Y DEG AWGRYM GORAU I
DDIOGELU CLEIFION
I Coﬁwch ddarganfod popeth y gellwch gallwch am eich cyﬂwr neu'ch
tdriniaeth. Holwch gwestiynau a
chwiliwch am ﬀynonellau eraill o
wybodaeth, er enghraiﬀt ar y we neu
yn y’r llyfrgell.
I Gofynnwch i’r meddyg neu'r eich
nyrs i egluro pob triniaeth sydd ar
gael i chi, gan gynnwys unrhyw risg
posibl.
I Os nad ydych yn hollol siŵr beth
mae’r meddyg neu’r nyrs yn ei
ddweud, yna gofynnwch iddyn nhw'i
ailadrodd. Mae staﬀ bob amser yn
fodlon egluro termau meddygol
mewn iaith bob dydd.
I Os oes gennych alergedd i unrhyw
beth – neu os ydych wedi cael
adwaith i foddion feddyginiaeth neu
anaesthetig yn y gorﬀennol – gofalwch fod y meddygon, y nyrsys a’r ﬀeryllydd yn gwybod amdanoam hynny.
“MARKA WIILKAYGA OO
GEORGE LA YIRAAHDO
BUKOODAY, SU’AALO
BADAN BAAN WEYDIN
JIRAY MAR WALBA”
Gari Lineker

“IS DARYEEL, MARKAAD
ISBITAALKA JOOGTO”
Carol Smillie

I Coﬁwch ddarllen y cyfarwyddiadau bob amser. Mae taﬂen gyda
meddyginiaeth ’r moddion sy’n
egluro sut i’w gymeryd ac yn sôn am
sgil eﬀeithiau posibl – rhai y dylech
wylio amdanynt. Os nad yw’n glir,
holwch eich ﬀeryllydd, eich meddyg,
neu'ch nyrs.
I Os ydych chi neu’ch plentyn ar ﬁn
cael llawdriniaeth, gofalwch fod yr
holl fanylion ar eich ﬀurﬂen gcaniatâd yn gywir cyn i chi ei harwyddo.
I Pan fo aelod o’r teulu yn yr ysbyty
ac yn cael traﬀerth i siarad drostynt
eu hunain, gaellwch chi ofyn
cwestiynau drostyntar eu rhan.

L

Mae’r Asiantaeth Genedlaethol, Diogelwch Cleifion
(NPSA) yn helpu’r GIG i ddysgu oddi wrth ei
gamgymeriadau er mwyn gwella diogelwch cleifionaf.
Gwnawn hyn drwy gasglu adroddiadau am gamgymeriadau a
phethau eraill a all fynd o’u lle mewn gofal iechyd, er mwyn
adnabod gogwyddgweld tueddiadau cenedlaethol a
chyflwyno ffyrdd o atal problemau.
Dydi’r Nid yw'r NPSA ddim' yn ymchwilio i achosion unigol,

I Mae’n bwysig iawn gwneud yn
siŵr fod gan y staﬀ yr wybodaeth
gywir amdanoch chi. Gallai pobl
eraill fod cleiﬁon eraill ag enw tebyg
i chi, felly efallai y cewch byddant yn
gofyn i chi gadarnhau eich enw nifer
o weithiau.
I Os ydych yn disgwyl babi neu' yn
credu y gallech fod, gofalwch
ddweud wrth y meddyg neu'r nyrs
cyn i chi gael unrhyw driniaeth neu
bpelydrau- X.
I Mae’n iawn i chi ofyn i’r meddygon a’r nyrsys os ydyn nhw wedi
glanhau eu dwylo cyn iddyn nhw
eich trin chi.

ond rydym ynmae'n gwrando ar bryderon y cyhoedd ac yn
defnyddio’r hyn a ddywedwch i wella diogelwch – felly gallai
eich stori chi helpu i atal yr un peth rhag digwydd i eraill.
Ewch i www.npsa.nhs.uk/pleaseask i weld sut y gaellwch chi
helpu’r NPSA i wneud y GIG yn fan diogelwch mwy diogel i
gleifion. Gaellwch hefyd ddarganfod ddysgu am sefydliadau
eraill all eich helpu os dymunwch wneud cŵyn am eich achos
penodol chi.

