Beth i’w
ddisgwyl
gan eich
optegydd

Y gwahanol
fathau o
optegydd

Rheoleiddiwn optegwyr, myfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn
optegwyr a busnesau optegol yn y Deyrnas Unedig. Mae
hyn yn golygu bod rhaid i bob optegydd gofrestru gyda ni
er mwyn ymarfer yn y DU ac ni sy’n gyfrifol am wneud
yn siwr eu bod yn cyrraedd ac yn cynnal eu safonau
proffesiynol. Mae’r llyfryn hwn yn dweud wrthych chi beth
allwch chi ei ddisgwyl wrth ymweld â’ch optegydd.
Cofrestrwn ddau fath o optegydd:
Optometryddion, y bobl sy’n profi’ch llygaid ac yn
gwirio iechyd eich llygaid. Maen nhw hefyd yn gallu mesur,
ffitio a chyflenwi sbectol, cymhorthion golwg isel (fel
chwyddwydrau) neu lensys cyffwrdd. Gyda hyfforddiant
ychwanegol, gall rhai optometryddion ragnodi cyffuriau
hefyd ar gyfer anhwylderau penodol sy’n effeithio ar y
llygad, a’r enw ar y rhain yw optegwyr lensys cyffwrdd.
Optegwyr dosbarthu, y bobl sy’n mesur, yn ffitio
ac yn cyflenwi’ch sbectol neu gymhorthion golwg isel
(fel chwyddwydrau). Gyda hyfforddiant ychwanegol, gall
rhai optegwyr dosbarthu ffitio a chyflenwi lensys
cyffwrdd hefyd.

Beth i’w
ddisgwyl
gan eich
optegydd

02

Pan fyddwch yn ymweld
ag optegydd am archwiliad
llygaid, dylai brofi a oes
angen cywiro’ch golwg
(fel arfer gyda sbectol neu
lensys cyffwrdd) a chynnal
gwiriad cyffredinol o iechyd
eich llygaid. O dan y
gyfraith, rhaid i optegwyr
gofrestru gyda’r Cyngor
Optegol Cyffredinol (GOC).

Rhaid i archwiliad llygaid gael ei gynnal bob tro gan
optometrydd cofrestredig neu feddyg, a dim ond
optometrydd neu optegydd lensys cyffwrdd sy’n gallu
ffitio lensys cyffwrdd. Rhaid i sbectol gael eu mesur, eu
ffitio a’u cyflenwi gan optometrydd neu optegydd
dosbarthu cofrestredig os ydych chi wedi’ch cofrestru fel
rhywun â nam ar eich golwg neu o dan 16 oed. I bobl
eraill, gall sbectol gael eu ffitio weithiau gan staff â
theitl fel cynorthwyydd optegol nad ydynt wedi cofrestru
gyda’r GOC.
Rheoleiddiwn fyfyrwyr optegol hefyd, a fydd weithiau’n
eich trin o bosibl yn ystod eu blwyddyn hyfforddi rhwng
gorffen y brifysgol a chymhwyso’n llawn. Rhaid i fyfyrwyr
gael eu goruchwylio gan weithiwr proffesiynol cwbl
gymwys a chofrestredig bob amser.

Safonau
ymarfer

Rhaid i optegwyr fodloni rhai safonau penodol er
mwyn sicrhau gofal, lles a diogelwch eu cleifion. Mae’r
safonau hyn yn rheoli addysg a hyfforddiant optegwyr,
eu datblygiad proffesiynol a sut maen nhw’n ymddwyn
tuag atoch chi. Esboniwn y safonau hyn yn fanwl ar y
dudalen nesaf.

03

Rhaid i’ch optegydd:

Beth
allwch chi
ei ddisgwyl
gan eich
optegydd?

Gyfathrebu’n effeithiol

Sicrhau eich diogelwch

1.	gwrando arnoch chi sicrhau eich bod
wrth galon y penderfyniadau a wneir
am eich gofal;

13.	eich amddiffyn a’ch diogelu rhag
niwed, gan leisio pryderon pan fydd yn
teimlo y gallech chi fod mewn risg;

2.	cyfathrebu’n effeithiol â chi, mewn
ffordd gallwch chi ei deall;

14.	sicrhau amgylchedd diogel ar eich
cyfer chi fel claf;

3.	gwneud yn siwr eich bod yn cytuno i
unrhyw brofion neu driniaeth maen
nhw’n eu rhoi;
4.	dangos gofal a thosturi i chi, yn
arbennig lle gallech chi fod yn dioddef
poen, gofid neu bryder;

Bod yn gymwys
5.	cadw eu gwybodaeth a’u sgiliau yn
gyfredol;
6.	peidio ag ymgymryd â gwaith heb yr
hyfforddiant priodol;
7.	cynnal yr asesiadau, archwiliadau,
triniaethau ac atgyfeiriadau priodol;
8.	cadw cofnodion digonol o’r gofal
maen nhw’n ei ddarparu i chi;

Bod yn broffesiynol

Ymddwyn yn briodol tuag
atoch chi
15. cynnal ffiniau proffesiynol â chi;
16. bod yn onest ac yn ddibynadwy;
17.	peidio ag ymddwyn mewn ffordd a
fyddai’n niweidio enw da’ch
proffesiynau optegol;
18. ymateb i gwynion yn effeithiol; a
19.	bod yn agored ac yn onest gyda chi
pan fydd pethau wedi mynd o chwith.
Os na fydd rhywun sydd ar ein
cofrestr yn bodloni’n safonau hyn,
gallwn eu hatal rhag gweithio yn
y Deyrnas Unedig neu gyfyngu’r
math o waith maent yn cael ei wneud
(gweler drosodd).

9.	gwneud yn siwr nad yw’ch diogelwch
a’ch gofal yn cael eu cyfaddawdu wrth
ddirprwyo tasgau neu oruchwylio
cydweithwyr eraill;
10.	cydweithredu â chydweithwyr er eich
budd chi, a hynny gyda’i gyd-optegwyr
a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd
eraill (fel meddygon) fel y bo’n briodol;
11.	dangos parch a thegwch tuag atoch a
pheidio byth â gwahaniaethu;
12.	parchu’ch preifatrwydd a chynnal eich
cyfrinachedd;
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Beth allwch
chi ei wneud os
na fydd eich optegydd
yn bodloni’r safonau
hyn neu’n ymddwyn
mewn unrhyw ffordd
sydyn eich barn chi’n
amhriodol?

Sut i
gysylltu
â ni

Cysylltiadau
defnyddiol
eraill

Os na fydd rhywun sydd ar ein cofrestr yn bodloni’n
safonau ac yn methu â gwneud ei swydd yn ddiogel
ac yn effeithiol, gallwn eu cyfyngu neu eu hatal rhag
gweithio yn y Deyrnas Unedig. Neu, gallwn ni
gyfyngu’r math o waith maent yn cael ei wneud.
Os hoffech chi gwyno am rywun sydd ar ein cofrestr,
ewch i’n gwefan yn www.optical.org neu ffoniwch
020 7580 3898.

Y Cyngor Optegol Cyffredinol
10 Old Bailey
Llundain
EC4M 7NG
Ffôn: 020 7580 3898
E-bost: goc@optical.org
Gwefan: www.optical.org
Twitter: @GOC_UK

Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol
Nid yw’r GOC yn gallu cynorthwyo gyda
materion defnyddwyr fel cael ad-daliad am
sbectol diffygiol. Am help gyda materion o’r
fath dylech chi gysylltu â’r Gwasanaeth Cwynion
Defnyddwyr Optegol (OCCS) ar 0844 800 5071
neu ewch i www.opticalcomplaints.co.uk.
Yr Awdurdod Safonau Hysbysebu
I gwyno am hysbysebu anwir neu gamarweiniol,
ffoniwch yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) ar
020 7492 2222 neu ewch i visit www.asa.org.uk.

06

Ydy’r llyfryn
hwn wedi bod
o gymorth
i chi?
Hoffem ni wybod eich barn chi am y llyfryn
gwybodaeth hwn. Ydy’r wybodaeth wedi bod
yn ddefnyddiol i chi? Oes adrannau sydd angen
mwy o esboniad yn eich barn chi? Sut allem
ni ei wella? Rhowch eich barn i ni drwy anfon
e-bost at communications@optical.org.
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Mae’r llyfryn
hwn ar gael yn
Saesneg drwy fynd i
www.optical.org
Y Cyngor Optegol Cyffredinol
10 Old Bailey
Llundain
EC4M 7NG
Ffôn: 020 7580 3898
E-bost: goc@optical.org
Gwefan: www.optical.org
Twitter: @GOC_UK

