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Ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion 
meddygol cymhleth iawn, gall cael ail farn fod yn 
ffordd ddefnyddiol i chi a thîm gofal iechyd eich 
plentyn i ymchwilio unrhyw benderfyniadau  
anodd am driniaeth eich plentyn yn y dyfodol.

Beth yw ail farn allanol?

Dyma’r broses lle gallwch chi a’r tîm o weithwyr gofal iechyd proffesiynol 
sy’n gofalu am eich plentyn ofyn i weithiwr proffesiynol gofal iechyd 
arbenigol arall o sefydliad gwahanol am gyngor am driniaeth eich plentyn.

Os teimlwch y gallai ail farn  
allanol fod yn ddefnyddiol, 
gallwch godi hynny gyda thîm 
gofal iechyd eich plentyn neu 
fe all meddyg eich plentyn 
awgrymu hynny.

Gallwch chi a’ch plentyn 
ddisgwyl ymwneud yn 
uniongyrchol â’r broses o’r 
dechrau cyntaf. Ynghyd â 
thîm eich plentyn, byddwch 
yn penderfynu pa gwestiynau 
anodd sydd angen eu gofyn 
am driniaeth eich plentyn. 
Mae eich barn a’r hyn a 
gredwch yn bwysig iawn.

Unwaith y bydd pawb 
ohonoch wedi cytuno ar 
y cwestiynau, bydd tîm 
eich plentyn yn ysgrifennu 
atgyfeiriad at yr arbenigydd  
a fydd yn rhoi’r ail farn.

Sut mae’r broses o ofyn am ail farn yn dechrau?



Weithiau caiff materion heriol eu codi yn ystod y broses. Gall hyn 
fod yn gyfnod anhygoel o anodd i chi a’ch teulu a gallwch fod angen 
cymorth a help ychwanegol. Efallai y gall tîm gofal iechyd eich plentyn roi 
eiriolwr teulu penodol i chi. Gall yr eiriolydd fod o ysbyty, elusen neu grŵp 
cymunedol. Ei rôl yw eich cefnogi chi a’ch teulu drwy holl broses ail farn.

Unwaith y derbyniwyd yr atgyfeiriad, 
bydd y gweithiwr/gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol sy’n rhoi’r ail farn 
yn adolygu hyn yn ofalus ynghyd â 
chofnodion meddygol eich plentyn 
a gwybodaeth bwysig arall tebyg i 
ganlyniadau pelydr-x a phrofion eraill. 

Mewn rhai sefyllfaoedd, bydd y person 
sy’n rhoi’r ail farn yn cwrdd ac yn siarad 
gyda chi. Weithiau, bydd angen iddynt 
hefyd archwilio’r plentyn.

Ar ôl i’r ail farn gael ei rhoi, caiff y 
dewisiadau triniaeth eu crynhoi 
mewn adroddiad ysgrifenedig. 
Byddwch wedyn yn cael cyfle i 
eistedd lawr gyda thîm eich plentyn 
a thrafod yr opsiynau sydd yn yr 
adroddiad. Gallech fod wedi cael rhai 
trafodaethau rhagarweiniol eisoes 
gyda thîm gofal iechyd eich plentyn 
am y canlyniadau posibl hyn cyn 
gofyn am ail farn allanol.

Bydd hon yn sgwrs agored ac onest 
iawn. Bydd cyfle i chi ofyn unrhyw 
gwestiynau ychwanegol a all fod 
gennych yn ystod y cyfnod yma.

Beth fydd yn digwydd yn ystod y broses ail farn?

Beth fydd yn digwydd ar ôl i’r ail farn gael ei rhoi?



Bydd penderfyniadau bob amser yn seiliedig ar beth sydd er budd 
gorau eich plentyn. 

Weithiau gofynnir i bwyllgor moeseg clinigol roi cyngor i’ch helpu penderfynu hyn. 
Mewn achosion prin iawn lle mae gwahaniaeth barn cryf yn parhau rhyngoch chi 
a’ch meddygon am driniaeth orau eich plentyn, maes o law gall fod angen  
gwneud penderfyniad mewn llys barn. 

Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd ail farn yn eich  
helpu chi a hefyd dîm gofal iechyd eich plentyn i gytuno  
ar y cwrs triniaeth priodol i’ch plentyn.

I gael gwybodaeth fwy manwl am y broses ail farn, 
darllenwch y prif ganllawiau os gwelwch yn dda:
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Mwy o wybodaeth

Cwestiynau y gallwch fod eisiau  
eu gofyn i dîm gofal iechyd  
eich plentyn

Mae’n arferol cael llawer o gwestiynau yn 
y sefyllfa yma. Efallai y byddwch am eu 
hysgrifennu i lawr fel y byddwch yn eu 
cofio pan fyddwch yn cwrdd â thîm gofal 
iechyd eich plentyn. Rhai o’r cwestiynau  
y gallech fod am eu gofyn yw:

• Pa mor hir fydd y broses ail farn ar  
gyfer fy mhlentyn?

• Sut fyddwn ni’n cael gwybod beth  
sy’n digwydd yn y broses?

• Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes 
gennyf unrhyw gwestiynau?

• Pwy yw’r meddyg neu’r tîm y gofynnir 
iddynt roi’r ail farn a sut maen nhw’n 
cael eu dewis?

Ysgrifennwch unrhyw sylwadau neu 
gwestiynau y gallwch fod eisiau eu 
rhannu yma: 
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