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ASTUDIAETH ACHOS  

Teitl:

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) fel offeryn ar gyfer llunio Asesiadau 
Cymhwysedd ym maes Achub Celloedd yn ystod Llawdriniaethau.

Cefndir

Sefydlwyd Grŵp Gweithredu Achub Celloedd y Deyrnas Unedig (UKCSAG) yn 2006 
er mwyn helpu i ehangu’r broses Achub Celloedd yn ystod Llawdriniaethau (ICS) fel 
dewis amgen yn lle defnyddio gwaed gan roddwyr ac er mwyn hwyluso dull o 
ehangu defnyddio’r broses hon yn y Deyrnas Unedig. Mae'r grŵp, sy’n cynnwys 
arweinwyr y Deyrnas Unedig yn y maes hwn, yn gwneud argymhellion ynghylch yr 
arferion gorau ac yn cyhoeddi adnoddau i gefnogi gweithredu a datblygu
gwasanaethau ICS mewn ysbytai. Mae allbynnau’r grŵp ar gael i ddefnyddwyr trwy’r
wefan www.transfusionguidelines.org.uk

Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Pwy sy'n eu defnyddio?

Drwy aelodau'r UKCSAG a phedwar Gwasanaeth Gwaed y Deyrnas Unedig, mae’r 
asesiadau cymhwysedd sy'n seiliedig ar SGC yn cael eu hyrwyddo i bob ysbyty a'r 
holl allbynnau perthnasol o'r grŵp yn datgan yn glir y dylai hyfforddiant gweithredwyr 
gynnwys asesiad cymhwysedd yn agweddau damcaniaethol ac ymarferol ICS fel y’u 
hamlinellir yn y SGC. Canfu arolwg dilynol o ICS yn y Deyrnas Unedig yn 2014 fod 
82% o'r ymatebwyr yn asesu cymhwysedd eu gweithredwyr (o'i gymharu â 46% yn 
2007). O'r 82% o ymatebwyr oedd yn asesu cymhwysedd eu gweithredwyr, 
dywedodd 60% eu bod yn defnyddio llyfr gwaith cymhwysedd UKCSAG sy'n seiliedig 
ar SGC. Nodir mai PCS19, PCS20, PCS21 a PCS22 yw’r SGC allweddol yn y 
datblygiad hwn.

At ba ddiben?

Mae arolwg a gynhaliwyd yn 2007 gan UKCSAG yn nodi bod yr hyfforddiant a roddir 
ym maes ICS yn y Deyrnas Unedig yn rhwystr o ran datblygu gwasanaethau ICS, ac 
mai dim ond 46% o'r rhai a ymatebodd o’r ysbytai sy’n asesu cymhwysedd eu staff.

Yn dilyn cyhoeddi'r SGC ar gyfer ICS a adolygwyd ym mis Mai 2010, defnyddiodd 
UKCSAG y safonau ymarfer hyn i ddatblygu llyfr gwaith yn seiliedig ar gymwyseddau 
a fyddai ar gael yn rhwydd i bob ysbyty yn y Deyrnas Unedig, gyda'r nod o’u hannog 
i asesu cymhwysedd gweithredwyr.
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Tystiolaeth oddi wrth ddefnyddwyr:

Cyn iddynt gael eu cyhoeddi, enillodd asesiadau cymhwysedd ICS ardystiadau gan y 
Gymdeithas dros Ymarfer Amdriniaethol, Cymdeithas Anaestheteg Prydain Fawr ac 
Iwerddon, Cymdeithas Trallwyso Gwaed Prydain a Choleg Ymarferwyr Adran 

Lawdriniaeth.

"I mi a’m staff, roedd y llyfryn yn ddefnyddiol iawn, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn 
help i gadw cofnodion yn gyfoes" Rob (Ymarferydd Adran Lawdriniaeth - Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf)

"Rwy'n credu ei bod o fudd mawr i'r unigolyn a'r ysbyty ddefnyddio'r llyfr gwaith 
asesu cymhwysedd achub celloedd..... gall staff wedyn gadw cofnod achosion i 
ddangos eu bod yn cynnal eu cymhwysedd" Tudor (Ymarferydd Adran Lawdriniaeth
- Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)

"Rwyf wedi bod yn defnyddio'r llyfrau gwaith asesu cymhwysedd arbed celloedd o'r 
diwrnod cyntaf ac yn eu cael yn offeryn gwerthfawr ar gyfer penderfynu ynghylch 
galluoedd gweithredwyr. Mae hefyd yn darparu tystiolaeth bendant o'r broses 
hyfforddi, a chredaf y dylai fod yn orfodol fel tystiolaeth o gymhwysedd. Y prif 
gonsyrn sy gen i yw cynnal cymhwysedd ac rwy'n teimlo y dylid adolygu gallu bob 

blwyddyn, oni bai bod y gweithredwr yn mynegi pryderon cyn hynny. " Frank (Uwch 
Ymarferydd Adran Lawdriniaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)

“Dyma offeryn asesu cymhwysedd - hawdd ei ddarllen, ei ddefnyddio a’i ddeall, 
wedi’i osod allan yn dda ac wedi'i gyflwyno'n glir”.  (Staff theatr - Ymddiriedolaeth 
GIG Ysbytai Swydd Gorllewin Hertford)

Buddion

Mae defnyddio'r asesiadau cymhwysedd sy'n seiliedig ar SGC yn gallu cynnig y
manteision canlynol:

• Unigolyn - tystiolaeth o gymhwysedd i ymarfer yn y sgil hwn (gofyniad ar gyfer 
cofrestru proffesiynol) yn ogystal â thystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus.

• Cyflogwr / Sefydliad - tystiolaeth o hyfforddiant, tystiolaeth o gymhwysedd unigolion 
i ymarfer, fframwaith y gellir seilio penderfyniad ynghylch yr angen am ailhyfforddi 
arno 

O ganlyniadau arolwg y Deyrnas Unedig, gellir gweld bod 60% o'r sefydliadau hynny 
sy'n cynnal asesiadau cymhwysedd yn defnyddio offeryn sy'n asesu gallu'r unigolyn i 
gyflawni tasg yn unol â'r SGC.

Y dyfodol

Fel yr amlinellwyd yn yr arolwg diweddar yn y Deyrnas Unedig, mae 18% o 
ddefnyddwyr ICS o hyd nad ydynt yn asesu cymhwysedd eu gweithredwyr ac nid yw
40% o'r rhai sydd yn asesu cymhwysedd yn defnyddio'r llyfr gwaith sy’n deillio o'r 
SGC. Er mwyn sicrhau bod safonau gofynnol ymarfer yn cael eu bodloni ar draws y 
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Deyrnas Unedig, mae angen rhagor o waith i annog sefydliadau i ddefnyddio’r
asesiadau cymhwysedd sy'n seiliedig ar y SGC.

Casgliad

Mae'r SGC ar gyfer ICS wedi hwyluso datblygu dogfen gymhwysedd gadarn i 
gefnogi ac arwain defnyddwyr a darparu tystiolaeth o gymhwysedd ar gyfer 
cyflogwyr. Nid yw dangos cymhwysedd ar adeg yr asesiad, fodd bynnag, yn warant 
o gymhwysedd parhaus yn y dyfodol. Mae gan ymarferwyr unigol gyfrifoldeb 
proffesiynol i sicrhau eu bod yn parhau'n gyfredol ac yn cyflawni gweithdrefnau yn 
unol â'u hyfforddiant ac yn unol â'r safonau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Awdur: Hannah Grainger, Gwasanaeth Gwaed Cymru

Dyddiad: Rhagfyr 2014
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