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Gweithredu Safonol a’r offer asesu cymhwysedd i roi hufen / eli neu drwyth

Dull Gweithredu Safonol i roi hufen / eli neu drwyth
Mae'n rhaid i'r Dull Gweithredu Safonol hwn (SOP) gael ei ddefnyddio ar gyfer
dinasyddion / cleifion / preswylwyr sydd â'r galluedd i gydsynio i driniaeth yn unig. Os
tybir nad oes gan y dinesydd / claf / preswylydd alluedd ar adeg triniaeth, mae'n
rhaid i'r gofalwr gyfeirio'n ôl at Feddyg Teulu / Nyrs Practis / Nyrs Ardal, tîm neu
reolwr ac ni chaiff fynd ymlaen â’r driniaeth.
Diffiniad o gydsyniad, galluedd a gwrthod (Rhoi meddyginiaeth HEIW 2020)
Cydsyniad – mae hyn pan fo unigolyn yn rhoi ei ganiatâd i dderbyn gofal gan
unigolyn arall. I gydsyniad fod yn ddilys, mae'n rhaid iddo fod o'i wirfodd, yn gytbwys
ac mae'n rhaid bod gan yr unigolyn sy'n cydsynio'r galluedd i wneud penderfyniad.
Galluedd - er mwyn i unigolyn fod â'r galluedd i roi cydsyniad, mae'n rhaid iddo allu
deall y wybodaeth a roddir iddo ac i ddeall y wybodaeth hon er mwyn gwneud dewis.
Gwrthod - gall unigolyn sydd â'r galluedd i wneud penderfyniad wrthod triniaeth ac
mae'n rhaid parchu'r penderfyniad hwnnw
Mae'n rhaid rhoi gofal er lles pennaf y dinesydd / claf / preswylydd. Y prif reswm dros
ddirprwyo yw diwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yr unigolyn. Mae gan
bob sefydliad bolisi cydsynio ar waith a dylai fod cydymffurfiaeth ag ef (Canllawiau
Cymru Gyfan ar ddirprwyo (HEIW) 2020)
Gweithred
1.

2.

Sail resymegol

Golchwch y dwylo gyda sebon bacterleiddiol a dŵr

Er mwyn lleihau'r risg o

neu gel dwylo alcohol bacterleiddiol

drawsheintio

Cyn rhoi unrhyw hufen/eli, neu drwyth presgripsiwn,
edrychwch ar MAR neu siart gyfatebol y preswylydd
a gwiriwch y canlynol:
Bod y preswylydd cywir yno
hufen, eli neu drwyth yn cael ei ddewis
Dyddiad ac amser rhoi

3.

Esboniwch y weithred i'r preswylydd a'i thrafod

Er mwyn sicrhau bod y claf yn deall y

gydag ef

weithred ac yn rhoi ei gydsyniad dilys
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4.

Gwisgwch ffedog blastig a helpwch y preswylydd i'r
safle gofynnol.

Er mwyn amddiffyn y preswylydd
rhag heintio a'r gofalwr rhag y
cyfrwng ar gyfer y croen yn ogystal â
chaniatáu mynediad i'r rhan o'r
croen dan sylw.

Caewch ddrws yr ystafell neu'r llenni os yw'n
briodol.

Er mwyn sicrhau preifatrwydd ac
urddas y preswylydd

Dinoethwch y man lle mae angen hufen/eli neu
drwyth a lle bo angen, rhowch dywel neu liain dros y

Er mwyn cael mynediad at y man
dan sylw a sicrhau preifatrwydd ac

preswylydd i'w orchuddio.

urddas cleifion.

6.

Gwisgwch fenig ac aseswch gyflwr y croen gan
ddefnyddio techneg aseptig os yw'r croen wedi hollti

Er mwyn atal heintio lleol neu
systemig

7.

Os caiff y feddyginiaeth ei rhwbio i'r croen, dylai'r
paratoad gael ei roi ar swab argroenol sterilaidd.

Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio.
Er mwyn amddiffyn y gofalwr

8.

Os bydd y paratoad yn achosi staeniau, rhowch

Er mwyn sicrhau bod rhagofalon

wybod i'r claf am hyn

digonol yn cael eu cymryd ymlaen
llaw fel tynnu dillad ac i atal staeniau

Rhowch yr eli ymlaen

Er mwyn sicrhau bod y feddyginiaeth
yn cael ei chynnig

5.

9.

10. Rhowch orchudd os bydd angen
11. Tynnwch fenig a ffedog a gwaredwch wastraff yn
briodol

Er mwyn sicrhau bod yr eli'n parhau i
fod yn ei le
Er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu
gwaredu'n ddiogel ac atal offer rhag
cael eu hailddefnyddio

12. Cofnodwch roi'r feddyginiaeth ar siartiau priodol

Er mwyn cynnal cofnodion manwlgywir, a darparu pwynt cyfeirio yn
achos unrhyw ymholiadau ac osgoi
dyblygu triniaeth
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Dogfen Cymhwysedd ar gyfer Gweithwyr Gofal, Gweithwyr/Cynorthwywyr
Cymorth Gofal Iechyd ar gyfer rhoi hufen / eli mewn Lleoliad Cymuned
DS. Dim ond staff wedi'u henwebu gan y rheolwr sy'n cael ymgymryd â'r
cymhwysedd hwn.
Enw: ………………………………………..…………

Dyddiad: ………………

Llofnod: ………………………………………………. Lleoliad: ………………………
Llofnod Aseswyr a
Dyddiad

Arfer â Thyst

1

Rhaid i'r rheolwr ddirprwyo'r dasg.

2

Egluro a thrafod y broses gyda'r Claf a chael
cydsyniad.

10

Cyn rhoi unrhyw meddyginiaeth edrych yr ar
bresgripsiwn, gwiriwch gofnod Gweinyddu
Meddyginiaeth y claf (MAR) neu siart gyfatebol ar
gyfer y canlynol.
 Y claf cywir
 Dewisir yr meddiginiaeth cywir
 Dyddiad ac amser ei roi
 Dyddiad dod i ben
 Alergeddau
Golchi dwylo gyda sebon bacterioleiddiol a dŵr neu
sgrwb llaw alcohol bacterioleiddiol
Gwisgo ffedog blastig a chynorthwyo'r claf i'r safle
gofynnol.
Dinoethi'r ardal sydd angen yr hufen/eli a ble bo
angen, gorchuddio'r claf â thywel neu liain. Rhaid
cynnal preifatrwydd ac urddas cleifion
Gwisgo menig ac asesu cyflwr y croen gan adrodd yn
ôl i'r rheolwyr neu'r meddyg teulu os yw'r croen wedi
torri
Os oes rhaid rhwbio'r feddyginiaeth ar y croen, dylid
gosod y ddarpariaeth ar swob argroenol di-haint.
Os yw'r ddarpariaeth yn achosi staen, rhowch wybod
i'r claf am hyn
Rhoi'r hufen/eli

11

Rhoi dresin os oes angen

12

Tynnu'r menig a'r ffedog a chael gwared â'r gwastraff
yn briodol.

3

4
5

6

7

8
9
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13

Cofnodi'r driniaeth ar y siartiau priodol

Enw’r Asesydd: ………………………………………Swydd: ……………………………………..
Llofnod yr asesydd: …………………………….......Dyddiad: ………………..

Dylid rhoi copi o'r ddogfen cymhwysedd wedi'i chwblhau i reolwr y ward i'w ffeilio mewn ffeil bersonol
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