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STRATEGAETH AR GYFER ADOLYGIADAU CLINIGOL 

1 CEFNDIR 

 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg 

Brenhinol y Bydwragedd i gynnal adolygiad amlddisgyblaethol o elfennau o wasanaethau 

mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, fel yr oedd ar y pryd, ar ôl darganfod achosion o 

beidio â rhoi gwybod yn llawn am achosion a oedd yn cyfrif fel Digwyddiadau Difrifol. Roedd 

ymarfer edrych yn ôl i Ionawr 2016 eisoes wedi nodi 43 o achosion i’w hadolygu. Adolygwyd y 43 

achos yn fewnol, a dangoswyd bod diffygion yn y ffordd yr oedd gwasanaethau’n cael eu darparu. 

Cafodd y rhain eu cyflwyno i’r Bwrdd Iechyd yn ystod mis Medi 2018. Hefyd, ar ôl chwilio system 

Datix am achosion o farw-enedigaeth yn dyddio'n ôl i 2010, a dadansoddi’r canfyddiadau, canfu 

Bydwraig Ymgynghorol 67 achos o farw-enedigaeth nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi gwybod 

amdanynt drwy system Datix.  

Ymwelodd aseswyr y colegau â safleoedd Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty'r Tywysog Siarl 

ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf rhwng 15 ac 17 Ionawr 2019. Canfu’r aseswyr wasanaeth a 

oedd yn gweithio dan bwysau enbyd, ac nad oedd yr arweinyddiaeth reolaethol na chlinigol yn 

ddigon da. Ar ôl i’r Bwrdd Iechyd ganfod nad oedd gwybodaeth ddigonol wedi bod yn cael ei 

chyflwyno am Ddigwyddiadau Difrifol, roedd wedi wynebu mwy o graffu mewnol ac allanol, a 

dangoswyd nad oedd y prosesau llywodraethu sylfaenol ar waith yn briodol. Yn ogystal â hyn, yn y 

dyfodol agos, roedd disgwyl i’r gwasanaeth ddod â dwy uned wahanol a oedd yn cael eu harwain 

gan feddygon ymgynghorol at ei gilydd i un safle, gydag uned ar wahân a oedd yn cael ei harwain 

gan fydwragedd ar y safle arall. Nid oedd unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi cael ei drafod â’r timau 

clinigol, na’u bod yn cefnogi’r penderfyniad na’r broses. I wneud pethau'n fwy cymhleth, roedd 

diffygion yn sefydliad y bydwragedd, nid oedd yr arweinyddiaeth glinigol gan uwch weithwyr yn 

ddigon da, roedd llawer o staff meddygol (meddygon iau a meddygon ymgynghorol) yn cael eu 

cyflogi ar sail locwm, ac roedd prinder safonau ymarfer sefydledig. Roedd yn amlwg hefyd bod 

chwyddwydr y cyhoedd a’r cyfryngau ar y gwasanaeth.  

Fel rhan o adolygiad Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y 

Bydwragedd, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus er mwyn ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd. Ar ben 

hyn, datblygwyd arolwg ar-lein (dan ofal Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr) 

gyda chwe wythnos i ymateb iddo, a chynhaliwyd cyfweliadau un-i-un dros y ffôn. Y neges 

bwysicaf gan fenywod a’u teuluoedd oedd nad oeddent am i bobl eraill gael yr un profiadau â nhw. 

Cyhoeddwyd adroddiad llawn o ganfyddiadau’r broses ymgysylltu â’r cyhoedd yn ddiweddarach – 

Gwrando ar farn menywod a theuluoedd am Ofal Mamolaeth Cwm Taf. 

Am 13:00 ar 16 Ionawr 2019, mynegodd yr aseswyr bryderon dybryd am ddiogelwch y 

gwasanaeth mamolaeth wrth Lywodraeth Cymru a'r Colegau Brenhinol. Am 14:00 ar 17 Ionawr 

2019, rhoddwyd adborth i Lywodraeth Cymru ac i brif aelodau o Dîm Gweithredol y Bwrdd Iechyd 

am feysydd a oedd yn destun pryder yr oedd angen gweithredu arnynt ar unwaith i sicrhau 

diogelwch cleifion.  
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Ar ôl i'r adolygiad gael ei gyhoeddi, gosododd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

wasanaeth mamolaeth yr hen Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf mewn ‘mesurau arbennig’. Yn sgil 

hynny, comisiynodd Llywodraeth Cymru Banel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth 

(y Panel) i oruchwylio er mwyn cael sicrwydd bod y Bwrdd Iechyd yn rhoi argymhellion adroddiad 

Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd ar waith 

mewn ffordd amserol, agored a thryloyw.  

Dylid nodi hefyd fod gwasanaethau ardal Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys Ysbyty Tywysoges 

Cymru, wedi uno ag ardal Cwm Taf ar 1 Ebrill 2019, gan ddod yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

Morgannwg (y Bwrdd Iechyd). 

1.1 CYLCH GWAITH Y PANEL 

 

 Goruchwylio Cynlluniau Gwella’r Bwrdd Iechyd i gael sicrwydd bod argymhellion y Colegau 

Brenhinol yn cael eu rhoi ar waith, gan gynnwys tracio cynnydd yn erbyn cerrig milltir y 

cytunwyd arnynt. 

 Cytuno ar broses adolygu glinigol annibynnol fel y manylir isod, a sefydlu'r broses honno. 

 Rhoi cyngor i’r Bwrdd Iechyd am y camau y mae angen eu cymryd er mwyn mynd ati’n 

effeithiol i ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd a’u cynnwys ym mhob agwedd ar wella'r 

gwasanaethau mamolaeth ac adfer ffydd ac ymddiriedaeth y cyhoedd.  

 Rhoi gwybod i fwrdd y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru am unrhyw bryderon neu 

broblemau ehangach o ran llywodraethu. 

 Cynghori’r Gweinidog ynghylch unrhyw gamau eraill sydd eu hangen ym marn y Panel i 

sicrhau gwelliannau yn y gwasanaeth mamolaeth.  

1.2 NOD GYFFREDINOL STRATEGAETH YR ADOLYGIAD CLINIGOL 

 

Mae Strategaeth yr Adolygiad Clinigol am sicrhau’r canlynol:  

 Bod proses adolygu glinigol gadarn ar waith; 

 Bod y canfyddiadau/themâu sy'n deillio o’r broses adolygu'n cael eu hadrodd yn ôl i’r Bwrdd 

Iechyd ar ffurf adroddiad i sicrhau ei fod yn dysgu ac yn gwella; 

 Bod systemau ar waith i roi gwybod i'r Crwner am achosion neu i roi gwybod i’r Cyngor Nyrsio 

a Bydwreigiaeth neu’r Cyngor Meddygol Cyffredinol am unigolion os oes angen; 

 Bod y Bwrdd Iechyd, drwy adolygu tystiolaeth, yn dysgu gwersi er mwyn gwella diogelwch, 

ansawdd ac ymatebolrwydd y gwasanaeth mamolaeth; 

 Bod menywod a'u teuluoedd yn rhan o'r broses ac yn cael adborth fel sydd angen; 

 Bod staff yn cael eu cynnwys yn y broses adolygu a bod adborth yn cael ei roi ynghylch y 

canlyniad; 

 Bod ymarfer sicrhau ansawdd Adolygiadau o Ddigwyddiadau Difrifol sydd wedi digwydd ar ôl 

Hydref 2018 yn cael ei gynnal; 

 Bod gan fenywod a’u teuluoedd ffydd yng ngwasanaethau mamolaeth y Bwrdd Iechyd.    
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I ymateb i hyn, mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud y pethau hyn: 

 Llunio Cynllun Gwella’r Gwasanaeth Mamolaeth, sef cynllun cynhwysfawr sy’n cael ei arwain 

gan ffrydiau gwaith a llwybrau. 

 Adolygu strwythur llywodraethu’r gwasanaeth mamolaeth drwy sefydlu Cyfarfod Ansawdd, 

Diogelwch a Rheoli Risg ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth. Prif bwrpas y grŵp yw rhoi a 

derbyn sicrwydd ynglŷn ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau mamolaeth, monitro risgiau, 

a lle bo’n briodol, rhoi gwybod am unrhyw risgiau i’r Bwrdd Gwella Gwasanaethau Mamolaeth 

ac i Bwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Risg y Bwrdd Iechyd. 

2 CWMPAS A PHWRPAS ADOLYGIADAU CLINIGOL ANNIBYNNOL  

 

Timau amlddisgyblaethol o adolygwyr allanol annibynnol fydd yn cynnal adolygiad annibynnol ar 

bob achos a nodwyd. Mae gan yr adolygwyr hyn brofiad o gynnal adolygiadau clinigol. 

Bydd y TIMAU ADOLYGU yn cyflwyno’u canfyddiadau i Alan Cameron a Christine Bell, 

cynrychiolwyr y Panel Adolygu ym maes Obstetreg a Bydwreigiaeth, sydd hefyd yn rhan allweddol 

o’r Panel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth. Ni fydd aelodau’r PANEL ADOLYGU 

yn gyfrifol am gynnal unrhyw adolygiadau edrych yn ôl, ond byddant yn goruchwylio ac yn sicrhau 

ansawdd y broses. 

Mae’r broses adolygu sy'n edrych yn ôl yn cynnwys pedwar maes:   

1. Yr achosion rhwng 01 Ionawr 2016 a 30 Medi 2018 a nodwyd cyn Adolygiad Coleg Brenhinol 

yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr (cyfeirir at y rhain fel y 43 achos).  

2. Yr achosion rhwng 01 Ionawr 2016 a 30 Medi 2018 a nodwyd wedyn drwy ddefnyddio’r meini 

prawf cynhwysiant ar gyfer edrych yn ôl a sefydlwyd gan y Panel Adolygu (gweler Atodiad 

1).  

3. Edrych yn ôl ar y cyfnod 2010-2016. Bydd y meini prawf a ddefnyddir ar gyfer y grŵp hwn yn 

cael eu pennu drwy ddefnyddio’r canlyniadau sy'n deillio o’r ddau gohort uchod.   

4. Bydd adolygiad yn cael ei gynnal o ofal y menywod a’r teuluoedd sydd wedi cyfeirio’u hunain 

p’un ai a ydynt yn bodloni’r meini prawf cynhwysiant ai peidio.         

Rhoddir blaenoriaeth yn y drefn uchod, ond gallai ambell i achos lle mae pobl wedi cyfeirio'u hunain 

ddod o dan y meini prawf eraill, ac felly byddant yn cael eu hystyried o fewn y cohort perthnasol.  

Bydd TIMAU’R ADOLYGIAD yn cynnwys obstetrydd a bydwraig fan leiaf mewn achosion o farw-

enedigaeth, ond bydd pob tîm fydd yn adolygu achosion yn ymwneud â babanod newydd-anedig a 

aned yn fyw yn cynnwys obstetrydd, bydwraig a neonatolegydd. Mewn achosion penodol lle mae 

problemau posibl o ran anesthetig, neu ym mhob achos lle cafodd y fam ei derbyn i’r Uned Gofal 

Dwys, bydd anesthetydd yn rhan o’r tîm adolygu amlddisgyblaethol.  
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2.1 ADOLYGWYR LLEYG 

 

Mae’n bwysig bod teuluoedd yn cael eu cynnwys yn llawn mewn adolygiadau clinigol (os dymunant) 

er mwyn gallu dysgu o’u profiadau, a helpu i roi ateb i unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd 

ganddynt hwythau. Os yw teuluoedd yn dymuno bod yn rhan o’r broses,  bydd adolygwyr lleyg yn 

ymuno â’r timau adolygu i gyf-weld y rhieni.  

Rhagwelir y cysylltir â’r unigolion a ddewisir i gynnal yr adolygiadau drwy’r Colegau Brenhinol 

perthnasol. Bydd llawer o’r Colegau Brenhinol sy'n cynnal Adolygiadau Gwadd yn cynnwys aseswyr 

lleyg fel aelodau cydradd o’r timau adolygu er mwyn cynnig safbwynt heb fod yn glinigol, a 

chanolbwyntio’n benodol ar safbwynt y claf a’r cyhoedd wrth adolygu’r gwasanaeth. Eu nod yw 

sicrhau bod siwrnai’r claf a phrofiad defnyddiwr y gwasanaeth a’r teulu drwyddo draw wrth galon yr 

adolygiad, ochr yn ochr â’r elfennau ansawdd a diogelwch. 

Bydd profiad yr aseswyr lleyg o ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd drwy ddefnyddio amrywiaeth o 

ddulliau, gan gynnwys cyfweliadau un-i-un, er mwyn cael eu barn am yr hyn sy'n cael ei adolygu, 

yn fuddiol i’r broses adolygu glinigol.  

Mae ganddynt brofiad o gyfathrebu â menywod a theuluoedd sydd wedi wynebu effaith uniongyrchol 

digwyddiadau difrifol neu niweidiol, neu sydd wedi bod yn agos at brofi digwyddiadau o'r fath, a 

hynny mewn ffordd sy'n llawn empathi, a byddant yn cael cyswllt â theuluoedd sydd mewn 

profedigaeth neu'n galaru yn aml.  Byddant yn defnyddio’r adborth a gânt i greu darlun cynhwysfawr 

o’r effaith ar ddiogelwch cleifion, safonau gofal a phroblemau wrth ddarparu gwasanaethau. 

Mae gan nifer o Golegau Brenhinol fynediad at gronfa o aseswyr lleyg sydd wedi’u hyfforddi'n briodol 

ac wedi cael eu cymeradwyo. Bydd manylion am gefndir a phrofiadau perthnasol yr aseswyr lleyg 

a fydd yn rhan o’r gronfa o adolygwyr lleyg ar gyfer yr adolygiad clinigol ar gael wrth ddewis 

adolygwyr ar gyfer y timau.  

Llywodraeth Cymru fydd yn gyfrifol am gaffael y timau ar gyfer yr adolygiad clinigol ar ran y Panel. 

2.2 DIGWYDDIADAU DIFRIFOL Y RHODDWYD GWYBOD AMDANYNT AR ÔL MIS HYDREF 2018   

 

Bydd pob achos ar ôl 01 Hydref 2018 yn cael ei adolygu gan y Bwrdd Iechyd drwy ddefnyddio’i 

weithdrefnau ‘busnes fel arfer’. Bydd y PANEL ADOLYGU yn sicrhau ansawdd yr adroddiadau hyn 

er mwyn eu dilysu, ac os bydd hynny’n berthnasol, i roi sicrwydd i Lywodraeth Cymru ar gadernid 

prosesau llywodraethu'r Bwrdd Iechyd.    

2.3 CWMPAS A CHYLCH GWAITH Y 43 ACHOS A’R ACHOSION A NODWYD WEDYN 

Bydd y TIMAU ADOLYGU amlddisgyblaethol yn gwneud y canlynol:  

 Cynnwys teuluoedd yn y broses ymchwilio os ydynt yn dymuno cael eu cynnwys;    

 Adolygu ansawdd yr ymchwiliadau a’r adroddiadau dilynol i’r cohort o ddigwyddiadau gan 

ddefnyddio dull adolygu y cytunwyd arno;  

 Gweld a oedd yr ymchwiliadau'n rhoi sylw priodol i’r pryderon a’r materion perthnasol a oedd 

yn ymwneud â’r digwyddiadau hynny, ac wedi darparu lefel ddigonol o allanoldeb a barn 

annibynnol;  
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 Gweld a oedd argymhellion wedi cael eu derbyn ac a oedd camau priodol wedi cael eu rhoi 

ar waith o fewn y cyfnodau amser a nodwyd yn y cynllun gweithredu cysylltiedig;  

 Ystyried sut cafodd y rhieni a'r teuluoedd eu cynnwys yn ystod yr ymchwiliadau hyn, a sut 

cawsant wybod am ganlyniadau'r ymchwiliad;  

 Ystyried sut cafodd aelodau o staff eu cynnwys yn y broses adolygu a sut cafodd y 

canlyniadau a’r hyn a ddysgwyd eu rhannu naill ai’n unigol neu drwy’r gwasanaeth 

mamolaeth yn ehangach a'u rhoi ar waith; 

 Cyflwyno canfyddiadau adolygiad pob achos i'r PANEL ADOLYGU er mwyn i’r aelodau allu 

eu herio a’u monitro i sicrhau ansawdd. 

2.4 CWMPAS A CHYLCH GWAITH AR GYFER EDRYCH YN ÔL O 2010 I 2016 

Bydd y TIMAU ADOLYGU amlddisgyblaethol yn gwneud y canlynol:  

 Cynnwys teuluoedd yn y broses ymchwilio os ydynt yn dymuno cael eu cynnwys;  

 Adolygu ansawdd yr ymchwiliadau a’r adroddiadau dilynol i’r cohort o ddigwyddiadau;  

 Gweld a oedd yr ymchwiliadau'n rhoi sylw priodol i’r pryderon a’r materion perthnasol a oedd 

yn ymwneud â’r digwyddiadau hynny ac yn darparu lefel ddigonol o allanoldeb a barn 

annibynnol;  

 Cadw’r hawl i gynnal adolygiad Dadansoddiad o Wraidd y Broblem mewn achosion lle na 

chynhaliwyd ymchwiliad os penderfynir bod hynny’n briodol ar ôl cytuno gyda’r Panel 

Trosolwg Annibynnol o Wasanaethau Mamolaeth; 

 Gweld a oedd argymhellion wedi cael eu derbyn ac a oedd camau priodol wedi cael eu rhoi 

ar waith o fewn y cyfnodau amser a nodwyd yn y cynllun gweithredu cysylltiedig;  

 Ystyried sut cafodd y rhieni a’r teuluoedd eu cynnwys yn ystod yr ymchwiliadau hyn, a sut 

cawsant wybod am ganlyniadau'r ymchwiliad;  

 Ystyried sut cafodd aelodau o staff eu cynnwys yn y broses adolygu a sut cafodd y 

canlyniadau a’r hyn a ddysgwyd eu rhannu naill ai’n unigol neu drwy’r gwasanaeth 

mamolaeth yn ehangach a'u rhoi ar waith;  

 Cyflwyno canfyddiadau adolygiad pob achos i'r PANEL ADOLYGU er mwyn i’r aelodau allu 

eu herio a’u monitro i sicrhau ansawdd. 

2.5 CWMPAS A CHYLCH GWAITH AR GYFER ADOLYGU ACHOSION LLE MAE MENYWOD WEDI 

CYFEIRIO EU HUNAIN 

 Cynnwys teuluoedd yn y broses ymchwilio os ydynt yn dymuno cael eu cynnwys;    

 Cadw’r hawl i gynnal adolygiad Dadansoddiad o Wraidd y Broblem mewn achosion lle na 

chynhaliwyd ymchwiliad os penderfynir bod hynny’n briodol ar ôl cytuno gyda’r Panel 

Trosolwg Annibynnol o Wasanaethau Mamolaeth; 

 Cyflwyno canfyddiadau adolygiad pob achos i'r PANEL ADOLYGU er mwyn i’r aelodau allu 

eu herio a’u monitro i sicrhau ansawdd. 
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2.6 RÔL Y PANEL ADOLYGU ANNIBYNNOL O WASANAETHAU MAMOLAETH   

       Bydd y PANEL ADOLYGU yn gwneud y canlynol:  

 Derbyn canfyddiadau’r TÎM ADOLYGU, a sicrhau ansawdd y canfyddiadau hynny, ar gyfer 

pob achos a adolygir; 

 Llunio'r adroddiad ar ganfyddiadau'r adolygiad, a fydd yn cynnwys dadansoddiad o themâu 

penodol o bob cohort;  

 Cyfathrebu ac ymgysylltu'n frwd â theuluoedd sy'n berthnasol i'r achosion penodol – os ydynt 

wedi dweud mai dyna yw eu dymuniad – ynghylch canfyddiadau'r adolygiad a’r argymhellion; 

 Cynghori'r Bwrdd Iechyd os oes angen iddo gymryd camau pellach o ran gwneud iawn, neu 

mewn achosion lle mae’r teulu wedi gofyn am gamau dilynol, er enghraifft o ran rheoli 

beichiogrwydd dilynol.      

3  RÔL Y BWRDD IECHYD YN Y BROSES ADOLYGU 

3.1 CRONFA DDATA CLEIFION 

 Cyfrifoldeb y Bwrdd Iechyd yw’r gronfa ddata, a dylai wneud yn siŵr ei bod yn cael ei 

diweddaru, yn cydymffurfio â rheolau GDPR, a’i bod yn cynnwys yr holl wybodaeth sy'n 

ofynnol gan Lywodraeth Cymru a’r Panel. 

 Rhoi sicrwydd i Lywodraeth Cymru a’r Panel o ran cynnwys i leihau'r risg o niwed i enw da’r 

broses adolygu. 

3.2 CEFNOGI’R BROSES ADOLYGU GLINIGOL  

Bydd y Bwrdd Iechyd yn cefnogi’r broses adolygu glinigol drwy ddarparu’r canlynol: 

 Lleoliad addas; 

 Cymorth yn ystod y broses adolygu i roi sylw i gwestiynau/darparu rhagor o wybodaeth; 

 Cofnodion cleifion, gan gynnwys cofnodion CTG; 

 Gwaith papur yr ymchwiliad/adroddiadau goruchwylio/datganiadau’r staff;  

 Hanesion y cleifion; 

 Y canllawiau a oedd ar waith adeg y digwyddiad; 

 Cynlluniau gweithredu sy'n ymwneud â’r digwyddiad; 

 Gwaith papur yn ymwneud â chyfeirio cwyn.  

Rhaid cydymffurfio â Phrotocol Rhannu Gwybodaeth y Bwrdd Iechyd wrth gael mynediad at bob 

dogfen.   

3.3 CEFNOGI TEULUOEDD 

 Mae’r Bwrdd Iechyd yn gyfrifol am gyfathrebu â theuluoedd drwy gydol y broses adolygu, gan 

roi cymorth iddynt os bydd angen.  
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 Bydd menywod a theuluoedd sydd wedi cael profedigaeth neu mewn galar ar hyn o bryd yn 

cael eu trin gyda chydymdeimlad ac empathi, a bydd unrhyw gyfathrebu neu gymorth yn cyd-

fynd â’r Llwybr ar gyfer Achosion o Farw-enedigaeth (Llwybr Gofal NBC). Byddant yn cael 

eu cefnogi gan gwnselwyr a bydwragedd sy’n meddu ar sgiliau priodol ar gyfer delio â 

phrofedigaethau. Byddant yn gallu cael mynediad at y Gymdeithas Marw-enedigaethau a 

Marwolaethau Newyddanedigion (SANDS) a gwasanaethau eirioli eraill, gan gynnwys 

gwasanaeth y Cyngor Iechyd Cymuned, er mwyn rhoi adborth ar eu profiadau ac adnabod 

eu hanghenion parhaus.  

4 Y BROSES ADOLYGU 

Adolygir pob ymchwiliad yn y cohort, gan gynnwys Dadansoddiadau o Wraidd y Broblem, 

adolygiadau canfod ffeithiau rhagarweiniol, ymchwiliadau goruchwyliol a chynlluniau gweithredu 

cysylltiedig o bob ymchwiliad, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain. Bydd pob un yn cael ei adolygu 

mewn perthynas â’r Canllawiau Cenedlaethol a pholisi’r Bwrdd Iechyd ar y pryd.  

 Adolygiad o’r cynllun gwella perthnasol/cysylltiedig a pha mor gyflym mae’r gwelliannau'n 

digwydd o edrych ar yr amserlenni yn y cynllun:  

 Cyswllt â rhieni neu berthnasoedd i gael dealltwriaeth o'u cyfraniad at ymchwiliadau 

blaenorol.  

Bydd y PANEL ADOLYGU yn rhoi arweiniad i’r TIMAU ADOLYGU ynghylch sut i gynnal yr adolygiad 

er mwyn sicrhau cysondeb ym mhob achos. Er mwyn cyflawni hyn, bydd y TIMAU ADOLYGU yn 

defnyddio adnodd adolygu penodol – yr adnodd adolygu marwolaethau amenedigol a ddefnyddiwyd 

yn ymchwiliad Morecambe Bay (gweler Atodiad 2). Bydd y TIMAU ADOLYGU a’r PANEL ADOLYGU 

yn rhoi ystyriaeth briodol i sut yr oedd y polisïau a’r gweithdrefnau a oedd yn berthnasol yn 

genedlaethol ac yn lleol adeg y digwyddiad wedi cael eu rhoi ar waith, ac yn ystod y broses 

ymchwilio ddilynol. Rhagwelir y bydd yr adolygiadau a gynhelir gan y timau adolygu yn ei gwneud 

yn bosibl adnabod themâu, a bydd y rhain yn cael eu cymharu â’r themâu a welwyd mewn 

ymchwiliadau Cenedlaethol eraill, fel ymchwiliadau Each Baby Counts a’r Healthcare Safety 

Investigation Branch. 

4.1 Y BROSES O FYNEGI PRYDERON 

Os bydd y TIMAU ADOLYGU yn gweld unrhyw bryderon gwirioneddol sy'n galw am ymchwiliad neu 

adolygiad pellach, neu y mae angen eu cyfeirio at gyrff proffesiynol  neu’r Crwner, dylid rhoi gwybod 

i'r PANEL ADOLYGU i ddechrau. Bydd y Panel yn cynghori’r Bwrdd Iechyd ac yn gwneud yn siŵr 

bod yr achos yn cael ei gyfeirio.  

Bydd y TIMAU ADOLYGU yn cael copi o’r ddogfen ‘Cyfeirio marwolaethau at Grwner Ei Mawrhydi, 

Canol De Cymru’ (Mehefin 2019) fel canllaw. Bydd y PANEL ADOLYGU yn cyfeirio achosion at y 

Crwner mewn adroddiad ar ddiwedd pob cam o’r broses adolygu er mwyn gwneud yn siŵr bod 

unrhyw themâu’n cael eu nodi ar gyfer ymchwiliad pellach.     

Os teimlir bod angen cyfeirio achos at gorff proffesiynol, rhoddir gwybod i'r PANEL ADOLYGU am 

hyn i ddechrau, a bydd hwnnw wedyn yn cynghori Cyfarwyddwr Nyrsio a/neu Gyfarwyddwr 
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Meddygol y Bwrdd Iechyd fel y bo'n briodol. Os nad yw’r unigolion bellach yn cael eu cyflogi gan y 

Bwrdd Iechyd, bydd y PANEL ADOLYGU yn cyfathrebu’n uniongyrchol â’r corff proffesiynol 

perthnasol.  

Mae’r PANEL ADOLYGU yn gweithio gyda’r Bwrdd Diogelu sicrhau cysondeb rhwng yr Adolygiadau 

Clinigol a nifer o Adolygiadau Diogelu sy’n cael eu cynnal yr un pryd. Bydd unrhyw bryderon diogelu 

y deuir ar eu traws yn ystod y broses adolygu yn cael eu huwchgyfeirio gan y PANEL ADOLYGU at 

y Bwrdd Diogelu.  

4.2 ADRODD  

Bydd y PANEL ADOLYGU yn darparu adroddiad ac argymhellion i’r Bwrdd Iechyd ynghylch unrhyw 

gamau sy'n ofynnol pan fydd y gwaith o adolygu’r cohortau wedi dod i ben. Yn ddelfrydol, dylai pob 

adroddiad fod ar gael o fewn mis i’r Panel gael adborth gan y TIMAU ADOLYGU. 

5 PRIF EGWYDDORION YR ADOLYGIAD  

Disgwylir i’r adolygiad wneud y canlynol:  

 Ymgysylltu’n eang, yn agored ac yn dryloyw â phob unigolyn perthnasol sy'n cymryd rhan yn 

y broses adolygu; 

 Dangos parch wrth ymdrin ag unigolion y mae’r digwyddiadau yr ymchwilir iddynt wedi 

effeithio arnynt;  

 Mabwysiadu ffordd o weithio sy'n seiliedig ar dystiolaeth;  

 Cydnabod pwysigrwydd cydweithrediad rhwng gweithwyr proffesiynol er mwyn sicrhau 

canlyniadau cadarnhaol i fenywod a phlant; 

 Ystyried cysylltiadau â’r polisi cenedlaethol a oedd yn berthnasol ar y pryd a’r arferion gorau 

o ran rheoli ymchwiliadau a bydwreigiaeth.   

Bydd y cwestiynau hyn yn sail hollbwysig i bob cam o’r broses adolygu:  

1. Ar adeg pob digwyddiad, oedd gan y Bwrdd Iechyd  systemau yn eu lle i reoli a goruchwylio 

digwyddiadau ym maes mamolaeth? A yw'r systemau hyn ar waith yn y Bwrdd Iechyd  erbyn 

hyn?  

2. A roddwyd gwybod am ddigwyddiadau, ac a gynhaliwyd ymchwiliadau yn unol â pholisïau’r 

Bwrdd Iechyd a’r polisïau cenedlaethol oedd yn berthnasol ar y pryd, gan gynnwys lefelau 

digonol o allanoldeb a barn annibynnol?  

3. A oes unrhyw dystiolaeth o ddysgu gwersi o unrhyw un o’r digwyddiadau a’r ymchwiliadau 

dilynol?  

4. A gafodd yr aelodau o staff a oedd yn gysylltiedig â'r digwyddiadau eu cynnwys yn y broses 

ymchwilio, ac a gafodd y canlyniadau a'r hyn a ddysgwyd eu rhannu?     

5. A oedd y teuluoedd wedi cael eu cynnwys yn yr ymchwiliad, a hynny mewn ffordd briodol a 

oedd yn dangos cydymdeimlad tuag atynt?  



ATODIAD 1 
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MEINI PRAWF CYNHWYSIANT AR GYFER ACHOSION 2016-2018 

 

Bydd achosion ychwanegol ar gyfer y cyfnod rhwng 01 Ionawr 2016 a 30 Medi 2018 yn cael eu 

dynodi drwy ddefnyddio’r meini prawf cynhwysiant isod: 

1. Achosion MBRRACE >26 wythnos 

2. Holl achosion Each Baby Counts 

3. Pob achos o dderbyniadau mamolaeth i'r Uned Gofal Dwys 

Er mwyn sicrhau bod gwersi ehangach yn cael eu dysgu, yn ogystal â'r meini prawf uchod, caiff pob 

achos o drosglwyddo allan ei werthuso gan y PANEL ADOLYGU i benderfynu a oes angen 

adolygiad clinigol. Felly, dyma'r ddau faen prawf ychwanegol i'w hystyried: 

4. Pob achos lle cafodd y fam ei throsglwyddo allan i roi genedigaeth 

5. Pob achos lle cafodd y babi newyddanedig ei drosglwyddo allan i gael gofal pellach 

 

Nodiadau Esboniadol 

Er mwyn cael cysondeb, mae’n hanfodol bod gan y gronfa ddata sy’n cynnwys yr achosion clinigol 

feini prawf cynhwysiant clir. Rhagwelir y bydd y canfyddiadau a fydd yn deillio o’r meini prawf hyn 

yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer y meini prawf y cytunir arnynt ar gyfer edrych yn ôl ar 2010. 

Y dirprwy gofnodwr mwyaf cynrychiadol (representative surrogate marker) ar gyfer canlyniad 

obstetreg ansawdd gofal yw’r meini prawf a ddefnyddiwyd ym mhrosiect Each Baby Counts Coleg 

Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr. Argymhellir felly bod y gronfa ddata yn cynnwys pob 

achos y rhoddwyd gwybod i dîm Each Baby Counts amdano. 

Mae meini prawf cymhwysedd Each Baby Counts ar gyfer babanod a aned > 37 wythnos i'r cyfnod 

beichiogrwydd lle’r oedd y canlyniad yn un o’r canlynol: 

1. Marw-enedigaeth yn ystod genedigaeth: pan mae’n debyg bod y babi'n fyw ar ddechrau’r 

broses esgor ond wedi cael ei eni heb unrhyw arwydd o fywyd. 

2. Marwolaeth yn fuan ar ôl geni: pan oedd y babi wedi marw o fewn yr wythnos gyntaf ar ôl cael 

ei eni (diwrnodau 0–6) beth bynnag fo’r achos. 

3. Anaf difrifol ar yr ymennydd wedi'i ddiagnosio yn ystod y 7 diwrnod cyntaf ar ôl i’r babi gael ei 

eni, a’r babi: 

o wedi cael diagnosis o enceffalopathi ischaemig hypocsig (HIE) gradd III; NEU 

o wedi cael ei oeri’n therapiwtig (oeri actif yn unig); NEU 

o gyda thôn ganolog ostyngol (decreased central tone) AC mewn coma AC wedi cael 

ffit o unrhyw fath. 

Ar gyfer Each Baby Counts, mae’r diffiniad o’r broses esgor yn cynnwys: 

 Unrhyw achos o esgor wedi’i ddiagnosio gan weithiwr iechyd proffesiynol, gan gynnwys y 

cyfnod cychwynnol (latent), gyda cheg y groth wedi lledu llai na 4cm. 
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 Pan ffoniodd y fenyw yr uned i ddweud ei bod yn meddwl bod y broses esgor wedi dechrau, 

er enghraifft, oherwydd poenau yn yr abdomen, poenau gwasgu (contractions) neu 

amheuaeth bod ei dŵr wedi torri (ond heb eu cyfyngu i’r rhain); 

 Dod â’r broses esgor yn ei blaen (induction); 

 Pan oedd y babi yn ôl pob tebyg yn fyw ar ôl amheuaeth neu gadarnhad bod dŵr y fam wedi 

torri cyn y broses esgor. 

Bydd diffiniad Each Baby Counts o’r broses esgor yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y meini prawf 

cynhwysiant hwn. Y sail resymegol dros hyn yw ei bod yn rhaid cael diffiniad cynhwysol o’r broses 

esgor er mwyn cynnwys cynifer o fabanod ag y bo modd ac i nodi babanod yr effeithiwyd arnynt yn 

ystod y cyfnod cychwynnol. 

Yn ogystal â meini prawf Each Baby Counts, bydd pob achos o farw-enedigaeth yn y cyfnodau > 26 

wythnos i’r cyfnod beichiogrwydd yn cael eu hadolygu. Dyma'r achosion sydd wedi cael eu cyflwyno 

i MBRRACE ar hyn o bryd.  

Bydd achosion lle cafodd y fam ei throsglwyddo allan i roi genedigaeth (e.e. cynamseroldeb) neu 

achosion lle cafodd y babi ei drosglwyddo allan ar gyfer rheolaeth bellach yn cael eu hadolygu hefyd. 

Bydd hyn yn sicrhau bod canlyniadau andwyol ar safleoedd eraill, yn dilyn gofal yn hen Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Cwm Taf, yn cael eu dynodi.  

Fel dirprwy gofnodwr ar gyfer morbidrwydd mamolaeth, bydd y panel hefyd yn adolygu pob achos 

lle cafodd y fam ei throsglwyddo i'r Uned Gofal Dwys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATODIAD 2 

1 

 
ARCHWILIAD O FARWOLAETHAU AMENEDIGOL: 
ASESIAD O FFACTORAU Y GELLID EU HADDASU 
 
 
1. Oedd yna ffactorau y gellid eu haddasu yn yr achos hwn? 

  Oedd 
  Nac oedd  Os ‘nac oedd’, ewch i Dudalen 24 
 
Os ‘oedd’, ticiwch bob un o'r ffactorau perthnasol.  Yna, ewch i'r dudalen briodol ar y ffurflen i roi 
rhagor o wybodaeth am bob ffactor neu ddigwyddiad.   
 
 
2. Ticiwch y categori gorau ar gyfer pob ffactor a oedd yn bresennol yn yr achos hwn (mae croeso i   
chi dicio mwy nag un). 
 
Ffactorau’n ymwneud â Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol 

  Gofal cyn beichiogrwydd neu cyn cenhedlu  Ewch i Adran 3, tudalen 2 

  Asesiad neu’r pwynt mynediad at ofal  Ewch i Adran 4, tudalen 4 

   Diagnosis neu gydnabyddiaeth o statws risg uchel  Ewch i Adran 5, tudalen 6 

  Cyfeirio at arbenigwr  Ewch i adran 6, tudalen 8 

   Triniaeth Ewch i adran 7, tudalen 10 

  Arweinyddiaeth glinigol  Ewch i adran 8, tudalen 12 

   Addysg, Gwybodaeth, Hyfforddiant Ewch i Adran 9, tudalen 14 

  Dogfennau  Ewch i Adran 10, tudalen 16 

   Rhyddhau neu drosglwyddo o ofal Ewch i Adran 11, tudalen 18 

Ffactorau’n ymwneud â Gwasanaethau 

  Cyfathrebu  Ewch i Adran 12, tudalen 20 

   Polisïau a gweithdrefnau  Ewch i adran 13, tudalen 22 

Ffactorau’n ymwneud â’r Fenyw neu ei Theulu 

  Y fenyw neu ei theulu  Ewch i Adran 14, tudalen 23 

 

Ffactorau’n ymwneud â Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol 
 

3. Oedd yna ddigwyddiad / ffactor y byddai wedi bod yn bosibl ei osgoi yn ystod y gofal cyn 
beichiogrwydd neu gyn cenhedlu?      

   Oedd    
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   Nac oedd 

 
3a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol.  

  Ni lwyddodd y gweithiwr proffesiynol i ddarparu cwnsela cyn beichiogrwydd.  

  Ni lwyddodd y gweithiwr proffesiynol i gael yr hanes meddygol yn llawn. 

  Mater arall cyn beichiogrwydd/cyn cenhedlu. 
      (Rhowch fanylion)  __________________________________________________________  
 
3b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
3c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â'r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  
 Oedd  Nac oedd 

3d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                           

 Oeddent  Nac oeddent 

 
  
3e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

3f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei    

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 
 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 
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 Amherthnasol - Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen draw. 

3g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r digwyddiad hwn. 
 

 Meddyg Teulu                     

 Bydwraig yn yr Ysbyty 

 Bydwraig Gymunedol   
 Obstetrydd 

 Anesthetydd  

 Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

 Seiciatrydd 

 Parafeddyg yn yr ambiwlans 

 Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

 Nyrs    

 Arall (Rhowch fanylion) ______________________________________________________   

 

3h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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4. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu yn ystod yr asesiad neu yn y pwynt 
mynediad at ofal? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
4a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Gwrthodwyd mynediad at ofal neu apwyntiad i'r fam (gan gynnwys achosion lle nad oedd yr uned 

yn derbyn cleifion)   

  Ni lwyddodd y gweithiwr proffesiynol i gynnig triniaeth ataliol  

  Bu oedi cyn i’r claf gael ei werthuso/asesu oherwydd y gweithiwr proffesiynol 

  Ni lwyddodd y gweithiwr proffesiynol i gael yr hanes meddygol yn llawn 

  Mater arall yn ymwneud ag asesu 
      (Rhowch fanylion)  __________________________________________________________  
 
4b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ ________ 
 
4c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  

 Oedd  Nac oedd 

 
4d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                               
 Oeddent  Nac oeddent 

 
 
  
4e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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4f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 
 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

 

 Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 

 

4g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r digwyddiad hwn. 

 Meddyg Teulu                             

 Bydwraig yn yr Ysbyty 

 Bydwraig Gymunedol   
 Obstetrydd 

 Anesthetydd  

 Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

 Seiciatrydd 

 Parafeddyg yn yr ambiwlans 

 Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

 Nyrs    

 Arall (Rhowch fanylion) ______________________________________________________  

 

4h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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5. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu yn ystod diagnosis y claf neu wrth 

gydnabod statws risg uchel ar unrhyw adeg?  

  Oedd 
  Nac oedd 
 
 
5a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Roedd y diagnosis neu gategoreiddiad y statws risg yn amhriodol 

  Nid oedd twf y ffetws wedi cael ei fonitro'n ddigonol 

  Nid oedd cyfradd calon y ffetws wedi cael ei fonitro'n ddigonol yn ystod y broses esgor 

  Oedi wrth roi diagnosis neu wrth gydnabod statws risg uchel 

  Oedi wrth drefnu neu wirio ymchwiliadau 

  Oedi wrth gydnabod nad oedd y manylion hanfodol (vitals) yn normal  

  Oedi wrth gydnabod cymhlethdodau llawfeddygol 

  Math arall o oedi 

       (Rhowch fanylion) ___________________________________________________ 

 

     Ni lwyddwyd i gydnabod statws risg uchel (gan gynnwys achosion lle na lwyddwyd i 

gydnabod cyfyngiad o ran twf yn y groth)  

     Ni lwyddwyd i drefnu neu wirio ymchwiliadau (gan gynnwys achosion lle na lwyddwyd i 

gynnal neu ail-gynnal prawf goddefiant glwcos) 

  Ni lwyddwyd i gydnabod nad oedd y manylion hanfodol (vitals) yn normal  

  Ni lwyddwyd i adnabod cymhlethdodau llawfeddygol  

  Math arall o fethiant 

          (Rhowch fanylion) _________________________________________________ 

 
5b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
5c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 

perthnasol?   Oedd  Nac oedd 
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5d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                            Oeddent  Nac oeddent 

 
  
5e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

5f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 

 
5g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 

5h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
 a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
 
 
 



8 

6. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu wrth gyfeirio at arbenigwr? 

   Oedd 
  Nac oedd 
 
6a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Bu oedi wrth gyfeirio 

  Nid oedd yr achos wedi cael ei gyfeirio 

  Nid oedd y person priodol ar gael neu nid oedd wedi ymateb 

  Nid oedd y gwasanaethau ar gael 
 

6b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
6c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 

perthnasol?  Oedd  Nac oedd 

6d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                           

 Oeddent  Nac oeddent 

 
  
6e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

6f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 
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6g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 

6h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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7. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu o ran triniaeth? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
7a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

     Dim cynllun gofal/rheoli  

     Oedi o ran cael triniaeth (yn cynnwys llawdriniaeth wedi'i gohirio) 

     Triniaeth amhriodol  

     Rheolaeth ddiabetig wael 

     Ni lwyddwyd i roi triniaeth. Os felly, a oedd y methiant yn gysylltiedig ag un o’r canlynol: 

     Ni lwyddwyd i weithredu ar sefyllfa/hanes risg uchel 

     Ni lwyddwyd i weithredu ar gyfyngiad twf yn y groth 

     Ni lwyddwyd i weithredu yn sgil gostyngiad yn symudiadau’r ffetws 

     Ni lwyddwyd i weithredu yn sgil pwysau gwaed uchel a/neu broteinwria 

     Ni lwyddwyd i weithredu ar gardiograff cynenedigol amheus 

     Ni lwyddwyd i ddadebru babi newydd-anedig 

 
 
7b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

7c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  

 Oedd  Nac oedd 

7d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                           

 Oeddent  Nac oeddent 

 
 
7e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  



11 

 ________________________________________________________________________________  

 
7f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 
 
 
7g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 
7h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
        ___________________________________________ 
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8. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu o ran arweinyddiaeth glinigol? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
8a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Ni lwyddwyd i wirio gwaith meddyg iau (e.e. nid oedd uwch feddyg yn bresennol) 

  Ni lwyddwyd i ymgynghori ag aelod o staff lefel uwch 

  Nid oedd graddfa’r staff a oedd yn gysylltiedig â’r gofal yn briodol 

 
8b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
8c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  

 Oedd  Nac oedd 

8d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                            

 Oeddent  Nac oeddent 

 
 
8e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

8f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 

 
 
 
 
 



13 

8g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r     
       digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 

8h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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9. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu o ran addysg y gweithiwr iechyd 

proffesiynol? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
9a. Os ‘oedd’, ticiwch y ffactor neu’r digwyddiad perthnasol. 

  Diffyg gwybodaeth neu hyfforddiant 

 
9b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

  
9c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  

 Oedd  Nac oedd 

9d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                             

 Oeddent  Nac oeddent 

 
 
9e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

9f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 
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9g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 

9h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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10. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu o ran dogfennau? 

  Oedd 
  Nac oedd 

 
10a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Ansawdd y dogfennau’n wael 

  Dim cofnodion / cofnodion anghyflawn 

 
10b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
10c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 

perthnasol?  Oedd  Nac oedd 

10d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                               
 Oeddent  Nac oeddent 

 
 
10e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

10f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 
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10g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r     
       digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 

10h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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11. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu yn ystod y cyfnod ar ôl rhoi genedigaeth 

neu ryddhau? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
11a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Trosglwyddo gartref yn amhriodol 

  Rhyddhau o ofal yn amhriodol 

  Y claf heb gael ei gwnsela 

  Ni lwyddwyd i drefnu triniaeth / gofal parhaus priodol 

  Ni lwyddwyd i gymryd camau dilynol ar ôl trosglwyddo gartref 

  Sgrinio annigonol ar ôl achos o farw-enedigaeth 

  Problemau gydag archwiliad y post-mortem, gan gynnwys achosion o beidio ag anfon samplau 

  Cymorth annigonol ar gyfer profedigaeth 

 
11b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
11c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  

 Oedd  Nac oedd 

11d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                               
 Oeddent  Nac oeddent 

 
11e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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11f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 

 
11g. Nodwch y prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn gyfrifol am y ffactor 
neu’r     
       digwyddiad hwn. 

     Meddyg Teulu                             

     Bydwraig yn yr Ysbyty 

     Bydwraig Gymunedol   
     Obstetrydd 

     Anesthetydd  

     Meddyg yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys 

     Seiciatrydd 

     Parafeddyg yn yr ambiwlans 

     Meddyg yn yr Uned Gofal Dwys 

     Nyrs    

     Arall (Rhowch fanylion) ___________________________________________________  

 
11h. Rhowch statws neu raddfa’r prif glinigydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol  
  a oedd yn gyfrifol am y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 
  __________________________________________  
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Ffactorau’n ymwneud â Gwasanaethau 
 
12. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu oherwydd problemau cyfathrebu? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
12a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Rhwng meddygon 

  Rhwng bydwragedd a meddygon 

  Rhwng nyrsys a meddygon 

  Rhwng adrannau / arbenigwyr 

  Rhwng ysbytai 

 Rhwng y gweithwyr iechyd proffesiynol a’r fenyw (yn cynnwys achosion lle nad oedd pwysigrwydd 

newidiadau yn symudiadau'r ffetws wedi cael ei egluro i’r fenyw) 

 
12b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

12c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  

 Oedd  Nac oedd 

 
12d. Os oedd, oedden nhw wedi cael eu dilyn?                                                                                               
 Oeddent  Nac oeddent 

 
 
 
12e. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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12f. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 
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13. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu oherwydd problemau o ran polisïau neu 
weithdrefnau? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
13a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Yn ymwneud â chyfleusterau’r labordy neu’r canlyniadau  

  Yn ymwneud â goruchwylio eraill (e.e.  neb ar lefel uwch ar alwad) 

  Yn ymwneud â threfnu asesiad 

 Ym ymwneud â pharodrwydd am argyfwng (e.e. Yr Uned Gofal Dwys yn llawn neu'n rhy bell, dim 

theatr ar gael, prinder gwaed) 

  Yn ymwneud ag addysg y claf 

  Yn ymwneud ag argaeledd cofnodion (e.e. adeg y geni) 

  Yn ymwneud â llwyth gwaith y staff 

  Arall 
      (Rhowch fanylion) 
 
13b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

13c. Oedd yna ganllawiau / safonau cenedlaethol yn gysylltiedig â´r ffactor neu’r digwyddiad 
perthnasol?  
 

Oedd Nac oedd 

 
13d. Nodwch beth oedd y canllawiau neu’r safonau perthnasol. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
 Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 
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  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 

 

Ffactorau’n ymwneud â’r Fenyw a’i Theulu 
 
14. Oedd yna ddigwyddiad / ffactorau y gellid eu haddasu o safbwynt y fenyw neu ei theulu? 

  Oedd 
  Nac oedd 
 
 
14a. Os ‘oedd’, ticiwch bob ffactor neu ddigwyddiad perthnasol. 

  Heb gydymffurfio â chyngor meddygol (e.e. wedi gwrthod triniaeth, wedi gwrthod gwaed) 

 Heb fynd i chwilio am ofal (gan gynnwys peidio â rhoi gwybod bod y ffetws yn symud llai tan ar ôl yr 

enedigaeth) 

  Heb fod yn bresennol ar gyfer gofal wedi'i drefnu, gan gynnwys gofal cynenedigol annigonol 

  Camddefnyddio sylweddau 

  Arall 
      (Rhowch fanylion) __________________________________________________________  
 
 
14b. Disgrifiad o’r mater perthnasol. 

 ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

 

14c. Nodwch beth oedd arwyddocâd y ffactor neu’r digwyddiad hwn. 

 Mawr – Roedd y ffactor wedi cyfrannu’n fawr at y farwolaeth.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, byddai'n rhesymol tybio y byddai’r canlyniad yn wahanol. 

 Bach – Roedd y ffactor yn ffactor perthnasol a oedd wedi cyfrannu.  Pe byddai’r sefyllfa wedi cael ei 

rheoli'n wahanol, mae’n bosibl y byddai hyn wedi gwneud gwahaniaeth, ond nid yw’n debygol y byddai'r 
babi wedi goroesi beth bynnag. 

  Amherthnasol – Er bod modd dysgu gwersi, nid oedd hyn wedi effeithio ar y canlyniad yn y pen 

draw. 
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Asesiad o Ofal 
 

15. Sut byddai'r panel yn disgrifio’r gofal a roddwyd i'r fam a’r babi yn gyffredinol? Y gorau posibl, 

digonol neu wael? 

 

 

   
             

 

 

 
15a. Tynnwch sylw at unrhyw achosion o ofal ‘gorau posibl’ neu ofal a oedd yn mynd y tu hwnt i 
unrhyw ddisgwyliadau. 
 
 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

16. Rhowch grynodeb o’r argymhellion a’r pwyntiau dysgu y mae’r achos hwn wedi tynnu sylw 

atynt. 

 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Gofal cyn geni  Y gorau 

posibl 

 Digonol  Gwael  Nid yw’r wybodaeth yn y 
nodiadau'n ddigon da 

Gofal yn ystod yr 

enedigaeth 

 Y gorau 

posibl 

 Digonol  Gwael  Nid yw’r wybodaeth yn y 
nodiadau'n ddigon da 

Gofal ar ôl geni  Y gorau 

posibl 

 Digonol  Gwael  Nid yw’r wybodaeth yn y 
nodiadau'n ddigon da 
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 ________________________________________________________________________________  

Adolygiadau Mewnol 
 

17. A arweiniodd hyn at Ddigwyddiad Anffafriol Difrifol (SUI)?                                  

 Do    Naddo 

18. A gynhaliwyd adolygiad mewnol yn yr Ymddiriedolaeth?                                                                     

 Do    Naddo 

18a. Beth oedd casgliadau’r adolygiad mewnol? 

 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

18b. A yw’r panel yn cytuno â chasgliadau'r adolygiad mewnol?                Ydy    Nac ydy 

18c. Rhowch fanylion. 

 _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 




