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Cefndir 
 
Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn gan Weithredu yn erbyn Damweiniau Meddygol (AvMA), yr 
elusen diogelwch cleifion. Yr amcan oedd sefydlu i ba raddau yr oedd Byrddau Iechyd yng 
Nghymru wedi cydymffurfio gyda’r rhybuddion diogelwch cleifion a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth 
Diogelwch Cleifion Cenedlaethol (NPSA), oedd eisoes wedi mynd heibio‘r amserlen ar gyfer eu 
cwblhau. Mae’r data yn berthynol i’r sefyllfa fel ag ar Mai 6 2011 pan gasglwyd y data gan 
Lywodraeth Cymru mewn ymateb i gais Deddf Rhyddid Gwybodaeth gan AvMA. 
 
Mae’r data craidd (gweler yr atodiad) yn rhoi manylion am statws rhybuddion yn ôl rhybuddion 
unigol a’r Bwrdd Iechyd lle roedd y gwaith i fod wedi’i gwblhau cyn Mai 2011. Mae 64 rhybudd yn 
syrthio i’r categori yma. I ddibenion yr adroddiad hwn, caiff unrhyw rybudd lle mae’r Bwrdd Iechyd 
wedi datgan bod gwaith yn ‘barhaus’ ei ddisgrifio fel ‘heb ei gydymffurfio’ neu ‘heb eu cwblhau’. Y 
rheswm dros hynny ydy y dylai’r holl gamau angenrheidiol yn y rhybudd fod wedi’u cwblhau erbyn 
yr amserlen a ddatganwyd. 
 
Cyhoeddir Rhybuddion Diogelwch Cleifion (y cyfeirir atyn nhw hefyd fel ’hysbysiadau arfer 
diogelach’ neu ‘rybuddion ymateb cyflym’) gan NPSA ynghylch materion y mae’n wybyddus sydd 
wedi mynd o’i le yn y GIG dro ar ôl tro gan achosi niwed neu hyd yn oed marwolaeth. Dim ond ar 
y materion mwyaf drifrifiol y caiff y rhybuddion hyn eu cyhoeddi lle mae’n wybyddus y gellir 
cymryd camau i osgoi’r digwyddiad niweidiol. Nodir nifer o ‘gamau angenrheidiol’ i Fyrddau 
Iechyd, gan bennu amserlen i gwblhau’r holl gamau. Mae cydymffurfiaeth gyda’r rhybuddion i fod 
yn orfodol. Mae’r Safonau i Wasanaethau Iechyd yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn cynnwys y safon : 
 
“22. Fe fydd gan gyrff a gwasanaethau Rheoli Risg ac Iechyd a Diogelwch systemau sy’n 
cydymffurfio gyda deddfwriaeth a chanllawiau sydd yn  ……gweithredu ar rybuddion diogelwch, 
hysbysiadau a chyfathrebiadau eraill tebyg”. 
 
Cyflwynir statws pob rhybudd ar y ffurf yr adroddwyd arno i Lywodraeth Cymru gan bob Bwrdd 
Iechyd. Nid oes unrhyw ddilysiad annibynnol o angenrhaid wedi’i wneud bod y camau ar rybudd 
neilltuol a adroddwyd fel ‘wedi’i gwblhau’ mewn gwirionedd wedi’u cwblhau. Noder hefyd bod yr 
adroddiad yn berthynol i’r sefyllfa ar ddyddiad penodol ym mis Mai pan gasglwyd yr wybodaeth. 
Mae’n bosibl y bydd y Byrddau Iechyd ers hynny wedi cydymffurfio gyda rhai rhybuddion. 
 
Dylid nodi bod ad-drefnu sylweddol wedi digwydd yn y GIG dros y blynyddoedd diweddar yn 
cynnwys uno amrywiol gyrff GIG yn saith Bwrdd Iechyd. Mae hyn wedi gwneud y gwaith o sicrhau 
bod Byrddau’n cydymffurfio gyda rhybuddion yn heriol iawn. Mae’r ad-drefnu hefyd yn creu 
cyfleoedd i gydlynu gwaith ar ddiogelwch cleifion yn well yn yr hir dymor. Dydy’r adroddiad hwn 
ddim wedi’i fwriadu i fod yn sylwebaeth ar waith diogelwch cleifion yng Nghymru yn gyffredinol. 
Rhaid cydnabod bod rhywfaint o’r gwaith diogelwch cleifion yng Nghymru yn drawiadol iawn, er 
enghraifft yr ymgyrch 1,000 o Fywydau. Mae’r adroddiad yn delio gydag un agwedd benodol ond 
holl bwysig o ddiogelwch cleifion – gweithredu rhybuddion diogelwch cleifion. 
 
Mae’r rhybuddion eu hunain ar gael ar wefan NPSA: www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/type/alerts  

 
Canfyddiadau 
 
Mae manylion am bob rhybudd diogelwch cleifion a’i statws ym mhob Bwrdd Iechyd, fel y’u 
cyflenwyd gan Lywodraeth Cymru, ar gael yn y tablau yn yr atodiad. Y canfyddiadau allweddol 
ydy: 
 
 Does dim un Bwrdd Iechyd yng Nghymru wedi cydymffurfio gyda’r holl rybuddion diogelwch 

cleifion yr oedd y dyddiad cau ar gyfer eu cwblhau eisoes wedi mynd heibio, a chafwyd 170 
achos o rybudd lle na fu cydymffurfiaeth. 

 
 Roedd 11 o’r rhybuddion nas cydymffurfiwyd â nhw gan un Bwrdd Iechyd o leiaf 3 blynedd  

heibio’r dyddiad cau cwblhau. 
 

http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/type/alerts


 Roedd y  cyfraddau cydymffufiaeth gorau gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys gyda 89% o 
gydymffurfiaeth. 

 
  
 Roedd y cyfraddau cydymffurfiaeth gwaethaf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol  Abertawe Bro 

Morgannwg oedd â 34 o rybuddion heb eu cwblhau (47%) cydymffurfiaeth. 
 
Crynodeb ar gyfer pob Bwrdd Iechyd: 
 

Bwrdd Iechyd Nifer y Rhybuddion 
heb eu cwblhau 

Cyfraddau 
cydymffurfiaeth 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg  
 

 
34    

 
47% 

 
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan  
 

 
19    

 
70% 

 
Prifysgol Betsi Cadwaladr  
 

 
33   

 
48% 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
 

 
15     

 
77% 

 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf  
 

 
32  

 
50% 

 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda  
 

 
29    

 
55% 

 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys  
 

 
7     

 
89% 

 
(cyfanswm rhybuddion NPSA wedi mynd heibio’r dyddiad cau ar gyfer eu cwblhau = 64) 
 
Casgliadau 
 
Ar wahân i heriadau ad-drefnu a’r holl waith da a wneir ar ddiogelwch cleifion yng Nghymru, 
mae’r ffaith bod dros un rhan o dair o rybuddion diogelwch cleifion holl bwysig heb eu 
gweithredu’n llawn erbyn y dyddiad cau yn gwbl annerbyniol. Yn ôl diffiniad, mae rhybudd 
diogelwch cleifion nas cydymffurfiwyd ag ef yn gadael diogelwch cleifion mewn perygl diangen. 
Mae’r ffaith bod rhybuddion heb eu cwblhau flwyddyn heibio’r dyddiad cau hyd yn oed yn fwy 
anesgusodol. Mae’n bosibl y gall fod niwed wedi digwydd neu hyd yn oed bywydau wedi’u colli 
oherwydd diffyg cydymffurfiaeth gyda rhybuddion diogelwch cleifion. Yn Lloegr lle y cynhaliwyd 
ymchwil tebyg, nid oedd hyn yn wir. 
 
Mae’n nodedig bod AvMA wedi gorfod gwneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i gael 
yr wybodaeth am gydymffurfiaeth gyda rhybuddion. Rydym yn teimlo y dylai’r wybodaeth hon fod 
ar gael yn hawdd i aelodau’r cyhoedd, ac y byddai hynny ynddo’i hun yn anogaeth bwerus i 
Fyrddau Iechyd gydymffurfio gyda rhybuddion erbyn y dyddiad cau a nodwyd.   
 
Rydym yn ymwybodol y gallai ailstrwythuro’r GIG yng Nghymru fod wedi gwneud y dasg yn 
anoddach. Rydym wedi derbyn sicrwydd bod gwaith dwys yn cael ei gynnal gan Lywodraeth 
Cymru a’r Byrddau Iechyd i sicrhau cydymffurfiaeth gyda rhybuddion diogelwch cleifion sydd heb 
eu cwblhau a bod cynlluniau gweithredu’n bodoli. Mae’r gwaith ar ddiogelwch cleifion sy’n 
digwydd yng Nghymru yn cynnwys yr ymgyrch 1,000 o Fywydau hefyd wedi creu argraff arnom. 
Ond, y gwir ydy bod gan yr holl rybudddion ddyddiad cau penodol ar gyfer cwblhau’r holl gamau 
angenrheidiol ac mae hynny i fod yn orfodol er mwyn diogelu cleifion. Does dim gwadu’r ffaith 
bod y system yn hyn o beth wedi methu cleifion yng Nghymru. Dylid rhoi ystyriaeth i sut y gellir 
cefnogi’r GIG i gydymffurfio gyda rhybuddion, a sut y dylid monitro cydymffurfiaeth a gweithredu 
ar ddiffyg cydymffurfiaeth. 



 
 
 
 
 
Argymhellion 
 
1 Dylai pob Bwrdd Iechyd gyhoeddi ei gynllun gweithredu a’i amserlen ar gyfer cwblhau’r 

camau angenrheidiol mewn rhybuddion diogelwch cleifion sydd heb eu gweithredu. Dylid 
cwblhau hyn o fewn yr amserlen byrrraf posibl. 

 
2 Dylai statws cydymffurfiaeth pob Bwrdd Iechyd gyda rhybuddion diogelwch cleifion fod ar 

gael yn gyhoeddus yn barhaus, ar eu gwefannau eu hunain ac ar wefannau priodol eraill. 
 

3 Dylid cynnal adolygiad ar frys o sut y dylid monitro a rheoleiddio cyymffurfiaeth gyda 
rhybuddion diogelwch cleifion. Dylai hyn gynnwys yr holl randdeiliaid allweddol yn cynnwys 
Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Iechyd Cymru, cynrychiolwyr y Byrddau Iechyd, AvMA a 
Chynghorau Iechyd Cymuned. 



 
Adroddiadau Ymateb Cyflym               

              

              

              

  Dyddiad 
cyhoedid 

Camau i Camau   Camau gan Bwrdd 
Iechyd 

Prifysgol 
Abertawe 

Bro 
Morgannwg  

Bwrdd 
Iechyd 

Aneurin 
Bevan  

Bwrdd 
Iechyd 

Prifysgol 
Betsi 

Cadwaladr  

Bwrdd 
iechyd 

Prifysgol 
Caerdydd 

a’r Fro 

Cwm 
Taf 

Health 
Board 

Bwrdd 
Iechyd
Hywel 
Dda  

Bwrdd 
Iechyd 
Addysgu 
Powys 

Risg o ddryswch 
rhwng cytarabine 
a liposomal 
cytarabine 
(Depocyte®)  

18-Mehefin-
07 

Ymddiried
olaethau 
GIG 

Dylai’r Prif Fferyllydd sicrhau bod y staff meddygol, 
nyrsio a fferyllol sy’n rhan o gemotherapi intrathecal yn 
ymwybodol o’r rish potensial 

18/07/2007 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau N/A Complete N/A 

  Gweithredu’n lleol i leihau risg potensial. 

Risg o ddryswch 
rhwng 
fformiwliadau an-
lipid a lipid 
amphotericin i’w 
chwistrellu 

03-Medi-07 Ymddiried
olaethau 
GIG 

Dylai Prif Fferyllwyr, ymgynghorwyr fferyllol a 
phenaethiaid fferyllfa a rheolaeth meddyginiaethau mewn 
cyrff gofal iechyd sichrau bod staff meddygol, nyrsio a 
fferyllfa sy’n rhan o ragnodi, paratoi, cyflenwi a 
gweinyddu amphotericin yn ymwybodol o’r risgiau 
potensial 

01/10/2007 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 
80% 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

  Cynnal asesiad risg ar unwaith o gynnyrch a 
gweithdrefnau amphotericin yn unol â rhybudd 20 
Diogelwch Cleifion NPSA: Hyrwyddo defnydd diogelach 
o feddyginiaethau i’w chwistrellu a chymryd camau i 
leihau’r risgiau 

            



Cymorth brys 
mewn unedau 
llawfeddygol: 
delio gyda 
gwaedlif  

10-Medi-07 Ymddiried
olaethau 
GIG 

Dylai rheolwyr llawfeddygol gynghori llawfeddygon, staff 
nyrsio, ymarferwyr adran llawdriniaeth a gweithwyr 
proffesiynol gofal iechyd erall o’r problemau a sicrhau: 
1. Sefydlu a chynnal system gydlynol ar gyfer cyflenwad 
brys o gynnyrch gwaed. Rhaid i waed fod ar gael yn 
gyflym ar gyfer pob gweithdrefn llawdriniaethol. Fe fydd 
hyn yn cynnwys y gallu i gyfathrbeu’n uniongyrchol ac ar 
unwaith gyda’r labordy trallwyso a chludo cynnyrch 
gwaed rhwng y labordy a’r uned heb oedi. 

30/11/2007 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      Fe fydd gan pob uned fynediad i offer brys all fod ei 
angen os digwydd gwaedlif, fel pwythau a phecynnau 
priodol. Fe fydd angen i’r offer llawdriniaeth a dadebru 
brys hwn adlewyrchu’r amrediad o lawdriniaeth a wneir 
yn yr uned a graddfa’r arwahnrwydd daearyddol o 
wasanaethau gofal iechyd eraill. Dylid cynnal gwiriad 
ffurfiol cyn pob triniaeth. 

      

      Mae cefnogaeth ffurfiol i bob llawfeddyg ac anaesthetydd 
yn hanfodol fel bod gan ymgynghorwyr system i alw am 
gymorth mewn sefyllfaoedd o argyfwng. 

      



Peryglon tân 
gyda chynnyrch 
croen paraffin ar 
ddillad a 
gorchuddion 

26/11/2007   Dylai’r camau canlynol fod yn berthnasol i bob claf ym 
mhob lleoliad sy’n derbyn neu yn cael triniaeth gyda 
symiau mawr (100g neu ragor) o gynnych paraffin 
• dylid rhoi gwybodaeth am risgiau tân penodol ysmygu 
(neu bod yn agos at bobl sy’n ysmygu) neu yn agos at 
fflam agored neu achos potensial arall o fflamio yn ystod 
triniaeth ac am newid dillad neu ddillad gwely sydd wedi 
dod i gysylltiad â chynnyrch paraffin yn rheolaidd (yn 
ddyddiol) gan fod y paraffin yn treiddio i’r deunyddiau ac 
yn gallu bod yn risg tân. 

26/02/2008 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      Dylid rhoi’r wybodaeth hon ar y tro cyntaf y mae triniaeth 
o’r fath yn cael ei rhagnodi, ei gweinyddu neu ei rhoi gan 
weithiwr gofal iechyd proffesiynol a dylid cadw cofnod yn 
cadarnhau bod cyngor o’r fath wedi’i roi. Dylid gwirio ar 
adegau canlynol bod y cyngor wedi’i roi o’r blaen ac wedi 
ei ddeall. 

   

      Dylid arddangos gwybodaeth am ddiogelwch tân yn 
amlwg ym mhob ardal glinigol lle y gall cleifion dderbyn 
triniaeth gyda symiau mawr o gynnyrch paraffin. 

   

      Os, yn groes i gyngor, mae claf mewn ysbyty yn bwriadu 
gadael y ward i ysmygu, dylid eu hysbysu o’r risg a’u 
cynghori i wisgo dillad trwchus allanol nad yw  wedi eu 
llygru â’r cynnyrch paraffin 

   



      Dylid hysbysu perthnasau neu ofalwyr os nad ydy claf yn 
cydymffurfio gyda chyngor diogelwch. 

    

Risg o ddosio 
meddyginiaethau 
ceg gwrth ganser  

22/01/2008   Rhaid gwneud meddygon, nyrsus, fferyllwyr a’u staff yn 
ymwybodol y dylid rhagnodi, gweinyddu a rhoi a monitro 
meddyginiaethau ceg  gwrth ganser i’r un safon â therapi 
gyda chwistrelliad. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i : 
• dylai cyrff gofal iechyd baratoi polisïau a gweithdrefnau 
lleol sy’n disgrifio’r defnydd diogel o’r meddyginiaethau 
ceg hyn. 

22/07/2008 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

N/A 

      Dylai triniaeth gael ei dechrau gan arbenigwr canser       

      Dylai pob meddyginiaeth ceg gwrth ganser gael eu 
rhagnodi yn unig yng nghyd-destun protocol a chynllun 
triniaeth ysgrifenedig. 

      

      Dylai fod gan  y rhai nad ydyn nhw’n arbenigwyr sy’n 
rhagnodi neu yn rhoi meddyginiaeth ceg gwrth ganser 
parhaus fynediad parod i brotocolau a chynlluniau 
triniaeth ysgrifenedig priodol yn cynnwys canllaw ar 
fonitro a thrin gwenwyndra 

      

      Dylai staff sydd yn gweinyddu meddyginiaethau ceg 
gwrth ganser allu cadarnhau bod y dos a ragnodwyd yn 
briodol i’r claf, a bod y claf yn ymwybodol o’r trefniadau 
monitro angenrheidiol, trwy fod â mynediad at yr 
wybodaeth yn y protocol a’r cynllun triniaeth ysgrifenedig 
o’r ysbyty lle mae’r driniaeth wedi’i dechrau a chyngor 
gan fferyllydd gyda phrofiad mewn triniaeth ganser yn yr 
ysbyty hwnnw. 

      

      Dylai cleifion gael gwybodaeth gyflawn a derbyn 
gwybodaeth ysgrifenedig a llafar wedi’u diweddaru am 
eu therapi gwrth ganser gan yr ysbyty wreiddiol. 

      



      Dylai cleifion gael gwybodaeth gyflawn a derbyn 
gwybodaeth ysgrifenedig a llafar wedi’u diweddaru am 
eu therapi gwrth ganser gan yr ysbyty wreiddiol 

      

      Dylid gwneud defnydd llawn hefyd o wefannau 
canolfannau canser GIG i roi gwybodaeth i staff gofal 
iechyd, cleifion a gofalwyr i sicrhau y defnydd diogel o 
feddyginiaethau ceg gwrth ganser 

      

Risgiau gyda 
thoddiannau 
mewnwythiennol 
llifolchi heparin 

24/04/2008   Dylai cyrff adolygu polisïau lleol i leihau’r defnydd o 
doddiannau llifolchi heparin ym mhob dyfais, yn cynnwys 
cathetrau rhydwelïol neu wythiennol ganolog cymhleth. 
Dylai hyn gymryd i ystyriaeth y dystiolaeth a adolygwyd 
gan UK Medicines Information (UKMi) sy’n cadarnhau na 
ddylid defnyddio llifolchiadau heparin fel rheol i lifolchi 
cathetrau mewnwythinennol perifferol. 

24/07/2008 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

N/A 

      Dim ond ar ôl rhagnodi neu gyfarwyddyd grŵp cleifion y 
dylid rhoi toddiannau llifolchi 

    

      Dylid adolygu polisïau a gweithdrefnau lleol i sicrhau bod 
y risg gyda thoddiannau lifolchi heparin yn cael ei leihau 

    

      Dylai cyrff gofal iechyd sicrhau bod yr holl staff 
perthnasol yn ymwybodol o’r canllaw a’r polisi diwygiedig 
yma 

    

Risgiau gosod 
draen brest 

15/05/2008   Dylai arweinwyr llywodraethu clinigol mewn cyrff lleol 
archwilio arfer cyfredol a datblygu polisïau lleol i sicrhau: 
• mai dim ond gan staff gyda’r gallu perthnasol ac 
arolygiaeth digonol y mae draeniau brest yn cael eu 
gosod 

17/11/2008 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus N/A 

      Cynghorir yn gryf bod canllaw uwchsain yn cael ei 
ddefnyddio wrth osod draen i hylif 

    

      Canllawiau clinigol yn cael eu dilyn a staff yn ymwybodol 
o’r risgiau, yn adlewyrchu’r cwestiynau uchod 

    



      Nodi arweinydd i hyfforddi’r holl staff sy’n rhan o osod 
draen brest 

    

      Cael caniatâd ysgrifenedig gan gleifion cyn y driniaeth lle 
bynnag mae hynny’n bosibl 

    

      Adolygu data digwyddiadau lleol yn berthynol i ddraeniau 
brest ac annog staff i adrodd am ddigwyddiadau pellach 

    

Lleihau 
camgymeriadau 
dosio gyda 
meddyginiaethau 
opioid 

04/07/2008 Prif 
Fferyllydd 
neu’r 
Ymgynghor
ydd 
Fferyllol 

Pan fo meddyginiaethau opioid yn cael eu rhagnodi, eu 
gweinyddu neu eu rhoi, mewn unrhyw beth ac eithrio 
argyfwng aciwt, dylai’r ymarferydd gofal iechyd neu eu 
harolygydd clinigol: 
• cadarnhau unrhyw ddos opioid diweddar, 
fformiwleiddiad, amlder y gweinyddu ac unrhyw 
feddyginiaethau analgesig eraill a  ragnodwyd i’r claf. 
Gellir gwneud hyn er enghraifft trwy drafodaeth gyda’r 
claf neu eu cynrychiolydd (er nid yn achos triniaeth am 
ddibyniaeth), y rhagnodwr neu trwy gofnodion meddygol. 

03/01/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i gwblhau Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      Sicrhau lle y bwriedir cynyddu dos bod y dos a gyfrifir yn 
ddiogel i’r claf (e.e. morffin neu ocsicodon ceg mewn 
cleifion sy’n oedolion, dim fel rheol yn fwy na 50% yn 
uwch na’r dos blaenorol). 

      

      Sicrhau eu bod yn gyfarwydd gyda’r nodweddion 
canlynol o’r meddyginiaeth a’r fformiwleiddiad hynny: dos 
cychwyn arferol, amlder ei gymryd, cynydrannau dosio 
safonol, symptomau gorddos, sgil effeithiau cyffredin. 

      



Problemau gyda 
trwythiadau a 
samplo o linellau 
rhydwelïol  

28 
Gorffennaf 
2008.  

Cyfarwydd
wyr 
Meddygol 

Mae samplo o linellau rhydwelïol yn beryglus a dim ond 
staff cymwys hyfforddedig ddylai wneud hynny. Dylai 
Ymddiriedolaethau godi ymwybyddiaeth o risgiau ac 
adolygu canllawiau lleol. Dylai’r rhain gynnwys meini 
prawf ar gyfer ceisiadau am ddadansoddiadau nwy 
gwaed; 
technegau samplo, monitro a dehongli canlyniadau (yn 
cynnwys canlyniadau annisgwyl). 

30/01/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

N/A 

      Rhaid nodi llinellau trwythiad rhydwelïol yn glir. Mae hyn 
yn golygu labelu neu ddefnyddio mesurau diogelwch 
eraill fel llinellau wedi’u marcio fel a fabwysiedir gan rai 
Ymddiriedolaethau (gweler yr wybodaeth gefnogi). 

      

     Rhaid i unrhyw drwythiad (neu ychwanegyn) sydd 
ynghlwm â llinell rhywelïol gael ei ragnodi a’i wirio cyn ei 
roi. Dylid cynnal gwiriadau pellach yn rheolaidd ac ar 
adegau allweddol (fel ar adeg newid shifftiau) 

      

     Dylai staff ddefnyddio sodiwm clorid 0.9%  yn unig i 
gadw llinellau yn agored 

      

      Dylai labeli nodi cynnwys bagiau trwytho yn glir, hyd yn 
oed pan ddefnyddir bagiau pwysedd. Dros amser dylai 
cynhyrchwyr ddatblygu system gyffredinol i ddelio gyda’r 
broblem hon. 

      

Defnyddio bagiau 
bach Alcaloidai 
Finca  (Unedau 
Oedolion/ Pobl 
Ifanc) 

11/08/2008 Prif 
Fferyllydd 

Pan gaiff alcaloidai finca eu rhagnodi, eu gweinyddu neu 
eu rhoi mewn unedau oedolion a phobl ifanc: 
* Ni ddylid defnyddio dos mewn chwistrell bellach. 

06/02/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

N/A 

      Dylid cyflenwi’r dos a ragnodwyd o fferyllfa’r ysbyty yn 
barod i’w roi mewn bag bach 50ml sodiwm clorid 0.9% 
(ar gyfer rhai brandiau o glwcos vinorelbine gellir 
defnyddio toddiant 5% i ‘w chwistrellu yn hytrach na 
sodiwm clorid 0.9%). 

      



      Dylid arddangos y rhybudd canlynol yn glir ar label POB 
dos alkaloid vinca ‘’Ar gyfer defnydd Mewnwythiennol yn 
Unig – Marwol os caiff ei roi trwy Lwybrau Eraill’. 

      

      Dylid defnyddio lliw a dyluniad yn ddoeth ar y label, 
pecynnu allanol a bagiau cyflenwi er mwyn 
gwahaniaethu bagiau bach sydd ag alcaloidau vinca oddi 
wrth drwythiadau bagiau bach eraill. 

      

      Dylid trwytho’r bag bach vinca yn fewnwythienol dros 5-
10 munud a dylid monitro’r claf yn ofalus am arwyddion o 
elifiad. Dylid adrodd am achosion o elifiad a’i rannu trwy’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth Elifiad Cenedlaethol   
(www.extravasation.org.uk). 

      

      Dylid addasu polisïau a gweithdrefnau cemotherapi i 
adlewyrchu’r gofynion hyn  

    

      Dylid hysbysu a hyfforddi staff i ddilyn yr arfer newydd     

      Dylid archwilio arfer i sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r 
weithdrefn ddiogelwch newydd. 

    

Risgiau i gleifion 
hemodialysis o 
gyflenwad dŵr 

(hydrogen 
perocsid) 

30/09/2008 Cyfarwydd
wyr 
meddygol, 
Cyfarwydd
wyr Clinigol 
Arennol a 
Rheolwyr 
Technegol, 
Arweinwyr 
Llywodraet
hu Clinigol 
a Rheolwyr 
Ystadau/Cy
fleusterau 

Dylai cyrff lleol sicrhau bod: 
• Yr RRR hwn yn cael ei ddosbarthu i’r holl staff clinigol 
sydd yn rhan o ofal cleifion yn derbyn hemodialysis fel eu 
bod yn effro i arwyddion a symptomau clinigol. 

31/10/2008 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau N/A Wedi’i 
gwblhau 

N/A 



      Mae gweithgorau a phenderfyniadau ar newidiadau yn y 
dyfodol i gyflenwad dŵr yn cynnwys mewnbwn clinigol 
priodol, gydag ymgysylltiad gweithredol  
Technegwyr arennol. 
 

      

      Mae’r Cyfarwyddwr Meddygol yn ymwybodol o 
gyflenwadau dŵr i gleifion dialysis, unrhyw gemegolion a 
ychwanegir at y cyflenwad dŵr, amserlen ar gyfer 
diheintio a chamau i weithredu Rhybudd Ystadau a 
Chyfleusterau DH 2008-08. 

      

      Staff clinigol yn parhau i adrodd am ddigwyddiadau, yn 
cynnwys achosion difrifol fu bron digwydd, trwy systemau 
lleol ac uwchlwytho’r rhain yn brydlon i RLS i rannu 
dysgu am risgiau brys. 

      

Risg o hepgor 
Hib wrth 
weinyddu 
Infanrix-
IPV+Hib 

21/10/2008 Arweinyd
dion 
Imiwneid
dio mewn 
Byrddau 
Iechyd 
Lleol 

Yr holl staff sy’n paratoi ac yn gweinyddu 
brechlynnau plentyndod yn ymwybodol o’r 
dulliau cywir o baratoi ar gyfer pob brechlyn, 
yn cynnwys  Infanrix-IPV+Hib lle mae angen 
ailgyfansoddi Hib powdwr cyn ei roi, yn 
defnyddio cynnwys chwistrell wedi’i llenwi o 
flaen llaw 

04/11/2008 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      • Maen nhw wedi gwirio bod PILs a 
chyfarwyddiadau mewn Saesneg ar gyfer 
defnyddio ar gael gyda phob dos ar yr adeg 
mae’n cael ei roi. 

            

     • Mae ganddyn nhw weithdrefnau i adolygu 
arfer i weinyddu Infanrix-IPV+Hib anc i nodi’r 
holl blant yn yr ymgyrch dal i fyny Hib cyfredol 
sydd mewn perygl o beidio derbyn y cyddran 
Hib o’r brechlyn yma. Dylid gwahodd y plant 
yma yn ôl i dderbyn dos ar wahân o Menitorix 
(Hib/MenC) cyn Mawrth 2009, yn unol â 
chyngor AI yn y llythyr 26 Medi 2008 [Gateway 
10633] a Llywodraeth Cymru ar 1 Hydref 2008. 

            



      • Mae ganddyn nhw weithdrefnau i adolygu 
arfer i weinyddu Infanrix-IPV+Hib anc i nodi’r 
holl blant yn yr ymgyrch dal i fyny Hib cyfredol 
sydd mewn perygl o beidio derbyn y cyddran 
Hib o’r brechlyn yma. Dylid gwahodd y plant 
yma yn ôl i dderbyn dos ar wahân o Menitorix 
(Hib/MenC) cyn Mawrth 2009, yn unol â 
chyngor AI yn y llythyr 26 Medi 2008 [Gateway 
10633] a Llywodraeth Cymru ar 1 Hydref 2008. 

            

      • Mae gweithdrefnau a pholisïau lleol wedi’u 
hadolygu i gynnwys yr uchod ac adlewyrchir 
hyn yn y Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion (neu 
gyfatebol yng Nghymru) lle mae’n berthnasol. 

            

      • Caiff problemau fel y rhain eu hadrodd trwy 
systemau adrodd am ddigwyddiadau lleol. 

            

Osgoi 
tyllau/creuand
oriad ochr 
anghywir 

12/11/2008 Cyfarwyd
dwyr 
Clinigol 
Llawdrini
aeth 

Dylai cyrff lleol adolygu polisi ac arfer cyfredol 
ar gyfer niwrolawdriniaeth oedolion a phlant. 
Camau allweddol i leihau risg o lawdriniaeth 
ochr anghywir i gynnwys: 
• marcio ochr y llawdriniaeth a fwriedir 

12/05/2009 N/A heb ei 
berfformio 

N/A heb 
ei 
berfform
io 

N/A heb ei 
berfformiod 

Wedi’i gwblhau N/A heb 
ei 
berfform
io 

N/A heb 
ei 
berfform
io 

N/A heb ei 
berfformio 

      •rhaid cymryd amser allan yn y theatr cyn y 
gosod terfynol, gosod pinnau pen neu dechrau 
torri 

  

      •dylid archwilio arfer lleol ac annog staff i 
adrodd am ddigwyddiadau pellach. 

  

Dadebru 
mewn 
lleoliadau 
iechyd 
meddwl ac 
anabledd 
dysgu 

26/11/2008 Cyfarwyd
dwyr 
Meddygol 
a Nyrsio 

Mae eu rhaglen dreigl o hyfforddiant cymorth 
bywyd sylfaenol (BLS) i’r holl staff yn seiliedig 
ar safonau’r Cyngor Dadebru (DU) sy’n 
cynnwys rheoli tagu. 

20/05/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      Mae gan pob ardal cleifion fynediad ar unwaith 
i offer BLS sylfaenol (e.e. dyfeisiadau 
mygydau wyneb sy’n hunan chwyddo, neu 
ddyfeisiadau ceg wrth geg). 

      



      Dylai fod gan pob ardal cleifion lle y gellid 
disgwyl ataliad y galon o leiaf unwaith bob 
pum mlynedd fynediad at Diffibrilwyr Allanol 
Awtomataidd (AEDs) o fewn tri munud. 

      

      Mae gan pob uned lle y gellir defnyddio 
tawelyddion cyflym, ymyriadau corfforol neu 
neilltuaeth fynediad at staff wedi’u hyfforddi 
mewn cymorth bywyd ar unwaith (ILS) ac i’r 
holl offer a enwir yng Nghanllaw 25 NICE (yn 
cynnwys AEDs). 

      

      Lle bynnag mae’n ddichonadwy, mae eu 
hyfforddiant yn cynnwys arferion neu driliau 
rheolaidd yn ychwanegol at ddysgu yn y  
dosbarth. 

      

       
Nodir rôl arweinyddiaeth ar gyfer materion 
dadebru (yn cynnwys o fewn cyrff y mae eu 
hyfforddiant dadebru wedi ei gontractio allan) 
ac mae lefelau presenoldeb mewn hyfforddiant 
cymorth bywyd yn cael eu harchwilio, adrodd i 
uwch lefel y corff yn rheolaidd a gweithredu ar 
unrhyw fethiannau. 

      

Lleihau’r risg 
o orddos gyda 
brechlyn 
midazolam 
mewn 
oedolion 

09/12/2008 Cyfarwyd
dwr 
Gweithre
dol 

Sicrhau bod storio a defnydd midazolam 
cryfder uchel(5mg/ml mewn ampwlau 2ml a 10 
ml; neu ampwlau 2mg/ml in 5ml ) wedi’i 
gyfyngu i anaesthesia cyffredinol, gofal dwys, 
meddyginiaeth lliniarol a meysydd/sefyllfaoedd 
clinigol lle mae risg asesiad o’i ddefnydd wedi’i 
gynnal, er enghraifft lle caiff gyrrwyr chwistrell 
eu defnyddio. 

09/06/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Parahaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

     Sicrhau bod storio a defnydd midazolam 
cryfder uchel mewn ardaloedd clinigol eraill yn 
cael ei newid am midazolam cryfder isel 
(1mg/ml mewn  ampwlau 2ml neu 5ml). 

    



      Adolygu protocolau therapiwtig i sicrhau bod 
canllaw ar y defnydd o midazolam yn glir a bod 
y risgiau yn enwedig i’r oedrannus neu’r eiddil 
wedi’u hasesu’n llawn. 

   

      Sicrhau bod gan ymarferwyr gofal iechyd sy’n 
uniongyrchol ynghlwm neu yn cymryd rhan 
mewn technegau tawelyddu yr wybodaeth, 
sgiliau a’r gallu angenrheidiol sydd eu hangen. 

   

      Sicrhau bod stociau o flumazenil ar gael lle 
mae midazolam yn cael ei ddefnyddio a bod y 
defnydd o flumazenil yn cael ei archwilio’n 
rheolaidd fel arwydd o roi gormod o ddos o 
midazolam. 

   

      Sicrhau bod polisi’r corff yn cynnwys 
tawelyddu a bod cyfrifoldeb cyffredinol yn cael 
ei aseinio i uwch glinigydd a fydd fel rheol yn 
anaesthetydd 

    

Lleihau’r risg 
o niwed oddi 
wrth 
doddiannau 
glanhau’r 
coluddion 

19/02/2009 Cyfarwyd
dwr 
Gweithre
dol 

Cynhelir asesiad clinigol gan y clinigydd sy’n 
awdurdodi’r llawdriniaeth neu’r driniaeth 
ymchwilio (yn cynnwys meddygon teulu sy’n 
defnyddio’r llwybr mynediad uniongyrchol) i 
sicrhau nad oes unrhyw wrth arwyddion (e.e. 
cyflwr clinigol fel diverticulitis) neu risgiau (e.e. 
meddyginiaeth cydredol fel diuretic) o’r 
defnydd o doddiant glanhau’r colyddion. 

07/09/2009 Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      Mae’r defnydd o doddiant glanhau’r coluddion 
wedi’i awdurdodi gan y clinigydd ar yr un pryd 
â’r llawdriniaeth neu’r driniaeth ymchwilio. 
Gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio’r un 
ffurflen. 

         

      Y clinigydd sy’m gofyn am y llawdriniaeth neu’r 
driniaeth ac sy’n awdurdodi’r defnydd o 
doddiant glanhau coluddion sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod esboniad am y defnydd diogel o’r 
cynnyrch yn cael ei ddarparu i’r claf neu’r 
gofalwr. 

         



      Mae system ddiogel yn bodoli sy’n cynnwys 
gweithiwr clinigol awdurdodedig yng 
nghyflenwad y feddyginiaeth a’r wybodaeth 
ysgrifenedig (yn cynnwys cyswllt a enwir) ar 
gyfer pob claf. Gweler y rhestr wirio 
gweithredu yn yr wybodaeth gefnogi am ragor 
o fanylion am hyn. 

          

Risg 
llawdriniaetho
l lliniarol 
mewn cleifion 
sy’n derbyn 
arthroplasti’r 
glun neu 
doriadau 
asgwrn y glun 
procsimol 

11/03/2009 Cyfarwyd
dwyr 
Clinigol 
Llawdrini
aeth 

Adrodd i’r NPSA a MHRA am bob niwed 
amdriniaethol neu farwolaeth claf am 
adnewyddu clun llawn a hemiathroplasti, gan 
ddatgan y defnydd o prosthesis glynedig neu 
anlynedig a rhannu canlyniadau ymchwiliadau 
lleol gyda’r NPSA . 

14/09/2009 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus N/A 

      Adolygu canllawiau lleol a gweithgaredd 
archwilio cyfredol yn erbyn arfer da yn 
cynnwys cyflwyo data i NHFD a lleihau risgiau 
fel â ganlyn: 
Asesiad claf 
Techneg anaesthetig 
Techneg llawdriniaethol 

  

Cathetrau 
wrinol 
benywod yn 
achosi trawma 
i oedolion 
gwrywaidd 

30/04/2009 Prif 
Weithred
wyr 

Mae’r Adroddiad Ymateb Cyflym hwn yn cael 
ei ddosbarthu ar unwaith i’r holl staff sy’n 
gosod cathetrau wrinol mewn cleifion yn eu 
harddegau neu oedolion gwrywaidd ac i 
fferyllwyr cymunedol sy’n dosbarthu cathetrau 
wrinol. 

01/09/2009 Parhaus Wedi’i 
gwblhau  

Parhaus Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      Mae systemau cyflenwi cyfredol ar gyfer 
cathetrau hyd benywod yn cael eu hadolygu 
gyda’r nod o gyfyngu mynediad lle mae’n 
briodol (er enghraifft, ysbyty aciwt yn cyflenwi 
cathetrau hyd benywod dim ond trwy ward 
arbenigol neu nyrsus arbenigol yn hytrach na’u 
stocio nhw ar bob ward yn gyffredinol) 

 

      Lle mae cathetrau hyd benywod yn cael eu 
stocio mewn unrhyw leoliad, lle mae pobl ifanc 
yn eu harddegau neu oedolion gwrywaidd yn 
derbyn triniaeth hefyd, arddangos hysbysiad 
rhybudd yn agos at y stoc o gathetrau hyd 
benywod. 

 



      Lle mae cathetrau hyd benywod yn cael eu 
stocio mewn unrhyw leoliad, lle mae pobl ifanc 
yn eu harddegau neu oedolion gwrywaidd yn 
derbyn triniaeth hefyd, lle bynnag mae’n bosibl 
gosod labeli rhybudd clir ychwanegol at bob 
catheter cyn i’r rhain gael eu dosbarthu i 
ardaloedd clinigol unigol neu i leoliadau staff 
cymunedol.   
 

 

      Mae cynnwys hyfforddiant gallu lleol ar gyfer 
gosod cathetrau wrinol yn cael ei adolygu i 
sicrhau ei fod yn cynnwys dethol cathetrau o’r 
hyd cywir. 

  

Atal niwed i 
blant gan rieni 
ag anghenion 
iechyd 
meddwl  

28/05/2009 Prif 
Weithred
wyr 

Dylai pob asesiad, monitro CPA, adolygiadau 
a dogfennaeth cynllunio rhyddhau annog staff i 
ystyried a ydy’r defnyddiwr gwasanaeth yn 
debygol o gael neu ailafael mewn cysylltiad 
gyda’u plentyn eu hunain neu gyda phlant 
eraill yn eu rhwydwaith o deulu a ffrindiau, hyd 
yn oed pan nad ydy’r plentyn yn byw gyda’r 
defnyddiwr gwasanaeth. 

27/11/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i gwblhau 
80% 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      Os oes gan y defnyddiwr gwasanaeth 
gysylltiad gyda phlant, neu os yw’n ailafael 
mewn cysylltiad, dylai hyn gychwyn asesiad 
ynghylch risg gwirioneddol neu botensial i’r 
plant, yn cynnwys credoau rhithdybiol 
amdanyn nhw, a thynnu oddi ar cymaint o 
ffynonellau gwybodaeth â phosibl yn cynnwys 
cydymffurfio gyda thriniaeth. 

 

      Dylid gwneud cyfeiriadau at wasanaethau 
gofal cymdeithasol plant o dan y 
gweithdrefnau diogelu lleol cyn gynted ag y 
mae problem, amheuaeth neu bryder am 
blentyn yn dod yn amlwg, neu os nad ydy 
anghenion y plentyn ei hun yn cael eu diwallu. 

 



      Dylid rhoi canllawiau clir i staff sy’n gweithio 
mewn gwasanaethau iechyd ar sut i wneud 
cyfeiriadau o’r fath, yn cynnwys rhannu 
gwybodaeth, rôl arweinydd dynodedig dros 
amddiffyn plant yn eu corff a beth i’w wneud 
pan fo pryder yn amlygu ei hun y tu allan i 
oriau swyddfa arferol. 

 

      Dylai seiciatrydd clinigol fod â chyfraniad 
uniongyrchol ym mhob penderfyniad clinigol i 
ddefnyddwyr gwasanaethau all fod yn risg i 
blant. 

 

      Mae hyfforddiant diogelu sy’n cynnwys y 
risgiau i bant gan rieni â chredoau rhithdybiol 
yn cynnwys eu plant neu allai niweidio eu plant 
fel rhan o gynllun hunan laddiad yn ofyniad 
hanfodol i’r holl staff. Dylid archwilio lefelau 
presenoldeb, gwybodaeth a gallu yn rheolaidd, 
a gweithredu ar frys ar unrhyw fethiannau. 

    

Atal oedi 
mewn 
dilyniant i 
gleifion gyda 
glawcoma  

11/06/2009 Cyfarwyd
dwyr 
gwasana
ethau 
opthalme
g/rheolwy
r 
gwasana
ethau 

Sicrhau bod canllawiau NICE ar glawcoma ar 
gael i’r holl staff perthnasol a datblygu cynllun 
gweithredu i weithredu’r argymhellion 

10/12/2009 Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus 

      Adolygu lefelau canslo apwyntiadau gan yr 
ysbyty  i gleifion gyda glawcoma sefydledig 
neu gydag amheuaeth o glawcoma trwy 
fforymau llywodraethu clinigol   

   

      Adolygu cyfraddau cleifion ‘heb fynychu’ er 
mwyn adnabod ac archwilio cleifion risg uchel 
nad ydyn nhw’n mynychu 

   



     Nodi’r nifer o gleifion sydd ar hyn o bryd yn 
aros am ddilyniant a chadarnhau bod digon o 
gapasiti yn y gymuned iechyd leol i gwrdd â’r 
nifer yma o ran apwyntiadau cleifion allanol ac 
unrhyw ymchwiliadau arbenigol e.e. delweddu 
maes gweledol a disg optig 

    

      Datblygu system lle y gellir ‘adnabod’ cleifion 
ar y system archebu/apwyntiadau i nodi’r 
flaenoriaeth glinigol a roddir i’r gweithgaredd 
apwyntiadau a monitro i sicrhau 
cydymffurfiaeth gyda chyfnodau dilyniant NICE 

   

      Darparu gwybodaeth am glawcoma i gleifion a 
sicrhau bod proses syml i gleifion aildrfenu 
apwyntiadau lle mae angen. 

    

Lleihau’r 
risgiau gosod 
catheter 
uwchbiwbig 
(oedolion yn 
unig) 

29/07/2009 Cyfarwyd
dwyr 
Meddygol 

1.Dosbarthu’r wybodaeth am risgiau’r driniaeth 
yma ar unwaith i’r holl staff all fod yn gosod 
neu sy’n gofyn am gael gosod catheter 
uwchbiwbig (rhoddir dalen briffio enghreifftiol i 
staff clinigol yn yr wybodaeth gefnogi 
www.npsa.nhs.uk/nrls/alerts-and-
directives/rapidrr/suprapubic-catheter). 

29/04/2010 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      2.Nodi arweinydd wedi’i enwi ar gyfer 
hyfforddiant a datblygu cynllun hyfforddi 

  

      3.Adolygu neu ddatblygu canllawiau/polisïau 
lleol  yng ngoleuni’r adroddiad yma a safonau 
BAUS sydd i ddod. 

  

      4.Defnyddio uwchsain lle bynnag mae’n bosibl 
i weld y bledren a thywys gosod y catheter. 
Dylai fod peiriannau uwchsain ar gael yn yr 
ardaloedd perthnasol a staff wedi’u hyfforddi 
i’w defnyddio. 

  



      5.Adolygu data digwyddiadau lleol yn 
berthynol i osod catheter uwchbiwbig, cymryd 
camau priodol ac annog staff i adrodd am 
ddigwyddiadau pellach ac i gymryd rhan yn 
archwiliad clinigol cenedlaethol BAUS. 

  

Diogelwch 
ocsigen mewn 
ysbytai 

29/09/2009 Pob 
ysbyty 

1. Mae’r Adroddiad Ymateb Cyflym hwn a’r 
dalenni briffio NPSA  (ewch i 
www.nrls.npsa.nhs.uk/alerts) 
yn amlygu camau i leihau risgiau therapi 
ocsigen ar gael ar unwaith i’r holl staff 
perthnasol. 

29/03/2010 Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus 80% wedi’i 
gwblhau 

      2. Mae’r defnydd o sylindrau ocsigen yn cael 
eu lleihau a lle mae angen, creu achos busnes 
dros gynyddu darpariaeth ocsigen trwy bibell 
yn unol â HTM 02-01 Rhan A. 

        

      3. Lle nad oes modd osgoi defnyddio sylindrau 
ocsigen (h.y. sefyllfaoedd trosglwyddo a brys 
neu i ymddiriedolaethau iechyd meddwl) mae 
systemau cadarn yn eu lle i sicrhau digon o 
gyflenwadau dibynadwy, yn cynnwys gwirio a 
chyfrif stoc sylindrau. 

        

      4. Mae’r risgiau o gymysgu ocsigen ac aer 
cywasgedig meddygol yn cael eu hasesu a 
chynlluniau gweithredu’n cael eu datblygu (e.e. 
symud y mesurydd llif aer meddygol o’r allanfa 
yn y wal pan nad yw’n cael ei ddefnyddio’n 
rheolaidd) 

       

      5. Caiff ocsigen ei ragnodi ym mhob sefyllfa yn 
unol â chanllawiau BTS (ond noder nad ydy’r 
rhain yn cynnwys gofal critigol na phlant dan 
16 oed). Mewn argyfwng, dylid rhoi ocsigen ar 
unwaith a’i ddogfennau yn ddiweddarach. 

       

      6. Mae ocsimetreg pwls ar gael ym mhob 
lleoliad lle caiff ocsigen ei ddefnyddio. 

       

      7. Mae grŵp amlddisgyblaethol (fel Pwyllgor 
Mwy Meddygol) yn gyfrifol am adolygu 
digwyddiadau’n berthynol i ocsigen, datblygu 
polisi ocsigen a rhaglen hyfforddiant.. 

        

Lleihau’r risg 
o adael 
rhwymynnau 

09/12/2009 Pob corff 1. Mae canllawiau’n cynnwys  cael gwared ar 
rwymynnau digidol fel rhan o’r weithdrefn cyfrif 
swabiau a phennu’r angen i gofnodi’r cyfnod o 

09/06/2010 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 



ar ôl 
llawdriniaeth 
i’r bysedd neu 
i fysedd y 
traed 

amser y mae’r rhwymyn yn ei le. 

   2. Dylid defnyddio rhwymynnau digidol gyda 
marc CE sydd wedi’u labelu ac/neu â lliw 
llachar, yn unol â chyfarwyddiadau’r 
gwneuthurwr. Ni ddylid defnyddio menyg 
llawfeddygol fel rhwymynnau. 

  

   3. Adolygir Rhestr Wirio Diogelwch 
Llawfeddygol WHO yn lleol i ystyried 
ychwanegu tynnu rhwymynnau ar y cam 
‘Llofnodi Allan’. 
 

  

    4. Defnyddir dalen briffio clinigol NPSA i godi 
ymwybyddiaeth am risgiau defnyddio 
rhwymynnau digidol ac argymhellion arfer 
diogelach  (www.nrls.npsa.nhs.uk/tourniquets). 

  

Storio oer 
brechlyn 

21/01/2010   1. Sicrhau bod pob adran a darparwyr (yn 
cynnwys contractwyr annibynnol) sydd â 
stociau brechlyn yn ymwybodol o’r polisi 
perthnasol ar storio’n ddiogel (er enghraifft, fel 
y rhoddir yn Atodiadau 1 a 2 o’r wybodaeth 
gefnogi). Dylai polisïau lleol gael person 
dynodedig a dirprwy/on yn gyfrifol am dderbyn 
a storio brechlynnau. 

21/07/2010 Parhaus Parhaus Wedi’i gwblhau Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

    2. Gweithdrefnau ar gael i sicrhau eu hunain 
bod yr holl adrannau a darparwyr perthnasol 
yn cadw at y polisi perthnasol ar gyfer storio 
oer brechlynnau. Mae hyn yn cynnwys adolygu 
darlleniadau tymheredd oergelloedd mewn dull 
a fydd yn nodi os ydy brechlynnau wedi’u 
storio y tu allan i’r amrediad tymheredd a 
argymhellir gan y gwneuthurwr cyn eu rhoi i 
gleifion. 

  

    3. Gweithdrefnau ar gyfer camau unioni lle 
mae brechlynnau wedi cael eu storio y tu allan 
i amrediad tymheredd a argymhellir gan y 
gwneuthurwr a sicrhau bod adrannau a 
darparwyr yn ymwybodol o’r rhain. Gall camau 
gynnwys cyfeiriad i ddechrau at fas data 
oergell UKMi a gofyn am gyngor dilynnol gan 
wasanaethau gwybodaeth meddyginiaethau 
GIG neu gan wneuthurwr y brechlyn. 

  

Lleihau niwed 
oddi wrth 
feddyginiaethau 
wedi’u hepgor 
neu eu hoedi yn 
yr ysbyty 

24/02/2010   1. Nodi rhestr o feddyginiaethau critigol lle 
mae amserlen gweinyddu yn hanfodol. Dylai’r 
rhestr gynnwys meddyginiaethau gwrth 
heintus, gwrthgeulyddion, insiwlin, dadebru a 
meddyginiaethau ar gyfer clefyd Parkinson, a 
meddyginiaethau eraill a enwyd yn lleol; 

24/02/2011 Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus 80% wedi’i 
gwblhau 

    2. Sicrhau bod gweithdrefnau rheoli 
meddyginiaeth yn cynnwys canllaw ar 

  



bwysigrwydd rhagnodi, cyflenwi a rhoi 
meddyginiaethau critigol, materion amserlenni 
a beth i’w wneud pan fo meddyginiaeth wedi’i 
hepgor neu ei oedi; 

    3. Adolygu a lle mae angen, gwneud 
newidiadau i systemau i gyflenwi 
meddygniaethau brys yn ystod  a thu hwnt i 
oriau er mwyn lleihau risgiau; 

  

       

    5. Gwneud y staff yn ymwybodol (trwy 
ddosbarthu’r adroddiad ymateb cyflym hwn) 
bod hepgor neu oedi meddyginiaethau critigol i 
gleifion mewnol neu ar adeg rhyddhau cleifion 
o’r ysbyty yn ddigwyddiadau diogelwch cleifion 
a dylid adrodd ar hynny. 

  

Adnabod 
cymhlethdodau’n 
gynnar ar ôl 
gastrotomi 

31/03/2010   Dylai pob corff GIG sy’n darparu gofal yn y 
cyfnod hyd at 72 awr (tridiau) ar ôl gastrotomi:  

30/09/2010 Wedi’i gwbhlau Wedi’i 
gwbhlau  

Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwbhlau 

Wedi’i 
gwbhlau 

    1Dosbarthu’r adroddiad ymateb cyflym hwn i 
staff clinigol perthnasol, yn cynnwys staff 
nyrsio a meddygol mewn ysbytai aciwt a 
meddygfeydd, nyrsus cymuned a 
gwasanaethau allan o oriau mewn gofal 
sylfaenol.  

  

    Dylai pob corff GIG sy’n gosod gastrotomi 
sicrhau: 

  

    2. Protocolau lleol yn nodi’r arsylwadau i’w 
cymryd yn ystod y cyfnod adfer yn syth ar ôl y 
driniaeth (er enghraifft, amlder a hyd 
arsylwadau pwysedd gwaed, pwls, anadlu a 
sgôr poen, ynghyd â gwirio safle’r stoma am 
waedu, gollwng cynnwys gastrig neu symudiad 
yn y tiwb).  

  

    3. Maen nhw’n marcio nodiadau meddygol a 
nyrsio’r claf gyda rhybudd hawdd i’w weld,  os 
oes poen wrth fwydo, poen parhaus neu 
ddwys ar ôl y driniaeth neu waedu ffresh 
neu gollwng cynnwys gastrig allanol, atal 
bwydo/meddyginiaeth ar unwaith, gofyn am 
gyngor ar unwaith ac ystyried sgan CT, 
astudiaeth cyferbyniad neu adolygiad 
llawfeddygol*. 

  

    4. Maen nhw’n ychwanegu’r rhybudd cyfatebol 
i’r wybodaeth rhyddhau rhagarweiniolo a 
ddarperir i feddyg teulu’r claf ac i nyrsus 
cymuned neu nyrsus cartref gofal.  

  

    5. Lle mae cleifion yn cael eu rhyddhau o fewn 
72 awr (tridiau) i osod gastrotomi: 

  

    a) mae systemau’n bodoli i sicrhau uwch 
adolygiad cyn rhyddhau (gweler yr wybodaeth 
gefnogi)); 

  



    b) Mae cleifion a’u gofalwyr yn cael eu 
rhybuddio bod yr arwyddion a restrwyd uchod 
yn arwyddion perygl sydd angen sylw ar 
unwaith (yn llafar a thrwy ddefnyddio’r labeli a 
ddarperir gyda’r adroddiad ymateb cyflym hwn 
neu rybudd gwelededd amlwg cyfatebol ar 
wybodaeth lleol i gleifion) a’u bod yn cael rhif 
cyswllt lleol priodol i gael cyngor ôl ofal brys 
sydd ar gael dros nos ac ar benwythnosau;  

  

      c) Mae’r staff sy’n ateb y rhif cyswllt hwn yn 
deall bod yr arwyddion a restrir uchod yn 
symptomau sydd angen ymateb brys a bod 
ganddyn nhw brotocolau lleol i’w harwain 
ynghylch pa gamau i’w cymryd. 

  

Gwirio 
beichiogrwydd 
cyn llawdriniaeth 

28/04/2010   1. Dylid adolygu polisïau asesu cyn 
llawdriniaeth lleol i sicrhau bod statws 
beichiogrwydd yn cael ei wirio o fewn y cyfnod 
yn union cyn y lladwriniaeth yn unol â 
chanllawiau NICE. 

28/10/2010 Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwbhlau 

Parhaus Wedi’i 
gwbhlau 

    2. Dylid cofnodi’r gwiriad ar y ddogfennaeth 
cyn llawdriniaeth a ddefnyddir gan staff sy’n 
cyflawni’r gwiriadau clinigol a hunaniaeth 
terfynol cyn ymyriad llawfeddygol. 

  

    3. Dylai cyrff arddangos adrodd cadarn o 
ddigwyddiadau lle nad ydy gwiriadau 
beichiogrwydd wedi’u cynnal ac unrhyw 
gamau cysylltiedig yn deillio o hynny (all 
gynnwys archwiliad lleol). 

  

Lleihau’r risg o 
swabiau wedi’u 
gadael ar ôl 
genedigaeth y 
wain a phwytho’r 
perinëwm  

26/05/2010 Pob corff 
GIG 

  1. gweithdrefnau ysgrifenedig ar 
gyfer cyfrif swabiau ym mhob 
genedigaeth (yn cynnwys 
pwytho’r perinëwm         

26/11/2010 Parhaus Wedi’i 
gwbhlau 

Parhaus Wedi’i gwbhlau Wedi’i 
gwbhlau 

Parhaus Wedi’i 
gwbhlau 

      2.archwilio arferion cyfrif swabiau 
yn eu gwasanaethau mamolaeth    

      

      3. darparu addysg a hyfforddiant 
am y weithdrefn gyfrif i holl staff 
bydwreigiaeth, obstetrig a 
chymorth 

      

      4. sicrhau bod gweithwyr 
proffesiynol arweiniol 
(bydwragedd ac obstetryddion) 
yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb  am 
ddogfennu’r cyfrif swabiau yng 
nghofnod iechyd y fenyw   

      

      5. ar y cyd gyda’r adran 
cyflenwadau, asesu risg 
cyflenwad di-haint a phecynnau 
pwytho’r perinëwm ac ystyried 
defnyddio swabiau y gellir eu 
gweld gyda phelydr-x 

      



        6.sicrhau bod staff yn adrodd am 
ddigwyddiadau o swabiau wedi’u 
gadael ar ôl genedigaethau’r   
wain a phwytho’r perinëwm fel 
digwyddiadau diogelwch cleifion       

      

        7.rhaeadru’r ddalen briffio clinigol 
i’r staff perthnasol i godi 
ymwybyddiaeth o beryglon 
swabiau’n cael eu gadael yn 
anfwriadol yn dilyn 
genedigaethau’r wain a phwytho’r 
perinëwm  

16/12/2010     

Rhoi insiwlin 
yn ddiogelach 

16/06/2010 Pob corff 
GIG a’r 
sector 
annibyn
nol 

  1. Mae pob dos reholaidd a sengl 
o insiwlin (bolus) yn cael eu 
mesur a’u rhoi gan ddefnyddio 
chwistrell insiwlin neu ddyfais 
pen insiwlin masnachol. Ni ddylid 
defnyddio chwistrelli 
mewnwythiennol fyth ar gyfer rhoi  

  Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i gwblhau  Parhaus Parhaus Parhaus 

        2. defnyddir y term ‘unedau’ ym 
mhob cyd-destun. Ni chaiff 
byrfoddau fel ‘U’ neu ‘IU’ fyth eu 
defnyddio. 

  

        3. Mae gan pob ardal glinigol a 
staff cymuned sy’n trin cleifion 
gydag insiwlin ddigon o 
gyflenwadau o chwistrelliu 
insiwlin a nodwyddau isgroenol, y 
gall y staff eu cael bob amser. 

  

        4. Rhaid defnyddio chwistrell 
insiwlin bob amser i fesur a 
pharatoi insiwlin ar gyfer trwytho 
mewnwythiennol. Caiff 
trwythiadau mewnwythiennol eu 
rhoi mewn chwistrelli 
mewnwythiennol 50ml neu mewn 
bagiau mewnwythiennol mwy. 
Dylid rhoi ystyriaeth i gyflenwi a 
defnyddio cynnyrch trwytho 
parod i’w rhoi e,e, chwistrelli wedi 
eu llenwi o flaen llaw o insiwlin 
sy’n gweithio’n gyflym 50 uned 
mewn 50ml sodiwm clorid  0.9%. 

  



        5. dylid cael rhaglen hyfforddi i’r 
holl staff iechyd gofal (yn 
cynnwys staff meddygol) y 
disgwylir iddyn nhw roi insiwlin. 
Mae rhaglen e-ddysgu ar gael yn: 
www.diabetes.nhs.uk/safe_use_o
f_insulin 

  

        6. Caiff polisïau a gweithdrefnau i 
baratoi a rhoi insiwlin a 
thrwythiadau insiwlin mewn 
ardaloedd clinigol eu hadolygu i 
sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r 
uchod. 

  

Lleihau 
camgymeriad
au dos 
triniaeth gyda 
heparinau 
pwysau 
moleciwlaidd 
isel 

30/07/2010 Pob corff 
GIG a’r 
sector 
annibynn
ol 

  1. Defnyddir pwysau claf fel sail i 
gyfrifo dos triniaeth angenrheidiol 
LMWH. Rhaid cofnodi’r pwysau 
yn gywir mewn Kilogramau (kg) 
ar siart meddyginiaeth a chofnod 
clinigol y claf (pan y’i defnyddir). 
Dylid pwyso cleifion ar ddechrau 
therapi a lle mae’n berthynol yn 
ystod triniaeth 

28/01/2011 Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

        2. Ystyrir gweithrediad arennol 
wrth ragnodi dosau triniaeth 
LMWHs. Ni ddylai’r prawf 
gweithrediad arennol greu oedi 
wrth roi’r dos cyntaf ond rhaid 
gwneud pob ymdrech i seilio 
dosiau canlynol ar y canlyniadau 
hyn. 

    

        3. Mae offer cyfrifo dos ar gael ar 
gyfer amrediad o bwysau corff, 
dangosyddion clinigol penodol a 
chynnyrch LMWH a bod 
ystyriaeth yn cael ei roi i 
resymegoli’r amrediad o 
gynnyrch LMWH a ddefnyddir yn 
y corff. 

    



        4. Mae gwybodaeth hanfodol fel 
dos, pwysau, gweithrediad 
arennol, dangosydd a hyd 
triniaeth yn cael ei gyfleu ar adeg 
trosglwyddo gofal (e.e. trwy 
lythyrau rhyddhau) ac fe’u 
defnyddir i sicrhau bod dosau yn 
y dyfodol yn ddiogel. 

    

        5. Mae gwiriadau dosio yn 
seiliedig ar wybodaeth am 
gleifion yn cael eu gwneud gan 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol 
sydd yn adolygu, gweinyddu neu 
roi LMWHs pan fo’r wybodaeth 
yma ar gael yn hawdd iddyn nhw. 

    

        6. Dylid arddangos gwelliant 
mewn systemau trwy gasglu ac 
adolygu data, fel adroddiadau 
digwyddiadau, ymyriadau fferyllol 
clinigol, archwiliadau neu fesurau 
canlyniadau perthnasol eraill. 

    

Atal gor 
drwytho hylif 
mewn 
wythiennol* a 
meddyginiaet
hau mewn 
plant newydd-
anedig 

26/08/2010 Pob corff 
GIG sy’n 
darparu 
gwasana
ethau 
Newydde
nedigol 

  Dylai adrannau sy’n darparu 
gwasanaethau 
newyddenedigol:1. sicrhau bod 
yna bolisi gweinyddu 
mewnwythiennol newyddenedigol 
lleol sy’n pennu: a. Wrth 
ddefnyddio pwmp chwistrell i roi 
hylif mewnwythiennol neu 
feddyginiaethau i blant newydd 
anedig, ni ddylid cadw bag o hylif 
yn gysylltiedig i’r chwistrell.* b. 
rhaid cau pob clamp ar setiau 
rhoi mewnwythiennol cyn symud 
y set rhoi o’r pwmp trwytho, neu 
ddiffodd y pwmp. Mae angen 
gwneud hyn hyd yn oed os oes 
gan y set rhoi ddyfais llif 
gwrthrydd. c. amlder a 
chyfrifoldeb dros fonitro: i. y 
ddyfais trwytho mewnwythiennol 
ii. Yr offer rhoi trwythiad iii. Y claf 
sy’n derbyn y trwythiad 
mewnwythiennol 

28/02/2011 Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus N/A 



        2. Dylid cynnwys y pwyntiau 
uchod mewn safonau lleol ar 
gyfer addysg, hyfforddiant, asesu 
ac yn destun archwilio i sicrhau 
bod arfer clinigol yn unol â’r polisi 
lleol. 

    

Llawdriniaeth 
laparoscopig: 
methu 
adnabod 
dirywiad ôl-
driniaethol 

23/09/2010 Pob corff 
lle mae 
llawdrini
aeth 
laprosco
pig yn 
cael ei 
gynnal 
yn y GIG 
a’r 
sector 
annibyn
nol. Er 
gwyboda
eth i 
gyrff 
gofal 
sylfaenol                                    

  Rhaid i gyrff sicrhau:            1. 
bod protocolau lleol – yn pennu’r 
arsylwadau angenrheidiol yn y 
cyfnod yn syth ar ôl triniaeth i 
helpu staff i adnabod a 
gweithredu ar arwyddion o 
ddirywiad;  • diffinio meini prawf 
rhyddhau yn cynnwys adolygiad 
meddygol uwch os nad ydy’r claf 
yn diwallu’r meini prawf hyn; • 
diffinio cyfleusterau ar gyfer gofal 
parhaus pan na fyddai rhyddhau 
yn ddiogel.  

24/03/2011 Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      2. Pan fo claf yn cael ei ryddhau, 
mae systemau’n bodoli i sicrhau • 
bod cleifion a’u gofalwyr yn cael 
copi o’u crynodeb rhyddhau; 
o cyngor llafar ac ysgrifenedig 
am arwyddion o ddirywiad a 
phryd i ofyn am gyngor 
meddygol; 
o rhifau cyswllt i gael cyngor 
meddygol brys am y 24 awr 
cyntaf o leiaf. 
• mae gan y staff sy’n gyfrifol am 
ateb y rhifau cyswllt hyn fynediad 
at brotocolau lleol ar gyfer 
gweithredu; 
• anfon copi o’r llythyr rhyddhau 
at feddyg teulu’r claf o fewn 24 
awr (Canllaw’r Adrran Iechyd ar 
Gontract Safonol GIG ar gyfer 
Gwasanaethau Aciwt.  2010/11. 
ar gael yn: www.dh.gov.uk.) 

      



Trallwyso 
gwaed a 
chydrannau 
gwaed mewn 
argyfwng 

21/10/2010 Cyrff GIG 
a’r Sector 
Annibynn
ol (Aciwt) 

  1. Mae pwyllgor trallwyso’r ysbyty 
yn adolygu’r protocolau ac 
arferion lleol i ofyn am a chael 
gwaed mewn argyfwng (yn 
cynnwys allan o oriau), sicrhau 
eu bod yn cynnwys yr holl gamau 
sy’n ofynnol gan dimau clinigol, 
labordai a gwasanaethau 
cymorth e.e. staff cludo a 
thrafnidiaeth ac unrhyw gamau 
sy’n berthynol i safleoedd heb 
labordy trallwyso ar y safle. 

  Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

        2. Protocolau lleol yn galluogi 
gwaed a chydrannau gwaed i 
gael eu rhyddhau heb 
gymeradwyaeth cychwynnol yr 
hematolegwr er y dylid dweud 
wrthyn nhw am y sefyllfa ar y 
cyfle cynharaf posibl. 

      

        3. Mae staff (clinigol, labordy a 
staff cymorth) yn gwybod ble i 
ddarganfod y protocol colli gwaed 
enfawr yn yr holl ardaloedd 
clinigol a labordy perthnasol ac 
yn gyfarwydd â’r protocol, gyda 
chefnogaeth hyfforddiant a driliau 
rheolaidd. 

      

        4. Mae staff y labody trallwyso 
gwaed yn cael gwybod am 
gleifion gyda gwaedlif enfawr ar y 
cyfle cynharaf posibl. 

      

        5. Mae timau clinigol sy’n delio 
gyda gwaedlif enfawr yn enwebu 
aelod penodol o’r tîm i gydlynu 
cyfathrebu gyda staff y labordy 
a’r gwasanaethau cymorth am 
gyfnod y digwyddiad. 

      



        6. Mae cam cychwyn clir sy’n 
ddealladwy i gychwyn y protocol 
colli gwaed enfawr, e.e. ‘Rwyf 
eisiau cychwyn y protocol colli 
gwaed enfawr [ a datgan lleoliad 
e.e. ystafell esgor]’ a dylai’r holl 
gyfathrebu dilynnol rhwng 
ardaloedd clinigol a staff y 
labordy gychwyn gyda’r defnydd 
o ymadrodd cychwyn y cytunwyd 
arno’n lleol fel ‘Mae’r alwad hon 
yn berthynol i’r protocol colli 
gwaed enfawr [a’r lleoliad’] 

      

        7. Mae pob digwyddiad lle mae 
oedi neu broblemau wrth 
ddarparu gwaed mewn argyfwng 
yn cael eu hadrodd a’u 
hymchwilio’n lleol a’u hadrodd i 
NPSA a’r Cynllun Peryglon 
Difrifol Trallwyso (SHOT) 
(www.shotuk.org). 

      

        8. Caiff pob digwyddiad sy’n 
cychwyn y protocol colli gwaed 
enfawr ei gofnodi a’i adolygu gan 
bwyllgor trallwyso’r ysbyty i 
sicrhau bod protocolau lleol yn 
cael eu defnyddio’n briodol ac 
effeithlon 

      

 



 

Hysbysiadau Arfer Diogelach – yn cynghori’n gryf bod argymhellion neu atebion neilltuol yn cael eu 
gweithredu 

              

              

              

    Dyddiad 
cyhoedid 

Camau i Camau   Camau gan Bwrdd 
Iechyd 

Prifysgol 
Abertawe 

Bro 
Morgann

wg  

Bwrdd 
Iechyd 

Aneurin 
Bevan  

Bwrdd 
Iechyd 

Prifysgol 
Betsi 

Cadwaladr  

Bwrdd 
iechyd 

Prifysgol 
Caerdydd 

a’r Fro 

Cwm Taf 
Health 
Board 

Bwrdd 
IechydHywe

l Dda  

Gwella 
diogelwch offer 
trwytho 

20-Mai-04 Ymddiriedola
ethau GIG 

I leihau’r risg o ddigwyddiadau 
diogelwch cleifion yn cynnwys offer 
trwytho, cynghorir ymddiriedolaethau 
aciwt GIG yng Nghymru a Lloegr i 
gymryd y camau canlynol yn y 
flwyddyn ariannol GIG  2004/05: 

Within NHS 
financial 
year 
2004/05. 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Arweinyddion 
Llywodraethu 
Clinigol 

1.       adolygu sut y mae 
penderfyniadau prynu yn cael eu 
gweud; 

      

  2.       gwerthuso’r angen am offer 
trwytho cyn ei brynu; 

      

Penaethiaid 
adrannau 
clinigol/peirian
neg meddygol 

3.       Lleihau’r amrediad o fathau o 
offer trwytho sy’n cael eu defnyddio ac 
o fewn pob math, cael ffurfweddiad 
rhagosod cytun; 

      

  4.       ymchwilio i fanteision llyfrgell 
offer ganolog 

      

Sicrhau arfer 
diogelach gyda 
brechlynnau 
Repevax a 
Revaxis  

29-Ebrill-05 Ymddiriedola
ethau GIG a 
Byrddau 
Iechyd Lleol 

Cymryd y camau canlynol ar unwaith: Cytuno ar 
Gynllun 
Gweithredu 
a chychwyn 
gweithredu 
erbyn 13 
Mai 05. 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 



Cyfarwyddwyr 
Iechyd 
Cyhoeddus a 

1.       Sicrhau bod gweithdrefnau yn 
bodoli i wirio bod y brechlyn cywir 
wedi’i ddewis ar gyfer y claf unigol dan 
sylw bob tro y mae’n cael ei roi. 

      

Prif 
Fferyllwyr 

2.       Codi ymwybydddiaeth o’r 
newidiadau arfaethedig i’r pecynnu 
ymysg yr holl staff yn ymwneud ag 
imiwneiddio plentyndod. Gall hyn 
gynnwys arddangos lluniau o’r 
pecynnu cynnyrch ym mhob lleoliad lle 
mae’r brechlyn wedi’i storio neu ei 
ddefnyddio. I leihau’r siawns o staff yn 
dewis y brechlyn anghywir, lle mae’n 
bosibl dylai staff ddefnyddio stociau yn 
y steil pecynnu gwreiddiol i ddechrau. 

Cwblhau 
pob 
gweithred 
erbyn 10 
Mehefin 05 

    

  3Adolygu gweithdrefnau asesu risg a 
rheolaeth cynnyrch brechlynnau 
newydd a gyflwynir yn lleol, a chryfhau 
gweithdrefnau lle mae angen. 

      

  4.       Parhau i adrodd ar unrhyw 
ddigwyddiadau diogelwch cleifion. 

        

Adnabod 
Cleifion yn 
ddiogelach 

22-
Tachwedd-

05 

Cyfarwyddw
yr Nyrsio 
yng 
Nghymru a 
Lloegr 

Erbyn Mai 2006 dylai cyrff GIG sy’n 
darparu gwasanaethau aciwt yng 
Nghymru a Lloegr naill ai fod wedi:  

Mai-06 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      ·         gweithredu argymhellion NPSA 
yn datgan y dylai cleifion mewnol 
wisgo bandiau garddwrn sy’n eu henwi 
a’u cydweddu gyda’u gofal. Dylid 
cynnal asesiad risg amgen i gleifion lle 
nad ydy hyn yn ymarferol neu yn 
bosibl fel babanod cyn amser, cleifion 
gyda rhai cyflyrau croen a’r rhai ag 
anableddau dysgu. Dylid gwneud 
trefniadau hefyd i weithredu a monitro’r 
cyngor hwn;  neu 

          



      ·         trefniadau asesu risg ffurfiol 
eraill. Dylai monitro ddangos bod y 
trefniadau hyn mor effeithiol â’r rhai a 
nodir yn yr hysbysiad hwn. 

          

Ampwlau dos 
uchel o 
diamorffin a 
morffin 

25/05/2006   • asesu risg a gweithdrefnau’n bodoli 
ar gyfer rhagnodi, labelu, cyflenwi, 
storio, paratoi a rhoi pigiadau 
diamorffin a morffin yn ddiogel. 

Gweithredu 
ar y gweill:  
31 
Gorffennaf 
06 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      Adolygu canllawiau therapiwtig ar 
gyfer defnyddio cynnyrch diamorffin a 
morffin i’w chwistrellu i gleifion sydd 
angen gofal aciwt, yn cynnwys arsylwi 
ar gleifion ar ô lei roi sydd heb gael 
dosiau o opiadau o’r blaen. 

Gweithredu 
wedi’i 
gwblhau:  
31 Hydref 
06 

      Diweddaru gwybodaeth am y defnydd 
diogel o gynnyrch diamorffin a morffin 
i’w chwistrellu fel rhan o raglen 
hyfforddi parhaus i staff gofal iechyd ar 
arfer meddyginiaeth 

  

      Sicrhau bod pigiad nalocson, 
gwrthgyffur i danadlu oherwydd opiad, 
ar gael ym mhob lleoliad clinigol lle 
mae pigiadau diamorffin a morffin yn 
cael eu storio neu eu rhoi. 

  

Claf cywir 
Gwaed cywir  

09-
Tachwedd-

06 

  Cytuno ar a chychwyn gweithredu 
cynllun gweithredu ar gyfer 
hyfforddiant ac asesiad gallu i’r holl 
staff sy’n ymwneud â thrallwysiadau 
gwaed. 

01/05/2007 Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 



     Sicrhau nad ydy ffurflen gydnawsedd 
(neu gyfatebol) a nodiadau’r claf yn 
cael eu defnyddio fel rhan o’r gwiriad 
terfynol wrth ochr y claf. Fe ddylen 
nhw gydymffurfio gyda’u polisi 
trallwyso gwaed sy’n nodi bod rhaid 
gwneud y gwiriad adnabod terfynol 
wrth ymyl y claf trwy gydweddu’r pecyn 
gwaed gyda band garddwrn y claf (neu 
fand adnabod/cerdyn adnabod 
ffotograff). 

      

     Archwilio eu gweithdrefnau trallwyso 
gwaed lleol yn systematig, gan 
ddefnyddio prosesau asesu risg ac 
arfarnu dichonolrwydd a pherthnasedd 
defnyddio: codau bar neu systemau 
adnabod a thracio electronig eraill i 
gleifion, samplau a chynnyrch gwaed; 

 

      ·cardiau adnabod ffotograff i gleifion 
sy’n derbyn trallwysiadau gwaed 

rheolaidd; 

      

      · system labelu i gydweddu samplau a 
thrallwysiadau gwaed i’r claf dan sylw. 

        

Rhoi codau lliw 
i offer a 
deunyddiau 
glanhau ysbyty 

10-Ionawr-
07 

  Dylai pob corff GIG sydd yn darparu 
gwasanaethau cleifion mewnol: 

Gweithredu 
ar y gweill 
erbyn: 31 
Mawrth 07 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      ·         wneud penderfyniad polisi i 
fabwysiadu’r Cynllun Codau Lliw 

Cenedlaethol lle mae arfer cyfredol yn 
gwahaniaethu; 

    

      Datblygu cynllun gweithredu i 
gyflwyno’r Cynllun Codau Lliw 

Cenedlaethol; 

Gweithredu 
i’w gwblhau 
erbyn 

  



      ·         Codi ymwybyddiaeth am unrhyw 
arfer diwygiedig ymysg staff gofal 

iechyd 

31-Mawrth-
08 

  

Adnabod 
methiant i 
weithredu ar 
adroddiadau 
delweddu 
radiolegol yn 
gynnar 

05-
Chwefror-

07 

  Mae’r NPSA yn argymell y dylai pob 
corff gofal iechyd sy’n darparu neu yn 
comisiynu gwasanaethau delweddu 
radiolegol: 
1 sicrhau bod holl adroddiadau 
delweddu radiolegol cleifion yn cael eu 
cyfathrebu i a’u derbyn gan y gweithiwr 
iechyd proffesiynol cofrestredig priodol 
a lle mae angen, gweithredu mewn 
dull sy’n briodol i’w brys clinigol; 
Sicrhau bod gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn dylunio gweithdrefnau 
‘rhwyd diogelwch’ ar gyfer eu 
harbenigedd; 
Ei gwneud yn glir i gleifion sut a phryd 
y dylen nhw ddisgwyl derbyn 
canlyniadau prawf diagnostig; 
Adolygu polisïau a gweithdrefnau 
perthnasol yn unol â’r argymhellion 
arfer diogelach a amlinellir yn yr 
hysbysiad arfer diogelach hwn erbyn 
Mehefin 2007. 

06-Mawrth-
08 

Wedi’i gwblhau Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus 



Defnyddio 
cledrau gwely 
yn ddiogel ac 
effeithiol 

26-
Chwefror-

07 

  I wella’r defnydd priodol o gledrau 
gwely mae’r NPSA yn cynghori cyrff 
GIG sy’n darparu gofal cleifion mewnol 
i oedolion i gymryd y camau canlynol: 
1 cynhyrchu polisi ar gledrau gwely yn 
seiliedig ar y polisi drafft a ddarperir 
neu sicrhau bod eu polisi ar gledrau 
gwely yn cynnwys y meysydd 
allweddol sy’n ofynnol o fewn yr 
hysbysiad arfer diogelach hwn; 
2 sicrhau bod rhaglenni hyfforddiant 
parhaus ar gael i staff sy’n gwneud 
penderfyniadau ar gledrau gwely, yn 
eu gosod neu yn eu cynnal, neu yn 
gofalu am gleifion sy’n defnyddio 
cledrau gwely; 
3 datblygu cynllun gweithredu effeithiol 
i gyflwyno eu polisi newydd neu 
ddiwygiedig ar gledrau gwely; 
 
4 datblygu cynlluniau i archwilio a 
gwerthuso effaith eu polisi newydd neu 
ddiwygiedig ar gledrau gwely, yn 
cynnwys cytmryd mesuriadau llinell 
sylfaen cyn gweithredu eu polisi 
newydd neu ddiwygiedig ar gledrau 
gwely lle mae’n briodol, 
 

28/08/2007 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Mae safoni 
bandiau 
garddwrn yn 
gwella 
diogelwch 
cleifion 

03-
Gorffennaf-

07 

  Dim ond defnydduo bandiau garddwrn 
cleifion sy’n diwallu gofynion dylunio 
NPSA. 
See www.npsa.nhs.uk 

18/07/2008 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 



      Dim ond cynnwys y ddyfais adnabod 
claf craidd ar fandiau garddwrn : 
• enw olaf; 
• enw cyntaf; 
• dyddiad geni; 
• rhif GIG (os nad ydy’r rhif GIG ar gael 
ar unwaith, dylid defnyddio rhif dros 
dro hyd nes y bydd ar gael); 
• llinell gyntaf cyfeiriad (dim ond yng 
Nghymru y mae hyn yn berthynol lle 
mae’n ofynnol gan Gylchlythyr Iechyd 
Cymru). 
Os tybir bod angen dyfeisiadau 
adnabod ychwanegol, yna dylid cynnal 
asesiad risg ffurfiol. 

        

      Datblygu prosesau clir a chysonm, a 
nodir ym mhrotocolau ymddiriedolaeth, 
yn nodi pa staff all gynhyrchu, gosod a 
gwirio bandiau garddwrn cleifion, sut y  
dylen nhw wneud hynny a pha 
ffynonellau gwybodaeth y dylen nhw 
eu defnyddio  

        

      Dim ond defnyddio band garddwrn 
gwyn gyda thestun du. Os ydych 
eisiau cael system i adnabod risg 
gwybyddus (er enghraifft alergedd neu 
lle nad ydy claf eisiau derbyn gwaed 
na chynnyrch gwaed) dylai’r band 
garddwrn fod yn goch a dyfeisiadua 
adnabod y claf mewn testun du ar 
banel gwyn ar y band garddwrn. 

        

Y risg i 
ddiogelwch claf 
trwy beidio â 
defnyddio rhif 
GIG fel y 
ddyfais 
adnabod 
cenedlaethol i 
bob claf 

24-
Mehefin-09 

  1. Defnyddiwch y rhif GIG fel y ddyfais 
adnabod claf cenedlaethol; NEU y rhif 
GIG fel y ddyfais adnabod claf 
cenedlaethol ar y cyd gyda system rifo 
ysbyty lleol (DS lle caiff rhifau ysbyty 
lleol eu defnyddio rhaid eu defnyddio 
ochr yn ochr ac nid yn lle rhif GIG).  

18-Medi-09 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 



      2. Defnyddiwch y rhif GIG (a’r cod bar 
cyfatebol) mewn/ar bob gohebiaeth, 
nodiadau, bandiau garddwrn cleifion a 
systemau gofal cleifion i gefnogi 
cywirdeb mewn adnabod cleifion a 
chysylltu cofnodion. 

  

      3. Sefydlu prosesau i sicrhau bod 
bleifion yn gallu gwybod beth ydy eu 
rhif GIG eu hunain a’u hannog i wneud 
nodyn o hynny (e.e. trwy lenyddiaeth i 
gleifion sy’n esbonio’r rhif GIG, ei 
ddefnydd a’i fanteision a sut y gall  
cleifion ei ddefnyddio i gynyddu 
diogelwch) 

  

     4. Dylai cyrff gofal sylfaenol sydd wedi 
rhoi’r gorau i gyhoeddi cardiau 

cofnodion meddygol aildechrau’r arfer 
hwn a’i ddefnyddio fel dull o hysbysu 
cleifion am eu rhif GIG a’u hannog i’w 

ddefnyddio lle mae’n briodol. 

        

Lleihau’r risg o 
becynnau 
gwddf wedi’u 
gadael ar ôl 
llawdriniaeth 

28/04/2009 Rheolwyr risg 
clinigol sy’n 
gyfrifol am 
anaesthesia a 
lladwriniaetha
u 

Dylid sicrhau bod polisïau a 
gweithdrefnau lleol  yn cael eu 
haddasu i ddatgan: 
• dylai’r penderfyniad i ddefnyddio 
pecyn gwddf gael ei gyfiawnhau gan yr 
anaesthetydd neu’r llawfeddyg ar gyfer 
pob claf fel bo’n briodol. Dylai’r person 
hwn gymryd y cyfrifoldeb dros sicrhau 
bod y gweithdrefnau diogelwch 
dewisedig yn cael eu cyflawni;  

14/10/2009 Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      • defnyddir o leiaf un gweithdrefn yn 
seiliedig ar olwg ac un ar sail dogfen 
pan benderfynir bod angen pecyn 
gwddf; 

        

      • mae’r holl staff wedi’u hysbysu’n 
llawn am y gweithdrefnau a ddewisir 
yn lleol. 

        

 



 

 

 

Rhybuddion Diogelwch Cleifion – angen gweithredu ar unwaith i ddelio gyda phroblemau diogelwch risg 
uchel 

              

              

  Dyddiad 
cyhoedid 

Camau i Camau angenrheidiol   Camau gan Bwrdd 
Iechyd 

Prifysgol 
Abertawe 

Bro 
Morgann

wg  

Bwrdd 
Iechyd 

Aneurin 
Bevan  

Bwrdd 
Iechyd 

Prifysgol 
Betsi 

Cadwaladr  

Bwrdd 
iechyd 
Prifysg

ol 
Caerdy
dd a’r 

Fro 

Cwm Taf 
Health 
Board 

Bwrdd 
IechydHywe

l Dda  

Atal gorddos 
damweiniol o 
botasiwm 
mewnwythienn
ol 

23-
Gorffennaf-

02 

Ymddiriedolaet
hau GIG  

Gweithredu cychwynnol erbyn 31 
Hydref 02 yn y meysydd canlynol: 

Gweithredu 
cychwynnol 
erbyn 31 
Hydref 02. 

Wedi’i gwblhau 
80% 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Prif Fferyllwyr ac 
Ymgynghorwyr 
Fferyllol  

1.       Storio a thrafod crynodiad 
potasiwm clorid a thoddiannau 
potasiwm cryf eraill 

  

2.       Paratoi toddiannau 
gwanhaëdig yn cynnwys potasiwm 

Camau 
Hyfforddi 
erbyn 
Mehefin 03. 

  3.       Rhagnodiad toddiannau’n 
cynnwys potasiwn 

  

  4. Gwirio’r defnydd o doddiannau 
potasiwm cryf mewn ardaloedd clinigol 

  

  Gweithredu erbyn Mehefin 03:   

  5.       Dylid amlygu’r risgiau’n 
gysylltiedig gyda’r meysydd uchod 
mewn hyfforddiant anwytho diogelwch 
cleifion i’r holl staff sy’n rhan o’r broses 
feddyginiaeth. Hefyd hyfforddiant 
penodol mewn paratoi a rhoi cyffuriau 
mewnwythiennol. Yn cynnwys 
cynlluniau anwytho i staff locwm. 

  

Safoni rhifau 
galwadau crash 

24-
Chwefror-

04 

Ymddiriedolaet
hau GIG gyda 
gwasanaethau 
aciwt 

·         Ymddiriedolaethau gyda 
gwasanaethau aciwt i safoni rhifau 
galwadau crash i 2222.  

Mawrth 05  
- fe fydd 
NPSA yn 
adolygu 
cynnydd. 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Prif Weithredwyr Dylai Ymddiriedolaethau sydd heb 
safoni:: 

  

Cyfarwyddwyr 
Cyllid 

    



(cyfarwyddwr yn 
gyfrifol am 
delegyfathrebiad
au) 

·         Cynllunio dyddiad ar gyfer 
newid os yn ddichonadwy,  neu 

  

  ·         Lle mae costau newid yn 
ormodol, nodi cyfleoedd yn y dyfodol i 
newid i 2222 fel rhan o’r newidiadau y 
bwriedir eu gwneud i’r switsfwrdd. 

  

  Mae cyngor technegol ar gael gan 
Atebion Iechyd. 

  

  29-Jul-04 Ymddiriedolaet
hau GIG a 
Byrddau 
Iechyd Lleol 

Cymryd y camau canlynol erbyn 
Mawrth05: 

Adolygu’r 
camau a 
gymerwyd 
ym mis 
Mawrth 
2005 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Lleihau’r niwed 
a achosir gan  
methotrecsat 

trwy’r geg 

Cyfarwyddwyr 
meddygol 

1.       Cytuno ar y gweithredu 
lleol angenrheidiol 

  

  Cytuno ar gamau prioodol i leihau 
risgiau yn lleol trwy eich Pwyllgor 
Cyffuriau/Meddyginiaethau a 
Therapiwtig 

  

    2.       Darparu gwybodaeth i 
gleifion cyn ac yn ystod triniaeth 

  

    Darparu taflen wybodaeth ar gynnwys 
craidd a argymhellir cyn cychwyn 
triniaeth a chynnwys cofnod monitro a 
dos gyda’r rhybudd yn ystod triniaeth. 

  

    3.       diweddaru rhaglenni 
meddalwedd rhagnodi a gweinyddu 

  

    Rhaid diweddaru’r holl raglenni 
meddalwedd rhagnodi a gweinyddu 
mewn lleoliadau gofal sylfaenol ac 
eilaidd gyda’r feddalwedd ddiweddaraf 
sy’n cynnwys rhybuddion ac 
anogaethau methotrecsat. 

  

    4.       Adolygu prynu   



    Dylai prynwyr tabledi 2.5mg a 10mg 
sicrhau bod modd gwahaniaethu’r 
tabledi yn weledol yn ôl siâp a bod y 
geiriad gofal sy’n ofynnol gan MHRA 
ar y pecynnu 

  

Dwylo glân i 
helpu i achub 
bywydau 

02-Medi-04 Ymddiriedolaet
hau GIG 

I leihau cyfraddau heintiau ac i baratoi 
ar gyfer yr ymgyrch ‘ymolchwch eich 
dwylo’ dylai Ymddiriedolaethau GIG: 

Adolygu 
gweithredia
d y 
pwyntiau 
gweithredu
ym mis Mai 
05. 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

    Arweinyddion 
Byrddau dros 
reoli heintiau  

1.       Gosod sebon ymolchi 
dwylo’n seiliedig ar alcohol ar bwynt 
gofal ar draws eu cyrff erbyn Ebrill 05. 

  

      2.       Asesu a rheoli’r risgiau’n 
gysylltiedig gyda’r defnydd a storio 
sebon ymolchi dwylo’n seiliedig ar 
alcohol 

  

Lleihau’r niwed 
a achosir trwy 
gamosod 
tiwbiau bwydo 
nasogastrig 

21-
Chwefror-

05 

Ymddiriedolaet
hau GIG a 
Byrddau 
Iechyd Lleol 

Cymryd y camau canlynol ar unwaith: Cytuno ar 
gynllun 
gweithredu 
a chychwyn 
camau 
gweithredu 
erbyn 
Mawrth 05. 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Cyfarwyddwyr 
Nyrsio 

1.       Darparu gwybodaeth i 
staff, gofalwyr a chleifion yn y 
gymuned ar ddulliau profi cywir ac 
anghywir: 

  

  ·        Argymhellir mesur pH 
allsugno trwy ddefnydduo 
stripiau/papur dangosydd pH; 

Cwblhau 
pob cam 
gweithredu 
erbyn 1 
Medi 05. 



  ·         Argymhellir radiograffi ond 
ni ddylid ei ddefnyddio’n ‘gyffredinol’. 
Argymhellir polisïau lleol i grwpiau 
neilltuol o gleifion e.e. y rhai mewn 
unedau gofal dwys a newyddanedig. 
Dylid defnyddio tiwbiau radio-ddidraidd 
gyda marciau fel bod modd mesur, 
adnabod a dogfennu eu safle yn gywir; 

  

  ·         PEIDIWCH â defnyddio’r 
prawf ‘whoosh’ - rhaid rhoi’r gorau i’r 
arfer yma ar unwaith; 

  

  ·         PEIDIWCH â phrofi 
asidedd/ alcalinedd allsugno trwy 
ddefnyddio papur litmws; 

  

  ·         PEIDIWCH â dehongli 
absenoldeb trallod anadlol fel 
dangosydd gosodiad cywir. 

  

  2.       Cynnal asesiad risg unigol 
cyn bwydo tiwb nastrogastrig 

  

  3.       Adolygu a chytuno ar y 
gweithredu lleol angenrheidiol 

  

  4.       Adrodd am ddigwyddiadau 
camosod trwy eu systemau adrodd 
rheoli risg lleol. 

  

Llawdriniaeth 
safle cywir 

02-Mawrth-
05 

Ymddiriedolaet
hau GIG 

Erbyn 16 Mawrth ’05 dylai cyrff GIG 
sy’n darparu gofal aciwt fod â chamau 
gweithredu ar y gweill i: 

Cytuno ar 
gynllun 
gweithredu 
a chychwyn 
camau 
gweithredu 
erbyn 16  
Mawrth  05. 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Cyfarwyddwyr 
Meddygol 

·         Defnyddio’r argymhellion 
marcio cynllawdriniaethol CSS 
cenedlaethol neu ddewis amgen cryf 
lleol; 

  

  ·         defnyddio’r rhestr wirio 
dilysu marcio cynllawdriniaethol i 
sicrhau bod argymhellion marcio’n cael 
eu cyflawni neu ddewis amgen cryf 
lleol; 

Cwblhau 
pob cam 
gweithredu
e rbyn 16 
Mawrth 06. 

  ·         adolygu rhestrau gwirio 
cynllawdriniaethol sydd eisoes yn 
bodoli neu gynlluniau gofal integredig 
yn erbyn yr argymhellion hyn; 

  



  ·         codi ymwybyddiaeth o 
unrhyw newidiadau a wnaethpwyd yn 
lleol gyda staff gofal iechyd a rhoi’r 
wybodaeth a’r gefnogaeth briodol 
iddyn nhw. 

  

Lleihau’r niwed 
a achosir gan 
diwbiau bwydo 
naso ac 
orogastig sydd 
wedi’u 
camosod mewn 
babanod o dan 
ofal unedau 
newyddanedig. 

18-Medi-05 Ymddiriedolaet
hau GIG 

1.       Rhoi’r wybodaeth ganlynol 
i staff a gofalwyr babanod yn y 
gymuned yr wybodaeth ganlynol ar 
ddulliau profi cywir ac anghywir 
(gweler www.npsa.nhs.uk/advice). 

  Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

N/A 

Cyfarwyddwyr 
Nyrsio 

·         Unedau newyddanedig a 
gofalwyr yn newid i ddefnyddio stripiau 
neuy bapur dangosydd pH yn dilyn 
hyfforddiant ac addysg gallu erbyn 01 
Ionawr 2006; 

  

  ·         ni ddylid defnyddio 
radiograffi yn ‘gyffredinol’ ond gellir ei 
ddefnyddio os ydy’r baban yn cael 
pelydr-x am reswm arall. Dylid 
defnyddio tiwbiau wedi’u marcio i bob 
baban fel bod modd mesur dyfnder a 
hyd yn gywir a dogfennu safle’r tiwb; 

  

  ·         PEIDIWCH â defnyddio’r 
prawf clustfeinio (y prawf  ‘whoosh’) i 
benderfynu ar safle’r tiwb; 

  

  ·         PEIDIWCH â dehongli 
absenoldeb trallod anadlol fel 
dangosydd gosodiad cywir; 

 
.        PEIDIWCH â phrofi 

gosodiad cywir trwy fonitro ar gyfer 
byrlymu ar ben y tiwb; 

 
.        PEIDIWCH â defnyddio 

golwg allsugno tiwb bwydo fel y prif 
ddull o ddiystyru camosod 

  

  2.       Cynnal asesiad risg unigol 
cyn bwydo tiwb nastrogastrig 

  

  3.       Adolygu a chytuno ar y 
gweithredu lleol angenrheidiol 

  

     

     



Gwella 
cydymffurfiaeth 
gyda 
chanllawiau 
methotrecsat 
trwy’r geg 

01/06/2006   1.       Sicrhau bod yr holl gamau 
a ddisgrifiwyd yn rhybudd diogelwch 
cleifion (03) blaenorol NPSA wedi’u 
cablhau. Cynnal hunan asesiadau lleol 
i wirio cydymffurfiaeth gyda rhybudd 
diogelwch cleifiongya’r tair rhestr wirio 
ar dudalennau 2,3 a 4 o’r rhybudd 
hwn. 

Cytuno ar 
gynllun 
gweithredu 
a chychwyn 
camau 
gweithredu 
erbyn 30 
Mehefin  
2006. 

Wedi’i gwblhau Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      2.       Rhoi’r daflen wybodaeth 
graidd cleifion a’r ddogfen monitro i 
gleifion sy’n cymryd methotrecsat 
trwy’r geg 

Camau 
gweithredu 
o’r rhybudd 
diogelwch 
cleifion (03) 
i’w cwblhau 
erbyn 30 
Medi 2006 

        Archwiliad 
o gamau 
gweithredu 
lleol a 
rhestr wirio 
arfer diogel 
i’w cwblhau 
erbyn 31 
Ionawr 
2007. 

Camau 
gweithredu 
sy’n gallu 
gwneud therapi 
gwrthgeulydd 
yn ddiogelach 

28/03/2007 Pob corff 1 Sicrhau bod gan yr holl staff sy’n 
gofalu am gleifion ar therapi 
gwrthgeulydd y cymhwysedd gwaith 
angenrheidiol. Rhaid delio gydag 
unrhyw fylchau mewn cymhwysedd 
trwy hyfforddiant i sicrhau y gall yr holl 
staff gyflawni eu dyletswyddau yn 
ddiogel 

13/03/2008 Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      2 Adolygu a lle mae angen, diweddaru 
gweithdrefnau a phrotocolau clinigol 
ysgrifenedig ar gyfer gwasanaethau 
gwrthgeulydd i sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu arferion diogel a bod staff 
wedi’u hyfforddi yn y gweithdrefnau 
hyn.   



      3 Archwilio gwasanaethau 
gwrthgeulyddion trwy ddefnyddio 
dangosyddion diogelwch BSH/NPSA 
fel rhan o’r rhaglen archwilio rheolaeth 
meddyginiaethau. Dylai canlyniadau’r 
archwiliad lywio camau gweithredu 
lleol i wella’r defnydd diogel o 
wrthgeulyddion a dylid ei gyfathrebu i 
lywodraethiant clinigol ac i bwyllgorau 
cyffuriau a therapiwtig (neu gyfatebol). 
Dylai comisiynwyr a chyrff allanol 
ddefnyddio’r wybodaeth yma fel rhan 
o’r broses gomisiynu a rheolaeth 
perfformiad.  

  

      4 Sicrhau bod cleifion sydd wedi cael 
rhagnodiad gwrthgeulydd yn derbyn 
gwybodaeth lafar ac ysgrifenedig ar 
gychwyn y therapi, wrth eu rhyddhau 
o’r ysbyty,yn yr apwyntiad clinig 
gwrthgeulydd cyntaf a lle mae angen 
trwy gydoil eu triniaeth. Mae’r BSH a’r 
NPSA wedi diweddaru y llyfryn 
gwybodaeth i gleifion (melyn).  

  

      5 hyrwyddo arfer diogel gyda 
rhagnodwyr a fferyllwyr i wirid bod 
ceulo gwaed cleifion (INR) yn cael ei 
fonitro’n rheolaidd a bod lefel INR yn 
ddiogel cyn rhoi ailragnodiadau ar 
gyfer gwrtheulyddion trwy’r geg. 

  

      6 Hyrwyddo arfer diogel i ragnodwyr 
sy’n cyd ragnodi un neu ragor o 
feddyginiaethau rhyngweithiol 
sylweddol clinigol i gleifion sydd eisoes 
ar wrthgulyddion trwy’r geg; gwneud 
trefniadau am brofion gwaed INR 
ychwanegol; a hysbysu’r gwasanaeth 
gwrthgeulyddion bod meddyginiaeth 
rhyngweithiol wedi’i ragnodi. Sicrhau 
bod y rhai sy’n rhoi meddyginiaethau 
rhyngweithiol sylweddol glinigol i’r 
cleifion hyn yn gwirio bod y mesurau 
diogelwch ychwanegol yma wedi eu 
cymryd.  

  



      7 Sicrhau bod ymarferwyr deintyddol 
yn rheoli cleifion sydd ar 
wrthgeulyddion yn unol â chanllawiau 
therapiwtig yn seiliedig ar dystiolaeth. 
Yn y rhan fwyaf o achosion dylid 
parhau â thriniaeth ddeintyddol fel 
arfer ac ni ddylid atal triniaeth 
gwrthgeulydd trwy’r geg ac ni ddylid 
gostwng y dos yn amhriodol.   

  

      8 Addasu polisïau lleol i safoni’r 
amrediad o gynnyrch gwrthgeulyddion 
a ddefnyddir, ac ymgyorffori 
nodweddion a nodwyd gan gleifion fel 
hyrwyddo defnydd diogelwch.  

  

      9 Hyrwyddo’r defnydd o weithdrefnau 
arfer diogel ysgrifenedig ar gyfer rhoi 
gwrthgeulyddion mewn lleoliadau gofal 
cymdeithasol. Mae’r arfer diogel i’r 
rhagnodwr gadarnhau pob newid 
mewn dos mewn ysgrifen. Dylid cynnal 
asesiad risg ar y defnydd oSystemau 
Monitro Dosau ar gyfer 
gwrthgeulyddion i gleifion unigol. Dylid 
lleihau’r defnydd cyffredinol o 
Systemau Monitro Dosau i 
wrthgeulyddion gan fod newidiadau 
dosau trwy ddefnyddio’r systemau hyn 
yn fwy anodd 

  

Pigiadau a 
Thrwythiadau 
Epidwral 

28/03/2007 Pob corff 1 Labelu bagiau trwytho a chwistrelli 
trwytho ar gyfer therapi epidwral (boed 
wedi eu prynu’n fasnachol gan 
fferyllfa’r ysbyty neu eu paratoi mewn 
ardaloedd clinigol) gyda ‘Ar gyfer 
Defnydd Epidwral yn Unig’ mewn ffont 
clir. Gwneud defnydd doeth o liw a 
dyluniad i wahaniaethu’r cynnyrch yma 
oddi wrth y rhai i’w rhoi yn 
fewnwythiennol neu trwy lwybrau eraill.  

31/12/2007 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

N/A 



      2 Lleihau’r tebygolrwydd o ddrysu 
rhwng gwahanol fathau a chryfder o 
bigiadau a thrwythiadau epidwral: 
a. Rhesymegoli’r amrediad o bigiadau 
a thrwythiadau epidwral sydd ar gael a 
chyflwyno gweithdrefnau i baratoi a 
rhoi’r cynnyrch yma. Cynnal archwiliad 
blynyddol i sicrhau bod arferion 
epidwral yn cadw at yr amrediad cytun 
o gynnyrch a gweithdrefnau  
b Gwneud y mwyaf o’r defnydd o 
drwythiadau epidwral parod i’w rhoi i 
helpu i leihau’r angen am gyfrifiadau a 
pharatoadau cymhleth. 

  

      3 Lleihau’r risg o ddethol y 
feddyginiaeth anghywir trwy storio 
trwythiadau epidwral mewn cypyrddau 
neu oergelloedd ar wahân i’r rhai sy’n 
cadw trwythiadau mewnythiennol a 
mathau eraill o drwythiadau.  

  

      4 Defnyddio setiau a chathetrau rhoi 
epidwral wedi’u lableu’n glir sydd yn eu 
gwahaniaethu oddi wrth y rhai a 
ddefnyddir ar gyfer trwytho 
mewnwythiennol a llwybrau eraill.  

  

      5 Defnyddio pympiau trwytho ac offer 
gyriant chwistrell ar gyfer trwythiadau 
epidwral y gellir eu gwahaniaethu’n 
hawdd oddi wrth y rhai a ddefnyddir ar 
gyfer trwytho mewnwythiennol a 
mathau eraill o drwytho.  

  

      6 Sicrhau bod yr holl staff sydd 
ynghlwm â therapi epidwral wedi 
derbyn hyfforddiant digonol a bod 
ganddyn nhw’r cymhwysedd gwaith 
angenrheidiol i gyflawni eu 
dyletswyddau’n ddiogel 

  

Lleihau’r risg o 
hyponatraemia 
wrth roi 
trwythiadau 
mewnwythienn
ol i blant 

28/03/2007 Pob corff 1 Symud trwythiadau mewnwythiennol 
sodiwm clorid 0.18% gyda glwcose 4% 
o’r stoc a defnydd cyffredinol mewn 
ardaloedd sy’n trin plant. Rhaid i 
ddewisiadau addas fod ar gael. 
Cyfyngu argaeledd y trwythiadau 
mewnwythiennol hyn i wardiau gofal 
critigol ac arbenigol fel unedau 
arennol, afu a chardiaidd. 

30/09/2007 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus N/A 



      2 Cynhyrchu a dosbarthu canllawiau 
clinigol i reoli hylif cleifion paediatrig. 
Dylai’r rhain roi argymhellion clir ar 
ddethol hylif a monitro clinigol a 
labordy.  

  

      3 Darparu hyfforddiant ac arolygiaeth 
digonol i’r holl staff sydd ynghlwm â 
rhagnodi, rhoi a monitro trwythiadau 
mewnwythiennol i blant.  

  

      4 Atgyfnerthu arfer diogel trwy adolygu 
a gwella dyluniad rhagnodiadau hylif 
mewnythiennol a siartaiu cydbwysedd 
hylif sydd eisoes yn bodoli i blant. 

  

      5 Hyrwyddo adrodd ar ddigwyddiadau 
hyponatraemia mewn ysbytai trwy 
systemau adrodd rheoli risg lleol. 
Gweithredu rhaglen archwilio i sicrhau 
bod argymhellion NPSA a 
gweithdrefnau lleol yn cael eu cynnal. 

  

Hyrwyddo 
defnydd 
diogelach o 
feddyginiaetha
u i’w 
chwistrellu 

28/03/2007 Pob corff 1 Cynnal asesiad risg o weithdrefnau a 
chynnyrch feddyginiaethau i’w 
chwistrellu ym mhob ardal clinigol i 
nodi risgiau uchel a datblygu cynllun 
gweithredu i’w lleihau. 

31/03/2008 Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

      2 Sicrhau bod protocolau a 
gweithdrefnau wedi’u diweddaru ar 
gyfer rhagnodi, paratoi a rhoi 
meddyginiaethau i’w chwistrellu ym 
mhob ardal glinigol.  

  

      3 Sicrhau bod gwybodaeth dechnegol 
hanfodol ar feddyginiaethau i’w 
chwistrellu ar gael ac yn hygyrch i staff 
gofal iechyd mewn ardaloedd clinigol 
ar adeg eu defnyddio.  

  

      4 Gweithredu polisi ‘prynu ar gyfer 
diogelwch’ i hyrwyddo caffael 
meddyginiaethau i’w chwistrellu gyda 
nodweddion diogelwch priodol.  

  

      5 Darparu hyfforddiant i, a 
goruchwylio’r holl staff gofal iechyd 
sydd ynghlwm â rhagnodi, rhoi a 
monitro meddyginiaethau i’w 
chwistrellu.  

  

      6 Fel rhan o’r rhaglen archwilio 
rheolaeth meddyginiaethau blynyddol, 
dylai cyrff gofal iechyd gynnwys 
archwiliad o arfer meddyginaeth gyda 
meddyginiaethau i’w chwistrellu. 

  



Hyrwyddo 
mesur a rhoi 
meddyginiaeth
au hylif trwy’r 
geg neu trwy 
lwybrau 
ymysgaroedd 

28/03/2007 Pob corff 1 Dylunio, cyflenwi a defnyddio 
chwistrelli trwy’r geg/ymysgaroedd 
• dim ond defnyddio chwistrelli trwy’r 
geg/ymysgaroedd wedi’u labelu na ellir 
eu cysylltu i gathetrau neu byrth 
mewnwythiennol i fesur a rhoi 
meddyginiaethau hylif trwy’r geg 
• peidiwch â defnyddio chwistrelli 
mewnwythiennol i fesur a rhoi 
meddyginiaethau hylif trwy’r geg; 
• sicrhewch bod stociau o chwistrelli 
trwy’r geg/ymysgaroedd ar gael ym 
mhob ardal glinigol all fod angen 
mesur a rhoi meddyginiaethau hylif 
trwy’r geg mewn chwistrell; 
• pan fo cleifion neu ofalwyr angen rhoi 
meddyginiaethau hylif trwy’r geg gyda 
chwistrell, darparu chwistrelli trwy’r geg 
neu ymysgaroedd iddyn nhw. 

31/03/2008 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

      2 Dylunio, cyflenwi a defnyddio 
systemau bwydo trwy’r ymysgaroedd 
• ni ddylai systemau bwydo trwy’r 
ymysgaroedd gynnwys pyrth y gellir eu 
cysylltu gyda chwistrelli 
mewnwythiennol neu sydd â 
chysylltwyr pen y gellir eu cysylltu â 
llinellau mewnythiennol neu trwy’r 
gwythiennau; 
• dylid labelu systemau bwydo trwy’r 
ymysgaroedd i nodi llwybr eu rhoi; 
• ni ddylid defnyddio tapiau tair ffordd 
ac addaswyr pen chwistrell mewn 
systemau bwydo trwy’r ymysgaroedd 
oherwydd bod modd mynd heibio i 
fesurau diogelwch dyluniad cysylltiad. 

        



      3 Gweithdrefnau sefydliadol, 
hyfforddiant ac archwilio 
• dylai meddyginiaethau a pholisïau a 
gweithdrefnau bwydo trwy’r 
ymysgaroedd nodi a rheoli’r risg o roi 
meddyginiaethau hylif trwy’r geg trwy’r 
llwybr anghywir; 
• dylai’r gweithdrefnau hyn fod yn rhan 
o hyfforddiant a rhaglenni asesu 
cymhwysedd y corff; 
• dylai archwiliadau rheoli 
meddyginiaethau blynyddol gynnwys 
adolygiad o fesur a rhoi 
meddyginiaethau hylif trwy’r geg i 
sicrhau cydymffurfiaeth gyda pholisïa a 
gweithdrefnau lleol. 

  

Mae dwylo glân 
yn achub 
bywydau 

02/09/2008   Fe fydd holl ddarparwyr gofal GIG yng 
Nghymru a Lloegr yn: 
> Cynnal archwiliad i adolygu 
strategaethau rheoli risg cyfredol yn 
cynnwys: 
• lleoliad, hygyrchedd ac addasrwydd 
pob cynnyrch glanweithdra dwylo yn 
cynnwys basinau ymolchi dwylo a 
pheiriannau sebon i sicrhau bod staff 
gofal iechyd yn gallu cyflawni 
glanweithdra dwylo ar bwynt gofal 
• pob polisi, proses a rhaglen 
glanweithdra dwylo i sicrhau eu bod y 
blaenoriaethu glanweithdra dwylo ar 
bwynt gofal 

31/03/2009 Parhaus Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

   

  Datblygu a gweithredu cynllun 
gweithredu i ddelio gyda materion a 
nodwyd yn yr archwiliad.   

Rhestr wirio 
diogelwch 

llawfeddygol 
Sefydliad 

Iechyd y Byd 
(WHO) 

26/01/2009 CE 1) Sicrhau bod arweinydd gweithredol 
a chlinigol wedi’u henwi er mwyn 
gweithredu’r rhestr wirio diogelwch 
llawfeddygol yn y corff. 01/02/2010 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

2) Sicrhau bod y rhestr wirio wedi ei 
chwblhau i bob claf sy’n derbyn 
triniaeth llawfeddygol (yn cynnwys 
anaesthesia lleol).   

3) Sicrhau bod y defnydd o’r rhestr 
wirio wedi’i nodi yn y nodiadau clinigol 
neu gofnod electronig gan aelod 
cofrestredig o’r tîm, er enghraifft, 
llawfeddyg, anaesthetydd, nyrs, ODP.   



Bod yn Agored 19/11/2009 Prif Weithredwr 

1) Polisi lleol: adolygu a chryfhau 
polisïau lleol i sicrhau eu bod yn 
gydnaws gyda’r Fframwaith Bod yn 
Agored ac yn rhan o’ch prosesau 
rheoli risg a llywodraethu clinigol.  23/11/2010 

Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus 

     

2) Arweinyddiaeth: gwneud 
ymrwymiad cyhoeddus ar lefel Bwrdd i 
weithredu egwyddorion bod yn agored.    

     

3) Cyfrifoldebau: enwebu arweinyddion 
gweithredol ac anweithredol sy’n 
gyfrifol am arwain eich polisi lleol. Gall 
y rhain fod yn arweinyddion sydd â 
chyfrifoldebau eisoes am lywodraethu 
clinigol.    

     

4) Hyfforddiant a chefnogaeth: enwi 
uwch gynghorwyr clinigol a fydd yn 
mentora ac yn cefnogi cyd glinigwyr. 
Datblygu a gweithredu strategaeth i 
hyfforddi’r staff yma a darparu 
cefnogaeth barhaus.    

     

5) Gwelededd: codi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth am egwyddorion Bod yn 
Agored a’ch polisi lleol ymysg staff, 
cleifion a’r cyhoedd gan wneud 
gwybodaeth yn weledol i bawb.    

     

6) Cefnogi cleifion: sicrhau bod gan y 
Gwasanaethau Cynghori a Chydlynu 
Cleifion (PALS) a staff eraill yr 
wybodaeth, sgiliau a phrosesau i 
gefnogi cleifion trwy’r broses Bod yn 
Agored.   

Offer epidwral 
a rhanbarthol 
yr asgwrn cefn 
(mewnweiniol) 
diogelach – 
Rhan A 24/11/2009 

Cyfarwyddwr 
Gweithredol 
Enwebedig 

• mae’r holl ddosiau bolws 
(mewnweiniol) yr asgwrn cefn a 
samplau pigiadau yn y lwynau yn cael 
eu cyflawni trwy ddefnyddio chwistrelli, 
nodwyddau ac offer arall gyda 
chysylltwyr diogelach na fydd yn 
cysylltu gyda chysylltwyr Luer 
mewnwythiennol;  01/04/2011 

Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus Parhaus N/A 

     

• mae gwneuthurwyr offer meddygol a 
fferyllol yn cyflenwi offer gyda 
chysylltwyr diogelwch ymhell cyn y 
dyddiad gweithredu angenrheidiol fel 
bod modd cynnal gwerthusiad clinigol 
a gwneud newidiadau yn y gadwyn 
gyflenwi;    



      

• ni ddylid gofyn am offer nad ydyn 
nhw’n cydymffurfio chwe mis cyn y 
dyddiad gweithredu angenrheidiol er 
mwyn rhoi amser i gynnal gwerthusiad 
clinigol a gwneud newidiadau yn y 
gadwyn gyflenwi.   

Therapi lithiwm 
diogelach 01/12/2009 Pob corff 

1. mae cleifion sy’n cael rhagnodiad 
lithiwm yn cael eu monitro yn unol â 
chanllawiau NICE;  31/12/2010 

Parhaus 80% wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus Parhaus 

     

2. mae yna systemau dibynadwy i 
sicrhau bod canlyniadau profion 
gwaed yn cael eu cyfathrebu rhwng 
labordai a rhagnodwyr;    

     

3. ar gychwyn y therapi lithiwm a thrwy 
gydol eu triniaeth mae cleifion yn 
derbyn gwybodaeth lafar ac 
ysgrifenedig parhaus priodol a llyfr 
cofnodion i dracio leferlau gwaed 
lithiwm a phrofion clinigol perthnasol*;    

     

4. mae rhagnodwyr a fferyllwyr yn 
gwirio bod profion gwaed yn cael eu 
monitro yn rheolaidd a’i bod yn ddiogel 
rhoi ail ragnodiad ac/neu roi’r lithiwm a 
ragnodwyd;    

      

5. mae systemau’n bodoli i nodi a delio 
gyda meddyginiaethau allai 
ryngweithio’n niweidiol gyda therapi 
lithiwm   

Defnydd 
diogelach o 
gentamicin 
mewnwythienn
ol i fabanod 
newydd-anedig 

09/02/2010   1. Mae protocol gentamicin newydd-
anedig lleol ar gael.  

09/02/2011 Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Wedi’i 
gwblhau 

Parhaus Parhaus N/A 

      2. Mae polisïau a gweithdrefnau lleol 
wedi’u datblygu neu eu hadolygu i 
ddatgan y dylid rhoi gentamicin 
mewnwythiennol i fabanod newydd-
anedig  gan ddefnyddio bwndel gofal 
yn cynnwys pedair elfen: 

  

               wrth ragnodi gentamicin dylid 

defnyddio’r fformat cloc 24 awr a dylid 
blocio’r slotiau amser nas defnyddiwyd yn y 
cofnod rhoi rhagnodiad i atal dosio ar ytr 
adeg anghywir. 

  

      
         dylai ymyriadau yn ystod paratoi a 

rhoi gentamicin gael eu lleihau wrth i’r staff 
wisgo ffedog lliw untro. 

  



               dylid defnyddio anogaeth gwirio 

dwbl (yn gynwysedig gyda’r Rhybudd hwn) 
wrth baratoi a rhoi gentamicin  

 dylid rhoi’r ddos a ragnodwyd o 
fewn un awr i’r amser a 
ragnodwyd 



  

      

. 

  

      3. Anogir unedau newydd-anedig i 
weithredu’r bwndel gofal yma gan 
ddefnyddio cylchoedd bach o newud 
gyda grŵp sampl o gleifion.  

  

      4. Dylid mesur cydymffurfiaeth unedau 
newydd-anedig gyda’r bwndel gofal yn 
ddyddiol i bob claf yn y grŵp sampl 
hyd nes y cyflawnir cydymffurfiaeth 
llawn i bob claf sy’n derbyn 
gentamicin. 

  

      5. Darperir hyfforddiant i’r holl staff 
sydd ynghlwm â rhagnodi a rhoi 
gentamicin mewnythiennol mewn 
perthynas â’i ddefnydd. 

  

 

 


