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Arolwg COVID-NYRS 
 

Croeso gan David Richards a thîm astudio COVID-NURSE  
Diolch i chi am feddwl am lenwi'r holiadur hwn. Mae COVID-19 wedi achosi anhygoel i'r ddau 
tarfu ar weithgareddau nyrsys yn gofalu am gleifion ac ar yr un pryd yn arwain at swm anhygoel 
o arfer arloesol mewn ymateb. Mae cymdeithas wedi deall pwysigrwydd nyrsio ac mae nyrsys wedi codi 
i'r her o oresgyn rhwystrau i ofalu am y cleifion hyn. 
 
Mae llawer o nyrsys a gweithwyr gofal iechyd wedi addasu eu gwaith yn ddigymell trwy newid eu 
harferion neu gyflwyno dulliau newydd yn y ffordd y maent yn gofalu am gleifion yr amheuir neu a 
gadarnhawyd COVID-19 yn yr ysbyty . Dyma beth mae gennym ni ddiddordeb ynddo. Rydyn ni eisiau 
gwybod beth rydych chi wedi'i wneud. Rydyn ni am ddod â phawb yr addasiadau hyn a syniadau newydd 
gyda'i gilydd a darganfod beth sy'n gweithio i gleifion mewn gwirionedd.  
 
Rydym yn grŵp cenedlaethol o nyrsys, cleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill gan gynnwys 
ffisiotherapi, therapi galwedigaethol ac arbenigedd maethol. Rydym wedi cael ein hariannu gan y 
Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd 
 
Ymchwil i gyflawni'r ymchwil hwn. Rydym yn egluro mwy am yr arolwg isod, a gallwch drafod cymryd 
rhan gydag ymchwilydd cyn gwneud hynny gan ddefnyddio'r enwau cyswllt ar ddiwedd yr adran hon. 
Felly, diolch unwaith eto oddi wrthyf fy hun a'r tîm.  
 
Dymuniadau gorau,  
Yr Athro David Richards, Pennaeth Nyrsio, Prifysgol Caerwysg, y DU 
Prif ymchwilydd yr Astudiaeth COVID-NURSE, ar ran tîm yr astudiaeth. 
Toriad tudalen  
 
Am beth mae'r arolwg hwn?  
Yn yr arolwg hwn ledled y DU rydym yn gofyn ichi nodi'r hyn rydych wedi'i wneud i ddarparu nyrsio 
sylfaenol 
gofal i gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod y pandemig. Rydym 
diddordeb arbennig mewn unrhyw rwystrau yr oeddech chi'n eu hwynebu ac arloesiadau neu newidiadau 
mewn ymarfer rydych chi wedi'u hysgogi 
i oresgyn y rhwystrau hyn. Nid ydym ond eisiau gwybod am eich profiadau o gleifion nyrsio a oedd 
heb ei awyru'n ymledol: hy cleifion a allai fod wedi cael cymorth anadlu a gofal nyrsio arall ond 
ni chawsant eu trwytho â thawelydd . Bydd ein treial clinigol dilynol yn gofyn i gleifion ddweud wrthym 
am eu profiadau o gael eich nyrsio y mae angen cyflwr ymwybyddiaeth ar eu cyfer. 
Os ydych chi'n hapus i barhau i'r arolwg, a fyddech chi hefyd yn anfon unrhyw enghreifftiau o brotocolau 
presennol atom a gweithdrefnau yr ydych wedi'u defnyddio'n benodol ar gyfer cleifion nyrsio sydd â'r 
firws SARS-CoV-2 i'r cyfrif e-bost canlynol: Arolwg Covid-Nurse: enghreifftiau protocol. Mae hwn yn gyfrif 
diogel sy'n perthyn i a aelod o Uned Treialon Clinigol Caerwysg ac nid yw'r tîm ymchwil yn hygyrch iddo. 
Unrhyw enghreifftiau o bydd protocolau yn cael eu cadw, a bydd e-byst o ddogfennau a anfonir ymlaen 
yn cael eu dileu ar unwaith o bersonol a chyfrifiaduron sefydliadol unwaith y cydnabyddir eu derbynneb. 
 
Beth yw ystyr 'Gofal Sylfaenol'? 
Mae gofal sylfaenol yn disgrifio'r camau y mae nyrsys yn eu cymryd sy'n canolbwyntio ar ddiwallu 
anghenion hanfodol claf, 
megis glendid personol, mynd i'r toiled, bwyta ac yfed, symudedd, cysur a diogelwch i 
sicrhau eu lles corfforol a seicogymdeithasol.  
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Mae nyrsys yn diwallu anghenion y cleifion hyn trwy ddatblygu perthynas gadarnhaol a dibynadwy gyda'r 
unigolyn yn derbyn gofal, yn ogystal â gyda phobl sy'n agos at yr unigolyn a / neu'n gofalu amdanynt.  
 
Beth wnawn ni â'ch atebion? 
Byddwn yn defnyddio canlyniadau'r arolwg hwn i ddod â'r holl ddatblygiadau arloesol a dulliau newydd a 
ddefnyddir gan nyrsys i ofalu am bobl yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 yn yr ysbyty. Yna byddwn 
yn datblygu nyrsio protocol (math o ganllaw) y byddwn yn ei brofi mewn treial ymchwil glinigol. Yr 
astudiaeth – hap treial dan reolaeth - bydd yn dweud wrthym beth sy'n gweithio i gleifion a nyrsys o ran 
eu profiadau o ofal. 
Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau'r arolwg hwn a'r treial clinigol ar wefan yr astudiaeth ac yn defnyddio 
cyfryngau eraill megis cyfnodolion proffesiynol, cyfnodolion academaidd a thrwy'r wasg a'r cyfryngau ar-
lein. Byddwn yn gwneud ein 
canlyniadau ar gael am ddim fel y gall nyrsys ledled y DU ac yn fyd-eang ddefnyddio ein protocol ar gyfer 
cleifion â COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd. Bydd eich ymatebion yn cael eu trin â chyfrinachedd 
llwyr. Byddwn yn sicrhau bod ein canlyniadau 
yn ddienw, ac ni fyddwn yn adnabod unrhyw un sydd wedi ymateb i'r arolwg neu wedi cymryd rhan yn y 
treial. 
 
Sut y cedwir eich gwybodaeth yn gyfrinachol? 
Oherwydd newidiadau rheoliadol diweddar yn y ffordd y mae data'n cael ei brosesu (Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol 2018 a Deddf Diogelu Data 2018) sail gyfreithlon Prifysgol Exeter i brosesu data personol 
ar gyfer gelwir dibenion cynnal ymchwil yn 'dasg er budd y cyhoedd'. Bydd y Brifysgol 
ymdrechu i fod yn dryloyw ynghylch ei brosesu o'ch data personol a dylai'r daflen wybodaeth hon 
rhowch esboniad clir o hyn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â phrosesiad y Brifysgol o'ch 
data personol na all y tîm ymchwil ei ddatrys, gellir cael mwy o wybodaeth gan Swyddog Diogelu Data'r 
Brifysgol trwy e - bostio dataprotection @ exeter.ac.uk neu yn www.exeter.ac.uk/dataprotection. Os oes gennych 
unrhyw bryderon ynghylch sut mae'r data'n cael ei reoli a'i reoli ar gyfer yr astudiaeth hon yna gallwch 
hefyd gysylltu â'r Cynrychiolydd Noddwr, Pam Baxter, Uwch Ymchwil Swyddog Llywodraethu, y mae ei 
fanylion isod.  
Bydd data arolwg yn ffug-ddienw ac yn cael ei drin yn annibynnol gan Uned Treialon Clinigol Exeter 
(ExeCTU) yn dilyn canllawiau GDPR cyn i ddata dienw gael ei rannu gyda'r tîm ymchwil ar gyfer 
dadansoddiad. Bydd data'n cael ei gasglu a'i storio yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Pob un 
dyrennir rhif arolwg unigryw i'r cyfranogwr y byddwn yn ei ddefnyddio i labelu'r holl ymchwil yn ddienw 
data. Bydd data y gellir ei adnabod yn bersonol yn cael ei storio ar wahân i ddata ymchwil (ee wedi'i 
gwblhau ac yn rhannol 
holiaduron a chyfeiriadau e-bost wedi'u cwblhau) a byddant yn cael eu dinistrio pan ddaw'r prosiect i ben 
(holiaduron wedi'u cwblhau) neu ar ôl eu derbyn (cyfeiriadau e-bost). Lle mae data 
eu lledaenu (ee trwy adroddiad, cyflwyniad neu gyhoeddiad), byddant yn ddienw. Byddwn yn alinio 
popeth cyfrinachedd a thrin data gyda fframwaith moesegol Caldicott Principles. Bydd data dienw 
wedi'i storio'n amhenodol ar system storio data ymchwil a ddarperir gan Brifysgol Exeter o'r enw Open 
mynediad Ymchwil Caerwysg (ORE) canys archifo 
(http://www.exeter.ac.uk/research/openresearch/policies/ore/). 
Rydym wedi geirio cwestiynau yn ofalus i leihau'r risg o ymyrraeth neu ofid, ond mae risg isel y bydd rhai 
gall y cwestiynau a ofynnir effeithio'n andwyol ar bobl. Os ydych chi'n teimlo bod rhai o'r rhain yn  ffeithio 
arnoch chi cwestiynau, gallwch ddod o hyd i gefnogaeth trwy eich meddyg teulu, neu gysylltiadau 
ymchwil arolwg yn y dolenni a ddarperir.  
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Nid oes raid i chi gymryd rhan os nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich 
cyflogaeth na'ch hawliau cyfreithiol p'un a ydych chi'n dewis cymryd rhan ai peidio. Adolygwyd yr arolwg 
hwn gan yr Awdurdod Ymchwil Iechyd. Byddwn yn cofnodi data arolwg sydd wedi'i gwblhau'n rhannol yn 
awtomatig ar ôl cael caniatâd. I ddechrau, byddwn yn cadw a allwedd a bydd yr UCC yn dal y cysylltiad 
rhwng eich arolwg a'ch cyfeiriad e-bost. Mae hyn yn golygu y gallwch chi dynnu'n ôl 
eich caniatâd ar unrhyw adeg tan ddiwedd y prosiect. Os hoffech chi ar unrhyw gam o'r arolwg 
tynnu eich caniatâd yn ôl ac yr hoffech i'ch data gael ei ddileu, gofynnwch am hyn mewn e-bost i'r 
astudiaeth tîm. Rhestrir manylion cyswllt yn yr adran nesaf. Mae'n bwysig nodi'r amser a'r dyddiad bras 
gwnaethoch actifadu'r arolwg a'r pwynt y gwnaethoch adael yr arolwg.  
Ar ddiwedd y prosiect bydd eich dynodwr yn cael ei ddinistrio ac ni allwch dynnu'n ôl mwyach.  
Toriad tudalen  
 
Gyda phwy y gallaf gysylltu i gael mwy o wybodaeth? 
Mae mwy o wybodaeth yn ymwneud â'r astudiaeth ar ein gwefan: http://blogs.exeter.ac.uk/covid- 
nyrs /  Gellir dod o hyd i hysbysiad preifatrwydd Prifysgol Exeter yma: 
http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/governanceandcompliance/researchethicsandgovern 
ance / UoE_Research_Generic_Privacy_Notice_v1.1_16012020.pdf  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach yn ymwneud â'r arolwg, cysylltwch â:    
Gweinyddwr Astudio: Merryn Kent  
MEKent@exeter.ac.uk  
Cefnogaeth ymchwil: Naomi Morley  
n.morley@exeter.ac.uk  
Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwynion am yr arolwg hwn, cysylltwch â:  
Cynrychiolydd Noddwr: Pam Baxter  
PRBaxter2@exeter.ac.uk  
Sylwch nad ydym ond yn ceisio gwybodaeth am ofal nyrsio mewn ysbytai yn ystod yr arolwg hwn 
Pandemig covid.  Os ydych chi'n gweithio mewn gofal sylfaenol neu leoliadau cymunedol ac na chawsoch 
eich defnyddio i ddarparu gofal cleifion mewnol yn ystod gofal pandemig COVID, nid yw'r arolwg hwn yn 
addas i chi.  Ble ydych chi wedi gweithio yn ystod y pandemig COVID?  
• Ysbyty (ewch i'r Q nesaf) 

• Ysbyty Ysbyty a Gofal Eilaidd / Sylfaenol (ewch i'r Q nesaf) 

• Gofal sylfaenol neu leoliadau cymunedol (mae hyn yn arwain at waharddiad a neges EOS) 

Os ydych wedi bod yn gweithio mewn ysbyty yn ystod pandemig COVID-19, a ydych wedi bod yn 
darparu'n weithredol neu 
rheoli darpariaeth gofal i gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19?  
1. ie (1) parhau â'r arolwg  
2. does dim angen (2) sgipio i ddiwedd yr arolwg gyda neges EOS  
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Trwy lenwi'r arolwg hwn byddwch yn ein helpu i ddarganfod beth sydd wedi gweithio mewn gwirionedd i 
chi a'ch cleifion fel bod 
gall pob nyrs fabwysiadu'r strategaethau hyn. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch help yn fawr!  
Toriad tudalen  
Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gwblhau'r arolwg?    
Rhennir y cwestiynau yn yr arolwg hwn yn 3 phrif adran.    
Disgwyliwn y bydd yn cymryd tua 25 munud i chi gwblhau'r arolwg hwn. Rydym yn cydnabod bod hyn 
ddim yn gryno, fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich profiadau a'ch syniadau ar gyfer arloesi 
mewn nyrsio sy'n hanfodol 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://blogs.exeter.ac.uk/covid-nurse/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://blogs.exeter.ac.uk/covid-nurse/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/governanceandcompliance/researchethicsandgovernance/UoE_Research_Generic_Privacy_Notice_v1.1_16012020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/governanceandcompliance/researchethicsandgovernance/UoE_Research_Generic_Privacy_Notice_v1.1_16012020.pdf
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ar gyfer ymchwil ac ymarfer yn y dyfodol.      
Nid oes rhaid i chi gwblhau'r holl adrannau mewn un eisteddiad. Bydd eich ymatebion yn cael eu cadw'n 
awtomatig fel 
ewch ymlaen.  
Gallwch gymryd hoe a dychwelyd i'r arolwg ar yr adeg y gwnaethoch ei adael.  
Bydd yr arolwg yn parhau ar agor am uchafswm o 3 wythnos o'r pwynt y gwnaethoch chi actifadu'r 
cyswllt, hyd nes yr arolwg yn cau ar 24 ain Awst 2020.  
Beth sy'n rhaid i mi ei wneud?  
Mae pob adran yn dechrau gyda chyflwyniad ac yna datganiad neu gwestiwn am nyrsio yn ystod y 
Pandemig covid. 
Ymatebwch i bob datganiad neu gwestiwn fel y mae'n berthnasol i'ch ymarfer. 
Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir.  
Mae yna adrannau sylwadau testun am ddim o dan rai cwestiynau lle rydyn ni'n gwahodd gwybodaeth 
bellach.  
Ychwanegwch sylwadau ac awgrymiadau os dymunwch. 
Pa sylwadau ddylwn i eu hysgrifennu?  
Os ydych chi'n teimlo'n gryf am ddatganiad, defnyddiwch y blwch sylwadau i egluro pam.  
Gallwch ddefnyddio'r gofod hwn i ddweud mwy wrthym am agweddau a gollwyd, rhwystrau i ofal nyrsio 
a'i arloesi  
Beth os bydd angen seibiant arnaf?  
Mae pob adran wedi'i marcio'n glir  
Defnyddiwch y botwm >> nesaf i symud ymlaen  
Defnyddiwch y botwm yn ôl << i adolygu'ch atebion  
Os byddwch yn allgofnodi, bydd eich ymatebion yn cael eu cadw, a byddwch yn cael eich cludo yn ôl i'r un 
lle yn yr arolwg 
pan fewngofnodwch yn ôl.  
Bydd y bar cynnydd yn nodi'ch cynnydd trwy'r arolwg. 
Ar ôl i chi gwblhau'r arolwg ni fyddwch yn gallu mynd yn ôl. 
Toriad tudalen  
Trwy dderbyn yr amodau canlynol, rydych yn cytuno inni gynnwys eich ymatebion dienw yn eich 
dadansoddiad. 
CANIATÁU (dewiswch bob blwch)  
1. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall yr adran ar wybodaeth ar ddechrau'r 

astudio.  
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2. Rwyf wedi cael cyfle i ystyried y wybodaeth hon, i ofyn cwestiynau i'r tîm ymchwil trwy 

y cyfeiriadau a ddarparwyd, a chefais eu hateb yn foddhaol.  
3. Rwy'n deall bod fy nghyfranogiad yn wirfoddol a fy mod yn rhydd i dynnu'n ôl ar unrhyw adeg, 
heb roi unrhyw reswm. 
4. Rwy'n deall bod cymryd rhan yn cynnwys ymatebion holiadur dienw i'w defnyddio ar gyfer y 

dibenion datblygu protocol nyrsio i'w ddefnyddio mewn treial ymchwil glinigol. Canlyniadau o hyn 
bydd arolwg a'r treial clinigol yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr astudiaeth ac yn defnyddio cyfryngau eraill 
fel 
cyfnodolion proffesiynol, cyfnodolion academaidd, trwy'r wasg a'r cyfryngau ar-lein. 
5. Rwy'n deall y bydd fy ymatebion yn ddienw a bydd adborth ar fy atebion unigol 
ddim ar gael. 
6. Deallaf y gall adrannau perthnasol o'r data a gasglwyd yn ystod yr astudiaeth edrych arnynt 
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aelodau o'r tîm ymchwil, unigolion o Brifysgol Exeter, Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ymchwil Iechyd, neu awdurdodau rheoleiddio at ddibenion archwilio lle mae'n berthnasol i mi gymryd 
rhan 
yn yr ymchwil hon. Rwy'n rhoi caniatâd i'r unigolion hyn gael mynediad at fy nghofnodion. 
7. Deallaf y bydd data dienw yn cael ei storio am gyfnod amhenodol ar system storio data ymchwil 
a ddarperir gan Brifysgol Exeter o'r enw Open Access Research Exeter (ORE) a gellir ei ddefnyddio 
gan ymchwilwyr eraill yn y dyfodol. 
Rwy'n cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg hwn. Dewiswch i gadarnhau caniatâd electronig 
o Ydw  
o Na - ewch i EOS ^^ 
Diolchwn i chi am gytuno i gymryd rhan 
Cod post yn y gwaith (blwch testun wedi'i gyfyngu i 7 nod) 
Gyda pha ryw ydych chi'n uniaethu? 
1. Benyw (1) 
2. Gwryw (2) 
1. Arall (3) 
2. Mae'n well gen i beidio â dweud (4) 
Dewiswch eich ystod oedran 
1. <25 
2. 26-30 
3. 31-40 
4. 41-50 
5. 51-60 
6. 61-66 
7.> 67 
8. Mae'n well gen i beidio â dweud 
Dewiswch eich ethnigrwydd o'r blwch isod  
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Gwyn 
• Saesneg / Cymraeg / Albanaidd / Gogledd Iwerddon / Prydeinig 
• Gwyddeleg 
• Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig 
• Unrhyw gefndir Gwyn arall 
Grwpiau ethnig Cymysg / Lluosog 
• Caribïaidd Gwyn a Du 
• Affricanaidd Gwyn a Du 
• Gwyn ac Asiaidd 
• Unrhyw gefndir ethnig Cymysg / Lluosog arall 
Prydeinig Asiaidd / Asiaidd 
• Indiaidd 
• Pacistan 
• Bangladeshaidd 
• Tseiniaidd 
• Unrhyw gefndir Asiaidd arall 
Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig 
• Affricanaidd 
• Caribïaidd 
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• Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd / Caribïaidd arall 
Grŵp ethnig arall 
• Arabaidd 
• Unrhyw grŵp ethnig arall 
Mae'n well gen i beidio â dweud 
Ym mha amgylchedd ysbyty ydych chi'n gweithio? 
1. Ysbyty GIG Cyffredinol y GIG gan gynnwys ysbytai addysgu a chadfridogion ardal 
2. Gofal Trydyddol (Arbenigol) 
3. Sefydliad Gofal Iechyd Preifat 
Yn ystod y cyfnod COVID ydych chi wedi bod yn gweithio'n bennaf fel: 
1. Nyrs sydd wedi'i chofrestru'n broffesiynol ar gofrestr yr NMC (1) 
2. Cydymaith nyrsio (2) 
3. Cynorthwyydd gofal iechyd / gweithiwr cymorth clinigol (3) 
4. Nyrs nyrs (4) 
5. Arall (5)  
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Os arall, disgrifiwch isod: 
Os ydych chi'n nyrs sydd wedi'i chofrestru gyda'r NMC, ym mha flwyddyn wnaethoch chi gymhwyso? 
Blwch testun wedi'i gyfyngu i 2 nod 
Ym mha wlad yn y DU yr oeddech chi'n gweithio yn ystod Pandemig COVID?  
1. Lloegr 
2. Yr Alban 
3. Cymru 
4. Gogledd Iwerddon 
5. Guernsey 
6. Ynys Manaw  
7. Jersey 
8. Gwlad arall 
Nodwch yn y blwch isod 
Pa deitl sy'n disgrifio'r swydd orau i chi yn ystod y pandemig COVID?  
1. Nyrs nyrs 
2. Cynorthwyydd gofal neu nyrsio 
3. Cydymaith nyrsio 
4. Nyrs Staff 
5. Nyrs Tâl 
6. Nyrs Arbenigol / Ymarfer Uwch 
7. Rheolaeth 
8. Nyrs Ymchwil  
Pa fand tâl oeddech chi arno yn ystod y pandemig COVID?  
Rôl broffesiynol: 
Gwybodaeth bellach:  
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1. Nyrs nyrs 
a. Blwyddyn 1 
b. Blwyddyn 2 
c. Blwyddyn 3 



 

 7 

ch. Arall 
2. Band 2 
3. Band 3 
4. Band 4 
5. Band 5 
6. Band 6 
7. Band 7 
8. Band 8a 
9. Band 8b 
10. Band 8c 
11. Nyrs Uwch Reolwr neu Gyfarwyddwr Band 8d neu'n uwch 
Toriad tudalen  
Mae angen i bob sylfaenol gael ei dudalen ei hun  
Mae angen terfyn geiriau ar bob blwch testun rhad ac am ddim, awgrymwch 300 gair 
Adran A: Cyflawni anghenion gofal iechyd corfforol sylfaenol cleifion 
Diffinnir anghenion gofal iechyd corfforol sylfaenol cleifion fel y gweithgareddau corfforol hynny 
cyfrannu at iechyd neu adferiad o afiechyd (neu at farwolaeth heddychlon) y byddai claf yn ei berfformio 
heb gymorth os oedd ganddo'r cryfder, yr ewyllys neu'r wybodaeth angenrheidiol. Rydym wedi eu torri i 
lawr yn arwahanol 
elfennau isod. 
1: Hylendid, glanhau personol a thoiledau 
Diffinnir hylendid a glanhau personol fel cynnal glendid y corff. Mae hyn yn cynnwys golchi 
y corff a'r pen, glanhau dannedd a deintgig, gwisgo dillad glân, eillio a gofal gwallt. Toiled yw 
a ddiffinnir fel cynorthwyo claf i droethi neu ymgarthu. Gallai hyn fod trwy gynorthwyo'r claf i gerdded i 
toiled, darparu comôd, cwpan gwely neu botel wrinol neu ddarparu a rheoli cymhorthion anymataliaeth 
gan gynnwys cathetrau, a sicrhau glendid ar ôl defnyddio'r toiled, gan gynnwys ei dynnu weithiau 
gwastraff dynol o erchwyn gwely neu amgylchedd personol y claf. Gall gynnwys seicolegol neu 
dulliau fferyllol i helpu cleifion i basio wrin neu faw 
Ar gyfartaledd, pan fydd cleifion nyrsio yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n 
meddwl 
yn gallu diwallu eu hanghenion hylendid, glanhau personol a thoiledau, o gymharu â chleifion eraill yr 
oeddech chi 
wedi arfer â nyrsio cyn COVID-19? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
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• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa anghenion hylendid, glanhau personol a thoiledau, os o gwbl, yr ydych chi'n 
meddwl y cawsant eu 'colli' ar eu cyfer 
rhai cleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
b. Rhwystrau i ofal: 
A oedd unrhyw rwystrau penodol i ddiwallu anghenion hylendid, glanhau personol a thoiledau 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
• Dim digon o adnoddau corfforol fel offer / cyfleusterau golchi / eitemau stoc 
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• Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
• Diffyg personél, cymysgedd sgiliau  
• Diffyg amser 
• Diffyg preifatrwydd i'r claf  
• Cymryd pethau i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu nyrsio yn yr 
amgylcheddau hyn 
pethau i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu i gleifion sy'n cael eu nyrsio yn yr amgylcheddau hyn 
• Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
• Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
• Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
• Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
• Difrifoldeb cyflwr y claf 
• Diffyg gallu emosiynol personol  
• Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
• Ofn dal COVID-19 
• Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
• Newidiadau mynych ym mholisïau ysbytai, ymddiriedolaethau neu sefydliadau 
• Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
• Gwisgo PPE 
• Diffyg PPE priodol 
• Diffyg mynediad i gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
• Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
Anghenion hylendid coll , glanhau personol a thoiledau 
Rhwystrau rhag diwallu anghenion hylendid, glanhau personol a thoiledau cleifion 
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c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i fodloni hylendid cleifion, 
anghenion glanhau a thoiledau 
2: Bwyta ac Yfed  
Diffinnir bwyta ac yfed fel cymryd digon o hylif a bwyd i mewn i gynnal pwysau a hylif iach 
cydbwysedd, gan osgoi dadhydradu a diffyg maeth. Gall nyrsys gynorthwyo trwy sgrinio am ddiffyg maeth 
a 
helpu i gynorthwyo cleifion i fwyta ac yfed, wrth ddefnyddio atchwanegiadau maeth y geg, rheoli bwydo 
tiwb neu 
maeth parenteral a thrwy gynnal maethiad hylif IV a pharenteral. Gall nyrsys gynorthwyo hefyd 
cleifion i fwyta ac yfed trwy fodloni dewisiadau dietegol cleifion, gan sicrhau bod bwyd yn cael ei 
gyflwyno'n dda 
ac mae mynediad at ddŵr croyw a diodydd eraill. Mae nyrsys hefyd yn cynnig anogaeth a chymorth, gyda 
bwyta ac yfed a monitro cydbwysedd pwysau a hylif cleifion, gan gynnwys gofalu am drefnau IV. 
Ar gyfartaledd, pan fydd cleifion nyrsio yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n 
meddwl 
yn gallu diwallu eu hanghenion bwyta ac yfed, gan gynnwys sgrinio ac asesu anghenion maethol, 
o gymharu â chleifion eraill yr oeddech wedi arfer â nyrsio cyn COVID-19? 
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• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym beth, os o gwbl, sydd ei angen ar fwyta ac yfed, gan gynnwys sgrinio ac asesu 
maeth 
yn meddwl eu bod 'wedi'u colli' i rai cleifion â COVID-19. 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i gwrdd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd 
Anghenion bwyta ac yfed COVID-19, gan gynnwys sgrinio ac asesu maeth? (ticiwch unrhyw beth os 
gwelwch yn dda 
gwneud cais) 
Arloesi sy'n mynd i'r afael â rhwystrau i hylendid, glanhau personol a rhwystrau toiled 
Anghenion bwyta ac yfed ar goll  
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o Dim digon o adnoddau corfforol fel offer / cyfleusterau golchi / eitemau stoc ee dŵr 
jygiau, cwpanau tafladwy, dannedd cleifion  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau, arlwyo, cadw tŷ neu gefnogaeth ddeietegol 
o Diffyg amser 
o Anallu i fodloni gofynion dietegol y claf  
o Diffyg gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i gwrdd â chleifion yn bwyta 
a 
anghenion yfed. 
3: Gorffwys a chysgu 
Mae cwsg yn angen dynol sylfaenol sy'n hanfodol ar gyfer cynnal iechyd ac iechyd. Amhariad ar gwsg a 
gall amddifadedd cwsg effeithio'n negyddol ar adferiad. Gall nyrsys gynorthwyo trwy asesu angen cleifion 
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Rhwystrau i ddiwallu cleifion ag anghenion bwyta ac yfed COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd 
Arloesi sy'n mynd i'r afael â rhwystrau i ddiwallu anghenion bwyta ac yfed cleifion 
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cysgu / gorffwys; hwyluso ymyriadau unigol i gefnogi gorffwys a chysgu ac amserlennu ward yn 
weithredol 
gweithgareddau i hyrwyddo gorffwys digonol.  
Ar gyfartaledd, pan fydd cleifion nyrsio yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n 
meddwl 
yn gallu diwallu eu hanghenion gorffwys a chysgu, o gymharu â chleifion eraill yr oeddech wedi arfer â 
nyrsio 
cyn COVID-19? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
Dywedwch wrthym pa anghenion gorffwys a chysgu, os o gwbl, y credwch y cawsant eu 'colli' ar gyfer rhai 
cleifion â COVID-19. 
ch. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i gwrdd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd 
Anghenion cysgu a gorffwys COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer (ee dillad gwely, blancedi a gobenyddion digonol) 
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg gallu i reoleiddio'r amgylchedd (lefel sŵn, goleuadau, monitro o bell) 
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol (dulliau ffarmacolegol / di-ffarmacolegol) 
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf  
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol  
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Anghenion cysgu a gorffwys coll  
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Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi. 
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e. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i gwrdd â gorffwys a chysgu 
cleifion 
anghenion. 
4: Symudedd  
Symudedd yw'r graddau y gall person gynnal ystum da a symud, yn annibynnol neu gyda 
cefnogaeth, er mwyn perfformio gweithgareddau o ddydd i ddydd. Gall nyrsys gynorthwyo trwy asesu 
cleifion 
gallu i fod yn symudol a chefnogi cleifion i drosglwyddo o swyddi gorwedd neu eistedd. Gall symud fod 
gyda chefnogaeth trwy ddulliau ysgogol a chyfarwyddyd i berfformio ymarferion er enghraifft, addysgu 
ymarfer goddefol i atal cymhlethdodau ansymudedd ac anweithgarwch corfforol. Yn benodol, i gleifion 
gyda gofal symudedd COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd yn cynnwys sicrhau gofal diogel mewn 
sefyllfa dueddol, 
trawsnewidiadau i mewn ac allan o hyn, a chynorthwyo cleifion i symud haint ôl-COVID yn gynnar. 
Ar gyfartaledd, pan fydd cleifion nyrsio yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n 
meddwl 
yn gallu diwallu eu hanghenion symudedd, o gymharu â chleifion eraill yr oeddech wedi arfer â nyrsio o'r 
blaen 
COVID-19? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
Dywedwch wrthym pa anghenion symudedd, os o gwbl, y credwch y cawsant eu 'colli' ar gyfer rhai 
cleifion â COVID-19. 
Rhwystrau i ddiwallu cleifion ag anghenion gorffwys a chysgu COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd 
Arloesi i fynd i'r afael â rhwystrau i anghenion gorffwys a chysgu cleifion 
Anghenion symudedd coll  
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f. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i ddiwallu anghenion symudedd cleifion â 
COVID-19 wedi'i amau neu ei gadarnhau? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer (ee darparu teclynnau codi, mae symudedd yn cefnogi hynny 
fel fframiau cerdded) 
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau fel cyngor ffisiotherapi 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
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o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
g. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i ddiwallu anghenion 
symudedd cleifion. 
5: Cysur cleifion (yn cynnwys rheoli diffyg anadl) 
Diffinnir cysur cleifion fel rhyddhad rhag anghysur corfforol a'r claf yn teimlo'n gadarnhaol ac yn 
cryfhau yn eu gallu i ymdopi â heriau salwch, anaf ac anabledd. Yn yr adran hon, 
Rhwystrau i ddiwallu anghenion symudedd cleifion sydd ag amheuaeth neu wedi'i gadarnhau COVID-19  
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddiwallu anghenion symudedd cleifion 
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mae gofal nyrsio yn cynnwys rheoli poen, helpu cleifion i anadlu'n hawdd a chynorthwyo gyda'r 
tymheredd 
rheolaeth.  
Ar gyfer cleifion yr amheuir neu y cadarnhawyd COVID-19, bydd nyrsys yn gofalu am eu hanadlu trwy 
asesu 
cyfradd ac ansawdd anadlol, a lefel dirlawnder ocsigen ochr yn ochr ag arwyddion hanfodol eraill fel pwls 
a 
pwysedd gwaed. Bydd nyrsys yn asesu ac yn rheoli anghenion ocsigen gan ddefnyddio dulliau di-
ffarmacolegol, a 
dyfeisiau cefnogol fel masgiau ocsigen. Bydd nyrsys hefyd yn cefnogi cleifion sydd angen cefnogaeth 
uwch 
megis pwysau llwybr anadlu positif parhaus (CPAP). Yn yr un modd, rheoli poen a rheoli tymheredd 
gofyn am asesiad nyrsio, monitro poen / tymheredd a darparu a monitro lleddfu poen 
a rheoli tymheredd. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
cwrdd â'u 
anghenion cysur? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa anghenion cysur, os o gwbl, y credwch y cawsant eu 'colli' ar gyfer rhai cleifion â 
COVID-19 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i gwrdd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd 
Anghenion cysur COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer a meddyginiaeth i helpu gyda rheoli poen, 
rheolaeth anadlu a / neu reoli tymheredd 
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o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau fel timau anadlol arbenigol 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol ar reoli poen, rheoli anadlu a thymheredd 
rheolaeth 
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf  
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
Angen anghenion cysur  
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o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i ddiwallu anghenion cysur 
cleifion. 
6: Diogelwch cleifion 
Diffinnir diogelwch cleifion fel atal gwallau ac effeithiau andwyol i gleifion sy'n gysylltiedig ag iechyd 
gofal ac mae'n cynnwys, ymhlith materion eraill: asesu a rheoli risg; atal pwysau 
briwiau a chymhlethdodau eraill gofal iechyd; rheoli heintiau; lleihau gwallau meddyginiaeth. Mae hefyd 
yn cynnwys diogelwch yr amgylchedd megis darparu golau digonol, awyru, amgylchedd glân, 
ac atal peryglon eraill. SYLWCH, BYDDWN YN GOFYN I CHI AM RHEOLI MEDDYGINIAETH 
YN BENODOL YN YR ADRAN NESAF. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer â nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion 
gyda COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
diwallu eu hanghenion diogelwch? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa anghenion gofal diogelwch cleifion, os o gwbl, y credwch y cawsant eu 'colli' ar 
gyfer rhai cleifion â nhw 
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COVID-19. 
Gofal diogelwch cleifion ar goll 
Rhwystrau i ddiwallu anghenion cysur cleifion COVID-19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddiwallu anghenion cysur cleifion  
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b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i gwrdd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd 
Anghenion COVID-19safety? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i ddiwallu anghenion 
diogelwch cleifion. 
7: Rheoli meddyginiaeth 
Diffinnir rheoli meddyginiaeth fel a ganlyn: “Y defnydd clinigol, cost-effeithiol a diogel o feddyginiaethau i 
sicrhau 
mae cleifion yn cael y budd mwyaf o'r meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt, ac ar yr un pryd yn 
lleihau 
Rhwystrau i ddiwallu anghenion diogelwch cleifion COVID-19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddiwallu anghenion diogelwch cleifion  
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niwed posib. ” Nod eithaf rheoli meddyginiaethau yn ddiogel ac yn effeithiol yw sicrhau'r buddion gorau 
posibl 
triniaeth a sicrhau'r canlyniad gorau i bob claf. Mae rheoli meddyginiaethau yn dda yn rhan annatod 
rhan o'r rhan fwyaf o bractisau nyrsio ac mae'n cynnwys rhoi meddyginiaethau, rhagnodi a chefnogi 
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pobl i gymryd eu meddyginiaethau yn gywir. Mae rheoli meddyginiaethau yn effeithiol yn gosod y claf fel 
y 
prif ffocws, a thrwy hynny ddarparu gofal wedi'i dargedu'n well ac unigolion mwy gwybodus. 
Meddyginiaethau 
mae'r rheolaeth yn cynnwys rhagnodi rhagweledol a rhagnodi ocsigen. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer â nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion 
gyda COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu cwrdd 
â'u meddyginiaeth 
anghenion rheoli? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa anghenion gofal rheoli meddyginiaeth, os o gwbl, y credwch y cawsant eu 'colli' i 
rai 
cleifion â COVID-19. 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i gwrdd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd 
Anghenion rheoli meddyginiaeth COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel meddyginiaeth a / neu offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau fel fferyllwyr a staff cymorth 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
Gofal rheoli meddyginiaeth cleifion ar goll  
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o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
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uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i gwrdd â meddyginiaeth 
cleifion 
anghenion. 
Adran B: Sefydlu a chynnal perthynas gadarnhaol a dibynadwy gyda chleifion 
Nodweddir y berthynas nyrs-claf gan ymddiriedaeth, gonestrwydd a chynhesrwydd. Mae'n cynnwys 
parch 
am obeithion, ofnau, systemau cred, diwylliant, ethnigrwydd, rhyw a rhywioldeb y claf. Yn ogystal â 
helpu 
wrth ymgymryd â gofal corfforol, mae perthynas ofalgar gadarnhaol yn cael effaith annibynnol ar y claf 
profiad a lles. 
1. Sefydlu perthynas â chleifion 
Diffinnir sefydlu perthynas claf-nyrs fel defnyddio cyflwyniadau clir (eich enw chi, perthynas y claf 
enw, eich rôl, beth rydych chi'n mynd i'w wneud a pha mor hir y mae'n rhaid i chi ei wneud), ynghyd â 
galluogi'r claf i wneud hynny 
gofyn cwestiynau i chi. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
sefydlu a 
perthynas â nhw? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio sefydlu perthynas 
â nhw 
rhai cleifion â COVID-19. 
Rhwystrau rhag diwallu anghenion rheoli meddyginiaeth COVID 19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddiwallu anghenion rheoli meddyginiaeth cleifion 
Camau ar goll ynglŷn â sefydlu perthnasoedd cleifion  
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b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i sefydlu perthnasoedd â chleifion â 
COVID-19 wedi'i amau neu ei gadarnhau? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
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o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid arfer i sefydlu perthnasoedd â 
cleifion. 
2. Siarad a gwrando ar gleifion 
Rhwystrau i sefydlu perthnasoedd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd gyda COVID-19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i sefydlu perthnasoedd â chleifion yr amheuir neu y cadarnhawyd gyda hwy 
COVID-19  

 
Tudalen 21 

21 

Diffinnir siarad a gwrando ar gleifion fel defnyddio sgiliau llafar fel empathi, cwestiynu, myfyrio 
a chrynhoi. Mae hefyd yn cynnwys gwrando a thalu sylw fel y gallwch ymateb yn ôl 
anghenion mynegedig y claf. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer â nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion 
gyda COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
defnyddio sgiliau llafar gyda nhw? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio defnyddio sgiliau 
llafar pan 
siarad â rhai cleifion â COVID-19. 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i ddefnyddio sgiliau llafar gyda chleifion yr amheuir 
eu bod neu 
cadarnhau COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
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o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Camau a gollwyd wrth siarad a gwrando ar gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19  
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Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill i chi  
profiadol: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i siarad a gwrando ar gleifion. 
3. Cyfathrebu di-eiriau â chleifion 
Diffinnir cyfathrebu di-eiriau â chleifion fel defnyddio sgiliau fel cyswllt llygad, ystumiau, 
lleoli eich hun yn agos at gleifion, synau cyffwrdd a mynegiannol fel “mmm” ac ati. Mae hefyd yn cynnwys 
bod yn bresennol ac eistedd yn dawel gyda chleifion a gall fod yn arbennig o bwysig i'r rhai sy'n eu derbyn 
gofal lliniarol a phontio i lwybrau diwedd oes. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
defnyddio di-eiriau 
sgiliau gyda nhw? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio defnyddio sgiliau 
dieiriau pan 
siarad â rhai cleifion â COVID-19. 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i ddefnyddio sgiliau dieiriau gyda chleifion â 
COVID-19 wedi'i amau neu ei gadarnhau? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer 
Rhwystrau i siarad a gwrando ar gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i siarad a gwrando ar gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
Camau gweithredu dieiriau coll wrth gyfathrebu â chleifion  
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o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
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o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid arfer i ddefnyddio sgiliau dieiriau 
gyda 
cleifion. 
4. Gwneud penderfyniadau ar y cyd â chleifion 
Diffinnir gwneud penderfyniadau ar y cyd yn y cyd-destun hwn fel ymgynghori â chleifion i ddeall eu 
unigryw 
mynegi anghenion a'u dymuniadau ar sut y dylid gofalu amdanynt. Mae'n golygu dod i gytundeb 
gyda chleifion ar eu cynllun gofal, eu triniaeth, a gosod, dilyniant, cyflawniad a 
gwerthuso nodau. Gall hefyd gynnwys cynllunio bywyd datblygedig i sicrhau marwolaeth gyffyrddus i'r 
claf. 
Rhwystrau i ddefnyddio sgiliau dieiriau gyda chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddefnyddio sgiliau dieiriau gyda chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd 
COVID-19  
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Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl y gallech chi ei 
ddefnyddio wedi'i rannu 
sgiliau gwneud penderfyniadau gyda nhw? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio defnyddio'r broses 
o wneud penderfyniadau ar y cyd 
sgiliau wrth siarad â rhai cleifion â COVID-19. 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol rhag defnyddio sgiliau gwneud penderfyniadau ar y 
cyd â chleifion 
gyda COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
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o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
Rhwystrau rhag defnyddio sgiliau gwneud penderfyniadau ar y cyd â chleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
Wedi colli gweithredoedd gwneud penderfyniadau gyda chleifion  
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c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid arfer i ddefnyddio gwneud 
penderfyniadau ar y cyd 
sgiliau. 
5. Cyfathrebu â pherthnasau cleifion, gofalwyr ac eraill arwyddocaol 
Mae cyfathrebu â pherthnasau cleifion, gofalwyr ac eraill arwyddocaol yn gofyn ar lafar ac ar lafar 
sgiliau. Gellir ei defnyddio i gasglu a rhannu gwybodaeth, a hefyd i drosglwyddo gwybodaeth gan 
berthnasau, 
gofalwyr ac eraill arwyddocaol i gleifion. Yng nghyd-destun COVID-19, gall cyfathrebu fod wedi cynnwys a 
mwy o ddibyniaeth ar lwyfannau digidol fel Facetime, Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom, ac ati. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer â nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion 
gyda COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
cyfathrebu â chleifion ' 
perthnasau, gofalwyr ac eraill arwyddocaol? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio cyfathrebu â 
chleifion ' 
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perthnasau, gofalwyr ac eraill arwyddocaol i rai cleifion â COVID-19 
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i gyfathrebu â pherthnasau, gofalwyr cleifion 
ac eraill arwyddocaol i gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n 
berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer, technoleg, Wi-Fi, ac ati. 
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddefnyddio sgiliau gwneud penderfyniadau ar y cyd â chleifion yr amheuir eu bod neu 
cadarnhawyd COVID-19 
Camau gweithredu coll ar gyfer cyfathrebu â pherthnasau cleifion, gofalwyr ac eraill arwyddocaol  
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o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i gyfathrebu â chleifion ' 
perthnasau, gofalwyr ac eraill arwyddocaol. 
Adran C: Diwallu anghenion seicogymdeithasol cleifion 
Diffinnir anghenion seicogymdeithasol cleifion fel cyfuniad o seicolegol, cymdeithasol, diwylliannol a 
meddyliol 
anghenion iechyd gan gynnwys cymryd rhan, cael eich trin ag urddas, a dangos parch gan ofal 
staff ar gyfer ymdeimlad cleifion o hunan, preifatrwydd, gwerthoedd a chredoau. Mae anghenion 
seicogymdeithasol yn cynnwys emosiynol 
lles, pryder a hwyliau isel. 
1. Anghenion urddas a pharch 
Diffinnir 'urddas a pharch' fel sicrhau bod gan gleifion breifatrwydd pan fydd ei angen arnynt a'i eisiau. 
eu trin yn gyfartal a darparu unrhyw gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnynt i fod yn ymreolaethol, yn 
annibynnol ac yn 
ymwneud â phenderfyniadau triniaeth. Gall hefyd gynnwys cynnwys teulu'r claf yn eu gofal a 
gwneud penderfyniadau yn enwedig ar ddiwedd oes. 
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Rhwystrau i gyfathrebu â pherthnasau cleifion, gofalwyr ac eraill arwyddocaol â chleifion â 
COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i gyfathrebu â pherthnasau cleifion, gofalwyr ac eraill arwyddocaol 
ar gyfer cleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19  
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Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
trin cleifion 
gydag urddas a pharch? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio trin cleifion ag 
urddas 
a pharch  
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i drin cleifion ag urddas a pharch tuag atynt 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
Rhwystrau i drin cleifion ag urddas a pharch tuag at gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
Camau a gollwyd ar gyfer trin cleifion ag urddas a pharch  
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c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
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uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i drin cleifion ag urddas a 
parch. 
2. Parchu gwerthoedd a chredoau 
Diffinnir parchu gwerthoedd a chredoau fel sicrhau bod nodweddion unigryw cleifion, fel eu nodweddion 
rhyw, hil / ethnigrwydd, rhywioldeb, statws economaidd-gymdeithasol, a'u blaenoriaethau diwylliannol 
ac ysbrydol - pob un 
a allai ddylanwadu ar benderfyniadau iechyd claf - yn cael eu hintegreiddio i benderfyniadau clinigol fel 
bod cleifion 
gall fod yn ymreolaethol, yn annibynnol ac yn ymwneud â phenderfyniadau triniaeth. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
parchu eu 
gwerthoedd a chredoau? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio parchu 
gwerthoedd cleifion a 
credoau  
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i barchu gwerthoedd a chredoau cleifion 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
Arloesi i fynd i'r afael â rhwystrau i drin cleifion ag urddas a pharch at gleifion yr amheuir eu bod neu 
cadarnhawyd COVID-19 
Camau gweithredu coll ar gyfer parchu gwerthoedd a chredoau cleifion  
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o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 



 

 24 

Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i barchu gwerthoedd cleifion 
a 
credoau. 
3. Lles emosiynol, pryder a hwyliau isel 
Mae lles emosiynol yn wladwriaeth lle mae unigolyn yn sylweddoli ei alluoedd ei hun, yn gallu ymdopi â'r 
straen arferol bywyd, gall weithio'n gynhyrchiol ac yn ffrwythlon, ac mae'n gallu gwneud cyfraniad at ei 
ei chymuned. Mae pryder a hwyliau isel yn wladwriaethau seicolegol a nodweddir gan ystod o gorfforol, 
symptomau meddyliol ac ymddygiadol sy'n aml yn ymyrryd â gallu cleifion i wneud hyn. 
Ar gyfartaledd, o gymharu â chleifion eraill roeddech chi wedi arfer nyrsio cyn COVID-19, wrth nyrsio 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod wedi gallu 
cwrdd â'u 
anghenion lles emosiynol gan gynnwys lle bo hynny'n briodol, mynd i'r afael â'u hanghenion pryder ac 
hwyliau isel? 
• Llawer gwell na chleifion eraill  
• Ychydig yn well na chleifion eraill  
Rhwystrau i barchu gwerthoedd a chredoau cleifion ar gyfer cleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i barchu gwerthoedd a chredoau cleifion ar gyfer cleifion yr amheuir eu bod neu 
cadarnhawyd COVID-19  
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• Yr un peth â chleifion eraill  
• Ychydig yn waeth na chleifion eraill  
• Llawer gwaeth na chleifion eraill 
a. Dywedwch wrthym pa gamau, os o gwbl, y credwch eu bod wedi'u 'colli' wrth geisio cwrdd â'u 
emosiynol 
anghenion lles a mynd i'r afael â'u pryder a'u hwyliau isel lle bo hynny'n briodol.  
b. Rhwystrau i ofal: A oedd unrhyw rwystrau penodol i ddiwallu anghenion lles emosiynol cleifion a 
mynd i’r afael â’u pryder a’u hwyliau isel lle bo’n briodol? (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol) 
o Diffyg adnoddau corfforol fel offer  
o Anawsterau cymryd eitemau / offer i mewn ac allan o ystafelloedd ynysu ar gyfer cleifion sy'n cael eu 
nyrsio yn y rhain 
amgylcheddau  
o Diffyg personél, cymysgedd sgiliau 
o Diffyg amser 
o Diffyg gwybodaeth / gwybodaeth am y ward neu'r claf 
o Diffyg gwybodaeth am COVID-19 
o Diffyg arbenigedd personol perthnasol  
o Diffyg gallu i sefydlu perthynas ystyrlon gyda'r claf 
Difrifoldeb cyflwr y claf 
o Diffyg gallu emosiynol personol  
o Diffyg cefnogaeth seicolegol bersonol 
o Ofn dal COVID-19 
o Diffyg arweinyddiaeth gan uwch nyrsys neu reolwyr 
o Newidiadau mynych ym mholisïau ysbyty, ymddiriedaeth neu sefydliad 
o Gofynion cystadleuol ymyriadau meddygol hanfodol  
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o Gwisgo PPE 
o Diffyg PPE priodol 
o Diffyg mynediad at gyfleusterau newid ar gyfer PPE 
o Arall 
Dywedwch fwy wrthym am yr eitemau rydych chi wedi'u dewis isod neu rwystrau eraill y gwnaethoch chi 
eu profi: 
Rhwystrau i ddiwallu anghenion lles emosiynol cleifion a mynd i'r afael â phryder a hwyliau isel 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19 
Camau a gollwyd ar gyfer diwallu anghenion lles emosiynol cleifion a mynd i'r afael â phryder a hwyliau isel 
cleifion ag amheuaeth neu gadarnhawyd COVID-19  
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c. Arloesi: beth wnaethoch chi, os rhywbeth, i geisio goresgyn unrhyw un o'r rhwystrau rydych chi wedi'u 
disgrifio 
uchod? Dywedwch wrthym am sut gwnaethoch chi addasu a newid ymarfer i gwrdd ag emosiynol cleifion 
anghenion lles. 
O'ch atebion yn adrannau 1-3, graddiwch y pum agwedd orau ar gorfforol, perthynol neu 
seicogymdeithasol 
gofal nyrsio yr ydych chi'n meddwl sydd wedi'i golli fwyaf yn ystod y pandemig COVID: 1 yw'r mwyaf a 
gollwyd 
elfen o ofal 
1. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
2. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
3. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
4. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
5. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
O'ch atebion yn adrannau 1-3, graddiwch y pum agwedd orau ar gorfforol, perthynol neu 
seicogymdeithasol 
gofal nyrsio sydd, yn eich barn chi, wedi cael y rhwystrau mwyaf blaenllaw i ofal yn ystod y pandemig 
COVID: 1 
bod y rhwystr mwyaf blaenllaw i ofal 
1. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
2. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
3. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
4. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
5. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
O'ch atebion yn adrannau 1-3, graddiwch y pum agwedd orau ar gorfforol, perthynol neu 
seicogymdeithasol 
gofal nyrsio lle rydych chi'n meddwl sydd wedi gorfod cyflwyno'r dulliau mwyaf newydd o ofal yn ystod y 
COVID 
pandemig: 1 yw'r elfen a oedd yn gofyn am yr arloesedd mwyaf i ofalu 
1. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
2. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
3. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
4. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
5. Rhestr ostwng o'r holl elfennau oddi uchod 
Pan oeddech chi'n nyrsio cleifion ag amheuaeth neu gadarnhau COVID-19, a wnaethoch chi nyrsio 
unrhyw bobl o 
y grwpiau ethnig isod? Ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol. 
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Gwyn 
Arloesi i fynd i'r afael â'r rhwystrau i ddiwallu anghenion lles emosiynol cleifion a mynd i'r afael â phryder 
a hwyliau isel ar gyfer cleifion sydd ag amheuaeth neu wedi'i gadarnhau COVID-19  
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• Saesneg / Cymraeg / Albanaidd / Gogledd Iwerddon / Prydeinig 

• Gwyddeleg 

• Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig 

• Unrhyw gefndir Gwyn arall 
Grwpiau ethnig Cymysg / Lluosog 
• Caribïaidd Gwyn a Du 

• Affricanaidd Gwyn a Du 

• Gwyn ac Asiaidd 

• Unrhyw gefndir ethnig Cymysg / Lluosog arall 
Prydeinig Asiaidd / Asiaidd 
• Indiaidd 

• Pacistan 

• Bangladeshaidd 

• Tsieineaidd 

• Unrhyw gefndir Asiaidd arall 
Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig 
• Affricanaidd 

• Caribïaidd 

• Unrhyw gefndir Du / Affricanaidd / Caribïaidd arall 
Grŵp ethnig arall 
• Arabaidd 
• Unrhyw grŵp ethnig arall 
Ychydig o gwestiynau olaf amdanoch chi 
Pa un yw'r lefel uchaf o gymhwyster sydd gennych chi?  
1. TGAU / O-lefelau 
2. Safon Uwch 
3. Tystysgrif israddedig 
4. Diploma israddedig 
5. BSc / BA 
6. MSc / MA 
7. PhD 
8. Arall os na nodir uchod  
Sgiliau a gwybodaeth sefydliadol 
A gawsoch eich adleoli i weithio mewn ardal arall yn ystod pandemig COVID?  
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1 Ydw (1) sgipiwch i QA 
2 Na (2)  
Os oes  
Ym mha faes wnaethoch chi symud i weithio?  
1. Gofal Dwys 
2. Uned Dibyniaeth Uchel 
3. Ward COVID bwrpasol 
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4. Ward gyffredinol gymysg  
5. Damwain ac argyfwng 
6. Canolbwynt poeth (cymuned) 
7. Canolbwynt oer (cymuned) 
8. Arall 
Pa ardal yn cael eu hadleoli o i'r gwaith mewn ardal arall yn ystod COVID pandemig? 
Ydych chi fel arfer yn gweithio ar ward resbiradol? 
1. Ydw (1)  
2. Na (2) os na, ewch i Q. 
Ydych chi fel arfer yn gweithio mewn amgylchedd heblaw ward? 
3. Ydw (1) os do, ewch i Q. 
4. Na (2)  
Wrth nyrsio cleifion ag amheuaeth neu gadarnhau COVID-19, pa ddulliau wnaethoch chi eu defnyddio i 
gadw i fyny 
hyd yma gyda pholisïau a chanllawiau lleol newidiol?  
o Hwb Gwybodaeth ar fewnrwyd y GIG 
o E-bost wedi'i gyrchu  
o unwaith y dydd 
o ddwywaith y dydd 
o fwy na dwywaith y dydd 
o Cymryd rhan yn y grŵp Beth sy'n App 
o Mynychu briff yr Ymddiriedolaeth  
o Rhy brysur i gael y wybodaeth ddiweddaraf 
o Dibynnu ar y rheolwr i hysbysu 
o Dibynnu ar gydweithiwr i hysbysu 
o Arall (nodwch isod) 
Nodwch 
Dywedwch fwy wrthym yma:  
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A wnaethoch chi ddefnyddio offer penderfynu clinigol wrth ofalu am y cleifion hyn ee Sgôr Rhybudd 
Cynnar Cenedlaethol 
(NEWYDDION / NEWYDDION2)? 
• Ydw (1)  
• Na (2)  
• Ddim yn gwybod 
Os ydych, dywedwch wrthym pa mor hyderus ydych chi yn gyffredinol pan fydd yr offer hyn? 
• Hyderus iawn • Hyderus • Hyderus yn Gymedrol • Ychydig yn Hyderus • Ddim yn Hyderus • Ddim 
Yn berthnasol 
Pa mor hyderus ydych chi wrth ddehongli'r sgorau i lywio gofal clinigol? 
• Hyderus iawn • Hyderus • Hyderus yn Gymedrol • Ychydig yn Hyderus • Ddim yn Hyderus 
• Ddim yn berthnasol 
Pa fath o hyfforddiant a gawsoch i baratoi i weithio yn amgylchedd ward COVID? 
Ticiwch bopeth sy'n berthnasol 
o hyfforddiant / diweddariad NEWYDDION / NEWYDDION2 
o Gweinyddu hyfforddiant / gloywi gwrthfiotigau mewnwythiennol 
o Hyfforddiant / adnewyddiad pwysau llwybr anadlu positif parhaus (CPAP) 
o Hyfforddiant / gloywi Awyru An-ymledol (NIV) 
o Hyfforddiant / diweddaru rheoli meddyginiaethau (gan gynnwys meddyginiaethau rhagweladwy) 



 

 28 

o Gweinyddu cyffuriau  
o Arall  
Yn gyffredinol, pa mor ddefnyddiol oedd yr hyfforddiant hwn ichi o ran gwybodaeth a sgiliau a gafwyd? 
• Cymwynasgar iawn • cymwynasgar • Cymedrol gymwynasgar • Ychydig yn ddefnyddiol • Ddim yn 
ddefnyddiol o gwbl • Heb dderbyn dim 
hyfforddiant 
Pa mor hyderus oeddech chi'n teimlo yn gofalu am gleifion a gafodd ddiagnosis o COVID 19? 
• Hyderus iawn • hyderus • Cymedrol hyderus • Ychydig yn hyderus • Ddim yn hyderus o gwbl 
W Byddai het wedi eich helpu i deimlo'n fwy hyderus? 
Ychwanegwch sylw pellach yma 
Dywedwch fwy wrthym am yr hyfforddiant a gawsoch yma  

 
Tudalen 35 

35 

Diwedd yr Arolwg  
Rydych bellach wedi cwblhau'r arolwg - diolch am gymryd rhan. 
Efallai yr hoffem gysylltu â chi eto yn y dyfodol. Efallai y bydd hyn er mwyn eich gwahodd i gymryd rhan 
ymhellach 
ymchwil sy'n cael ei gynnal gan ein tîm neu eraill neu ddim ond i dderbyn newyddion a diweddariadau ar 
y cynnydd 
o'r astudiaeth COVID-NURSE.  
Rwy'n cytuno i aelod o'r tîm ymchwil gysylltu â mi 
Rhowch wybod i ni beth yw eich dewisiadau cyswllt: (dewiswch bob un sy'n berthnasol) 
1. Derbyn diweddariadau am y prosiect COVID-NURSE (1) 
2. Cael fy ngwahodd i ymchwil yn y dyfodol sy'n cael ei wneud gan dîm COVID-NURSE (2) 
3. Cael fy ngwahodd gan dimau ymchwil eraill ar bynciau sy'n berthnasol i ofal nyrsio (3) 
Beth bynnag fo'ch ymateb i'r opsiynau uchod, nodwch na fyddwn byth yn rhannu eich personol neu 
manylion cyswllt ag unrhyw sefydliadau eraill - er enghraifft, masnachol, sector cyhoeddus neu 
academaidd. 
Gallwch ddewis optio allan o gyswllt pellach ar unrhyw adeg trwy glicio ar ddolen y byddwn yn ei 
chynnwys mewn unrhyw e-bost 
gohebiaeth a anfonwn atoch. 
Os ydych wedi dewis unrhyw un o'r opsiynau uchod, darparwch gyfeiriad e-bost fel y gallwn gysylltu 
ti. 
Neges diwedd yr arolwg yn ymwneud â'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol 
Diolch am eich diddordeb yn ein harolwg. 
Ar hyn o bryd dim ond gwybodaeth gan y rhai sy'n gweithio mewn lleoliad gofal eilaidd neu drydyddol yr 
ydym yn ei chasglu.  
Rydym yn cydnabod y cyfraniad pwysig sydd gan y rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal sylfaenol a 
parhau i wneud gofal wrth ddarparu gofal i'r rhai y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. 
Blwch Testun gyda chymeriadau cyfyngedig. 
Cyfeiriad ebost:  
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Os byddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith yn y dyfodol sy'n ymwneud â gofal 
sylfaenol, gadewch eich 
manylion cyswllt isod fel y gallwn gysylltu. Diolch 
Neges EOS yn ymwneud ag Os ydych wedi bod yn gweithio mewn ysbyty yn ystod pandemig COVID-19 a 
ydych wedi bod 
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mynd ati i ddarparu neu reoli'r ddarpariaeth gofal i gleifion yr amheuir neu a gadarnhawyd COVID-19?  
Diolch am eich diddordeb yn ein harolwg. 
Ar hyn o bryd rydym ond yn casglu gwybodaeth gan y rhai sy'n darparu neu'n rheoli gofal i gleifion 
gyda COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd. Unwaith eto, diolch am ddiddordeb  
Neges diwedd yr arolwg pan na roddir caniatâd  
Diolch am eich diddordeb yn ein harolwg. Mae'n ddrwg gennym na allwch roi caniatâd i gymryd rhan yn 
hyn 
amser. Gobeithiwn y byddwch yn parhau i ymddiddori yn ein gwaith a darllen ein canfyddiadau 
cyhoeddedig maes o law.  
 


