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Pecynnau Cymorth Gwerthuso 

Mae’r pecyn hwn yn un mewn cyfres o adnoddau addysgol sydd wedi’u cynllunio I helpu 
meddygon yn paratoi ar gyfer eu harfarnu. Cafodd ei ddatblygu gan AaGIC (HEIW). 

Mae'r pecyn wedi'i gynllunio i roi syniadau i feddygon am sut y gallent adolygu eu 
hymarfer a dysgu mewn meysydd ymarferol penodol, gan gynnwys, er enghraifft, 
rhagnodi. Mae'r pecyn yn rhoi canllawiau ar y mathau o faterion y gallai meddygon fod 
eisiau eu hystyried mewn perthynas â'r meysydd hyn, ac am sut y gallent gasglu, 
cofnodi a strwythuro'r wybodaeth hon. Mae'r pecyn yn cynnwys templedi a fydd yn helpu 
meddygon i strwythuro'r wybodaeth mewn fformat ystyrlon y gellir ei gynnwys yn y 
broses arfarnu. 

Gobeithir y bydd y pecyn yn helpu meddygon i gasglu gwybodaeth yn seiliedig ar eu 
ymarfer dydd i ddydd heb beri bod swm mawr o waith ychwanegol yn cael ei greu 
iddynt. Efallai y bydd rhywfaint o'r wybodaeth hon ar gael i feddygon eisoes, gan 
gynnwys, er enghraifft, drwy weithgareddau llywodraethu clinigol a reolir gan y Bwrdd 
Iechyd Lleol. Er y gallai'r wybodaeth fod yr un fath, dylid nodi bod dibenion y 
gweithgareddau ar wahân ac yn wahanol. Cynlluniwyd y pecynnau hyn i helpu meddygon 
i fyfyrio ar oblygiadau'r wybodaeth hon ar gyfer eu dysgu a'u datblygiad personol ac nid 
ydynt yn rhan o unrhyw broses llywodraethu clinigol na rheoli perfformiad. 

 

Defnyddio'r deunyddiau i werthuso 

Nid yw'n orfodol bod meddygon yn defnyddio'r pecynnau hyn, maent ar gael fel 
adnoddau ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwneud defnydd ohonynt. Ni awgrymir bod 
unigolyn yn cwblhau'r holl adrannau bob blwyddyn; yn hytrach, gellir ei ddefnyddio fel 
canllaw i gynhyrchu gwybodaeth i werthuso mewn fformat strwythuredig. Dylai hyn 
alluogi'r drafodaeth werthuso i ddod yn fwy penodol.  

Mewn rhai achosion, efallai y bydd meddygon am gynnwys y templedi sydd wedi'u 
cwblhau yn eu gwybodaeth ategol. Gallwch uwchlwytho unrhyw dempledi wedi'u cwblhau 
i MARS. O dan yr adran 'Gwybodaeth Arfarnu' Mae opsiwn i 'Ychwanegu Gwybodaeth', 
felly gallai unrhyw dempledi gael eu lanlwytho yma. Mewn achosion eraill gall fod yn 
briodol cyfeirio at y gweithgaredd a gyflawnwyd a chadw'r deunyddiau a awgrymir yma 
yn ddeunyddiau ategol ychwanegol. Dylai meddygon ddefnyddio'r deunyddiau yn y 
ffordd y teimlant sydd fwyaf priodol iddynt ac sy'n ystyrlon i'w gwerthuswr, ac osgoi 
dyblygu gwaith neu wybodaeth. 

  



Atgyfeiriadau 

Mae atgyfeirio yn rhan bwysig o fywyd gwaith meddygon teulu, ac mae’r rôl 
draddodiadol fel “porthor” i fwy o ymchwiliadau a thriniaethau yn cael ei chydnabod fel 
rhan annatod o’r GIG- ni allai’r strwythur presennol weithio hebddi. Mae’r llythyr 
atgyfeirio yn ddogfen bwysig, mae’n mynegi meddyliau’r meddyg teulu mewn perthynas 
â phroblem claf yn ogystal â dogfennu agweddau pwysig o hanes meddygol y claf. 

Mae llythyr atgyfeirio gyda’r wybodaeth briodol ynddo yn galluogi i ofal eilaidd 
flaenoriaethu neu frysbennu’r atgyfeiriad, sydd er lles y claf, yn ogystal â lleihau’r 
pwysau ar y gwasanaeth.  Mae’r adnodd yma yn awgrymu dulliau y gall y meddyg 
archwilio ei batrwm ac ansawdd atgyfeirio ei hun. Nod yr adran hon yw annog unigolion i 
feddwl am eu hatgyfeiriadau, a ellid fod wedi gwneud unrhyw beth yn  wahanol ac 
adnabod meysydd ar gyfer mwy o astudio. Gall unigolyn ddymuno defnyddio rhan o’r 
adnodd neu’r adnodd yn ei gyfanrwydd unrhyw bryd yn ystod y cylch pum mlynedd. 
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Dadansoddi llythyrau atgyfeirio unigol 

Mae’r templed yma yn eich galluogi i ddangos gofal clinigol da mewn perthynas ag 
atgyfeirio; gallwch ei ddefnyddio i ddangos diagnosis cynnar ac atgyfeirio priodol, neu 
achos yr oeddech yn ymwneud ag ef o ran defnyddio ymchwiliadau i sefydlu diagnosis 
oedd angen atgyfeirio. Mae’n amlwg ei bod yn bwysig eich bod yn sicrhau bod y llythyr 
yn ddienw. Efallai yr hoffech ddogfennu eich myfyrdodau yn eich gwybodaeth ategol o 
fewn MARS. 

Dylai dadansoddiad o lythyrau atgyfeirio gynnwys: 

 Copi o’r llythyr atgyfeirio 
 Beth mae’r atgyfeiriad yma yn ei ddangos? 

Enghraifft 

Copi o’r llythyr atgyfeirio 

Buaswn yn ddiolchgar petaech yn gallu gweld y gŵr bonheddig yma yn gynted ag sydd 
yn gyfleus i chi.  Mae’n 67 oed ac nid oes ganddo hanes meddygol arwyddocaol, nid yw’n 
cymryd unrhyw feddyginiaeth ac nid oes ganddo unrhyw alergeddau. Cyflwynodd heddiw 
gyda hanes 2 ddiwrnod o waedu ffres o’r rectwm wrth garthu. Nid yw erioed wedi cael 
hyn o’r blaen ac mae ei goluddion yn  normal. Nid yw wedi colli pwysau ac mae’n 
gorfforol actif yn chwarae tennis a mynd â’r ci am dro. Nid yw erioed wedi ysmygu ac 
mae’n byw gyda’i wraig. 

O’i archwilio mae teimlad abdomenol yn normal, ar p.r. Rwyf yn credu bod yna fas caled 
ar flaen fy mys. 

Rwyf yn bryderus bod ganddo garcinoma rectaidd. Rwyf wedi dweud wrth Mr X y bydd 
angen mwy o brofion oherwydd fy mod yn bryderus bod ganddo reswm tanategol am y 
gwaedu o’r rectwm. Gofynnodd i mi am ganser a dywedais bod yna bosibilrwydd y gallai 
hynny fod yn wir. Rwyf wedi anfon am brofion gwaed arferol ac wedi gofyn am i gopi 
gael ei anfon ymlaen atoch. 

Llawer o ddiolch 

Beth mae’r atgyfeiriad yma yn ei ddangos? 

Gwelwyd y gŵr bonheddig yma ymhen 10 diwrnod o anfon y llythyr (a galwad ffôn). 
Datgelodd sgimoidosgopi gacrinoma rectaidd, cafodd echdoriad anterior is a datgelodd ei 
histoleg garcinoma Dukes A. Mae’r atgyfeiriad yma yn dangos atgyfeirio brys priodol a 
diagnosis cynnar o ganser. Cyflwynodd y gŵr bonheddig yma gyda hanes byr o waedu 
o’r rectwm ac archwiliais yn briodol, atgyfeirio ar frys a chynnwys yr holl wybodaeth 
berthnasol yn y llythyr. Mae’r achos hefyd yn dangos gofal eilaidd priodol. 

  

Adran 1 - Gwybodaeth, sgiliau a pherfformiad 



Enghraifft 

Copi o’r llythyr atgyfeirio 

Diolch yn fawr am eich help gyda’r ddynes 72 oed yma y mae’n ymddangos bod ganddi 
myeloma. Cyflwynodd 4 wythnos yn ôl gyda phoen gwaelod y cefn difrifol a diffyg 
symudedd. Roeddwn yn amau toriad fertebrol osteoporotig a dangosodd pelydr-x dilynol 
bod L1 wedi lletemu. Datgelodd ymchwiliadau cychwynnol anaemia normocytig ysgafn 
gyda gludedd plasma dyrchafedig iawn o 2.01. Yna archebais electrofforesis plasma a 
phrotein Bence Jones, mae’r electrofforesis yn dangos band mewn IGA a Bence Jones 
cadarnhaol. 

Mae ganddi hanes o bwysedd gwaed uchel a chafodd golecystectomi yn 1985. 

Mae'n cymryd atenolol 50mg an felodipine 2.5mg ar gyfer ei phwysedd gwaed uchel, ac 
mae ar dihydrocodine ar gyfer ei phoen. Rwyf wedi trafod y diagnosis gyda hi. Buaswn 
yn ddiolchgar am eich cymorth mewn perthynas â rheoli. 

Beth mae’r atgyfeiriad yma yn ei ddangos? 

Defnyddiais ymchwiliadau yn ddoeth yma er mwyn sefydlu diagnosis yn gyflym; 
adnabyddais bod y cyflwyniad cychwynnol yn doriad fertebrol a defnyddio ymchwiliadau i 
ddiagnosio’r myeloma tanategol. Mae’r llythyr atgyfeirio yn cynnwys gwybodaeth dda a 
chanlyniadau’r profion perthnasol. 

 

  



Derbyniadau brys 

Mae anfon claf i’r ysbyty fel achos brys yn elfen bwysig o ofal Ymarfer Cyffredinol. Yn 
aml bydd claf yn cael ei dderbyn gyda symptomau sydd yn ymddangos yn rhai dramatig, 
ond yn cael ei ryddhau yn iach y diwrnod canlynol. Mae gan feddygon ysbytai fynediad 
cyflym at brofion diagnostig a gallent ddiystyru salwch difrifol yn gyflym, ac mae hynny 
yn un rheswm da pam ein bod yn anfon cleifion i ysbyty. Felly mae’n anodd mesur yn 
wrthrychol pryd y mae’n briodol anfon claf i ysbyty, oherwydd yn aml bydd y meddyg 
teulu yn cael ei roi mewn sefyllfa  o fod angen anfon y claf er mwyn diystyru cyflwr 
difrifol. 

Efallai bydd y templed yma yn eich helpu i archwilio eich rhesymau dros anfon claf i’r 
ysbyty a gall amlygu materion i’w trafod. Ceisiwch ddadansoddi eich 10 achos brys nesaf 
yr ydych yn eu hanfon i’r ysbyty.  Efallai y byddwch yn dymuno cynnwys eich 
myfyrdodau am y materion  a nodwyd a’r pwyntiau dysgu ar MARS, a chynnwys eich 
dadansoddiad fel dogfennaeth ategol ychwanegol.     

Senario clinigol ac 
amser y dydd 

Rheswm dros atgyfeirio Deilliant 

   
   
   
   
   
   
   

 

- A oes yna unrhyw faterion y mae’r 10 achos chod yn eu codi? 
 

- A amlygwyd unrhyw anghenion dysgu? 
 
 
 

  



Enghraifft 

Senario clinigol ac 
amser y dydd 

Rheswm dros atgyfeirio Deilliant 

Am 1pm galwad i gartref 
dynes 78 oed gyda haint ar 
y frest (3ydd galwad yr 
wythnos yma) 

Dryslyd gyda brest cronig 
(COPD) SOB cynyddol a 
pheswch cynhyrchiol, ddim 
yn ymateb i wrthfiotigau 

Pythefnos a hanner mewn 
ysbyty, gwrthfiotigau i.v., 
nebiwleiddiwr, ocsigen a 
steroidau. Rhyddhawyd 
heb newid ei 
meddyginiaeth 

9am dyn 62 oed oedd wedi 
cael poen yn y frest drwy’r 
nos yn mynychu’r 
feddygfa, poen yn swnio’n 
gardiaidd, bellach wedi 
mynd ond cannydd mewn 
SOB 

MI posibl Diystyriwyd MI dim 
newidiadau ecg - angina 
posibl, disgwyl prawf 
goddef ymarfer corff 

2.30pm merch 13 oed 
gyda phoen abdomenol am 
24 awr yn gwaethygu ac 
yn chwydu, dolurus yn RIF 

? pendics Goruchwyliwyd ar ward am 
2 ddiwrnod, a rhyddhawyd 
- ? adenitis mesenterig 

11pm sesiwn OOH, plentyn 
4 oed â thwymyn drwg, 
chwydu a pheswch - yn 
wael wrth ei archwilio, dim 
arall 

Y plentyn ifanc yn amlwg 
yn wael â thwymyn drwg - 
angen goruchwyliaeth a 
diystyru septicaemia 
tanategol 

Nid fy nghlaf i, ond 
roeddwn yn gallu cael 
cadarnhad ei bod wedi cael 
ei derbyn ac yn cael 
profion (gwaed cxr etc.) 
deilliant terfynol ddim yn 
hysbys 

10.30am claf 56 oed gyda 
ffêr dde wedi chwyddo, 
dolurus ond ddim yn boeth 

? DVT D-Dimer negyddol dim 
diagnosis 

4.30pm dynes 74 oed gyda 
chwydfa coffi mâl - dim PH 
o symptomau GI ond wedi 
bod ar meloxicam ar gyfer 
OA 

? haematemesis Roedd ganddi wlser gastrig 
oedd yn gwaedu - 
rhyddhawyd ar ddos uchel 
o omeprazole, angen 
trallwysiad 2 uned 

11.30am Claf mewn cartref 
preswyl ag achos acíwt o 
ddryswch - UTI tebygol – 
anymataliol ac wrin drwg 

Angen ei derbyn oherwydd 
ei bod yn glaf cartref 
preswyl nid cartref nyrsio 

UTI wedi ymateb yn gyflym 
i wrthfiotigau, adref mewn 
4 diwrnod 

1pm claf 63 oed gyda ca y 
colyddyn metastatig - 
rheolaeth poen gwael ac 
anaemia 

Gofal lliniarol mewn hosbis 
lleol 

Derbyniwyd am 1 wythnos, 
trallwyswyd 3 uned i 
ddechrau, sefydlogwyd ar 
yrrwr chwistrell yna 
rhyddhawyd ar ddos uchel 
o MST a gwrth-emetig 

1.30pm cyfarfod secsiynu 
gyda chlaf sydd yn hysbys 
iawn i mi - pwl seicotig 
acíwt 

Secsiynwyd dan y ddeddf 
iechyd meddwl 

Derbyniwyd i ysbyty - 
arhosiad estynedig er 
mwyn sefydlogi 

6pm baban 8 mis oed gyda 
symptomau bronchiolitis - 
roeddwn wedi gweld y claf 
yma 4 diwrnod yn ôl gydag 
annwyd ac ni ragnodwyd 

Rheoli symptomau Derbyn am 2 ddiwrnod 
gyda bronchiolitis 

 



A oes yna unrhyw faterion y mae’r 10 achos chod yn eu codi? 

Cymerodd y 10 achos yma 16 diwrnod gwaith i’w casglu yn cynnwys un sesiwn min nos 
OOH (sesiwn yn y “ganolfan”). Rwyf hefyd yn nodi bod y rhan fwyaf o’r derbyniadau yn 
rhai hwyr y bore /cynnar yn y prynhawn - mae’n rhaid bod hynny yn rhoi straen mawr ar 
unedau derbyn ysbytai. Rwyf yn credu bod yr holl dderbynebau yn briodol er gwaethaf 
canfyddiadau negyddol mewn nifer o’r achosion. Un achos sydd yn aros yn y cof oedd y 
ddynes â Ca metatastig yn y coluddyn, roedd wedi colli rheolaeth ar symptomau ac wedi 
bod yn teimlo’n sâl am 3 diwrnod cyn iddi fy ffonio. Nid oedd eisiau creu trafferth i’r 
meddyg na’r nyrs gofal lliniarol oedd yn ymwneud â’i hachos. 

A amlygwyd unrhyw anghenion dysgu? 

Trafodwyd achos y ddynes oedd â’r boen yn ein cyfarfod tîm amlddisgyblaethol ac 
amlygwyd y ffaith nad oedd eisiau creu trafferth i ni - roedd wedi bod yn OK pan y’i 
gwelwyd 1 wythnos cyn ei derbyn a chynlluniwyd ymweliad arall ar gyfer wythnos yn 
ddiweddarach. Canlyniad y cyfarfod oedd nad oedd yna lawer y gellid fod wedi ei wneud 
oherwydd pwysleisir i’r cleifion bob amser y gallent gysylltu naill ai â’r feddygfa neu’r tîm 
gofal lliniarol ar unrhyw adeg. Adolygwyd y wybodaeth a roddir i gleifion gan y tîm gofal 
lliniarol ac mae hynny yn atgyfnerthu’r neges honno yn gadarn. Y mater arall yw’r wlser 
gastrig sydd o bosibl yn gysylltiedig â melocsicam - roeddwn yn deall bod hwn yn 
atalydd cox-2 ac felly yn fwy diogel na NSAID traddodiadol, ond pan ddarllenais am hyn 
gwelais bod NICE  yn cymeradwyo eu defnyddio mewn cleifion hŷn ond bod 
tystiolaeth  ddiweddar yn y BMJ yn bwrw amheuaeth ar hynny. Byddaf yn ystyried hyn 
yn fwy gofalus yn y dyfodol. 

  



 

 

Archwilio atgyfeiriadau  

Mae archwilio atgyfeiriadau yn anodd ac yn cymryd llawer o amser; ond gall roi 
mewnwelediad defnyddiol i chi i ymarfer clinigol a gall arwain at newid. Un o’r prif 
anawsterau o ran archwilio eich arferion atgyfeirio yw bod yna hyd at 2-5 gymaint o 
wahaniaeth mewn arferion atgyfeirio meddygon. Mae astudiaethau wedi dangos bod 
cyfraddau atgyfeirio yn amlffactoraidd ac y dylanwadir yn drwm arnynt gan fynegeion 
amddifadedd. Felly ni dylai archwiliad geisio gweld “bai” ond asesu a allwch adnabod 
meysydd i’w gwella a/neu anghenion dysgu. 

Mae lefelau atgyfeirio “amhriodol” wedi cael eu mesur a chanfuwyd eu bod yn isel (tua 
13% yn gyffredinol), ac oherwydd hynny  gallai’r archwiliad ganolbwyntio ar y broses yn 
hytrach na deilliannau. Ffordd syml o asesu eich patrymau atgyfeirio fyddai cymharu 
hynny ag ymarferwyr eraill yn eich practis eich hun a’i addasu ar gyfer nifer y 
cysylltiadau clinigol a gynhyrchodd yr atgyfeiriadau hynny. 

Awgrym o destunau archwilio: 

 Cyfraddau atgyfeirio crai - wedi eu cyfateb i gydweithwyr yn y practis a lefelau 
LHB 

 Cyfraddau atgyfeirio arbenigedd - a yw fy nghyfraddau atgyfeirio yn gydnaws â 
chyfartaledd y LHB mewn perthynas â’r mae arbenigedd yma? (Cofiwch ganiatáu 
am ffactorau personol e.e. diddordebau personol, rhyw, proffil practis etc.) 

 Nifer y llythyrau atgyfeirio sydd yn cynnwys manylion clinigol priodol 
 Derbyniadau brys 
 Deilliant apwyntiad cleifion allanol v. rheswm gwreiddiol dros atgyfeirio 

 

Dadansoddi digwyddiadau arwyddocaol 

Gall dadansoddi digwyddiadau arwyddocaol, os caiff ei wneud yn gywir, fod yn offeryn 
dysgu pwerus sydd yn gweithredu fel catalydd ar gyfer newid. Gellir diffinio digwyddiad 
arwyddocaol fel “Unrhyw ddigwyddiad y mae unrhyw un yn y tîm yn credu sydd yn 
arwyddocaol o ran gofal y claf ac ymddygiad y practis” (Pringle et al 1995). 

Gall digwyddiad arwyddocaol fod yn ddigwyddiad pan fo rhywbeth wedi mynd o’i le, pan 
gymerwyd camau llai cywir neu gall fod yn enghraifft pan fo’r system neu’r unigolyn wedi 
gweithio’n dda a bod y digwyddiad yn cael ei ddadansoddi er mwyn sicrhau y bydd y 
system yn perfformio yr un mor dda petai’r un sefyllfa yn codi eto. Mae’r enghreifftiau yn 
cynnwys un digwyddiad arwyddocaol negyddol ac un cadarnhaol. 

Ni ddylid defnyddio digwyddiadau arwyddocaol i roi bai, ond yn hytrach i feithrin 
amgylchedd agored a pharodrwydd i archwilio ymarfer a systemau er mwyn gwella 
gwasanaethau a diogelwch.   

Mae’n bwysig cynnal cyfarfod i drafod y digwyddiad yn ddelfrydol gyda’r bobl oedd yn 
ymwneud â’r digwyddiad, neu os nad yw hynny yn bosibl, gyda chlinigwyr eraill e.e. 
grŵp cymorth cymheiriaid. 

 

Adran 2 - Diogelwch ac Ansawdd 



Dylai dadansoddiad o ddigwyddiad arwyddocaol gynnwys: 

 Disgrifiad o’r digwyddiad 
 Nodwch y rhesymau am y digwyddiad 
 Beth yw’r pwyntiau dysgu? 
 Pa newidiadau sydd wedi digwydd o ganlyniad i hyn? 
 Neu defnyddiwch y templed ar MARS (unrhyw un o’r meysydd o dan “templedi 

ail-ddilysu”) 

Enghraifft 

Disgrifiad o’r digwyddiad 
Atgyfeiriais glaf gyda hernia inguinol er mwyn ystyried llawdriniaeth, ffoniodd y claf yr 
ysbyty 3 mis ar ôl fy atgyfeiriad gwreiddiol a chanfod nad oedd ar restr aros. Bu i mwy 
o ymholiadau gan fy ysgrifenyddes ganfod nod oedd unrhyw gofnod bod y llythyr 
atgyfeirio wedi cael ei dderbyn gan yr ysbyty. Mae gennym gofnodion o’r atgyfeiriad a 
chopi cyfrifiadurol o’r llythyr a deipiwyd. Nid oes gennym unrhyw gofnod ei fod wedi 
cael ei anfon (mae gennym drefniant casglu post mewnol o’r ysbyty). 
Nodwch y rhesymau am y digwyddiad 
Nid wyf yn sicr sut aeth y llythyr yma ar goll. Oherwydd swm y llythyrau atgyfeirio 
sydd yn gadael y practis yma nid oes yna unrhyw ffordd y gallwn gofio bod y llythyr 
yma wedi gadael neu beidio, ond mae’r un mor debygol oherwydd ei fod wedi cael ei 
deipio, y byddai wedi cael ei argraffu, ei lofnodi a’i anfon, efallai ei fod wedi mynd ar 
goll ar lefel gofal eilaidd. 
Beth yw’r pwyntiau dysgu? 
Trafodwyd y digwyddiad mewn cyfarfod practis gyda’r holl feddygon yn bresennol a’n 
hysgrifenyddes. Ystyriwyd bod mater llythyrau coll yn un na ellid ei ddatrys yn ddiogel 
drwy wneud newid syml, oherwydd byddai’n rhaid i beth o’r cyfrifoldeb fod ar ein 
darparwyr gofal eilaidd lluosog. 
Pa newidiadau sydd wedi digwydd o ganlyniad i hyn? 
Yn ddiweddar rydym wedi prynu system arddywediad digidol sydd yn cadw rhestr o 
atgyfeiriadau, ac erbyn hyn mae’r ysgrifenyddes yn nodi pa atgyfeiriadau sydd wedi 
cael eu hargraffu, llofnodi a’u hanfon - mae hwn yn newid hawdd oherwydd mae’r holl 
bost yn dod yn ôl ati hi ar ôl llofnodi er mwyn eu rhoi mewn amlenni a’u hanfon. Mae 
hynny yn datrys y mater mewn perthynas â llythyrau a anfonir, ond nid yw’n mynd i’r 
afael â llythyrau a gollir o bosibl mewn gofal eilaidd. Ystyriwyd y posibilrwydd i’r 
ysgrifenyddes wirio bod pob lythyr atgyfeirio wedi cael ei dderbyn fel rhywbeth 
fyddai’n cymryd gormod o amser, a chyfaddawd o ddatrysiad yw gofyn i’r claf gysylltu 
â’r feddygfa os nad ydynt wedi cael llythyr cydnabod gan yr ysbyty ymhen chwe 
wythnos - mae hynny wedi creu mwy o lwyth gwaith ac mae hynny yn cael ei fonitro, 
ond yn ystod y 3 mis y mae’r system yma wedi cael ei gweithredu, nid oes un llythyr 
wedi mynd ar goll. Mae ein hysgrifenyddes yn ymholi ynghylch atgyfeiriadau brys 
ymhen wythnos er mwyn sicrhau eu bod wedi eu derbyn a bod camau yn cael eu 
cymryd. 

 

Enghraifft 

Disgrifiad o’r digwyddiad 
Daeth gwraig claf i’r feddygfa yn bryderus am ei gŵr oedd yn teimlo’n isel iawn 
oherwydd poen yn ei glun, roedd ar y rhestr aros leol ar gyfer ystyried clun newydd, 
ond roedd ganddo 9 mis arall i’w ddisgwyl fel claf allanol. Trefnais ymgynghoriad 
gyda’r claf fy hun ac roedd yn amlwg, er gwaethaf analgesia opiat cymhedrol, bod ei 
boen parhaus (yn cynnwys poen yn ystod y nos) yn achosi iddo deimlo’n isel. Ceisiodd 
symud ei apwyntiad ymlaen, ond dywedwyd wrtho nad oedd hynny yn bosibl. 
Siaradais â’r ymgynghorydd orthopaedig a ddywedodd bod ei restr aros achosion brys 



yn 9 mis, ac y byddai’n rhaid iddo gynyddu ei analgesia a disgwyl. Llwyddais i roi y 
claf ar restr aros ar gyfer achosion a ganslwyd. 
Nodwch y rhesymau am y digwyddiad 
Rhestrau aros orthopaedig hir (gweler hefyd yr adran ar gyfyngiadau sydd yn effeithio 
ar fy arferion gwaith) 
Beth yw’r pwyntiau dysgu? 
Cysylltu ag ysgrifenyddes yr adran berthnasol i holi am restrau achosion gaiff eu 
canslo. 
Pa newidiadau sydd wedi digwydd o ganlyniad i hyn? 
Byddaf yn ystyried defnyddio’r opsiwn yma ar gyfer achosion na all ddisgwyl 

 

  



 

 

 

Dadansoddi llythyrau atgyfeirio – cynnwys 

Awgrymir eich bod yn edrych yn fanwl ar 10 llythyr atgyfeirio rydych chi wedi'u 
hysgrifennu yn olynol. Bydd y person rydych chi wedi cyfeirio ato yn cwrdd â'r claf am y 
tro cyntaf (fel arfer) ac mae hanes llawn y claf yn bwysig. Gwiriwch y llythyrau cyfeirio 
am y manylion canlynol ac os yn briodol awgrymwch newidiadau. Efallai yr hoffech 
ddogfennu eich myfyrdodau ar y materion a nodwyd a'ch dadansoddiad o fewn eich 
gwybodaeth ategol yn MARS.  

Dylai'r dadansoddiad o lythyrau cyfeirio gynnwys: 

 
- Hanes y deg atgyfeiriad diwethaf: 

Rheswm 
dros 
atgyfeirio 

Hanes o 
gwyno 

Hanes 
meddyginia
ethau, 
alergenau 

Canfyddiadau 
archwilio, y 
profion a 
wnaed 

Hanes 
seicogymdeit
hasol 
perthnasol 

Hanes 
meddygol 
yn y 
gorffennol 

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

- Y problemau a nodwyd 
 

 

- Pwyntiau dysgu 
  

Adran 3 - Cyfathrebu, partneriaeth a gwaith tîm 
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Rheswm 
dros 
atgyfeirio 

Hanes o 
gwyno 

Hanes 
meddygini
aethau, 
alergenau 

Canfyddiada
u archwilio, 
y profion a 
wnaed 

Hanes 
seicogymde
ithasol 
perthnasol 

Hanes 
meddygol 
yn y 
gorffennol 

     Absennol   

  Absennol    

 Absennol   N/A Absennol 

  Absennol    

      

  Absennol Absennol N/A  

      

      

 Absennol   Absennol Absennol 

  Absennol    

 
Materion a nodwyd 

Roeddwn bob amser wedi meddwl fy mod yn ysgrifennu llythyrau atgyfeirio cynhwysfawr 
oedd yn cynnwys yr holl fanylion perthnasol. Archwiliais 10 llythyr atgyfeirio chwe mis ar 
ôl i mi eu hysgrifennu ac roeddwn yn synnu at beth o’r manylion yr oeddwn heb ei 
gynnwys. Nid oedd dau o’r llythyrau atgyfeirio yn cynnwys hanes y gwyn er bod hynny 
wedi ei ddogfennu ar y cyfrifiadur. Yn y pedwar llythyr na chofnodwyd hanes meddygol 
ynddynt dim ond un claf oedd yn cymryd meddyginiaeth. Nid oeddwn wedi cyfeirio at 
ganfyddiadau archwiliadau ddwy waith - yn y ddau achos dogfennwyd canfyddiadau 
archwilio a chanlyniadau profion negyddol. Dim ond yn achos un claf ni ddogfennwyd 
hanes seicogymdeithasol perthnasol (marwolaeth cymar yn ddiweddar) ac mewn dau 
achos hepgorwyd hanes meddygol 

Pwyntiau dysgu 

Roeddwn yn synnu o weld mai dim ond 3 o’r 10 llythyr oedd yn bodloni’r meini prawf ac 
mae’n rhaid i mi gyfaddef bo yna un llythyr na fyddai wedi rhoi digon o wybodaeth 
fyddai’n helpu meddyg mewn ymgynghoriad. Mae’r dadansoddiad yma wedi fy helpu i 
edrych yn feirniadol ar yr elfen bwysig yma o fy ymarfer ac rwyf wedi gwneud y 
newidiadau canlynol:- 

 Rwyf wedi argraffu cerdyn gyda’r 6 maen prawf arno ac wedi ei ludo ar flaen fy 
nictaffon er mwyn fy atgoffa. 

 Rwyf wedi newid y ffordd yr wyf yn trefnu fy atgyfeiriadau - roeddwn yn arfer eu 
gadael i gyd tan ddiwedd yr wythnos. Erbyn hyn rwyf yn eu harddweud ar 
ddiwedd fy shifft yn y feddygfa. Mae hynny mewn gwirionedd yn llai o straen 
oherwydd mai dim ond un neu ddau sydd i’w gwneud a bydd y cleifion yn ffres yn 
fy meddwl. 

 

Rwyf yn bwriadu ailadrodd yr ymarfer yma ymhen blwyddyn er mwyn sicrhau bod y 
newidiadau yr wyf wedi eu gwneud yn para. 



Dadansoddi llythyrau atgyfeirio– rhesymau dros atgyfeirio 

Gall meddyg ddefnyddio’r adran hon i archwilio a myfyrio ar y rhesymau dros atgyfeirio. 
Mae yna nifer o ffactorau sydd yn dylanwadu ar gais meddyg am ail farn, nad ydynt o 
reidrwydd yn gysylltiedig ag angen clinigol. Gall y broses fyfyriol eich helpu i adnabod y 
meysydd yma sydd yn dylanwadu arnoch a gallai hynny amlygu anghenion dysgu. 

Defnyddiwch y templed  isod a’i chwblhau mor llawn â phosibl ar gyfer y deg atgyfeiriad 
nesaf yr ydych yn eu gwneud (gallech naill ai ganolbwyntio ar un arbenigedd  sydd yn 
gwneud i chi deimlo yn “anghyfforddus” neu gallwch ddadansoddi eich deg atgyfeiriad 
nesaf). Efallai yr hoffech ddogfennu eich myfyrdodau ar y materion a nodwyd a'ch 
dadansoddiad o fewn eich gwybodaeth ategol yn MARS. 

Manylion clinigol 
byr 

Rheswm dros 
atgyfeirio yn 
cynnwys beth 
ydych yn 
ddisgwyl ei 
gyflawni drwy 
atgyfeirio 

Unrhyw ffactorau 
anghlinigol? 

Ellid gwneud 
unrhyw beth yn 

wahanol? 

    
    
    
    
    
    
    

 

A oes yna unrhyw faterion yr hoffech eu cofnodi ynghylch yr atgyfeiriadau 
uchod? 
 

A oes yna unrhyw bwyntiau dysgu? 
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Manylion clinigol 
byr 

Rheswm dros 
atgyfeirio yn 
cynnwys beth 
ydych yn 
ddisgwyl ei 
gyflawni drwy 
atgyfeirio 

Unrhyw ffactorau 
anghlinigol? 

Ellid gwneud 
unrhyw beth yn 
wahanol? 

Dyn 67 oed gyda 
hernia inguinol 

Ystyriaeth i 
ymyrraeth 
llawdriniaethol 

Dim, yn ffit ac iach 
iawn gyda hernia 
yn ymddangos o’r 
newydd 

Na 

Person 28 oed 
gydag iselder 
ysgafn ddim yn 
ymateb i 6 wythnos 
o fluoxetine 

Ymgynghoriad a 
chymorth gan CPN 
o bosibl 

Mynychu gyda’r 
fam, ”rhaid gwneud 
rhywbeth”, fel arall 
buaswn mae’n 
debyg wedi dim ond 
newid y 
gwrthiselyddion 

Gallwn fod wedi 
newid 
gwrthiselyddion, 
gallwn fod wedi 
defnyddio MIND 
sydd yn darparu 
cymorth 

Dyn 57 oed yn fyr 
ei wynt wrth wneud 
ymarfer corff, dim 
poen yn y frest, 
ysmygwr hirdymor, 
ecg a cxr normal 

Barn meddyg y 
frest parthed COPD 
tebygol - ac 
awgrymiadau 
ynghylch triniaeth 
ychwanegol 

Pryder y claf, eisiau 
atgyfeiriad cynnar - 
hyd yn oed cyn imi 
drefnu spirometreg 

Gallwn fod wedi 
ymchwilio mwy 
gyda spirometreg 

Plentyn 4 oed 
gydag ecsema - 
ddim yn ymateb i 
feddalyddion 

Cyfranogiad nyrs 
arbenigol pediatrig 
er mwyn lleddfu 
pryderon rhieni 
parthed defnyddio 
steroidau 

Y fam yn amharod 
iawn i ddefnyddio 
hyd yn oed symiau 
bach o steroid dos 
isel 

Ymgynghoriad 
anodd, y fam â dim 
diddordeb o gwbl 
mewn defnyddio 
steroidau, gallwn 
fod wedi defnyddio 
tacroliums ond nid 
oes gen i brofiad 
gyda’r cyffur yma. 

86 oed â hanes o 
strôc - gwendid 
gweddilliol (ysgafn) 
yn y goes dde - 
triniaeth ataliol 
eisoes wedi ei 
optimeiddio 

Clinig atal strôc er 
mwyn cael 
mynediad at 
Doppler a phen CT 

Dim mynediad 
uniongyrchol at 
ymyriadau - 
materion diddorol 
ynghylch pan fo 
rywun yn “rhy hen” 
i ymchwilio 

Trafodwyd yr 
opsiwn gyda’r claf 
a’r ferch - ataliaeth 
optimaidd, a yw 
hi’n wirioneddol ffit 
ar gyfer arterectomi 
terfynol? 

72 oed â 
chataractau 

Llawdriniaeth 
cataract 

Dim Na 

Geneth 7 oed â 
thonsilitis mynych 

Barn ENT ynghylch 
yr angen am 
lawdriniaeth 

Mam yn awyddus i 
gael llawdriniaeth - 
wedi cael 3 phwl o 
donsilitis eithaf 
difrifol yn ystod y 
18 mis diwethaf - 
rwyf yn ansicr 
ynghylch y 
canllawiau ar gyfer 
llawdriniaeth 
tonsilaidd. 

Nid yw 3 phwl 
mewn 18 yn 
ymddangos yn 
llawer, roedd 
disgwyliadau’r teulu 
yn uchel - roedd 
gwylio gwyliadwrus 
yn opsiwn 



45 oed â lwmp yn y 
fron 

Mynediad cyflym i 
glinig y fron 

Atgyfeiriad 
angenrheidiol a 
chlaf oedd yn 
amlwg y bryderus - 
gwelwyd ymhen 2 
wythnos - 
newidiadau 
anfalaen yn unig 

Na 

Dyn 76 oed gydag 
asthma gydol oes, 
nawr yn gymysg ag 
asthma COPD 
cymysg, gofyn am 
nebiwleiddiwr 
oherwydd bod 
hynny wedi bod yn 
help mawr yn yr 
ysbyty yn 
ddiweddar 

Asesiad 
nebiwleiddiwr 

Mae gennym clinig 
dan arweiniad nyrs 
ar gyfer asesiadau 
nebiwleiddiwr - mae 
hwn yn adnodd 
defnyddiol 

Na 

Dyn 74 oed â phen-
glin OA hirhoedlog - 
wedi cael pigiadau 
yn y gorffennol ac 
erbyn hyn ddim yn 
ymateb i bigiadau / 
NSAID 

Pen-glin newydd Y broblem yma 
oedd amseroedd 
aros- am fynd am 
ymgynghoriad yn 
breifat ond ddim yn 
gallu fforddio 
llawdriniaeth breifat 

Wedi ystyried rhoi 
cynnig ar Hyalgan - 
gweler 
trawsgyfeiriad o 
dan ragnodi 
cyffuriau newydd 

 

A oes yna unrhyw faterion yr hoffech eu cofnodi ynghylch yr atgyfeiriadau 
uchod? 

Drwy gofnodi fy meddyliau ynghylch atgyfeirio roeddwn yn synnu bod nifer o’r 
atgyfeiriadau yma yn deillio’n bennaf o ganlyniad i bwysau gan gleifion neu berthnasau. 
Cynhyrchwyd y 10 atgyfeiriad yma yn ystod cyfnod o 3 wythnos pryd yr oeddwn wedi 
ymgynghori â 162 o gleifion. At ei gilydd mae fy nghyfraddau atgyfeirio yn fy mhractis 
yn gymharol â chyfraddau fy mhartneriaid. Mae’r clinig a gynhelir gan y nyrs ar gyfer 
asesu nebiwleiddwyr yn adnodd da, ac mae gennym glinigau cyffelyb ar gyfer trosi i 
inswlin, sigmoidosgopi a dermatoleg paediatreg. 

A oes yna unrhyw bwyntiau dysgu? 

Mae angen imi archwilio’r canllawiau ar gyfer llawdriniaeth tonsilaidd er mwyn gallu 
cynghori cleifion eraill yn briodol. Tybed a oes angen i mi fod yn ychydig mwy cadarn 
wrth ddelio â chleifion a archwilir yn rhannol yn unig, er enghraifft y claf a 
atgyfeiriais  heb berfformio spirometreg (efallai bod hynny hefyd yn arwydd o fy 
ngwybodaeth wael am ddehongli spirometreg),  a chleifion gaiff ond eu trin yn rhannol 
-  plentyn ifanc ag ecsema a’r mater ynghylch rhagnodi tacrolimus. 

 

  



Atgyfeirio i aelod tîm / Gweithwyr Perthynol i Iechyd (PAM) 

Mewn Ymarfer Cyffredinol mae gweithio fel tîm â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn 
hanfodol, mae’r tîm estynedig nid yn unig yn cynnwys eich nyrs practis a nyrsys ardal, 
ymwelwyr iechyd a cymorthyddion gofal iechyd, ond gall hefyd gynnwys  atgyfeirio at 
bediatryddon, ffisiotherapyddion, Otau, dietegyddion etc. Mae cyfathrebu manylon 
cleifion ac atgyfeirio i adran yma y tîm gofal sylfaenol estynedig yn bwysig, ond nid yw’r 
rhestr yn stopio yn y fan honno, gellir hefyd gynnwys ein cydweithwyr deintyddol ac 
optometreg yn yr adran hon. 

Gallai'r awgrymiadau canlynol eich helpu i adolygu a myfyrio ar yr agwedd hon ar eich 
atgyfeiriadau. 

- Disgrifiwch eich system atgyfeirio i aelodau tîm sydd yn gweithio yn eich 
adeilad. 

 

- Disgrifiwch eich systemau atgyfeirio i weithwyr proffesiynol eraill 
perthynol i feddygaeth sydd yn gweithio y tu allan i’ch tîm gofal iechyd 
sylfaenol uniongyrchol. 

 

- A oes unrhyw gyfyngiadau wedi eu nodi yn yr atgyfeiriad yma? 
 

- A yw’r llinellau cyfathrebu yn ddigonol a diogel? 
 

- A oes yna unrhyw faterion y gellid eu gwella? 
 

  



Enghraifft 
 

Disgrifiwch eich system atgyfeirio i aelodau tîm sydd yn gweithio yn eich 
adeilad. 

Mae ein tîm ar y safle yn cynnwys 5 meddyg teulu, 2 nyrs practis, 3 cymhorthydd gofal 
iechyd (yn dyblu fel derbynyddion) 5 derbynnydd, ysgrifennydd a rheolwr practis. Ar y 
safle mae gennym ein tîm ymwelwyr iechyd (yn newidiol ar y funud oherwydd 
absenoldeb mamolaeth) a’n tîm nyrsys ardal. Mae gennym system llyfr negeseuon er 
mwyn cyfathrebu negeseuon dros y ffôn, llyfr cyfeirio nyrsys ardal, ac mae ein 
hatgyfeiriadau at yr ymwelydd  iechyd yn cael eu gwneud ar lafar wyneb yn wyneb. Mae 
gan y nyrs practis a'r cymorthyddion gofal iechyd fynediad i’n system gyfrifiadurol at 
ddibenion atgyfeirio. 

Disgrifiwch eich systemau atgyfeirio i weithwyr proffesiynol eraill perthynol i 
feddygaeth sydd yn gweithio y tu allan i’ch tîm gofal iechyd sylfaenol 
uniongyrchol. 

Mae gennym ffurflenni safonol ar gyfer atgyfeiriadau ffisiotherapi, atgyfeiriadau OT ac 
atgyfeiriadau podiatreg. Mae dietegydd yn ymweld ac rydym yn penodi’r cleifion (rhai 
diabetig fel arfer) ar sail angen. Mae ein nyrs ddiabetig yn defnyddio ein cofrestr ac yn 
atgyfeirio’r cleifion ymlaen (ysgrifenedig). Os bydd meddygon eisiau mynediad at y 
gwasanaeth yma, byddant eto yn cwblhau’r ffurflen safonol. Bydd y ffurflenni yn cael eu 
sganio i gofnod y claf cyn eu danfon ar bost mewnrwyd. 

Bydd y cleifion eu hunain yn trefnu mynediad at optometryddion a deintyddion, nid wyf 
yn cofio ysgrifennu llythyr atgyfeirio i’r rhain. Mae ein sgrinio llygaid diabetig yn digwydd 
yn flynyddol gyda chamera digidol, a bydd ein nyrs practis yn trefnu hynny. Y llynedd bu 
i 78% o’r cleifion perthnasol dderbyn sgrinio llygaid diabetig. 

A oes unrhyw gyfyngiadau wedi eu nodi yn yr atgyfeiriad yma? 

Nid oes systemau yn eu lle ar gyfer monitro a gwirio’r atgyfeiriadau yma. Rhestrau aros 
hir ar gyfer ffisiotherapi, ac mae podiatreg yn tua 4 mis.   

A yw’r llinellau cyfathrebu yn ddigonol a diogel? 

Nid ydym wedi cael problemau ac mae’n ymddangos bod ein cleifion yn gallu cael 
mynediad at y gwasanaethau 

A oes yna unrhyw faterion y gellid eu gwella? 
 

Gallwn edrych a systemau i fonitro’r atgyfeiriadau - ar hyn o bryd mae’r atgyfeiriadau at 
ffisiotherapi wedi eu hysgrifennu â llaw yn ogystal â’r llythyrau podiatreg a sgrinio 
retinol. Gallem basio pob atgyfeiriad ysgrifenedig i'w sganio i gofnodion y cleifion cyn eu 
hanfon, a fyddai o leiaf yn gwella cofnodion y claf. Ar hyn o bryd mae yna symudiad tuag 
at atgyfeiriadau electronig a ddylai wneud monitro'n haws.  

 

 


