optometrig ar 
gael ar gyfer BIPAB  

Cyfarwyddwr Clinigol/Rheolwr 
y Gyfarwyddiaeth 

Cwblhawyd 

19. Pryderon a leisiwyd ynglŷn â meini prawf gwahanol 
yn cael eu defnyddio gan ymgynghorwyr gwahanol, 
sydd o ganlyniad yn golygu bod rhai cleifion yn 
derbyn apwyntiadau dilynol yn ddiangen neu'n cael 
eu trin heb brofi llawer o welliant  

 Mae ymgynghorwyr yn dilyn 
llwybr safonol.  Bydd adolygiad 
yn cael ei gynnal a'r 
ddogfennaeth yn cael ei 
hadolygu 

 Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan, mae unrhyw glaf 
a gafodd ei driniaeth gyntaf fwy 
na dwy flynedd yn ôl, a'i 
driniaeth ddiwethaf fwy nag un 
flwyddyn yn ôl, yn cael ei 
ryddhau i'r clinig retina am 
asesiad offthalmolig llawn cyn y 
gwneir penderfyniad terfynol 
ynglŷn â’i ryddhau'n barhaol 

Cyfarwyddwr Clinigol 
 
 
 
 
Cyfarwyddwr 
Clinigol/Ymgynghorwyr/  
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 

31.3.17 
 
 
 
Cwblhawyd 

20. Systemau TG annigonol ar gyfer casglu data 
defnyddiol.  Ymwybyddiaeth gyfyngedig o ddata 
ynglŷn â chapasiti a galw 

 Mae model efelychu ABCi ar 
waith sydd wedi galluogi'r 
gwasanaeth i ddeall yr holl 
lwybrau ar gyfer is-feysydd o 
arbenigedd.  Bydd hyn yn arwain 
y broses o wneud 
penderfyniadau yn y dyfodol 
ynglŷn â chapasiti a gofynion y 
gweithlu 

 Bydd gwaith efelychu senarios 
yn cael ei gynnal  

ABCi/Rheolwr 
Cyffredinol/Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth 
 
 
 
 
ABCi/Rheolwr y 
Gyfarwyddiaeth/Rheolwr 
Cyffredinol  
 

Cwblhawyd 
 
 
 
 
 
 
 
Mawrth 2017 
 
 



Rhif Eitem Cam gweithredu Person(au) Cyfrifol Amserlen  

 
 

 Fodd bynnag, mae gan System 
Myrddin gyfyngiadau o ran  rhoi 
gwybodaeth ac adroddiadau 
cywir am lwybrau 

 Mae'r Bwrdd Iechyd yn ystyried 
datblygu EPR a fydd hefyd yn 
helpu gyda meincnodi, 
canlyniadau a chasglu data  

Tîm Gwybodeg/Tîm Gofal ar 
Sail Gwerthoedd  
 

 
I'w gadarnhau – i 
gyd-fynd â 
rhaglenni 
cenedlaethol 
 

21 Materion sy'n ymwneud â rhannu gwybodaeth   Mae CWS ar waith yn y Ganolfan 
Ddiagnostig a Thriniaeth 
Offthalmoleg ar gyfer glawcoma 
a AMD gwlyb  

 Bydd system cofnodion cleifion 
electronig yn cynnwys 
Canolfannau Diagnostig a 
Thriniaeth Offthalmoleg  

Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 
 
Fel yr uchod 

Cwblhawyd 
 
I'w gadarnhau 

22 Diffyg ymwybyddiaeth y cyhoedd o ofal llygaid yn 
gyffredinol  

 I'w drafod yng nghyfarfod nesaf 
y GGLl 

 Mae taflenni ar gael mewn 
adrannau clinigol sy'n amlinellu 
amryw gyflyrau llygaid  

 Mae posteri wedi'u harddangos 
mewn mannau clinigol  

GGLl 
 
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 
 
Rheolwr y Gyfarwyddiaeth 

Mawrth 2017 
 
Cwblhawyd 
 
Cwblhawyd 

 

7.2.17 

 


