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Mae ein Safonau ar gyfer Busnesau Optegol yn diffinio’r 
safonau rydym yn eu disgwyl gan fusnesau optegol  
er mwyn amddiffyn y cyhoedd a hyrwyddo safonau  
gofal uchel.

Y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC)

Mae rôl y Cyngor Optegol Cyffredinol fel rheoleiddiwr 
proffesiynau optegol y Deyrnas Unedig yn gosod 
cyfrifoldeb statudol arnom i bennu safonau. Ein nod 
statudol bwaol yw amddiffyn y cyhoedd ac yn unol â’r 
amcan hwn, mae’n ofynnol i ni hyrwyddo a chynnal 
safonau ymddygiad priodol ar gyfer cofrestreion busnes.

Sut mae defnyddio a chymhwyso’r safonau?

Mae’r ddogfen hon yn pennu’r 12 safon mae’n rhaid  
i chi eu bodloni fel busnes optegol cofrestredig.  
Nid yw’r safonau hyn yn cael eu rhestru yn nhrefn  
eu blaenoriaeth ac maent yn cynnwys safonau sy’n 
ymwneud ag ymddygiad a gofal clinigol fel ei gilydd. 

Nod y safonau yw:

• Pennu ein disgwyliadau’n eglur
• Cymryd i ystyriaeth cyflymder y newid o fewn y  

sector optegol
• Adlewyrchu newidiadau yn nisgwyliadau’r cyhoedd, 

gan gynnwys pwysigrwydd gonestrwydd a chydsyniad

Safonau ar gyfer Busnesau Optegol
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Safonau ar gyfer Busnesau Optegol • Sicrhau cysondeb â’r safonau rydym yn eu pennu ar 
gyfer ymarferwyr unigol

• Adlewyrchu i raddau helaeth arfer da presennol

Mae’r safonau hyn yn cynnig fframwaith sy’n gadael  
i chi ddefnyddio’ch barn broffesiynol ac ystyried sut  
i’w cymhwyso o fewn cyd-destun eich busnes chi.  
I’ch cynorthwyo i wneud hynny, rydym wedi darparu 
gwybodaeth ychwanegol am ein disgwyliadau o dan 
bob safon. Wrth feddwl am sut i gymhwyso safon i’ch 
busnes chi, byddwch chi efallai am ystyried a fyddai’ch 
cymheiriaid yn mabwysiadu’r un ymagwedd, a sut 
fyddech chi’n cyfiawnhau’ch ymagwedd chi petai’n 
cael ei herio.

I bwy mae’r safonau hyn yn gymwys?

Mae’r safonau hyn yn gymwys i bob busnes optegol 
sydd wedi cofrestru gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol. 
Fodd bynnag, er budd cleifion a’r cyhoedd, byddem yn 
disgwyl i bob busnes optegol eu cyflawni, p’un a yw’n 
ofynnol iddynt gofrestru gyda’r GOC ar hyn o bryd 
neu beidio.

Bydd cydymffurfio â’r safonau yn galluogi busnesau  
i gynorthwyo, annog a chefnogi optometryddion, 
optegwyr dosbarthu a myfyrwyr unigol i gydymffurfio 
â’u safonau proffesiynol unigol, ac wrth wneud  
hynny, sicrhau eu bod yn darparu gofal cleifion o’r 
radd flaenaf a hybu proffesiynoliaeth.
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Rydym yn ceisio estyniad i’n pwerau er mwyn i ni  
allu ei gwneud yn ofynnol i bob busnes optegol sy’n 
ymgymryd â swyddogaethau cyfyngedig1 gofrestru 
gyda ni. Bydd cofrestriad gorfodol yn amddiffyn y 
cyhoedd yn well drwy sicrhau ymagwedd gyson at  
y gweithgareddau hynny sy’n tueddu i fod o fewn 
rheolaeth busnesau yn hytrach na chofrestreion unigol.

Wrth ddweud ‘chi’ yn y ddogfen hon, rydym yn golygu:

• Chi, y corff corfforaethol;
• Chi, cyfarwyddwr neu swyddog cyfrifol busnes 

optegol (p’un a ydych yn optometrydd cofrestredig 
neu’n optegydd dosbarthu cofrestredig neu beidio).

Er eglurdeb, nid yw ‘chi’ yn cyfeirio at rywun sydd  
ond yn un o gyflogeion y busnes ac nad oes ganddo 
unrhyw bŵer i wneud penderfyniadau a/neu reolaeth 
ariannol dros y busnes.

Rydych yn atebol yn broffesiynol dros yr hyn rydych  
yn ei wneud, neu’n peidio â’i wneud. Mae hyn yn 
golygu bod rhaid cyfiawnhau’ch penderfyniadau a’ch 
gweithredoedd bob tro.

1 ‘ Swyddogaethau cyfyngedig’ yw’r rhai o dan Ran IV Deddf Optegwyr 1989 – profi golwg, ffitio lensys cyffwrdd a gwerthu a 
chyflenwi cyfarpar optegol 
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Pan ddywedwn ‘staff’ yn y ddogfen hon, rydym yn 
golygu unrhyw un sy’n gweithio o fewn cyd-destun  
y busnes mewn unrhyw rai o’r rhinweddau dilynol:

• Optometryddion ac optegwyr dosbarthu sy’n 
cynnwys rhagnodwyr annibynnol (IPs), optegwyr 
lensys cyffwrdd (CLOs) a locymau;

• Myfyrwyr optometreg a myfyrwyr  
opteg ddosbarthu;

• Gweithwyr proffesiynol gofal iechyd rheoleiddiedig 
fel ymarferwyr meddygol offthalmig (OMPs);

• Cynorthwywyr optegol neu deitlau tebyg sy’n 
cyflawni dyletswyddau cynorthwyydd optegol;

• Unrhyw staff eraill y gallai eu rolau gael effaith ar 
ofal cleifion, er enghraifft, staff derbynfeydd.

Mae defnydd y term ‘staff cofrestredig’ yn cyfeirio  
at yr unigolion hynny sydd wedi cofrestru gyda’r 
Cyngor Optegol Cyffredinol naill ai fel optometryddion, 
optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optometreg neu 
fyfyrwyr opteg ddosbarthu, neu unrhyw aelod arall  
o staff sydd wedi cofrestru gyda rheoleiddiwr gofal 
iechyd statudol.

Mae’n anghyfreithlon i optometryddion, optegwyr 
dosbarthu, myfyrwyr optometreg a myfyrwyr  
opteg ddosbarthu ymarfer yn y Deyrnas Unedig heb 
gofrestru gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol.
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Rôl y busnes optegol

Fel darparwr gofal iechyd, mae gan eich busnes 
gyfrifoldeb i sicrhau gofal a diogelwch cleifion a’r 
cyhoedd ac i gynnal safonau proffesiynol. 

Rhaid i ofal, llesiant a diogelwch cleifion fod eich 
ystyriaeth bennaf. Dyma’r egwyddor sydd wrth galon  
y proffesiynau gofal iechyd. 

Hefyd mae cyfrifoldeb gan weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, optometryddion, optegwyr dosbarthu  
a myfyrwyr optegol sy’n gweithio o fewn cyd-destun  
eich busnes i sicrhau gofal a diogelwch eu cleifion  
a’r cyhoedd, ac i gynnal eu safonau proffesiynol eu  
hun. Yn achos optometryddion, optegwyr dosbarthu  
a myfyrwyr optegol, mae’r cyfrifoldebau hyn wedi  
eu pennu yn y Safonau Ymarfer ar gyfer Optometryddion 
ac Optegwyr Dosbarthu, a’r Safonau ar gyfer Myfyrwyr 
Optegol, sy’n cydategu’r ddogfen hon ac a ddylai gael  
eu darllen ochr yn ochr â hi. Mae gan y busnes ran  
i’w chwarae mewn hwyluso galluoedd gweithwyr 
proffesiynol i gyflawni eu safonau proffesiynol eu hun  
pan fyddant yn gweithio o fewn cyd-destun y busnes 
hwnnw. Mae angen i unigolion a busnesau weithio  
gyda’i gilydd yn unol â’u priod safonau er mwyn sicrhau 
gofal a diogelwch cleifion a’r cyhoedd.
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Hyd yn oed os na fydd gan rai aelodau staff gysylltiad 
uniongyrchol â chleifion, gall eu penderfyniadau, 
ymddygiad a/neu amgylchedd gwaith effeithio ar ofal 
a diogelwch cleifion o hyd.

Hefyd gall fod gan eich busnes a’ch staff ofynion 
eraill i’w dilyn os byddwch chi neu hwy yn darparu 
gwasanaethau’r GIG ac, os dyma’r achos, dylech 
sicrhau eu bod yn cael eu bodloni.

Os ydy’ch busnes yn ymwneud â darparu’r llwybr 
addysg, fel darparu lleoliadau clinigol dan oruchwyliaeth 
i Fyfyrwyr Optegol, mae hwn yn gyfrifoldeb pwysig  
a dylech weithio’n agos gyda darparwyr addysg i 
sicrhau bod rhwymedigaethau’n cael eu cyflawni. 

Pan fydd pryderon

Os bydd rhywun yn codi pryderon am eich addasrwydd 
i gynnal busnes, byddwn yn cyfeirio at y safonau  
hyn wrth benderfynu a oes angen i ni gymryd unrhyw 
gamau. Efallai y bydd angen i chi ddangos bod  
eich penderfyniadau wedi eu llywio gan y safonau 
hyn a’ch bod wedi gweithredu er lles gorau’ch 
cleifion a’r cyhoedd.
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Y safonau

Mae’r safonau yn ymrannu’n dri maes allweddol:  
eich cleifion, eich diwylliant a llywodraethu, a’ch staff.

Fel busnes optegol cofrestredig mae’n rhaid i chi sicrhau’r 
canlynol, o ran:

1. Eich cleifion:

 1.1.  Gall cleifion ddisgwyl bod yn ddiogel yn eich gofal;
 1.2.  Mae gofal cleifion yn cael ei gyflenwi mewn 

amgylchedd addas;
 1.3. Mae cyfathrebu’n glir ac yn effeithiol;
 1.4. Gall cleifion roi cydsyniad dilys i driniaeth.

2. Eich diwylliant a llywodraethu:

 2.1.  Mae’r gwasanaethau a ddarperwch yn agored ac  
yn dryloyw; 

 2.2.  Rydych yn sicrhau cydymffurfiaeth â  
rheoliadau perthnasol;

 2.3.  Mae gennych system o lywodraethu clinigol ar waith;
 2.4. Caiff cyfrinachedd ei barchu.

3. Eich staff:

 3.1.  Gall eich staff ymarfer eu barn broffesiynol;
 3.2.  Mae staff wedi hyfforddi, cymhwyso a  

chofrestru’n addas;
 3.3. Mae staff yn cael eu goruchwylio’n ddigonol;
 3.4.  Mae staff yn cydweithredu ag eraill, lle bo’n briodol.
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1.  Eich cleifion



1.1  Gall cleifion ddisgwyl bod yn ddiogel 
yn eich gofal

Pam mae angen y Safon hon?

Mae hyrwyddo diogelwch cleifion wrth wraidd unrhyw 
ofal iechyd. Dylai cleifion allu ymddiried yn eu darparwr 
gofal iechyd i flaenoriaethu eu diogelwch er mwyn iddynt 
allu derbyn y gofal gorau posibl. Un agwedd bwysig ar  
hyn yw bod rhaid i fusnesau optegol beidio â rhwystro’r 
gweithwyr proffesiynol gofal iechyd maent yn eu cyflogi 
neu’n eu contractio rhag bodloni eu safonau proffesiynol  
eu hun.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

1.1.1  Yn deall ei gyfrifoldebau cyfreithiol a phroffesiynol 
i ddiogelu cleifion rhag camdriniaeth ac yn 
sicrhau ei fod ef a’i staff yn barod ac yn cael eu 
cefnogi i wneud hynny; 

1.1.2  Yn mabwysiadu proses i staff adrodd unrhyw 
bryderon o ran diogelu ac yn eu hannog i 
wneud hynny;

1.1.3  Yn ymdrin yn ddi-oed ag unrhyw bryderon am 
gydweithwyr, busnesau neu sefydliadau eraill os 
gallai diogelwch claf neu’r cyhoedd fod mewn 
perygl. Efallai mai chi neu’ch staff fydd yn nodi’r 
pryderon hyn; 
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1.1.4  Yn uwchgyfeirio neu’n adrodd pryderon sy’n 
effeithio ar ddiogelwch claf neu’r cyhoedd, lle 
nad oes modd i’ch busnes chi ymdrin â hwy, i 
awdurdod priodol ac yn annog eraill i wneud yr 
un peth; 

1.1.5  Yn sicrhau bod staff yn ymwybodol, pan fyddant 
wedi codi pryderon sydd efallai heb eu datrys  
o fewn y busnes, y gallant uwchgyfeirio neu 
adrodd y rhain i awdurdod uwch fel rheoleiddiwr 
proffesiynol (chwythu’r chwiban) a bod rhai 
agweddau ar hyn wedi eu gwarchod o dan  
y gyfraith;

1.1.6  Wrth gyflwyno ymyriadau technolegol, gan 
gynnwys deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu 
peirianyddol, yn sicrhau nad ydynt yn cyfaddawdu 
gofal cleifion, a bod safonau proffesiynol yn 
cael eu bodloni o hyd;

1.1.7  Yn ystyried a oes angen gwiriadau cofnod 
troseddol ar gyfer ei aelodau staff yn dibynnu  
ar eu rolau penodol a/neu eu hymwneud â 
chleifion, yn enwedig plant ac oedolion hawdd 
eu niweidio. Mae’r broses ar gyfer ymgymryd  
â gwiriadau o’r fath yn amrywio ar draws pedair 
cenedl y DU;

1.1.8  Yn fodlon cyfyngu masnachu mewn meysydd  
o bryder os byddai parhau i wneud hynny’n 
effeithio’n andwyol ar ofal cleifion;
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1.1.9  Yn cymryd camau priodol i amddiffyn cleifion, 
y cyhoedd a’ch cyflogeion os bydd tystiolaeth 
sy’n dangos nad yw aelod o staff efallai’n 
addas i ymarfer neu weithio. Mae hyn yn 
cyfeirio at fyfyrwyr yn ogystal, na fyddant o 
bosibl yn addas i hyfforddi;

1.1.10  Yn sicrhau nad oes gan unrhyw dargedau 
gweithredol neu fasnachol effaith andwyol ar 
ofal cleifion.
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1.2  Darperir gofal cleifion mewn 
amgylchedd addas

Pam mae angen y Safon hon?

Mae’n hanfodol bod yr amgylchedd lle bydd cleifion 
yn derbyn triniaeth a gofal yn addas at y diben, er 
mwyn i gleifion gael eu hamddiffyn ac i wybodaeth 
gywir gael ei sicrhau am iechyd llygaid claf. Mae  
hyn yn gymwys ni waeth pa ofal sy’n cael ei ddarparu, 
gan gynnwys ar-lein.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

1.2.1  Yn sicrhau bod gan yr holl staff priodol 
yswiriant indemniad proffesiynol yn ei le i 
gyflawni eu gweithgareddau, ac yn ystyried  
a oes angen unrhyw yswiriant ychwanegol  
ar gyfer y busnes;

1.2.2  Yn darparu amgylchedd hygyrch ar gyfer gofal 
cleifion yn unol â’r ddeddfwriaeth bresennol  
ar gydraddoldeb;

1.2.3  Yn cynnal safon briodol o hylendid a chyflwr 
yr eiddo lle caiff gofal ei ddarparu;

1.2.4  Yn darparu, yn hyrwyddo ac yn defnyddio  
dim ond yr offer, meddyginiaeth a dyfeisiau 
meddygol (gan gynnwys meddalwedd a 
thechnolegau eraill) sy’n addas at y diben a 
fwriedir, yn hylan ac mewn cyflwr da;

13



1.2.5  Yn sicrhau bod staff sy’n defnyddio offer, 
meddyginiaeth a dyfeisiau meddygol (gan 
gynnwys meddalwedd a thechnolegau eraill) 
wedi dilyn hyfforddiant priodol ar sut mae  
eu defnyddio;

1.2.6  Yn cynghori staff bod ganddynt yr hawl i 
wrthod darparu gofal os bydd risg difrifol i’w 
diogelwch eu hun neu ddiogelwch pobl eraill 
wrth wneud hynny. Mae hyn yn gymwys ble 
bynnag mae gofal yn cael ei ddarparu, gan 
gynnwys mewn lleoliadau cartref; 

1.2.7  Yn gallu darparu ar gyfer angen neu ddymuniad 
claf i ofalwr, hebryngwr neu gyfieithydd  
fod yn bresennol, boed yn rhywun maent hwy 
wedi ei drefnu neu’r practis;

1.2.8  Yn darparu cyfleusterau gwaredu priodol ar 
gyfer yr holl wastraff, gan gynnwys unrhyw 
wastraff a reolir, gwastraff clinigol a ffiaidd 
lle bo’n briodol;

1.2.9  Yn mynnu ac yn gorfodi protocolau rheoli 
heintiau priodol ar gyfer eich ymarfer ac  
yn sicrhau bod yr holl staff mewn sefyllfa  
i’w dilyn;

1.2.10  Yn sicrhau bod eich busnes yn barod i ymdrin 
â sefyllfa argyfwng sy’n codi wrth ymarfer, 
bod yn argyfwng optegol neu fel arall;
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1.2.11  Yn sicrhau bod mynediad heb awdurdod i offer, 
meddyginiaeth a dyfeisiau meddygol (gan 
gynnwys meddalwedd a thechnolegau eraill)  
a mannau cyfyngedig yr eiddo yn cael ei atal.
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1.3 Mae cyfathrebu’n glir ac yn effeithiol

Pam mae angen y Safon hon?

Mae cyfathrebu’n glir â chleifion yn hanfodol er mwyn 
gallu darparu gofal addas iddynt a sicrhau eu bod  
yn rhan o benderfyniadau am eu gofal iechyd eu hun. 
Mae’n bwysig hefyd eu bod yn gwybod beth gallant 
ei ddisgwyl o’u gofal optegol a bod ganddynt 
ddealltwriaeth realistig o’r hyn a all gael ei ddarparu, 
er mwyn i’w disgwyliadau gael eu rheoli.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

1.3.1  Yn darparu gwybodaeth sy’n hygyrch i gleifion 
mewn ffordd maent yn ei deall, gan gymryd  
i ystyriaeth anghenion a gofynion unigol. 
Gallai hyn gynnwys yr hyn sy’n angenrheidiol 
mewn cyd-destunau penodol fel gofynion 
wrth ddarparu gwasanaethau’r GIG; anghenion 
ychwanegol y claf fel anabledd dysgu; ac 
unrhyw anawsterau â lleferydd neu gyfathrebu; 

1.3.2  Yn sicrhau, cyn belled â phosibl, nad yw 
pwysau gweithredol na masnachol yn rhwystro 
staff rhag caniatáu’r amser mae ei angen ar 
gleifion i brosesu unrhyw wybodaeth a roddir 
iddynt a’r cyfle i newid eu meddwl;
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1.3.3  Yn darparu gwybodaeth i gleifion, neu’n 
sicrhau ei bod ar gael i staff, am unrhyw newid 
i’w cynhyrchion neu gyfarpar rhagnodedig,  
er mwyn sicrhau y gall cleifion benderfynu 
am eu gofal eu hun;

1.3.4  Yn cyfathrebu’n effeithiol ag amrywiaeth  
o bobl, gan gynnwys cleifion, gofalwyr, 
cydweithwyr proffesiynol ac eraill;

1.3.5  Yn rhoi i gleifion neu ofalwyr yr wybodaeth 
mae arnynt ei hangen i allu defnyddio, 
gweinyddu neu edrych ar ôl meddyginiaethau 
neu ddyfeisiau meddygol yn ddiogel (gan 
gynnwys meddalwedd a thechnolegau eraill) 
sydd wedi eu rhagnodi iddynt neu maent wedi 
eu cyfarwyddo i’w defnyddio er mwyn rheoli 
eu cyflyrau llygaid;

1.3.6  Yn darparu gwybodaeth synhwyrol gyda 
gofal a thosturi.
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1.4  Gall cleifion roi cydsyniad dilys  
i driniaeth

Pam mae angen y Safon hon?

Mae’n egwyddor gyfreithiol a moesegol sylfaenol  
bod yn rhaid cael cydsyniad dilys ar adeg y gofal  
a thrwy gydol triniaeth. Mae cydsyniad yn adlewyrchu 
hawl cleifion i benderfynu beth sy’n digwydd i’w  
cyrff eu hun a gwneud dewisiadau mewn perthynas  
â chyfarpar neu driniaeth optegol. Gall cleifion roi 
cydsyniad penodol, neu, o dan rai amgylchiadau,  
neu gallant roi cydsyniad ymhlyg ac mae’r ddau beth 
yr un mor ddilys. Mae gan y GOC arweiniad pellach 
am gydsyniad, gan gynnwys y gwahaniaethau rhwng 
mathau o gydsyniad, ar ein gwefan.2 I fod yn ‘ddilys’, 
mae’n rhaid i gydsyniad gael ei roi o’u gwirfodd; gan 
glaf neu rywun sydd wedi’i awdurdodi i weithredu  
ar ran y claf; ac mae’r unigolyn hwnnw’n wybodus  
yn briodol. Ystyr ‘gwybodus’ yw bod y claf wedi derbyn 
esboniad o’r hyn mae’r gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol yn mynd i’w wneud ac mae’r claf yn 
ymwybodol o unrhyw risgiau ac opsiynau sy’n berthnasol 
iddynt. Mae cymorth y busnes yn holl-bwysig i helpu 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol unigol wrth 
geisio a sicrhau cydsyniad dilys oddi wrth gleifion.

2 www.optical.org/en/Standards/practice-guidance/consent-guidance
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I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

1.4.1.  Yn hyrwyddo’r angen am gydsyniad dilys 
oddi wrth gleifion;

1.4.2.  Yn trefnu bod gwybodaeth ar gael i staff  
am y gwahaniaethau mewn sicrhau 
cydsyniad dilys ymhlith plant, pobl ifanc  
ac oedolion hawdd eu niweidio, ac unrhyw 
ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar ddarparu 
cydsyniad yng nghenhedloedd y DU maent 
yn gweithio ynddynt;

1.4.3.  Yn cefnogi staff wrth asesu capasiti claf pan 
fyddant yn ansicr, ac yn annog staff i gofnodi 
unrhyw gyngor maent yn ei gael am wneud 
asesiad o’r fath;

1.4.4.  Yn cydnabod y gall cydsyniad ymhlyg gael ei 
roi mewn perthynas â rhannu gwybodaeth  
â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill 
sy’n ymwneud â gofal claf, ac yn cyfeirio staff 
at arweiniad y GOC ynghylch cydsyniad3 am 
wybodaeth bellach am hyn.

3 www.optical.org/en/Standards/practice-guidance/consent-guidance
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2.  Eich diwylliant a 
llywodraethu



2.1  Mae’r gwasanaethau a ddarperwch 
yn agored ac yn dryloyw

Pam mae angen y Safon hon?

Nododd Ymchwiliad Cyhoeddus Canolbarth Swydd 
Stafford4 angen am agwedd agored a thryloyw o 
fewn gofal iechyd. Er mwyn gallu hyrwyddo 
ymddiriedaeth y cyhoedd ynoch chi fel busnes ac yn  
y proffesiynau optegol, mae angen i chi sicrhau bod  
y gwasanaethau a ddarperwch i gleifion a’r cyhoedd 
yn dryloyw; bod cwynion yn cael eu trin yn deg; ac y 
gall staff fod yn onest.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

2.1.1   Yn meithrin diwylliant o onestrwydd o fewn y 
busnes drwy annog hynny a chael gwybodaeth 
dda am unrhyw ddyletswyddau contractiol  
neu statudol o onestrwydd sy’n berthnasol i’ch 
busnes, yn ogystal â’r ddyletswydd ar eich staff 
cofrestredig o dan y Safonau Ymarfer ar gyfer 
Optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu a’r 
Safonau ar gyfer Myfyrwyr Optegol;

4 www.midstaffspublicinquiry.com/report
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2.1.2   Yn cyflawni ei ddyletswyddau gonestrwydd 
proffesiynol, contractiol neu statudol pan nodir 
bod pethau wedi mynd o’i le gyda thriniaeth 
neu ofal claf sydd wedi arwain atynt yn dioddef 
niwed neu drallod, neu lle gall fod goblygiadau 
ar gyfer gofal cleifion yn y dyfodol. Mae hyn yn 
cynnwys fel sylfaen yr angen i: 

• Ddweud wrth y claf neu, lle bo’n briodol, 
eiriolwr, gofalwr neu deulu’r claf, bod 
rhywbeth wedi mynd o’i le;

• Cynnig ymddiheuriad;
• Cynnig ateb neu gefnogaeth briodol i 

unioni pethau (os oes modd);
• Esbonio’n llawn ac yn brydlon beth sydd 

wedi digwydd a’r effeithiau hirdymor neu 
fyrdymor tebygol;

• Amlinellu’r hyn byddwch yn ei wneud,  
lle bo’n bosibl, i’w atal rhag ailddigwydd  
a gwella gofal cleifion yn y dyfodol.

2.1.3   Yn sicrhau bod rolau staff yn cael eu haseinio’n 
briodol, gyda llinellau atebolrwydd clir a, 
phan fydd staff yn rhyngweithio â chleifion 
a’r cyhoedd, eu bod yn enwi eu hunain a’u 
rol(au) yn eglur;
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2.1.4   Yn sefydlu protocol cwynion clir ac yn sicrhau 
bod cleifion yn ymwybodol o’u sianeli cwyno. 
Mae’r rhain yn cynnwys y busnes, y Gwasanaeth 
Cwynion Cwsmeriaid Optegol (OCCS), y  
Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC), y GIG neu’r 
ombwdsmon gwasanaethau lle bo’n berthnasol;

2.1.5   Yn rhoi i staff (gan gynnwys locymau) fynediad i 
bolisïau a phrotocolau cwyno, ac unrhyw 
brotocolau mewnol eraill sy’n effeithio’n 
uniongyrchol ar gleifion, neu fynediad i aelod 
staff arall sy’n gallu cynghori ar y rhain;

2.1.6   Yn sicrhau, pan fydd claf yn cwyno, nad  
yw hyn yn effeithio ar ei ofal, a allai olygu 
atgyfeirio at ymarferwr neu bractis arall;

2.1.7   Yn cydweithredu ag ymchwiliadau ffurfiol ac 
ymholiadau mewn perthynas â’ch ymarfer 
neu’ch staff, yn darparu gwybodaeth berthnasol  
i awdurdodau priodol pan geir cais ac nid yw’n 
atal staff rhag cydweithredu pan fo angen hynny;

2.1.8   Yn darparu gwybodaeth glir i gleifion am 
gostau cynhyrchion a gwasanaethau proffesiynol;

2.1.9   Yn annog staff i ddatgan unrhyw wrthdaro 
buddiannau, os byddant yn codi, a thynnu eu 
hunain yn ôl o wrthdrawiadau o’r fath. Mae’r 
cyd-ddatganiad gwrthdrawiad buddiannau 
rheoleiddiol5 yn nodi’r hyn sy’n cael ei 
ddisgwyl.

5 www.optical.org/filemanager/root/site_assets/standards/conflicts_of_interest_joint_statement.pdf
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2.2  Rydych yn sicrhau cydymffurfiaeth  
â rheoliadau perthnasol

Pam mae angen y Safon hon?

Fel rhan o’i gyfrifoldebau tuag at y GOC, mae gan  
eich busnes ddyletswydd i sicrhau ei fod yn cydymffurfio 
â’r holl reoliadau sy’n effeithio ar redeg y busnes.  
Bydd methu â chydymffurfio yn peryglu enw da’r 
busnes a’i allu i barhau i weithredu. Hefyd mae gan 
ymddygiad personol a phroffesiynol cyfarwyddwyr  
y potensial i effeithio ar allu’r busnes i barhau i 
weithredu (er enghraifft, os bydd trosedd yn cael ei 
chyflawni). Nid yw’r wybodaeth yn y rhestr isod yn 
gynhwysfawr ac mae’n bosibl y bydd dyletswyddau 
rheoleiddiol neu statudol eraill yn berthnasol yn 
dibynnu ar strwythur eich busnes neu’r amgylchedd 
mae’n gweithredu ynddo.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

2.2.1   Yn hysbysebu dim ond mewn ffyrdd nad 
ydynt yn gamarweiniol, yn ddryslyd nac  
yn anghyfreithlon;

2.2.2   Yn gweithredu ar unrhyw gyfarwyddyd oddi 
wrth awdurdod statudol sy’n ei gwneud yn 
ofynnol rhoi mesurau ar waith i ddiogelu lles 
cleifion a staff;

2.2.3   Yn sicrhau bod unrhyw ddata yn cael ei 
gyrchu, ei brosesu, ei storio a’i ddifa mewn 
dull sy’n cydymffurfio â’r gyfraith;
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2.2.4   Yn cymryd camau rhesymol i sicrhau bod  
yr unigolion neu sefydliadau hynny rydych  
yn atgyfeirio cleifion atynt yn gallu darparu 
gofal priodol;

2.2.5   Yn hyrwyddo cydraddoldeb, yn rhoi pwys ar 
amrywiaeth ac yn gynhwysol yn ei holl 
ymwneud â staff, cleifion ac eraill ac nad yw’n 
gwahaniaethu ar sail rhywedd, cyfeiriadedd 
rhywiol, oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd  
a mamolaeth, hil, crefydd neu gred;

2.2.6   Yn rhoi gwybodaeth glir i staff am yr holl 
ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’w rolau.
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2.3  Mae gennych system o lywodraethu 
clinigol ar waith

Pam mae angen y Safon hon?

Mae llywodraethu clinigol yn ymagwedd systemataidd 
at gynnal a gwella ansawdd gofal cleifion o fewn 
darparwyr gofal iechyd. Rydych yn ddarparwr 
gwasanaeth gofal iechyd ac felly mae gennych 
gyfrifoldeb dros sicrhau bod y gofal a ddarperwch i 
gleifion o ansawdd da ac yn gwella’n gyson.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

2.3.1.  Wedi sefydlu system, sy’n briodol i’ch ymarfer, 
sy’n caniatáu i staff adolygu a myfyrio ar  
eu gwaith gan nodi a rhannu arfer da neu lle 
mae angen gwelliannau;

2.3.2.  Yn dysgu o gamgymeriadau mae’ch sefydliad 
a’ch staff yn eu gwneud a, lle bo modd 
gwneud hynny, yn sefydlu mecanweithiau  
i’w hatal rhag ailddigwydd;

2.3.3.  Yn archwilio cofnodion cleifion er mwyn  
nodi themâu ac ystyriaethau, ac yn ymdrin  
ag unrhyw bryderon sy’n codi er mwyn 
sicrhau cysondeb ac ansawdd gofal cleifion. 
Dylai’r ymagwedd sy’n cael ei mabwysiadu 
fod yn briodol ac yn gymesur i’ch busnes chi.
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2.4 Caiff cyfrinachedd ei barchu

Pam mae angen y Safon hon?

Parchu cyfrinachedd yw un o egwyddorion sylfaenol 
gofal iechyd; mae claf yn ymddiried yn ei weithiwr 
gofal iechyd proffesiynol ac yn disgwyl yn rhesymol  
i wybodaeth gael ei chadw’n breifat ac nid ei datgelu  
i bobl eraill yn ddiangen neu’n anghyfreithlon. Mae’r 
ddyletswydd hon yn berthnasol hefyd i wybodaeth 
rydych yn ei chadw am eich staff. Eich rôl chi fel 
busnes optegol yw darparu amgylchedd sy’n hwyluso 
parchu cyfrinachedd, ar yr un pryd â sicrhau bod 
datgeliadau priodol yn gallu cael eu gwneud pan 
fydd er budd y cyhoedd wneud hynny.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

2.4.1.  Yn darparu system ar gyfer cynnal cofnodion 
cleifion sy’n ddiogel ac yn hygyrch dim ond  
i’r sawl sydd angen eu gweld. Mae hyn yn 
cyfeirio at gofnodion papur ac electronig fel 
ei gilydd;

2.4.2.  Yn gallu darparu preifatrwydd ar gyfer gofal 
cleifion pan fo angen;

2.4.3.  Yn storio gwybodaeth am staff a recriwtio’n 
ddiogel ac yn gyfrinachol;
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2.4.4.  Yn diweddaru systemau storio’n briodol  
(gan gynnwys storio cofnodion papur  
ac electronig) er mwyn cynnal diogelwch;

2.4.5.  Yn cefnogi staff wrth drechu cyfrinachedd 
claf pan fydd er lles y cyhoedd i wneud  
hynny. Dylai hyn gynnwys arweiniad i staff 
am sut i ddatgelu gwybodaeth i awdurdod 
priodol a dogfennu datgeliadau o’r fath. 
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3. Eich staff



3.1  Gall eich staff ymarfer eu barn 
broffesiynol 

Pam mae angen y Safon hon?

Mae’n bwysig bod staff yn gallu ymarfer eu barn 
broffesiynol wrth gyflawni eu dyletswyddau tuag at 
gleifion, a bodloni disgwyliadau eu rheoleiddiwr 
proffesiynol. Mae hyn yn dibynnu ar rymuso staff i 
gymryd i ystyriaeth beth sydd orau ar gyfer cleifion  
a gwneud hynny gyda’u buddiannau a’u hamgylchiadau 
hwy mewn cof. Dylent fod mewn sefyllfa i wneud 
hynny heb ddod o dan ddylanwad neu bwysau 
allanol afresymol.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

3.1.1   Yn hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
ymhlith staff o’r Safonau Ymarfer ar gyfer 
Optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu, 
Safonau ar gyfer Myfyrwyr Optegol a’r 
Safonau ar gyfer Busnesau Optegol;

3.1.2   Yn cefnogi ei staff i fagu’r hyder i wneud 
penderfyniadau sy’n briodol i’w rôl;

3.1.3   Yn gwneud yn siwr nad yw pwysau 
gweithredol a masnachol yn rhwystro ymarfer 
barn broffesiynol yn afresymol;

3.1.4   Yn caniatáu digon o amser i staff, cyn belled 
â phosibl, ddarparu ar gyfer anghenion 
cleifion unigol o wrth ddarparu gofal;

ˆ
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3.1.5   Yn annog staff i geisio cyngor wrth wneud 
penderfyniadau anodd os bydd angen, a rhoi 
gwybod iddynt oddi wrth bwy i’w geisio;

3.1.6   Yn sicrhau bod newidiadau i gynhyrchion 
rhagnodedig yn cael eu cyfiawnhau’n glinigol, 
a bod staff yn gallu cymhwyso eu barn 
broffesiynol wrth benderfynu a yw newid i 
gynnyrch rhagnodedig yn briodol ar gyfer 
cleifion unigol.
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3.2  Mae staff wedi hyfforddi, cymhwyso 
a chofrestru’n addas

Pam mae angen y Safon hon?

Mae’n ofyniad cyfreithiol bod y sawl sy’n ymgymryd  
â swyddogaethau cyfyngedig3 wedi cofrestru’n 
briodol gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) 
neu’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC). Yn 
ogystal, mae angen bod gan staff sy’n ymgymryd  
â rolau eraill yn y busnes optegol lefelau addas o 
hyfforddiant er mwyn peidio ag effeithio’n andwyol 
ar ddiogelwch neu ymddiriedaeth cleifion. Mae’n 
hanfodol felly o safbwyntiau gofal iechyd a masnachol 
fel ei gilydd bod y busnes yn mynd ati i sicrhau bod 
gan ei staff hyfforddiant, cymwysterau a chofrestriad 
addas (lle bo angen). Mae angen i addysg unigolion 
fod yn rhywbeth gydol oes fel bod ganddynt 
wybodaeth gyfredol am newidiadau yn agweddau, 
technoleg a chwmpas eu proffesiwn, a sicrhau eu 
bod yn aros yn addas i ymarfer. Gan hynny, mae’n 
bwysig bod yr amgylchedd busnes yn un lle mae  
staff yn teimlo bod modd iddynt ddysgu a thyfu.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

3.2.1.  Yn ei gwneud yn ofynnol bod gan y sawl  
sy’n gweithio fel optometryddion ac optegwyr 
dosbarthu (a myfyrwyr optometreg a myfyrwyr 
opteg ddosbarthu) gofrestriad cyfredol gyda’r 
GOC, a chymryd camau rhesymol i sicrhau 
bod hyn yn wir;
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3.2.2.  Yn cefnogi ei staff i ddatblygu eu sgiliau 
cyfathrebu ac i drin cleifion gyda gofal  
a thosturi;

3.2.3.  Yn annog staff i ymgymryd â dysgu a 
datblygu mewn gwneud penderfyniadau 
proffesiynol, fel y bo’n briodol i’w rôl;

3.2.4.  Yn paratoi staff newydd i ddeall sut mae 
gofal cleifion yn cael ei gyflenwi yng nghyd-
destun penodol eich busnes chi;

3.2.5.  Yn gwneud staff yn ymwybodol bod rhaid 
iddynt weithio dim ond o fewn terfynau  
eu cymhwysedd, ac yn cymryd camau priodol 
pan na fyddant yn gwneud;

3.2.6.  Yn darparu system ar gyfer monitro amcanion 
staff a’u hanghenion o ran hyfforddiant, fel y 
bo’n briodol;

3.2.7.  Yn cefnogi cofrestreion y GOC i fodloni eu 
gofynion proffesiynol, gan gynnwys gofynion 
Safonau Ymarfer ac addysg a hyfforddiant 
parhaus (CET).
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3.3  Mae staff yn cael eu  
goruchwylio’n ddigonol

Pam mae angen y Safon hon?

Mae gan fusnesau optegol gyfrifoldeb i sicrhau  
bod staff yn cael eu goruchwylio’n ddigonol, lle  
bo’n briodol, a rôl allweddol i’w chwarae yng 
ngoruchwyliaeth ffurfiol myfyrwyr rhag-gofrestru  
fel rhan o’r llwybr addysg. Mae’n bwysig sicrhau  
bod gan bob aelod staff – wedi eu rheoleiddio neu 
beidio – fynediad i’r oruchwyliaeth a’r gefnogaeth 
mae arnynt eu hangen i ddarparu gofal da i gleifion. 
Pennir y safonau ar gyfer trefniadau goruchwylio a 
dirprwyo yn Safon 9 y Safonau Ymarfer ar gyfer 
Optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu. Pennir 
polisi goruchwylio’r GOC ar gyfer myfyrwyr rhag-
gofrestru yn llawlyfrau Sicrwydd Ansawdd y GOC6.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

3.3.1   Yn sicrhau mai dim ond staff â lefelau digonol 
o gymwysterau a phrofiad sy’n gweithredu’n 
oruchwylwyr, ac yn ei gwneud yn ofynnol 
iddynt fod mewn sefyllfa o oruchwylio gwaith 
sy’n cael ei wneud ac yn barod i ymyrryd os 
bydd angen, er mwyn amddiffyn cleifion; 

3.3.2   Yn sicrhau bod pob aelod staff sy’n ymwneud 
â dirprwyo a goruchwylio tasgau clinigol yn 
ymwybodol o bwy sydd â’r cyfrifoldeb clinigol 
cyffredinol dros y claf;

6 www.optical.org/en/Education/Approving_courses/index.cfm 
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3.3.3   Yn monitro cynnydd staff newydd wrth 
gyflawni gofynion eu rôl;

3.3.4   Yn meddu ar systemau priodol i ymdrin â 
pherfformiad clinigol a phroffesiynol gwael 
a’i reoli;

3.3.5   Pan fydd y busnes wedi gwneud cytundeb i 
ddarparu hyfforddiant clinigol mewn ymarfer 
fel rhan o’r llwybr addysg, yn sicrhau bod 
gan y myfyrwyr hynny amser gwarchodedig 
ar gyfer dysgu dan oruchwyliaeth;

3.3.6   Yn darparu gwybodaeth i fyfyrwyr am bwy  
i siarad â hwy yn y practis os bydd ganddynt 
broblem neu ymholiad.
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3.4  Mae staff yn cydweithredu ag eraill,  
lle bo’n briodol

Pam mae angen y Safon hon?

Mae’n bosibl y bydd angen atgyfeiriad allanol ar  
rai cleifion i weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill  
fel offthalmolegwyr i reoli eu hiechyd. Dylai staff  
sy’n gweithio o fewn busnes optegol ddeall y system  
o atgyfeirio sydd ar gael a bod mewn sefyllfa i 
gydweithio â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol  
eraill i sicrhau diogelwch cleifion. Yn benodol, dylai  
fod gan locymau fynediad i wybodaeth am brotocolau 
atgyfeirio lleol. Nid oes modd gwneud hyn heb heb 
gefnogaeth lawn y busnes.

I gyflawni hyn, bydd eich busnes:

3.4.1   Yn cefnogi ei staff wrth wneud atgyfeiriadau ac 
yn sicrhau eu bod ond yn gwneud atgyfeiriadau 
pan fo’n briodol ac mae cyfiawnhad clinigol;

3.4.2   Yn hwyluso rhannu gwybodaeth briodol  
a pherthnasol mewn modd amserol;

3.4.3   Yn cefnogi ei staff wrth ofyn am wybodaeth 
bellach oddi wrth y claf, eu gofalwr/gofalwyr 
neu unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol 
arall pan fo angen;
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3.4.4   Yn annog cyfathrebu parchus â chydweithwyr 
proffesiynol ac yn ymatal rhag gwneud 
sylwadau gwaradwyddus am weithwyr 
proffesiynol neu fusnesau eraill yn gyhoeddus 
neu’n breifat;

3.4.5   Yn cefnogi ei staff i gadw cofnodion cleifion 
sy’n eglur, yn ddarllenadwy, yn gyfredol ac  
yn ddigon manwl i fod yn hwylus i weithwir 
gofal iechyd proffesiynol arall.
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