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Gweithredu Safonol i roi Patsys Trawsgroenol
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)
Cyngor: - Er ei bod yn gyfleus i'r preswylydd ddefnyddio patsys, mae'n bwysig bod y
gweithiwr gofal yn ystyried y risgiau canlynol er mwyn atal camgymeriadau rhoi meddyginiaeth
rhag digwydd. Gall problemau gyda patsys gynnwys y canlynol:
Gall amlder isel newid pats olygu weithiau bod newid patsys yn cael ei esgeuluso.
Efallai y caiff patsys eu hanghofio, yn enwedig pan fo preswylwyr yn newid i leoliadau gofal
gwahanol. Mae preswylwyr mewn perygl o dderbyn dwywaith yn fwy o'r ddos os caiff
patsys eu rhoi'n ddiofal ar ddau safle gwahanol o'r corff ar yr un pryd.
Gall patsys achosi problemau wrth eu cofnodi ar y MAR neu'r siartiau cyfatebol. Mae'n
bwysig bod gweithwyr gofal yn nodi'n glir ar y daflen MAR ble a phryd y cafodd y pats ei roi
a phryd mae disgwyl i'r pats nesaf gael ei newid.
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Gweithred
Esboniwch y weithred i'r preswylydd a'i thrafod
gydag ef
Gofynnwch i'r preswylydd sut mae'n teimlo a'i
gynghori i geisio cyngor meddygol os bydd yn
datblygu twymyn. (NPSA PSN022 2015)
Cyn rhoi unrhyw feddyginiaeth bresgripsiwn, mae'n
rhaid i'r gweithiwr gofal edrych ar MAR neu siart
gyfatebol y preswylydd gan wirio a dilyn y
weithdrefn a ddisgrifir yn Adran 7
Darllenwch y daflen wybodaeth i gleifion
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Sail resymegol
Er mwyn sicrhau bod y preswylydd yn
deall y weithred ac yn rhoi ei gydsyniad
dilys a hefyd i gael dealltwriaeth
sylfaenol am y problemau diweddaraf
neu'r newidiadau y mae'r preswylydd yn
eu cael ar hyn o bryd.
Er mwyn atal unrhyw gamgymeriadau
rhag codi.

I gael manylion am ble i wneud cais
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Golchwch eich dwylo'n drwyadl gyda sebon a dŵr
a/neu gel dwylo alcohol bacterleiddiol, a gwisgwch
fenig sy'n ffitio'n dda a ffedog blastig, a helpwch y
preswylydd i symud i'r safle gofynnol
Caewch ddrws yr ystafell neu'r llenni os yw'n
briodol
Tynnwch yr hen bats cyn rhoi un newydd.
Os nad oes modd lleoli'r hen bats a'i fod yn
ymddangos y gallai'r preswylydd fod wedi colli cyfle
i roi pats newydd, gofynnwch am gyngor gan y
rhagnodwr cyn rhoi pats newydd.

Er mwyn cynnig mynediad at y rhan o'r
croen

Tynnwch yr hen bats a'i blygu yn ei hanner, yr ochr
ludiog tuag i mewn, a'i roi yn y bag bach gwreiddiol
(neu fag bach y pats newydd) a'i waredu i'r
cynhwysydd offer miniog melyn neu mewn ffordd
ddiogel i'r bin gyda'r gwastraff cartref.(NPSA
PSN022 2015)
Dinoethwch y man lle caiff y pats ei roi a lle bo
angen, gorchuddiwch y preswylydd gyda thywel
neu liain
Aseswch gyflwr y croen a pheidiwch â rhoi pats ar
groen sy'n olewog, wedi'i losgi, neu'i dorri neu ei
lidio mewn unrhyw ffordd

Er mwyn sicrhau nad yw'r bilen
ryddhau'n cael ei dinoethi ac atal rhag
ailddefnyddio offer.
Mae hen batsys yn cynnwys rhywfaint o
feddyginiaeth weddilliol

Er mwyn sicrhau preifatrwydd ac urddas
cleifion
Er mwyn atal gorddos o feddyginiaeth

Er mwyn cael mynediad at y man dan
sylw a sicrhau preifatrwydd ac urddas
cleifion.
Er mwyn atal heintio lleol neu systemig
Atal effeithiau lleol neu systemig a
sicrhau y bydd y pats yn parhau i fod yn
ei le
Er mwyn osgoi unrhyw lidio i'r croen
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Gwaredwch unrhyw weddillion meddyginiaeth o'r
safle blaenorol cyn rhoi'r pats nesaf yn ei le.
Peidiwch â rhoi patsys yn yr un lle o fewn cyfnod o
saith niwrnod
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Tynnwch y pats newydd yn ofalus o'i haen
amddiffynnol a'i ddal gerfydd yr ymyl heb gyffwrdd
â'r ymylon gludiog
Ni ddylech dorri patsys fyth cyn eu gosod na
defnyddio patsys sydd wedi'u difrodi.

Er mwyn sicrhau y bydd y pats y glynu
ac na fydd effaith ar ddos y feddyginiaeth
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Gosodwch y pats ar unwaith, gan ei wasgu'n
gadarn gyda chledr y llaw am hyd at 10 eiliad, gan
sicrhau bod y pats yn glynu'n dda o amgylch yr
ymylon

Er mwyn sicrhau darpariaeth ddigonol ac
atal colli pats a fyddai'n arwain at lai o
ddos ac effeithiolrwydd
Er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei osod
yn ei le yn gadarn er mwyn sicrhau bod
y preswylydd yn derbyn y ddos a
fwriadwyd.

Defnyddiwch y 'Daflen Gofnodi ar gyfer Rhoi Patsys
Trawsgroenol’ isod, rhowch X ar y map o'r corff, ei
ddyddio a'i lofnodi'n briodol

Dylai gweithwyr gofal wirio'r pats o ddydd i ddydd
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Gan ddibynnu ar y feddyginiaeth yn y
pats, gallai eich gwneud yn gysglyd,
felly ni ddylai'r preswylydd yrru neu
ddefnyddio peirianwaith
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Ysgrifennwch y dyddiad ar y pats a rhowch
flaenlythrennau enw arno
Cofnodwch y lleoliad lle caiff y pats ei osod ar y
"map o'r corff". Dylid ei gadw gyda'r MAR.
Esboniwch i'r preswylydd na chaiff ddinoethi safle
rhoi'r pats i wres allanol e.e. bath poeth, sawna,
potel dŵr poeth, blanced drydanol, pad gwres neu
gysylltiad gormodol â'r haul.
Dylech gael gwared ar wastraff mewn bagiau
gwastraff priodol
Tynnwch fenig a'u gwaredu'n briodol. Golchwch
eich dwylo'n drwyadl gyda sebon a dŵr a/neu gel
dwylo alcohol bacterleiddiol
Cofnodwch roi'r feddyginiaeth ar y MAR neu'r
siartiau cyfatebol a'i nodi yng nghynllun gofal y
preswylydd
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Er mwyn sicrhau bod yr holl weithwyr
gofal yn gwybod pa bryd i'w newid

Er mwyn lleihau'r risg o drawsheintio
Er mwyn cynnal cofnodion manwl-gywir
(gweler Adran 9 Cadw Cofnodion
Meddyginiaeth) a darparu pwynt cyfeirio
yn achos unrhyw ymholiadau ac osgoi
dyblygu triniaeth
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Dogfen Cymhwysedd ar gyfer Gweithwyr Iechyd, Gweithwyr / Cynorthwywyr
Cymorth Gofal Iechyd ar gyfer rhoi clwtyn trawsdermal mewn Lleoliadau Cymunedol
DS. Dim ond staff wedi'u henwebu gan y rheolwr sy'n cael ymgymryd â'r
gymhwysedd hon.
Enw: ………………………………………..…………

Dyddiad: ………………

Llofnod: ………………………………………………. Lleoliad: ………………………
Arfer â Thyst
1.
Dyddi
ad
1

Rhaid i'r rheolwr ddirprwyo'r dasg.

2

Egluro a thrafod y broses gyda'r Claf a chael
cydsyniad.
Cyn rhoi unrhyw feddyginiaeth ar bresgripsiwn,
gwiriwch gofnod Gweinyddu Meddyginiaeth y claf
(MAR) neu siart gyfatebol ar gyfer y canlynol.
 Y claf cywir
 Dewisir yr eli neu gel llygad cywir
 Dyddiad ac amser ei roi
 Dyddiad dod i ben
 Statws Alergedd
Sicrhau bod yr ymgeisydd yn golchi dwylo gyda
sebon bacterioleiddiol a dŵr neu sgrwb llaw
alcohol bacterioleiddiol
Sicrhau bod yr ymgeisydd yn gwisgo ffedog
blastig a chynorthwyo'r claf i'r safle gofynnol.
Gwisgo menig ac asesu cylfwr y croen gan
adrodd yn ôl i'r rheolwr os yw'r croen wedi torri.
Cael gwared o'r hen glwt a chael gwared o
weddillion meddyginiaeth cyn rhoi'r un newydd.
Cadw at y broses os na ellir dod o hyd i'r hen
glwt a'i fod yn ymddangos fel bod y dinesydd heb
roi'r clwt.
Sicrhau eich bod yn cael gwared â'r hen glwt
yn ddiogel (wedi'i blygu yn ei hanner yn ôl arno'i
hun i sicrhau nad yw'n bosibl ei agor eto, ei roi
yn y pecyn gwreiddiol (neu becyn y clwt newydd)
a chael gwared ohono mewn cynhwysydd
eitemau miniog melyn neu'n ddiogel yn y bin
gyda gwastraff cartref.)
Preifatrwydd ac urddas cleifion
Gwirio'r siart MAR a'r dyddiad dod i ben ar y
pecyn.
Tynnu'r clwt newydd o'i becyn gwarchodol a'i
ddal wrth ei ochrau heb gyffwrdd â'r ochrau
gludiog.
Rhoi'r clwtyn ar unwaith, gan bwyso'n gadarn
gyda chledr eich llaw am hyd at 10 eiliad, gan
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2.
Dyddi
ad

Llofnod Aseswyr
a Dyddiad

3.
Dyddi
ad
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sicrhau bod y clwt wedi glynu'n dda ar hyd yr
ochrau.
Tynnu'r menig a'r ffedog a chael gwared â'r
gwastraff yn briodol.
Golchi eich dwylo'n drwyadl gyda dŵr a sebon
a/neu sgrwb llaw alcohol bacterioleiddiol.
Cofnodi'r driniaeth ar y siartiau priodol.
Cofnodi lleoliad y clwt ar y "map corff" ar dudalen
6 ac yna yn y cynllun gofal.
Rhoi cyngor priodol i'r claf e.e. peidio gadael y
clwtyn yn agored i wres allanol e.e. bath cynnes,
sawna, botel dŵr poeth, blanced drydan, pad
gwres neu amlygiad gormodol i'r haul.
(Gwybodaeth) Yn ymwybodol na ddylai roi'r clwt
ar yr un ardal o fewn cyfnod o 7 niwrnod.
Enw’r Asesydd: …………………………….. Llofnod: ……………………………………………
Swydd: …………………..
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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